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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

LLDIVISÃO NO GOVERNO

LLNO SESC RJ

Novo imposto
em discussão

Cursos 0800
na área digital

Tributo vai incidir sobre todos os pagamentos

M

aisumavezsetoresdogoverno federal e a Câmara dos Deputados não se
entendem. De um lado, o secretário especial da Receita Federal,
Marcos Cintra, diz que o governo
vai criar um imposto“nos moldes”
da CPMF, a Contribuição sobre
Pagamentos (CP), que incidiria
sobre pagamentos para“compensar”a perda de arrecadação do governo por conta desoneração da
folha com a unificação de impos-

tos.De outro lado,o presidente Jair
Bolsonaro descarta a volta e a criação desse tributo,que deve chegar
a 2%.Na outra ponta,o presidente
da Câmara,Rodrigo Maia,diz que
essa Reforma Tributária adiantada por Cintra vai contra uma proposta já em tramitação e descarta
a recriação da CPMF.
O governo quer unificar tributos federais — PIS, Cofins, IOF e
CSLL — no Imposto sobre Valor
Agregado (IVA) para desonerar a

folha e diminuir impostos.
Para Nelson Naibert, especialista em Direito Tributário, a recriação do imposto deve incidir,
inclusive,sobre salários.“O salário
é depositado no banco e ao acontecer o saque vai incidir. Existem
dispositivos que podem proteger
as contas-salário, mas ainda não
foram definidos”, diz. Ele chama
atenção para o fato de nenhuma
das reformas citar a diminuição
da carga tributária no curto prazo.

empregos hoje

Olho vivo

1.038 85% 9% 6%

ALÔ, CONSUMIDOR:
A Comissão de Defesa do
Consumidor (Codecon) da
Assembleia Legislativa do Estado
do Rio (Alerj) estará atendendo
até sexta-feira, no Largo do
Machado, Zona Sul da capital.
Será instalada uma tenda com
serviços, como reclamações de
relação de consumo, queixas
sobre a atuação de órgãos
públicos, esclarecimentos de
dúvidas e orientações.As questões
que não forem resolvidas no
mesmo dia serão enviadas à sede
(Edifício Leonel de Moura Brizola,
na Rua da Alfândega 8, Centro).
Informações: 0800-282-7060.

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (582):VigilanteTemporário (100) l Caldeireiro Instalador
(100) l Auxiliar de Linha de Produção (400 l Operador de Telemarketing Ativo
(40) l Atendente de Lojas (30) l Inspetor de Equipamentos (26) l Caldeireiro —
chapas de ferro e aço (21) l Auxiliar de Garçom (20) l Ajudante de Obras (16) l 
Lavador de Carros (16) l Cozinheiro Geral (120 l Montador deAndaimes (12) l 
Pintor de Estruturas Metálicas (11) l Auxiliar nos Serviços deAlimentação (10)
l Mecânico de Refrigeração (10) l Açougueiro Desossador (10) l Cozinheiro
de Hospital (9) l Auxiliar de Limpeza (8) l Servente de Limpeza (7) l Barra do
Piraí: Operador de Telemarketing Ativo (200) l Volta Redonda: Operador
de Telemarketing Receptivo (100) l Resende: Pintor Industrial (10)
●●

oportunidades para pessoas com deficiência:
Repositor de Mercadorias (20) l Atendente de Lojas e Mercados (10)
l Auxiliar de Linha de Produção (10) l Empacotador a mão (6) l Agente
de Serviços de Fiscalização de Transportes Coletivos e Licenciamento de
Veículos (5) l Carregador para Armazém (5) l Cobrador de Transportes
Coletivos — exceto trem (5) l Repositor em supermercado (5)

●●

Ainda há vagas em duas unidades

O

Sesc RJ está oferecendo
este mês, gratuitamente, cursos de Criação de
Aplicativos na unidade de Teresópolis e Oficina de Introdução
à Pixel Art no Engenho de Dentro. Apesar de as aulas já terem
começado, ainda há vagas.
Às quartas-feiras, das 14h às
17h, até o dia 28, as aulas acontecem na Avenida Delfim Moreira
749, Teresópolis. Para se inscrever, é preciso ter mais de 14 anos.
Já aos sábados, até o dia 31, no
mesmo horário, o curso acontece na Avenida Amaro Cavalcanti

rapidinha...

Oficina em
São Gonçalo
LLO Programa de Acesso
ao Mundo do Trabalho,
da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social de São Gonçalo, está
com inscrições abertas,
até o dia 20, para a Oficina de Economia Solidária
e Empreendedorismo, na
Casa Social (Rua Águas
Marinhas, lote 9, quadra
20, casa 3). As aulas começam no dia 27. Informações: 3708-8822.

●●

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.

1661, Engenho de Dentro. Os interessados, neste caso, devem ser
maiores de 16 anos.
Todas as unidades do Sesc RJ
oferecem cursos e oficinas em diversos campos, além do digital.
Através deles, é possível experimentar atividades diferentes.
Para mais informações, basta ligar para o telefone 40202101. A lista completa de cursos, endereços das unidades e
outras informações também
estão disponíveis no site www.
sescrio.org.br/categoria/cursos-e-oficinas.

LOTERIA$
LOTOFÁCIL concurso 1852
12/08/2019

01
12
20

03
13
21

06
17
23

09
18
24

10
19
25

15 acertos: 4 (R$ 467.863,54)
14 acertos: 554 (R$ 1.484,86)
13 acertos: 19.596 (R$ 20,00)
12 acertos: 244.743 (R$ 8,00)
11 acertos: 1.278.828 (R$ 4,00)
QUINA concurso 5044
12/08/2019

35

51

64

66

72

Quina: acumulou (R$ 667.338,66)
Quadra: 40 (R$ 9.056,74)
Terno: 3.630 (R$ 150,07)
Duque: 95.057 (R$ 3,15)

indicadores
POUPANÇA: 0,3434% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,9827(c); R$ 3,9833(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Foi inaugurado ontem o centro cirúrgico do Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho (Largo
do Bodegão 150, Santa Cruz).A unidade vai oferecer mais de mil vagas mensais para castração gratuita de cães e gatos.

