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ECONOMIA

SAÚDE

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
Associação São Vicente de Paulo - Colégio da Imaculada Conceição, CNPJ 
nº 33.570.052/0006-67, torna público que requereu da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SMAC, através do processo nº 14/200.518/2014, a Licença 
Municipal de Instalação (LMI), para modificação com acréscimo de área em 
complexo formado por Colégio e Igreja da Imaculada Conceição, a construção 
de prédio anexo destinado a residência de religiosas, situado a Praia de 
Botafogo, 266, Botafogo - RJ

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias.

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Raquel de Oliveira - Juiz Titular do Cartório da 6ª 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 - 
Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ, tramitam os autos da Classe/ Assunto Monitória - 
Cheque / Espécies de Títulos de Crédito, de nº 0045236-26.2012.8.19.0203, movida por 
CARLOS ALBERTO AMARAL em face de SETH ARTES GRÁFICAS LTDA ME, PAULO 
MAURÍCIO ALVES MACIEIRA, objetivando que se proceda à citação da parte ré para que 
pague a importância reclamada constante da inicial que faz parte integrante do presente. 
Cientificando a parte ré que cumprindo o disposto no presente mandado, NO PRAZO DE 
15 (quinze) dias, ficará isenta da obrigação de pagar custas processuais e honorários 
de advogado. Advertindo-se a parte ré que, no mesmo prazo, poderá oferecer Embar-
gos, que suspenderão a eficácia deste mandado. Advertindo-se, ainda, que, não sendo 
opostos os Embargos no mencionado prazo, o presente mandado converter-se-á em 
mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Titulo VIII, Capítulo X 
da lei 11.232/05. Assim, pelo presente edital CITA o réu SETH ARTES GRÁFICAS LTDA 
ME rep. por PAULO MAURÍCIO ALVES MACIEIRA, que se encontra em lugar incerto e 
desconhecido. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Aos seis dias do mês de 
Abril do ano dois mil e quinze. Eu, Sônia Dião Perdigão - Subst. do Resp. pelo 
Expediente - Matr. 01/22618, digitei. E eu, Maria Fernanda Greca Gonçalves 
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/30614, o subscrevo.

ERRATA
NA PORTARIA N° 079, DE 15 DE MAIO DE 2015.

ONDE SE LÊ: Código Identificador DG3-018
LEIA-SE: Código Identificador DG3-019

NA PORTARIA N° 078, DE 15 DE MAIO DE 2015.
ONDE SE LÊ: EDSON DE AZEREDO PONTES

LEIA-SE: EDSON DE AZEVEDO PONTES
Termo Aditivo de Valor do Contrato nº 008/2013 de Prestação de Serviços de 
Conservação e Limpeza da CMNI
Termo Aditivo nº: 001/2015.
Processo nº: 334/2015 - CMNI.
Contratado: EIMS - EMPRESA IGUAÇU DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Fundamentação Legal: Art. 65, II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.
Valor do Termo: R$ 73.550,20 (setenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais 
e vinte centavos).
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica).  
Assinatura do Termo: 19/05/2015.

Nova Iguaçu, 19 de maio de 2015
Mauricio Morais

Presidente

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

Você que anda boa parte
do dia com o olho grudado na
tela do computador ou do ce-
lular saiba que sua visão pode
estar em perigo. Um estudo
recente da associação The Vi-
sion Council sugere que 68%
dos jovens nascidos depois da
década de 1990 sofrem os efei-
tos da “tensão no olhos” cau-
sados por aparelhos digitais.

A principal causa é a ex-
posição a dispositivos que
emitem luz, apesar de existi-
rem outros fatores que tam-
bém contribuem. Os sinto-
mas dessa tensão são olhos
desconfortáveis, vermelhos,
secos e irritados. Além de
fadiga ocular, visão embaça-
da, lacrimejamento e dores
de cabeça.

Isso acontece por que pis-
camos menos quando olha-
mos para uma tela, o que le-
va à secura e irritação dos
olhos. Mas calma que dá pa-
ra evitar isso. Segundo o
The Vision Council, é só fa-
zer uma pausa de 20 segun-
dos a cada 20 minutos. As-
sim, seu olho descansa e vo-
cê curte sua telinha em paz.

Tela pode cansar os olhos
LUZ DE COMPUTADORES, CELULARES E TELEVISÃO GERA UMA TENSÃO

Já a função que precisa de
ensino superior é a de ana-
lista legislativo, nas áreas de
arquivologia, assistência so-
cial, audiovisual, biblioteco-

nomia, comunicação social
(jornalista), enfermagem,
medicina, orçamento e fi-
nanças, redação e revisão,
taquigrafia.

Concurseiros de plantão,
atenção para o edital da Câma-
ra Municipal do Rio de Janei-
ro. As inscrições abrem hoje,
no site da prefeitura, e vão até
dia 8 de junho. São 63 vagas de
níveis médio e superior. Os sa-
lários vão de R$ 6.255,08 a R$
7.645,82. As taxas serão de R$
70 (nível médio) e de R$ 90
(nível superior).

O cargo de nível médio é
o de assistente técnico legis-
lativo, nas áreas de diagra-
mação, fotografia, inspetor
de segurança, sonorização e
web designer.

Câmara do Rio
tem 63 vagas 

A PARTIR DE HOJE, JÁ DÁ PRA SE INSCREVER NO CONCURSO

BGrana pra níveis médio e superior vai de R$ 6.255,08 a R$ 7.645,82

ALEXANDRE CASSIANO / 29.01.2015




