Classificados.

Brasília, quarta-feira,
6 de fevereiro de 2013
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Editais
SINDICATO DE EMPREGADOS NO COMÉRCIO HOTELEIRO, RESTAURANTE,
BARES, LANCHONETES, PIZZARIAS, CHURRASCARIA, BOITES, COZINHAS INDUSTRIAIS, EMPRESAS FORNECEDORAS DE REFEIÇÕES CONVÊNIOS E AFINS,
CHOPARIAS, DANCETERIAS, SORVETERIAS, SERVIÇOS DE BUFFET, CANTINAS,
QUIOSQUES, EMPRESAS DE TICKETS DE REFEIÇÕES E SIMILARES E EM
CONDOMÍNIOS DE APART-HOTEL DO DISTRITO FEDERAL.
SDS Edifício Venâncio III loja 04 1º e 2º subsolos - Brasília-DF. Telefone: 3223-6142
EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
DOS EMPREGADOS, EXERCÍCIO DE 2013
O Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, faz saber aos Senhores
Empregadores do Comércio Hoteleiro, Restaurantes, Bares e Similares de todo o Distrito Federal, que o
desconto da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL de seus empregados deverá ser efetuado até o dia 31 de
MARÇO de 2013 e recolhido em favor deste Sindicato até 30 de abril de 2013, conforme dispõe os Arts.
579, 580, I, e 582 da CLT. O desconto deverá ser feito na importância correspondente à remuneração de
01 (um) dia de trabalho dos empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração, incluindo
adicionais, horas extras, comissões (gorjetas), descanso remunerado, e em fim da remuneração total
percebida pelo empregado, de conformidade com o disposto no inciso I Art. 580 da CLT. O recolhimento
deverá ser procedido até 30 de abril de 2013, sem multa, em QUALQUER AGÊNCIA da Caixa Econômica
Federal, Banco do Brasil ou em estabelecimentos bancários integrantes do sistema de arrecadação dos
tributos Federais, devendo os senhores empregadores nos enviar cópia da guia autenticada pelo estabelecimento. Lembramos ainda aos empregadores que havendo atraso no recolhimento, implicará nas
sanções do Art. 600 da CLT, como multa de 10% (dez) por cento nos primeiros 30 dias de atraso com adicional de 2% (dois) por cento por mês de atraso, alem de juros de mora de 1% (um) por cento e correção
monetária, sem prejuízos de outras penalidades que possam ser aplicadas pelas autoridades competentes
do Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com o Art. 598 da CLT. Ocorrendo contratações de empregados após o mês de março de 2013, a empresa deverá efetuar o recolhimento no primeiro mês de trabalho e recolher a contribuição até o 30º (trigésimo) dia do mês subseqüente, exceto se tal desconto já
tiver ocorrido no corrente ano em emprego anterior e devidamente anotado na CTPS obreira. Guias para
o referido recolhimento da Contribuição Sindical e maiores informações sobre o assunto, poderão ser
adquiridos em nossa Sede Social, endereço supracitado, em dias úteis no horário de 8:00 às
17:00.Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2013.
ELESBÃO FERREIRA OLIVEIRA
Presidente.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DE PROTESTO VALPARAÍSO DE GOIÁS-GO
Cleyton Soares Maia - Tabelião Respondente
Quadra 08 - Lote 12 - Parque Rio Branco - Valparaíso de Goiás/GO
Fone/Fax: (61) 3629-6910 / 3627-2573 / 3627-6647

PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS
E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO

*** EDITAL DE PROTESTO E INTIMAÇÃO ***

EDITAL DE HASTA PÚBLICA

Pelo presente edital, o CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE VALPARAÍSO DE
GOIÁS/GO, localizado na Quadra nº 04B, do Lote nº 01, Parque Esplanada III, na cidade de
Valparaíso de Goiás/GO, nos termos do Art. 15 § 1º, da Lei nº 9492, de 10 de setembro de
1997, do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Estado de Goiás-GO, FAZ
SABER as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas que tem em seu poder títulos protocolizados para protesto com as seguintes características:
200266830 COMUNICADE EVANG S.N.T. DA C.S. ENT 09.350.712/0001-05 DPI 10200
BANCO DO BRASIL 21/01/2013 - 200266846 POLITECNICA SAUDE LTDA 02.498.976/000161 DPI 10211 BANCO DO BRASIL 21/01/2013 - 200266848 WESLEY MOISES CRUZ
10.983.854/0001-99 DPI 203745281 BANCO DO BRASIL 21/01/2013.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi tirado nesta data
na forma legal o presente edital, cujo o seu teor e copia encontram-se afixados e arquivados na sede deste Cartório, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados,
intimados, para, no prazo de três dias, a contar do dia seguinte à sua tiragem, virem a
este Cartório fazerem o deposito do valor dos mesmo ou manifestarem suas recusas.
Horário de funcionamento: das 9:00h às 17:00h.
Valparaíso de Goiás/GO, 5 de fevereiro de 2013.

