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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

LLA PARTIR DE HOJE

Tarifa de táxi mais cara
Bandeirada sobe para R$ 6. Quilômetro rodado em bandeira 1 vale R$ 2,65

A

partir de hoje, os passageiros de táxis pagarão
mais caro para utilizar o
serviço no Município do Rio.
As novas tarifas entram em
vigor nesta quinta-feira para
veículos de aluguel a taxímetro - táxis, das categorias convencional e executivo. De acordo com a Secretaria Municipal
de Transportes (SMTR), a bandeirada dos amarelinhos vai
subir de R$5,80 para R$6 (valor inicial que aparece na tela
do taxímetro).
No caso do quilômetro rodado em bandeira 1 (das 6h

às 21h, nos dias úteis e sábado), o valor irá de R$ 2,60 para
R$2,65. Enquanto nos trajetos
feitos na bandeira 2 (praticada no período noturno de segunda-feira à sábado, das 21h
às 6h, domingos, feriados e subidas íngremes, sem discriminação horária), a quantia passará de R$ 3,12 para R$ 3,18.
Para ter acesso aos preços
da tabela de conversão taximétrica, os taxistas precisarão
acessar o site da SMTR (http://
www.rio.rj.gov.br/web/smtr)
onde estará disponível o catálogo com os novos valores. As

informações devem ser impressas e mantidas nos veículos
para apresentar aos passageiros
na hora de fazer o cálculo do
preço final da viagem.
Essa tabela será usada temporariamente, até o que os taxímetros sejam atualizados pela
secretaria. Em relação ao preço
de hora parada ou de espera,
o reajuste foi de R$ 32,76 para
R$33,39. Além disso, a tarifa de
volume transportado, com dimensões mínimas de 60 centímetros na maior dimensão e 30
centímetros nas menores, subiu
de R$ 2,60 para R$ 2,65.
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LLQuanto ao preço da bandeirada
de táxis executivos,o valor permaneceu na mesma faixa de R$ 7,30.
Porém, houve aumento na tarifa do quilômetro rodado, que vai
passar de R$ 4,55 para R$ 4,70.No
caso do valor de hora parada ou de
espera,o aumento será deR$ 57,33
paraR$ 59,22. A quantia de volume transportado será de R$ 2,65.
Antes,era R$ 2,60.Por fim,a tarifa
da tabela horária à disposição do
passageiro será de R$ 135. Os novos valores constam em resolução

rapidinha...

empregos hoje
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Reajuste para táxis executivos
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Município do Rio (238): Operador de empilhadeira (100) l
Operador de telemarketing ativo (90) l Vendedor de serviços (20)
l Auxiliar de linha de produção (10) l Atendente de lanchonete (8)
l Gasista (6) l Barra do Piraí: Ajudante de cozinha (30) l Garçom
(30) l São Gonçalo: Vendedor pracista (50) l Teresópolis:
Programador de sistemas de computador (16) l São João de
Meriti: Auxiliar de limpeza (5)
●●

oportunidades para pessoas com deficiência:

Atendente de Lanchonete (40) l Empacotador a mão (17) l Repositor
de mercadorias (15) l Estoquista (10) l Ajudante de carga e descarga (8)

●●
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Telefones

Piso do salário mínimo de
R$ 1.039 eleva benefícios
Com o aumento do salário mínimo de R$998 para R$1.039, a
partir deste mês,vários benefícios
pagos pelo governo serão corrigidos.Além dos aposentados e pensionistas do INSS que recebem o
valor do piso, também vão subir
o seguro-desemprego e os abonos
salariais do PIS/Pasep.A correção
de 4,1%,que saiu em medida provisória, também eleva o teto das
indenizações pagas a quem sai vitorioso em ações protocoladas nos
Juizados Especiais Cíveis e Federais. O valor pago varia de acordo

LL

na pasta, que será publicada hoje
no Diário Oficial do Município.
LLSegundo o diretor de comunicação do Sindicato dos Taxistas Autônomos do Município
do Rio de Janeiro (STAM-RJ),
Alexandre Rezende, o reajuste foi decidido pela Prefeitura
do Rio. “O valor do reajuste é
menor do que o IPCA da inflação do nosso país em torno de
4%”, afirmou o dirigente sindical, acrescentando que no ano
passado o reajuste foi de 6%.

com o número de meses trabalhados no ano-base.Para quem atuou
por apenas um mês em 2018, o
mínimo do abono — que era de
R$ 84 — sobe para R$ 86,58. Para
quem teve vínculo o ano inteiro,
o valor passará de R$998 para R$
1.039. O teto das indenizações judiciais nos Juizados Especiais Cíveis é de 40 salários mínimos. O
limite máximo sobe de R$39.920
para R$ 41.560.Já nos Juizados Especiais Federais, o limite é de 60
pisos. O valor máximo passará de
R$59.880 para R$62.340.

Disque-Rio
1746
Samu
192
Polícia Militar
190
Polícia Civil
197
Disque-Denúncia
2253-1177
Bombeiros
193
Defesa Civil
199
Disque-ordem
153
Procon-RJ
151
Cedae
0800-282-1195
CEG
0800-024-0197
Light
0800-021-0196
Ampla
0800-280-0120
Disque Direitos Humanos
100
Anatel
1331
Delegacia da Mulher
180
Parques e Jardins
2323-3500
Fiscalização de Feiras
2273-3193
Disque-Sangue
0800-282-0708

indicadores
POUPANÇA: 0,2871% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 1.039

DÓLAR: R$ 4,0092 (c); R$ 4,0098 (v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Começa hoje a solicitação para a liberação do FGTS para famílias afetadas pela chuva de granizo que
atingiu Nova Iguaçu em outubro. O limite de saque será de R$ 6.200 para quem tem saldo em contas do FGTS.

