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ECONOMIA E EMPREGO

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Com o prazo de vinte dias 

O MM JUIZ de Direito, Dr.(a) Lisia Carla Rodrigues Vieira - Juíza Titular do Cartório da 4ª
Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, 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 Professora Francisca Piragibe, 80 Fórum CEP: 22710-195 - Taquara
- Rio de Janeiro - RJ e-mail: jpa04vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos o a Classe/Assunto
Procedimento Sumário - Pagamento; Contratos Bancários/Direito Civil, de nº
002808144.2011.8.19.0203, movida por ACR CREDITOFACIL REAL DO RJ ASSESSORIA
E CONSULTORIA DE CRÉDITO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL em face de DELANA
COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, LUIZ CARLOS
LOPES ARAÚJO, PATRICIA DA SILVA E LUIZ FERNANDO GOÉS FONSECA, objetivando
ciência da presente ação e intimação para comparecer à audiência. Assim, pelo presente
edital CITA os réus DELANA COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
LTDA ME, LUIZ CARLOS LOPES ARAÚJO, PATRICIA DA SILVA E LUIS FERNANDO GOÉS
FONSECA que se encontram em lugar incerto e desconhecido, e os INTIMA para com-
parecerem à audiência designada para o dia 30/10/2014, às 10:20 horas, pessoalmente,
podendo, entretanto, fazer-se representar por advogado com poderes para transigir. Não
sendo obtida a conciliação, a parte ré deverá oferecer, na própria audiência, resposta es-
crita ou oral, acompanhada de documentos, rol de testemunhas   e, se for o caso, de que-
sitos, podendo, também, na oportunidade, indicar assistente técnico. Advertindo-os que
deverá comparecer à audiencia acompanhado de advogado e o seu não comparecimento,
injustificado, importará na presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial
(artigo 319 do CPC), salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Dado e passado
nesta cidade de Rio de Janeiro, Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil
e quatorze. Eu, Jorge Luiz Macedo de Oliveira Ribeiro - Analista Judiciário - Matr.
01/23400, digitei. Eu, Elirdes Medeiros de Freitas - Responsável pelo Expediente - Matr.
01/21186 o subscrevo.

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

ADVERTÊNCIA
A DIRETORA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu
resolve aplicar aos servidores abaixo listados, a PENA DE
ADVERTÊNCIA, prevista no art. 105, I, da Lei Municipal nº
2.378/92, com fulcro no artigo 107, da mesma lei, pela
prática de conduta proibida, prevista no artigo 95, I, do
mesmo diploma legal e Portaria nº 038, de 08 de fevereiro de
2013, nos dias 23, 24 e 25 de setembro, de 2014, CIENTES os
advertidos que em caso de reincidência, estarão os mesmos
sujeitos à penalidade de suspensão de até 90 (noventa) dias,
conforme prevê o artigo 108, caput, da Lei nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 26 de setembro de 2014.

DANIELLE DE OLIVEIRA ORNELLAS
DIRETOR GERAL

CMNI

DATA NOME DO SERVIDOR (A) MATRÍCULA
23 e 24.09.14 PRISCILA FARIAS TORRES 13.02.00259
23.09.14 ALEX SANDRO ARAGAO SANTOS 01.02.00060
23, 24 e 25.09.14 LUCIANA DA CRUZ LIRA MARINS 14.02.00288
24.09.14 PAULO ROCHA JORDÃO 89.02.00003
23.09.14 ELIANE LEAL SANTOS 05.01.00037
23.09.14 CAROLINE DE PAULA CARDOSO EIMS
23.09.14 PATRÍCIA BORGES E SOUZA 01.02.00024
23.09.14 CINTIA BARBOSA MACHADO DE ÀVILA ALVES 14.02.00296
23.09.14 RENAN FELIPE TORRES 14.02.00327
23.09.14 SILVANA ESMERALDO EIMS

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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 035/2014
Nova Iguaçu, 26 de setembro de 2014.

Assunto: dispõe sobre o horário de expediente da Câmara Municipal a par-
tir de 1º de outubro de 2014.
Para conhecimento desta Casa Legislativa e devidos fins, torno
público o seguinte:
Art. 1° O Horário de funcionamento desta Câmara, a partir de 1º de outubro
de 2014, será das 09 às 12 horas e das 13 às 18 horas.
Parágrafo único: das 12 às 13 horas a Câmara permanecerá fechada para
almoço.
Art. 2° Compete à Diretora Geral manter cópia desta Ordem de Serviço no
Quadro de Avisos da Câmara.   
Art. 4° Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 5° Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Publique-se,
Cumpra-se.

Nova Iguaçu, 26 de setembro de 2014

Mauricio Morais
Presidente

lanchonete, 274 para vende-
dor no comércio varejista,
175 para operador de caixa,
158 para auxiliar nos serviços
de alimentação. Também há
615 vagas para operador de

telemarketing, 283 para faxi-
neiro e 100 para estivador.

Já na Baixada, a Setrab in-
forma que há 1.231 chances.
Em Belford Roxo, por exem-
plo, destacam-se 110 vagas
para operador de caixa, 55
para embalador a mão e 50
para vendedor no comércio
varejista. Queimados, por
sua vez, tem 100 vagas para
operador de telemarketing.
Caxias e Queimados também
estão bombando, assim co-
mo a Região Serrana e diver-
sos outros municípios. 

Para mais informações so-
bre as vagas e os postos de
atendimento, ligue para (21)
2332-9999 ou acesse o site
www.rj.gov.br/web/setrab. 

O fim do ano se aproxima e
as contratações para as datas
festivas não param de rolar. a
Secretaria estadual de Traba-
lho e Renda está com 6.009
chances de trabalho, com a
possibilidade de benefícios,
como: vale-transporte, vale-
refeição ou alimentação, pla-
no de saúde e plano odonto-
lógico. Estão em alta os car-
gos de vendedor, operador de
caixa e atendente de lancho-
nete. Também há boas opor-
tunidades nos setores de lim-
peza e de telemarketing.

Só a Região Metropolita-
na tá com 3.492 postos de em-
prego disponíveis. Destaques
no setor de comércio para as
390 vagas de atendente de

Seis mil chances
de trabalho novo

SECRETARIA TEM VAGAS PARA TODOS OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

BOs call center têm muitas vagas

DIVULGAÇÃO

MAIS

Uma perereca foi en-
contrada dentro de uma
garrafa de dois litros do
refrigerante Itubaína sa-
bor maçã. Por conta do
episódio, a fabricante
Brasil Kirin Indústria de
Bebidas (Schincariol) foi
condenada pelo Tribu-
nal de Justiça de Goiás a
pagar uma indenização
de R$ 5 mil ao consumi-
dor que encontrou o ani-
mal. Em comunicado, a
fabricante da bebida afir-
mou que não ficou com-
provada a presença da
perereca no produto, e
que o cliente não sofreu
nenhum dano ao consu-
mir o produto. 

Perereca no
refri não pode


