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ECONOMIA

SAÚDE
ORDEM DE SERVIÇO Nº 027/2014

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, com fulcro no artigo 63, II, da Lei
Orgânica Municipal c/c artigos 120 e 125 da Lei nº 2.378/92, tendo em vista o
contido no nosso processo administrativo nº 302/14 e a declaração de
suspeição do servidor MARLON ALVES TONASSI, constante dos autos do
processo nº 642/14, resolve instaurar processo administrativo para apurar
suposta acumulação ilegal de cargos públicos praticada pela servidora Maria
Ivete Pantaleão, matrícula 06.01.00043, nomeando os servidores PAULO ROCHA
JORDÃO, CLEBER FERRAZ SODRÉ e WILSON SOUZA DE ARAUJO, para sob a
presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Inquérito Administrativo,
para, no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis, apresentar relatório conclusivo,
obedecendo ao princípio do contraditório e assegurando à acusada ampla
defesa, com a utilização dos meios e recursos administrativos em direito.  

Nova Iguaçu, Em 23 de julho de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

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

Como benefício, o Carre-
four oferece aos funcionários
plano de saúde, plano odon-
tológico, convênio com far-
mácia e ótica, Cartão Carre-
four, plano de previdência
privada, seguro de vida, res-
taurante no local, além do va-
le-transporte.

Os candidatos às vagas de
recepcionista de caixa preci-
sam ter Ensino Médio com-
pleto ou em curso, para atuar
no registro e recebimento das
mercadorias.

Já quem estiver de olho na
área de peixeiro, o requisito é
Ensino Fundamental com-
pleto, para trabalhar no rece-
bimento, abastecimento, ex-
posição e venda de carnes. 

Mas, se seu interesse é nas
chances de operador de loja
(repositor), você deve estar
cursando ou terminando o
Ensino Médio, e irá atuar na
área de reposição de produ-
tos diversos. 

O Supermercado Carre-
four está com 50 vagas efeti-
vas abertas para a unidade
Manilha. Os interessados po-
dem participar dos processos
seletivos que acontecem no
dia 1 de agosto, às 9h, na pró-
pria loja, que fica na Rua Oli-
veira Botelho 349, em Neves,
São Gonçalo.

São diversas oportunida-
des para os cargos de recepci-
onista de caixa, peixeiro, ope-
rador de loja e agente de pre-
venção. As etapas da seleção
envolvem triagem de currícu-
lo, apresentação das vagas,
entrevistas e dinâmicas de
grupo. A carga horária de tra-
balho é de 44 horas semanais. 

É necessário que os candi-
datos tenham disponibilidade
de horário. Como a empresa
investe na formação de seus
colaboradores para exercer
as funções, o processo seleti-
vo está aberto para candida-
tos com ou sem experiência.

Coloque sua vaga no carrinho
SUPERMERCADO CARREFOUR ABRIU 50 CHANCES PARA QUEM POSSUI ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO

BUnidade de Manilha está com dezenas de chances em várias funções: não precisa ter experiência

DIVULGAÇÃO

Quem anda muito de ôni-
bus sempre procura alguma
coisa para passar o tempo.
Ler seria uma atividade óti-
ma pra cabeça, mas sempre
tem um pra falar que faz mal
pra visão. Segundo os médi-
cos, isso não é verdade.

— O máximo que a pessoa
pode ter é enjôo e dor de ca-
beça com leitura no trânsito.
O risco de descolamento de
retina de quem está lendo é o
mesmo de quem não está.
Pode acontecer caso ocorra
uma freada brusca e se a pes-

soa tiver uma lesão predispo-
nente — disse André Souza
Soares Maia, oftalmologista
especialista em doenças da
retina, da rede Unimed. 

O risco de deslocar a retina
aumenta nos míopes e em pes-
soas com mais de 60 anos.
Quando ocorre de fato, o prin-
cipal sintoma é a perda súbita
de uma parte do campo visual. 

— A única forma de tratar o
transtorno é por meio de uma
cirurgia e a recuperação de-
pende da extensão da área —
disse André Souza. 

Ler no ônibus não faz mal
PRÁTICA É CANSATIVA, MAS ESPECIALISTAS DIZEM QUE NÃO TRAZ RISCOS

BLer só faz bem para a cabeça

CAMILLA MAIA / 01.07.2014




