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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

LLNÃO PERTURBE, TELEMARKETING!

Para bloquear ligações
Em menos de 24 horas, site recebe mais de 620 mil cadastros de clientes insatisfeitos

A

pós o lançamento, no
período de meia-noite
até às 20h de ontem, a
lista do Não Perturbe — serviço que vai bloquear ligações de
telemarketing — teve 620 mil
cadastros e pelo menos 247 mil
solicitações de bloqueio. Cerca
de 13 mil pessoas acessaram a
plataforma ao mesmo tempo
no primeiro dia de operações,
segundo a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel). O
pico foi superior a 40 mil acessos nas primeiras horas de funcionamento da página.
No site www.naomepertur-

be.com.br, o consumidor pode
se inscrever para não receber
mais ligações de telemarketing
das operadoras Algar, Claro/
Net, Oi, Nextel, Sercomtel, Sky,
TIM e Vivo. A medida conjunta
entre as prestadoras de serviços e a agência não é válida para empresas de outros setores.
Como se inscrever
Quem quiser se cadastrar na
lista deve criar uma conta no
site, informando nome completo, CPF e e-mail para criar
um login e senha de acesso. Depois, basta incluir o número de

empregos hoje

1.417 80% 11% 9%
VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (140): Operador de Telemarketing Ativo (50)
Vendedor de Serviço (40) l Empregado Doméstico Diarista (20)
l  Açougueiro Desossador (10)  l  Encarregado de Hortifruti (5)  l 
Garçom (4) l Volta Redonda: Auxiliar de Limpeza (350) l Operador
de Telemarketing Receptivo (5)  l Barra do Piraí: Operador de
Telemarketing Ativo (200) l Ajudante de Cozinha (10) l Garçom (10) l 
Pinheiral: Auxiliar de Cozinha (50) l Garçom (25) l Recepcionista (25)
l Queimados: Vendedor Porta a Porta (30) l Vassouras: Ajudante de
Cozinha (10) l Garçom (10) l Nova Friburgo: Costureira em geral (10)
●●

l 

oportunidades para pessoas com deficiência:
Vendedor de Comércio Varejista (300) l Operador de Vendas em lojas
(30) l Atendente de Balcão (25) l Auxiliar de Linha de Produção —
Jovem Aprendiz (20) l Operador de Caixa (20) l Auxiliar de Limpeza
(15) l Auxiliar de Linha de Produção (10) l Repositor em Supermercados
(10) l Vendedor (10) l Fiscal de Loja (9)
●●

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.

telefone, na aba “Cadastro Nacional Setorial de Não Perturbe”. Não há limite de inscrições
de linhas. Uma mesma pessoa
poderá cadastrar tanto o telefone fixo quanto o móvel, desde que seja o titular.
O consumidor poderá escolher as empresas ou tipos de
serviços (telefonia fixa, celular,
internet e TV por assinatura)
dos quais que não queira mais
receber as ligações. Na página
do serviço ainda é possível desbloquear os serviços quando o
usuário quiser. Para isso, é preciso fazer o login no site.

Multa de R$ 50 milhões
LLSe as prestadoras de serviços
não respeitarem a inscrição na
lista, sofrerão sanções. As medidas previstas vão desde pagar
multa de R$ 50 milhões até terem a cassação de licença do estabelecimento ou de atividade.
A lista do Não Perturbe
ameniza os incômodos das ligações de telemarketing aos
consumidores, que geralmente não têm hora nem dia para acontecer. Entre janeiro de

LOTERIA$

rapidinha...

Projeto de alfabetização
LLComeçam dia 22 as inscrições para o Projeto de Alfabetização e Letramento de Jovens
e Adultos da Estácio. As aulas
acontecerão em quatro unidades do Rio: Ilha do Governador
(Estrada do Galeão 1900, Jardim Carioca), Alcântara (Rua
Manoel João Gonçalves 410),
Queimados (Shopping da Estação Ferroviária,na Rua Doutor Eloy Teixeira 165) eVia Brasil (Rua Itapera 500, Irajá).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE),o Brasil ainda tem 11,3

2016 e junho deste ano, mais
de 15 mil reclamações foram
registradas pela Anatel em todo o Estado do Rio de Janeiro.
O bloqueio será efetivado em até 30 dias corridos a
partir da data da solicitação,
pois leva um tempo para as
empresas receberem os dados. Caso o prazo passe e o
usuário continue recebendo as ligações indesejadas,
é preciso notificar a página.

milhões de analfabetos entre a
população de 15 anos ou mais.
A formação, que começa dia
12 de agosto, será no período
noturno, com duração de três
horas por dia, duas vezes por
semana,e é gratuita.Os interessados poderão se inscrever até o
dia 5 de agosto,diretamente nas
salas de matrícula das unidades
que oferecem o curso.
Mais informações podem
ser obtidas pelo site www.estacio.br/alfabetizacao ou por
meio do telefone gratuito
0800-880-6774.

TIMEMANIA concurso 1357
16/07/2019
GUARANI/SP

11 16 29 32 35 65 67
7 acertados: acumulou
(R$ 8.158.398,58)
6 acertados: 7 (R$ 19.756,16)
5 acertados: 265 (R$ 745,51)
4 acertados: 4.507 (R$ 6,00)
3 acertados: 43.009 (R$ 2,00)
QUINA concurso 5021
16/07/2019
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DIA DE SORTE concurso 176
16/07/2019
Mês da Sorte: JUNHO

03 04 06 09 10 18 29

indicadores
POUPANÇA: 0,3715% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,7687(c); R$ 3,7693(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! A Comunidade Católica Gerando Vidas realiza hoje, a partir das 10h, evento com 610 oportunidades
de trabalho, em diversas áreas, na quadra da escola Arranco do Engenho de Dentro (Rua Adolfo Bergamini 198).

