
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marianna Mazza Vaccari Manfrenatti Braga - Juiz em Exercício do Cartório da 23ª
Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Presidente Vargas, 2555
5º Pav. 503/512/521 CEP: 20210-030 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2377 e-mail: cap23vciv@
tjrj.jur.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Ordinário - Dano Material - Outros/ Indenização
Por Dano Material; Dano Moral - Outros/ Indenização Por Dano Moral, de nº 0001519-51.2013.8.19.0001,
movida por MAX ALEXANDRE DA SILVA GABRIEL; BR MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA em face de JORGE
EDUARDO TOLEDO GUERRA, MARCUS VINICIUS DA COSTA MORAES, ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS
ALVES. Assim, pelo presente edital CITA os réus JORGE EDUARDO TOLEDO GUERRA e MARCUS VINICIUS DA
COSTA MORAES, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecem
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando cientes de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos alegados, caso não ofereçam contestação. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, oito de março
de 2016. Eu, Maria das Graças Pires Rodrigues - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/22074, digitei. E eu,
Cezar Augusto Botelho - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/16471, o subscrevo.

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016
A PREGOEIRA E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO tornam
público e comunicam aos interessados que reali-
zarão licitação, nos seguintes termos:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016
Data: 20 de outubro de 2016 Horário: 14:00 horas
Processo Administrativo: CMRJ 02724/2016
Objeto: Aquisição de suprimentos originais e não
remanufaturados para as novas máquinas repro-
gráficas, objeto de locação pela Câmara Munici-
pal do Rio de Janeiro, conforme especificações
e quantidades contidas no Termo de Referência.

Tipo de Licitação: Menor Preço por Item
Valor Total Estimado: R$1.627.942,40 (um mi-
lhão, seiscentos e vinte e sete mil, novecentos
e quarenta e dois reais e quarenta centavos)
Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias

Os proponentes interessados na autenticação das
cópias pela pregoeira ou equipe de apoio deverão
procurá-los 01 (uma) hora antes do início da ses-
são e abertura da licitação para proceder à auten-
ticação, munidos dos documentos originais.
Os documentos mencionados nos itens 8.2 ou 8.3,
8.4 e 8.5 do Edital deverão ser entregues à Prego-
eira fora de qualquer envelope.

O Edital e respectivosAnexos estão disponíveis e podem
ser retirados na Comissão de Licitação,situada na Praça
Floriano, 51 - 33º andar – sala 3302 – Centro – Rio de
Janeiro,no horário das 13:00 às 17:00 horas.As empre-
sas interessadas poderão trazer PEN DRIVE para copiar
a Proposta Detalhe. O Edital e seus anexos também po-
derão ser obtidos no Portal de Transparência da Câmara
Municipal: http://www.camara.rj.gov.br/. Informações e
consultas tel. 3814-1152/3814-1176.

8 EXPRESSO Terça-feira, 4 de outubro de 2016

EMPREGO E ECONOMIA MÉDICO

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) prorrogou as ins-
crições do 29º concurso pú-
blico para provimento de car-
gos de procurador da Repú-
blica. No total, são oferecidas
82 vagas. O salário não foi di-
vulgado. Agora, os candidatos
podem se inscrever até o dia 5
de outubro. Do total das opor-
tunidades, 10% serão reserva-
das para pessoas com defici-

ência. Para participar da sele-
ção, os candidatos devem ter
nível superior em direito e, no
mínimo, três anos de ativida-
de jurídica. O candidato deve
acessar o endereço eletrônico
www.mpf.mp.br/concursos/
concursos/procuradores para
realizar a inscrição. O concur-
so terá prova objetiva, provas
subjetivas, prova oral e avalia-
ção de títulos. 

Concurso do MPF é
prorrogado no Rio

Quando você tem vonta-
de de fazer xixi, você vai ao
banheiro ou fica segurando?
Se fica segurando, precisa
mudar este hábito. Para en-
tender melhor o problema
da cistite é importante saber
que as bactérias têm que
percorrer um caminho me-

nor para entrar no corpo fe-
minino. Por isso, as mulhe-
res são mais atingidas. Dor e
urgência em fazer xixi são
alguns dos sintomas. É im-
portante uma higiene ade-
quada para evitar o proble-
ma, beber bastante água e
evitar prender o xixi. 

Cistite atinge mulheres
com mais facilidade

Mulheres são maioria atingidas por bactérias da cistite
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