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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sábado, 30/11/2019

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

Serviços

LLTRANSPORTE NO ANO-NOVO

LL13º do bolsa família

Cartão do Metrô
para o Réveillon

Abono só sairá
em dezembro

Bilhetes serão comercializados em seis estações

O

MetrôRio começa a vender, segunda-feira, os 158
mil cartões especiais para
o Réveillon, em seis estações: Pavuna, Uruguai, Central, Carioca,
Siqueira Campos e Jardim Oceânico. A venda dos cartões vai até
o dia 25 de dezembro, das 10h às
21h.Este ano,serão 5 mil cartões a
mais.A partir do dia 26,os cartões
especiais serão vendidos apenas
nas bilheterias especiais da estação Carioca, no mesmo horário.

Para a ida, serão cinco faixas
de horário (das 19h à meia-noite). Na volta, as viagens serão da
meia-noite às 5h, sem horário fixo. O cartão de ida e volta será
vendido por R$ 9,20. Já os cartões
somente de ida ou só de volta custarão R$ 4,60, o mesmo valor da
tarifa do MetrôRio. Cada cliente
pode comprar até dez cartões.
No dia 31, a partir das 19h, não
serão aceitos os cartões unitário,
pré-pago e Giro do MetrôRio,

nem os cartões da RioCard (Bilhete Único e Vale-Transporte)
e o sistema de pagamento por
aproximação (NFC), exceto nas
estações General Osório, Cantagalo e Siqueira Campos, onde
esses cartões serão aceitos até as
23h59 do mesmo dia. Os cartões
unitário, pré-pago e Giro do MetrôRio, os cartões da RioCard e o
pagamento com tecnologia NFC
voltarão a valer a partir das 7h do
dia 1º de janeiro.
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COMÉRCIO

Os beneficiários do Bolsa Família,que esperavam o pagamento do abono de Natal junto com
os demais trabalhadores, ontem,
terão que aguardar mais um pouco: ele será pago junto com o benefício de dezembro, entre os dias
10 e 23, conforme texto da Medida provisória publicada em outubro pelo presidente Jair Bolsonaro.
O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda para as famílias registradas no
Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A iniciativa é voltada

rapidinha...

empregos hoje

VAGAS

Pagamento será entre os dias 10 e 23

INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município do Rio (68): Vendedor de serviços (20) l Vendedor (20) l 

●●

Motorista de caminhão (10) l Cozinheiro geral (5) l Piscineiro (5) l Açougueiro
(4) l Pinheiral: Recepcionista (120) l Vassouras: Garçom (52) l Auxiliar de
cozinha (50) l Volta Redonda: Operador de telemarketing receptivo (30)
Soldador (11) l Costureira em Geral (5) l Teresópolis: Programador de

l 

sistemas de computador (16) l Auxiliar de linha de produção (8) l Analista de
suporte técnico (6) l Depilador de couros e peles (5) l Auxiliar de técnico de
controle de qualidade (4) l Resende: Ajudante de cozinha (5)
oportunidades para pessoas com deficiência:

LOTERIA$

Luz mais barata em dezembro
As contas de energia elétrica vão ficar mais baratas em
dezembro. Ontem a Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) anunciou que a bandeira tarifária será amarela no
mês que vem. A bandeira amarela representa custo extra de
R$ 1,343 para cada 100 quilowatts-hora consumidos (kWh).
“Para dezembro, as previsões
meteorológicas sinalizam melhora nas condições de chuva sobre
as principais bacias hidrográficas
do Sistema Interligado Nacional
(SIN), caracterizando o início do
período úmido na região dessas
LL

para famílias pobres ou extremamente pobres, que tenham renda
mensal de até R$ 178 por pessoa.
No Rio, 849 mil famílias serão beneficiadas. É possível tirar dúvidas e se informar sobre o programa pelo telefone 0800-707-2003.
Segundo o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o benefício
será fixo a partir de 2020, quando
deverá ser alocado na previsão do
Orçamento.Por se tratar de Medida Provisória,o texto já conta com
força de lei,mas precisa ser aprovado pelo Congresso em até 120 dias
para não perder a validade.

bacias”,informou em nota aAneel.
No sistema de bandeiras, em
vigor desde 2015, a cor verde
não tem cobrança extra. Além
do valor da bandeira amarela, a
vermelha pode ser acionada em
um dos dois níveis. No primeiro nível, o adicional passa a ser
de R$ 4,169 a cada 100 kWh. No
segundo nível, a cobrança extra será de R$ 6,243 a cada 100
kWh. Com o sistema, a conta de
luz ficou mais transparente e o
consumidor tem a melhor informação, para usar a energia
elétrica de forma mais eficiente, sem desperdícios.
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15 acertos: acumulou (R$ 2.416.115,10)
14 acertos: 346 (R$ 2.148,61)
13 acertos: 13.659 (R$ 25,00)
12 acertos: 169.950 (R$ 10,00)
11 acertos: 963.663 (R$ 5,00)
QUINA concurso 5134
29/11/2019
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Quina: acumulou (R$ 6.215.578,31)
Quadra: 83 (R$ 7.292,37)
Terno: 6.805 (R$ 133,75)
Duque: 165.738 (R$ 3,02)

Balconista (50) l Atendente de lojas (20) l Operador de vendas (20) l Operador

●●

de telemarketing ativo e receptivo (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.

indicadores
POUPANÇA: 0,2871% (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 998

DÓLAR: R$ 4,2391(c); R$ 4,2397(v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! O preço da carne de boi, que em São Paulo teve aumento real de nada menos que 35% em
um mês, não vai mais voltar ao patamar anterior. A afirmação é da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

