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AJUDANTE DE PEDREIRO ESTÁ SUMIDO DA ROCINHA DESDE O DIA 14

Amarildo:polícia
aguardaaperícia

O delegado Orlando Zac-
cone, da 15 a- DP (Gávea),
aguarda o resultado de uma
perícia para decidir o rumo
das investigações sobre o de-
saparecimento do ajudante de
pedreiro Amarildo de Souza,
na Rocinha. Ele está sumido
desde o dia 14, quando foi le-
vado, à noite, por PMs para a
sede da Unidade de Polícia
Pacificadora do local.

Segundo o comando da
UPP, Amarildo teria sido libe-
rado às 19h40m e saído a pé
pelas escadas de acesso à Rua
Dioneia. Nenhuma das mais
de 70 câmeras de monitora-
mento da comunidade, no en-

tanto, registrou imagens dele.
— Estamos terminando a

análise das imagens e esperan-
do o resultado de algumas pe-

rícias para concluir com o
maior número de informações
possível o relatório que será
entregue à Divisão de Homi-
cídios — disse Zaccone.

Parentes e amigos de Ama-
rildo organizam para amanhã
e quinta-feira novos protestos
para cobrar uma solução. Es-
tão previstas manifestações às
9h de amanhã, na Praia de Co-
pacabana, e às 17h30m de
quinta-feira na Rocinha.

— A escolha das datas é pa-
ra marcar a transferência do in-
quérito para a Divisão de Ho-
micídios. Não queremos que o
caso seja esquecido — disse um
representante da família.

aAmarildo foi levado por PMs

ÁLBUM DE FAMÍLIA

Um tiroteio na noite de
domingo e na madrugada de
ontem assustou moradores
da Rocinha. Segundo a PM,
teria rolado mais uma dispu-
ta pelo controle do tráfico
em áreas onde ainda há re-
sistência de criminosos.

O comandante da UPP
da Rocinha, major Edson

Santos, disse que a troca de
tiros aconteceu entre crimi-
nosos nas imediações da
Rua Dois.

O comandante afirmou
que não há policiais envolvi-
dos no tiroteio e que a po-
lícia estava proibida de fazer
operações na Rocinha du-
rante o período de Jornada

Mundial da Juventude. O
policiamento vinha sendo
feito somente nos principais
acessos da comunidade.

— Não há policiais nos
becos e nas vielas. O policia-
mento está normal somente
nos acessos. Não temos in-
formações de feridos ou
mortos — disse o major.

Trocadetiros tiraosono
demoradoresdaRocinha
CRIMINOSOS ESTARIAM DISPUTANDO O CONTROLE DO TRÁFICO
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Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA N° 176, DE 17 DE JULHO DE 2013.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER a servidora ELIANE LEAL SANTOS, Telefonista, matrícula
nº 011/2005, férias relativas ao exercício de 2013, no período de 01 a 30 de
agosto de 2013.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Portaria n° 143, de 27 de junho de 2013 e demais
disposições em contrário.

Nova Iguaçu, 17 de julho de 2013.
Mauricio Morais

PRESIDENTE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 07/003755/13 - Pregão Eletrônico/SRP/SME nº 0483/2013
Data: 13/08/2013, às 14:00h.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA.
Valor de: R$ 14.473.646,80 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e três mil
seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos).
Local para retirada do Edital: Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 449 ou pelo site
www.comprasnet.gov.br.
Telefone para contato: 2976-2120 Horário: 10:00 às 17:00 horas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 040/2013.

O Secretário Municipal de Administração do município de Comendador Levy Gasparian, tendo em vista
a homologação do resultado do Concurso Público, publicado em 25/01/2013, convoca os candidatos
relacionados em anexo, para apresentarem-se até o dia 13/08/2013, até as 14:00 horas, com os docu-
mentos necessários ao início do processo de sua investidura no cargo para o qual foi aprovado e clas-
sificado, ressaltando-se que os documentos exigidos deverão ser apresentados em cópia autenticada.

Será considerado desistente e/ou desclassificado o candidato convocado que não apresentar todos
os documentos abaixo solicitados ou não possa comprovar os requisitos exigidos para provimento do
cargo.

1 – Comprovante de escolaridade;
2 – Inscrição no órgão de classe (quando for o caso);
3 – Carteira de Identidade;
4 – CPF;
5 – Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
6 – Certificado de Reservista ou de Dispensa (homem);
7 – Atestado de nada consta (antecedentes criminais) expedido pelo cartório de seu domicílio;
8 – 1 Fotos 3X4, recentes e iguais;
9 – Comprovante de Residência;
10 – Cartão do PIS/PASEP;
11 – Certidão de Casamento ou Nascimento;
12 – Certidão de Nascimento de Dependentes menores de 14 anos;
14- Resultado recente dos seguintes exames: hemograma completo, glicose, ureia, creatinina, RX de
tórax PA, RX de coluna cervical, dorsal e lombosacra.
Após a apresentação dos documentos relacionados, o candidato será encaminhado para exame de
saúde física e mental, na Secretaria Municipal de Saúde, sendo o laudo médico decisivo para confir-
mação de sua investidura.

Comendador Levy Gasparian, 29 de julho de 2013.
__________________________

HEBER DOS SANTOS
Secretário de Administração

• NATHALIA CRISTINA DE MAGALHÃES BESSA - 3º lugar no cargo de professor de Artes
• CATARINA SEIXAS DE VASCONCELOS - 5º lugar no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.
• MERARI DENISE MOREIRA RIBEIRO - 6º lugar no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.
• LILIANE NAVEGA ALVES PEDROSO - 7º lugar no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.

Av. Vereador José Francisco Xavier, 01 - Centro
Comendador Levy Gasparian - RJ - CEP 25870-000
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