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A Tigre oferece curso gra-
tuito, em parceria com o ho-
me center Casa Show, ama-
nhã, às 18h. As aulas vão ro-
lar na loja, que fica na Estra-
da Municipal São João de
Meriti 111, galpão C, no
Centro de Meriti. A empresa
vai capacitar os alunos para
que possam fazer pequenos
reparos ou saber acompa-

nhar um profissional com
mais segurança. Entre os
problemas abordados, es-
tão o pinga-pinga em chu-
veiros e torneiras; mau
cheiro no banheiro e lavan-
deria; pia, ralo ou vaso sani-
tário entupidos; espuma
voltando pelo ralo; e caixa
d’água transbordando. Ins-
crições: 3263-5023.

Tigre oferece curso para
acabar com pinga-pinga

Aulas 0800 em
Guapimirim

A cidade de Guapimi-
rim terá, pela primeira
vez, o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego, que traz
vagas para sete cursos gra-
tuitos nas áreas cultural e
social. As inscrições acon-
tecem de 31 de março a 4
de abril. Mais informa-
ções: 2632-2652.

ECONOMIA E EMPREGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 05.2014

REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de preços objetivando futuras aquisições de ferramentas, peças de
reposição, equipamentos e suprimentos de informática. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7104/2013/03.
RETIRADA DO EDITAL: Prefeitura Municipal de Queimados, Rua Hortência, 254 - Centro,
nesta, das 10:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de 01 (uma) RESMA DE PAPEL A4 e
carimbo contendo o CNPJ da Empresa.
DATA / HORA: 24/03/2014 as 10:30 horas.

Vantoil Alves de Lima - Pregoeiro

BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA
CNPJ 06.137.183/0044-08

Requerimento de
Licença Ambiental

Torna público que requereu à Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro, a Licença Am-
biental Municipal de Operação – processo
administrativo nº 14/201.612/2013, para
posto de coleta. Não foi determinado es-
tudo de impacto ambiental.

COMUNICADO AO TRABALHADOR DO COMPERJ

O SINDEMON e o SINICON, Sindicatos que repre-
sentam as empresas do COMPERJ, comunicam aos
trabalhadores que está em vigor a DECISÃO LIMINAR
– CLASSE: DISSÍDIO DE GREVE, número 0010114-
58.2014.5.01.0000 expedida em 26 de fevereiro de
2014 pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
1º REGIÃO, que determina a imediata suspensão da
greve e o retorno imediato dos empregados a seus
postos de trabalho.

Em virtude da “Greve” que já ultrapassa 30 dias e do
descumprimento da referida” DECISÃO LIMINAR”, o
SINDEMON e o SINICON convocam todos os traba-
lhadores do COMPERJ para o retorno imediato aos
seus postos de trabalho.

O movimento de greve deflagrado sem a observân-
cia das disposições da Lei nº7. 783/89 constatado
através da “DECISÃO LIMINAR” acima citada su-
jeita o empregado a sanções previstas em lei.

SINDEMON / SINICON

Estado do Rio de Janeiro
Município  de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência.

PORTARIA N° 040, DE 11 DE MARÇO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,, 

RESOLVE:

Art. 1° EXONERAR RENATO SANT ANNA LEAL do Cargo em Comissão de As-
sessor III - Comissões Permanentes – símbolo DG-9, código identificador DG9-
044, a partir desta data. 
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 11 de março de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PORTARIA N° 041, DE 11 DE MARÇO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

Art. 1° NOMEIA PAULO ROBERTO MARINHO para exercer o Cargo em Comissão
de Assessor III - Comissões Permanentes – símbolo DG-9, código identificador
DG9-044, a partir desta data. 
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 11 de março de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

descontos de até R$ 20 mil
concedidos pela construtora.

O feirão acontece no West
Shopping, na Estrada do
Mendanha 555, em Campo
Grande, das 10 às 22h.

Quem for ao feirão deve fi-
car de olho aberto para as
ofertas. Segundo a Proteste,
quanto maior o prazo de fi-
nanciamento, mais cara fica a
moradia no final. Além disso,
é bom o consumidor pesqui-
sar os valores dos imóveis da
região, para ter uma base. E
não se esqueça de guardar os
anúncios oferecidos na hora
da compra para saber se to-
das as promessas da empresa
serão cumpridas.

A MRV Engenharia orga-
nizou um Mega Feirão que
começa amanhã e vai até do-
mingo. Durante o evento,
1.200 unidades, de um, dois e
três quartos, estarão à venda
com condições facilitadas de
pagamento e agilidade na en-
trega. De acordo com a em-
presa, o pagamento poderá
ser feito com parcelas a partir
de R$ 199, e entrada dividida
em até 24 vezes. 

Além disso, os imóveis es-
tão enquadrados no progra-
ma federal de habitação po-
pular “Minha casa, minha vi-
da” e contam com subsídio de
até R$ 25 mil. Alguns em-
preendimentos terão, ainda,

Feirão de imóveis
na Zona Oeste

EVENTO COMEÇA AMANHÃ E COLOCA 1.200 UNIDADES À VENDA

BFeirão rola no West Shopping
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