
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, 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 Erasmo Braga, 115 Lam I Corr B Sal 215 CEP.: 02002-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2387 e-mail:
cap10vciv@tjrj.br, tramitam ao autos da classe/Assunto Petição - Cível - Prestação de Serviços / Direito Civil, de nº 0420700-
70.2013.8.19.0001, movida por TIM CELULAR S/A em face de MIRA RIO PAPELARIA LTDA - ME, objetivando, suscintamente,
cobrança do valor histórico de R$ 36.980,75 (trinta e seis mil, novecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), que
sofrerão atualização oportunamente, na fase de execução, bem como, condenação ao pagamento dos consectários legais.
Assim pelo presente edital CITA o réu MIRA RIO PAPELARIA LTDA - ME, CNPJ/MF Nº 03.614.085/0001-96 ,na pessoa do rep.
legal, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer contestação ao pedido
inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC),
caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 16/04/2017. 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
ARNALDO COLOCCI NETTO, oficial do Serviço de Registro de Imóveis do 8° SERVIÇO
REGISTRAL DE IMÓVEIS, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 27.128.933/0001-15, atendendo
a requerimento de 06/07/2017 formulado pelo credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 60.746.948/0001-12, prenotado sob o n° 770312 às fls. 262
do L° 1-CV, procede por meio do presente, nos termos do art. 26, § 4° da Lei n° 9.514/97,
à INTIMAÇÃO de RENATA DOURADO DOS SANTOS DA FONTE, brasileira, casada,
administradora, portadora da cédula de identidade n° 09879901-8, expedida pelo DETRAN/
DIC/RJ, em 24/01/2005, inscrita no CPF sob o n° 025.628.627-24, e seu esposo ALEXANDRE
DA FONTE JUNIOR, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade n°
07362880-2, expedida pelo IFP/RJ, em 04/10/1994, inscrito no CPF sob o n° 003.758.547-97,
domiciliados na Estrada Japoré n° 231 - apt° 305 - bl-3, Jardim Sulacap, Rio de Janeiro/RJ,
bem como seu bastante procurador FELIPE DOURADO DOS SANTOS, brasileiro, casado,
militar, portador da cédula de identidade n° 26370, expedida pelo CBMERJ, em 23/03/2010,
inscrito no CPF sob o n° 079.001.737-73, residente e domiciliado nesta cidade à Rua
Evaristo de Morais, n° 310, Bloco 4, apt° 101, Vila Valqueire/RJ, para que compareçam a esta
Serventia, situada na Rua da Alfândega, n° 91, 3° andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, no
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados desta data, a fim de efetuar o pagamento
dos encargos vencidos e não pagos, previstos no contrato de financiamento imobiliário n°
752782-9, firmado em 24/12/2014, com garantia de alienação fiduciária registrada na matrícula
n° 102076-A, sob o n° R-9, a qual diz respeito ao imóvel situado na Rua Tenente Emilio
Maurell Neto, n° 100 - Lote 8 da Quadra ‘‘G’’ do PAL 34021 - Vila Valqueire, Rio de Janeiro
- RJ - CEP 21.321-440, de responsabilidade de V.Sªs. Segundo o requerimento, o valor destes
encargos, posicionados em 06/07/2017, corresponde a R$ 102.108,70 (cento e dois mil, cento
e oito reais e setenta centavos), sujeitando-se a atualização monetária, juros de mora e ao
acréscimo dos encargos que vencerem, até a data do efetivo pagamento, conforme planilha
de débitos que o acompanha. Ficam V.Sªs., cientificadas de que o não cumprimento da
obrigação no prazo estipulado implica na consolidação da propriedade do imóvel acima
mencionado, em favor do credor fiduciário, nos termos  do art. 26, § 7°, da Lei 9.514/97.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2017. ARNALDO COLOCCI NETTO - OFICIAL DO
REGISTRO DE IMÓVEIS - MATRÍCULA N° 06/1441. O OFICIAL.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
MMZ Imobiliária Ltda e outros, CNPJ nº.
15.423.024/0001-20, torna público que requereu
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente –
SMAC, através do processo nº. 14/201.156/2012,
a prorrogação da Licença Municipal de Instalação
(LMI), para construção de grupamento residencial
multifamiliar situado na Avenida 1 PAA 12019,
363 – Barra da Tijuca, RJ.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convoco, na forma das disposições legais e estatutárias, todos os integrantes da
categoria profissional, empregados que trabalham nas empresas do Sindicato
Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo - Sindigás,
sócios e não sócios, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no
dia 18 de julho de 2017, às 17:30 horas, em primeira convocação e em segunda
e última convocação com qualquer número de presentes às 18 horas, na Subsede
do Sindicato, localizada a Rua Tenente José Dias,133 - Centro - Duque de Caxias -
RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: a) Discussão e aprovação da
pauta de reivindicações a ser apresentada às empresas; b) concessão de poderes à
diretoria do Sindicato, para estabelecer negociações diretas com as empresas e, se
malograrem as negociações, suscitar o competente dissídio coletivo; c) aprovação
de contribuição de todos os empregados, de acordo com o inciso IV - do artigo
8º, da Constituição Federal, com autorização prévia e coletiva do desconto desta
contribuição.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2017

