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ECONOMIA Dentadura de Silicone

Tel: 3565-9799

• Macia por dentro e super-resistente por fora
• Mais leve • Adere melhor à gengiva
• Maior conforto p/ mastigação

www.whitedenty.com.br

REQUERIMENTO DE LICENÇA
O Auto Posto Solaris, CNPJ 
72.119.753/0001-21, localizado a
Av.  Geremár io  Dan tas ,  961 ,  to rna 
público que requereu a Licença Municipal 
de Operação - LMO, através do processo 
nº14/200.286/2012, para operar posto 
de revenda de combustíveis líquidos e 
serviços.

PORTARIA N° 042, DE 16 DE ABRIL DE 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

      Art. 1° DESIGNAR o servidor PAULO ROCHA JORDÃO, matrícula nº 89.02.00003, 
para exercer, sem ônus, a partir desta data, a função de Coordenador do Serviço 
de Informação ao Cidadão, desta Casa de Leis, criado através da Lei n° 4.495, de 
14 de abril de 2015, sem prejuízo de suas funções.

    Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 16 de abril de 2015.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

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

SECPAR – SECRETARIA ESPECIAL DE CONCESSÕES 
E DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA 
REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO – CDURP

Processo: 24/100.031/2015- CDURP
Modalidade: Pregão Presencial nº 006/2015;
Tipo de Licitação: Menor preço global;
Objeto: Prestação de Serviços de Locação de 02 (dois) Veículos de Representação 
para transporte de passageiros e expedientes, com motorista, combustível incluso e 
quilometragem livre.
Data: 04/05/2015 Hora: 15:00h 
Valor total estimado: R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais).
 Local: Rua: Sacadura Cabral, n° 133 - Saúde/RJ.
O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.portomaravilha.com.br - 
transparência e no endereço acima, das 10:00 às 13:00 horas, nos dias úteis, trazer 
pendrive.
Esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail:  
elaine.araujo@cdurp.com.br, roberto.santoro@cdurp.com.br e edmar@cdurp.com.br 
nos telefones: (21) 2153.1400 (21) 2153.1458.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Edital de Chamamento Público nº.01/2015

A Prefeitura Municipal de Teresópolis torna público que se acha aberto, chamamento públi-
co para inscrição de profissionais das áreas de comunicação, publicidade ou marketing, ou 
que atuem em uma dessas áreas, visando formar subcomissão técnica para análise e ava- 
liação de propostas técnicas em licitação que será aberta, visando à contratação de agên-
cia de propaganda, em conformidade com o § 1º, do artigo 10, da Lei Federal 12.232/10.
Para efetivar a inscrição, os interessados deverão comparecer, pessoalmente, na sede da 
Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Teresópolis, situada na Av. Feliciano 
Sodré, nº. 675, 3º andar, Várzea, Teresópolis/RJ, a partir do dia 20 de abril de 2015, das 12h às 18h.  

Teresópolis, 16 de abril de 2015
José Leonardo Vasconcellos de Andrade

Secretário Municipal de Governo e Coordenação

— A carne já está mais cara,
e o preço pode subir de 2 a 3%.
O aumento deve ser aos pou-
cos, em pequenas doses. O
consumidor que comparar as
ofertas ainda consegue alguns
descontos, em relação aos pre-
ços atuais, para comprar o pro-
duto para os feriados — escla-
receu o especialista. 

O presidente da Associa-
ção de Supermercados do Es-
tado do Rio de Janeiro (As-
serj), Aylton Fornari, explica
que o valor de venda da car-
ne, que é um produto expor-
tado para outros países, foi

muito afetado pelo dólar, que
tem estado em alta em rela-
ção ao real:

— O preço da carne é re-
gulado pelo mercado interna-
cional, então pode mudar
muito. Se o mercado interna-
cional não procura tanto esse
produto, por exemplo, a ofer-
ta no país aumenta, e o preço
diminui nas gôndolas dos su-
permercados.

De acordo com Fornari,
nos próximos meses, pode ha-
ver um aumento de 5 a 10%
no preço da carne vendida ao
consumidor.

Quem quiser usar os feri-
ados da próxima semana pa-
ra fazer churrascos deve pre-
parar o bolso. O preço da
carne bovina está, em média,
17% mais alto do que há um
ano, de acordo com André
Braz, economista do Institu-
to Brasileiro de Economia
da Fundação Getúlio Vargas
(FGV/IBRE). 

Por causa da alta do dólar,
o valor deve subir mais neste
mês, mas ainda é possível en-
contrar ofertas e promoções
em açougues e grandes redes
de supermercados. 

Churrasco a cada
dia mais salgado

PREÇO DA CARNE SUBIU17% EM UM ANO, E TERÁ NOVO AUMENTO

BSetores de açougue estão com baixo movimento nos supermercados. Os valores estão espantando geral

FLÁVIA NUNES




