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ECONOMIA

Confira as vagas oferecidas
nos postos do Sine-RJ
Candidato deve ser cadastrado no programa. É importante manter dados atualizados

N

Divulgação

esta semana, a Secretaria de Trabalho e Renda do Rio
de Janeiro (Setrab)
divulga 1.328 oportunidades de emprego nos postos
do Sistema Nacional de Emprego do Rio (SINE-RJ). São
vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e
Serrana do Rio de Janeiro.
Para disponibilizar a vaga
ao cidadão, o sistema SINE
realiza uma análise comparativa do perfil profissional
de cada candidato, cadastrado no programa, com o
perfil da vaga, disponibilizado pelo contratante. Por
isso, é importante que o cidadão interessado em uma
oportunidade de emprego,
mantenha o seu cadastro no
sistema atualizado.
Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade mais
próxima, portando seus documentos de identificação
civil, carteira de trabalho e
comprovante de residência.
Na Região Metropoli-

Perfil do candidato é submetido a uma análise comparativa com a vaga
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tana, são oferecidas 558
oportunidades. Entre as
funções, existem 100 vagas
para operador de vendas,
50 para auxiliar de manutenção predial, 68 para au-

Maia quer
votar parte
da reforma
tributária
neste ano
Presidente da
Câmara revela o
desejo em café com
jornalistas
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), quer
tentar votar ainda neste ano
uma parte da reforma tributária. Ele disse na manhã de
ontem que pediu ao relator,
deputado Aguinaldo Ribeiro
(PP-PB), que apresente seu
parecer para viabilizar a votação até a próxima semana
do projeto do governo que
unifica os tributos PIS e Cofins na Contribuição sobre
Bens e Serviços (CBS).
“Seria uma sinalização importante para a reforma tributária”, disse Maia, em café
da manhã com jornalistas.
Maia afirmou ainda que
o governo desistiu de votar
pautas polêmicas. “A impressão que eu tenho é que o Palácio não tem mais interesse
em votar matérias que geram
desgaste, como a PEC Emergencial. O que eu ouvi, não sei
se é verdade, é que, na reunião
com o Márcio Bittar (relator
da PEC Emergencial, senador
Márcio Bittar, do MDB-AC), o
presidente disse que não quer
votar mais nenhum corte de
gasto”, disse.

xiliar de cozinha, 60 para
vendedor em comércio atacadista, entre outras. Moradores da Região Serrana podem se candidatar a
uma das 305 vagas ofereci-

das. Destacam-se 50 vagas
para coordenador de restaurante, 50 para cabeleireiro, 50 para auxiliar de
cozinha, entre outras.
A Região do Médio Paraíba também tem vagas nesta
semana. São 321 oportunidades para as funções variadas, entre as elas vagas para
profissionais que atuam
como coordenador de restaurante, motorista de caminhão, garçom, vendedor, entre outras. Além destas, também são oferecidas, para o
público de pessoas com deficiência, 144 oportunidades
de emprego, divididas nas
regiões Metropolitana e Serrana do Rio de Janeiro.
Para consultar as oportunidades e as informações
sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no
programa SINE e realizar a
consulta de maneira presencial em uma unidade da rede
ou através dos canais digitais: Empregabrasil.mte.gov.
br ou aplicativo Sine Fácil.

PIX acumula 92,5
milhões de operações
Plataforma teve,
em um mês, 116
milhões de chaves
registradas
Em 30 dias de funcionamento pleno do PIX — o
sistema brasileiro de pagamentos instantâneos
—, o Banco Central (BC) já
registrou um total de 92,5
milhões de operações, totalizando R$ 83,4 bilhões. Os
dados foram informados
ontem pelo chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro (Decem)
do BC, Ângelo Duarte.
Até a terça-feira, 15, haviam sido registradas 116
milhões de chaves. Deste
total, 111 milhões estão ligados a pessoas físicas e 5
milhões a empresas. “Esperamos que a adesão de
empresas ao PIX seja mais
lenta que a de pessoas físicas”, afirmou.
Segundo Duarte, à medida que as instituições financeiras lancem funcionalidades para empresas no PIX, a
adesão de pessoas jurídicas
tende a aumentar.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Operações em menos de 10 segundos

A chave de usuário é um
identificador de contas: o
cliente pode cadastrar um
número de celular, e-mail,
CPF, CNPJ ou um EVP (uma
sequência de 32 dígitos a ser
solicitado no banco). Por
meio dela, é possível receber
pagamentos e transferências. A chave é um “facilitador” para identificar o recebedor, mas não é indispensável para receber um PIX.
Duarte participou na manhã de ontem de coletiva de
imprensa sobre o PIX. Lançado em 16 de novembro, o
PIX permite pagamentos e
transferências 24 horas por
dia, sete dias por semana, todos os dias do ano. As operações ocorrem em menos de
dez segundos.
Estadão Conteúdo

