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DIBRAMAEMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

Estabelecida a Rua Visconde de Pirajá, 608 sala 202, Ipanema,
Rio de Janeiro, Cep. 22410-000, registrada na Jucerja sob o nº
33207583550 e inscrita no CNPJ sob o nº 07.620.147/0001-23,
através de seus sócios abaixo assinado, resolvem alterar o capital
social da sociedade de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais),
para R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), conforme terceira alteração
contratual de 01/12/2014, de acordo com o artigo 1082 inciso II e
artigo 1084 paragrafo 3º da Lei 10.406 de 10/02/2002.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2014
DAVID SCHIPPER - SÓCIO ADMINISTRADOR
OTAVIO SCHIPPER – SÓCIO ADMINISTRADOR

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL
PROTEGE S/A PROTEÇÃO E
TRANSPORTE DE VALORES,
Inscrita no CNPJ 43.035.146/0011-
57, torna público, o requerimento
da Licença Municipal de Instalação
junto à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente – SMAC, através de
processo nº 14/201.182/2011 para
lavagem de veículos e geração de
energia elétrica para uso da própria
empresa sito a Rua São Luiz Gonzaga,
Nº 527 – São Cristovão – RJ.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
DEPÓSITO DE PAPEL SANTA CECÍLIA - CNPJ 42.382.879/0001-23
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente
– SMAC, através do processo nº 14/201029/15, Licença Municipal para
armazenamento e comercialização de materiais recicláveis, garageamento
e abastecimento dos veículos da frota própria na Rua dos Diamantes,
290 - Rocha Miranda, Município - Rio de Janeiro.

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 004/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu/RJ, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, cumprindo o disposto no artigo 28, inciso V, alíneas “f” e “g” do
Regimento Interno,
DETERNIMA:
1 – Dou por instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, por força no preconizado no
parágrafo único, do artigo 1º, da Lei Federal 1.579/52.
2 – Junte-se ao requerimento cópia da ata do expediente do dia 22/12/2015.
3 – Obedecido o acordo e a proporcionalidade partidária, foram indicados os Vereadores
para composição da Comissão Parlamentar de Inquérito: Presidente Vereador RENATO
GOMES CORRÊA, Membros Vereadores MARCOS COSTA MARTINS e DENILSON AM-
BRÓSIO SOARES.
Publique-se

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 23 de dezembro de 2015.
MAURICIO MORAIS

Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

o MM Juiz de Direito, Dr.(a) Leonardo Rodrigues da Silva Picanco - Juiz
de Direito do Cartório da 46ª 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 6° Pav. 603/612/621 CEP: 20210-030 - Ci-
dade Nova - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2222 e-mail: cap46vciv@tjrj.
jus.br. tramitam os autos da Classe/Assunto Protesto - CPC - Prescrição e
Decadência / Fatos Jurídicos, de n° 0211596-04.2014.8.19.0001, movida
por STANHORE TRADING INTERNACIONAL SRL em face de RECON
BOATS ESTALEIROS E SERVIÇOS LTDA., objetivando intimação da supli-
cada, a fim de que, ciente deste protesto, seja interrompido, a partir da data do
seu ajuizamento, qualquer prazo extintivo de pretensão ou direito da suplicante
relativo ao recebimento de indenização por todas as perdas por ela sofridas,
incluindo-se os lucros cessantes e os danos emergentes, a ser pleiteada através
de futura ação judicial.
Assim, pelo presente edital INTIMA o réu RECON BOATS ESTALEIROS E
SERVIÇOS LTDA., que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para
no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo,
ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados, caso não ofereça contestação. Dado e passado nesta cidade de
Rio de Janeiro . Eu, Rafaela Pereira Batista Costa - Técnica de Atividade
Judiciária - Matr. 01/29298, digitei. E eu, Cristina Pinheiro Gabriel - Subst.
do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/24161, o subscrevo.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 23/2016 – Objeto: contratação de empresa especializada

para locação de veículos tipo ambulância em atendimento às necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/FMS, na remoção de pacientes, através do Proc.
Adm. nº: 22.102/2016 - Data/Hora: 17/02/2016, às 13:30 horas. Valor Estimado:
835.200,00. Pregão Presencial nº 24/2016 – Objeto: aquisição de material de
construção e pintura para a manutenção das Unidades de Saúde e do HMEHSG,
através do Proc. Adm. nº: 12.722/2015 - Data/Hora: 18/02/2016, às 13:30 horas.
Valor Estimado: 5.283,29. O edital de Pregão Presencial encontra-se disponível no
site www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia/page/index.asp. Demais informações e
questionamentos poderão ser enviados para o e-mail: licitacao.resende@gmail.com
ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-3922.

Carlos José da Silva - Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

NOTÍCIA
t

>

EMPREGO 

As inscrições para os
cursos gratuitos profissio-
nalizantes oferecidos pelo
IOS (Instituto da Oportuni-
dade Social) no Rio de Ja-
neiro se encerram na próxi-
ma sexta-feira. São aproxi-
madamente 150 vagas no

estado, divididas em duas
unidades: a já conhecida
Unisuam, situada no bairro
de Bonsucesso, e a recém-
inaugurada Unigranrio, em
Duque de Caixas. 

Os cursos de Gestão Ad-
ministrativa em ERP têm du-

ração de seis meses e são dire-
cionados a jovens e pessoas
com deficiência física, visual
parcial ou auditiva. Além das
aulas, os cursos incluem
acompanhamento para inser-
ção no mercado de trabalho. 

Podem participar estu-

dantes com idade entre 15 e
24 anos e que estejam cur-
sando ou que já concluíram
o ensino médio. 

As inscrições podem ser
realizadas pelo link: http://
ios.org.br/index.php/para-
alunos/inscricao. 

Cursos gratuitos em todo o estado

Unisuam vai ter aulas

DIVULGAÇÃO

A Justiça determinou a
suspensão do prazo de vali-
dade de concursos da Caixa
Econômica Federal, com va-
gas para todo o país. O pedi-
do havia sido feito pelo Mi-
nistério Público do Trabalho
no Distrito Federal (MPT-
DF), que criticava a falta de
transparência do banco em
não especificar as oportuni-
dades nos editais.

Com isso, até a palavra fi-
nal da Ação Civil Pública
(ACP), a empresa não poderá
realizar novas seleções exclu-
sivamente para cadastro de
reserva ou com um número
irrisório de vagas. No caso de
realização de novos concur-
sos, os aprovados nos editais
com prazo suspensos devem
ter prioridade.

Em nota, a Caixa afirmou
que ainda não foi notificada
da ação e que, após isso, ado-
tará medidas cabíveis.

Concursos da
Caixa têm o
prazo suspenso




