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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 6/8/2019

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

LLfique de olho

Sai calendário do FGTS
O pagamento de até R$ 500 por conta vai de 13 de setembro a 31 de março

M

ais de nove milhões de
pessoas no Estado do
Rio terão direito a sacar R$ 3,4 bilhões de contas ativas e inativas do FGTS, até R$
500. Quem tiver conta-poupança na Caixa vai receber primeiro:
13 de setembro. Os pagamentos
vão até 31 de março de 2020. Já
quem não tem conta vai receber
em 18 de outubro. Entram nessa primeira leva os beneficiários
nascidos de janeiro a abril.
Para os aniversariantes de maio,
junho, julho e agosto, o benefício
sai a partir de 27 de setembro.Já no
dia 9 de outubro recebem os nasci-

dos entre setembro e dezembro.A
CaixaEconômicadivulgou ontem
o cronograma para quem tem até
R$ 500 a receber e do saque-aniversário, que vai começar no ano
que vem. O crédito será feito diretamente na poupança. Os trabalhadores que não têm conta-poupança na Caixa vão receber com as
pessoas nascidas em janeiro.
A partir de abril de 2020,quem
fizer a opção pelo saque-aniversário poderá tirar um percentual
do saldo do FGTS anualmente.
Quem mudar de regime, segundo a Caixa, terá um cronograma
diferente no primeiro semestre.

empregos hoje

812

82% 11% 7%

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (304): Operador de Telemarketing Ativo (89) l 
Orientador de Tráfego para Estacionamento (30) l Atendente de Lojas
(30) l Vendedor de Serviços (30) l Consultor de Vendas (25) l Manobrista
(24) l Lavador de Carros (16) l Açougueiro Desossador (10) l Fiscal de
Caixa (9) l Polidor de Automóveis (7) l Encarregado de Padaria (6) l 
Oficial de Manutenção Predial (6) l Padeiro (5) l Auxiliar de Manutenção
Elétrica e Hidráulica (3) l Volta Redonda: Operador de Telemarketing
Receptivo (306) l Auxiliar de Limpeza (150) l Instalador/Reparador de
Redes Telefônicas e de Comunicação de Dados (5) l Marteleiro (4) l 
Promotor de Vendas (3) l Vendedor Porta a Porta (3) l Nova Friburgo:
Costureira em geral (11) l Teresópolis: Auxiliar de Linha de Produção
(4) l Carregador de Caminhão (4) l Vassouras: Montador de Móveis
de Madeira (3) l Recepcionista de Hotel (2) l Nova Iguaçu: Atendente
Balconista (3) l São Gonçalo: Operador de Prensa (3)
●●

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.

Quem optar por sacar esse dinheiro todos os anos terá
que comunicar a Caixa a partir
de 1º de outubro. Ao fazer isso, o trabalhador abre mão de
sacar a totalidade dos recursos
em caso de demissão sem justa causa. O saque da multa de
40% segue inalterado.
Além das agências da Caixa, os trabalhadores poderão
retirar o dinheiro do FGTS
nas lotéricas. A Caixa abrirá
aos sábados e duas horas antes
do horário normal. As lotéricas também vão funcionar em
horário diferenciado.

PIS também vai pingar
LLA Medida Provisória 889 alterou,além do saque do FGTS,as
regras do PIS.Segundo a Caixa,
não há prazo determinado para a retirada do dinheiro. Todos os participantes cadastrados no PIS até 4 de outubro de
1988 que tenham saldo poderão sacar. Quem tem conta na
Caixa receberá o dinheiro automaticamente como crédito em
conta, a partir de 19 de agosto
deste ano. Ao todo, serão 10,4

rapidinha...

LOTERIA$

Prefeitura: quase mil vagas
A Prefeitura do Rio,através da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento,Emprego e Inovação (SMDEI), disponibilizou
ontem 985 vagas de trabalho:
592 para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS
e 393 para candidatos sem deficiência.Até quem não tem experiência pode concorrer. Para pessoas sem deficiência, há
vagas nos níveis Fundamental
Incompleto (deposista), Fundamental Completo (repositor e caixa),Médio Incompleto
(auxiliar de cozinha) e Médio
LL

milhões com direito ao saque
das cotas do PIS em todo o Brasil.O pagamento poderá movimentar até R$ 18,3 bilhões. No
Estado do Rio, mais de 1,4 milhão de trabalhadores poderão
realizar o saque. O montante
total é de mais de R$ 2,8 bilhões.
Nunca é demais alertar: a Caixa Econômica não envia links
e não solicita confirmação de
dispositivo ou acesso à conta
por e-mail,SMS ouWhatsApp.

Completo (fiscal de loja, operador de loja e assistente de
prevenção de perdas). Para se
candidatar, basta ir com identidade, CPF, carteira de trabalho e PIS a um Centro Municipal de Trabalho e Emprego:
Rua Barcelos Domingos 162
(Campo Grande) Rua 24 de
Maio,931 (Méier),Est.do Dendê 2080 (Ilha do Governador),
Rua da América 81 (Providência), Rua Luiz Coutinho Cavalcanti 576 (Guadalupe),Rua
Lopes Moura 58 (Santa Cruz)
e Rua Camaragibe 25 (Tijuca).

LOTOFÁCIL concurso 1849
05/08/2019
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15 acertos: acumulou (R$
4.500.000,00)
14 acertos: 415 (R$ 1.411,44)
13 acertos: 16.274 (R$ 20,00)
12 acertos: 242.567 (R$ 8,00)
11 acertos: 1.224.791 (R$ 4,00)
QUINA concurso 5038
05/08/2019
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Quina: acumulou (R$ 2.265.061,91)
Quadra: 73 (R$ 6.124,30)
Terno: 5.903 (R$ 113,88)
Duque: 154.560 (R$ 2,39)

indicadores
POUPANÇA: 0,3434% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,9560 (c); R$ 3,9566 (v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! O concurso 2.176 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 32 milhões hoje. Este é o
primeiro sorteio da Mega-Semana Dos Pais. Os próximos serão na quinta-feira (8) e no sábado (10).

