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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Quarta-feira, 3/7/2019

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

LLEntrega de encomendas em área de risco

LLINSCRIÇÕES A PARTIR DO DIA 8

Prefeitura criará
pontos de retirada

Curso gratuito
em São Gonçalo

Parceria beneficia moradores de comunidades

O

prefeito Marcelo Crivella
sancionou lei que facilita o
recebimento de encomendas em comunidades e reduz a
possibilidade de extravio.Em convênio com os Correios, o governo
vai ceder um espaço dentro de estabelecimentos municipais já existentes perto de comunidades e colocar um funcionário em cada um
deles para auxiliar no recebimento,na seleção e na distribuição das
correspondências.O servidor terá

treinamento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O texto foi publicado ontem no Diário
Oficial do Município.
O posto municipal — que poderá funcionar numa vila olímpica, Coordenadoria Regional de
Educação (CRE) ou em outra instalação determinada pela prefeitura — servirá como central para onde os moradores poderão se
dirigir e retirar as cartas.O horário
de funcionamento será o do esta-

belecimento cedido. A lei nasceu
da dificuldade encontrada pelos
Correios na distribuição das correspondências em comunidades.
Isso se dá por conta de complicações no acesso e em função da
violência. Os moradores acabam
sofrendo e não sendo atendidos
em um direito básico. As correspondências muitas vezes são extraviadas e é preciso pagar taxas
para retirá-las em associações de
moradores.

empregos hoje

Olho vivo

1.392 82% 11% 7%

VAGA NA LINHA AMARELA:
A Lamsa contrata eletricistas
(exige experiência na área, ensino
médio completo e conhecimentos
básicos em Office) e operadores de
atendimento viário (exige apenas
Carteira Nacional de Habilitação
na categoria E). As inscrições
são feitas em vagas.com.br/
lamsa. Já sobre vagas de estágio
na Linha Amarela, candidatos
com conclusão prevista para
o segundo semestre de 2021
(comunicação, administração,
engenharia elétrica e engenharia
de produção) podem se inscrever
até o próximo dia 12 pelo site
vagas.com.br/invepar.

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (307): Operador de telemarketing ativo (59)
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)
●●

l 

●●

Há 350 vagas em diversas setores

A

Prefeitura de São Gonçalo,
através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, em parceria com a Associação Assistencial Educacional
Macadeski, está oferecendo 350
vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em diversas áreas.
As inscrições poderão ser feitas a
partir de segunda-feira, nos Centros de Referência e Assistência
Social (Cras) de Alcântara, Centro, Neves, Trindade, Salgueiro e
LGBTi (Mutondo).
Com duração de seis meses, os
cursos são para cabeleireiro/bar-

rapidinha...

Inscrições
na Faetec
LLAté o próximo dia 11, estão abertas as inscrições gratuitas na Faetec para mais
de 100 opções de formação
em 100 unidades em todo
o Estado pelo site www.faetec.rj.gov.br. São mais de 24
mil vagas disponíveis. Para
se candidatar é preciso ter
idade entre 14 e 18 anos, de
acordo com o curso. A escolaridade também varia,
dependendo da espécie da
qualificação escolhida.

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)

beiro, cuidador de idosos, confeiteiro, corte e costura, manicure,
eletricista, fotografia digital e design gráfico.
Os interessados devem levar
carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o Número de Identificação Social (NIS).
Aqueles que não têm o número do
NIS poderão solicitar o Cadastro
Único no momento da inscrição.
A aula inaugural está prevista para
25 de outubro.
Para saber os endereços dos
Cras, basta ligar para a secretaria: 2081-3950.

LOTERIA$
TIMEMANIA concurso 1351
02/07/2019
DESPORTIVA/ES

14 19 28 30 44 64 76
7 acertados: acumulou
(R$ 5.979.087,06)
6 acertados: 1 (R$ 112.152,47)
5 acertados: 169 (R$ 948,03)
4 acertados: 3.369 (R$ 6,00)
3 acertados: 34.372 (R$ 2,00)
QUINA concurso 5009
02/07/2019

13

14

24

29

46

DIA DE SORTE concurso 170
02/07/2019
Mês da Sorte: JUNHO

01 09 10 11 15 20 21

●●

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$ 3,8538(c); R$ 3,8544(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Até o dia 14, a rede de supermercados Prezunic faz a Campanha do Agasalho. Todas as 31
unidades oferecem pontos de coleta de roupas de frio, que serão entregues a dezenas de instituições.

