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GERAL

A BOA TÁ COM O
Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

LL‘SEISCENTÃO’

da

Vaga

São 887 vagas de emprego
Para quem está à procura de
uma oportunidade de emprego
para retornar ao mercado de trabalho, a Prefeitura do Rio e a Comunidade Católica Gerando Vidas estão com vagas abertas esta
semana. São 887 vagas e as maiores chances são para os setores de
comércio e serviço.
A Comunidade Católica Gerando Vidas, por exemplo, oferece 602 oportunidades de emprego. Há chances para os cargos de
auxiliar de loja, operador de loja,
vendedor, operador de caixa, recepcionista,padeiro,dedetizador,
motorista e atendente.
Para se inscrever em uma das
vagas oferecidas, o interessado
precisar ficar de olho na página
do Facebook da Comunidade
Gerando Vidas (www.facebook.
com/sougerandovidas). É por lá
que eles publicam com um dia de
antecedência o link de inscrição.
O primeiro contato é através de
e-mail ou WhatsApp para só assim ser encaminhado para uma
entrevista presencial.
Já a Prefeitura do Rio,por meio
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação

Daniel Castelo Branco

Prazo para
recorrer vai até
segunda-feira

Entre as oportunidades de emprego oferecidas esta semana está para operador de supermercado

(SMDEI), disponibiliza esta semana um total de 285 vagas para
o mercado de trabalho.Até quem
não tem experiência pode se inscrever em busca de uma colocação. Há oportunidades para repositor, motorista de caminhão,
operador de supermercado,auxiliar de loja, eletricista, serralheiro,

entre outras.
Quem estiver no perfil sugerido deve enviar e-mail para captacaodevagas.smdei@gmail.com.
Para as vagas destinadas a pessoas
com deficiência,os candidatos devem encaminhar mensagem para trabalhopcdsmdt@gmail.com.
As vagas podem expirar e sair

do sistema em função da quantidade de encaminhamentos já realizados e/ou do fim do prazo estipulado pelo empregador.
Não há possibilidade de encaminhamento de pessoas sem deficiência para vagas exclusivas de
pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS.

LLFEIRÃO Da SERASA

Como limpar o nome por R$ 50
Dívida pode ser quitada com desconto de até 99%. Veja o passo a passo
Até o dia 30, 10 milhões de
dívidas poderão ser quitadas
por apenas R$ 50. É o que prevê o feirão Serasa Limpa Nome, que oferece descontos de
até 99% em mais de 50 empresas parceiras de diversos segmentos. O inadimplente pode
se livrar dos débitos sem sair de
casa, através da internet ou nas
agências dos Correios.

Teve o
auxílio
cancelado?

E quais são os parceiros do
feirão Limpa Nome? Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro,
Nextel, Santander, Vivo, Casas
Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon,
Bradesco, Carrefour, Porto
Seguro, Ativos, Oi, Itapeva,
Anhanguera, Sky, Credsystem,
Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Casas Bahia, Ponto Frio,

Ipanema, Unopar, Hoepers,
Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar,
Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Porto Seguro, Elmo, Tenda, Energisa,
Cetelem, Havan, Elmo, Crefisa,
Havan, MGW Ativos, Energisa,
Quatro Estações, CPFL, RGE,
Light, Nosso Lar, Novo Mun-

do, Koerich, Kredilg e Cemig.
Para renegociar a dívida sem
sair de casa, basta entrar em
contato pelo site www.serasa.
com.br ou aplicativo da Serasa,
digitar o CPF e preencher um
breve cadastro. Também é possível renegociar os débitos pelo
WhatsApp (11-99575-2096 ou
11-98870-7025) ou pela central 0800-591-1222.

Os trabalhadores que tiveram seus auxílios emergenciais
de R$ 600 ou R$ 1.200 (para
mães chefes de família) cancelados por indícios de irregularidades — seja por indicação da
Controladoria-Geral da União
ou do Tribunal de Contas da
União — já podem contestar a
decisão pelo site da Dataprev. O
procedimento está disponível
desde sexta-feira e será permitido até segunda-feira.
Segundo o Ministério da Cidadania, a contestação deve ser
feita somente pela internet. Ninguém deve procurar as agências
da Caixa, as casas lotéricas ou as
unidades de atendimento do Cadastro Único para pedir a revisão
do cancelamento.Após a reanálise dos dados, caso a contestação
seja aprovada, o pagamento será
liberado no mês subsequente ao
pedido de contestação.

rapidinha...

Vacina é
90% eficaz
LLO laboratório farmacêutico Pfizer anunciou ontem
que sua vacina contra a Covid-19 é 90% eficaz,de acordo com a primeira análise
intermediária do teste de fase 3, a última etapa antes do
pedido formal de homologação.Essa eficácia de proteção contra o coronavírus foi
alcançada sete dias depois
da segunda dose da vacina e
28 dias após a primeira.

