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SAÚDE

EMPREGO E ECONOMIA

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Gabinete da Presidência

PORTARIA N° 251, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.

CPI Nº 004/2013 – Requerimento nº095/2013
Extrato da Ata da Reunião Nº 006 da CPI nº004/2013

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU – RJ USANDO DAS
SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE: 
Art. 1º - DETERMINAR com fulcro no art. 10, da Lei nº 4.217, de 14 de janeiro
de 2013, a suplementação por anulação de crédito no valor de R$ 300.000,00
(trezentos  mil reais) nos elementos de despesas descritos abaixo:

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Nova Iguaçu, 10 de outubro de 2013. 
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI nº004/2013, presentes os
vereadores Marcelo Xavier de Figueiredo, Gerciano de Lima Luz, Marcos Aurélio
Rocha da Costa, Gilson Ferreira da Cunha e Fernando Bernardes Carvalhal.
Tomada de depoimento: Flávio Silva, Chefe da Reserva Biológica do Tinguá.
Deliberações: I- que sejam tomados os depoimentos do representante legal
da empresa COLETA e do motorista responsável pelo veículo que transportou
o lixo descartado; II_que seja requerida ao Plenário da Câmara Municipal a
prorrogação dos trabalhos da comissão por sessenta dias. 

Publique-se e cumpra-se.
Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2013.

Marcelo Xavier de Figueiredo          
Presidente

Descrição do Projeto/Atividade/ Nat. da Fonte Anular Suplementar
Operações Especiais Despesa

01.1.01.031.5051.2071 3.3.90.39.00 O 300.000,00

01.1.01.031.5051.2071 3.3.90.14.00 O 300.000,00

Total 300.000,00 300.000,00

empresa não pedir experiên-
cia, exige apenas o Ensino
Fundamental completo.

Durante o processo seleti-
vo, o candidato vai passar por
entrevistas com o setor de re-
cursos humanos e com os ges-
tores da área de atuação. De-
pois, os contratados passam
por treinamento.

A empresa oferece salári-
os de acordo com a função,
sendo o mais baixo R$ 756 e o
mais alto R$ 1.089. Quem for
trabalhar como vendedor,
além do salário, recebe uma
comissão. Todos os funcioná-
rios também ganham benefí-
cios, como assistência médica
e odontológica, e oportunida-
de de crescimento.

A loja Ricardo Eletro está
selecionando 260 profissio-
nais para diversos cargos. O
maior número de vagas é pa-
ra vendedor (90), mas há
também oportunidades para
separador (60), operador de
caixa (50), estoquista (40) e
operador de empilhadeira
(20). Há chances para os ní-
veis Fundamental e Médio.

Para se candidatar, é só ir à
loja que fica na Praça Saens
Pena 5, 3º andar, na Tijuca,
de segunda a sexta-feira, das
9h às 11h. Para os cargos de
vendedor, e operador de cai-
xa e empilhadeira, é preciso
ter Ensino Médio completo e
experiência na função. para o
restante das vagas, além de a

Loja seleciona pra 260 vagas
OPORTUNIDADES DA RICARDO ELETRO SÃO PARA QUEM TEM ENSINO MÉDIO OU FUNDAMENTAL COMPLETO

BA loja oferece diversas chances: vendedor,estoquista, caixa, operador de empilhadeira e até separador

DIVULGAÇÃO

Toda criança gosta de vi-
deogame e isso é ótimo para
a saúde delas. Exatamente!
Diferentemente do que as
pessoas costumam falar, fi-
car em frente ao jogo ajuda
na atenção, no aprendizado
e na coordenação motora.

Além disso, existem ain-
da jogos que permitem que a
pessoa dance ou faça exercí-
cios físicos. Nesse caso, a
atividade proposta pelo jogo
faz a pessoa mexer todo o
corpo e gastar calorias de
uma maneira divertida.

No entanto, tudo que é
demais estraga. Então, não
dá pra ficar mais de duas ho-
ras em frente à TV. 

Videogame pode melhorar
a atenção e o aprendizado
A ÚNICA PREOCUPAÇÃO É NÃO DEIXAR PASSAR DE DUAS HORAS POR DIA

BVideogame deve ser jogado por, no máximo, duas horas por dia

THOMAS PETER / REUTERS


