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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 13/9/2019

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

LLdívidas de IPTU, ISS, ITBI e multas municipais

Vem aí o Concilia Rio
Programa da Prefeitura do Rio permitirá descontos de até 80% para contribuintes

C

ontribuintes cariocas com
dívidas de IPTU, ISS, ITBI e
multas de tributos municipais poderão negociar os débitos
com descontos de até 80%, no caso de pagamento à vista.Ontem,a
Câmara dos Vereadores aprovou
o programa Concilia Rio, da Prefeitura do Rio que permite negociações para abater os débitos. A
lei agora vai à sanção do prefeito
Marcelo Crivella.
Para quem não pode fazer o pagamento à vista, há outras formas
de negociar e liquidar,como o parcelamento em até 12 vezes. Neste
caso, o desconto será de 60%. En-

tre 13 e 24 parcelas, o abatimento
será de 40%, enquanto entre 25 e
48 vezes, de 25%.
Os interessados terão prazo de
noventa dias para aderir ao programa,que serão contados a partir
da data de publicação da lei.
De acordo com a prefeitura, a
expectativa é arrecadar R$ 350 milhões com o Concilia Rio. O valor
acumulado pode vir de mais de 1,8
milhão de dívidas.A prefeitura informou que não estima quantos
contribuintes podem se beneficiar,
pois uma pessoa pode ter mais de
um débito em aberto.
Quem for parcelar a dívida de-

empregos hoje

1.657 87% 10% 3%
VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
●●Município do Rio (367): Operador de telemarketing ativo (145) l Vendedor
de serviços (30) l Auxiliar de limpeza (29) l Atendente de lanchonete (20) l 
Chefe de serviço de limpeza (20) l Empacotador a mão (15) l Auxiliar de linha
de produção (12) l Vendedor pracista (10) l Ajudante de obras (10) l Casimiro
de Abreu: Pedreiro (50) l Armador de ferragens na construção civil (40) l 
Servente na construção civil (40) l Duque de Caxias:Auxiliar de limpeza (48)
l Teresópolis: Programador de sistemas de computador (33) l Costureira em
geral (10) l Piraí: Ajudante de Cozinha (10) l Garçom (10)

oportunidades para pessoas com deficiência:
Balconista (150) l Assistente administrativo (145) l Auxiliar de limpeza (67) l 
Repositor de mercadorias (56) l Atendente de lanchonete (50) l Empacotador
a mão (49) l Repositor de supermercados (43) l Auxiliar administrativo (42)
l Atendente de lojas (40) l Bilheteiro de transportes coletivos (30) l Fiscal de
ônibus (30) l Operador de caixa (30) l Recepcionista (30) l Operador de vendas
(30) l Auxiliar de armazenamento (20) l Auxiliar de escritório (20) l Cobrador
de transportes coletivos - exceto trem (16) l Promotor de vendas (16) l Pedreiro
(12)  l Armador de ferragens na construção civil (10) l
●●

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.

ve ficar atento às regras do programa. Caso deixe de pagar alguma
parcela, perde o benefício do desconto nos juros, e todo o abatimento concedido retorna à dívida
original.Ao negociar o pagamento
de débitos de IPTU,o contribuinte evita o risco de ter o imóvel leiloado. Após o prazo, a prefeitura
deverá fazer um pregão de venda
de imóveis de devedores.Para consultar a Dívida Ativa,basta acessar
http://daminternet.rio.rj.gov.br/
Criado em 2015, foi relançado em 2017 e 2018. No ano
passado, o programa recuperou R$ 280 milhões.

AINDA SEM DATA PARA INICIAR, CONCILIA DIVULGA POSTOS

Edifício-sede da PGM (R.Sete de
Setembro 58/A,Centro).Atendimento
de segunda a sexta, das 9h às 16h
LLBangu (Rua Fonseca 240, 2º piso,
Shopping Bangu). Atendimento de
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
LLCampo Grande (RuaAmaral Costa 140). Atendimento de segunda a
sexta, das 9h às 16h
LLCidade Nova (Av. Afonso Cavalcanti 455,anexo,térreo).Atendimento
de segunda a sexta, das 9h às 16h
LL

rapidinha...

LOTERIA$

Saque de FGTS: dias e golpes
Já pensou ter R$500 creditados na sua conta poupança? A
partir de hoje essa é a possibilidade dos trabalhadores que
têm conta ativa ou inativa na
Caixa Econômica Federal e
que nasceram entre janeiro e
abril, com direito ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS). Todas as agências da
Caixa vão trabalhar com horário estendido por duas horas, hoje, segunda-feira e terça-feira. Amanhã, abrirão das
9h às 15h. Mas atenção com
os golpistas de WhatsApp que
LL

Fórum (Av. Erasmo Braga 115, lâmina 1, 6º andar, sala 622, ao lado da
12ª Vara de Fazenda Pública, Centro).
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 11h às 18h
LLMadureira (Rua Carvalho de Souza
274,sala 6).Atendimento de segunda
a sexta-feira, das 9h às 16h)
LLBarra da Tijuca (Av. das Américas
700, térreo, bloco 6B, Shopping Città
Office Mall).Atendimento de segunda
a sexta-feira, das 9h às 16h
LL

usam mensagens com perguntas como“Deseja sacar todo seu
FGTS?”ou“Você sacou algum
valor do FGTS nos últimos 3
meses?”. Ao clicar no link, o
usuário expõe seus dados e é induzido a compartilhar a mensagem com amigos. Em outro
golpe,são divulgadas informações falsas sobre pagamento retroativo de R$ 1.760 do FGTS.
A Caixa tira dúvidas pelo 0800726-0207, mas não envia links
nem pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por
e-mail, SMS ou WhatsApp.

QUINA concurso 5070
12/09/2019
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TIMEMANIA concurso 1381
12/09/2019
UBERLÂNDIA/MG

12 14 30 54 55 62 80
7 acertados: acumulou
(R$ 3.006.696,01)
6 acertados: 1 (R$ 77.545,21)
5 acertados: 114 (R$ 971,74)
4 acertados: 2.445 (R$ 6,00)
3 acertados: 24.206 (R$ 2,00)
DIA DE SORTE concurso 200
12/09/2019
Mês da Sorte: FEVEREIRO

10 12 13 17 21 23 27

indicadores
POUPANÇA: 0,3434% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,0596(c); R$ 4,0602(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! O governador Wilson Witzel (PSC) citou ontem o juiz Marcelo Bretas para dizer que pretende obter
recursos da Lava Jato para o estado retomar as obras da linha 4 do metrô, na Gávea.

