
SÃO 79.930 OPORTUNIDADES GRATUITAS EM TODO O ESTADO

Faetec:último
diade inscrição

CAMILLA MAIA / 10.02.2010

aHá diversas vagas na área de beleza. Veja qual combina com você

A galera que quer fazer um
curso na Faetec tem apenas
até hoje para se inscrever em
uma das 79.930 vagas em cur-
sos profissionalizantes gratui-
tos. São 108 unidades da rede
com ofertas de capacitação.

As oportunidades são nas
áreas de construção civil, bele-
za, produção cultural e design.
Também foram lançados no-
vos cursos para saúde, audio-
visual e idiomas.

As inscrições são feitas so-
mente no s i te www.fae -
tec.rj.gov.br, no link “Inscri-
ções para os cursos FIC de
qualificação profissional”.
Quem não tiver acesso à inter-
net pode procurar uma das 89
unidades da Faetec Digital
contar com o auxílio dos mo-
nitores da Fundação.

O sorteio das vagas aconte-

ce na terça, a partir das 10h, e
a listagem completa será pu-
blicada no site no dia seguinte.
Após a publicação, os candi-

datos sorteados terão de 17 a
25 deste mês para efetivar a
matrícula. As aulas começam
em 5 de agosto.
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pode quebrar
A Tramontina Delta

S/A vai substituir cadei-
ras plásticas, modelo
IMBE BR, fabricadas
entre 3 e 5 de novembro
de 2011. De acordo com
a empresa, uma falha na
fabricação pode fazer
com que a cadeira que-
bre. O problema atinge
3.000 unidades do pro-
duto, com numeração,
conforme selo do Inme-
tro, entre o intervalo
44490305 a 44523324.
Mais informações: (81)
3454-8800 ou pelo site
www.tramontina.com.br.
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REQUERIMENTO DE LICENÇA
PREMIUM RIO VEICULOS LTDA – CNPJ Nº. 68.639.251/0009-01 torna-se público
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do processo
Nº. 14/200221/2011, a Licença Municipal de Operação – LO para Concessionária de
veículos automotores, com serviços de reparos mecânicos, troca de óleo, pintura e
lubrificação de veículos, sito a Rua Assunção nº. 236 – Botafogo – RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA
PREMIUM RIO VEICULOS LTDA – CNPJ Nº. 68.639.251/0003-16 torna-se
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através
do processo Nº. 14/201943/2008, a Licença Municipal de Operação – LO com
validade de 05(cinco) anos, para Concessionária de veículos automotores, com
serviços de reparos mecânicos, troca de óleo e lubrificação de veículos, sito a
Estrada da Barra da Tijuca nº. 75/85 – Barra da Tijuca – RJ.

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Extrato da Ata de Reunião da CPI nº 004/2013

1° Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, aprovada pelo Requerimento
nº 095/2013, para apurar fatos relativos aos noticiados na imprensa em geral, no
que tange ao lixo hospitalar vazado na área de proteção ambiental de Tinguá, na
forma do art. 42, inciso XVI c/c §4º do art. 58 da Lei Orgânica do Município; art. 123
e seguintes do Regimento Interno desta Casa e também no art. 1º, parágrafo único
da Lei Federal nº 1.572/52; realizada aos nove dias do mês de julho de dois mil e
treze, com início às 10:00 horas, na Sala de Reuniões da CMNI-RJ. Presente ao ato
os Vereadores Marcelo Xavier de Figueiredo (Presidente), Gerciano de Lima Luz
(Relator), Marcos Aurélio Rocha da Costa (Membro), Gilson Ferreira da Cunha (Membro)
e Fernando Bernardes Carvalhal (Membro). Deliberações: 1. expedição de vários
ofícios; 2. a Comissão reunir-se-á preferencialmente às Sextas-feiras às 10:00 horas;
3. designado Relator; 4. designada a próxima reunião para o dia 19 de julho
(Sexta-feira) às 10:00 horas.
Publique-se e cumpra-se.

Nova Iguaçu, 09 de julho de 2013.

Marcelo Xavier de Figueiredo
Presidente

Contrato de Locação de 20 (vinte) veículos

Contrato nº: 004/2013.
Processo nº: 285/2013 - CMNI.
Licitação nº: 007/CMNI/2013.
Contratada: BAN CAR DE IGUAÇU VEÍCULOS LTDA.
Prazo de Locação: 12 (doze) meses.
Início e Término: de 10/07/2013 a 09/07/2014.
Valor Global do Contrato: R$ 645.600,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil e
seiscentos reais).
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Empenho: 00084/2013-1.
Assinatura do Contrato: 10/07/2013.
Nova Iguaçu, 10 de julho de 2013.

MAURICIO MORAIS
Presidente


