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5.1 MÁQUINAS E

IMPLEMENTOS

5.1 AGRICULTURA
E PECUÁRIA

MÁQUINAS
E IMPLEMENTOS

TUBOS DE IRRIGAÇÃO e asperso-
res em promoção Fone: 3022-2555/
3022-0303/ 3562-8303/ 3049-6012

SEMENTES
E MUDAS

BRACHIARÃO R$5,00 Massai, An-
drop. adubos 3x s/juros. 3632-1439/
9932-5667 Mineral Sementes

SERVIÇOS E PRODUTOS

ALUGA-SE BAIA para cavalo c/ tra-
tador e domador 8124-2720

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

ACHADOS
E PERDIDOS

COMUNICADO
DE EXTRAVIO

DE NOTAS FISCAIS
A EMPRESA ARTE Em Ma-
rketing - Projetos e Eventos
LTDA,comsedeaoCondomí-
nio Recanto Real Quadra 01
Conjunto 01 Lote 31 - Sobra-
dinho - Brasília/DF, CEP:
73.251-903, Inscrição Estadu-
al nº 07.383.543/001-07 e
CNPJ nº 02.437.404/0001-72,
vem através deste, comuni-
car o extravio do Livro Regis-
trodeUtilizaçãodeDocumen-
tos Fiscais e Termos de Ocor-
rências nº 01 e Comprovan-
te de Admissão a Jogos e Di-
versões Publicas nº 34.501
a 37.300.

POLIMIX
CONCRETO LTDA
COMUNICAMOS O

EXTRAVIO E A PERDA da nota
LU 4794 do cliente Ferrovia Cen-
tro-Atlantica AS para as devidas
baixas junto à matriz

AO PORTADOR DO CHEQUE nº
000007, do Banco Santander Ag.
0082, c/c 0128930-1 no valor de
R$250,00 favor entrar em contato
9599-2324

CONVOCAÇÕES

ABANDONO
DE EMPREGO

SENHOR EDGAR da Costa
Pereira - CTPS 026231 - sé-
rie 00004 - MA. Esgotados
nossos recursos de localiza-
ção e tendo em vista encon-
trar-se em local não sabido,
convidamos o Senhor Ed-
gar da Costa Pereira - CTPS
026231 - série 00004 - MA, a
compareceremnossoescritó-
rio, a fim de retornar ao em-
prego ou justificar as faltas
desde 13/08/2015, dentro do
prazo de 48 hs a partir des-
ta publicação, sob pena de fi-
car rescindido, automatica-
mente, o contrato de traba-
lho, nos termos do art. 482
da CLT. Brasília - DF, 17 de
setembro de 2015. Confede-
ral Vigilância e Transporte
de Valores LTDA. QD 03 Lo-
te 320 - SAAN

MACARIO TRASNSPORTE Ltda-
ME, solicita que o Sr Gilmar Olivei-
ra de OLiveira CTPS nº 47.444, Se-
rie 0032 SSP/PA, comparece a noss-
po Departamento Pessoal no prazo
de 36 horas, para justificativa de su-
as faltas ocorridas desde 17/08/
2015 a 18/09/2015. Sob pena de ca-
racterizar abandono de emprego con-
forme art 482 Letra I da CLT.

5.2 CONVOCAÇÕES

AEMPRESABRASFRUTASAgrone-
gócios Ltda CNPJ: 04.719.773/
0002-64,situadaDF001km59cháca-
ra Zuzão Ponte Alta Norte - Gama
DF, convoca o Sr. Gustavo Mesqui-
ta de Oliveira CTPS: 01228 série:
00025 / DF, a comparecer em sua
sede no prazo de 24 horas, sob pe-
na de caracterização de abandono
de emprego, sujeito as penalidades
previstas no Art. 482, letra I da
CLT.

CONDOMÍNIO
DO BLOCO I DA SQS 313

CNPJ 37.114.907/0001-91, CON-
VOCA Marcelo Alváres Da Silva
p o r t a d o r d o C P F :
007.229.748-41, a comparecer no
prazo de 3 dias ou entrar em conta-
to imediatamente com a sindica Di-
ana Rocha 61 3245-4553 / 3345-
8752 uma vez que a sua unidade
o Ap 208, se encontra fechada,
com vazamento e prejudicando a
condônima do Ap 108, no banhei-
ro social. Vencido o prazo o condo-
míniotomarámedidasjudicíaiscabi-
veis para ter acesso ao seu aparta-
mento para reparos necessarios
e com todos os encargos sob a
sua responsabilidade.

