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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Quarta-feira, 10/7/2019

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

LLINADIMPLÊNCIA PELAS RUAS DO RIO

LLPROMOÇÕES em lojas

Já pagou o IPVA?

Tempo frio e
preço quente

Detran diz que 48% dos carros estão irregulares

M

etade dos veículos que
atualmente circulam
palas ruas do Rio estão
com o IPVA atrasado. De acordo
com o Detran-RJ,a inadimplência
chega a 48%, sendo que no mesmo período do ano passado a estatística era de 34%. O fato devese às mudanças no pagamento da
taxa do imposto,após lei que tirou
a obrigatoriedade de quitação do
documento para realizar o licenciamento anual. Outro fator importante que deixou o motorista
mais relaxado em relação à dívida foi o impedimento de reboque
imediato em blitz devido ao débito do veículo.

Até agora, 2,2 milhões de automóveis realizaram o licenciamento anual. Os veículos com as
placas com final de 0 a 4 têm até
o dia 31 deste mês para realizar a
vistoria.Os demais motoristas podem adiantar o pagamento da taxa,mas deverão aguardar o calendário para o agendamento.Placas
de final 5 e 6 têm até 31 de agosto
para quitar o boleto, com final 7 e
8 até 30 de setembro e final 9, até
31 de outubro.
O primeiro passo para regularizar o veículo é retirar a Guia de Regularização de Taxas do Detran-RJ
(GRT) pelo site do Bradesco (banco.bradesco/html/classic/produtos-

servicos/mais-produtos-servicos/
pagamentos.shtm) e pagar (valor
de R$ 202,55).Vale lembrar que o
IPVA não precisa estar mais em dia
para o agendamento. Para retirar
o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), o
motorista não precisa ter a vistoria, mas precisa ter pago o seguro
Dpvat,pelo site da Seguradora Líder: www.seguradoralider.com.br.
Após o pagamento,o proprietário
pode agendar o licenciamento,pelo site do Detran ou nos telefones
3460-4040 ou 3460-4041, na Região Metropolitana e no números 0800-020-4040 ou 0800-0204041, no interior.

empregos hoje

Olho vivo

1.108 76% 14% 10%

DE GRAÇA: Começam amanhã
as matrículas para os cursos
gratuitos de Inglês, Redação,
Francês e Espanhol do Centro
Interescolar Ulysses Guimarães
(Ciug), em São Gonçalo.
Interessados devem acessar o site
www.pmsg.rj.gov.br até as 23h59
de sexta-feira. As vagas serão
distribuídas prioritariamente na
seguinte ordem: estudantes da
rede municipal de São Gonçalo,
funcionários da rede municipal
e para a comunidade em geral.
É preciso ter idade mínima de
13 anos e estar cursando ou ter
terminado, pelo menos, o 7º ano
do Ensino Fundamental.

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (201): Operador de Telemarketing Ativo (50)
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)
●●

l 

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)

●●

Comércio aposta no inverno

C

om a onda de frio,os lojistas
ficaram animados e torcem
por um inverno mais rigoroso para o aumento nas compras.
Caso continue com temperaturas
mais baixas,a estimativa de crescimento é de 2,5%. É o que mostra
a pesquisa do Centro de Estudos
do Clube dos Diretores Lojistas
do Rio (CDLRio). Para atrair os
consumidores, as lojas já oferecem descontos em roupas de frio,
que chegam até 60%.
No Bangu Shopping, a Redley
tem casaco de moletom de R$
299 por R$ 139. Na Feranda, cal-

rapidinha...

Últimos dias
de inscrição
LLTerminam amanhã as inscrições para as 3.210 vagas
em cursos profissionalizantes presenciais e semipresenciais gratuitos da Faetec na
Baixada Fluminense. Entre
as formações estão informática; instalador e reparador
de refrigeração e climatização doméstica; confeiteiro;
garçom; salgadeiro; e cuidador de Idosos.Lista completa dos cursos e inscrições pelo site www.faetec.rj.gov.br.

ça jeans caiu de R$ 199 para R$ 89.
No Shopping Grande Rio, em
São João de Meriti, na loja Zappato há botas,de modelos variados,a
partir de R$ 99,99. Na loja Censura 18, na compra de um casaco de
moleton,masculino ou feminino,
de R$ 109,90, o cliente ganha um
bônus de R$ 30.
No West Shopping, na
Aquamar, colete jeans de R$
169,99 sai por R$ 69,99 e ciganinha preta de R$ 119,99 por R$
39,99.No Norte Shopping,a C&A
tem gorro feminino em tricô com
paetês de R$ 49,99 por R$ 39,99.

LOTERIA$
TIMEMANIA concurso 1354
09/07/2019
SÃO PAULO/SP

01 08 29 30 31 36 79
7 acertados: acumulou
(R$ 7.163.018,67)
6 acertados: 4 (R$ 25.318,49)
5 acertados: 151 (R$ 958,12)
4 acertados: 3.472 (R$ 6,00)
3 acertados: 33.478 (R$ 2,00)
QUINA concurso 5015
09/07/2019

26

43

52

60

76

DIA DE SORTE concurso 173
09/07/2019
Mês da Sorte: ABRIL

02 07 11 13 25 27 28

●●

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$ 3,7840(c); R$ 3,7940(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Terminam segunda-feira as inscrições para a nova edição do Programa Trainee Lojas
Americanas 2019. Os universitários, recém-formados, podem se candidatar pelo site talentos.lasa.com.br.

