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POR BAIXO DO EDREDOMPOR BAIXO DO EDREDOM

Chamado de gay en-
quanto estava na casa, Ro-
ni defendeu sua amizade
com Marcelo no BBB on-
tem. O ex-brother disse
que eram cenas de amor
ao próximo. “É tão difícil
encontrar um amigo ver-
dadeiro, então por que
não tratá-lo bem? A socie-
dade luta tanto contra o
preconceito e são os mais
preconceituosos”. Roni
diz não se preocupar com
as críticas e revela que já
levou cantadas de homens.
Em relação às mulheres,
ele agora está numa fase
namorador e nunca falhou
na hora “H”: “Nunca fui o
dominado. Eu gosto mes-
mo é de dominar”.

DIVULGAÇÃO

CLARA DÁ CONTA
Vanessa disse ontem que Clara
dá mais conta do que muito ho-
mem por aí. Elas estavam senta-
das na varanda quando Cássio
começou a abraçar a paulista.
Deitada em uma espreguiçadeira
de frente para eles, a pernambu-
cana pediu para o brother soltar
sua ficante e ele respondeu: “Va-
mos dividir, é muita mulher para
uma pessoa só. Uma mulher tão
pequenininha como você não dá
conta não”. No que Vanessa dis-
parou: “Dá sim!”.

BRONI E MARCELO:
AMOR AO PRÓXIMO

COMEMORANDO ANTES
Aline está no paredão junto com
o Marcelo, mas parece otimista.
Numa conversa com Tatiele e
Vanessa, ela disse que já sabe
como vai comemorar: “Se eu
sair, vou ficar triste, ok. Se o Mar-
celo sair, vou ficar feliz da vida.
Pular igual macaco”. Experiente
em paredão, Vanessa, que já foi
indicada três vezes e voltou,
aconselhou: “Eu nunca cantei
vitória nos meus paredões e
nem tinha certeza que ia sair.
Confia em Deus, meu”.

DIEGO PENSA EM FRAN
Diego ainda não se esqueceu
de Franciele. Na varanda con-
versando com Cássio, o brother
lembrou da eliminada e criou
esperanças: “A gente pode
continuar saindo e ficando. Se
vai namorar, ninguém sabe. Po-
de ser que lá fora a gente se dê
até melhor. Aqui a gente impli-
cava muito um com o outro”. Di-
ego disse ainda que quer en-
contrar a jovem quando sair e
mandou: “Só de raiva, vou fazê-
la pagar um jantar”.

TV E LAZER

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO
JUDICIAL
DATA/HORA/LOCAL:07/04/2014 às 10:30 horas, na Sede da Secre-
taria Municipal de Saúde, sala de reuniões da Comissão Perma-
nente de Licitação, sito a Rua Pinto Ribeiro, nº 65, Centro, Barra
Mansa/RJ. Maiores informações poderão ser obtidas na Comissão
Permanente de Licitação, no endereço acima ou pelo telefax
(0xx24)3322-7999 no  horário das 08:00 às 17:00 horas, ou no
email:compras_sms@barramansa.rj.gov.br

Paloma Sapede Silvério
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2014

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO
JUDICIAL                                                                                          
DATA/HORA/LOCAL:07/04/2014 às 14:30 horas, na Sede da Secre-
taria Municipal de Saúde, sala de reuniões da Comissão Perma-
nente de Licitação, sito a Rua Pinto Ribeiro, nº 65, Centro, Barra
Mansa/RJ. Maiores informações poderão ser obtidas na Comissão
Permanente de Licitação, no endereço acima ou pelo telefax
(0xx24)3322-7999 no  horário das 08:00 às 17:00 horas, ou no
email:compras_sms@barramansa.rj.gov.br

Paloma Sapede Silvério
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2014,

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO
DATA/HORA/LOCAL:08/04/2014 às 10:30 horas, na Sede da Secre-
taria Municipal de Saúde, sala de reuniões da Comissão Perma-
nente de Licitação, sito a Rua Pinto Ribeiro, nº65, Centro, Barra
Mansa/RJ. Maiores informações poderão ser obtidas na Comissão
Permanente de Licitação, no endereço acima ou pelo telefax
(0xx24)3322-7999 no  horário das 08:00 às 17:00 horas, ou no
email:compras_sms@barramansa.rj.gov.br

Paloma Sapede Silvério
Pregoeira

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
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GabGabinete da Pinete da Presidêncresidência.ia.

OMITIDA DA PUBLICAÇÃO DE 03 DE MARÇO DE 2014
PORTARIA N° 038, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014.

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

RESOLVE:

Art. 1° EXONERAR ALEXANDRE VALÉRIO DE MEDEIROS do Cargo em
Comissão de Assistente das Comissões Permanentes – símbolo DG-8,
código identificador DG8-025, a contar desta data. 
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 28 de fevereiro de 2014.

Mauricio Morais
Presidente - CMNI


