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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 30/11/2018

FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
TEM ALGUMA INFORMAÇÃO IMPORTANTE?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA
HORA! GRAVE NO SEU CELULAR! 21 98794-9052

SERVIÇOS

● OFICINAS GRATUITAS DE NATAL

● REAJUSTE DE ALUGUÉIS

Para ganhar um
dindim a mais

Negociar para
não perder

Alunos aprenderão a fazer diversos panetones

E

O

Natal está chegando e o
orçamento para comprar presentes para a
família e pagar as contas fica
apertado. Então que tal uma
renda extra para fazer isso tudo com mais tranquilidade?
O Instituto Arcádia oferecerá
duas oficinas natalinas gratuitas, na semana que vem, com
foco em empreendedorismo.
A programação acontece entre os dias 3 e 5 de dezembro e

está dividida em duas áreas: gastronomia e meio ambiente. Na
primeira, durante os três dias,
o instituto realiza Oficina Culinária especial, ensinando a fazer panetones doces e salgados
e dando dicas de como calcular
o preço para a venda.
Já a segunda atividade, a
Oficina de Costura, será realizada nos dias 3 e 5 de dezembro. Os alunos vão aprender a
produzir itens natalinos e bol-

sas com reaproveitamento de
tecido de forma sustentável.
Todas as oficinas são gratuitas e serão realizadas das 9h ao
meio-dia, no Centro de Capacitação Arcádia (CCA), localizado na Av. Presidente Vargas
2.000, Centro do Rio. As inscrições devem ser feitas através do
e-mail contato@institutoarcadia.com.br. As oficinas são realizadas em parceria com o MetrôRio e o Instituto Invepar.

EMPREGOS HOJE

OLHO VIVO

1.148 72% 20% 8%

DE GRAÇA: O projeto Tecendo
Arte abriu ontem inscrições para
cursos de artesanato e moda
sustentável para adultos. Durante
dois meses, os alunos aprendem
técnicas de reaproveitamento e
reciclagem para a produção de
produtos como bolsas, carteiras
e garrafas decoradas.Além disso,
os cursos de artesanato e moda
sustentável estimulam a geração
de renda e o empreendedorismo
com aulas sobre precificação,
marketing e vendas. Para se
inscrever, basta ir até a sede
da ONG Rongo (Av. Pastor
Martin Luther King Jr. 12.528,
Engenheiro Rubens Paiva).

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
SECRETARIA ESTADUAL DE TRABALHO E RENDA (SETRAB)
Município do Rio (582): Operador de Telemarketing (170) ● Repositor
em Mercadoria (126) ● Motorista de Ônibus (40) ● Atendente de Mesa
(30) ● Atendente de Loja (25) ● Mecânico Diesel (20) ● Eletricista (20) ●
Açougueiro (17) ● Motorista de Kombi (15) ● Auxiliar de Limpeza (12)
● Auxiliar de Escritório (10) ● Vidraceiro (10) ● Vendedor Interno (10) ●
Desenhista Letrista (8) ● São Gonçalo: Vendedor porta a porta (70) ●
Teresópolis: Eletricista (20) ● Vassouras: Balconista (10) ● Auxiliar de
Cozinha (10) ● Porto Real: Vigilante (10)
●

OPORTUNIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
● Operador de Caixa (77) ● Repositor de Mercadorias (71) ● Atendente
de Lanchonete (70) ● Operador de Vendas (47) ● Auxiliar de Limpeza
(30) ● Empacotador de Supermercados (20) ● Auxiliar de Estoque (20)
● Ajudante de Cozinha (20) ● Servente de Limpeza (10) ● Auxiliar de
Almoxarifado (10) ● Copeiro (10)

CANDIDATE-SE:As inscrições para se candidatar às vagas coletadas pela Secretaria
de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) podem ser feitas nos postos SINE/Setrab
(http://www.rj.gov.br/web/setrab/exibeconteudo?article-id=2566341) ou no site
maisemprego.mte.gov.br.A Setrab esclarece que o banco de dados de emprego pode
sofrer alterações momentâneas como inclusão/fechamento de vagas ou ampliação/
redução de ofertas. A Secretaria mantém em seu site o PDF com a distribuição de
chances existentes por região e função. Mais informações: (21) 2332-9999.

●

Crise financeira pode atrapalhar
m dezembro,alguns inquilinos podem ter dor de cabeça
com o aumento no valor do
aluguel. O Índice Geral de Preços
do Mercado (IGP-M) registrou
alta acumulada de 9,68% — entre dezembro de 2017 e novembro
deste ano. A saída para ninguém
sair perdendo na hora de corrigir
o valor é negociar a correção para
quem tem vencimento anual de
contrato no próximo mês.
Segundo o Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP),
com a correção pelo principal indicador usado em contratos de

RAPIDINHA...

Árvore
da Lagoa
O prefeito do Rio,Marcelo
Crivella, apresenta hoje, às
10h30, no Palácio da Cidade, os detalhes sobre a inauguração e o funcionamento
da Árvore do Rio, símbolo
do Natal carioca que estará
de volta a partir de amanhã
(dia 1º), na Lagoa. Ao longo do mês em que se celebram as festividades de fim
de ano, haverá eventos culturais gratuitos no entorno
do espelho d’água da Lagoa.
●

locação, um aluguel de R$ 1.500,
com vigência de 12 meses até dezembro, deverá ser multiplicado
pelo fato 1,0968 (de acordo com o
índice). O resultado, R$ 1.645,20,
corresponde ao novo valor.
Thiago Neves, advogado imobiliário, lembra que a crise financeira pode atrapalhar na hora do
reajuste, e sugere que inquilinos e
donos de imóveis negociem. “A
aplicação de reajustes excessivos
pode levar à falta de interesse do
locatário de renová-lo, diante da
oferta de imóveis com possibilidade de negociação”, pondera.

LOTERIA$
QUINA concurso 4838
29/11/2018
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TIMEMANIA concurso 1263
29/11/2018
SERGIPE/SE

12 30 31 52 58 64 71
7 acertados: acumulou
(R$ 3.656.328,37)
6 acertados: 2 (R$ 46.496,02)
5 acertados: 124 (R$ 1.071,33)
4 acertados: 2.507 (R$ 6,00)
3 acertados: 25.704 (R$ 2,00)
DIA DE SORTE concurso 82
29/11/2018
Mês da Sorte: ABRIL

02 09 10 13 16 17 22

INDICADORES
POUPANÇA: 0,3715% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 954

DÓLAR: R$ 3,8507(c); R$ 3,8513(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.193,36

● ATENÇÃO! O projeto Ouvidoria Itinerante, da Secretaria Municipal de Transportes, estará no posto de
Irajá (Av. Monsenhor Félix 512) hoje, das 9h às 16h. É possível fazer denúncias e dar sugestões.

