
CONCESSÃO DE LICENÇA
A GJP Administradora de Hotéis Ltda CNPJ:
07.687.998/0023-40, torna público que recebeu
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC,
através do processo nº 14/200.389/2015, a Licença
Municipal de Operação Nº 2065/2016, com validade
de 60 meses para atividade hoteleira com central
geradora de energia elétr ica composta por
motogeradores, tanque de armazenamento de diesel
e subestação de energia elétrica, situada na Praça
Senador Salgado Filho, s/nº, Centro, Rio de Janeiro
– RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA
AUTO POSTO MEU CEARÁ LTDA, CNPJ 42.186.593/0001-72, torna público que
recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do processo
nº 14/200.824/2015, Licença Ambiental Municipal de Instalação e Operação N°
000028/2016 com validade de 10 anos para Posto de revenda de combustíveis
líquidos, com serviços de troca de óleo e lavagem de veículos, com reforma e
substituição do sistema de abastecimento subterrâneo de combustíveis (SASC),
situado a Rua da Regeneração 615 - Bonsucesso - Rio de Janeiro – RJ.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
Auto Posto Rally Ltda, CNPJ 42.188.714/0001-15, torna público que requereu à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente – SMAC, através do processo nº 14/200.967/2016, Licença Municipal de Operação, para
comércio varejista de combustíveis lubrificante para veículos automotores, situado na rua Graporé nº
126 – Brás de Pina – Rio de Janeiro – RJ.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel
S10), conforme demanda, pelo período de validade do contrato, para suprir as necessidades
da frota da Prefeitura Municipal de Cantagalo e Fundos, no exercício de 2017, nos termos
estabelecidos no Edital e seus anexos.- VALOR: R$ 1.408.196,34 - DATA: 06 de Janeiro de 2017
- HORA: 14h - LOCAL: Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira nº 300 - salas 101 e 103 Centro -
Cantagalo-RJ. O Edital encontrar-se-á à disposição dos interessados, para consulta e/ou retirada,
a partir do dia 23/12/2016, das 12h às 17h no endereço supracitado, ou no site da Prefeitura
Municipal de Cantagalo www.cantagalo.rj.gov.br - Licitações abertas.

Cantagalo, 21 de dezembro de 2016
Carlos Alexandre Marques da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2016
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais,
em conformidade com o art. 35, § 3º, II, da Lei Orgânica Municipal e o art. 4º do Regimento
Interno Cameral,
RESOLVE:
CONVOCAR os Senhores Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no pleito de 30 de outubro de 2016,
para a SESSÃO SOLENE a ser levada a efeito no dia 1º de janeiro de 2017, domingo, às 9 horas,
no Plenário desta Edilidade, localizado na Rua Prefeito João Luiz do Nascimento nº 38, Centro,
Nova Iguaçu, para prestarem compromisso e tomarem posse nos seus cargos.
O Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos no pleito de 2016 deverão comparecer à Sessão Solene
mencionada neste Edital munidos de cópias dos diplomas recebidos da Justiça Eleitoral e de
declarações de bens.
E para que ninguém possa alegar desconhecimento, mando expedir o presente Edital, nesta
data, para dar ciência a todos os interessados.
Publique-se.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu – RJ, em 20 de dezembro de 2016.

Mauricio Morais
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2016
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais,
em conformidade com o art. 49 da Lei Orgânica Municipal e o art. 4º do Regimento Interno
Cameral,
RESOLVE:
CONVOCAR os Senhores Vereadores eleitos no pleito de 02 de outubro de 2016, para a SESSÃO
SOLENE a ser levada a efeito no dia 1º de janeiro de 2017, domingo, às 9 horas, no Plenário
desta Edilidade, localizado na Rua Prefeito João Luiz do Nascimento nº 38, Centro, Nova Iguaçu,
para prestarem compromisso, tomarem posse nos seus cargos e eleger a Mesa Diretora para
a Legislatura 2017-2020.
Os Vereadores eleitos no pleito de 2016 deverão comparecer à Sessão Solene mencionada
neste Edital munidos de cópias dos diplomas recebidos da Justiça Eleitoral e de declarações
de bens.
E para que ninguém possa alegar desconhecimento, mando expedir o presente Edital, nesta
data, para dar ciência a todos os interessados.
Publique-se.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu – RJ, em 20 de dezembro de 2016.
Mauricio Morais

Presidente

10 EXPRESSO Quinta-feira, 22 de dezembro de 2016

NOTÍCIA
t

>

EMPREGO E ECONOMIA

Os postos do Sine estão inscrevendo os interessados

ARQUIVO

O Governo do Estado do
Rio de Janeiro e a Secretaria
de Estado de Trabalho e
Renda (Setrab) abriram 533
vagas de emprego em todo o
estado. Os salários podem
chegar a R$ 6 mil, mais be-
nefícios. São chances para
ambos os sexos e exigem
formação entre o ensino
fundamental incompleto e o
superior completo.

A capital, por exemplo,
tem 455 chances, com des-
taque para 60 de embala-
dor, 60 de operador de tele-

marketing, 60 de empaco-
tador, 51 de vendedor, en-
tre outras. 

