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ECONOMIA

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Lindalva Soares Silva - Juiz Titular do Cartório da 11ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tive-
rem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115 sala 313 D CEP: 20020-903 - 
Castelo - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2588-2458 e-mail: cap11vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/As-
sunto Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória / Propriedade, de nº 0176779-11.2014.8.19.0001, 
movida por NELY DOS SANTOS WERNECK DE CASTRO em face de ERNESTO AUGUSTO CORRÊA, ADÉLIA 
AUGUSTA CORRÊA, COMPANHIA ADMINISTRADORA SALREU e SANTA MATHILDE ADMINISTRADORA DE BENS 
S/A. Assim, pelo presente edital CITA e INTIMA os réus ERNESTO AUGUSTO CORRÊA - RG 73.919, ADÉLIA AU-
GUSTA CORRÊA - RG 639.262, COMPANHIA ADMINISTRADORA SALREU CNPJ: 33.433.004/0001-12 e SANTA 
MATHILDE ADMINISTRADORA DE BENS S/A CNPJ: 33.432.840/0001-82, que se encontram em lugar incerto 
e desconhecido, para comparecerem na sede deste juízo, no dia 30/04/2015, às 13:50h, para Audiência 
de Conciliação, Instrução e Julgamento, de que trata o artigo 277 do Código de Processo Civil, da referida 
ação. Ciente as partes rés de que não sendo obtida a conciliação, deverão oferecer suas respostas, oral ou 
escrita, na própria audiência, acompanhadas de documentos e rol de testemunhas e quesitos, se for o caso, 
podendo também, na oportunidade, indicarem assistente técnico. Advertência: os réus deverão comparecer 
à audiência acompanhados de advogado e os seus não comparecimentos, injustificados, importarão na pre-
sunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial (art. 319, CPC). E, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados e principalmente dos réus, e que não possam no futuro alegar ignorância, 
expedi o presente edital que será afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze. Eu, Alvaro Cordeiro da Silva Junior - Analista 
Judiciário - Matr. 01/23504, digitei. E eu, Maria Adelaide Pereira da Cruz Pompei - Responsável pelo Expe-
diente - Matr. 01/16336, o subscrevo.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 03.2015

OBJETO: Contratação de empresa visando a confecção do Diário Oficial do Município de
Queimados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1830.2014.19
RETIRADA DO EDITAL: Até 48h antes na Prefeitura Municipal de Queimados, Rua Hortência, 254
- Centro, nesta, das 10:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de 01 (uma) RESMA DE PAPEL
A4 e carimbo contendo o CNPJ da Empresa.
DATA / HORA: 24/02/2015 às 10:00 horas.

Denilson Vilar de Queirós
Pregoeiro

Errata Portaria 12/15

NA PORTARIA Nº 012, DE 29 DE JANEIRO DE 2015.
ONDE SE LÊ: JOSÉ COELHO ALANO NETO
LEIA-SE: JOSÉ COELHO ALAMO NETO

Errata Portaria 015/15

NA PORTARIA N° 015, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015.
 
ONDE SE LÊ: Código Identificador DG5-161
LEIA-SE: Código Identificador DG5-016

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA ESPECIAL DE CONCESSÕES E DE 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
CDURP | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

AVISO 
Pregão Presencial Nº 001/2015 - CDURP

Processo Nº 24/100.009/2015
A Pregoeira comunica aos interessados que há alteração da data da realização do certame 
e errata referente ao edital do pregão em epígrafe no site www.portomaravilha.com.br

SAÚDE

Para se candidatar, é sim-
ples. Basta levar identidade,
CPF, carteira de trabalho e PIS
a um dos centros da secretaria
(CPETR). 

Se preferir, você pode
mandar o currículo com a va-
ga pela qual quer se candida-
tar no assunto para smte.sele-
cao@gmail.com ou smtebo-
asvagas@gmail.com.

Há vagas também para o
pessoal que tem o ensino fun-
damental completo e médio
incompleto e completo. A re-
lação completa de vagas pode
ser vista no site da secretaria:
www.rio.gov.br/web/smte

Se você tiver o ensino fun-
damental e estiver à procura
de uma chance no mercado
de trabalho, esta pode ser a
hora certa! A Secretaria Mu-
nicipal de Trabalho e Empre-
go (SMTE) do Rio está com
mais de 800 vagas. 

Para a galera que tem o en-
sino fundamental incomple-
to, há vagas para repositor em
supermercados (160); monta-
dor de andaimes em edifica-
ções (20); estoquista (100);
caixa de supermercado (200);
balconista (300); auxiliar de
limpeza (1); atendente de pa-
daria (50).

Oportunidade:
são 800 vagas

HÁ CHANCES PARA QUEM NÃO COMPLETOU ENSINO FUNDAMENTAL

BHá vagas também para caixa

MARCO ANTONIO TEIXEIRA/12.12.2010

O aparecimento de man-
chinhas avermelhadas na pele
detona a autoestima de qual-
quer pessoa. E as causas são
inúmeras, como o excesso de
exposição solar, distúrbios
hormonais e acne.

Para amenizar o problema,
os especialistas indicam in-
cluir o mamão papaia no car-
dápio. A fruta é uma podero-
sa arma contra as manchas na
pele, pois tem propriedades
clareadoras como a vitamina
C e os licopenos.

O ideal, segundo os nutri-
cionistas, é consumir meio
mamão três vezes por sema-
na, pelo menos. Você pode
comer a fruta no café da ma-
nhã, preparar sucos, vitami-
nas, ou uma salada de frutas. 

Outros alimentos reco-
mendados são a abóbora, o
pimentão amarelo, a laranja,

a cenoura e a manga. Caia
dentro do mamão e livre-se
das manchinhas!

Sem manchas com mamão
RICA EM VITAMINA C, A FRUTA AJUDA A MANTER A PELE LIVRE DE MARCAS

BInclua o mamão no cardápio, pelo menos, três vezes por semana

ANDRÉ TEIXEIRA / 04.09.2009


