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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052

Serviços

LLConcilia Rio

LLINSCRIÇÕES ABERTAS

Devedor já pode
fazer a adesão

Mais de cem
vagas na saúde

Prazo para pagar débitos vai até 17 de dezembro

D

onos de imóveis e contribuintes em débito com o
município já podem aderir ao programa de renegociação
de dívidas, o Concilia Rio. Desde
ontem, devedores de IPTU, ITBI,
ISS e taxas têm como abater encargos e multas relativos às pendências com o Tesouro.Para os débitos
mais antigos e inscritos na Dívida
Ativa, o desconto chega a 100%
nos acréscimos.Nos demais casos,
a redução varia de 25% a 80%, de

acordo com a forma de pagamento (à vista ou em parcelas).
O prazo para adesão é 17 de
dezembro. Segundo a prefeitura,
para a quitação à vista de débitos tributários e não tributários
incluídos na Dívida Ativa, com
execução fiscal ajuizada antes de
9 de junho de 2005, além de valor
igual ou inferior a R$ 50 mil antes de 31 de dezembro de 2018,
o desconto será de 100% nos encargos, multas e correção.

Nos demais casos,o desconto é
de 80% nos encargos e multas,para pagamento à vista. Quem parcelar em até 12 vezes, o desconto
será de 60%. Entre 13 e 24 vezes,
de 40%, e, entre 25 e 48 vezes, de
25%. O programa deve incidir
sobre mais de 1,8 milhão de débitos. Para consultar a Dívida Ativa,
acesse daminternet.rio.rj.gov.br.
Caso deixe de pagar parcelas, o contribuinte retorna à dívida original.

1.896 72% 20% 8%
COMÉRCIO

Quem tem qualificação na
área de saúde e está em busca de emprego não pode perder essa chance. A Luandre está com 99 vagas e o Guanabara
contrata Médicos do Trabalho.
Entre as oportunidades da
empresa de RH estão: Auxiliar de
clínicas, Técnico de enfermagem,
Auxiliar de farmácia e Enfermeiro coordenador.No primeiro cargo, o salário varia de R$ 1 mil a R$
1,5 mil; para a segunda e a terceira função, o pagamento vai de R$
1,5 mil a R$ 2 mil. Já para Enfermeiro coordenador,o valor vai de

rapidinha...

Olho vivo

empregos hoje

VAGAS

Empresa e supermercado contratam

INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
●●Município do Rio (342): Auxiliar de limpeza (107) l Operador de telemarketing
ativo (50) l Chefe de serviço de limpeza (25) l Chefe de seção de serviços gerais (20)
l Estoquista (20) l Empacotador a mão (15) l Engenheiro mecânico (15) l Auxiliar de
linha de produção (10) l Limpador de vidros (10) l Servente de limpeza (10) l Ajudante
de obras (10) l Encarregado de hortifrutigrangeiros (10) l Vassouras: Auxiliar de
cozinha (50) l Garçom (50) l São Gonçalo: Auxiliar de limpeza (90) l Casimiro de
Abreu: Pedreiro (50) l Armador de ferragens na construção civil (40)

oportunidades para pessoas com deficiência:
Assistente administrativo (187) l Balconista (150) l Repositor de mercadorias(100) l 
Auxiliar de limpeza (66) l Empacotador a mão (59) l Atendente de Lanchonete (50) l 
Repositor de supermercados (48) l Operador de vendas (47) 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 Auxiliar de escritório (20) l Conferente de carga e descarga
(20) l Promotor de vendas (16) l Auxiliar de armazenamento (15)
●●

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.

QUEDA DE JUROS: Com a redução
da taxa básica de juros (Selic) de 6% ao
ano para 5,5% ao ano, a poupança se
mantém como a forma de investimento
mais segura para quem não quer arriscar
suas economias. Mesmo rendendo um
pouco menos por estar atrelada à Selic,
a caderneta não tem desconto de taxa
de administração ou Imposto de Renda,
como ocorre em fundos de renda fixa.
O rendimento da poupança leva em
conta a seguinte regra: se a Selic for
menor que 8,5%, o saldo na conta será
remunerado por 70% da taxa básica mais
TR, que atualmente está zerada. Assim,
o resultado fica em 3,85% ao ano e
0,32% ao mês, segundo a Associação
Nacional dos Executivos de Finanças
Administração e Contabilidade (Anefac).
●●

Mínimo não
vai congelar
O governo voltou atrás e decidiu não mais desvincular o
reajuste do salário mínimo da
Constituição. Com isso, aposentadorias, pensões e benefícios do
INSS continuarão vinculados
ao aumento do piso nacional,
o que garante correção pela inflação. A questão agora é outra:
representantes de aposentados
e parlamentares vão cobrar do
governo Bolsonaro a adoção de
uma política de valorização do
mínimo, conforme a que vigorou de 2004 até 2018.

LL

R$ 4 mil a R$ 5 mil.
Os candidatos que se interessarem podem acessar o site www.
luandre.com.br e buscar pelas
oportunidades desejadas.
Já a rede de Supermercados
Guanabara está com vaga aberta para Médico(a) do Trabalho. É
preciso ter CRM ativo, pós-graduação em Medicina do Trabalho, domínio do pacote Office e
experiência em exames médicos.
Os interessados devem se cadastrar no site www.supermercadosguanabara.com.br, em Trabalhe Conosco.

LOTERIA$
QUINA concurso 5076
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TIMEMANIA concurso 1384
19/09/2019
AMÉRICA/RN

04 16 17 27 31 54 56
7 acertados: acumulou
(R$ 3.721.220,27)
6 acertados: 1 (R$ 70.606,91)
5 acertados: 125 (R$ 806,93)
4 acertados: 2.443 (R$ 6,00)
3 acertados: 23.462 (R$ 2,00)
DIA DE SORTE concurso 203
19/09/2019
Mês da Sorte: DEZEMBRO

02 03 07 10 15 17 20

indicadores
POUPANÇA: 0,3434% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,1617(c); R$ 4,1623(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! A rede Lojas Americanas está com inscrições abertas para oportunidades de emprego em diversas
cidades do estado do Rio.As inscrições terminam na quinta-feira. Interessados devem acessar vagas.com.br/v1110589.

