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ECONOMIA

EDITAL DE CITAÇÃO EM EXECUÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Gustavo Henrique Nascimento Silva - Juiz em
Exercício, do Cartório da 44ª Vara Cível da Comarca da Capital, Estado do
Rio de Janeiro, 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 Erasmo Braga, 115 sala 207 CEP: 20020-903 -
Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2469 e-mail: cap44vciv@tjrj.jus.br,
tramitam os autos da Execução de Título Extrajudicial - CPC - Execução de
título extrajudicial, nº 0200459-84.1998.8.19.0001 (1998.001.194939-
8), requerida por PEDRO JUVENAL PEREIRA, CPF nº 056.325.107-78 em
face de GRACINDA FRANCISCO DOS SANTOS, 018.439.627-15 e seu
cônjuge ANTONIO GERMANO RODRIGUES DOS SANTOS, alegando
em síntese o seguinte: o exequente é credor dos executados no valor
de R$ 226.067,78 (duzentos e vinte e seis mil, sessenta e sete reais
e setenta e oito centavos - atualizado até 23/10/2007), dívida representada
pela Nota Promissória nº 004, protestada no 3º Ofício de Protestos de Tí-
tulos sob o nº 637620. Assim, pelo presente edital, CITA os executados
GRACINDA FRANCISCO DOS SANTOS e seu cônjuge ANTONIO GER-
MANO RODRIGUES DOS SANTOS que se encontram em lugar incerto
e desconhecido, para no prazo de 03 (três) dias, pagarem a im-
portância de R$ 226.067,78 (duzentos e vinte e seis mil, sessenta e
sete reais e setenta e oito centavos - atualizado até 23/10/2007), fi-
cando ciente de que: a) caso nao efetuem o pagamento naquele prazo,
ocorrerá a penhora e avaliação de bens (Art. 652, CPC e parágrafo 1º
do mesmo artigo); b) poderá oferecer embargos no prazo de quinze
dias após a juntada do mandado de citação aos autos (art. 738, caput,
do CPC); c) no caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba
honorária será reduzida pela metade (Art. 652-A, parágrafo único) 03 (três).
Dado e  passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos vinte e um dias do mês
de agosto de dois mil e treze. Eu, Rossangela Costa Araujo - Subst. do
Resp. pelo Expediente - Matr. 01/23715, digitei. E eu, Marcio Celani Barbosa
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/27568, o subscrevo.

PORTARIA N° 121, DE 07 DE JULHO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art.1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 120, de 04 de julho de 2014, que
nomeou RAFAEL DE BARROS GOMES para exercer o Cargo em Comissão de AS-
SESSOR I - GABINETE DE VEREADOR, símbolo DG5, Código Identificador DG5-059.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 07 de julho de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PORTARIA N° 122, DE 07 DE JULHO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR ÉRIKA DA SILVA SOARES MACHADO para exercer o Cargo
em Comissão de ASSESSOR I - GABINETE DE VEREADOR, símbolo DG5, Código
Identificador DG5-059.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 07 de julho de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

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

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos/PMR torna público a rea-
lização da seguinte licitação: Pregão Presencial nº 256/2014 - Objeto: aquisição
de materiais e insumos laboratoriais para serem utilizados na coleta e rea-
lização de exames no HMHESG, através do Proc. Adm. nº 11.961/2014 -
Data/Hora: 22/07/2014 às 14:30 horas. O edital encontra-se disponível nesta Su-
perintendência, situada a Rua Augusto Xavier de Lima, nº 251, Jd. Jalisco, Re-
sende-RJ (Centro Administrativo), no horário de 09:00 às 11:00 e 13:30 às 16:00
horas de segunda a sexta-feira. Demais informações e questionamentos poderão
ser enviados para o e-mail: licitacao.resende@gmail.com ou obtidas através do
tel: (0XX24) 3354-3922.

AVISO DE ADIAMENTO
A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos/PMR torna
público o adiamento da seguinte licitação: Pregão Presencial nº 232/2014
- Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de
gases medicinais para abastecimento do HMEHSG, através do Proc.
Adm. nº 10.427/2014 - adiado sine die devido à necessidade de alteração
no edital. O edital encontra-se disponível nesta Superintendência, situada
a Rua Augusto Xavier de Lima, nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro
Administrativo), no horário de 09:00 às 11:00 e 13:30 às 16:00 horas de
segunda a sexta-feira. 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

empresa serão de acordo com
as funções. A carga horário é
de 44 horas semanais. Segun-
do a companhia, os funcioná-
rios têm a chance de cresci-
mento, através de de um pro-

cesso seletivo interno. 
Então, se você se interes-

sou pelas oportunidades, não
perca tempo. Envie o seu cur-
rículo para o seguinte e-mail:
rhrjds@disantinni.com.br. 

A rede de calçados Di San-
tini está com 60 vagas abertas
para os cargos de vendedor,
operador de loja, subgerente
e gerente, em filias espalha-
das por todo o Estado do Rio.
As chances são para quem
tem Ensino Médio completo.

Para os cargos de lideran-
ça, a empresa exige que os
candidatos tenham experiên-
cia mínima de seis meses de
gestão. Para as demais fun-
ções, basta ter vivência com
atendimento ao cliente. To-
dos, porém, devem ter vonta-
de de crescer, boa fluência
verbal e disponibilidade de
horários. 

O processo seletivo terá
análise de currículos, dinâmi-
ca de grupo, além de entrevis-
tas coletivas e individuais. 

Os salários oferecidos pela

Corra em direção
a essas chances

REDE DE CALÇADOS ESTÁ COM 60 VAGAS DE NÍVEL MÉDIO 

BDi Santini abriu seleção para preencher diversos cargos da empresa

HIPÓLITO PEREIRA / 22.12.2013

MAIS

Os candidatos aos
cursos grátis de qualifi-
cação profissional de-
vem ficar atentos ao sor-
teio da Faetec, que
acontece hoje. Você po-
de conferir se foi um dos
selecionados no site
www.faetec.rj.gov.br.
Ao todo, 117 mil candi-
datos concorrem a uma
das 76 mil vagas abertas.
Cerca de 40% dos ins-
critos procuraram os
cursos de idiomas. O de
inglês é o mais desejado,
com 26.992 pessoas se
candidatando.

Faetec: hora
do sorteio