SINTRAMACON/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO DF
SCS QD 03 - Edifício Paranoá - 1º andar sala 101 - Brasília -DF Telefone 3224-0371
CNPJ - 73.561.516/0001-89
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MARINHA DO BRASIL
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2012
Objeto: Sistema de Registro de preços para a aquisição de material de limpeza, visando
atender as necessidades do Estado-Maior da Armada, conforme especificações/quantidades
definidas no Termo de Referência (Anexo A, do Edital).
Abertura das Propostas: 19/02/2013, às 10h. Local: www.comprasnet.gov.br.
Esclarecimentos: (61) 3429-1983, e-mail:daniel@ema.mar.mil.br.
DANIEL MENDES DA SILVA
Suboficial (ES)
Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS

A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Atacadista e Varejista de Material
de Construção do Distrito Federal,(SINTRAMACON/DF) no uso de suas atribuições
estatutárias (art. 16º alínea "a"), vem convocar todos os trabalhadores do comércio atacadista
de materiais para construção, para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária que será
realizada no dia 15 de fevereiro de 2013, na sede do SINTRAMACON/DF, no endereço sito à
SCS SUL QD 03 Edifício Paranoá Sala 101, Brasília/DF, a instalar-se em primeira convocação
ás 18:00hs e, em segunda convocação ás 18:30hs, para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia : a) Elaboração , discussão e aprovação de pauta de reivindicação a ser apresentada ao
Sindicato Patronal ; b) Concessão de amplos poderes á Diretoria do SINTRAMACON/DF para
estabelecer negociações com os empregadores e/ou com o sindicato Patronal com o objetivo
de celebrar convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos com vigência a partir de 0104-2013 ; c) Autorizar a instauração de dissídio coletivo, no caso de fracasso nas negociações
coletivas , bem como a celebração de acordo nos autos deste; d)Discussão e deliberação
sobre estabelecimento de contribuição assistencial e ou confederativa para todos os integrantes da categoria profissional, associado ou não ao SINTRAMACON/DF. Brasília/DF 05 de
fevereiro de 2013 - Luciana Rodrigues de Moraes - Presidente

O Dr. JERRY A. TEIXEIRA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível,
Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de
São Sebastião, nos autos de EXECUCAO DE SENTENCA,
processo nº 2011.12.1.002305-4, proposta por requerida por
JOAO RAMOS BOTELHO em face de JOSE AILTON
RIBEIRO DE ARAUJO, FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem, que será levado à HASTA PÚBLICA, nos
moldes do artigo 686, do Código de Processo Civil (CPC),
no átrio do Edifício do Fórum de São Sebastião/DF, Centro
de Múltiplas Atividades n° 4, por preço igual ou acima da
avaliação, em primeira hasta, no dia 14/03/2013, às
14h32min, e, em segunda hasta, no dia 02/04/2013, às
14h30min, o(s) seguinte(s) bem(ns): dos direitos pessoais
de titularidade do executado José Ailton Ribeiro de Araújo
sobre o imóvel situado na BR 251 Km 32, Núcleo Rural
Capão Comprido, Chácara 29, São Sebastião/DF, sendo
que o imóvel possui 13,45 hectares, e cada hectare avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), perfazendo um
total de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais).
Fica(m) o(s) interessados cientes de que, se o bem não
alcançar, na primeira hasta, lanço superior à importância da
avaliação, seguir-se-á a sua alienação pelo maior lanço em
segunda hasta, não sendo aceito lanço que ofereça preço vil
(art. 692, CPC). E, para o conhecimento dos interessados,
expediu-se este Edital, que será publicado e afixado nos
locais de costume e na forma da lei. São Sebastião-DF, 29
de janeiro de 2013. Eu, Maria do Socorro de Moura Santos
Franco, Diretora de Secretaria,subscrevo e assino o presente por determinação do MM. Juiz de Direito. São
Sebastião/DF, - DF, terça-feira, 29/01/2013 às 16h22.
002/2013
OS:327521

