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GERAL

L ESTAVA FECHADO DESDE MARÇO DE 2020

Posto do Sine reaberto
Unidade no Centro oferece solicitação de seguro-desemprego e outros serviços

A

rede de atendimento
do Sistema Nacional de
Emprego (Sine) foi ampliada, ontem, com a reabertura de um posto no Centro
do Rio. Gerida pela Secretaria
de Estado de Trabalho e Renda
(Setrab), a unidade, que fica no
prédio do Ministério da Economia (Av. Presidente Antônio
Carlos, 251), oferece intermediação de mão de obra, solicitação de seguro-desemprego e
orientação sobre Carteira de
Trabalho Digital.
O posto estava fechado desde março do ano passado por
causa da pandemia e recebia
uma média de 250 pessoas por
dia. Com a reabertura, que seguirá protocolos sanitários de
prevenção à covid-19, a Setrab
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do. Cerca de 7 mil foram encaminhadas para entrevistas de
emprego pela intermediação
de mão de obra realizada nos
postos da rede.
Feirão com mil vagas
A Secretaria de Estado de
Trabalho e Renda (Setrab) iniciou, ontem, a Emprega RJ - 1ª
Feira Virtual de Emprego, com
cerca de mil vagas.
Até 7 de maio, serão oferecidas oportunidades para diferentes perfis profissionais, de
maneira virtual, no Facebook
(www.facebook.com/setrab.
rj) e no Instagram (@setrab.rj).
O s c a n d i d a to s p o d e m
analisar as vagas e se inscrever naquela que mais se encaixe ao seu perfil.

Meta da Setrab-RJ é realizar 80 atendimentos diários no posto

espera realizar cerca de 80 atendimentos diários.
Nesta fase inicial, o atendimento para seguro-desemprego será feito com agendamento

prévio, por meio do canal digital saaweb.mte.gov.br.
Desde o início do ano, cerca
de 11 mil pessoas foram inscritas nas unidades Sine do esta-
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JORNALEIRO JORNALISTA
L TENHO 76 anos e sou jornaleiro há 25. Moro na Pavuna e gosto
das pessoas do bairro, mas precisa
melhorar a segurança. Antes eu era
bancário. Na minha atual profissão,
gosto de interagir com o público.
Torço para o Vasco da Gama e, nas
minhas horas vagas, gosto de dormir. Adoro ler o caderno do esportes do MEIA HORA.
AILTON GUEDES
Rocha Miranda

ALEXANDRE
DA SILVA
tem atualmente 11
anos de idade.
Ele desapareceu em 26 de
dezembro de
2020, em Belford Roxo (Baixada Fluminense), após
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

Bolsas de até
R$ 2 mil
L O Estado do Rio tem 2.061 vagas de estágio e jovem aprendiz
abertas esta semana. O CIEE
Rio oferece 1.761 oportunidades e a Fundação Mudes disponibiliza 300 vagas. Segundo
a fundação, o valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2
mil. O candidato pode conferir as ofertas nos sites das instituições: www.portal.ciee.org.
br e www.mudes.org.br.
O CIEE Rio também abriu
vagas de estágio de nível superior para Pessoas com Deficiência. As oportunidades são
em empresas do setor público.

RAPIDINHA...

Muita gente
na pista
A Rio Ônibus disse, ontem, que não há previsão
para retorno das linhas da
Viação Acari, que fechou
as portas. Com salários
atrasados, rodoviários farão assembleia hoje.
L
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