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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sábado, 14/9/2019

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

LLA PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

Novas regras para CNH
Alunos comemoram economia com menos aulas, mas autoescolas se preocupam

A

s novas regras para a formação de condutores começam a valer na próxima segunda-feira. A resolução
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) altera a obrigatoriedade do uso de simulador, reduz
carga horária dos cursos práticos,
aulas noturnas e habilitação para
ciclomotores,podendo representar economia para quem pretende
treinar numa autoescola.
Para os que querem tirar a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B — que
permite a condução de veículos de
quatro rodas com lotação de oito

lugares, sem contar o motorista
—, a resolução do Contran prevê
que o uso do simulador deixa de
ser obrigatório. Se o aluno decidir
não utilizar o simulador, precisará passar por 20 horas/aulas práticas.Usando o equipamento,a carga cai para 15 horas mínimas.
Para Douglas Seixas, 34 anos,
instrutor da Autoescola V8, no
Catumbi, Centro do Rio, a redução de aulas pode não ser positiva.
“Tem aluno que com 20 aulas está
pronto,outros que com 25 não estão.Voltando para as 20 aulas, pode atrapalhar o próprio aluno.Tiraram não só a obrigatoriedade do

simulador, mas também as cinco
aulas práticas, com a justificativa
de economia de até 30%,mas não
deve chegar a isso. É um desconto
que pode não ser tão vantajoso para um aluno que não esteja pronto
só com as 20 aulas”, avalia.
O auxiliar administrativo Lucas Rogério, de 20, vê vantagens
na redução das aulas noturnas e
práticas, porque acredita que poderá concluir o curso mais rapidamente.“Eu vejo vantagem em não
ter que passar por tantos procedimentos para tirar a carteira. Com
menos aulas,dá até para economizar dinheiro”, afirmou.

empregos hoje

Olho vivo
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OPORTUNIDADE: A Lamsa
está com vagas abertas para
operador na praça de pedágio da
Linha Amarela, em Água Santa,
na Zona Norte do Rio. É preciso
ter o Ensino Médio completo e,
de preferência, experiência em
atendimento a clientes.As chances
também estão disponíveis para
pessoas com deficiência.A função
inclui atender os usuários na
arrecadação da tarifa, identificar
e resolver problemas como erro
de leitura em equipamentos,
pane no sistema e liberação de
cancela. O horário de trabalho
será das 14h às 23h. Inscrições:
portaldocandidato.invepar.com.

VAGAS
INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
●●Município do Rio (342): Auxiliar de limpeza (107) l Operador de
telemarketing ativo (50) l Chefe de serviço de limpeza (25) l Chefe de
seção de serviços gerais (20) l Estoquista (20) l Empacotador a mão
(15) l Engenheiro mecânico (15) l Auxiliar de linha de produção (10) l 
Limpador de vidros (10) l Servente de limpeza (10) l Ajudante de obras (10)
l Encarregado de hortifrutigrangeiros (10) l Vassouras: Auxiliar de cozinha
(50) l Garçom (50) l São Gonçalo: Auxiliar de limpeza (90) l Casimiro
de Abreu: Pedreiro (50) l Armador de ferragens na construção civil (40)

oportunidades para pessoas com deficiência:
Assistente administrativo (187) l Balconista (150) l Repositor de
mercadorias(100) l Auxiliar de limpeza (66) l Empacotador a mão (59)
l Atendente de Lanchonete (50) l Repositor de supermercados (48) l 
Operador de vendas (47) l Atendente de lojas (40) l Bilheteiro de
transportes coletivos (30) l Fiscal de ônibus (30) l Operador de caixa (30)
l Recepcionista (30) l Auxiliar de escritório (20) l Conferente de carga e
descarga (20) l Promotor de vendas (16) l Auxiliar de armazenamento (15)
●●

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.

●●

Somente cinco horas de aula
Se a pretensão for se habilitar para pilotar ciclomotores,
que são veículos de duas ou
três rodas, será obrigatório
cumprir somente cinco horas
de aulas práticas. “Eu tenho
muito medo de acidentes. O
governo tem um propósito de reduzir os custos, mas
quando você compromete
a segurança é complicado.
Com o tempo de aula reduzido, não dá para ensinar o

LL

rapidinha...

Mega-Sena:
100 milhões
Quem acertar sozinho
os seis números sorteados
na Mega-Sena, hoje, pode
embolsar um prêmio de
R$ 100 milhões. De acordo com a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor
poderia render mais de R$
340 mil por mês. As apostas podem ser feitas até as
19h de hoje em qualquer
casa lotérica do país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

LL

suficiente para pilotar corretamente um veículo, e o que
se pretendia economizar com
as novas regras, pode acabar
se gastando em hospitais, indenizações”, afirma Alberto
Lopes, de 42 anos, instrutor
da V8. Os documentos necessários para emitir a primeira
Carteira de Habilitação são:
carteira de identidade, CPF
e comprovante de residência
(todos original e cópia).

LOTERIA$
LOTOFÁCIL concurso 1864
13/09/2019
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15 acertos: 1 (R$ 2.392.309,99)
14 acertos: 693 (R$ 1.517,40)
13 acertos: 24.556 (R$ 20,00)
12 acertos: 292.019 (R$ 8,00)
11 acertos: 1.356.028 (R$ 4,00)
QUINA concurso 5071
13/09/2019
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Quina: acumulou (R$ 4.512.783,88)
Quadra: 68 (R$ 9.092,68)
Terno: 5688 (R$ 163,46)
Duque: 165850 (R$ 3,08)

indicadores
POUPANÇA: 0,3434% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,0864(c); R$ 4,0870(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! A Sedeeri tem essa semana 110 vagas para cursos gratuitos, como Auxiliar de operações em
logística e Programador de sistemas, através da Firjan / Senai. Para se candidatar, é preciso ir a uma unidade do Sine.

