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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.

Processo nº 708/2017 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria, homologo o
aditamento de valor do Contrato nº 008/2013 no percentual de 8,21% do seu valor mensal
para prestação de serviços de conservação e limpeza desta Casa, com a empresa EIMS –
EMPRESA IGUAÇU DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA., corrigindo o seu valor mensal
para R$ 83.743,80 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos).

Em, 06 de julho de 2017.
ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017

A Câmara Municipal de Teresópolis torna público que fará realizar às 16:00 horas
do dia 07/08/2017, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2017,
que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de agenciamento de viagens, com fornecimento e bilhetes de passagens
aéreas, agenciamento de hospedagem e outras atividades afins, esclarecimentos e
cópia do edital, na Câmara Municipal de Teresópolis (Anexo) – Av. Feliciano Sodré,
595, sala 112, Várzea, Teresópolis – R.J. em dias úteis, no horário das 09:30 às
12:00 horas e das14:00 às 17:00 horas; pelo telefone (21)2742-1766 ramal 202 ou
pelo e-mail licitacao@camarateresopolis.rj.gov.br.

Teresópolis, 12 de julho de 2017.
Vicente Dantas da Costa

Presidente da Comissão de Licitação

CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
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EMPREGO E ECONOMIA

O Conselho Nacional de
Técnicos em Radiologia
prorrogou as inscrições do
concurso público com car-
gos de níveis fundamental,
médio e superior. Os salári-
os vão de R$ 937 a R$ 5.145.
No total, são 2.370 vagas.

O novo prazo de inscrição

vai até o dia 14 de agosto, pe-
lo site do Instituto Quadrix. 

No Rio de Janeiro, as
chances são para auxiliar de
serviços gerais, auxiliar ad-
ministrativo, agente fiscal,
técnico em contabilidade,
técnico em informática, ad-
vogado, agente administra-

tivo e contador.
Os aprovados serão lota-

dos nas cidades de Brasília,
Rio, Porto Alegre, Aracaju,
Maceió, Salvador, Goiânia,
Florianópolis, Campo Gran-
de, Cuiabá, Vitória, Recife,
Natal, São Luís, Teresina,
Porto Velho e Manaus.

Concurso prorroga inscrição

A Secretaria de Estado
de Trabalho e Renda (Se-
trab) divulgou a existência
de 1.270 vagas de trabalho
em empresas de diversas
regiões do Estado do Rio. O
órgão público apenas rece-
be os currículos dos candi-
datos e encaminha as infor-
mações dos concorrentes
para as companhias. Os sa-
lários podem chegar a R$ 5
mil, e há chances para pro-
fissionais com ensino fun-
damental, médio, técnico e
superior.

A maior parte das vagas
está concentrada na capi-
tal, onde há necessidade de
927 empregados. Alguns
destaques são: 350 vagas
para repositor de mercado-
ria e 280 para operador de
telemarketing.

Os interessados devem
procurar um dos postos Si-
ne/Setrab ou pegar mais
informações no site http://
maisemprego.mte.gov.br/.

Mais de mil
oportunidades 
no Rio de Janeiro

Vagas em todo o Estado

DIVULGAÇÃO


