
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Alexis M. Cavichini T. de Siqueira, oficial do 4o Oficio de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, atendendo a
requerimento da VILA SAGRES LTDA, localizada na Av. Cesário de Melo no 10.931, sala 201, Paciência. Santa
Cruz, prenotado sob no 653962, procede por meio do presente, nos termos do art. 26 § 1o e 4o, da Lei 9.514/97,
à INTIMAÇÃO dos Sr(es): ANTONIO MARTINHO e sua mulher NEIDE VIEIRA DO VALLE MARTINHO, para que
compareça a esta Serventia, situada na Rua do Prado, no 41, Loja 101 - Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ, CEP:
23555-012, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados desta data, a fim de efetuar o pagamento dos
encargo(s) vencido(s) e não pago(s), previstos no instrumento particular de promessa de venda, firmando
em 30/12/1966, registrada na matrícula, a qual diz respeito ao imóvel situado na Rua Vereador Guilherme
Monteiro, quadra 30, lote 28, antiga Rua 16, loteamento Jardim Sete de Abril , Paciência, Freguesia de
Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ, de responsabilidade de V.Sa. Segundo o requerimento, o valor deste(s)
encargo(s), posicionado em 03/11/2016, corresponde a R$ 520.284,15 (Quinhentos e vinte mil, duzentos e
oitenta e quatro reais e quinze centavos), sujeitos à atualização monetária, aos juros de mora e ao acréscimo
do(s) encargo(s) que vencer(em), até a data do efetivo pagamento, conforme requerimento de 30/03/2017, que
o acompanha. Fica V.Sa. Cientificado de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado implica no
cancelamento da citada Promessa de Venda, na forma do artigo 32 § 3o da Lei 6.766/79.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2017.
Alexis M. Cavichini T. de Siqueira

Oficial de Registro de Imóveis - 4oRGI/RJ
Mat. 90/334

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2017.

OBJETO: contratação de empresa para locação de 07 (sete) veículos utilitários para a Secretaria
Municipal de Saúde, visando o transporte de pacientes que necessitam de tratamento fora do
município (TFD) pelo período de 12 (doze) meses
ABERTURA: 19 de MAIO de 2017.
HORÁRIO: 09:00 HORAS, COM TOLERÂNCIA DE 5 MINUTOS.
O Edital completo estará disponível para leitura e retirada (acompanhado do carimbo do CNPJ) e
mediante o fornecimento de 02 (duas) resmas de papel A4, no prédio sede da Secretaria Municipal
de Saúde e Defesa Civil/FMS, sito a Rua Professor Fernando Nunes, nº 37, Centro, neste Município,
das 10:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. Informações pelo telefone (21) 2649-6750.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 05 de MAIO de 2017.
FLAVIA BARROSO SOARES LOYOLA

Pregoeira

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

Contrato de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de automação de
fechadura eletrônica com teclado digital e no break, com reposição de peças,

para diversos setores desta Casa Legislativa.
Contrato nº: 005/2017.
Processo nº: 297/2017 - CMNI.
Contratado: STELLAR COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
Início e Término: de 04/05/2017 a 03/05/2018.
Valor do Contrato: R$ 49.080,00 (quarenta e nove mil e oitenta reais).
Empenho nº: 60
Assinatura do Contrato: 04/05/2017.

Nova Iguaçu, 04 de maio de 2017.
ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 39/2017- Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento
de papel segurança ou voucher – ticket alimentação para atendimento às famílias e indivíduos
carentes inscritos nos Programas Socioassistenciais desenvolvidos pela Rede de Proteção Básica
do município, por período de 12 (doze) meses. Processo Administrativo n°: 4.636/2017. Data/
Hora: 18/05/2017, às 14:00 horas. Valor Estimado: 155.520,00. O Edital encontra-se disponível no
site: http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia. Para mais informações e questionamento:
Rua Augusto Xavier de Lima, nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro Administrativo). Contato:
e-mail: editais.resende@gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-4625.

William Ferraz
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos
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AS MAIS BOMBADAS

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Após desaparecer na últi-
ma quarta-feira em Cuiabá,
no Mato Grosso, a estudante
de Arquitetura Kedma Olivei-
ra, de 23 anos, foi encontrada
ontem pelos pais na Chapada
dos Guimarães.

Segundo um irmão da jo-
vem, ela foi encontrada sem
ferimentos e chegou em Cuia-
bá por volta das 17h. Os pais
da estudante conseguiram

reencontrá-la após a ligação
de um familiar.

Antes de desaparecer,
Kedma deixou um texto de
despedida no Facebook e
não voltou mais para a casa. 

— Minha filha estava
desconfiada de uma relação
entre o ex-marido e a irmã,
mas era tudo da cabeça dela.
Não sei por que ela agiu des-
sa forma — afirmou a mãe

da jovem, Heslla Oliveira,
de 45 anos.

Segundo Heslla, a irmã de
Kedma costuma ajudar a cui-
dar da filha dela, de 10 meses,
e a relação amigável com o pai
da criança teria motivado
uma discussão entre as duas.
No texto de despedida, Ked-
ma afirma: “tá doendo o que
eles fizeram comigo. Espero
que pra eles tenha valido a pe-

na. Porque eu não vou conse-
guir perdoar isso nunca”.

Kedma saiu de casa na
quarta-feira, às 17h, para ir à
academia. Segundo Heslla, a
filha teria se jogado na frente
de um carro durante a noite.
A mãe da jovem contou ainda
que um amigo a teria buscado
no local após o incidente e de-
pois disso eles não foram
mais vistos na região.