MÍSTICOS

AMARRAÇÃO CONQUISTE quem
voce ama, a promoção que tanto de-
seja. Abra seu caminhos no amor,
no trabalho e nos negocios. Com re-
sultado rapido e infaliveis. sigilo abso-
luto whatsapp Fone (62) 9611-8382
www.centroespiritasandalo.com.br

BABALORIXÁ CASA dos Orixás
Mãe Vitória Ñ se desesp, cada
perg. uma respost. Qual for seu ti-
po de probl. em 24hs vc tem result.
Faz e desfaz qualq tipo de trab. E ñ
me confunda c/ outras que vc ja foi
e ñteve result. Única vidente no DF
c/200.000 trab. garant. e confir.
Cons. c/ 2kilos de alimentos ñ pereci-
vel 3356-1364/8320-6986

EDITALDE CITAÇÃO Prazo: 20 diasAMMª Juíza de Direito da 9ª 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 aAção Monitória nº 2014.01.1.192095-2, movida por BANCO DO BRASILSAem
face de PRATES TECNOLOGIA SERVICOS E EVENTOS LTDA ME, MACIELALVES DE CARVALHO (ora em
lugar incerto e não sabido); cujo objeto é o Contrato deAbertura de Crédito na Espécie Cartão de Crédito BNDES nº
123.114.451 (79471205) no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), sendo o presente para CITAR
PRATES TECNOLOGIASERVICOS E EVENTOS LTDAME, inscrita no CNPJ sob número 09.104.641/0001-60 e
MACIELALVES DE CARVALHO, portador da cédula de identidade 1950157 SESP/DF, inscrito no CPF sob número
057.640.601-50,nacionalidadebrasileira (ora emlocal incertoenão sabido), a fimdeque pague,noprazode15dias,
contados do término do prazo deste edital, a quantia de R$233.426,14(duzentos e trinta e três mil e quatrocentos e
vinte e seis reais e quatorze centavos) ( valor de agostos de 2014), devendo ser atualizada e com os devidos acrésci-
moslegais,observandoque:casoofaça, ficará isentodecustasehonoráriosadvocatícios(CPC,art.1102c,1º).Nesse
mesmo prazo, poderá o réu oferecer embargos. Porém, se não houver o cumprimento da obrigação ou o ofereci-
mentodeembargos,"constituir-se-á,deplenodireito,otítuloexecutivojudicial"(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 dev-
idaantecedência,advogado.Casonãotenha(m)condiçõesdeconstituí-lo,deverá(ão)procurarDefensorPúblico.Este
Juízo tem sua sede na Praça Municipal, Lote 01, Ed. Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa, Bl. B,Ala A, Sala 804,
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, quinta-feira, 03/09/2015 às 12h14.

5.2 MÍSTICOS

O FUTURO ESTÁ EM VOCÊ
CRISTALCONSELHEIRAe Orien-
tadora, Astróloga, Vidente, Búzios
e tarot, Clarividência. Faz e des-
faz qualquer tipo de trabalho, seja
qual for seu problema não se de-
sespere, Cristal tem a solução. Ve-
nha ver para Crer!!! Cristal estará
sempre pronta a lhe ajudar em
seus problemas tais como: amor
mal correspondido, vícios em ge-
ral, casamentosemcrise,medo,de-
pressão, inveja, frieza sexual em
ambos os sexos, se sua firma, em-
presa ou negócio não vão bem,
quer descobrir uma traição, rece-
ber um dívida, quer vender o seu
imóvel rápido, filhos problemáti-
cos, problemas familiares, Não se
desespere. Ligue e marque a sua
consulta. Traz de volta a pessoa
amada, ensina simpatias para to-
dos os fins, faz amarração para o
amor. Trabalhos rápidos e garanti-
dos. Pagos após o Resultado. A
Única que realiza os trabalhos na
presença do cliente. 3222-6856/
8154-5941/9222-0894/8609-9598

DONA DAYANE no que diz res-
peito ao empenho, ao compromis-
so, ao esforço, a dedicação não
existe meio termo ou se faz uma
coisa bem feita ou não faz. Te-
nho solução para os seu proble-
mas: espirituais, filhos problemáti-
cos; frieza sexual; separação; víci-
os; linha branca. Tarot e Búzios.
Seriedade, sigilo: **3346-6460/
8158-7594/ 9922-0472/ 9424-
4269/ 8585-5266 **

DONA IRENE joga-se búz e cartas,
traz a pessoa amada c/orixás no pra-
zo de 3 dias 3373-5027/9256-5573

RECADOS

AGATA PRECISA de ajuda p/ pa-
ga a faculdade. 9583-7009
INGRID 19 ANOS universitária preci-
sa de ajuda p/ pagar mensalidade
9439-7170
JOVEM GRÁVIDA prec. de ajuda fi-
nanceira 8537-3926/4102-7847 Cei
AGÊNCIA DE NAMORO Pétalas
de rosa. 8532-5572 / 9396-1531

5.2 RECADOS

AGÊNCIA ENCONTRO de Cora-
ções Namore ou faça amizade com
seriedade. Tratar: 3352-9396

