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ra está só comendo um lanche.
— Às vezes você gasta mais

comendo na rua todo dia do
que nas compras do super-
mercado, e eu não consigo le-
var comida para o trabalho,
prefiro lanche — disse Thaís.

Uma lanchonete do shop-
ping Pólo 1, em Madureira,
oferece também almoço, mas a
refeição a R$ 12,50 vem per-
dendo espaço na preferência
dos consumidores. A loja ven-
de até 40 pastéis de forno de
frango por dia, cada um a R$ 4.
É o produto mais vendido.

Por outro lado, com aviso de
“Passo o Ponto” na vitrine, o
dono de uma lanchonete,
Francisco Brito, de 67 anos, viu
o movimento despencar.

— As pessoas não estão
nem almoçando, nem lan-
chando. É hora do almoço e
três pessoas entraram aqui.
Não sustenta — revela Fran-
cisco, desanimado.

Em época de crise e preços
lá nas alturas, os moradores
do Rio estão mudando os há-
bitos na hora de comer fora
de casa. Em vez dos almoços
fartos e caros, salgados como
joelho, empada, pastel e mui-
tos outros estão virando prio-
ridade para economizar. 

Nas lanchonetes espalha-
das pelo Rio, os comerciantes
já perceberam a mudança de
hábito e estão se adaptando
para atender ao aumento no
número de clientes na hora do
almoço. A promotora de ven-
das Thaís Lino, de 29 anos, faz
parte desse grupo de novos
consumidores. Ela antes fazia
as refeições todo dia, mas ago-

Rango caprichado
dá lugar ao lanche

COM PREÇOS NAS ALTURAS, ALMOÇO ESTÁ SENDO REDUZIDO

BFrancisco tem faturado pouco

RAFAEL MORAES

MAIS

Quem anda em dúvi-
da sobre que ramo esco-
lher no mercado de tra-
balho pode aproveitar
para tirar todas as dúvi-
das na Feira das Pro-
fissões do Senac RJ, ho-
je. O evento começará às
9h e irá até as 21h, no
Centro Politécnico (Rua
Vinte e Quatro de Maio
543, Riachuelo). Os visi-
tantes poderão assistir a
palestras e participar de
oficinas em diversas áre-
as. As inscrições são gra-
tuitas e devem ser feitas
pelo e-mail walkiria.ar-
ruda@rj.senac.br ou te-
lefone (21) 2582-5500.

Feira das
Profissões
rola hoje

COMUNIDADE EVANGÉLICA SARA NOSSA TERRA
CNPJ 04.491.246/0001-64

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMAC, através do processo 
n. : 14/201.074/2010 a renovação de sua licença municipal de instalação LMI n. : 001479/2015, até a 
data de 25/05/2019, para construção de templo religioso situado a Rua 6 PAA 10.993, 1.305 – Recreio 
dos Bandeirantes, em substituição da Licença Municipal de Instalação LMI n.: 000650/2011.

Nova Iguaçu, 06 de julho de 2015.
Processo nº 499/2015
Edital nº 011/2015
Sr. Licitante, 
Informo através do presente que a licitação foi cancelada tendo em vista alteração nos 
objetos do presente certame. 

Atenciosamente.

MARCOS SOUZA SANTOS
Pregoeiro

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.858/2015 OBJETO 
RESUMIDO: O presente procedimento visa à permissão remunerada de uso de espaço 
público (mapa, anexo V) para a instalação de barracas para venda de lanches, refeições, 
bebidas, artigos de vestuário e produtos artesanais na XXII Expo Itaguaí, que será 
realizada em comemoração ao aniversário de emancipação político-econômica deste 
Município. DATA E HORA PARA RECEBER OS DOCUMENTOS: dia 16 de julho de 2015 ao 
dia 17 de julho de 2015, das 09:00 às 16:00 horas. LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: 
Junto a C. P. L., na P. M. I., com sede na Rua General Bocaiúva, n° 636, Centro, Cep.: 
23.815-310, Itaguaí - RJ, de segunda a sexta, das 10 às 16 horas.

Samuel Moreira da Silva - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015 (P. A. 8.864/2015) - OBJETO RESUMIDO: A presente 
licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa para 
a prestação de serviços de impressão de material gráfico e material de sinalização pela 
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR 
LOTE. CONDIÇÕES E LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: 01 (uma) resma de papel A4 
e trazer o carimbo da empresa.  Junto a C. P. L. nas dependências da P. M. I., com sede 
na Rua General Bocaiúva, n° 636, Centro, Itaguaí - RJ, de segunda a sexta, das 10 às 16 
horas. DATA e HORA DA REALIZAÇÃO: dia 21 de julho de 2015, às 16 horas. LOCAL: A 
sessão realizar-se-á no endereço supramencionado.

Samuel Moreira da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015 (P. A. 8.700/2015) - OBJETO RESUMIDO: A presente 
licitação tem por objeto Registro de Preços para eventual contratação de empresa 
especializada para fornecimento de material pirotécnico incluindo mão de obra para 
montagem e execução dos serviços de pirotecnia para a XXII Exposição Agropecuária, 
Natal e Réveillon para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. TIPO DE LICITAÇÃO: 
MENOR PREÇO POR LOTE. CONDIÇÕES E LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: 01 (uma) 
resma de papel A4 e trazer o carimbo da empresa.  Junto a C. P. L. nas dependências da 
P. M. I., com sede na Rua General Bocaiúva, n° 636, Centro, Itaguaí - RJ, de segunda a 
sexta,  das 10 às 16 horas. DATA e HORA DA REALIZAÇÃO: dia 21 de julho de 2015, às 
14 horas. LOCAL: A sessão realizar-se-á no endereço supramencionado.

Samuel Moreira da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015 (P. A. 8.481/2015) - OBJETO RESUMIDO: A 
presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de segurança privada não armada em apoio a XXII Expo Itaguaí 2015, para 
atender a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR 
PREÇO UNITÁRIO. CONDIÇÕES E LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: 01 (uma) resma 
de papel A4 e trazer o carimbo da empresa.  Junto a C. P. L. nas dependências da 
P. M. I., com sede na Rua General Bocaiúva, n° 636, Centro, Itaguaí - RJ, de segunda a 
sexta, das 10 às 16 horas. DATA e HORA DA REALIZAÇÃO: dia 21 de julho de 2015, às 
10 horas. LOCAL: A sessão realizar-se-á no endereço supramencionado.

Samuel Moreira da Silva - Pregoeiro




