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EMPREGO 

A Lojas Americanas está
com inscrições abertas pa-
ra o programa de estágio.

Os candidatos devem
concluir a graduação em de-
zembro de 2017 nos cursos
de administração, ciências
contábeis, comunicação so-
cial, economia, engenharia
de produção e marketing.

A empresa busca estudan-
tes que se identifiquem com o
mercado varejista, atitude de
dono do negócio, paixão por
desafios, ambição, foco em re-
sultados, dinamismo e dispo-
nibilidade para estagiar por
30 horas semanais.

O processo seletivo in-
clui triagem curricular, eta-
pas online e com área de
Gente & Gestão, além de
entrevistas com gestores.

Durante o período de es-
tágio, os estudantes passa-
rão por um programa de
treinamento em loja para
desenvolver habilidades de
gestão e interação com as
rotinas do varejo. Ao final
do programa, eles serão
avaliados e terão a oportu-
nidade de assumir um
grande desafio: liderar uma
unidade de negócio da
companhia.

As inscrições podem ser
feitas até o dia 21 de maio
pelo site http://estagio.la-
sa.com.br.

Seleção para
estágio na Lojas
Americanas

Vagas para estagiários

REPRODUÇÃO

O Governo do Rio de Ja-
neiro, por meio da Secretaria
de Trabalho e Renda, divul-
gou mais de 730 oportunida-
des de emprego em todo o es-
tado. As vagas são para pesso-
as de ambos os sexos, com a
exigência de formação entre o
ensino fundamental incom-
pleto e o superior completo,

além de salários de até R$ 5
mil, mais benefícios.

São 384 chances para de-
ficientes: 94 vagas para ven-
dedor de comércio varejista,
70 para repositor de merca-
doria, 20 para embalador à
mão, 80 para atendente de
lanchonete, 11 para auxiliar
nos serviços de alimentação,

entre outras.
Na Capital, são 302 va-

gas, com destaque de 50 pa-
ra operador de telemarke-
ting receptivo, 50 para ope-
rador de telemarketing ati-
vo, 40 para despachante de
transporte coletivo, entre
outras. A Região Serrana
tem 23 oportunidades. 

As inscrições para se
candidatar às vagas podem
ser feitas nos postos Sine/
Setrab ou no site maisem-
prego.mte.gov.br. 

O banco de dados de em-
prego pode sofrer alterações
momentâneas como inclusão
e fechamento de vagas ou am-
pliação e redução de ofertas. 

Governo divulga vagas de emprego

Edital de Citação de TROPICAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME, inscrito no CNPJ nº 01.665.295/0001-88, com prazo
de vinte dias.
A MM Juíza de Direito, Dra. Eunice Bitencourt Haddad - Juíza Titular do Cartório da 24ª Vara Cível da Comarca da
Capital, 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 é localizado na Av. Presidente Vargas, 2555 - 5º Pav. - Salas 504/513/526
- Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ, tramitam os autos da Ação Monitória, proc. nº 0412408-62.2014.8.19.0001,
movida por EVALDO DA SILVA SGRO, residente e domiciliado em Cachoeiras de Macacu/ RJ - inscrito no CPF nº
005.105.537-61, identidade nº 07154019-9-IFP em face de TROPICAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME, inscrito no
CNPJ nº 01.665.295/0001-88, objetivando, em resumo, a intimação do réu para que pague ao autor, no prazo legal, a
quantia reclamada de R$14.000,00 (quatorze mil reais), acrescida dos encargos moratórios legais, débito este oriundo
do contrato (fevereiro/2014) de serviços de terraplanagem e movimentação de material desempenhados no local
conhecido como Gleba Ribeira S/ N, no Município de Cachoeiras de Macacu/RJ. Assim, pelo presente edital CITA o réu
TROPICAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME, acima qualificada (com último endereço conhecido na Rua Santa Luzia,
nº 405 - Sala 506 - Centro/RJ, onde não foi localizada, conforme certidão de fls. 50), que se encontra em lugar incerto
e desconhecido, para que pague a importância acima reclamada. Ciente a ré que efetivando o pagamento, NO PRAZO
de 15 (quinze) dias, os quais deverão ser contados após decorridos vinte dias da primeira publicação, ficará isenta da
obrigação de pagar custas processuais e honorários de advogado. Ciente ainda que, no mesmo prazo, poderá oferecer
Embargos, que suspenderão a eficácia desta execução, e que, não sendo opostos os Embargos no mencionado prazo, a
ação prosseguirá na forma prevista no Livro I, Titulo VIII, Capítulo X da lei 11.232/05. Dado e passado nesta cidade de Rio
de Janeiro, vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis. Eu, Flávia Mattos - Téc. de Ativ. Jud. matr.
01/28790, digitei. E eu, Jaira Viana Maurat da Rocha - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/30819, o subscrevo

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE BARRA MANSA S.A.
C.N.P.J. 10.840.738/0001-10

ESTUDO DE IMPACTO AMBIETAL

A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE BARRA MANSA S.A. torna publíco que entregou
e foram aceitos para fins de análisa pelo instituto Estadual do Ambiente - Inea, o estudo
de impacto ambiental (EIA) e seu respectivo relatório de impacto ambiental (Rima)
referentes ao requerimento de licença prévia para análise da viabilidade ambiental da
implantação de uma Central de Tratamento de Resíduos Classe 1, a ser localizada no
município de Barra Mansa, sob sua responsabilidade.
Informa que o EIA/Rima estarão à disposição dos interessados na Biblioteca do Inea e no
endereço eletrônico (www.inea.rj.gov.br).
As manifestações públicas deverão ser encaminhadas à Gerência de Atendimento do
Inea, na Avenida Venezuela, no 110, Saúde - Rio de Janeiro - RJ, conforme processo
E-07/002.3065/2015.

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
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência

Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção de Computadores,
Notebooks e Impressoras da CMNI

Contrato nº: 003/2017.
Processo nº: 189/2017 - CMNI.
Contratado: LFC DE SOUZA BAZAR
Prazo: 12 (doze) meses.
Início e Término: de 24/04/2017 a 23/04/2018.
Valor do Contrato: R$ 77.871,60 (setenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e
sessenta centavos).
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
Assinatura do Contrato: 24/04/2017.

Nova Iguaçu, 24 de abril de 2017.
ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

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

Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e
Corretiva de Central Telefônica e Ramais com troca de peças

Contrato nº: 004/2017.

Processo nº: 158/2017 - CMNI.

Contratado: LFC DE SOUZA BAZAR

Prazo: 12 (doze) meses.

Início e Término: de 25/04/2017 a 24/04/2018.

Valor do Contrato: R$ 46.190,00 (quarenta e seis mil, cento e noventa reais).

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

Assinatura do Contrato: 25/04/2017.

Nova Iguaçu, 25 de abril de 2017.

ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

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

Processo nº 297/2017 - Baseado no parecer do Controle Interno, homologo a Licitação nº
008/2017 para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas
de automação de fechadura eletrônica com teclado digital e no break, com reposição
de peças, pelo período de 12 (doze) meses, adjudicando o serviço à empresa STELLAR
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA., no valor total de R$ 49.080,00
(quarenta e nove mil e oitenta reais).

Em, 02 de maio de 2017.
ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente


