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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Quinta-feira, 3/10/2019

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

SERVIÇOS

LLEM BUSCA DE EMPREGO

Cerca de 2 mil vagas
Feirões acontecem até amanhã e empregos temporários têm chances de efetivação

A

pesar dos dados recentes
que indicam o alto índice de desemprego, que tal
garantir aquela oportunidade
para começar bem o mês de outubro? O trabalhador que quer
se reinserir no mercado pode ir
preparando o currículo, porque
nessa semana há cerca de duas
mil vagas no Estado do Rio, a começar por hoje.
A escola de samba Unidos de
Bangu,em parceria com a Comunidade Católica Gerando Vidas,
realiza, a partir das 10h, um feirão
de empregos com 200 chances na
quadra de ensaios, localizada no

Cassino Bangu.
Essas oportunidades serão para o cargo de atendente de lanchonete. É preciso ter Ensino Médio
completo ou estar cursando. O
candidato deve ter até 25 anos e
não é preciso ter experiência. As
vagas são restritas para residentes dos bairros de Bangu, Campo
Grande, Santa Cruz e adjaccências, na Zona Oeste.
Amanhã, é a vez do feirão da
Comunidade Católica Gerando
Vidas. Serão ofertadas 840 vagas
de trabalho na quadra da escola de
samba doArranco,no Engenho de
Dentro,com início às 10h.Entre os

cargos disponibilizados estão assistente de vendas,auxiliar de atendimento e vendedor de loja.
Já o Grupo Ri Happy está contratando 376 profissionais temporários para atuarem até o dia 14
de outubro nas vendas de Dia das
Crianças.Quem for escolhido tem
possibilidade de voltar no Natal e
também ser efetivado.Para se inscrever nas vagas é preciso se cadastrar no site https://www.rihappy.
com.br/vagastemporarias.
É necessário ter o Ensino Médio completo ou estar cursando,
com idade a partir de 18 anos e experiência em loja.

1.298 90% 7% 3%
COMÉRCIO

LUANDRE
A recrutadora Luandre está com
272 oportunidades abertas no
Rio. Há vagas disponíveis para
auxiliar operacional, operador de
loja, vendedor, consultor técnico
de fibra óptica, auxiliar de farmácia, gerente de loja, farmacêutico
clínico e consultor de vendas. Os
salários variam entre R$1 mil e
R$6.500 mil. Para se candidatar,
acesse candidato.luandre.com.br.
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INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (392): Operador de caixa (81) l Motorista de ônibus urbano
(60) l Representante Comercial Autônomo (50) l Vendedor (30) l Cozinheiro geral
(24) l Manobrista (20) l Auxiliar de logística (20) l Montador de móveis e artefatos
de madeira (15) l Açougueiro desossador (10) l Ajudante de açougueiro (10) l 
Encarregado de hortifrutigrangeiros (10) l Supervisor de telemarketing e atendimento
(10) l Barra do Piraí: Operador de telemarketing ativo (200) l Ajudante de cozinha
(20) l Garçom (20) l Vassouras:Auxiliar de cozinha (50) l Garçom (51) l Pinheiral:
Recepcionista (120) l Volta Redonda: Operador de telemarketing receptivo (50) l 
São Gonçalo: Promotor de Vendas (30) l Motorista de automóveis (10) l Operador
de caixa (10) l Teresópolis: Cabeleireiro (10) l Cabista (10)
●●

OPORTUNIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
Atendente de lanchonete (50) l Repositor de mercadorias (42) l Consultor de
Vendas (20) l Empacotador a mão (11) l Lavador de pratos (10) l Auxiliar de
limpeza (10) l Abastecedor de linha de produção (10) l Arrumador de hotel (10)
●●

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.

LOTERIA$

Gás de cozinha vai baratear
O preço do gás de cozinha em botijão poderá ficar mais em conta
devido à redução de impostos.
Projeto aprovado ontem pela
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados dá imunidade tributária ao
gás liquefeito de petróleo (GLP).
Assim, o produto deixaria de ter
a cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS). O recolhimento é feito
pelos estados e representa, conforme a Petrobras, 16% do preço.
Para o autor do projeto, deputado Pedro Lucas Fernandes
(PTB-MA),a medida visa reduzir
LL

ATENTO
A Atento oferece 350 vagas, para
atuação como operador de atendimento. Não é exigida experiência
anterior. Para preencher as vagas,
a companhia procura candidatos
com Ensino Médio completo. É
possível se candidatar até o próximo domingo, enviando e-mail
para recrutamento@atento.com.
br, com currículo, nome, cidade,
telefone e DDD.
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RAPIDINHA...

EMPREGOS HOJE

VAGAS

ONDE HÁ MAIS OPORTUNIDADES

o preço do gás de cozinha. A proposta acrescenta na Constituição
Federal que o gás de cozinha fará
parte da lista de produtos que não
podem ser tributados.Hoje,estão
na listagem livros,jornais,periódicos,o papel destinado à impressão,
templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos.
O projeto vai agora para uma
comissão especial na Câmara para
análise do mérito.Em seguida,será votado no plenário da Câmara.
São necessárias votações em dois
turnos e dois terços dos deputados
em favor da proposta.

MEGA-SENA concurso 2194
02/10/2019
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Sena: acumulou (R$ 14.088.559,55)
Quina: 38 (R$ 42.670,91)
Quadra: 2.925 (R$ 791,93)
FEDERAL concurso 05428
02/10/2019
Número
1º 33077
2º 70508
3º 23151
4º 46457
5º 48470

Prêmio
R$ 500.000
R$ 27.000
R$ 24.000
R$ 19.000
R$ 18.329

QUINA concurso 5087
02/10/2019
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INDICADORES
POUPANÇA: 0,3153% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,1336(c); R$ 4,1342(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Até amanhã, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES-RJ) arrecada brinquedos para
distribuir no Dia das Crianças. Para saber onde deixar a doação, acesse o site encurtador.com.br/mTZ58

