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AS MAIS BOMBADAS

A violência está deixando
um rastro de sangue no Rio
Grande do Norte, que regis-
trou 26 homicídios só neste
fim de semana. Na Grande
Natal, foram 12 mortes vio-
lentas. Os assassinatos dos
policiais civis, Geraldo e
Allyrio de Sousa, pai e filho,
causaram comoção. Eles fo-
ram mortos numa tentativa
de assalto, no domingo. 

No mesmo dia, quatro
pessoas foram assassinadas
no município de João Câma-

ra. Lá, um homem estava na
calçada de casa quando levou
tiros. A dupla de criminosos
fugiu de moto. À noite, um
triplo homicídio foi registra-
do na cidade. As vítimas tam-
bém foram executados na cal-
çada enquanto conversavam. 

Ainda foram registradas
duas mortes na sexta-feira e
três no sábado, em Natal. O
fim de semana mais violento
do ano foi entre os dias 25 e 27
de setembro, quando 32 pes-
soas foram mortas no estado.

Crimes fazem 26
vítimas em 72h
Rio Grande do Norte sofre com mais um fim de semana
sangrento. Dois agentes, pai e filho, também morreram

Allyrio: morto em roubo

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Um casal dos Estados Uni-
dos acredita que a filha Gian-
na, de 1 aninho, apresentou
melhoras após receber um
beijo do Papa Francisco. Eles
contaram à rede de TV “CBS”
que a menina tem um tumor

inoperável no cérebro. Mas,
após a garota receber um bei-
jo do Pontífice numa procis-
são na Filadélfia, em setem-
bro, ele está diminuindo.

— Ela está ficando mais
forte — contou mãe da meni-

na, Kristen Masciantonio.
As imagens de ressonân-

cias feitas na pequena, este
mês, teriam mostrado uma
diferença para melhor. 

— Eu acho que isso é tudo
de Deus — disse o pai, Joey.

Beijo do Papa fez ‘milagre’

Um PM matou o próprio
filho com três tiros, em
Praia Grande, São Paulo,
ontem, ao encontrá-lo ba-
tendo na mãe e nos irmãos
mais novos. Segundo a
polícia, o agente, de 48

anos, baleou Vinicius Lo-
pes, de 20, em legítima
defesa. Após a morte do
filho, que era viciado, o PM
tentou se matar, mas a
arma falhou. Ele se entre-
gou à polícia e foi liberado.

PM mata o filho pra defender família

CURTINHAS

AVISO DE ADIAMENTO
Pregão Presencial nº 100/2015 - Objeto REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de material
odontológico para abastecimento do Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial. Processo
Administrativo n°: 9.387/2015. Data/Hora: 04/12/2015, às 13:30 horas. Valor Estimado:
510.190,00. O Edital encontra-se disponível no site: http://www.resende.rj.gov.br/
blogtransparencia. Para demais informações e questionamento: Rua Augusto Xavier de Lima,
nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro Administrativo). Contato: e-mail: licitacao.resende@
gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-3922.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

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

Processo nº 903/2015 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria, homologo 
a prorrogação do Contrato nº 010/2013, na forma da cláusula 2.1 e do art. 57, II da 
Lei nº 8.666/93, cujo objeto é a manutenção mensal de equipamentos de informática 
desta Casa, tendo como contratada a empresa LFC DE SOUZA BAZAR, no valor 
de R$ 6.590,00 (seis mil, quinhentos e noventa reais) por mês, pelo período de 
12 (doze) meses, perfazendo o valor global de R$ 79.080,00 (setenta e nove mil e 
oitenta reais). 

Em, 19 de novembro de 2015.
MAURICIO MORAIS

Presidente




