
ECONOMIA

O texto traz diminuição adicional do 
imposto incidente sobre automóveis

IPI de produtos de 
fora da Zona Franca 
sofre redução

O Governo Federal ofi-
cializou a redução de 
35% do Imposto sobre 
Produtos Industrializa-
dos (IPI) cobrado sobre 
produtos não fabricados 
na Zona Franca de Ma-
naus. A medida, publi-
cada em edição extra do 
Diário Oficial da União.

O texto ainda traz re-
dução adicional do IPI 
incidente sobre automó-
veis, de 18% para 24,75%. 
“A elevação desse porcen-
tual equipara a redução 
do imposto para o setor 
automotivo à concedida 
aos demais produtos in-
dustrializados”, diz o Mi-
nistério da Economia.

O corte de impostos 
deve ter efeito sobre qua-
tro mil produtos não fa-
bricados na Zona Franca 
de Manaus. Na região são 
produzidos eletrodomés-
ticos, veículos, motocicle-
tas, bicicletas, TVs, celula-
res, aparelhos de ar-con-
dicionado e computado-
res, entre outros itens.

O Ministério da Eco-
nomia afirma que o novo 
decreto preserva a com-
petitividade dos itens pro-
duzidos na Zona Franca. 
A medida, contudo, já 
provocou reação na in-

dústria de Manaus. Após a 
publicação, o Centro da In-
dústria do Estado do Ama-
zonas (Cieam) declarou que 
identificou pontos que po-
dem trazer prejuízos a al-
guns segmentos do polo in-
dustrial. A entidade não de-
talhou os pontos, mas disse 
que pediu às equipes técni-
cas para realizar uma análise 
aprofundada.

DISPUTA JUDICIAL
O governo optou pelo novo 
decreto para resolver um 
imbróglio jurídico e político 
envolvendo o Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Em fe-
vereiro, o Executivo fez uma 
primeira redução de 25% no 
tributo, valendo para todos 
os produtos, à exceção de 
cigarro.

À época, representantes 
e políticos ligados à Zona 
Franca de Manaus reclama-
ram que, como os produtos 
feitos no local são livres do 
imposto, houve perda de 
competitividade ao reduzir 
a tributação no restante do 
País.

Com decreto, o governo fe-
deral agora espera ter mais 
segurança jurídica para a 
medida. 

RJ tem mais de 2,4 mil 
vagas de emprego 
Há também oportunidades de estágio e Jovem Aprendiz em todo o estado

DIVULGAÇÃO

Profissionais 
de diferentes 
áreas e níveis 

de escolaridade 
poderão 

concorrer a 
vagas em todo 

o estado

P
rofissionais de dife-
rentes áreas e níveis 
de escolaridade pode-
rão concorrer a uma 

das mais de 2,4 mil vagas de 
emprego no Rio de Janeiro. As 
ofertas abrangem pessoas sem 
experiência e aquelas que tem 
alguma deficiência (PcDs). 

SMTE
A Secretaria Municipal de Tra-
balho e Renda (SMTE) dispo-
nibiliza 871 oportunidades, 
sendo 347 destinadas a PcDs. 
As vagas abrangem trabalha-
dores de todos os níveis de es-
colaridade, com salários que 
variam de R$ 1.212 a R$ 3.674. 

Os interessados precisam 
enviar currículo para o e-mail: 
trabalho.smte@gmail.com ou 
comparecer a um dos centros 
na Rua Camaragibe, 25, Ti-
juca; na Avenida Geremário 
Dantas, 1.400 – sala 102, Jaca-
repaguá; na Estrada do Den-
dê, 2.080, Ilha do Governador; 
na Rua Lopes de Moura, 58, 
Santa Cruz; ou na Rua Coxi-
lha, s/nº, Campo Grande.

Os candidatos PcDs inte-
ressados devem enviar o cur-
rículo para o e-mail: vagasp-
cd.smte@gmail.com ou com-
parecer no posto de trabalho 
com atendimento para esses 
profissionais no CIAD Mestre 
Candeia, na Avenida Presiden-
te Vargas, 1.997.

SETRAB
A Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda (Setrab) 
oferece 892 vagas para as re-
giões Metropolitana, Costa 
Verde, Baixadas Litorâneas, 
Médio Paraíba e Serrana do 
estado. Para se inscrever ou 
atualizar o cadastro, é neces-
sário ir a uma unidade do 
Sistema Nacional de Empre-
go levando os documentos 
de identificação civil, cartei-
ra de trabalho, PIS/PASEP/
NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço 
das unidades Sine e os detalhes 
de todas as vagas oferecidas, é 
preciso acessar o Painel Inte-
rativo de Vagas da Setrab, dis-
ponível no site https://secre-
tarias.rj.gov.br/secretaria/De-

fault.aspx?sec=TRABALHO.

GERANDO VIDAS
A Comunidade Católica Ge-
rando Vidas reúne 603 vagas 
de emprego para diferentes 
funções, como auxiliar de ser-
viços gerais em mercados e au-
xiliar de serviços gerais em co-
mércios. No site portalempre-
go.com.br, é possível encon-
trar a lista completa de ofertas 
e seus requisitos. As inscrições 
são realizadas no mesmo site.

LUANDRE
A Luandre, empresa de solu-
ções de RH, oferece 80 vagas 
para diversos cargos, como 
operador de caixa, auxiliar 
de atendimento, promotor 
de vendas, vendedor (pap) 

e copeiro, entre outras. Os 
candidatos interessados de-
vem se cadastrar no site can-
didato.luandre.com.br.

MUDES
A Fundação Mudes oferece 213 
vagas de estágio nos níveis Su-
perior, Médio e Técnico. O va-
lor da bolsa-auxílio pode che-
gar a R$ 2 mil. Para se candida-
tar, basta acessar o site https://
www.mudes.org.br/

CIEE
O Centro de Integração Em-
presa-Escola (Ciee) reúne 
2.356 oportunidades de está-
gio. Já para quem busca opor-
tunidades de Jovem Aprendiz 
e de estágio de nível técnico, 
o Ciee concentra 1.084 vagas. Com Estadão Conteúdo

O DIA I TeRça-feIRa, 2.8.2022    11


