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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sábado, 29/6/2019

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

LLBANDEIRA AMARELA

LLCursos gratuitos e capacitação

Conta de luz mais
cara em julho

ONG tem 1.400
vagas abertas

Haverá taxa de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos

A

A

s contas de luz vão ficar
mais caras em julho. Ontem, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
anunciou que as faturas terão a
bandeira amarela. Isso significa taxa extra de R$ 1,50 a cada
100 quilowatts-hora consumidos (kWh). Em junho, a bandeira era verde, sem custo adicional.
“Julho é um mês típico da estação seca nas principais bacias
hidrográficas do Sistema Interli-

gado Nacional (SIN). A previsão
hidrológica para o mês sinaliza
vazões abaixo da média histórica
e tendência de redução dos níveis
dos principais reservatórios”, informou ontem a Aneel.
As duas variáveis que definem
as bandeiras são o preço da energia no mercado de curto prazo
(PLD) e o nível dos reservatórios
das hidrelétricas.No sistema,a verde não tem cobrança de taxa extra.
Na amarela, o custo é de R$ 1,50

a cada 100 kWh consumidos. No
primeiro nível da bandeira vermelha,o adicional fica em R$ 4 a cada
100 kWh.E no segundo,a cobrança é de R$ 6 a cada 100 kWh.
O sistema indica o custo da
energia gerada para possibilitar o
uso consciente. Antes, o gasto da
energia era repassado às tarifas no
reajuste anual de cada empresa e
tinha a incidência da taxa básica
de juros. A Aneel deve anunciar a
bandeira de agosto no dia 26.

empregos hoje

Olho vivo

1.392 82% 11% 7%

OPORTUNIDADE: O MetrôRio
prorrogou, até o dia 12, as
inscrições para o Programa de
Estágio 2019, que irá selecionar
estudantes de cursos superior
e técnico. As vagas de ensino
técnico estão disponíveis para
alunos do curso de Eletrotécnica.
Já para o ensino superior, há
chances para Administração,
Ciências Atuariais, Economia,
Estatística,Tecnologia em Gestão
da Produção Industrial e das
engenharias de Automação, Civil,
Elétrica, Eletrônica, Mecânica, de
Produção e Industrial de Controle
e Automação. Inscrições pelo site
www.vagas.com/invepar.

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (307): Operador de telemarketing ativo (59)
l Motorista de ônibus urbano (44)  l Operador de teleatendimento
(35) l Atendente de Lojas (30) l Empregado doméstico diarista (20)
l Ajudante de carga e descarga (13)  l Jovem Aprendiz — Auxiliar de
garçom (12) l Açougueiro desossador (10) l Gerente de restaurante
(9) l Volta Redonda: Auxiliar de limpeza (257) l Encanador Industrial
(40) l Operador de telemarketing receptivo (20) l Pinheiral: Operador
de telemarketing ativo e receptivo (300) l Auxiliar de cozinha (50)
l Recepcionista (25) l Garçom (25) l Barra do Piraí: Operador de
telemarketing ativo (97) l Garçom (10) l Ajudante de Cozinha (10) l 
Queimados: Vendedor porta a porta (100) l Piraí: Estoquista (10)
●●

●●

Aulas serão em três comunidades
s inscrições para 1.400 vagas em oficinas artísticas
e capacitações profissionais gratuitas da ONG Favela
Mundo começam segunda-feira. As aulas acontecem em três
comunidades do Rio: Cidade de
Deus, Coelho Neto e Acari.
Serão 800 vagas para crianças
e adolescentes, de 2 a 18 anos, no
Projeto Favela Mundo, na Cidade de Deus e em Acari. Enquanto isso, jovens e adultos, a partir
dos 15 anos, poderão se inscrever em 600 vagas em oficinas de
capacitação profissional do Pro-

rapidinha...

Salários
adiantados
A Prefeitura do Rio vai antecipar o pagamento dos salários de junho dos cerca de
160 mil funcionários da ativa,aposentados e pensionistas.O depósito ocorrerá terça-feira,que é o segundo dia
útil.Pelo calendário oficial,o
crédito sairia no quinto dia
útil, ou seja, 5 de julho. O
governo Crivella anunciou
que,sempre que houver disponibilidade financeira,haverá adiantamento.
LL

oportunidades para pessoas com deficiência:
Vendedor de comercio varejista (90) l Pedreiro (15) l Ajudante de obras
(10) l Armador de ferros (10) l Atendente de lojas e mercados (10) l 
Carpinteiro (10) l Auxiliar de limpeza (10)

jeto A Arte Gerando Renda, que
ocorrerá na Cidade de Deus e em
Coelho Neto.
As opções de cursos para as
crianças e adolescentes são teatro,
violão,hip-hop,jazz e danças brasileiras. Para jovens e adultos, há
maquiagem social, maquiagem
artística, decoração de unhas,
tranças e turbantes, artesanato e
fantasias e adereços.
É possível baixar a ficha de inscrição para as atividades através do
site da ONG: www.favelamundo.
org.br.Mais informações pela página ou no telefone 2236-4129.

LOTERIA$
LOTOFÁCIL concurso 1833
28/06/2019
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15 acertos: 2 (R$ 944.844,65)
14 acertos: 502 (R$ 1.654,64)
13 acertos: 18.964 (R$ 20,00)
12 acertos: 249.680 (R$ 8,00)
11 acertos: 1.170.440 (R$ 4,00)
QUINA concurso 5006
28/06/2019
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Quina: acumulou (R$ 3.047.184,17)
Quadra: 105 (R$ 4.659,19)
Terno: 9.847 (R$ 74,70)
Duque: 210.367 (R$ 1,92)

●●

CANDIDATE-SE: As unidades do Sistema Nacional de Empregos (Sine-RJ) não
recebem currículos e a inscrição para se candidatar às vagas coletadas pela
Sedeeri (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e
Relações Internacionais) tem que ser feita nos postos Sine/Sedeeri ou no site
https://empregabrasil.mte.gov.br/. A Sedeeri esclarece que o banco de dados
de emprego pode sofrer alterações momentâneas como inclusão/fechamento
de vagas ou ampliação/redução de ofertas.

indicadores
POUPANÇA: 0,3715% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,8388(c); R$ 3,8394(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Até o dia 15, o Programa Trainee Lojas Americanas recebe inscrições de candidatos. A companhia
busca recém-formados, de qualquer curso, para atuar em áreas estratégicas. Inscrições: talentos.lasa.com.br.