Lígia Arneiro Teixeira Deslandes
Presidenta
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS
DE PETRÓLEO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SITRAMICO/RJ

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, RESOLVE:
PORTARIA N.° 356 DE 13 DE JULHO DE 2017.
EXONERAR: LUIS CLAUDIO MARTINS FREITAS do Cargo em Comissão de Assessor do
Serviço de Transporte, Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.

Nova Iguaçu, 13 de julho de 2017.
Rogério Teixeira Junior

Presidente
CMNI

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

O desembargador Car-
los Eduardo Thompson,
presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região
(TRF-4), afirmou que até
agosto de 2018, antes da
eleição, o processo em que
o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva foi condenado
a nove anos e seis meses de
prisão pelo juiz Sérgio Mo-
ro estará julgado em segun-
da instância. Thompson
afirmou ainda que não ha-
verá mais rapidez na deci-
são, mas que a previsão se-
gue o curso natural do pro-
cesso.

— Posso afirmar com
quase absoluta certeza que
antes da eleição esse pro-
cesso já estará pautado e
julgado no tribunal — disse
o desembargador.

Um político só se torna
inelegível se a condenação
ocorrer antes do registro da
candidatura.

Thompson explicou que
a defesa do ex-presidente
Lula e o Ministério Público
Federal poderão inicial-
mente ingressar com um
recurso ao próprio juiz Ser-
gio Moro, chamado de em-
bargo de declaração. Ape-
nas depois dele é que são
impetradas as apelações de
sentença ao TRF4.

Eduardo Thompson dis-
se ainda que as decisões
têm sido tomadas com cele-
ridade e lembrou que o juiz
Sérgio Moro já proferiu 32
sentenças da Operação La-
va Jato.

Processo será
julgado antes
de 2018

O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, em
pronunciamento realizado
ontem, em São Paulo, fez
questão de se colocar no ce-
nário político em 2018 e
disse que vai pedir ao PT
para ser o candidato do
partido à Presidência. Lula
disse ainda que “somente

na política quem tem o di-
reito de decretar o meu fim
é o povo brasileiro”.

— Se alguém pensa que
com essa sentença me tira-
ram do jogo, pode saber que
eu tô no jogo — declarou
Lula, garantindo:

— E agora quero dizer ao
meu partido que até agora

não tinha reivindicado,
mas vou reivindicar, de me
colocar como postulante à
Presidência da República
em 2018.

Lula criticou a decisão de
Moro de condená-lo.

— Moro prestará conta
para a História — afirmou.

Lula afirma que quer se
candidatar à Presidência

Lula criticou Moro
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