
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE

Telefones para vendas: 2232-8818 / 2224-2404
www.samoc.com.br

Tabela por faixa etária
para Plano Individual,
Ambulatorial e Hospitalar

Com direito a consultas,
exames e internações
sem limite.

ANS Nº 343676

TEMOS TAMBÉM PLANOS
PARA EMPRESAS

GRÁTIS: Emergência Médica domiciliar
Telemédico 24h.

Faixa Etária Com Obstetrícia Sem Obstetrícia
00 - 18 R$ 132,82 R$ 132,82
19 - 23 R$ 172,09 R$ 132,82
24 - 28 R$ 172,09 R$ 132,82
29 - 33 R$ 172,09 R$ 132,82
34 - 38 R$ 172,09 R$ 142,06
39 - 43 R$ 187,11 R$ 187,11
44 - 48 R$ 307,19 R$ 307,19
49 - 53 R$ 380,92 R$ 380,92
54 - 58 R$ 396,16 R$ 396,16
59 ou mais R$ 669,53 R$ 669,53

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

PORTARIA Nº 064 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
EXONERAR MARLON ALVES TONASSI do Cargo em Comissão de Assessor I Gabinete
Vereador Símbolo DG5- a contar desta data.
PORTARIA Nº 065 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
NOMEAR VALTER VIEIRA DE MELO, para ocupar o Cargo em Comissão de Assessor I
Gabinete Vereador Símbolo DG5- a contar desta data.
PORTARIA Nº 066 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
CESSAR a partir desta data, os efeitos da Portaria nº059/2013, publicada em
04/04/2013, que designou JOSÉ ROCHA JORDÃO para responder pela Divisão de
Recursos Humanos.
PORTARIA Nº 067 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
NOMEAR MARLON ALVES TONASSI para ocupar o Cargo em Comissão Diretor de
Recursos Humanos, símbolo DG4 a contar desta data.
Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 17 de Janeiro de 2017.

ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

CMNI

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - SERVIÇO REGISTRAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO RIO DE JANEIRO

Edi tal de Inti ma ção com pra zo de 15 dias de E-Tkt agên cia de vi a gens Ltda-Me (CNPJ nº
06.201.915/0001-41): Fer nan do Be zer ra Fal cão, Ofi ci al do 2º Re gis tro de Imó vi es da Ci da de do Rio 
de Ja ne i ro, se di a do na Av. Nilo Pe ça nha, 26, 5º an dar, Cen tro, RJ, na for ma do §4º do art. 26, da Lei 
9.514/97, faz sa ber a E-TKT Agên cia de Vi a gens Ltda- Me, ins cri ta no CNPJ 06.201.915/0001-41,
cujo res pon sá vel le gal, Srº Pe dro Pa u lo Ca tony Alvim Cor rea, se en con tra em lu gar ig no ra do, in cer -
to e des co nhe ci do, bem como a even tu a is in te res sa dos que o pre sen te edi tal vi rem ou dele co nhe -
ci men to ti ve rem, que por este car tó rio tra mi tam, sob pro to co lo nº 494.026, os au tos do pe di do de in -
ti ma ção re que ri da por Ban co Gu a na ba ra S/A para que o re pre sen tan te le gal de E-TKT Agên cia de
Vi a gens Ltda-Me, com pa re ça a este car tó rio no pra zo de 15 (quin ze) dias, con ta dos da ter ce i ra e úl -
ti ma pu bli ca ção des te edi tal, para pur gar a mora re fe ren te às obri ga ções de cor ren tes da cé du la de
cré di to ban cá rio nº 33.310 (CCB), ga ran ti da por ali e na ção fi du ciá ria dos imó ve is cons ti tu i dos pe las
sa las 2216 e 2217, do edí fi cio si tu a do na Av. Pre si den te Var gas, 583, Cen tro, nes ta Ci da de, con for -
me atos R-11 e R-12 das ma trí cu las nºs 45.457 e 45.458, res pec ti va men te. Con for me in for ma ção
do ban co cre dor, o va lor des ses en car gos, po si ci o na do em 21 de de zem bro de 2016, cor res pon de a 
R$ 175.356,07 (cen to e se ten ta e cin co mil e tre zen tos e cin quen ta e seis re a is e sete cen ta vos), su -
je i to a atu a li za ção mo ne tá ria, aos ju ros de mora e às des pe sas de co bran ça e de in ti ma ção até a
data do efe ti vo pa ga men to, so man do-se tam bém, os en car gos que se ven ce rem no pra zo des ta in -
ti ma ção. Adver te-se que o não cum pri men to des sas obri ga ções no pra zo as si na la do ga ran te o di re -
i to de con so li da ção da pro pri e da de do imó vel em nome do cre dor fi du ciá rio. Rio de Ja ne i ro, 11 de
ja ne i ro de 2016. 2º Ofí cio de Re gis tro de Imó ve is. Ci da de de Rio de Ja ne i ro - Av. Nilo Pe ça nha, 26,
5º Andar - Fer nan do Be zer ra Fal cão - Ofi ci al Ti tu lar. Ma tri cu la 06/1530.

RIOTUR S/A
CNPJ 42.171.058/0001-48

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE
RIOTUR S/A

O Presidente da RIOTUR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Fica cancelada a convocação dos acionistas para a Assembléia
Geral Extraordinária que seria realizada no próximo dia 19 de janeiro
de 2017, às 15:00 horas, na Praça Pio X, 119/ 10º andar, Centro –
Assessoria Jurídica.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

PORTARIA Nº 059 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
NOMEAR, DEBORA MARTINS DOS SANTOS para ocupar o Cargo em Comissão de
Assessor I Gabinete Vereador, símbolo DG5 a contar desta data.
PORTARIA Nº 060 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
NOMEAR, AMANDA DE BRITO PRADO para ocupar o Cargo em Comissão de
Assessor I Gabinete Vereador Símbolo DG5- a contar desta data.
PORTARIA Nº 061 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
NOMEAR, ANGELA SABINO DA SILVA CARDOSO para ocupar o Cargo em Comissão
de Assessor I Gabinete Vereador, símbolo DG5 a contar desta data.
PORTARIA Nº 062 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
NOMEAR, ROSANA RENATA MAURICIO DE ASSIS para ocupar o Cargo em Comissão
de Assessor I Gabinete Vereador Símbolo DG5- a contar desta data.
Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 17 de Janeiro de 2017.
PORTARIA Nº 063 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 053/2017 de 13 de janeiro de 2017, publicada em
15 de janeiro de 2017.
Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 17 de Janeiro de 2017

ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

CMNI

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

O governo do estado do
Rio e a Secretaria deeEstado
de Trabalho e Renda (Se-
trab) divulgaram 363 vagas
de emprego em todo o esta-
do. Além dos benefícios, os
salários podem ser de até R$
3 mil. As oportunidades são
para ambos os sexos, e os
candidatos devem ter for-
mação entre os níveis funda-

mental incompleto e superi-
or completo.

Na capital, há 341 chan-
ces, entre elas 60 vagas para
promotor de vendas, 50 para
operador de telemarketing e
39 para Auxiliar de Depósito.

As inscrições podem ser
feitas nos postos Sine/Setrab
ou no site maismeprego.mte-
.gov.br. O banco de dados de
emprego pode sofrer altera-
ções momentâneas.

Estado oferece
363 vagas de
emprego

> A capital
detém a
maioria das
oportunidades:
são 341

A partir de quinta-feira, o
Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) começa a
pagar o abono salarial do
PIS ano-base 2015 para
os trabalhadores nascidos
em janeiro e fevereiro.
Quem tem o cartão-cida-
dão e registrou senha
pode retirar o benefício.

Fundo começa 
a ser pago


