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EMPREGO E ECONOMIA

CONCESSÃO DE LICENÇA
H STRATTNER & CIA LTDA, CNPJ: 33.250.713/0001-62, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através do Processo Nº: 
14/201.158/2013, a Licença Ambiental Municipal LMO Nº 001394/2014, com validade 
até 11/11/2019, para as atividades de Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, na Rua Ricardo 
Machado, 904 - Vasco da Gama - Rio de Janeiro/RJ.

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

Processo nº 010/2015 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria, homo-
logo a adjudicação dos serviços de assinatura do Boletim de Licitações e Con-
tratos – BLC, na forma do artigo 25, I da Lei nº 8.666/93 – inexigibilidade de 
licitação, tendo como contratada a empresa EDITORA NDJ LTDA., no valor total de 
R$ 8.950,00 (oito mil, novecentos e cinquenta reais).

Em, 17 de março de 2015
MAURICIO MORAIS

Presidente

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

fissional são grandes.
Para se candidatar, basta

deixar o currículo na filial
mais perto da sua casa, de se-
gunda a sábado, das 7h às

22h, ou domingo, das 7h30m
às 14h. Também é possível se
cadastrar na central da rede,
que fica em Inhaúma (Aveni-
da Itaóca 2.532).

Para quem está em busca de
uma oportunidade de empre-
go, o Mundial, tradicional rede
carioca de supermercados, está
selecionando candidatos para
as unidades localizadas na Zo-
na Oeste. Ao todo são 220 va-
gas, sendo 130 para os cargos
de auxiliar de peixaria, mercea-
ria, laticínios, açougue e horti-
fruti, e 90 para empacotadora.

Os interessados pelos car-
gos de auxiliar de peixaria,
mercearia, laticínios, açou-
gue e hortifruti devem ser do
sexo masculino, ter escolari-
dade a partir da 5ª série e dis-
ponibilidade de horário para
trabalhar até às 23h. Já para a
função de empacotadora, a
empresa seleciona mulheres
que tenham o Ensino Funda-
mental completo e disponibi-
lidade de horário. Não é exi-
gida experiência no setor.

Entre os benefícios ofereci-
dos pelo Mundial estão salário
compatível com a função, ali-
mentação no local, assistência
médica e odontológica (exten-
siva aos dependentes), bilhete
único carioca e intermunicipal,
cartão farmácia e prêmio assi-
duidade. Segundo a empresa,
as chances de crescimento pro-

Mundial convoca
para novas vagas

SUPERMERCADO AINDA TEM CHANCES PRA UNIDADES NA ZONA OESTE

BAs oportunidades abertas estão em diversas áreas da empresa

DIVULGAÇÃO

Faltando menos de 15
dias para a Páscoa, super-
mercados e lojas de depar-
tamentos estão com os cor-
redores lotados com ovos
das mais variadas marcas e
valores. Com diferentes
opções da tamanho e tipos
de chocolate, existem op-
ções que custam mais de
R$100. Mas o consumidor
que não fizer questão de
brinde pode fazer uma
economia de até 21%.

É o caso do chocolate
branco Laka, da Lacta.
Uma caixa com quatro
pequenos ovos da marca,

contendo 140 gramas, sai
a R$14,99. O tradicional
ovo do mesmo chocolate,
mas com 300 gramas, cus-
ta R$42,99, 27% mais ca-
ro. O consumidor que op-
tar pela primeira opção e
comprar a mesma quanti-
dade de chocolate econo-
miza 21%.

Para a estudante Beatriz
Guerra, 18 anos, o ovo de
páscoa não vale a pena:

— Meus presentes sem-
pre são barras e outros ti-
pos. O ovo é só bonitinho
por ser o tema da Páscoa,
mas não compensa.

Ovos sem brindes
saem mais baratos
É POSSÍVEL FAZER ECONOMIA DE ATÉ 21%

BOs produtos com brinquedinhos podem passar de R$ 100

GUILHERME PINTO


