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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

LL21% no crédito pessoal

Banco reduz as
taxas de juros
Desconto vai até 33% sobre cheque especial

O

s 23,9 milhões de clientes
da Caixa Econômica Federal em todo o país poderão
ser beneficiados pela redução de
até 33% das taxas de juros do cheque especial e de 21% no crédito para pessoas físicas. A medida,
anunciada ontem pelo banco,vale
tanto para os novos clientes quanto para os atuais contratos,que poderão renegociar as taxas vigentes.
A Caixa se antecipou à divulgação
da queda da Selic, taxa básica da

economia, de 6,5% para 6% ao
ano, feita pelo Banco Central no
começo da noite.
No cheque especial, os juros
máximos cobrados pela Caixa,
que eram de 13,45% ao mês, passam a ser de 9,99% ao mês. Neste caso, um cliente que tinha uma
dívida de R$ 1,5 mil, por exemplo, após 30 dias no vermelho, devia R$ 1.701. Com a redução dos
juros, e conseguindo negociar a
redução, o débito cairia para R$

1.649, após o mesmo período.
A instituição financeira anunciou ainda o pacote “Caixa Sim”,
que ficará disponível para os clientes a partir de 19 de agosto. Nele,
a taxa do cheque especial vai a
8,99% ao mês para quem aderir
ao pacote.A tarifa será de R$25 por
mês, que poderá ser revertida em
bônus para linhas de celular.Neste
caso,a mesma dívida de R$ 1,5 mil
seria de R$ 1.634 para o cliente que
contratasse o pacote.

empregos hoje

Olho vivo

1.709 80% 15% 5%

DETRAN: Os proprietários de
veículos de carga, transporte
escolar e coletivo de passageiros
com finais de placa 0 a 4, cujo
prazo final de licenciamento anual
era ontem (dia 31), poderão ser
atendidos neste fim de semana
(dias 3 e 4), das 8h às 17h, com
agendamento prévio, nos postos
do Detran em Nova Iguaçu, Ceasa
(Irajá), Reduc (Duque de Caxias),
Belford Roxo, Santa Cruz, Itaboraí,
São Gonçalo, Queimados, Paraíba
do Sul, Volta Redonda, Nova
Friburgo,Araruama e Campos II.A
vistoria anual, extinta para carros
de passeio no fim de 2018,ainda é
exigida para esses veículos.

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (419): Operador de Telemarketing Ativo (137)
Vendedor de Serviços (75) l Atendente de Lojas (55) l Bombeiro
Hidráulico (30) l Pintor de Alvenaria (30) l Motorista de Ônibus Urbano
(25) l Açougueiro Desossador (10) l Vendedor (10) l Mecânico Eletricista
de Diesel para Veículos Automotores (6) l Atendente de Padaria (6) l 
Garçom (5) l Atendente de Lanchonete (5) l Recepcionista de Hotel
(4) l Volta Redonda: Operador de Telemarketing Receptivo (937) l 
Vendedor de Serviços (10) l Soldador (5) l Barra do Piraí: Operador
de Telemarketing Ativo (200)
●●

l 

oportunidades para pessoas com deficiência:
Operador de Vendas (30) l Repositor de Supermercados (10) l Vendedor
(10) l Empacotador a Mão (6) l Assistente de Cozinha (5) l Atendente
Barista (5) l Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (5) l Carregador
para Armazém (4) l Operador de Câmaras Frias (4)

●●

LLProcesso seletivo

IFRJ lança edital
para cursos
Há mais de 1,6 mil vagas no Rio

O

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
(IFRJ) lançou edital do processo
seletivo para preenchimento de
1.674 vagas para cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.As aulas são para o ano
letivo de 2020 em unidades no estado do Rio. A inscrição é feita no
próprio site do IFRJ (www.portal.
ifrj.edu.br) ou na página do Instituto Selecon (www.selecon.org.
br) até 15 de setembro.A taxa é de
R$ 70 e precisará ser paga até o dia
16 do mesmo mês.

rapidinha...

Indústria da
moda: Senai
O Senai Cetiqt e a empresa Stratasys lançaram edital
para o ‘Programa de Imersão de Design 3D’, para alavancar o uso da tecnologia
de manufatura aditiva (impressão 3D) pela indústria
da moda. A participação é
voluntária e gratuita. Inscrições até o dia 30 de agosto pelo e-mail fashionlab@
cetiqt.senai.br. Mais informações no site do Senai Cetiqt: www.senaicetiqt.com.

LL

●●

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.

A classificação dos candidatos será por meio de dois sistemas
de vagas: Ampla Concorrência
(AC) e Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escolas Públicas.
Pelo estado,há vagas nas unidades
de Arraial do Cabo (60 em Informática e 60 em Meio Ambiente);
Engenheiro Paulo de Frontin (72
em Informática para Internet);
Pinheiral (30 em Agroindústria,
60 em Agropecuária,30 em Informática e 60 em Meio Ambiente);
Resende (30 em Guia de Turismo); e Volta Redonda (100 em
Automação Industrial).

LOTERIA$
MEGA-SENA concurso 2174
31/07/2019

10 15 34 36 56 60
Sena: acumulou (R$ 21.565.438,38)
Quina: 52 (R$ 38.251,95)
Quadra: 3892 (R$ 730,10)
LOTERIA FEDERAL
concurso 05410
31/07/2019
1º 42709

500.000,00

2º 50796

27.000,00

3º 69058

24.000,00

4º 53060

19.000,00

5º 92759

18.329,00

QUINA concurso 5034
31/07/2019

12

18

26

48

56

indicadores
POUPANÇA: 0,3715% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,8178 (c); R$ 3,8184 (v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! De 6 a 9 de agosto, das 10h às 21h30, em parceria com o Senac, o Caxias Shopping celebrará o Dia
dos Pais oferecendo serviços gratuitos de Design de Barba, Corte de Cabelo e Massagem Rápida.

