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Vagas para deficientes SERVIDOR
Paloma Savedra

Feira encaminha candidatos a partir da próxima quinta-feira

O

Rio tem mais oportunidades para quem
precisa sair do desemprego. A partir
da próxima quinta-feira um
evento de oportunidades vai
encaminhar profissionais
com deficiência com Nível
Fundamental a Superior para
o mercado de trabalho em
instituições privadas. A Prefeitura do Rio também oferece vagas para deficientes e
reabilitados do INSS.
No evento do projeto de
empregabilidade Oportunidades Especiais, os interessados podem concorrer a vagas em oito empresas, como
ClubMed, TIM, Coca Cola
e McDonald’s. Há também
oportunidades para quem
tem a partir de 14 anos pelo
Programa Jovem Aprendiz.
Interessados devem ir ao
estande no Via Parque Shopping, na Avenida Ayrton
Senna 3000 - Barra.
O candidato deve ter informações básicas para cadastro,
como o seu tipo de deficiên-

DIVULGAÇÃO / OPORTUNIDADES ESPECIAIS

PAGAMENTO SERÁ ANTECIPADO NO ESTADO

SALÁRIO DE AGOSTO SAI NA QUINTA

O

Candidatos devem fazer cadastro no estande da Feira até o dia 27

cia, experiência profissional e
cursos de qualificação feitos.
As chances são para níveis
Médio, Técnico e Superior.
A TIM, por exemplo, está
contratando profissionais de
Ensino Médio completo. A
empresa oferece remuneração compatível com o mercado e benefícios. Para todas
as vagas, candidatos podem
comparecer ao estande do
evento até dia 27.

cipal de Desenvolvimento,
Emprego e Inovação, está
com oportunidades para
encaminhar 128 candidatos com deficiência e reabilitados do INSS com ensino
fundamental incompleto a
superior incompleto.
Para se candidatar, o interessado precisa levar documentos como CPF, carteira de
trabalho e PIS. O atendimento é feito nos Centros Municipais de Trabalho e Emprego.

salário de agosto de todos os 456.042
servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado do Rio será antecipado, conforme a Coluna noticiou ontem
em primeira mão no DIA Online. O pagamento será feito nesta quinta-feira, dia 13.
Pelo calendário oficial, o depósito ocorreria
no décimo dia útil do mês seguinte ao trabalhado — 17 de setembro, próxima segunda.
Segundo o Executivo, o adiantamento
foi possível devido ao “incremento da arrecadação tributária prevista para o período”.
Com isso, será depositado pela Secretaria
Estadual de Fazenda e Planejamento o valor total líquido de R$ 1,68 bilhão. Segundo
a Fazenda, os pagamentos serão efetuados
ao longo do dia, mesmo após o término do
expediente bancário.
Desde que acertou os salários do funcionalismo este ano, essa é a segunda vez que
o estado consegue antecipar o pagamento
dos servidores para alguma data anterior
ao décimo dia útil.
Em maio, o governo depositou os venci-
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Governo do Rio teve aumento na arrecadação

mentos de abril para 258.041 ativos, inativos e pensionistas, de todos os órgãos, que
ganhavam até R$ 3 mil líquidos.
O governo também afirma que, sempre
que possível, vai quitar antes do prazo oficial. A retomada do pagamento até o segundo dia útil, aliás, é pauta recorrente
das categorias.

PREFEITURA TEM CHANCES

Já a Prefeitura do Rio, por
meio da Secretaria Muni-

Reportagem da estagiária Edda Ribeiro,
sob supervisão de Max Leone.

Mais 550 oportunidades esta semana
> Esta semana, a Comunidade Católica Gerando Vidas vai encaminhar candidatos para 550 vagas em
uma das nove empresas
participantes. Hoje, a partir das 10h, o grupo atende
300 pessoas no Maracanã,
na Rua Morais e Silva 94.
São 40 vagas para auxiliar técnico, 60 para telemarketing, 60 pata aten-
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dente de lanchonete, 20 para
técnico de instalação, 15 para
frentista, entre outros.
Ambos sexos podem participar, com Nível Médio completo e sem necessidade de
experiência. Voluntários farão a triagem de candidatos,
que devem levar apenas currículo atualizado. O atendimento será feito por ordem
de chegada.

Já na próxima quintafeira, outros 250 cariocas
podem aproveitar a triagem em Irajá, no estacionamento do supermercado Extra (Estrada da Água
Grande, 713). São 60 oportunidades para auxiliar de
loja, 30 para operador de
empilhadeira, 20 para técnico em enfermagem, entre outros cargos.

REFIS 1

REFIS 2

REFIS 3

DEPUTADO CRITICA ALERJ APROVARIA

‘TROCA’ DE GARANTIA

■ Em meio à polêmica em torno
do projeto do Refis — de autoria
do estado —, o deputado Paulo
Ramos (PDT) disse à Coluna
que o governo faz “terrorismo”
com os servidores. A proposta
pode garantir R$ 1 bilhão ao Rio,
e ajudar a pagar o 13º salário.
Mas o Executivo pediu para a
Alerj segurar a votação (que é
em discussão única e não terminou) por causa de duas emendas, uma de Ramos e outra da
Enfermeira Rejane (PCdoB).

■ O pedetista ressaltou que a Cedae conseguiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que
assegura a devolução de cerca de
R$ 2,5 bilhões em impostos pagos
indevidamente pela companhia
à União. E que o Artigo 3º da Lei
7.982 de 2018 autoriza o Executivo
a “permutar a garantia” dada ao
BNP Paribas ou a contragarantia à
União pelo valor que a estatal tem
a receber em função da decisão do
STF. O item foi vetado pelo governo, mas a Casa derrubou o veto.

■ A emenda de Paulo Ramos inviabiliza a venda da Cedae — e
o estado já obteve empréstimo
de R$ 2,9 bilhões com ações da
companhia como garantia. A de
Rejane retira a necessidade de
aval do Conselho de Supervisão
da recuperação fiscal para que
o Plano de Carreiras (PCCS) da
Saúde seja implementado. Os parlamentares da Alerj aprovariam os
aditivos ao texto. E isso, segundo
os governistas, retiraria o Estado
do Rio do regime de recuperação.

