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MAIS

A Panini disse que vai
trocar as figurinhas de pro-
paganda que vierem nos
pacotes do álbum da Copa
do Mundo. Para comple-
tar o livro, é preciso ter 640
figurinhas, entre jogado-
res, estádios, escudos e,
agora, anúncios. Mas a no-

va “categoria” com a ima-
gem dos patrocinadores
não agradou alguns coleci-
onadores. Para trocar es-
ses adesivos é só enviar o
caso para o email atendi-
mento.cliente@pani-
ni.com.br. A empresa vai
analisar caso a caso.

Panini vai trocar figurinhas

Baratas no Extra de Alcântara
O técnico de manuten-

ção Dejair França encon-
trou baratas circulando
entre as prateleiras do su-
permercado Extra de
Alcântara, em São Gon-
çalo, na última terça-fei-
ra. Uma delas estava na
parte interna da geladei-

ra, passeando pelas lin-
guiças e salsichas. O Extra
informou que possui rigo-
rosos procedimentos e
que realiza o controle e
prevenção de pragas sem-
pre. A última aconteceu
no dia 8 de abril, com vali-
dade até 15 dias.

ECONOMIA E EMPREGO

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência.

PORTARIA N° 055, DE 11 DE ABRIL DE 2014.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, RESOLVE:

Art. 1° TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 041/14, que nomeou PAULO ROBERTO
MARINHO para exercer o Cargo em Comissão de Assessor III - Comissões Permanentes –
símbolo DG-9, código identificador DG9-044, a partir desta data. 

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 11 de abril de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PORTARIA N° 056, DE 11 DE ABRIL DE 2014.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR ELIETE GUARDIANO SILVA MACEDO para exercer o Cargo em Comissão
de Assessor III Administrativo – símbolo DG-9, código identificador DG9-051, a partir
desta data. 

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 11 de abril de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

te, café da manhã e ticket re-
feição.

A mesma empresa oferece
empregos de mecânico de es-
tiva (2) e eletricista de veícu-
los pesados (2). Para ambas
as vagas é necessário o Ensi-
no Fundamental completo e
experiência. Para se candida-
tar é só comparecer para en-
trevista direto na Simetria no
horário de 9h às 17h, com
currículo, carteira de habili-
tação e carteira de trabalho.
Mais informações 3211-8108
(falar com Helen Teixeira). 

A agência Simetria está
com 100 vagas para o cargo
de motorista de distribuição
de bebidas. Para se candida-
tar só precisa ter Ensino Fun-
damental e carteira de moto-
rista categoria D. Os novos
funcionários vão trabalhar
com entregas dentro do Rio.
A empresa, que fica em Jaca-
repaguá, oferece salário de
R$ 1.138,15 (mais remunera-
ção, podendo chegar à R$
1.700), assistência médica e
odontológica, cesta básica,
seguro de vida, vale-transpor-

Na direção certa
para o emprego

AGÊNCIA CONTRATA 100 MOTORISTAS COM NÍVEL FUNDAMENTAL

BÉ preciso ter CNH categoria D
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