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EMPREGO E ECONOMIA

A Total Quality Consultoria oferece aqueles que têm interesse na área Petroquímica, uma oportunidade de
se qualificar em diversos cursos e ao término os melhores serão encaminhados para o Mercado On e Offshore. 

CURSOS  ON E OFFSHORE DE PETRÓLEO E GÁSCURSOS  ON E OFFSHORE DE PETRÓLEO E GÁS
Público – Alvo: Todos os que queiram ingressar na área petroquímica e não têm oportunidade de investir na área
por ser uma área bastante concorrida, mas que se for dada a oportunidade, ela será bem utilizada pelos mesmos. 

Estamos oferecendo mais 50 vagas para qualificação nas áreas:
• PLATAFORMISTA
• OPERADOR DE PRODUÇÃO
• SOLDAGEM (Básica)
• Q.S.M.S (Qualidade, Saúde, Meio 

Ambiente e Segurança)
• MECÂNICA INDUSTRIAL
• PINTURA INDUSTRIAL
• TUBULAÇÃO INDUSTRIAL
• REFRIG. INDUSTRIAL

ENCAMINHAMENTO
GARANTIDO

PROMOÇÃO DE FEVEREIRO

R$ 50,00
Méier - Rua Arquias Cordeiro, n° 296 / sala 304 (sentido HOSPITAL SALGADO FILHO e ao lado da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Para maiores informações

(21) 2253-8013 / 3278-7326 / 3183-3131 Comparecer com o Currículo para
Encaminhamento

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

ADVERTÊNCIA

O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu resolve aplicar
à servidora SUSANA RODRIGUES FERREIRA, a PENA DE ADVERTÊN-
CIA, prevista no art. 105, I, da Lei Municipal nº 2.378/92, com fulcro no
artigo 107, da mesma lei, por inobservância de dever funcional previsto
no artigo 94, X, do mesmo diploma legal e Portaria nº 038, de 08 de
fevereiro de 2013, CIENTE a advertida que em caso de reincidência, es-
tará a mesma sujeita à penalidade de suspensão de até 90 (noventa)
dias, conforme prevê o artigo 108, caput, da Lei nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 21 de fevereiro de 2014.

LUIZ CARLOS FRANCO DE ORNELLAS
DIRETOR GERAL

CMNI
ADVERTÊNCIA

O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu resolve aplicar
à servidora Daiana Santos Duque, a PENA DE ADVERTÊNCIA, prevista no
art. 105, I, da Lei Municipal nº 2.378/92, com fulcro no artigo 107, da
mesma lei, por inobservância de dever funcional previsto no artigo 94, X,
do mesmo diploma legal e Portaria nº 038, de 08 de fevereiro de 2013,
CIENTE o advertido que em caso de reincidência, estará o mesmo sujeito
à penalidade de suspensão de até 90 (noventa) dias, conforme prevê o
artigo 108, caput, da Lei nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 21 de fevereiro de 2014

LUIZ CARLOS FRANCO DE ORNELLAS
DIRETOR GERAL

CMNI

Com 80 anos, a enfermeira
aposentada Maria Alice do
Salles trabalha na escola de
Samba Mangueira do Ama-
nhã, como costureira. A mo-
radora do Méier se rendeu
aos encantos da arte do Car-
naval após fazer a capacitação

na unidade, no ano passado.
— Me apaixonei pelo tra-

balho, que transforma tecidos
em verdadeiras obras de arte.
É um privilégio trabalhar to-
dos os dias em um barracão
na Cidade do Samba — disse
Maria Alice.

Que tal curtir a folia com
uma fantasia feita pelas suas
próprias mãos? A Escola de
Artes Técnicas Luis Carlos
Ripper, da Faetec, está com
inscrições abertas, até quinta-
feira, para cursos gratuitos
voltados para os bastidores do
carnaval e produção teatral.
São 800 vagas, distribuídas em
18 qualificações, como con-
fecção de adereços, costura
de fantasias, carpinteiro, efei-
tos especiais, maquiagem e
iniciação teatral. As aulas co-
meçam dia 10 de março.

A escola fica na Rua Vis-
conde de Niterói 1.346, na
Mangueira. Para fazer a ins-
crição, os interessados de-
vem levar original e cópia da
identidade, CPF e compro-
vante de residência, além de
duas fotos 3x4. Mais infor-
mações pelos telefone 2334-
1756 ou 2334-1771.

Curso de graça
enfeita seu bolso

VAGAS CAPACITAM QUEM QUER TRABALHAR NO CARNAVAL

BHá vaga em cursos de costura de fantasias e confecção de adereços

BIA GUEDES / 14.01.2013

MAIS

As ligações locais e
interurbanas feitas de te-
lefone fixo para celular
vão ficar 13% mais bara-
tas, a partir de março. O
preço médio das liga-
ções locais para celular
vai passar de R$ 0,45 pa-
ra R$ 0,39. Já as ligações
interurbanas feitas de fi-
xo pra móvel, com DDD
iniciando com o mesmo
número, passará de R$
0,93 pra R$ 0,80.

Ligação
pra celular
mais barata


