
Sexta-feira, 13 de janeiro de 2017 EXPRESSO 9

RIOTUR – EMPRESA DE TURISMO DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.171.058/0001-48

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os Srs.
Acionistas da RIOTUR - Empresa de Turismo do Município
do Rio de Janeiro S/A., para a AGE a ser realizada no dia
19/01/2017, às 15:00 h, na Praça Pio X, nº 119/ 10º andar,
Centro, RJ – Consultoria Jurídica, a fim de deliberar sobre:
I – AGO/ AGE

a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração
da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
- RIOTUR.
b) Assuntos de interesse geral da Sociedade.

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, com base
no artigo 34 da Lei nº 8.666/93, CONVIDA as empresas interessadas a se habilitarem junto ao
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços, de um modo geral, desta CPL.

ATENDIMENTO

LOCAL: Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38 – 2º andar
Centro – Nova Iguaçu – RJ.
HORÁRIO: de 09:00 as 18:00 horas, de 2ª a 6ª feira.
TELEFONE: 2667-4124 – ramal 123.

Nova Iguaçu, 06 de janeiro de 2017.

Alessandro José de Oliveira Machado
Presidente da Comissão de Licitação
da Câmara Municipal de Nova Iguaçu

Portaria nº 015/17

CONCESSÃO DE LICENÇA
CBR 030 Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ
18.542.115/0001-73, torna público que recebeu da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através
do processo n° 14/200.240/2015, a Licença Municipal
Prévia – LMP para a Construção Comercial no Lote 6 do
Desmembramento do Lote 1 PAL 46051 na Avenida Ayrton
Senna, 2600, Barra da Tijuca, RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA
CBR 030 Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ
18.542.115/0001-73, torna público que recebeu da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do
processo n° 14/201.241/2015, a Licença Municipal Prévia –
LMP para a Construção de Projeto Comercial no Lote 5 do
Desmembramento do Lote 1 PAL 46051 na Avenida Ayrton
Senna, 2600, Barra da Tijuca, RJ.
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t
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EMPREGO E ECONOMIA

DIVULGAÇÃO

O governo do estado, por
meio da Secretaria de Traba-
lho e Renda (Setrab), dispo-
nibiliza, na Casa do Traba-
lhador, em Manguinhos, um
curso de verão que formará
agentes populares de saúde
e vigilância para controle do
mosquito aedes aegypti e
saúde comunitária. São 50
vagas, sendo 20 adultos
(com prioridade para mu-
lheres), 20 jovens acima de
14 anos e dez profissionais
de educação, cultura e saú-

de. Os interessados devem
se inscrever na Casa do Tra-
balhador de Manguinhos,
até 6 de fevereiro.

O curso, que acontecerá
entre os dias 13 e 17 de feve-
reiro, com aulas de 13h às
18h, e terá o material forne-
cido no local, sem custo para
os participantes. 

Os participantes traba-
lharão práticas de alta for-
mação, com jogos, músicas,
vídeos e práticas promoto-
ras para estimular a criativi-

dade e inovação. Com isso,
os alunos poderão exercitar
a observação e registro, re-
conhecer e formar padrões
sobre o mosquito e as doen-
ças. Todos receberão o certi-
ficado de conclusão.

A Casa do Trabalhador fi-
ca na Av. Dom Hélder Câma-
ra 1.184, em Manguinhos/RJ
(atrás da UPA de Mangui-
nhos – Antiga Casa Amare-
la). Telefones: 2334-8840/
2334-8841. Horário de aten-
dimento: das 9h às 17h.

Curso para saúde e vigilância
Alunos terão informações sobre o controle dos causadores da zika, dengue e chikungunya

Casa do Trabalhador oferece curso: 13 a 17 de fevereiro

O ministro da Educação,
Mendonça Filho, afirmou
ontem que o novo piso sala-
rial dos professores terá um
reajuste de 7,64% a partir de
janeiro. Com o aumento, o
salário-base dos profissio-
nais passará dos atuais R$
2.135,64 para R$ 2.298,80.
Diferença de R$ 163,16.

O valor deve ser pago pa-
ra docentes com formação
de nível médio com atuação
em escolas públicas com 40
horas de trabalho semanais.
Segundo a pasta, o reajuste
ficou 1,35% acima da infla-
ção medida em 2016, que fe-
chou o ano em 6,29%.

Em oito anos, o piso sala-
rial dos professores aumen-
tou quase 142%, de R$ 950,
em 2009, para R$ 2.298,80,
em 2017. Atualmente, o piso
equivale a 2,4 salários míni-
mos. O reajuste deste ano
foi o menor desde 2009. O
maior reajuste aconteceu
em 2012: 22,22%. 

Piso salarial de
professores vai
aumentar 7,64%


