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

Serviços

LLCombustível mais caro

Pão francês pode subir
Reajuste de gasolina e diesel, aliado à alta do dólar, pesa no bolso do consumidor

A

pós passar mais de 50
dias sem mexer nos preços de combustíveis, a
Petrobras anunciou o aumento da gasolina e do diesel nas
refinarias em 2,77% e 1,18%,
respectivamente. Esse reajuste ocorre apenas um dia após o
dólar bater recorde histórico de
R$ 4,20, a maior cotação desde a
criação do Plano Real em 1994.
A união desses dois fatores: alta de combustível e dólar vai
impactar diretamente no bolso do consumidor. Para se ter
uma ideia, o pãozinho francês
pode subir de 5% a 10%, segun-

do projeção do Sindicato da Indústria do Trigo (Sinditrigo).
“A maior parte do trigo que
abastece o mercado brasileiro vem da Argentina e é pago
em dólar, com uma cotação a
R$ 4,20, as margens (de lucro)
que já estão pressionadas ficarão mais ainda”, avalia Geraldo
Gonçalves, presidente do Sinditrigo. Ele conta que ao longo
de 2019 o preço do trigo subiu
em média 40% e as empresas
de toda cadeia não repassaram
nem 20% dos custos.
E o leitor deve se perguntar
por que outros produtos além

do trigo vão aumentar? A gente explica: como as rodovias
são o meio de transporte mais
utilizado no país, o valor dos
combustíveis afeta diretamente o bolso de todas as famílias.
“A gasolina está presente na
estrutura de custos de todas
as empresas. Mesmo que não
perceba de forma direta, pesa no bolso. Transportadoras
e transporte público serão os
mais afetados, pois os insumos
tendem a vir mais caros, como
frete, por exemplo”, explica o
economista Eduardo Bassin,
da Bassin Consultoria.
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LLPara não pesar tanto no bolso é
preciso pesquisar.No site daAgência Nacional do Petróleo, Gás e
Biocombustíveis (www.anp.gov.
br/preço),é possível conferir o valor do combustível e onde é mais
em conta. Em Guadalupe, por
exemplo,no posto Carrefour,o litro da gasolina está custando R$
4,579,o mais baixo do município.
O mais caro é o posto Passaredo,
na Avenida Brasil, em Bonsucesso: R$ 5,499. Esse levantamento foi realizado no último dia 11,

rapidinha...

Olho vivo

empregos hoje

VAGAS

Pesquisar antes de abastecer

INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO
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DO
RIO DE JANEIRO
Município do Rio (508): Vendedor de comércio varejista (220) l Operador
de telemarketing ativo (90) l Motorista de Ônibus (50) l Vendedor pracista (40)
l Vendedor de serviços (40) l Açougueiro (15) l Locutor (10) l Volta Redonda:
Monitor de apoio ao teleatendimento (70) l Operador de telemarketing receptivo
(30) l Seropédica: Motorista carreteiro (61) l Teresópolis: Programador de
sistemas de computador (16) l Auxiliar de linha de produção (10) l Cabeleireiro
(10) l Vendedor Porta a Porta (10) l Ajudante de farmácia (8) l Balconista de
farmácia (8) São João de Meriti: Atendente de loja (25)
●●

l

oportunidades para pessoas com deficiência:
●●Balconista (50) l Auxiliar de limpeza (43) l Auxiliar administrativo (35) l 
Auxiliar de estoque (17) l Atendente de telemarketing (10) l Consultor de vendas
(10) l Estoquista (10) l Operador de caixa (10) l Operador de telemarketing ativo
e receptivo (10) l Recepcionista (10) l Operador de vendas (8) l Empacotador a
mão (7) l Consultor de vendas (6) l Repositor de mercadorias (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.

DE GRAÇA: Amanhã e sexta-feira, a Firjan Senai realiza o evento
Mundo Senai. As 26 unidades
no estado do Rio oferecem gratuitamente palestras, oficinas,
workshops e visitas guiadas, que
vão demonstrar as práticas das
profissões industriais e suas oportunidades. Alguns dos temas são:
Design Thinking, Empoderamento feminino na Mecânica Automotiva, Inovação na Indústria 4.0,
Hidráulica Industrial, Logística
Internacional, Lean manufacturing, Prototipagem e Arduíno,
Robótica Industrial e Simulação
de Soldagem. É preciso fazer as
inscrições pelo site www.firjansenai.com.br/mundosenai.
LL

Curso de
eletricista
A Associação dos Micro e Pequenos Empresários da Baixada Fluminense recebe inscrições
para o curso de eletricista predial
residencial (padrão Light e Ampla). Com seis meses de duração,
as aulas acontecem aos sábados,
das 8h às 10h. O custo é de R$
100 mensais, com certificado e
material didático inclusos. Informações na Rua Athaide Pimenta de Morais 37, em Nova
Iguaçu (rua da prefeitura e da
Receita Federal) ou pelos telefones 2698-2014 e 98137-1699.

LL

portanto, ainda não está valendo
o reajuste. É importante destacar
que o repasse às bombas depende
de políticas comerciais e variam
de cada posto e distribuidora.Mas
Eduardo Bassin explica que o motivo do consumidor não sentir as
quedas dos preços, quando elas
acontecem,é a falta de concorrência.“Dependendo do local em que
o posto está, o dono se sente mais
à vontade para reajustar quando
há aumento e não se vê obrigado
a voltar atrás quando cai”.

Telefones
1746

Disque-Rio
samu

192

Polícia Militar

190
197

Polícia
Disque-Denúncia

2253-1177

Bombeiros

193

Defesa Civil

199

Disque-ordem

153

Procon-RJ

151

Cedae

0800 282 1195

CEG

0800 024 0197

Light

0800 021 0196

Ampla

0800 280 0120

Oi Fixo

102

Anatel

1331
180

Delegacia da Mulher
Parques e Jardins
Fiscalização de Feiras
Disque-Sangue

2323-3500
2273-3193
0800 282 0708

indicadores
POUPANÇA: 0,2871% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,1982(c); R$ 4,1988(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Terminam hoje as inscrições para as 7.205 vagas para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Técnico
de Nível Médio, Superior e Educação à Distância (EAD semipresencial) na Faetec. Inscrições: www.selecon.org.br.

