ECONOMIA 13

o dia I Quarta-feira, 5.12.2018

Comércio abre vagas servidor
Max Leone (interino)

Há mais de 5 mil chances em todo o país, inclusive para o Rio

G

randes redes de lojas
do varejo ainda contratam temporários
para o fim de ano. São
mais de 5 mil vagas disponíveis em todo país, incluindo no
Rio de Janeiro. Além disso, na
sexta-feira, candidatos podem
disputar outras 600 oportunidades para Natal no feirão
no Maracanã. Os interessados
serão encaminhados para empregos na área de serviços.
Entre as 5 mil vagas, a
C&A oferece oportunidades
para operador de vendas e
serviços. Os selecionados
serão contratados para trabalhar entre 14 e 45 dias. Os
interessados devem possuir
o Ensino Médio completo, e
não há necessidade de experiência prévia.
As inscrições são feitas
por meio do link www.vagas.
com.br/v1801281. Os salários
variam de acordo com a região escolhida no ato da inscrição, e serão informados
durante o processo.
Operador de loja, subge-

DIVULGAÇÃO

rente e operador fiscal são
algumas das chances nas lojas da rede Casa&Vídeo. Para
completar o quadro de funcionários, há 34 vagas abertas, com exigência de Ensino
Médio completo. Experiência com varejo é considerado
um diferencial.
Além do salário, o empregado recebe assistência médica, vale-transporte, vale-refeição, descontos na loja e outros
benefícios. Para se inscrever, é
preciso fazer cadastro no site
https://jobs.kenoby.com/casaevideolojas, sem data limite,

para capital e outros municípios do Estado do Rio.
FEIRÃO NO MARACANÃ

Sexta-feira, a partir das 10h,
um feirão com 600 vagas de
emprego acontece na Rua Morais e Silva, 94, Maracanã. A
Comunidade Católica Gerando Vidas encaminhará candidatos a oportunidades em 14
empresas. Os cargos são de auxiliar de loja, estoquista, atendente comercial, entre outros.
Reportagem da estagiária Edda Ribeiro,
sob supervisão de Max Leone.

DIA A DIA

DÓLAR SOBE 0,44% E FECHA A R$ 3,85
Oscilando durante a semana
desde a intervenção do Banco
Central, a moeda norte-americana fechou ontem em alta de
0,44%, cotada a R$ 3,859 para
venda. Depois de duas quedas
seguidas, o dólar comercial registrou o maior fechamento em uma
semana desde 27 de novembro.
O índice B3, da Bolsa de Valores

ESTADO DEFINE HOJE

Décimo terceiro deve sair dia 14

O
Encaminhamento para 600 oportunidades vai acontecer no Maracanã

de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão de ontem em queda
de 1,33% com 88.624 pontos. As
ações das principais companhias,
chamadas de blue chip, acompanharam a tendência, com Petrobras fechando em queda de
2,04%, Vale com menos 2,37%,
Itau perdendo 0,82% e Bradesco
com queda de 0,24%.

INFLAÇÃO DO RIO:
A ÚNICA QUE SUBIU
O Rio de Janeiro foi a única capital a apresentar inflação em
novembro (0,08%). A cidade tinha registrado alta de preços de
0,18% no mês anterior. De acordo com a FGV, o Índice de Preços
ao Consumidor Semanal (IPC-S)
teve queda de preços em cinco
das sete áreas pesquisadas.

n e-mail: max.leone@odia.com.br

martelo sobre o pagamento
do décimo terceiro salário
deste ano para os servidores estaduais será batido hoje.
E, segundo fontes ouvidas pela
Coluna, a previsão é que o abono
natalino seja quitado no dia 14
de dezembro pelo governo. A intenção é que o crédito em conta
ocorra de forma integral.
A definição acontecerá em uma
reunião entre o governador em
exercício, Francisco Dornelles, e o
secretário de Fazenda, Luiz Cláudio
Gomes. Eles vão analisar o resultado do Programa de Refinanciamento de Débitos sobre ICMS (Refis)
inscritos ou não em Dívida Ativa.
ESTADO 2

O encontro foi confirmado ontem
pela Secretaria de Fazenda.
O pagamento do 13º deverá
ocorrer na data que seria feita a
quitação da folha de novembro,
pois dia 14 é o décimo dia útil do
mês, conforme prevê o calendário
oficial do estado. No entanto, o governo anunciou ontem a antecipação da folha do mês passado para
a próxima sexta-feira, dia 7, quinto
dia útil de dezembro.
De acordo com a Fazenda, a antecipação é resultado da arrecadação tributária e dos recursos provenientes do Refis. O estado vai depositar, conforme a pasta, o valor
líquido de R$ 1,732 bilhão.

PREFEITURA DO RIO

CÂMARA DO RIO

AO LONGO DO DIA

SEM ANTECIPAÇÃO

TRANSFERÊNCIA

NNOs salários de 454.519 servidores ativos, aposentados e
pensionistas, de todas as categorias, vão cair nas contas
correntes ao longo da próxima
sexta-feira mesmo após o expediente bancário. A informação
do pagamento de novembro
antecipado foi passada pelo
estado para o funcionalismo
por meio do serviço ‘WhatsApp
Servidor Primeiro’ e confirmada
pela Secretaria Estadual de Fazenda, logo em seguida.

NNAté ontem, na Prefeitura do Rio

NNA Câmara dos Vereadores do
Rio aprovou ontem, em sessão
extraordinária, Projeto de Decreto
Legislativo 136/2018 que autoriza
a transferência de R$ 40 milhões
do Fundo Especial da Casa para o
Tesouro municipal. Duas emendas
foram aprovadas: uma especifica
que o dinheiro deve pagar despesas de pessoal da área de Saúde.
Outra obriga o Poder Executivo
a encaminhar ao Legislativo, em
60 dias, cronograma de aplicação
dos respectivos recursos.

não havia nenhuma previsão para
antecipar o pagamento dos salários de novembro dos servidores
municipais. Tudo indica, então,
que o crédito deverá ser feito mesmo na próxima sexta-feira. Pelo
calendário oficial, a prefeitura
paga dos salário no quinto dia
útil de cada mês subsequente ao
trabalhado. A expectativa do funcionalismo era de ser surpreendido com a antecipação. Mas até
agora, nenhum sinal.

