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ECONOMIA

“EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Cintia Souto Machado de Andrade - Juiz Titular do Cartório da 7ª Vara 
Cível da Regional da Barra da Tijuca, 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. Luiz Carlos Prestes, S/N CEP: 
22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ e-mail: btj07vciv@tjrj.jus.br, 
tramitam os autos da Classe/Assunto Execução de Título Extrajudicial - CPC 
- Locação de Imóvel - Inadimplemento, de nº 0016722-50.2009.8.19.0209 
(2009.209.017104-9), movida por JOSE DAMIAO DE BARROS em face 
de IZIO BONDER, objetivando Citação do réu IZIO BONDER - CPF Nº 
512.203.427-34. Assim, pelo presente edital CITA o réu IZIO BONDER, que 
se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias 
oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que pre-
sumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça 
contestação. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Vinte e dois de 
maio de dois mil e quinze. Eu,Roberta Barreira Campello - Analista Judiciário 
- Matr. 01/30129, digitei. E eu,Nelson Luis do Nascimento - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/26069, o subscrevo.”

ERRATA
NA PORTARIA N° 085, DE 19 DE MAIO DE 2015.
ONDE SE LÊ: BEATRIZ CHUGRI DE OLIVEIRA

LEIA-SE: BEATRIZ CHUERI DE OLIVEIRA

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

CONCESSÃO DE LICENÇA
AUTO LEIXÕES LTDA CNPJ: 33.540.493/ 0001-01 torna público que recebeu da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente - SMAC, através do Processo nº 14/ 201235/ 2010,  Licença Ambiental Municipal LMO nº 
001560/2015 com validade até 14/ 05/ 2020 para Oficina Mecânica com Serviço de Elétrica, Lanternagem, 
Pintura, Lavagem, Suspensão e Instalação de Peças e Acessórios em Automóveis, na Rua São Clemente 
nº 169, Botafogo, Rio de Janeiro.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos/PMR torna público as seguintes 
licitações: Pregão Eletrônico nº 22/2015 - Objeto: aquisição de servidores para atender as 
necessidades da SMF, tendo  em vista a execução do Projeto PMAT AUTOMÁTICO - Programa de 
Modernização da Administração Tributária, através da SMF através do Processo Administrativo 
nº 29.030/2014. Data/Hora: 25/06/2015, às 14:30h. Pregão Eletrônico nº 27/2015 - Objeto: 
aquisição de uniformes escolares para atendimento às modalidades de ensino infantil, creches, 
educação especial e ensino fundamental, através da SME/ EDUCAR, através do Processo 
Administrativo nº 9.803/2015. Data/Hora: 24/06/2015, às 14:30h. O edital de pregão presencial 
encontra-se disponível nesta superintendência e os eletrônicos encontram-se disponíveis no 
site do Banco do Brasil. Demais informações e questionamentos poderão ser enviados para o 
e-mail: editais.resende@gmail.com  ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-4625.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

nal do Trabalho da 1ª Região
reconheceu a existência da re-
lação de emprego com a igreja
Perfect Liberty. Com isso, ela
receberá o FGTS, férias, 13º
salários e demais direitos tra-
balhistas referentes a todos os
anos em que se dedicou à ins-
tituição.

— A trabalhadora, que
também era advogada, che-
gou a atuar, até mesmo, com
assistência jurídica, atividade

que em nada se relaciona com
o sacerdócio religioso — es-
clareceu o advogado da missi-
onária, Ruy Smith.

Em sua defesa, a igreja dis-
se que a relação com a missio-
nária era meramente religiosa
e que as atividades eram “exe-
cutadas por vocação espiritu-
al”. Além disso, destacou que
a obreira podia decidir em
que dias e horários se dedica-
ria à igreja.

Uma missionária da igreja
Perfect Liberty conseguiu
comprovar a existência de
uma relação de emprego que
durou 44 anos com a institui-
ção de origem japonesa. A
decisão da Justiça brasileira
foi favorável à religiosa, que
agora vai receber por todos os
anos de trabalho. 

Durante o período em que
se dedicou à igreja, a missio-
nária exerceu funções varia-
das: celebrava cerimônias,
atendia a fiéis, administrava
unidades e até mesmo presta-
va serviços jurídicos, já que é
advogada. Além disso, preci-
sava cumprir metas de arre-
cadação junto aos fiéis. 

Em 2012, a obreira, que mo-
rava numa das igrejas, recebeu
uma ligação da matriz infor-
mando que, a partir daquele
momento, ela poderia perma-
necer trabalhando, mas sem
receber remuneração. A outra
opção era pedir demissão. 

Insatisfeita, a missionária
resolveu entrar na Justiça, e a
2ª Turma do Tribunal Regio-

Missionária vai
receber de igreja

PERFECT LIBERTY TERÁ QUE PAGAR POR 44 ANOS DE TRABALHO DA OBREIRA

BA instituição informou que trabalho era uma “vocação espiritual”

DIVULGAÇÃO




