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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°75.2014

OBJETO: Aquisições e instalações de aparelhos condicionadores de ar para
Unidades Escolares.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1097/2014/05.
RETIRADA DO EDITAL: Prefeitura Municipal de Queimados, Rua Hortência, 254  
Centro, nesta, das 10:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de 01 (uma) RESMA
DE PAPEL A4 e carimbo contendo o CNPJ da Empresa.
DATA/HORA: 31/12/2014, às 08:00 horas.

Denilson Villar de Queiroz 
Pregoeiro

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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 050/2014

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, com base na solicitação con-
tida no processo administrativo nº 1190/14, resolve conceder prorrogação
do prazo por mais trinta dias para a conclusão dos trabalhos da Comis-
são de Sindicância designada pela Ordem de Serviço nº 042/14, que apura
suposto descumprimento de dever funcional, previsto no art. 94, X, da Lei
nº 2.378/92, praticado pela servidora Daiana Santos Duque, matrícula
07.01.00050.

Nova Iguaçu, Em, 15 de dezembro de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

Gemma, que foi condenada a
oito anos de prisão, começou
a aparecer aos poucos, con-
forme a relação ia evoluindo: 

— Gemma ficou violenta,
me empurrou na parede,
apertou meus testículos, pe-

gou uma estaca de metal e me
bateu. Depois ela pegou um
martelo e bateu na minha ca-
beça. Também usou um cani-
vete para me cortar. No dia
seguinte, usou uma garrafa
pra me apunhalar no pescoço.

Uma estaca, um martelo,
um canivete e uma garrafa. Foi
com esses objetos que Gemma
Hollings, de 37 anos, atacou
Mark Kirkpatrick, de 30, na In-
glaterra. A agressão aconteceu
em maio deste ano, mas ontem
o britânico foi a público pela
primeira vez para falar sobre o
caso, e se disse “vítima de vio-
lência doméstica”. 

Mark ainda está com mar-
cas espalhadas pelo corpo e
no rosto. A polícia de Lan-
cashire, cidade onde o ho-
mem foi agredido, disse que o
ataque foi um dos piores ca-
sos de violência doméstica já
vistos na região.

— Os homens sentem medo
de denunciar porque têm re-
ceio do que as pessoas vão pen-
sar. Não ouvimos isso frequen-
temente sobre os homens, mas
eles também não merecem so-
frer. Ninguém merece, nem
homens, nem mulheres — afir-
mou Mark durante uma entre-
vista ao canal “BBC”.

A vítima disse ainda que o
comportamento agressivo de

Espancado pela
ex quase morreu

HOMEM PASSOU DOIS DIAS SENDO AGREDIDO POR MULHER

BO homem apareceu na TV britânica cheio de marcas da violência

DIVULGAÇÃO

Uma criatura pra lá de
estranha foi encontrada
em uma praia de Santa
Barbara, no estado da Ca-
lifórnia (EUA), após uma
tempestade. As informa-
ções são da TV “Keyt”.

O bicho misterioso cha-
ma a atenção pela garras e
dentes bem afiados, princi-
palmente os caninos.

O animal ainda não
identificado e deixou mo-

radores da localidade perple-
xos. Ninguém foi capaz de en-
tender o que era ou saber de
onde ele pode ter vindo.

Uma criatura parecida ti-
nha sido encontrada pelo
americano Josh Menard em
San Diego, na Califórnia, em
junho de 2012.

À época, o animal, que ti-
nha um pelo no estilo moica-
no, teve o corpo comparado
ao de um porco. 

Bicho estranho é achado
depois de tempestade
ANIMAL MISTERIOSO ESTAVA MORTO NUMA PRAIA DA CALIFÓRNIA

BCriatura tem dentes afiados 

REPRODUÇÃO

A Vila Olímpica do
Sampaio, no Subúrbio,
foi invadida ontem de
manhã por dezenas de
pessoas que buscavam se
refrescar na piscina. A ga-
lera ultrapassou um cer-
cado para entrar no local. 

A Suderj, que adminis-
tra o centro esportivo, disse
que a vila olímpica conta
com seguranças dia e noite,
e que já entrou em contato
com a empresa responsável
pelo serviço pedindo provi-
dências. 

Vila olímpica tem
a piscina invadida
GALERA QUERIA SE REFRESCAR E FOI ENTRANDO

BOs invasores pularam as grades sem serem incomodados

REPRODUÇÃO/TV GLOBO


