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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 5/7/2019

FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
TEM ALGUMA INFORMAÇÃO IMPORTANTE?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA
HORA! GRAVE NO SEU CELULAR! 21 98794-9052

Serviços

LLCaminhão da Caixa Econômica

Renegociações pelo Rio
Programa atende hoje no Largo da Carioca. Próximos locais são Caxias e São Gonçalo

P

ra quem está enrolado
com as contas atrasadas
e procura meios de reduzir dívidas, hoje é o último dia
do Caminhão Você no Azul da
Caixa Econômica Federal no
Largo da Carioca, no Centro
do Rio. O atendimento é uma
boa oportunidade para clientes
negociarem débitos na praça.
De 8 a 12 de julho, o serviço
estará na Praça Dr. Luiz Palmier,
no Centro de São Gonçalo, das
9h às 16h. Depois, segue para
Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense, onde ficará entre os
dias 15 e 19, no mesmo horário.

Entre os 2,6 milhões de clientes que a campanha do banco
atinge, 92% poderão quitar à
vista as dívidas de valores inferiores a R$ 2 mil. Os descontos
vão de 40% a 90% para pagar no
débito. Nesse caso, o cliente precisa apresentar somente o documento de identidade. Mas, para
a renegociação parcelada, é necessário levar comprovantes de
renda e residência.
As opções do acordo podem
incluir aumento de prazo, unificação de dívidas e pausa no
pagamento das prestações. A
campanha Você no Azul ofere-

ce soluções para pessoas com
atrasos superiores a um ano.
Caso o devedor não consiga
mais cobrir o valor estipulado
no contrato, a advogada e consultora Amanda Cunha orienta
que a pessoa ligue para o banco
e tente uma nova negociação:
“Senão o nome volta para a lista de inadimplência e os juros
voltam a acumular, o que é ainda mais prejudicial”.
Outros canais da Caixa para
negociar são o site (www.caixa.gov.br/vocenozaul), as redes
sociais, as agências ou o telefone e WhatsApp 0800 726 8068.

empregos hoje

Olho vivo

1.392 82% 11% 7%

GRADUAÇÃO: Estão abertas
até o dia 12 as inscrições para os
cursos de Engenharia Química,
Design de Moda e Engenharia de
Produção do Centro deTecnologia
da Indústria Química e Têxtil
(Senai Cetiqt).Interessados devem
acessar o site www.senaicetiqt.
com. A novidade para o próximo
semestre é o lançamento dos
cursos de Engenharia Química
e Engenharia de Produção nos
turnos da manhã e da noite,
na Unidade Barra da Tijuca. As
aulas começam dia 29. Além da
redação com data agendada, os
candidatos podem usar a nota do
Enem para ingresso na instituição.

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (307): Operador de telemarketing ativo (59)
Motorista de ônibus urbano (44) l Operador de teleatendimento
(35)  l Atendente de Lojas (30)  l Empregado doméstico diarista
(20)  l Ajudante de carga e descarga (13)  l Jovem Aprendiz —
Auxiliar de garçom (12)  l Açougueiro desossador (10) l Gerente
de restaurante (9) l Volta Redonda: Auxiliar de limpeza (257)  l 
Encanador Industrial (40) l Operador de telemarketing receptivo
(20)  l Pinheiral: Operador de telemarketing ativo e receptivo
(300) l Auxiliar de cozinha (50) l Recepcionista (25) l Garçom (25)
l Barra do Piraí: Operador de telemarketing ativo (97)  l Garçom
(10) l Ajudante de Cozinha (10) l Queimados: Vendedor porta a
porta (100) l Piraí: Estoquista (10)
●●

l 

●●

Fazer uma lista é essencial
LLA advogada e consultora
Amanda Cunha recomenda que o cliente faça levantamento de tudo o que deve, o que gasta mensalmente
e o que tem disponível. Segundo a especialista, para a
renegociação a melhor opção é o pagamento à vista.
“Porque tem desconto de até
90%. No parcelamento, não
chega nem a 50% e os juros
são muito altos, além das

rapidinha...

Ambulantes
convocados
Até dia 17, os ambulantes
que atuam em Botafogo,
Lagoa e Rocinha e fizeram
o recadastramento no Ambulante Legal devem comparecer à prefeitura para os
procedimentos finais e posterior entrega dos crachás.O
não comparecimento poderá implicar na perda da
licença. A Coordenadoria
de Controle Urbano fica na
Rua Hélio Beltrão 50,na Cidade Nova.
LL

oportunidades para pessoas com deficiência:
Vendedor de comercio varejista (90) l Pedreiro (15) l Ajudante de obras
(10) l Armador de ferros (10) l Atendente de lojas e mercados (10) l 
Carpinteiro (10) l Auxiliar de limpeza (10)

parcelas que se estendem
até 36 vezes”, diz.
No caso de contratos
imobiliários, os clientes
podem escolher entre o uso
do saldo da conta vinculada
do FGTS para reduzir o valor das parcelas, a alteração
da data de vencimento das
parcelas e a incorporação
das contas pendentes nas
próximas prestações a vencer até o fim do prazo.

LOTERIA$
QUINA concurso 5011
04/07/2019
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TIMEMANIA concurso 1352
04/07/2019
CRICIÚMA/SC

06 09 15 28 31 60 67
7 acertados: acumulou (R$
6.270.270,62)
6 acertados: 8 (R$ 14.559,18)
5 acertados: 204 (R$ 815,64)
4 acertados: 3.669 (R$ 6,00)
3 acertados: 35.692 (R$ 2,00)
DIA DE SORTE concurso 171
04/07/2019
Mês da Sorte: DEZEMBRO

03 07 11 18 20 23 29

●●

CANDIDATE-SE: As unidades do Sistema Nacional de Empregos (Sine-RJ) não
recebem currículos e a inscrição para se candidatar às vagas coletadas pela
Sedeeri (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e
Relações Internacionais) tem que ser feita nos postos Sine/Sedeeri ou no site
https://empregabrasil.mte.gov.br/. A Sedeeri esclarece que o banco de dados
de emprego pode sofrer alterações momentâneas como inclusão/fechamento
de vagas ou ampliação/redução de ofertas.

indicadores
POUPANÇA: 0,3715% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,7987(c); R$ 3,7993(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) promove, domingo, das 10h às 15h, o evento
gratuito Domingo com Ciência na Quinta, na Quinta da Boa Vista. Haverá feira de ciências, música e piquenique.

