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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sábado, 12/10/2019

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

SERVIÇOS

LLMOTOTÁXI, MOTOFRETE E TRANSPORTE ESCOLAR

Cursos gratuitos na Lapa
Detran recebe inscrições até segunda. Alunos não podem ter antecedentes criminais

A

lternativa de trabalho para milhares de brasileiros,
a motocicleta tem sido um
ferramenta importante para a geração de renda no país. Não à toa,
o Detran abre de hoje até segunda-feira as inscrições para novas
turmas dos cursos de motofrete,
mototáxi e transporte escolar.São
115 vagas, distribuídas pelas três
formações. As aulas são gratuitas
e serão ministradas na Escola Pública de Trânsito, na Lapa. Para se
candidatar, é preciso acessar o site
www.detran.rj.gov.br.
São duas turmas para o curso
de motofrete (das 8h às 12h30 e

das 13h às 17h30), com as aulas
começando dia 21 e terminando
dia 30. Para mototaxistas, o curso acontece das 13h às 17h30. A
turma de transporte escolar será
das 8h às 12h30, de 21 de outubro a 4 de novembro.
De acordo com o Detran, os
candidatos não podem estar com
o direito de dirigir cassado ou suspenso e nem possuírem antecedentes criminais. Também é necessário ter no mínimo 21 anos
e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A, há pelo menos dois anos. O aluno deve
apresentar o original do Certifi-

cado de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV) da moto, em
seu nome ou do proprietário (caso a motocicleta não seja própria),
e, se for o caso, autorização para o
uso.Para o curso de transporte escolar, é preciso ter habilitação, no
mínimo, na categoria D.
A profissão de mototaxista foi
regulamentada ano passado, pelo Decreto 44289. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR),o cadastramento dos
profissionais ainda está em andamento e os interessados devem se
dirigir a um dos postos da SMTR
para levar documentação.

1.276 82% 10% 8%
COMÉRCIO

LLO prefeito Marcelo Crivella publicou ontem decreto que aumenta em dois anos o tempo máximo
de fabricação para que os veículos
possam ingressar no sistema de
táxis do Rio. Antes, o táxi comum
podia ter quatro anos de fabricação,agora poderá ter seis anos.No
caso do executivo, que antes tinha
que ter três anos de fabricação,
agora poderá ter cinco.
A publicação ocorreu um
dia após taxistas e motoristas de
aplicativos de transporte trava-

RAPIDINHA...

OLHO VIVO

EMPREGOS HOJE

VAGAS

Mais tempo para os táxis

INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (208): Operador de telemarketing ativo (50) l Vendedor de serviços
(25) l Auxiliar de limpeza (10) l Açougueiro desossador (10) l Ajudante de açougueiro
(10) l Encarregado de hortifrutigrangeiros (10) l Fiscal de prevenção de perdas (10)
l Encarregado de padaria (8) l Itatiaia: Recepcionista (300) l Torneiro mecânico
(10) l Eletricista de manutenção industrial (10) l Ferramenteiro (10) l Mecânico de
manutenção de máquinas industriais (10) l Operador de manutenção eletromecânica
(10) l Pinheiral: Recepcionista (120) l Vassouras:Auxiliar de cozinha (50) l Garçom
(50) l Barra do Piraí: Ajudante de cozinha (30) l Garçom (30) l Volta Redonda:
Operador de telemarketing receptivo (50) l São Gonçalo: Vendedor de consórcio
(30) l São João de Meriti: Montador de móveis e artefatos de madeira (15)
●●

OPORTUNIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
●●Balconista (50) l Auxiliar administrativo (21) l Operador de vendas (21) l Consultor
de vendas (16) l Abastecedor de linha de produção (10) l Empacotador a mão (10)
l Almoxarife (7) l Supervisor de atendimento ao cliente (5) l Vendedor interno (5)

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.

AVALIAÇÃO GRATUITA: A Cadeg vai receber, terça (dia 15)
e quarta-feira (16), o projeto
de ação social Carreta Texaco, que leva serviços de saúde
gratuitos para a população.
Ao longo desses dois dias,
qualquer pessoa interessada
terá acesso a serviços como
avaliação odontológica; testes
de glicemia; colesterol e PSA;
verificação da pressão arterial;
prevenção de câncer de mama
e próstata; e massoterapia. A
Carreta Texaco ficará estacionada na Cadeg, que fica
na Rua Capitão Félix 110, em
Benfica. O horário de atendimento será das 5h às 13h.
LL

Linha 3 do VLT
em novembro

rem uma guerra, na Cinelândia,
por conta de um projeto de lei
que cria regras mais rígidas para
serviços como Uber e 99. Apesar
do decreto, o tempo de permanência no serviço permanece o
mesmo: oito anos para os táxis
comuns e sete para executivos.
“A medida representa mais um
benefício da atual gestão em prol
da categoria”, informou a Secretaria municipal de Transportes.
Também ontem, Crivella entregou 80 autonomias de táxi.

LOTERIA$
LOTOFÁCIL concurso 1876
11/10/2019
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Finalmente, a Prefeitura do 19 20 22 23
24
Rio chegou a um acordo on- 15 acertos: 4 (R$ 1.311.951,75)
tem com a concessionária VLT 14 acertos: 968 (R$ 1.378,46)
Carioca e começará a operar em 13 acertos: 32.955 (R$ 20,00)
novembro a operação da Linha 12 acertos: 407.548 (R$ 8,00)
3, que liga a Central do Brasil, 11 acertos: 1.942.009 (R$ 4,00)
no Centro do Rio, ao Aeroporto Santos Dumont. As estações
QUINA concurso 5095
11/10/2019
e os trens já estavam prontos para circular desde dezembro. Três 20 24 31 39
49
meses depois, alegando quebra
Quina: acumulou (R$ 6.818.572,93)
de contrato e atrasos em repasQuadra: 114 (R$ 5.938,03)
ses que chegariam a R$ 170 mi- Terno: 8.388 (R$ 121,35)
lhões, o VLT havia entrado na Duque: 206.346 (R$ 2,71)
Justiça contra a Prefeitura.
LL

INDICADORES
POUPANÇA: 0,3153% (HOJE)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,0937(C); R$ 4,0943(V)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Hoje e amanhã, às 9h, o Detran participa de ações para emissão de identidade. Em Teresópolis (Estr. Rio
Bahia KM 80) e Niterói (Horto do Barreto) a ação é hoje. Já em Rio das Ostras (Al. Campo Mar 600), nos dois dias.

