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www.classificadosdorio.com.br
Para mais informações sobre os Classificados do Rio, consulte nossos operadores.

Devido ao Feriado de Carnaval, os Classificados do Rio e a 
Loja de Classificados não funcionarão nos dias:

segunda-feira (03/03), terça-feira (04/03) e quarta-feira (05/03).

Publicações para sábado (01/03), domingo (02/03), segunda-feira (03/03),
terça-feira (04/03), quarta-feira (05/03) e quinta-feira (06/03) devem ser 

solicitadas até sexta-feira (28/02) nos seguintes horários:

ANTECIPE SEU ANÚNCIO
DE CARNAVAL

Classifone: 
(21) 2534-4333

Loja - Centro: 
Rua Irineu Marinho, 35  - (21) 2534-5241

Classifone:
das 8h às 20h

Loja:
das 9h às 18h

Horário especial sexta-feira (28/02):

Classifone: até às 18h / Loja: até às 14h

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência.

Processo nº 014/2014 - Baseado no parecer da ACI, homologo a Licitação nº
001/2014, na modalidade Pregão Presencial, para compra de 03 (três)
veículos, conforme especificações do Edital, adjudicando os objetos à
empresa G2 AUTO FRANCE LTDA., no valor global de R$ 113.235,00
(cento e treze mil, duzentos e trinta e cinco reais).

Em, 24 de fevereiro de 2014.

MAURICIO MORAIS
Presidente

ser pago em março, com retro-
ativo a 1º de janeiro deste ano.
Com isso, o salários dos em-
pregados domésticos, por
exemplo, passa de R$ 802,53
para R$ 874,75. A contribui-
ção ao INSS também muda,
segundo Mario Avelino, presi-

dente do Instituto Doméstica
Legal. O valor a ser recolhido
à Previdência Social deve con-
siderar o salário bruto reajus-
tado (R$ 874,75), mais a dife-
rença de R$ 72,22 (referente a
janeiro). O recolhimento será
de R$ 189,39 (20% do total).

O piso regional de cerca de
dois milhões de trabalhadores
do Estado do Rio de Janeiro
vai aumentar em 9%. A deci-
são foi tomada ontem pelos
deputados da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Rio
(Alerj). O reajuste já começa a

Piso regional
vai aumentar 9%

SALÁRIO DAS DOMÉSTICAS VAI PASSAR DE R$ 802 PARA R$ 874

MAIS

Os quase 14 mil estudan-
tes das universidades Gama
Filho e UniverCidade, que
estavam com matrículas ati-
vas ou trancadas até 13 de

janeiro, já podem fazer a
transferência. As inscrições
serão realizadas nos cam-
pus de referência seleciona-
dos pelas instituições que

vão receber esses alunos.
Mais informações na Está-
cio de Sá (3231-0000), Vei-
ga de Almeida (3924-6000)
ou Senac RJ (2517-9201).

Começa a transferência das universidades


