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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 17/1/2020

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

Serviços

LLDINDIM NO BOLSO

LLMAIS DE 19 MIL NO ESTADO DO RIO

Sai pagamento
do PIS/Pasep

Prova de vida
para inativos

Saiba quem pode receber abono de R$ 1.039

O

s trabalhadores da iniciativa privada nascidos
nos meses de janeiro e
fevereiro e os servidores públicos com dígito final de inscrição 5 e 6 que têm direito ao
abono do programa PIS/Pasep
já começaram a receber os valores baseados no salário mínimo de R$ 1.039. A liberação
dos recursos começou ontem
nas agências da Caixa Econômica Federal, que paga o abono

do PIS, e nas unidades do Banco do Brasil, para servidores.
Quem é correntista individual na Caixa e está com cadastro atualizado recebeu o crédito automático antecipado na
última terça-feira. São mais de
3,6 milhões de trabalhadores
nascidos em janeiro e fevereiro, totalizando R$ 2,6 bilhões.
Os pagamentos do PIS são
escalonados conforme o mês
de nascimento e tiveram iní-

VAGAS

60% 25% 15%
COMÉRCIO

Na segunda-feira, primeiro
dia da prova de vida cobrada
pelo Rioprevidência aos inativos e pensionistas do estado, houve atualização de 1.373
vínculos no Bradesco. O balanço foi feito pela autarquia,
que abriu o prazo de recadastramento até o próximo dia 24.
Neste mês, 19.809 aposentados e pensionistas que aniversariam em janeiro devem fazer
a prova de vida nas agências do
Bradesco. É preciso levar RG,
CPF e comprovante de residência dos últimos três meses.

Telefones

empregos hoje

472

cio em julho de 2019. O prazo final para o saque do abono
salarial do calendário de pagamentos 2019/2020 é 30 de junho deste ano.
Para ter direito ao abono, é
necessário estar filiado ao PIS/
Pasep há, no mínimo, cinco
anos e ter trabalhado com registro formal no ano de referência (2018) por, pelo menos,
30 dias, recebendo até dois salários mínimos, em média.

Nascidos em janeiro têm até dia 24

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

rapidinha...

Novas regras
para frete
A ANTT estabeleceu novas
regras para cobrança do frete
rodoviário, entre elas a obrigação de pagar o chamado frete retorno aos caminhoneiros.
A resolução, publicada ontem,
determina novos valores para
cálculo do frete. O valor do piso mínimo sofreu reajuste, que
varia de 11% a 15%, conforme
tipo de carga e operação. Os valores de itens, como pneu e manutenção, foram atualizados.
As novas regras entram em vigor na segunda-feira.
LL

Até o fim deste ano, o procedimento vai alcançar 250 mil
vínculos do Rioprevidência.
Aqueles que não fizerem terão
o pagamento do benefício previdenciário suspenso até que a
situação seja regularizada.
Também para atualizar sua
base de dados, a Procuradoria
Geral do Rio iniciou o processo anual de comprovação de vida dos procuradores e servidores
aposentados, além dos pensionistas. Todos devem ir à sede da
PGE-RJ (Rua do Carmo 27, 11º
andar) no mês de aniversário.

LOTERIA$
QUINA concurso 5172
16/01/2020

19

33

61

69

74

TIMEMANIA concurso 1433
16/01/2020
REMO/PA

08 35 42 53 61 69 78
7 acertados: ACUMULOU (R$
26.221.000,46)
6 acertados: 3 (R$ 110.293,25)
5 acertados: 326 (R$ 1.449,95)
4 acertados: 6.705 (R$ 9,00)
3 acertados: 65.980 (R$ 3,00)
DIA DE SORTE concurso 252
16/01/2020
Mês da Sorte: DEZEMBRO

04 09 12 19 25 28 31

indicadores
POUPANÇA: 0,2558% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 1.039

DÓLAR: R$ 4,1720 (c); R$ 4,1726 (v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Serão divulgadas hoje as notas do Enem 2019 dos quase quatro milhões de participantes.
Acesse o site https://enem.inep.gov.br/ e informe CPF e senha cadastrada no ato da inscrição no exame.

