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LOTERIA$
TIMEMANIA concurso 1486
19/05/2020
CRB/AL

18 22 26 37 49 58 70
7 acertados: acumulou
6 acertados: 1 (R$ 49.697,78)

A BOA TÁ COM O
Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

5 acertados: 52 (R$ 1.365,32)
4 acertados: 1.010 (R$ 9,00)

da

3 acertados: 9.816 (R$ 3,00)

Vaga

285 vagas na rede Assaí
A

tenção, leitores do MEIA
HORA! Eu, Zé da Vaga, estou aqui com mais uma dica bacana de emprego para quem
deseja se firmar no mercado de
trabalho. É que a rede Assaí Atacadista está selecionando profissionais para sua nova loja, que será inaugurada no bairro de Santa
Cruz, na Zona Oeste do Rio, nos
próximos meses. No total, serão
disponibilizadas 285 vagas para
diferentes setores da unidade, como operador de caixa, operador
de empilhadeira, repositor, cartazista, nutricionista, cozinheiro
e atendente de vendas. Há oportunidades também para Pessoas
com Deficiência. Os interessados
devem se cadastrar no site https://
expansaoassaisantacruz.gupy.io/
até o dia 3 de julho.
O processo seletivo será online, seguindo às recomendações de isolamento social devido à pandemia. “O Assaí
adotou uma série de medidas
para garantir a segurança de
seus colaboradores e clientes.
No Rio de Janeiro, estamos to-

Gilvan de Souza

QUINA concurso 5273
19/05/2020
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DIA DE SORTE concurso 305
19/05/2020
Mês da Sorte: AGOSTO
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indicadores
POUPANÇA: 0,1733 %
(hoje)
DÓLAR: R$ 5,7596 (c);
R$ 5,7609 (v)
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045
SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

Telefones
Rede Assaí Atacadista seleciona profissionais para sua nova loja, em Santa Cruz, na Zona Oeste

mando todos os cuidados necessários também na seleção
de candidatos. Faremos a seletiva online para evitar deslocamentos desnecessários e aglomerações. Em especial nesse
período que estamos vivendo,
queremos colaborar com a ge-

ração de trabalho e renda para a população, fortalecendo a
economia local e cumprindo
com o nosso papel na sociedade”, diz Sandra Vicari, Diretora de Gestão de Gente da rede.
O Assaí Atacadista informou
que oferece aos funcionários re-

muneração e pacote de benefícios
compatíveis com o mercado de
trabalho. “A rede possui, ainda,
um plano estruturado de carreira e investe constantemente em
capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores”, diz a nota.

Detran prorroga licenciamento
Devido à quarentena, as datas foram alteradas para o segundo semestre
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O QUE BOMBA
na internet
Adolescente que estava
desaparecido foi deixado
sem vida em quartel do
Corpo de Bombeiros.
página 10

Devido às medidas de contingenciamento para evitar a propagação do novo coronavírus, o
Detran-RJ prorrogou os prazos
de licenciamento anual de veículos para o exercício 2020. O serviço está suspenso desde o dia 17 de
março, quando foi adotado o iso-

lamento social no Estado do Rio.
As datas foram prorrogadas
para o segundo semestre,quando
os usuários terão mais tempo para
realizar o procedimento.Segundo
o calendário,veículos com final de
placa de 0 a 2, têm até o dia 31 de
agosto para legalizar o exercício.

Com final de placa de 3 a 6, até 30
de setembro. E com final de placa 7 a 9, até o ida 30 de novembro.
Além disso, proprietários de
veículos novos poderão dirigir
automóveis sem placa. A medida se aplica a veículos adquiridos
a partir do último dia 19 de feverei-

ro.Nesses casos,é prudente que os
proprietários andem com a Nota
Fiscal de compra do veículo.
Quem comprou veículos usados também fica desobrigado de
iniciar o processo de registro do
novo Certificado de Registro do
Veículo (CRV) no Detran.

Polêmica! Luísa Sonza responde crítica de Roberta
Miranda sobre partes íntimas de Whindersson
página 17

Leia mais no site www.meiahora.com