As inscrições para se
candidatar às vagas coleta-
das pela secretaria podem
ser feitas nos postos SINE/
Setrab (http://
www.rj.gov.br/web/setrab/
exibeconteudo?article-
id=2566341) ou no site mai-
semprego.mte.gov.br. A se-
cretaria também mantém
em seu site o PDF com a dis-
tribuição de chances exis-
tentes por região e função.

Mais de 500 vagas abertas
em todo o estado do Rio
Chances são para quem tem do nível fundamental incompleto a superior completo

As empresas do Grupo
Enel no Brasil estão ofere-
cendo 50 vagas de estágio
no Rio de Janeiro, por meio
do Programa Semear Ta-
lentos. As oportunidades
são para atuação nas em-
presas Enel Distribuição
Rio, Enel Soluções e Enel
Green Power. Para o nível
superior, são 40 chances,
enquanto o nível técnico
conta com 10 vagas. As ins-
crições podem ser feitas até
o dia 10 de Janeiro pelo site
www.enel.com.br.

Os candidatos do ensino
superior precisam ter cerca
de metade da graduação
cursada em Engenharia
Elétrica, Produção e Tele-
comunicações; Economia,
Contabilidade, Comunica-
ção Social (em todas habili-
dades), Administração, Di-
reito, Informática, entre
outros. Para o ensino técni-
co, as vagas são para os alu-
nos do curso em Eletrotéc-
nica e do ensino médio (2º
e 3º anos).

Enel tem chance
de estágio para
superior e técnico

Empresa busca estudantes

DIVULGAÇÃO

Edital de convocação para Assembleia
de Fundação da CONFEDERAÇÃO

BRASILEIRA DE SHUAIJIAO (CBSJ)
Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de
Fundação da Confederação Brasileira de Shuaijiao (CBSJ)
a comparecerem no dia 2 de janeiro de 2017, às 18 horas, à
Rua Manoel Almeida Nunes, nº 61, Rio de Janeiro, para par-
ticiparem da mesma, na qualidade de sócio-fundador, oca-
sião em que será discutido e votado o projeto de estatuto
social e eleitos os membros da Administração, do Conselho
Fiscal e da Diretoria.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2016.
Pela Comissão Organizadora (Marcelo Moreira Antunes)

ANTECIPE
SEU ANÚNCIO

Para mais informações sobre os Classifi cados do Rio, consulte nossos operadores.

www.classifi cadosdorio.com.br

Devido às comemorações de Natal, o Classifone

e a Loja de Classifi cados funcionarão na 

sexta-feira (23/12), nos seguintes horários:

Classifone: 8h às 18h                   
2534-4333      

Loja de Classifi cados: 9h às 18h                                                                  
2534-5241

Rua Marquês de Pombal, 25
Nível 0 - Cidade Nova

CONCESSÃO DE LICENÇA
POSTO DE GASOLINA DIA E NOITE LTDA, CNPJ 07.570.378/0001-70,
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente –
SMAC, através do processo nº 14/200.825/2015, Licença Ambiental Mu-
nicipal de Operação N° 002031/2016 com validade de 10 anos para Posto
de revenda de combustíveis líquidos, com lavagem de veículos, situado a
Estrada Marechal Alencastro 2311 - Anchieta - Rio de Janeiro – RJ.
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O governo do Rio infor-
mou ontem que um novo blo-
queio no valor de R$ 128 mi-
lhões será efetuado hoje nas
contas do Tesouro estadual,
pelo não pagamento de dívida
com a União. Segundo o esta-
do, devido ao bloqueio, o go-
verno estadual está impossi-
bilitado de pagar as duas pri-
meiras parcelas dos salários
de novembro, anteriormente
programadas para os próxi-
mos dias 23 e 29 deste mês.

As parcelas seriam deposi-
tadas nas contas dos servido-
res que não receberam os seus
vencimentos integrais. Até o
último dia 16, o Governo do

Estado quitou 59,8% da folha
salarial de novembro, ao pa-
gar integralmente os salários
dos servidores ativos da Edu-
cação e ativos e inativos da
área de Segurança — policiais
civis e militares, bombeiros e
agentes penitenciários.

Somente no período
compreendido entre o últi-
mo dia 5 e hoje, o total de va-
lores bloqueados já soma R$
525 milhões nas contas do
Tesouro estadual. O valor
seria suficiente para quitar
pelo menos um quarto da fo-
lha líquida de novembro,
que é de R$ 2 bilhões.

Segundo o estado, o novo

calendário será divulgado
até a próxima segunda-feira.

ALMOÇO DE NATAL A R$ 2
A boa notícia de ontem foi

que o restaurante popular da
Central do Brasil, depois de
45 dias fechado por falta de
pagamento por parte do Esta-
do, abrirá as portas amanhã
para oferecer um almoço na-
talino, a R$ 2.Com um cardá-
pio especial, a refeição terá
salada mista, pernil a Califór-
nia, farofa de passas, arroz,
feijão, refresco, doce de leite e
um mini panetone para cada
um. As refeições serão servi-
das das 11h às 14h30.

Servidor não receberá salário de novembro

Manifestantes protestam em frente à Alerj por salários

MARCIO ALVES


