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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Quarta-feira, 15/1/2020

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

Serviços

LLFirjan Sesi / Senai

LLMais R$ 6 de reajuste

Ensino Médio e
técnico de graça

Mínimo vai
para R$ 1.045

São 302 vagas na Tijuca e em São Gonçalo

T

erminam hoje, às 18h, as
inscrições para o programa de Ensino Médio da
Firjan Sesi, com curso técnico
da Firjan Senai, nos turnos da
manhã e da tarde. Ao todo são
240 vagas para a unidade da Tijuca e 62 vagas para a unidade
de São Gonçalo. As aulas começam no dia 5 de fevereiro.
Para participar do processo seletivo para as vagas gratuitas, o candidato deverá

apresentar autodeclaração de
baixa renda (renda mensal familiar per capita bruta de no
máximo 1,5 salário mínimo
federal) e ter concluído o Ensino Fundamental.
Os cursos disponíveis na
unidade da Tijuca são: Técnico em Edificações, Técnico
em Sistemas de Energia Renovável, Técnico em Confeitaria e Técnico em Alimentos. Na unidade de São

Telefones

empregos hoje

472
VAGAS

60% 25% 15%
COMÉRCIO

Gonçalo, são: Técnico em
Logística e Técnico em Automação Industrial.
Ao final do terceiro ano, o
aluno poderá optar entre preparação para o Enem ou estágio ligado ao seu curso técnico.
As inscrições serão realizadas pelo site da escolafirjansesi.
com.br . A prova será realizada
no dia 23 de janeiro, das 9h ao
meio-dia em local a ser informado no edital.

INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
●●Município do Rio (288): Vendedor de serviços (20) l Auxiliar de limpeza (5) l 
Operador de empilhadeira (100) l Auxiliar de linha de produção (10) l Repositor
de mercadorias (15) l Operador de vendas (15) l Empacotador (17) l Atendente
de lanchonete (40) l Ajudante de carga e descarga (8) l Armador de ferragens na
construção civil (3) l Operador de telemarketing ativo (50) l Servente (5) l Duque
de Caxias (3): Auxiliar de escritório (3) l São Gonçalo (50): Vendedor Pracista (50)
l Teresópolis (2): Atendente Balconista (1) l Vendedor (1) l Valença (7): Auxiliar
administrativo (1) l Empregado doméstico (1) l Faxineiro (2) l Operador de máquinas
(1) l Técnico de contabilidade (1) l Vendedor (1) l Barra do Piraí (60): Ajudante de
cozinha (30) l Garçom (30) l Vassouras (2): Cozinheiro (1) l Garçom (1)
oportunidades para pessoas com deficiência:
Assistente financeiro (2) l Auxiliar de serviços gerais (7) l Auxiliar administrativo
(13) l Atendente (6) l Bilheteiro (1) l Mecânico (1) l Porteiro (1) l Mecânico (1)
l Oficial de limpeza (3) l jardineiro (1) l Faxineiro (1) l Axiliar de escritório (1) l 
Auxiliar de loja (2) l Atendente controle local (1) l Eletrônico operacionista (1)
l Auxiliar educação básica (1) l Operador telemarketing (1) l Embalador (10)

●●

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.

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

Novo valor repõe inflação de 4,48%
Os trabalhadores e os 34
milhões de aposentados, pensionistas e segurados do INSS
que recebem um salário mínimo terão um aumento de R$ 6
a partir de 1º de fevereiro. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o novo valor, que
passa de R$ 1.039 para R$ 1.045.
O anúncio foi feito em entrevista coletiva no Ministério da
Economia, na companhia do
ministro Paulo Guedes. A correção será feita por Medida Provisória (MP), que tem força de
lei assim que for publicada no

Diário Oficial da União. Mas, o
ato ainda precisa ser aprovada
pelo Congresso em 120 dias para não perder a validade.
O novo aumento visa a evitar
perdas diante da inflação.Isto porque, em dezembro, o reajuste de
R$ 998 para R$ 1.039 foi baseado na última previsão do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que
fechou em 4,1%. Porém, o valor
do INPC acabou fechando o ano
com uma alta superior, 4,48%
o que deixou o reajuste para R$
1.039 abaixo da inflação.

LOTERIA$

rapidinha...

Militares
reforçam INSS
LLO governo anunciou a contratação temporária e voluntária de
7 mil militares da reserva para reforçar o atendimento do INSS e
reduzir a fila de pedidos de benefícios em atraso.O secretário especial de Previdência,Rogério Marinho, prometeu que até setembro
não haverá mais pedidos de benefício acumulados.Os militares serão treinados em fevereiro e março
para começar a trabalhar nos postos em abril e receberão adicional
de 30%,o que custará R$ 14,5 milhões por mês aos cofres públicos.
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LOTERIA$
Até o fechamento desta edição, não foram sorteados os
números do concurso 1432 da
TIMEMANIA
LL

indicadores
POUPANÇA: 0,2558 % (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 1.039

DÓLAR: R$ 4,1437 (c); R$ 4,1443 (v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! O TopShopping, de Nova Iguaçu, oferece curso gratuito de música para alunos da rede pública. Inscrições
até 20/2 pelo site https://www.sympla.com.br/inscricao-projeto-orquestra-escola---jeito-top-de-aprender__755169

