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AVISO DE ERRATA
Pregão Eletrônico 009/2014

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

O Presidente da Comissão de Licitação no uso de suas atribuições informa
a quem possa interessar que conforme Publicação do dia 15/05/2014 nos
jornais A Voz da Cidade, Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,
Imprensa Oficial da União e Expresso do O Globo.

Onde se lê: Paloma Sapede Silvério
Presidente Comissão Licitação

Leia-se: Hederson Galantini de Oliveira
Presidente Comissão Licitação

Onde se lê: Fundo Municipal de Saúde
Leia-se: Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Dúvidas (024)2106-3456

Hederson Galantini de Oliveira
Presidente Comissão Licitação

REQUERIMENTO DE LICENÇA MUNICIPAL PRÉVIA
Carreteiro Indústria e Comércio LTDA torna público que requereu da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do processo
nº 14/200.437/14, a Licença Municipal Prévia para atividade de
armazenamento, embalagem e comercialização de alimentos em geral,
situado à  Avenida Brasil, 51.000, Campo Grande, Rio de Janeiro.

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

SUSPENSÃO

O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu resolve aplicar à
servidora CAROLINE DE PAULA CARDOSO, a PENA DE SUSPENSÃO, pre-
vista no art. 105, II, da Lei Municipal nº 2.378/92, por 03 (três) dias, no
período de 21 a 23 de maio de 2014, por inobservância de dever funcional
previsto no artigo 94, III e IV, do mesmo diploma legal, CIENTE a advertida
que em caso de reincidência, estará a mesma sujeita à penalidade de sus-
pensão de até 90 (noventa) dias, conforme prevê o artigo 108, caput, da Lei
nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 16 de maio de 2014.

LUIZ CARLOS FRANCO DE ORNELLAS
DIRETOR GERAL

CMNI
SUSPENSÃO

O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu resolve aplicar à
servidora ELIANE LEAL SANTOS, a PENA DE SUSPENSÃO, prevista no art.
105, II, da Lei Municipal nº 2.378/92, por 03 (três) dias, no período de 04 a
06 de junho de 2014, por inobservância de dever funcional previsto no ar-
tigo 94, III e IV, do mesmo diploma legal, CIENTE a advertida que em caso de
reincidência, estará a mesma sujeita à penalidade de suspensão de até 90
(noventa) dias, conforme prevê o artigo 108, caput, da Lei nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 16 de maio de 2014.

LUIZ CARLOS FRANCO DE ORNELLAS
DIRETOR GERAL

CMNI

SUSPENSÃO

O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu resolve aplicar à
servidora PATRICIA BORGES E SOUZA, a PENA DE SUSPENSÃO, prevista no
art. 105, II, da Lei Municipal nº 2.378/92, por 03 (três) dias, no período de 28
a 30 de maio de 2014, por inobservância de dever funcional previsto no ar-
tigo 94, III e IV, do mesmo diploma legal, CIENTE a advertida que em caso de
reincidência, estará a mesma sujeita à penalidade de suspensão de até 90
(noventa) dias, conforme prevê o artigo 108, caput, da Lei nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 16 de maio de 2014.

LUIZ CARLOS FRANCO DE ORNELLAS
DIRETOR GERAL

CMNI

MAIS

As empresas de ôni-
bus do Rio ameaçam
demitir por justa causa
os rodoviários que ade-
riram ao protesto “ca-
traca livre”, onde libe-
ram a passagem sem pa-
gar. Na assembleia mar-
cada para terça-feira, a
categoria vai votar se faz
este tipo de protesto.

Demissão
pra grevista

fã e fugia de uma família
adotiva. 

— Abriguei como se fosse
uma criança, cuidava do seu

cabelo, comprava roupas, sa-
patos — explicou.

Tamica só começou a des-
confiar da história, quando
um grupo de apoio a crianças
abandonadas ligou para sua
casa e disse ter dúvidas a res-
peito do passado de Charite.
A mulher então voltou a lan-
chonete e lá descobriu seu no-
me verdadeiro e que ela tinha
nascido em 1979, e não 1997.

Na escola, ela enganou os
alunos, professores e direto-
res. Era cheia de amigos e to-
da a galera gostava dela. Cha-
rite estava nas redes sociais e
só vivia botando fotos da ami-
gas, com quem dividia até
pulseira de amizade. Além
disso, era boa aluna e fazia o
dever de casa.

Uma mulher de 34 anos
usou a cara de novinha para se
passar por uma estudante de
15 anos e ganhar casa, comida
e roupa lavada nos Estados
Unidos. Charite Stevens, co-
mo era chamada, acabou pre-
sa, na última terça-feira, de-
pois de fingir por sete meses
que era órfã. Ela cursou meio
ano no Ensino Médio da New
Life Christina School, em
Longview, no Texas. Segundo
o jornal britânico Daily Mir-
ror, o nome verdadeiro dela é
Charity Johnson. 

A acusada foi adotada
por uma colega que traba-
lhava com ela no McDo-
nald’s. Charity mandou um
caô para Tamica Lincoln, de
30 anos, dizendo que era ór-

Presa por dizer
que tinha 15 anos

MULHER DE 34 ANOS CHEGOU A FREQUENTAR ESCOLA NOS EUA 

BCharite na verdade era Charity

RPTODUÇÃO

Um acidente com um
carro e um ônibus de linha
alimentadora do BRT
Transoeste deixou uma
pessoa morta e outras três
feridas. A batida aconte-
ceu na Estrada do Mato

Alto, em Guaratiba, na
tarde de ontem. 

Segundo PMs, o carro foi
atingido pelo busão depois
de avançar um sinal verme-
lho. A força da batida ma-
tou na hora uma mulher

que estava no carro. 
As outras vítimas foram

para o Hospital Estadual
Rocha Faria, em Campo
Grande. 

A ocorrência foi registra-
da na 43ª DP (Guaratiba).

Batida com BRT mata um
ÔNIBUS PEGOU CARRO EM CHEIO E FERIU MAIS TRÊS EM GUARATIBA


