
MÉIER:
Rua Dias da Cruz 155 / 507
☎ 2591-5300 / 2269-9304
☎ 2252-5991 / 2509-4195

Francisco Freitas
Fonoaudiólogo - CRFa - 14522

4x R$ 500,00

SURDEZ
INTRACANAL OTOVOX

APARELHOS
AUDITIVOS

RETROAURICULAR

PIMACO AUTOADESIVOS LTDA,
CNPJ 33.011.578/0001-00, torna público que requereu à SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SMAC, através do processo nº
014/200.871/09, a renovação da sua Licença Municipal de Operação -
LMO nº 00537/2011, para as atividades de Fabricação de Artefatos de
Papel e Etiquetas Autoadesivas, na Avenida Brasil, nº 22.773 - Guadalupe
- Rio de Janeiro - RJ.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RICHARD
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Condôminos convocados para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será
realizada no dia 21 de setembro de 2017, no escritório do Condomínio, localizado a Rua Barata RIBEI-
RO, Nº 194, fundos, às 18:30h, em primeira convocação e às 19:00h, em segunda convocação, com
qualquer número de condôminos, para deliberar sobre a única ordem do dia:
1- Aprovação de orçamento e rateio de pagamento, para execução e adequação de todo o sistema

elétrico do Edifício, com a finalidade de atender às exigências da LIGHT S.A.
Atenciosamente,

Benedito Rodrigues Silva - Síndico Cond. Ed. Richard

Contrato nº: 011/2017.
Processo nº: 749/2017 - CMNI.
Contratado: RIO LASTEF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA..
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
Início e Término: de 30/08/2017 a 29/08/2018.
Valor do contrato: R$ 76.284,00 (setenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais).
Assinatura do contrato: 30/08/2017.

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2017.
ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva de 31 (trinta e um) ares-condicionados com troca de peças

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017
A Prefeitura Mun. de Vassouras torna público, nos termos do Dec. n° 2.638/07,
que realizará no dia 28/09/2017, às 14:00h, licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial (SRP), tendo como objeto a Contratação de Empresa para Locação de
Equipamentos (caminhão carroceria fixa, retroescavadeira, caminhão tanque e
carreta para transporte). Edital disponível à Av. Octavio Gomes, 395, Centro, 10 às
16 horas – 2ª a 6ª feira, mediante permuta de 01 (uma) resma de folhas A4.Tel. (24)
2491-9000. Email: licitacaovassouras@gmail.com

Vassouras - RJ, 14 de Setembro de 2017
Shaiene Franco da Silva

Pregoeira Substituta - Matr. 300791-0

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

6 EXPRESSO Sexta-feira, 15 de setembro de 2017
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EMPREGO E ECONOMIA

A Secretaria de estado
de Fazenda do Rio de Ja-
neiro vai depositar, hoje, os
salários integrais de agosto
dos servidores ativos da
Educação e do Degase e de
todos os servidores ativos,
inativos e pensionistas da
Segurança. Além disso, o
pagamento será liberado
para todos os servidores e
pensionistas que recebem
até R$ 2.052 de vencimen-
to líquido, independente-

mente da categoria. Como
nos outros meses, os depó-
sitos serão feitos ao longo
do dia, mesmo após o expe-

diente bancário.
A folha de hoje, no valor

de R$ 1,107 bilhão, será pa-
ra o pagamento de 350.322
servidores ativos, inativos
e pensionistas. Com isto,
passa para 75,5% a parcela
do funcionalismo público
que recebeu vencimentos
de agosto. O órgão ainda
não informou quando pa-
gará os demais 113.626 ser-
vidores ativos, inativos e
pensionistas. No total, ain-
da ficarão R$ 486,7 mi-
lhões em aberto.

Estado paga hoje
75% dos servidores
Funcionários da Segurança, da Educação e quem recebe
até R$ 2.052 terá pagamento liberado no decorrer do dia

> Oórgão 
não informou
quando deve
pagar os outros
servidores

A empresa de recursos
humanos Gi Group Brasil
seleciona 40 vendedores
temporários para trabalhar
para uma grande marca de
sorvetes, no Rio de Janeiro
e em São Paulo. O início es-
tá previsto para outubro.

Os funcionários terão
que atender os clientes nos
pontos de venda e realizar a
manutenção e limpeza do

freezer de sorvete. Para con-
correr às vagas, é necessário
ter curso superior completo
ou em andamento, disponi-
bilidade de horário, carteira
nacional de habilitação em
validade e experiência em
direção de veículo. A experi-
ência é desejável, mas não
obrigatória em São Paulo.
Já no Rio, os candidatos
precisam comprovar expe-
riência em vendas de bens
de consumo.

A empresa oferece con-
tratação com carteira assi-
nada, salário fixo mais co-
missão por vendas, assistên-
cia médica e odontológica,
seguro de vida, previdência
privada, ticket refeição e iP-
hone corporativo.

Os interessados devem
cadastrar o currículo pelo
site https://www.contra-
tando.com.br/, no código
35158 (Rio de Janeiro) e
35163 (São Paulo). Outra
opção é enviar para o e-mail
recepcao.rj@gigroup.com.

Empresa procura
vendedores no Rio

São 40 vagas temporárias para trabalhar no Rio e em SP

ARQUIVO


