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LOTERIA$
MEGA-SENA concurso 2273
24/06/2020
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58

Sena: 1 (R$ 43.269.740,25)
Quina: 48 (R$ 67.956,15)
Quadra: 3.830 (R$ 1.216,67)
LOTERIA FEDERAL

Saiba como pagar
sua dívida com R$ 100
Serasa Limpa Nome amplia atendimento para renegociações
Marcello Casal / Agência Brasil

LLMARTHA IMENES

Confira outras
empresas

O

feirão Serasa Limpa Nome, plataforma que ajuda
na renegociação de dívidas
gratuitamente, ampliou o número de empresas parceiras e quem
está com o nome “pendurado”
pode quitar o débito com, no máximo, R$ 100. As novas empresas
participantes são: Ativos, Tricard,
Santander e Recovery. Segundo
o Serasa, os segmentos de maior
abrangência são bancos,financeiras e o setor varejista.Essa quitação
só é válida nessas quatro empresas.
Para saber se está dentro das
condições de quitação, o consumidor precisa se cadastrar na plataforma do Serasa Limpa Nome:
www.serasa.com.br. O consumidor também encontra as mesmas
condições no aplicativo do Sera-

sa disponível para Android e iOS.
“Estamos em um momento
muito delicado e oferecer formas
de os brasileiros recuperarem a
saúde financeira com essas condições é algo muito gratificante”, diz
Lucas Lopes, diretor da empresa.

O consumidor poderá se livrar da dívida seguindo apenas
três passos: após entrar no site,
gerar o boleto, escolher a forma
de quitação (à vista ou parcelado) e a data de vencimento, no
caso de parcelamento.

LLÉ importante destacar que o site
permite a renegociação de forma
gratuita. As empresas participantes são: Itaú, Banco do Brasil, Santander, Recovery, Claro, Net, Embratel,Avon,Ativos,Anhanguera,
CredSystem, Sky, Oi, DI Santinni,
Ipanema, Nextel, Unopar, Hoepers, BMG, Digio, Porto Seguro.
Também fazem parte a Tricard,
Crefisa,Cartão confiança (D’avó),
Unic, Fama, Pitágoras, SoroCred,
Uniderp, Unime, Itau Card, Hipercard,ConectCer,Elmo,Tenda,
Energisa, Banco Original, Banrisul, EDP. Todas as empresas têm
prazos e descontos próprios.

Secretaria tem 158 oportunidades
Entre as vagas estão operador de telemarketing e auxiliar de cozinha
A Secretaria de Trabalho e
Renda (Setrab) divulgou, ontem, que continua captando
oportunidades para moradores do Estado entre os micro,
médios e grandes empresários.
Ao todo, essa semana, o órgão
tem 158 vagas — 155 para a Região Metropolitana e três para a
Região Centro-Sul. Entre os pos-

tos estão 40 para operador de telemarketing, sete para consultor
de vendas, cinco para auxiliar de
cozinha e três para auxiliar administrativo, entre outras.
A remuneração e as exigências para cada função são variáveis e devem ser consultadas no
programa Sine. Para verificar
as oportunidades, é necessário

realizar o cadastro e acessar o
programa através do site empregabrasil.mte.gov.br ou pelo
aplicativo Sine Fácil.
“A retomada do emprego
para a população do Rio de Janeiro é a nossa missão”, diz nota do órgão.
A página oficial da secretaria
(www.rj.gov.br/secretaria/De-

fault.aspx?sec=TRABALHO)
também oferece mais de 3 mil
cursos à distância, totalmente
gratuitos. Entre eles estão Línguas, Vendas, Projeto de Redes,
Autocad, Inteligência Competitiva, Empreendedorismo, Libras, Matemática, Game Design, Java Script, Psicologia
Social, Gestão de Projetos.

AVISO: A Caixa Econômica decidiu
suspender os sorteios da Loteria Federal por
três meses, em função dos cuidados com a
pandemia do novo coronavírus.As novas
datas vão ser divulgadas em julho.
QUINA
AVISO: O próximo sorteio da QUINA

será realizado no dia 27, referente ao
concurso especial de São João.

indicadores
POUPANÇA: 0,1303%
(hoje)
DÓLAR: R$ 5,3240(c);
R$ 5,3246(v)
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045
SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11
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