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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 9/7/2019

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

LLOPORTUNIDADE DE TRABALHO

LLCade e Petrobras

Quase mil vagas
na Prefeitura

Acordo no gás
é homologado

Chance de ouro para pessoas com deficiência

A

Prefeitura do Rio divulgou ontem 943 vagas de
emprego, 931 delas para
pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Há postos para
os níveis Fundamental, Médio e
Superior. Para pessoas com deficiência, há cargos de auxiliar de
limpeza, atendente de lanchonete, operador de caixa, operador
de telemarketing receptivo e assistente administrativo.
Para se candidatar, é preciso

ir a um dos Centros Municipais
de Trabalho e Emprego (CMTEs) com identidade, CPF, carteira de trabalho e PIS.
As vagas estão sujeitas a expirar e sair do sistema em função da
quantidade de encaminhamentos já realizados e também por ter
acabado o prazo estipulado pelo
empregador. Além disso, não há
nenhuma possibilidade de encaminhamento das pessoas sem deficiência para as vagas exclusivas

empregos hoje

1.108 76% 14% 10%
VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (201): Operador de Telemarketing Ativo (50)
l Vendedor de Serviços (40)  l Motorista de Ônibus Urbano (30)  l 
Empregado Doméstico Diarista (20) l Ajudante de Carga e Descarga
(10)  l Operador de empilhadeira (10)  l Açougueiro Desossador
(10)  l Encarregado de Hortifruti (5)  l Assistente de Vendas (3)  l 
Volta Redonda: Auxiliar de Limpeza (350) l Pinheiral: Auxiliar
de Cozinha (50) l Garçom (25) l Recepcionista (25) l Queimados:
Vendedor Porta a Porta (30) l Barra do Piraí: Ajudante de Cozinha
(10)  l Garçom (10)  l Vassouras: Ajudante de Cozinha (10)  l 
Garçom (10) l Nova Friburgo: Costureira em geral (10)
●●

oportunidades para pessoas com deficiência:
Vendedor de Comércio Varejista (300) l Atendente de lanchonete (20)
Operador de Caixa (10) l Atendente de lojas e mercado (10) l Auxiliar
de limpeza (5) l Balconista (2)

para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS.
Os endereços são: Campo
Grande (Rua Barcelos Domingos 162); Méier (Rua 24 de Maio
931); Ciad (Av. Presidente Vargas
1997 — atendimentos a PCD);
Ilha (Estr. do Dendê 2080); Providência (Rua da América 81);
Guadalupe (Rua Luiz Coutinho
Cavalcanti 576); Santa Cruz (Rua
Lopes Moura 58); e Tijuca (Rua
Camaragibe 25).

Medida promete reduzir os preços

H

omologado o acordo entre
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Petrobras. Esse é o
primeiro passo para a quebra do
monopólio da estatal no setor. A
expectativa agora é que haja estímulo à concorrência no mercado
de gás natural e,consequentemente,abertura no setor.Pelo acordo,a
estatal se compromete a uma série
de ações para minimizar condutas
anticompetitivas. Em contrapartida, o Cade vai arquivar investigações sobre a estatal na área. Até
que a Petrobras cumpra os com-

rapidinha...

LOTERIA$

Trocar de plano de saúde
As alterações nas regras de
portabilidade, que permite
trocar de plano de saúde sem
cumprir novos períodos de carências, em vigor há um mês,
aumentaram o número de
consultas à Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS)
em 858% em junho ante o mês
anterior. Para se ter uma ideia,
em maio foram 63,7 pedidos
de informação para troca de
plano por dia. Em junho esse
número saltou para 610,54.
A portabilidade poderá ser
requerida a qualquer tempo,
LL

promissos assumidos no acordo,
as investigações ficarão suspensas.
O acordo é considerado pelo
governo um ponto essencial para a abertura do mercado de gás e
para a redução dos preços. Numa
reunião no fim de junho,o Conselho de Política Energética (CNPE)
aprovou uma resolução com medidas para abrir o setor.
Atualmente, a Petrobras é
responsável por 77% da produção nacional de gás e por
100% da importação. A empresa é sócia de 20 das 27 distribuidoras de gás.

desde que haja o cumprimento do prazo mínimo de permanência exigido no plano de
origem.Antes,havia um período limitado a quatro meses no
ano para o exercício da migração, contados a partir da data
de aniversário do contrato.
Para conferir planos
compatíveis para realizar a
portabilidade de carências,
acesse www.ans.gov.br/
planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troca-de-plano/guia-ans-de
-planos-de-saude.

LOTOFÁCIL concurso 1837
08/07/2019
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15 acertos: 1 (R$ 2.498.536,23)
14 acertos: 290 (R$ 2.650,97)
13 acertos: 12.683 (R$ 20,00)
12 acertos: 164.780 (R$ 8,00)
11 acertos: 1.021.837 (R$ 4,00)
QUINA concurso 5014
08/07/2019

13

38

51

62

76

Quina: acumulou (R$ 2.373.603,96)
Quadra: 74 (R$ 6.214,53)
Terno: 4.970 (R$ 139,14)
Duque: 132.635 (R$ 2,86)

●●

l 

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$ 3,8065(c); R$ 3,8071(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Sábado, de meio-dia às 18h, o Shopping Jardim Guadalupe (Av. Brasil 22.155) promove a feira de
adoção de animais ‘Me dê um Lar’, em frente à loja Bicho Legal. Os clientes poderão adotar cães e gatos castrados.

