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AS MAIS BIZARRAS

REPRODUÇÃO

Um milionário desembol-
sou R$ 6 milhões por uma
Ferrari, mas não teve muita
sorte com a aquisição do
sonho. Logo após retirar o
veículo da concessionária,
ele o destruiu em acidente
em uma rua de Budapeste,
na Hungria. O modele teve
uma produção limitada, e
apenas 499 unidades
foram feitas. 

Dono bate Ferrari
de R$ 6 milhões

Carro colididiu na Hungria 

Que tal levar para casa um
fuzil M16 usado por Al Paci-
no? A arma verdadeira que
o ator usou no clássico
Scarface, de 1993, como
Tony Montana, vai a leilão
no próximo dia 20, em Los
Angeles, EUA. O valor pode
passar de R$ 120 mil. 

Fuzil usado por Al
Pacino vai a leilão 

Com poucas semanas de
vida, um bebê cabrito cha-
mado GusGus foi roubado
de uma feira, no Arizona,
EUA. Segundo testemu-
nhas, o cabritinho foi retira-
do de sua mãe na última
quarta-feira. A polícia está
investigando o “sequestro”.

O sequestro do
cabritinho Gusgus

Turistas acharam que poderia ser “o fim do mundo” 

REPRODUÇÃO/TWITTER

O fenômeno fantástico
no céu da Austrália foi cha-
mado de “nuvem tsunami”
e deixou muitos moradores
e frequentadores de Bondi
Beach, em Sydney , perple-
xos e amedrontados, na
tarde de ontem.

A explicação para a as-
sustadora massa negra em
movimento, também conhe-
cida com nuvem prateleira,
é simples: ar úmido e ventos
frios misturados. Esse tipo
de formação, de nuvens lon-
gas, baixas e com uma densa
camada horizontal, prece-
dem uma tempestade. 

A nuvem tsunami levou
chuvas fortes, que caíram

durante todo o dia. 
Para muitos, a imagem

parecia cena de filme-catás-
trofe. A formação virou a mai-
or atração do local, deixando
o convidativo e cristalino mar
praticamente vazio.

— Parecia uma imensa
onda vinda do horizonte
para inundar toda cidade
—disse uma testemunha.

Registros do fenômeno
foram publicados nas redes
sociais. 

Segundo informações, o
serviço de emergência avi-
sou os moradores para fica-
rem longe de fios elétricos
caídos no chão e passarem
longe de bueiros. 

Nuvem tsunami assusta
moradores da Austrália
A formação meteorológica é comum e precede chuvas e ventos fortes 

REQUERIMENTO DE LICENÇA
POSTO DE GASOLINA DIA E NOITE LTDA - CNPJ 07.570.378/0001-70, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, 
através do processo nº 14/200.825/2015, Licença Ambiental Municipal para 
posto de abastecimento de combustíveis líquidos no seguinte local: Estrada 
Marechal Alencastro, 2311 - Ricardo de Albuquerque - Rio de Janeiro - RJ.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
POSTO MINI PRAÇA LTDA - CNPJ 02.917.118/0001-04, torna público que 
requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do 
processo nº 14/200.715/2015, a renovação de sua Licença de Operação nº 
IN018348 para posto de abastecimento de combustíveis líquidos no seguinte 
local: Rua Pará,228 - Praça da Bandeira - Rio de Janeiro - RJ.

AVISO DE PREGÃO
A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ, através da Secretaria Municipal de Saúde/ 
Fundo Municipal de Saúde de Carmo-RJ, torna público aos interessados que se 
fará realizar na sala da Comissão Permanente de Licitação, a realização do Pre-
gão Presencial nº 020/2015, Processo Administrativo Nº 5245/2015.
Objeto: aquisição de Material Gráfico.
Data da Licitação: 19/11/2015, às 10:00 horas.
Valor do Edital: 01 Resma de papel A4
Local e Horário para adquirir o Edital: Rua Martinho Campos, n° 416, Cen-
tro, nesta cidade (Setor de Licitações) no horário das 13h00min às 17h00min.
Telefax (22) 2537-1779 / e-mail: licitafmscarmo@yahoo.com.br

Carmo/RJ, 06 de novembro de 2015.

Ivan Lima Praxedes
Presidente/Pregoeiro II

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Fundo Municipal de Saúde de Carmo
Setor de Licitação

PORTARIA N° 168, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
RESOLVE:
   Art. 1° - NOMEAR DANIELLE CARVALHAES GUIMARÃES do Cargo em Comissão de 
ASSESSOR IV DIRETORIA GERAL, símbolo DG9, Código Identificador DG9-020, a contar de 
10 de novembro de 2015.
    Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

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




