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EMPREGO E ECONOMIA

Salários para os postos variam de R$ 866 a R$ 2.350

MÁRCIA FOLETTO/ AGÊNCIA O GLOBO

A temporada de Natal e
Ano Novo, seguida pelo ve-
rão e pelas férias escolares,
aumentam os números de
vendas e contratações. A
ManpowerGroup, empresa
de recrutamento, iniciou
processo para selecionar
mais de quatro mil tempo-
rários no Rio, em São Pau-
lo, em Minas Gerais e no
Paraná, para este período.
Os salários variam de R$
866 a R$ 2.350, incluindo
benefícios. Segundo repre-
sentantes da empresa, há
chances de efetivação.

As vagas são para diver-
sas funções: operador para
mercearia, açougue, pada-
ria, hortifrúti, depósito e la-
ticínios, auxiliar de limpeza,
repositor noturno, açou-
gueiro, auxiliar de perecí-
veis para açougue e horti-
fruti, auxiliar e assistente de
loja, assistente comercial e
promotor, arrumador de
palete, auxiliar de motoris-
ta, entre outras.

Para se candidatar, é pre-
ciso cadastrar o currículo no
site www.manpowergroup-
.com.br. 

Empresa seleciona para
mais de quatro mil vagas 
Colocações temporárias de recrutadora são divididas em quatro estados

A Mega da Virada come-
çou a receber apostas
ontem, e é previsto que o
prêmio principal seja de
R$ 200 milhões. O sorteio
será realizado na véspera
do Ano Novo, a partir das
20h, com transmissão ao
vivo pela TV. Se não tiver
ganhador na sena, o prê-
mio será dividido entre os
acertadores da quina e da
quadra. As apostas cus-
tam R$ 3,50 e podem ser
feitas até às 14h do dia
31 de dezembro.

Mega da Virada
recebe apostas

A partir de hoje, as multas
de trânsito vão subir até
66,12%. Os novos valores
vão variar entre R$ 88,38
e R$ 293,47. As multas
por usar o celular enquan-
to dirige e estacionar em
vaga para idoso ou defici-
ente passam a ser gravís-
simas. O valor para quem
for flagrado dirigindo em-
briagado ou se recusar a
assoprar o bafômetro será
multiplicado por dez, ele-
vando para R$ 2.934,70.

Multas ficam
mais caras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONCESSÃO DE LICENÇA

29.138.328/0001-50
FERNANDO DA SILVA AMARAL - CPF: 280.259.427-00,
torna público que recebeu da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e
A b a s t e c i m e n t o - S M M A A A a C e r t i d ã o
d e Inexigibilidade de Licença Ambiental de no

013/2016, emitida em 21 de outubro de 2016. Esta
licença é válida por tempo indeterminado. Autoriza a
inexigibilidade de licença ambiental para acréscimo
de construção de edificação existente de uso comer-
cial, localizada na Avenida Perimetral Governador
Leonel de Moura Brizola, no 1961 e no 1975, Bairro
Centro, 1o Distrito do Município de Duque de Caxias,
RJ, referente ao processo no 56561/2016.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Mirela Erbisti - Juiz em Exercício do Cartório da 4ª
Vara Cível da Regional do Méier, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Aristides Caire, 53
Sl. 215 CEP: 20775-090 - Méier - Rio de Janeiro - RJ e-mail: mei04vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos
da Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Despesas
Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0015141-95.2012.8.19.0208, movida por CONDOMINIO
DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA MAZZETTI em face de CRISTIANO DE JESUS SOUSA, objetivando
Proceder a citação e intimação para a audiência de conciliação designada para o dia 17.11.2016, às
14:00h. Assim, pelo presente edital CITA o réu CRISTIANO DE JESUS SOUSA, que se encontra em lugar
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo,
ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça
contestação. Será nomeado curador especial em caso de revelia.

ATO DA PRESIDÊNCIA NO 002/16.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, no uso das suas atribuições
constitucionais e legais,
RESOLVE:

Art. 1° - DECLARAR ponto facultativo nos Órgãos do Poder Legislativo Municipal no
próximo dia 01 de novembro de 2016, em comemoração ao dia do servidor público.
Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Nova Iguaçu, 27 de outubro de 2016
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

Estado do Rio de Janeiro

Município de Nova Iguaçu

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

ERRATA
Na Portaria 380/16,

ONDE SE LÊ: DG7-001.
LEIA-SE: DG7-004.

Na Portaria 383/16,
ONDE SE LÊ: DG8-004.
LEIA-SE: DG8-005.

Na Portaria 420/16,
ONDE SE LÊ: DG9-018.
LEIA-SE: DG9-019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
AVISO Nº.103/2016

REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL No 045/2016
A Pregoeira torna público que o Pregão Presencial nº.045/2016, que tem por objeto a
Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de Software para Gestão
e Informatização da Rede de Saúde do Município de Teresópolis/RJ, foi REVOGADO
conforme Memo. SMS/GS nº 626/2016.

Teresópolis, 31 de outubro de 2016.

Cláudia Lúcia Marcondes de Castro Lobo
Pregoeira

CONCESSÃO DE LICENÇA
GLOBOCOMUNICAÇÃOEPARTICIPAÇÕESS/A –CNPJ 27.865.757/0001-02,
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC,
através do processo nº 14/201.218/2014 , Licença Ambiental Municipal de Ope-
ração nº 002033/2016 com validade até 27/10/2021, para Central Geradora de
Energia Elétrica comTanque Subterrâneo, na Estrada do Sumaré, 710 – Alto da
BoaVista – Rio de Janeiro – RJ.


