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Dentadura de Silicone

Tel: 3565-9799

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

Processo nº 675/2015 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria, homologo a prorrogação 
do Contrato nº 008/2013, na forma da cláusula segunda c/c artigo 57, II da Lei nº 8.666/93, cujo 
objeto é a prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências da Câmara Municipal 
de Nova Iguaçu com fornecimento de materiais, tendo como contratada a EMPRESA IGUAÇU DE 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., no valor de R$ 73.550,20 (setenta e três mil, quinhentos e 
cinquenta reais e vinte centavos) por mês, pelo período de 15 (quinze) meses, perfazendo o valor 
global de R$ 1.103.253,00 (um milhão, cento e três mil, duzentos e cinquenta e três reais). 

Em, 03 de setembro de 2014.

MAURICIO MORAIS
Presidente

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE TRABALHO 
DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA. – COOPAS, CNPJ: 
01.908.170/0001-31. NIRE: 33400017056. O Conselho Administrativo da COOPAS convoca todos os 106 sóci-
os em dia com suas obrigações para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 23 de 
setembro de 2015, no Auditório do escoop/OCB/RJ, localizado na Avenida Presidente Vargas, 583 – 1.202 
– Auditório 11º andar - Centro da Cidade - Rio de Janeiro, com primeira chamada às 13h, com a presença de 
2/3 desses cooperados; segunda chamada às 13:30h, com a presença de ½ + 1 desses cooperados; terceira 
chamada às 14h, com a presença de no mínimo 20% (vinte por cento) dos sócios, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
1. Aprovação do ajuste do balanço de 2014.
2. Fundo Doença e Parto.
3. Proposta de Repouso Anual Coletivo .
4. Veja TV Mídia Digital Ltda e Multimagens Produção de Audiovisuais Ltda.
5. Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro 09 de setembro de 2015.
Ana Cristina Peixoto Figueira

Presidente
COOPAS

Observação: O número de Associados, para efeito de quórum, é de 106.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBEV S/ A, CNPJ nº 07.526.557/ 0044-40 torna público que requereu 
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do 
Processo nº 14/ 200.406/ 15, a Licença Municipal de Instalação - LMI 
para desenvolvimento de projeto para construção de prédio industrial 
destinado a Centro Tecnológico da AMBEV, no imóvel sito a Quadra II-1, 
Ilha do Fundão, na Cidade Universitária, Ilha do Governador.
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EMPREGO E ECONOMIA

A Citycol, empresa do
segmento de vestuário, está
com vagas abertas para Co-
pacabana, Tijuca, Catete,
Freguesia e Taquara. As
chances são para o cargo de
auxiliar de loja, feminino e
masculino. As inscrições vão
até o dia 30 deste mês. 

Para se candidatar, basta
ter ensino médio completo e
experiência no comércio. A
empresa busca pessoas di-
nâmicas, com iniciativa e
que tenham vontade de cres-
cer dentro da profissão.

Os candidatos que passa-
rem no processo seletivo se-
rão encaminhados para trei-
namento, no qual aprende-
rão detalhes sobre a função e
a história da Citycol. 

De acordo com a empre-
sa, os salários e os benefícios
estão de acordo com o mer-
cado de trabalho e podem

variar conforme o bairro de
atuação do funcionário. A
carga horária é de 44 horas
semanais, e as escalas serão
definidas no momento da
contratação. 

Os interessados nas vagas

devem comparecer à Rua
Marechal Souza Menezes 43,
Ramos (próximo à passarela
12 da Avenida Brasil). É pre-
ciso levar currículo, todos os
documentos pessoais e car-
teira de trabalho.

Chances abertas
em loja de roupas
Oportunidades são para quem tem ensino médio
completo. Inscrições vão até o dia 30 deste mês

Diversas unidades da Citycol estão reforçando quadros

DIVULGAÇÃO




