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Adiamos SINE DIE o Pregão Presencial SRP nº 58/2016 – SEMAD, que aconteceria
no dia 27/10/2016, às 13:00h.

Jorge Luiz de Araujo
Pregoeiro

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Os demais itens, subitens e anexos do citado Edital permanecem inalterados.
Nova Iguaçu, 24 de outubro de 2016

Mauricio Morais
Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu

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

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 01/2016
ERRATA No 07/2016

CRONOGRAMA FINAL DO CONCURSO
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais
conferidas pela legislação em vigor, torna pública a seguinte Retificação do Anexo VII -
Cronograma do Concurso – parte integrante do Edital no 01/2016, para todos os candidatos.

ONDE SE LÊ:
Anexo VII- Cronograma do Concurso

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO 08/11

LEIA-SE:
Anexo VII - Cronograma do Concurso
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AS MAIS BIZARRASCURTINHAS

Um papagaio bem fofoquei-
ro foi o responsável pelo
fim de um casamento no
Kuwait, segundo o jornal
“Al Shahed Daily”. A dona
da ave desconfiava que o
marido vivesse um caso
com a empregada domésti-
ca deles. A mulher teve

certeza quando o papagaio
começou a dizer frases
tórridas, que há muito não
ouvia. O bicho foi levado
como testemunha para o
divórcio, mas a polícia não
aceitou. No país, adultério
é punido com prisão ou
trabalho forçado.

Papagaio dá com a língua no bico

Um homem de meia ida-
de, rico, com uma vida de lu-
xos e prazeres que uma boa
fortuna pode proporcionar.
O perfil do Instagram do mi-
lionário Boris Bork mostra-
va uma vida de sonho, mas
que era falsa. O personagem
era um experimento social
para mostrar que, nas redes
sociais, nem tudo que reluz é
ouro.

As fotos foram feitas em
vários fins de semana com
Boris Kudryashov, um apo-

sentado que recebe pensão
equivalente a R$ 616. Ele to-
pou participar do teste feito
pelo consultor de marketing
Roman Zaripov, de 23 anos.
Ele teve a ideia depois de ler
um artigo sobre o preço para
criar uma estrela das redes.

— Me surpreendi como,
gastando apenas US$ 800
(R$ 2,5 mil) em dois meses,
pude fazer com que dezenas
de milhares de adultos acre-
ditassem em uma pessoa que
não existe — contou o autor.

O milionário que
nunca existiu
Perfil no Instagram mostrava vida de luxos de ricaço
russo, mas tudo não passava de experimento social

Boris Bork em ação

REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM

O americano Mark
Kowalczyk, de 19 anos, se as-
sustou com a foto de uma
pretendente no Tinder. A fo-
to de perfil da jovem, tam-
bém de 19 anos, foi tirada em
seu banheiro. E Mark sequer
a conhecia!

A história se tornou viral
no Twitter, rede social a qual
ele compartilhou sua dúvida.
Até que uma pessoa colou o
link do perfil da tal desco-
nhecida, Jenna Zagrodnic-
zek. Ela respondeu o tweet
com outra foto e a legenda:
“eu também estive em sua
varanda”. A jovem compare-
ceu a uma festa na casa dele,
mas não chegou a vê-lo.

Depois da confusão, eles
decidiram se conhecer fora
da vida online. Mark e Jenna
vão se encontrar perto do
Dia das Bruxas.

Confusão de
foto termina
em encontro