RELIGIOSOS

NOVENAPODEROSAaoMeninoJe-
sus de Praga. Ó Jesus, que disses-
tes em vosso Evangelho: "Pedi e re-
cebereis, procurai e achareis, batei
à porta e ela se abrirá", por intermé-
dio de Maria, vossa Mãe Santíssi-
ma, com fé e confiança eu bato à
porta do vosso Coração e humilde-
mente peço a vosa divina graça.
Atendei, Senhor, à humilde prece
que neste dia vos dirijo. (mencione
o pedido). Ó Jesus, que prometes-
tes: "Tudo que pedirdes ao meu
Pai em meu nome, Ele vo-lo concede-
rá, a Deus, vosso Pai e meu Pai ce-
lestial, apresento a minha oração. In-
tercedei, Senhor, junto ao Pai de bon-
dade e Deus de toda consolação, pa-
ra que Ele ouça nesta hora a minha
súplica. (Mencione o pedido). Ó Je-
sus, que afirmastes: "Passarão o
céu e a terra, porém minhas pala-
vras não passarão", confio em vos-
sa promessa, Senhor, e espero que
o vosso poder e imensa bondade
me consolarão e me darão o que
vos peço neste momento.
(Mencione o pedido). Em união
com Jesus, rezar um Pai-Nosso a
Deus, e em seguida, três Ave-Ma-
ria, pedindo a intercessão de Nossa
Senhora junto de seu Filho, Menino
Jesus. Publiquei em agradecimento
de graça recebida.

5.3 INFORMÁTICA

SUPORTE TÉCNICO

ASSISTÊNCIA 24 HORAS SOS-
VÍrusmanutençãoupgradebackupre-
des e wi-fi 8161-6113/9984-4750

5.4 DINHEIRO E
FINANÇAS

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

DINHEIRO E
FINANÇAS

ABERTURA DE CRÉDITO
A MAXCRED LIBERA

ATÉ R$500.000,00 GDF Taxa a
partir 0,85% p/Fed, GDF, CEF, con-
dição especial, desc. em folha,
déb c/c, no cheque, aposentados,
empresapriv,mesmoque tenhaou-
tros emprést. c/ carência de 6 me-
ses. SCS Qd 01 Bl. D Ed. JK
12ºand Sala 127. Tr: 3323-4479

CREDIFÁCIL
ABERTURA DE CREDITO Func.
Público, GDF, INSS, Privado,
Desc. folha, Déb c/c, Cheque, car-
tãodecrédito.RefinanciamentoeFi-
nanciamento Imóvel e veículo. Cré-
dito Pessoa Jurídica F:3322-2244

ABERTURA DE CRÉDITO
PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLI-
COS mesmo que tenham outros fi-
nanciamentos, liberação rápida
no cheque, débito em conta e car-
tão de crédito em até 10x. Tr:
3039-3986/ 8188-1076.

PORTABILIDADE
EMPRESTIMOCONSIGNADOTra-
ga seu emprestimo para a CAIXA
e Libere sua Margem. P/ serv. públi-
cos Federais, Estaduais e Munici-
pais. Sem cobrança de adicio-
nais. Ligue-nos e tire suas dúvi-
das. Correspondente CAIXA. (61)
3624-0409/ 9421-3451/8553-4073

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONSULTA PÚBLICA

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH, convoca a
população para a Consulta Pública de Projeto de Lei que dispõe sobre polo
atrativo de trânsito previsto no art. 93 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro e dá outras
providências. A consulta será realizada no dia 22 de setembro (terça-feira)
de 2015, às 18h, no Edifício Sede da SEGETH, no Setor Comercial Sul (SCS),
Quadra 6, Bloco A, Lotes 13/14, Asa Sul, 2º andar – sala de reuniões (auditório)
– Região Administrativa de Brasília, Brasília/DF. As informações necessárias
para subsidiar o debate estarão disponíveis para consulta presencial na sede
da SEGETH, sala de reuniões do 2º andar, a partir deste Aviso.

Brasília/DF, 17 de setembro de 2015.
LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES

Secretário-Adjunto

Secretaria de Gestão do Território e
Habitação do Distrito Federal

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB, declara a quem
interessar possa que realizará Chamada Pública visando selecionar
Associação ou Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e criarAssociação ou Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e criarAssociação ou Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e criarAssociação ou Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e criar
Cadastro Reserva de Associações ou Cooperativas de acordo com o
cronograma abaixo.

Etapas Datas
Prazo para entrega das documentações das
Associações e Cooperativas (conforme item 3)

31/08 a
25/09/2015

Divulgação da lista preliminar com as entidades aptas a
participarem daAudiência Pública (conforme item 5.1)

30/09/2015

Prazo para apresentação de recursos (conforme item5.1.2) 01 e 02/10/2015
Divulgação da lista final com as entidades aptas a
participarem daAudiência Pública (conforme item 5.1.3)

07/10/2015

Data provável de realização da Audiência Pública
(conforme item 5.3.1)

14/10/2015

Assinatura doTermo deCompromisso (conforme item 5.5) 21/10/2015
Retirada do Edital: Prefeitura do Campus Universitário Darcy Ribeiro
– Asa Norte – CEP 70.919-900 – Brasília DF. Maiores informações
(61) 3107-3355 – Francisco de Assis Lima.

MARCO AURÉLIO GONÇALVES DE OLIVIERA
Prefeito do Campus

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA - FUB
PREFEITURA DO
CAMPUS - PRC


