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

PORTARIA N° 039, DE 11 DE MARÇO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR RAÍSSA GALDINO DOS SANTOS, para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor III Administrativo, símbolo DG9, Código Identificador
DG9-015, a contar da data de sua publicação.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 11 de março de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

AVISO DE PREGÃO
A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que fará realizar na
sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Martinho Campos nº 25,
sala 06, Centro, Carmo-RJ: a realização da PREGÃO PRESENCIAL N.º 0039/2014,
Processo Administrativo nº 00285/2014 e apensos, atendendo a solicitação da Secretaria
Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos e do Gabinete do Prefeito, no dia
27/03/2014, às 10h30min, visando à aquisição de material de construção, hidráulicos,
elétricos e ferramentas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,
Habitação e Serviços Públicos e do Gabinete do Prefeito.

Carmo/RJ, 14 de março de 2014.
Fernando Antonio Gonçalves
Presidente da CPL/Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO
A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que fará realizar na
sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Martinho Campos nº 25,
sala 06, Centro, Carmo-RJ: a realização da PREGÃO PRESENCIAL N.º 0040/2014,
Processo Administrativo nº 00481/2014 e apensos, atendendo a solicitação do Gabinete
do Prefeito, da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil e Secretaria Municipal de Agricul-
tura, no dia 27/03/2014 às 10h30min, visando à aquisição de pneus para os veículos do
Município de Carmo/RJ.

Carmo/RJ, 14 de março de 2014.
Fernando Antonio Gonçalves

Presidente da CPL/Pregoeiro

está tentando intimidar a po-
lítica de UPPs:

— Os criminosos provo-
cam o estado e querem a guer-
ra, mas nós queremos a paz.

TROPA SERÁ CAPACITADA
A metade dos policiais trei-

nados vai atuar no Alemão e
na Penha. Os outros serão
mandados para a Zona Sul,
principalmente para o Pavão-
Pavãozinho e Rocinha. 

De acordo com o coronel
Frederico Caldas, comandan-
te da Coordenadoria de Polí-

cia Pacificadora, após o trei-
namento do grupo, os 9.200
policiais restantes que atuam
em UPPs serão capacitados. 

— Esses policiais, após o
treinamento, terão maior ca-
pacidade de reação e reflexo.
Isso não muda o conceito do
projeto das UPPs. Apenas va-
mos dar uma capacitação mai-
or, principalmente por causa
dos últimos acontecimentos. 

No curso, os PMs vão
aprender técnicas de abor-
dagem e formas de progre-
dir em segurança. 

Pouco mais de três anos
após a tomada dos comple-
xos do Alemão e da Penha, o
Bope voltou a ocupar ontem
as comunidades por tempo
indeterminado. 

No início da tarde de on-
tem, os caveiras já tinha en-
trado no Alemão, acompa-
nhados de 100 policiais de
diversas UPPs, que serão
treinados por eles durante
cerca de uma semana. O Ba-
talhão de Choque também
está na comunidade.

Ontem mesmo, os PMs fi-
zeram um reconhecimento
na Pedra do Sapo, onde o
Bope está implantando uma
Companhia de Instrução. A
tropa de elite também vai le-
var para o Alemão uma
Companhia Operacional. 

A decisão de ocupar foi to-
mada depois do quarto assas-
sinato de policial de UPPs da
região em cerca de um mês e
meio. Na última quinta-feira,
o tenente Leidson Acácio Al-
ves Silva foi morto durante
patrulhamento no Parque
Proletário, na Penha. Ele era
subcomandante da UPP da
Vila Cruzeiro.

Para o governador Sérgio
Cabral, o crime organizado

Caveiras tomam
Alemão e Penha

BOPE VAI OCUPAR COMUNIDADES POR TEMPO INDETERMINADO

BPMs reforçam Complexo da Penha e fazem treinamento com Bope

URBANO ERBISTE 

MAIS

Cinco pessoas foram
encontradas mortas den-
tro de casa na manhã de
ontem em Rio das Ostras,
no litoral do Rio. A resi-
dência fica em um condo-
mínio no bairro Cidade
Praiana. A causa das mor-
tes está sendo apurada pe-
la perícia. A identidade
das vítimas ainda não foi
divulgada oficialmente. A
polícia informou apenas
que um corpo é do sexo fe-
minino e os outros quatro

do sexo masculino.
Peritos recolheram do-

cumentos e vestígios na ca-
sa, incluindo latinhas de
cerveja. Um carro com
placa da Bahia também foi
periciado. A polícia vai ou-
vir testemunhas e averi-
guar se há imagens de câ-
meras de segurança e ra-
dares que possam dar al-
guma pista sobre o caso.
Os moradores da região fi-
caram chocados com o cri-
me misterioso.

Cinco pessoas encontradas
mortas em Rio das Ostras

O humorista Renato
Aragão, de 79 anos, famo-
so por fazer o Didi na tele-
visão, deu entrada, no iní-
cio da tarde de ontem, no
Centro de Tratamento In-
tensivo do Hospital Barra
D’Or. Ele teria passado
mal, com problemas de
pressão, na manhã seguin-
te à festa de aniversário da
filha, Lívian Aragão, que
completou 15 anos na noite
de sexta-feira. Ele chegou
de maca acompanhado da
mulher, Lílian Aragão.

Didi vai
parar no CTI

Foi inaugurada, ontem,
na Tijuca, a Estação Uru-
guai da Linha 1 do metrô. A
abertura aconteceu com a
presença do governador
Sérgio Cabral e do prefeito
Eduardo Paes. A Estação
Uruguai é a 36ª da cidade, a
20ª a entrar em operação na
Linha 1 e a quarta localiza-
da no bairro. Cerca de 36
mil pessoas devem passar
pelo local, que conta com
cinco acessos, sendo dois
pela Rua Conde de Bonfim,
além de seis elevadores.

Estação é
inaugurada


