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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sábado, 10/8/2019

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

LLQuem vai queimar uma carne?

Churrascão dos papais
Supermercados baixam alguns preços para arrasar na comemoração amanhã

O

programa preferido
das famílias para celebrar o Dia dos Pais,
comemorado amanhã, ficou
ainda mais acessível ao bolso.
Esta semana, supermercados
lançaram diversas promoções
especiais para o tradicional
churrasco. E hoje é o último
dia para aproveitar boa parte
dos descontos nos preços.
Na rede de supermercados
Cristal, a costela bovina (kg)
está R$9,89 e o miolo da alcatra maturado (kg) baixou para
R$23,99. O coração de frango
Perdigão (1 kg) sai a R$17,77

e a coxinha da asa Jagua (kg)
ou asa de frango Copacol (kg)
estão por R$7,89 cada. Para
complementar, a linguiça suína
Seara (kg) a R$9,98 e o pão de
alho Zinho (300 g) por R$8,89.
No Guanabara, o kit churrasco, a picanha bovina Maturatta Friboi (peça kg) custa
R$39,98 cada e a Anglo (peça
kg) R$29,98. O coração da alcatra Maturatta Friboi (peça
kg) sai por R$25,98. O drumet de frango Jaguá (kg) está
a R$6,99; a linguiça suína Alegra (kg) por R$8,98 e o coração de frango Sadia (bandeja

kg) a R$15,98.
No Prezunic tem as seguintes ofertas: contrafilé bovino
(kg) e alcatra com maminha
(kg) custam R$ 18,75 cada.
A picanha bovina Maturatta (kg) sai por R$ 39,90. Para acender a churrasqueira, o
carvão vegetal Sabor na Brasa
(3 kg) sai a R$ 7,99.
Já nos supermercados Mundial, as promoções são válidas
até o dia 27. O coração de frango congelado Le Vida bandeja
(1 kg) sai por R$ 17,50 e a coxinha da asa de frango Seara (1
kg) está por R$ 8,98.

empregos hoje

Olho vivo

1.038 85% 9% 6%

AÇÃO DO BEM: Dez
shoppings participam do projeto
‘Rodando com Tampinhas’, que
vai recolher tampinhas plásticas
para trocar por cadeiras de
rodas que serão doadas para
quem está na fila da Associação
Brasileira Beneficente de
Reabilitação (ABBR) do Rio de
Janeiro. Quem puder ajudar
pode levar o material ao Bangu
Shopping, Shopping Leblon,
Via Parque Shopping, Caxias
Shopping, Carioca Shopping,
Shopping Grande Rio, São
Gonçalo Shopping, Passeio
Shopping, Santa Cruz Shopping
e Pátio Alcântara.

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (582):VigilanteTemporário (100) l Caldeireiro Instalador
(100) l Auxiliar de Linha de Produção (400 l Operador de Telemarketing Ativo
(40) l Atendente de Lojas (30) l Inspetor de Equipamentos (26) l Caldeireiro —
chapas de ferro e aço (21) l Auxiliar de Garçom (20) l Ajudante de Obras (16) l 
Lavador de Carros (16) l Cozinheiro Geral (120 l Montador deAndaimes (12) l 
Pintor de Estruturas Metálicas (11) l Auxiliar nos Serviços deAlimentação (10)
l Mecânico de Refrigeração (10) l Açougueiro Desossador (10) l Cozinheiro
de Hospital (9) l Auxiliar de Limpeza (8) l Servente de Limpeza (7) l Barra do
Piraí: Operador de Telemarketing Ativo (200) l Volta Redonda: Operador
de Telemarketing Receptivo (100) l Resende: Pintor Industrial (10)
●●

oportunidades para pessoas com deficiência:
Repositor de Mercadorias (20) l Atendente de Lojas e Mercados (10)
Auxiliar de Linha de Produção (10) l Empacotador a mão (6) l Agente
de Serviços de Fiscalização de Transportes Coletivos e Licenciamento de
Veículos (5) l Carregador para Armazém (5) l Cobrador de Transportes
Coletivos — exceto trem (5) l Repositor em supermercado (5)

●●

Mais itens em promoção
LLO Carrefour estendeu as promoções até amanhã: a picanha bovina Maturatta (peça
kg) ou o filé-mignon bovino
(kg) custam R$39,90 cada. Já
a alcatra, o entrecorte ou maminha bovinos Selection (kg
cada) saem por R$29,90 cada.
A asa de frango Sadia (kg) está
por R$8,99; a coxinha da asa de
frango Sadia (kg) a R$10,98 e

a linguiça de pernil Sadia (kg)
por R$11,98.
O Extra oferta asa de frango
Sadia (1 kg) por R$ 8,98; coração de frango Sadia (1 kg) e
costela suína (kg) custam R$
16,98 cada; o drumet de frango temperado (kg) sai por
R$ 12,99; a alcatra suína a R$
19,90 e a linguiça toscana Aurora (kg) por R$ 13,90.

Veja opções de presentes para os pais na página 06

rapidinha...

Dispensa do
habite-se
Famílias de baixa renda
poderão regularizar imóveis sem o ‘habite-se’, documento expedido pelas
prefeituras que atesta que a
estrutura está pronta para
ser habitada.A lei publicada
ontem no Diário Oficial da
União dispensa o‘habite-se’
desde que a casa tenha um
só pavimento e tenha sido
finalizada há mais de 5 anos,
em área ocupada por população de baixa renda.
LL

●●

LOTERIA$
LOTOFÁCIL concurso 1851
09/08/2019
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15 acertos: 1 (R$ 2.535.410,34)
14 acertos: 355 (R$ 2.197,54)
13 acertos: 15.157 (R$ 20,00)
12 acertos: 207.380 (R$ 8,00)
11 acertos: 1.230.670 (R$ 4,00)
QUINA concurso 5042
09/08/2019
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Quina: acumulou (R$ 6.718.182,17)
Quadra: 83 (R$ 8.604,70)
Terno: 7.164 (R$ 149,91)
Duque: 190.867 (R$ 3,09)

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: 0,3434% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 3,9393(c); R$ 3,9399(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Hoje, de meio-dia às 18h, o Shopping Jardim Guadalupe (Avenida Brasil 22.155) promove a
Feira de Adoção de Animais ‘Me dê um Lar’, em frente à loja Bicho Legal. Informações:3512-9100.