Família encontra jovem desaparecida
Estudante de 23 anos sumiu após desconfiar de relação entre a irmã e o ex-companheiro

Kedma desapareceu

Identificada anteriormen-
te como a “mulher mais pesa-
da do mundo”, a egípcia
Eman Ahmed já perdeu 325
quilos após cirurgia em um
hospital indiano. Aos 36 anos,
ela ainda é obesa mórbida,
com 175 quilos. A mulher foi
levada ontem do centro de
saúde ao Emirados Árabes
Unidos para um tratamento
intensivo. Eman sofre de lin-
fedema, um distúrbio que faz
o tecido do corpo inchar. Ela
teve um Acidente Vascular
Cerebral (AVC) aos 11 anos e,
desde então, passou a ganhar
peso gradualmente. Em feve-
reiro, Eman pesava mais de
500 quilos, quando um médi-
co revolveu ajudá-la.

Egípcia perde
325 quilos
após cirurgia

Eman ainda pesa 175 kg
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Benefício será reduzido a partir da próxima segunda-feira

REPRODUÇÃO

Os estudantes das redes
municipal e federal de en-
sino do Rio de Janeiro te-
rão o benefício do passe li-
vre estudantil reduzido a
partir da próxima segun-
da-feira. De acordo com in-
formações da RioCard, os
cartões de gratuidade des-
tes estudantes serão desa-
bilitados para utilização
em linhas intermunicipais.

Ainda segundo a Rio-
Card, a determinação foi

feita pela Secretaria Esta-
dual de Educação (See-
duc). Em nota, a empresa
disse que vai cumprir a or-
dem da Seeduc. Já a secre-
taria informou que não irá
se pronunciar sobre o caso.

Motivada pela crise fi-
nanceira estadual, a medi-
da prejudicará cerca de 27
mil alunos dos ensinos
Fundamental e Médio. Be-
nefício será suspenso sem
aviso prévio de 30 dias.

Estudantes sem gratuidade em ônibus

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM. Juiz de Direito, Dr. Ricardo Cyfer - Juiz Titular, do Cartório
da 10ª 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 Av. Presidente Vargas, 2555 2º Pav. 204/212/224CEP: 20210-030
- Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2387 e-mail: cap10vciv@tjrj.jus.br, tramitam os
autos da Execução de Título Extrajudicial - CPC - Execução de título extrajudicial, nº 0006801-
90.2001.8.19.0001 (2001.001.006446-2), requerida por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL S/A BANRISUL , em face de INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS FLORIDA S/A. Assim,
pelo presente edital, CITA o executado INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS FLORIDA S/A, CGC/MF
33.176.256/0014-28, na pessoa do rep. legal, que se encontra em lugar incerto e desconhecido,
para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância de R$ 291.849,43 (duzentos e noventa
e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), mais os acrescidos,
ficando ciente de que: a) caso não efetue o pagamento naquele prazo, ocorrerá a penhora e
avaliação de bens (Art. 652, CPC e parágrafo1º do mesmo artigo); b) poderá oferecer embargos
no prazo de quinze dias após o prazo do edital de citação (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). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 16/11/2016. Eu,
Fabiane Paes Landim de Oliveira - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/22019, digitei. E eu,
Fabiane Paes Landim de Oliveira - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/22019, o subscrevo.

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

Contrato de Fornecimento de 3.000 (três mil) galões de 20 (vinte) litros de água
mineral com galões em comodato, 4.000 (quatro mil) garrafas de água mineral
sem gás e 2.000 (duas mil) garrafas de água mineral com gás, pelo período de

12 (doze) meses.
Contrato nº: 006/2017.
Processo nº: 224/2017 - CMNI.
Contratado: RIO LASTEF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.
Prazo: 12 (doze) meses.
Início e Término: de 04/05/2017 a 03/05/2018.
Valor do Contrato: R$ 35.650,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais).
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo).
Assinatura do Contrato: 04/05/2017.

Nova Iguaçu, 04 de maio de 2017.
ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente
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EMPREGO E ECONOMIA

A rede de cafeterias Star-
bucks está com vagas aber-
tas para a gerência de lojas
no Rio de Janeiro. São 10
oportunidades para candi-
datos com ensino superior
completo e experiência em
gerenciamento de loja do
varejo, de equipes e opera-
ções, principalmente no se-
tor de alimentação.

O profissional será res-
ponsável pelo gerenciamento
de operação da loja, admissão
e demissão de colaboradores,
avaliação da qualidade dos
produtos oferecidos, monito-
ramento do estoque e do pe-
dido de mercadorias. 

É necessário ter conheci-
mentos em Administração
Financeira e disponibilidade
para trabalhar aos finais de
semana e feriados, em escala
de revezamento.

Os gerentes terão benefíci-
os como assistência médica e
odontológica; seguro de vida;
vale-refeição; vale-transpor-
te; desconto de 20% nos pro-
dutos da loja; plano de carrei-
ra estruturado e treinamento
e desenvolvimento contínuo.

Os interessados devem
enviar currículo no perfil
da vaga para rh@star-
bucks.com.br com o assun-
to “Gerente de Loja – Rio
de Janeiro”.

Starbucks abre
vagas para
gerentes no Rio

Emprego no Starbucks

BÁRBARA LOPES