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS
SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA
Nº DE LAUDAS: 1/1
EDITAL DE CITAÇÃO – MONITÓRIA
Prazo: 20 dias
O MMº Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília-DF, na forma da Lei etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, neste Juízo e Cartório tramita a Ação MONITORIA nº 2011.01.1.063804-5, movida por LUBRIFICANTES GASOL
IND COM LTDA em face de S S COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA ME, CNPJ nº 09.185.988/0001-85 e JOAO
BATISTA DA SILVA, CPF nº 088.110.537-65 (ora em lugar incerto e
não sabido); cujo objeto é a cobrança das notas fiscais nº 022638, de
14/02/2011 e nº 022782, de 25/02/2011, referentes ao contrato de
fornecimento de combustivel celebrado entre as partes, sendo o presente para CITAR os requeridos a fim de que paguem, no prazo de 15
dias, contados do término do prazo deste edital, a quantia de
R$22.913,47(vinte e dois mil e novecentos e treze reais e quarenta e
sete centavos), valor atualizado até 11/12/2012, com os devidos
acréscimos legais, observando que: caso o faça, ficará isento de custas e honorários advocatícios (CPC, art.1102c, 1º). Nesse mesmo
prazo, poderá o réu oferecer embargos. Porém, se não houver o
cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial" (CPC, art.1102c).
O(a)(s) requerido(a)(s) fica(m) desde já ciente(s) de que, caso
queira(m) exercer seu(s) direito(s) de defesa, deverá(ão) constituir,
com a devida antecedência, advogado. Caso não tenha(m) condições
de constituí-lo, deverá(ão) procurar Defensor Público. Este Juízo tem
sua sede na Praça Municipal, Lote 01, Ed. Fórum Des. Milton
Sebastião Barbosa, Bl. B, Ala C, Sala 926, Brasília/DF. E, para que
chegue ao conhecimento do requerido e de terceiros interessados, a
fim de que, no futuro, não possam alegar ignorância, expediu-se este
Edital que vai devidamente assinado, publicado e afixada uma cópia
em local de costume, como determina a Lei. Brasília - DF, segundafeira, 21/01/2013 às 16h41.
OS:327511

JUÍZA DA QUINTA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO
ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA-DF
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS
A Dra. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, na forma da Lei etc... FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, neste Juízo
e Cartório tramita a Ação EXECUCAO POR QUANTIA CERTA nº 2010.01.1.1680968, movida por BANCO DO BRASIL SA contra Panificadora E Confeitaria Lays Ltda Me,
Welton de Sousa, portador da cédula de identidade 655360964 SSPSP, nacionalidade
brasileira, Lays Alessandra de Sales, portador da cédula de identidade 2659300
SSPDF, inscrito no TCPF sob número 02081131188, nacionalidade brasileira; sendo o
presente para CITAR PANIFICADORA E CONFEITARIA LAYS LTDA ME, WELTON
DE SOUSA e LAYS ALESSANDRA DE SALES, (ora em lugar incerto e não sabido), a
fim de que pague(m), em 3 (três) dias, a quantia de R$110.249,59(cento e dez mil e
duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), atualizada e com os
devidos acréscimos legais, sob pena de lhe(s) serem penhorados tantos bens quantos
bastem para liquidação da dívida. No caso de integral pagamento, no prazo de 3 (três)
dias, a verba honorária será reduzida pela metade. O prazo para oferecimento de
embargos será de 15 (quinze) dias contados a partir da citação. O(a)(s)
executado(a)(s) fica(m) desde já ciente(s) de que, caso queira(m) exercer seu(s) direito(s) de defesa, deverá(ão) constituir, com a devida antecedência, advogado. Caso
não tenha(m) condições de constitui-lo, deverá(ão) procurar Defensor Público. Este
Juízo tem sua sede na Praça Municipal, lote 01, Ed. Fórum Des. Milton Sebastião
Barbosa, Bl.B, sala C-925 - BSB/DF. Tudo conforme despacho de fl.189: Decisão
Interlocutória Citem-se por edital com prazo de 20 dias. Brasília - DF, terça-feira,
22/01/2013 às 18h33. Lucimeire Maria da Silva Juíza de Direito. E, para que chegue
ao conhecimento do requerido e de terceiros interessados, a fim de que, no futuro, não
possam alegar ignorância, expediu-se este Edital que vai devidamente assinado, publicado e afixada uma cópia em local de costume, como determina a Lei. Brasília - DF,
segunda-feira, 28/01/2013 às 12h49. Eu, RENATA BITTAR, Diretora de Secretaria, o
subscrevo. RENATA BITTAR - Diretora de Secretaria
OS:327479

