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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 27/9/2019

FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052

Serviços

LLpara alunos a partir do 9º ano do Fundamental

LLDESCONTO É CAÔ

Cursos gratuitos:
prazo acaba hoje

RioCard: fraude
tem sete presos

Firjan Sesi oferece 1.360 vagas em todo o estado

T

ermina hoje pelo site http://
www.escolafirjansesi.com.br
o prazo para se candidatar
a uma das 1.360 vagas gratuitas
no Ensino Médio da Escola Firjan Sesi articulado com o Curso
Técnico da Firjan Senai, nos turnos da manhã e tarde. Os interessados devem estar cursando o 9º
ano do Ensino Fundamental ou
tê-lo concluído.Outro pré-requisito é ter renda familiar per capita
bruta de até 1,5 salário mínimo.

Só na Região Metropolitana são ofertadas 720 vagas
nas seguintes unidades: Maracanã (240), Jacarepaguá
(160), Duque de Caxias (160),
Nova Iguaçu (80) e São Gonçalo (80). E, para o interior,
serão destinadas 640 vagas,
distribuídas entre as unidades de Barra Mansa (80), Macaé (160), Nova Friburgo (80),
Petrópolis (80), Resende (160)
e Volta Redonda (80).

A validação da inscrição deverá ser presencial, de segunda (dia
30) a sexta-feira (4), na unidade
escolhida, das 9h às 16h.A avaliação será no dia 19 de outubro, das
9h às 12h,com 60 questões objetivas de múltipla escolha, contemplando conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da
Natureza e Ciências Humanas da
2ª etapa do Fundamental II, em
especial do 9º ano. Mais informações: 0800 0231 231.

1.516 80% 15% 5%
COMÉRCIO

Sete pessoas envolvidas em
esquema de fraude no RioCard
foram presas ontem. A quadrilha vendia passagens mais baratas com cartões clonados e
causou prejuízo estimado em
R$ 2 milhões. Segundo o delegado André Neves, titular da
56ª DP (Comendador Soares),
os fraudadores agem em quase todas as estações da Baixada
e usam um programa de computador para passar os créditos
para os cartões falsos.
De acordo com o delegado,
a quadrilha se dividia em dois

rapidinha...

Olho vivo

empregos hoje

VAGAS

Passagem barata e crédito roubado

INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
●●Município do Rio (332): Operador de caixa (140) l Operador de telemarketing
ativo (70) l Auxiliar de estoque (20) l Ajudante de obras (10) l Açougueiro
desossador (10) l Auxiliar de magarefe (10) l Encarregado de horti (10) l Barra
do Piraí: Operador de Telemarketing Ativo (200) l Ajudante de cozinha (10)
l Garçom (10) l Vassouras: Auxiliar de cozinha (50) l Garçom (50) l Volta
Redonda: Operador de telemarketing receptivo (50) l Teresópolis: Auxiliar
de linha de produção (10) l Cabeleireiro (10)

oportunidades para pessoas com deficiência:
Repositor de mercadorias (75) l Assistente administrativo (67) l Balconista (50) l 
Atendente de lanchonete (50) l Empacotador a mão (43) l Auxiliar administrativo (28)
l Auxiliar de limpeza (22) l Operador de vendas (22) l Conferente de carga e descarga
(20) l Consultor de vendas (20) l Repositor em supermercados (190 l Auxiliar de linha
de produção (17) l Operador de caixa (17) l Engenheiro mecânico (16) l Atendente
barista (120 l Atendente de balcão de café (12) l Ajudante de carga e descarga (12)
●●

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.

VAGAS DE ESTÁGIO: O Nube
(Núcleo Brasileiro de Estágios)
oferece 148 vagas de estágio no Rio
para estudantes dos níveis Médio,
Técnico, Superior e Tecnólogo em
diversas áreas, como Administração,
Enfermagem, Mecânica, Química e
Técnico em Segurança do Trabalho.
Os valores das bolsa-auxílio variam de
R$ 500 a R$ 1.400. Para se candidatar,
basta se cadastrar gratuitamente no
site www.nube.com.br e pesquisar de
acordo com seu perfil ou por meio de
uma OE (oportunidade de estágio).
Caso você tenha interesse em alguma
das vagas, é necessário ligar para o
telefone 3004-6290 e informar o
código OE ou fazer a busca no site do
Nube em vagas de estágio.

●●

Táxis em pistas
de ônibus e BRT
Os táxis já podem trafegar pelas
faixas exclusivas da Avenida Brasil e corredores do BRT, contanto
que com passageiro a bordo e taxímetro ligado. Entretanto, não
será permitido embarque e desembarque nessas vias. A lei foi
promulgada ontem pela Câmara
dos Vereadores, após o prefeito
Marcelo Crivella deixar vencer o
prazo para promulgar ou vetar o
texto. Os táxis podiam transitar
em trechos do BRT e da Transcarioca. Agora, todo trajeto do
BRT está liberado.

LL

grupos: homens que ficam nas
estações de trem e pontos que
concentram transportes públicos e abordam os passageiros
que vão pagar em dinheiro oferecendo passagens mais baratas, com descontos de 50 centavos em média. O outro grupo
é responsável pela parte técnica, que inclui roubar dados de
cartões autênticos armazenados nos validadores e passar os
créditos para os cartões falsos.
Em abril, quando começaram
as investigações da fraude,oito criminosos foram presos.

LOTERIA$
QUINA concurso 5082
26/09/2019

11

38

65

69

70

TIMEMANIA concurso 1387
26/09/2019
Time do coração: ATLÉTICO/GO

07 26 28 29 34 65 69
7 acertados: acumulou
(R$ 4.283.506,48)
6 acertados: 4 (R$ 21.121,75)
5 acertados: 155 (R$ 778,68)
4 acertados: 2892 (R$ 6,00)
3 acertados: 27725 (R$ 2,00)
DIA DE SORTE concurso 206
26/09/2019
Mês da Sorte: DEZEMBRO

13 16 21 23 24 27 28

indicadores
POUPANÇA: 0,3153% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,1613 (c); R$ 4,1619 (v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! A partir do próximo pagamento, em outubro, os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores
públicos que têm direito ao abono salarial do PIS/Pasep terão prazo para resgate de cinco anos, em vez de um ano.

