Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - Poder Executivo • Ano XXI • N0 175 • Terça-feira, 4 de dezembro de 2007 • R$ 0,90

Integração metrô-ônibus
chega ao Corcovado
Para facilitar o acesso ao Corcovado, a Prefeitura criou, hoje,
a linha especial turística de integração metrô-ônibus, a partir da
estação Largo do Machado. A nova
linha terá ônibus do tipo “micrão”
com ar condicionado e funcionará com intervalos de 30 minutos

entre 8h30min e 17 horas. De
acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, o serviço deverá começar dentro de 90 dias.
O valor da tarifa será estabelecida em até R$ 12, acrescido da
taxa a ser cobrada pelo Ibama. O
bilhete dará direito a utilizar o me-

trô. Conforme decreto de criação
da linha, durante os trajetos de
ida e volta haverá paradas somente na Estação do Trem do
Corcovado, no Largo das Paineiras e na Estrada do Corcovado,
na base do Monumento do Cristo Redentor. Página 3

A Secretaria Municipal de Assistência Social realizará, amanhã, a formatura de 30 jovens integrantes da primeira turma do programa Usina de Inclusão Social do Morro da Providência. A entrega de certificados acontecerá às 13 horas, no Centro de Assistência Social Dodô da Portela, na Rua
Ebroíno Uruguai 251, no Santo
Cristo.Os jovens têm idade entre 16 e
28 anos e são beneficiários do programa Bolsa Família.
Durante três meses eles foram capacitados profissionalmente nas áreas de construção civil, padaria, auxiliar de creche, doces e salgados, auxi-

Divulgação SMAS

Jovens do Morro da Providência
aprendem uma profissão

Os servidores ativos e aposentados
das Administrações Direta e Indireta da
Prefeitura, além dos pensionistas do
Previ-Rio, já têm um calendário de
pagamento de salários para o primeiro
semestre de 2008. Os servidores em
atividade continuarão recebendo no
segundo dia útil do mês subseqüente.
As datas para aposentados e pensionistas também continuam a ser o
primeiro dia do mês. Confira outras
datas na página 3.

Bermudas liberadas
As bermudas voltaram a ser liberadas para o uso de servidores municipais, motoristas de táxi, ônibus, vans e
kombis credenciadas e também para os
cobradores de ônibus durante o trabalho. Decreto publicado hoje autoriza
esses profissionais a usarem bermudões, calças e bermudas na altura dos
joelhos no período de hoje até 31 de
março de 2008. Página 3

Meninos do Rio
cantam no Campo
de Santana
liar de informática, artesanato, cabeleireiro (foto) e manicure. Todos receberam uma bolsa-auxílio de R$100 men-

sais e o aprendizado se deu em 14
empreendimentos privados situados
na comunidade. Página 107

Servidores elegem Conselho
de Administração do Previ-Rio
As eleições para o Conselho de
Administração do Instituto de Previdência e Assistência do Município
(Previ-Rio) foram marcadas para os
dias 3, 4, 5 e 6 de março de 2008,
em locais e horários a serem defini-

Saiba as datas
de pagamentos
em 2008

dos pela Comissão Especial Eleitoral. Serão eleitos quatro membros
titulares e os respectivos suplentes. Poderão votar servidores ativos e aposentados, todos segurados do Previ-Rio, além dos pensio-

nistas do Instituto.
O prazo para registro da inscrição
dos candidatos estará aberto até as
16 horas do dia 17 de dezembro de
2007. Saiba mais sobre a eleição na
página 96.

A Orquestra de Vozes Meninos do
Rio, formada por cerca de mil alunos de
escolas municipais, se apresenta na
próxima sexta-feira, dia 7, às 16 horas,
no Campo de Santana. Além de canções
natalinas, a garotada cantará diversos
clássicos da música popular brasileira.
Página 97

Nomeados mais
cem professores
de Geografia
Página 21

Campanha de adoção de animais na Tijuca
Na próxima quinta-feira, a Secretaria Especial de Promoção e
Defesa dos Animais realizará a pe-

núltima etapa deste ano da campanha itinerante de adoção de cães e
gatos. A feira será na Praça Saens

Peña, na Tijuca, das 10 às 16 horas. Cerca de 30 animais estarão
disponíveis e, para adotá-los, os

interessados deverão apresentar a
carteira de identidade e comprovante de residência. Página 122

