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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Quinta-feira, 16/1/2020

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

Serviços

LLNOVA LEI ESTÁ VALENDO

LLqualificação profissional

Sacolas plásticas
serão cobradas

Curso grátis
para cuidador

Alguns mercados optam por dar as embalagens

O

s supermercados do Rio
de Janeiro não são mais
obrigados a fornecer
duas sacolas plásticas para os
consumidores. A medida, que
começou a valer ontem, visa a
estimular o consumidor a levar
suas próprias bolsas reutilizáveis. Alguns estabelecimentos
decidiram não cobrar pelas sacolas. Pelas novas regras, as sacolas plásticas distribuídas nos
supermercados passaram a ter

duas cores: verde e cinza. A primeira era para resíduos recicláveis e a segunda para materiais orgânicos, ambas podem
ser reutilizadas até 50 vezes. O
ideal, contudo, é cada cliente
levar ao mercado sua ecobag.
Em supermercados da região central do Rio, as sacolas
eram oferecidas de graça ontem. “Não teve nenhum valor
a mais cobrado na minha notinha fiscal”, disse Márcia Go-

VAGAS

60% 25% 15%
COMÉRCIO

Furnas oferece 500 vagas para capacitação de cuidador de
idosos, crianças e pessoas com
deficiência, em parceria com o
Centro Brasileiro de Cooperação Intercâmbio de Serviços
Sociais (Cbsis). As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas na sede do Cbsis na Rua Pedro Américo, 394, Catete, das
10h às 12h e das 13h às 16h. É
preciso ser maior de 18 anos.
O curso tem dez aulas teóricas e duas práticas (com visitas técnicas a instituições) e
duração de dois meses. As aulas

Telefones

empregos hoje

472

mes, de 43 anos. Tasciano Dantas, 29 anos, levou sua ecobag
ao mercado. “Mesmo assim,
eles fizeram questão de dar as
sacolas”, disse.
A estimativa é que 4 bilhões
de sacolas sejam distribuídas
por ano no Rio de Janeiro. Devido ao fim da oferta de duas
sacolas gratuitas aos clientes
nos supermercados, a previsão é que 2 bilhões de unidades deixem de ser distribuídas.

Furnas e Cbsis oferecem 500 vagas

INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
●●Município do Rio (288): Vendedor de serviços (20) l Auxiliar de limpeza (5) l 
Operador de empilhadeira (100) l Auxiliar de linha de produção (10) l Repositor
de mercadorias (15) l Operador de vendas (15) l Empacotador (17) l Atendente
de lanchonete (40) l Ajudante de carga e descarga (8) l Armador de ferragens na
construção civil (3) l Operador de telemarketing ativo (50) l Servente (5) l Duque
de Caxias (3): Auxiliar de escritório (3) l São Gonçalo (50): Vendedor Pracista (50)
l Teresópolis (2): Atendente Balconista (1) l Vendedor (1) l Valença (7): Auxiliar
administrativo (1) l Empregado doméstico (1) l Faxineiro (2) l Operador de máquinas
(1) l Técnico de contabilidade (1) l Vendedor (1) l Barra do Piraí (60): Ajudante de
cozinha (30) l Garçom (30) l Vassouras (2): Cozinheiro (1) l Garçom (1)
oportunidades para pessoas com deficiência:
●●Assistente financeiro (2) l Auxiliar de serviços gerais (7) l Auxiliar administrativo
(13) l Atendente (6) l Bilheteiro (1) l Mecânico (1) l Porteiro (1) l Mecânico (1)
l Oficial de limpeza (3) l jardineiro (1) l Faxineiro (1) l Axiliar de escritório (1) l 
Auxiliar de loja (2) l Atendente controle local (1) l Eletrônico operacionista (1)
l Auxiliar educação básica (1) l Operador telemarketing (1) l Embalador (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.

Disque-Rio
1746
Samu
192
Polícia Militar
190
Polícia Civil
197
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
Disque Direitos Humanos
100
Anatel
1331
Delegacia da Mulher
180
Parques e Jardins
2323-3500
Fiscalização de Feiras
2273-3193
Disque-Sangue
0800-282-0708

rapidinha...

Ressarcimento
do DPVAT 2020
Mais de 52 mil proprietários
de veículos no estado têm direito a pedir restituição do valor
pago a mais pelo seguro DPVAT
2020. Entrou no ar ontem o site
restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br onde o proprietário deve preencher um requerimento com seus dados e os do
veículo. Segundo a Seguradora
Líder, mais de 2 milhões de proprietários em todo o país têm
direito ao ressarcimento. Só ontem, foram mais de 150 mil pedidos pelo site.

LL

(das 8h30 às 16h30) abordam
assuntos como cuidados com o
corpo e valorização dos sentidos, interações sociais, violência e maus tratos, entre outros,
totalizando 160 horas.
Quem concluir o curso entra para o cadastro de cuidadores da empresa para atender funcionários e parentes
que necessitem de cuidados.
Para a inscrição são necessários: cópia do certificado de
conclusão do Ensino Fundamental, RG, CPF, comprovante de residência e foto 3x4.

LOTERIA$
MEGA-SENA concurso 2224
15/01/2020

16 23 32 50 52

58

Sena: ACUMULOU (R$ 22.276.448,91)
Quina: 28 (R$ 78.328,49)
Quadra: 2.283 (R$ 1.372,37)
FEDERAL concurso 05459
15/01/2020
Número
1º 063703
2º 048605
3º 023779
4º 005031
5º 005441

Prêmio
R$ 500.000
R$ 27.040
R$ 24.000
R$ 19.000
R$ 18.329

QUINA concurso 5171
15/01/2020

42

47

52

61

66

indicadores
POUPANÇA: 0,2558 % (hoje)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: R$ 1.039

DÓLAR: R$ 4,1616 (c); R$ 4,1622 (v)

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: R$ 1.238,11

●● ATENÇÃO! Segundo o Banco Central, os bancos Pan, BMG e Banrisul foram os líderes em reclamações em 2019.A
maioria dos clientes reclamou de oferta ou prestação de informação sobre serviços e produtos de forma inadequada.

