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EMPREGO E ECONOMIA

O salão de beleza Degra-
dée vai contratar mais de
cem funcionários para o
novo espaço que será aber-
to na Tijuca, em setembro.
Segundo a rede, será o mai-
or salão de beleza do Rio de
Janeiro, com 1.200 metros
quadrados.

São 30 vagas para cabe-
leireiros e maquiadores, 30
para assistentes de cabelei-
reiros e maquiadores, 15 pa-
ra manicures, 10 para porce-
lanistas, 5 para esteticistas e
15 para apoios.

Os currículos podem ser
entregues em uma das uni-
dades da rede, no Shopping
Tijuca ou NorteShopping,
ou cadastrado pelo site. Pa-
ra mais informações, ligue
para o seguinte telefone:
(21) 2567-6767.

Já a Dermage seleciona
farmacêutico e vendedores
para a loja que será inaugu-

rada no NorteShopping.
Para outras unidades, a
marca tem oportunidades
para gerentes, vendedores
e caixas. As vagas são CLT,

com vale transporte, vale
refeição e plano de saúde.
Os interessados podem en-
viar o CV para rh@derma-
ge.com.br.

Salão de beleza e
loja abrem vagas
Unidades serão inauguradas no mês que vem e estão
formando equipes. Ambas são na Zona Norte do Rio

O salão Degradée vai abrir no mês que vem na Tijuca

DIVULGAÇÃO

O Ministério do Trabalho
informou, ontem, que criou
mais uma facilidade para os
trabalhadores que ainda não
sacaram o abono salarial do
PIS/Pasep 2015-2016 (ano-
base 2014), cujo prazo termi-
nará na próxima quarta-feira
(dia 31). Já está disponível no
site da pasta
(www.mte.gov.br) uma lista
com o nome de todos os que
têm direito ao benefício e que
ainda não procuraram uma
agência da Caixa Econômica
Federal (no caso do PIS) ou
do Banco do Brasil (para o Pa-
sep), a fim de fazer o saque.

Segundo o ministério, cer-
ca de 900 mil pessoas ainda
não haviam retirado o benefí-
cio, no valor de um salário mí-
nimo (R$ 880), até o início da
semana. Para realizar a con-
sulta, é necessário entrar no
site e clicar no banner “Abono
Salarial”, localizado na parte
superior da tela. Para avançar
na pesquisa, basta localizar
seu estado e município, e pro-
curar seu nome, que constará
na lista em ordem alfabética.

Ainda dá para fazer a che-
cagem pelo portal, inserindo
o CPF ou o número do PIS/
Pasep e a data de nascimento.

Consulta a abono
do PIS mais fácil

PORTARIA N° 324, DE 25 DE AGOSTO DE 2016.
OPRESIDENTEDACÂMARAMUNICIPALDENOVA IGUAÇU-RJUSANDODASATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEARWELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA para ocupar o Cargo em Comissão
de Assessor IV Comissões Permanentes, símbolo DG9, Código Identificador DG9-056.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 25 de agosto de 2016
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

PORTARIA N° 325, DE 25 DE AGOSTO DE 2016.
OPRESIDENTEDACÂMARAMUNICIPALDENOVA IGUAÇU-RJUSANDODASATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR ANDRÉIA FIGUEIREDO CORRÊA para ocupar o Cargo em Comissão de
Assessor III Serviço Portaria, símbolo DG8, Código Identificador DG8-034.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 25 de agosto de 2016
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONCESSÃO DE LICENÇA

WASS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁGUAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
07.160.406/0018-29, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, Agricultura e Abastecimento– SMMAAA a Licença de Operação Nº052/2016, emi-
tida em 04 de maio de 2016. Esta licença é válida até 10 de maio de 2021. Autoriza ao
empreendimento a atividade de Estação de Tratamento de Esgotos– ETE, localizada na
Estrada Venâncio Pereira Veloso, 1.215, LT. 01 a 10 e 04 a 15, QD.02, sala 04, piso tér-
reo, Chácara Rio Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, referente ao processo nº65691/2015.


