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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sábado, 3/8/2019

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

LLPromoções Dia dos Pais

Presentes pro seu coroa
MEIA HORA pechinchou por aí para mostrar itens com preços a partir de R$ 19,90

P

ara quem ainda não encontrou o presente ideal do Dia
dos Pais, no dia 11, o MEIA
HORA separou dicas de produtos,
serviços e eventos para homenagear o coroa. Nos shoppings e
lojas do Rio, há promoções com
preços vão desde R$ 19,99 a R$
400. Os valores refletem o desejo
de 105 milhões de consumidores
de gastarem,em média,R$ 189,98
nesta data,R$ 41 a mais do que no
ano passado,segundo pesquisa da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
Os dados indicam um movimento de cerca de R$ 20 bilhões

para o comércio, com R$ 1,3 bilhão apenas no Estado do Rio, de
acordo com o Fecomercio-RJ.
Com preços entre R$ 19,90 e
R$ 49,90, você encontra nas lojas
Riachuelo,por exemplo,o modelo
pague uma peça e leve a segunda
com desconto: para camisas Polo
básicas e camisetas,a outra sai por
R$ 19,90 cada e bermuda, por R$
39,90.O Boticário oferece diferentes itens de perfumaria e cuidados
masculinos com preços a partir de
R$ 39,90.A Imaginarium tem caneca personalizada por R$ 49,90.
Quem quer gastar de R$ 59,90
a R$ 99,99, pode apostar na ber-

empregos hoje

812

82% 11% 7%

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (304): Operador de Telemarketing Ativo (89) l 
Orientador de Tráfego para Estacionamento (30) l Atendente de Lojas
(30) l Vendedor de Serviços (30) l Consultor de Vendas (25) l Manobrista
(24) l Lavador de Carros (16) l Açougueiro Desossador (10) l Fiscal de
Caixa (9) l Polidor de Automóveis (7) l Encarregado de Padaria (6) l 
Oficial de Manutenção Predial (6) l Padeiro (5) l Auxiliar de Manutenção
Elétrica e Hidráulica (3) l Volta Redonda: Operador de Telemarketing
Receptivo (306) l Auxiliar de Limpeza (150) l Instalador/Reparador de
Redes Telefônicas e de Comunicação de Dados (5) l Marteleiro (4) l 
Promotor de Vendas (3) l Vendedor Porta a Porta (3) l Nova Friburgo:
Costureira em geral (11) l Teresópolis: Auxiliar de Linha de Produção
(4) l Carregador de Caminhão (4) l Vassouras: Montador de Móveis
de Madeira (3) l Recepcionista de Hotel (2) l Nova Iguaçu: Atendente
Balconista (3) l São Gonçalo: Operador de Prensa (3)
●●

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.

muda sarja da loja Redley, no Carioca Shopping,que sai por R$ 59.
No Boticário, o Kit Viagem custa
R$ 62,90. Já no Shopping Boulevard Rio,a loja Taco vende o casaco
Fleece a partir de R$ 65,90.O conjunto bermuda moletom e camiseta estampada custa R$ 89,99, na
loja Polo Wear do Boulevard Rio.
Já aqueles que querem gastar
mais, há os preços entre R$ 100
a R$ 400: no Caxias Shopping, as
ofertas são: sapatênis da Mr.Cat
por R$ 149,90 e tênis Coca-Cola a R$ 172,99 na Físico & Forma.
No Boticário, o Kit Arbo custa R$
125,90 e o do Malbec,a R$ 209,90.

Para dar um rolé com o pai
LLSe além de comprar o presente, os filhos quiserem dar
aquela volta com seu “velho”,
há possibilidades e participar
de alguns eventos realizados
nos shoppings.
O Carioca Shopping terá o
Carioca Beer Festival.O evento
vai reunir cervejarias,pontos de
alimentação, jogos, tatuagens,
grafite e sinuca. Será entre os
dias 9 a 11 de agosto, no estacionamento G5 do centro co-

rapidinha...

LOTERIA$

Gás de cozinha mais barato
Os botijões de gás de cozinha
(GLP),de até 13 quilos,vão baixar a partir de segunda-feira.
A Petrobras anunciou ontem
uma queda de 8,17% no valor,
que passará a custar R$ 24,06
para as distribuidoras.A queda
de preço para os consumidores
depende das empresas repassarem ou não a redução.
No Município do Rio, segundo a pesquisa semanal no
site da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço médio
do botijão de 13 quilos está em
R$ 67,68. O levantamento feiLL

mercial, com entrada gratuita.
O Caxias Shopping oferecerá uma série de serviços de graça, de terça a sexta. Os clientes
podem escolher entre design de
barba,corte de cabelo e massagem rápida,além de receberem
dicas de cuidados para a pele.
Já no Norte Shopping, na
compra do ingresso do filho, o
do pai terá 50% de desconto no
Teatro Miguel Falabella.Válida
durante todo o mês de agosto.

to entre 21 e 27 de julho mostra
que o valor mínimo encontrado estava em R$ 60 e o máximo
chegava a R$ 75, dependendo
do ponto de venda na cidade.
É a primeira queda registrada neste ano na cotação do
GLP residencial, que tem sido
reajustada a cada três meses.
A produção de gás natural, que somou 111 milhões
de metros cúbicos por dia,
também registrou queda de
5,8% em relação a maio e
3,3% a junho do ano passado, segundo a Petrobras.
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15 acertos: 3 (R$ 765.644,62)
14 acertos: 811 (R$ 1.244,93)
13 acertos: 22165 (R$ 20,00)
12 acertos: 238359 (R$ 8,00)
11 acertos: 1229951 (R$ 4,00)
QUINA concurso 5036
02/08/2019
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Quina: acumulou (R$ 692.474,22)
Quadra: 53 (R$ 7.092,73)
Terno: 4.208 (R$ 134,33)
Duque: 111.961 (R$ 2,77)

indicadores
POUPANÇA: 0,3434% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,8908(c); R$ 3,8914(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Quem ainda não conseguiu renegociar as dívidas com a Caixa Econômica terá mais tempo. Devido à
baixa adesão, o banco prorrogou até dezembro a campanha Você No Azul para regularizar a situação dos clientes.

