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Processo nº 334/2015 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria, 
homologo o aditamento de valor do Contrato nº 008/2013 no percentual de 8,05% 
do seu valor mensal para prestação de serviços de conservação e limpeza desta 
Casa, com a empresa EIMS – EMPRESA IGUAÇU DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA., corrigindo o seu valor mensal para R$ 73.550,20 (setenta e três mil, 
quinhentos e cinquenta reais e vinte centavos).

Em, 13 de maio de 2015
Mauricio Morais
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As embarcações que
fazem a linha Praça
Quinze-Cocotá só volta-
rão à atividade na se-
gunda-feira. O reinicío
da operação, marcado
para hoje, precisou ser
adiado. Segundo a CCR
Barcas, concessionária
que administra o servi-
ço, o trabalho em áreas
marítimas é complexo, e
esse é o caso da recupe-
ração do píer da estação
na Ilha do Governador.
A rota está suspensa
desde a noite do dia 7,
quando a barca bateu na
plataforma.

Barca da
Ilha só volta
na segunda

Funcionários
sem grana

Funcionários tercei-
rizados do Hospital Ge-
túlio Vargas, na Penha,
afirmaram ontem, que
seus salários seguem
atrasados em meio à cri-
se que afeta as finanças
do estado. Contratados
de empresas fornecedo-
ras que não quiseram se
identificar contaram
que alguns deles estão
há pelo menos 20 dias
sem receber a remune-
ração. A secretaria de
saúde diz que o salário
dos funcionários foi pa-
go na segunda-feira 

Medicine”. De acordo com os
médicos o prego de sete centí-
metros quase entrou num dos
globos oculares. Ele atingiu
uma das principais artérias que
leva o sangue para o cérebro.

— Estávamos preocupados
porque a ponta do prego es-
tancava o sangramento. Um
jato de sangue que fosse libera-
do poderia até ser fatal — disse
o neurocirurgião Wael Assad.

Segundo os médicos, se o
prego tivesse avançado um
milímetro, o jovem poderia
ter sofrido danos graves. 

Fazer a limpeza do quintal
de casa pode parecer uma ta-
refa tranquila, mas, para um
paisagista de 27 anos, o servi-
ço por pouco não lhe custou a
vida, nos Estados Unidos. Is-
so porque um prego se des-
prendeu da máquina que ele
usava e foi parar no seu olho,
quase deixando o moço cego. 

Por sorte, o jovem, que fi-
cou consciente até chegar ao
hospital, foi operado e não so-
freu nenhuma sequela. O caso
foi publicadono jornal científi-
co “New England Journal of

Rapaz sobrevive depois
de ter prego na cabeça

O PAISAGISTA FICOU CONSCIENTE MESMO COM PEÇA PRESA PERTO DO OLHO

BSegundo médicos, a coisa ficaria feia se prego fosse mais fundo

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE/AP

Uma imagem que está
circulando na internet tem
deixando os internautas cu-
riosos. Na foto, uma mulher
segura uma criança que pa-
rece ter menos de um ano.
Até aí tudo bem, não fosse
pelo fato do bebê estar com
as sobrancelhas feitas.

Na opinião de alguns in-
ternautas, a criança na ver-
dade seria uma boneca,
que teria tido as sobrance-
lhas desenhadas pela dona. 

Até agora, as identida-
des da mulher e do bebê
são desconhecidas. 

Sobrancelha de
bebê espanta
NINGUÉM SABE SE É CRIANÇA OU BONECA

BFoto deixou geral bolado
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Mais de cem manifes-
tantes tentaram ocupar a
reitoria da Uerj na noite de
ontem. No protesto, rolou
quebradeira e confronto
com seguranças. De acor-
do com a universidade, cin-
co servidores ficaram feri-
dos e há mancha de sangue
na portaria.

O ato foi em apoio aos
funcionários terceirizados
que estão sem pagamento.
Em nota, a Uerj disse que

não irá tolerar violência:
“Esta Universidade afirma:
violência nunca mais”.

Quebra-quebra
em universidade
ATO NA UERJ REUNIU MAIS DE CEM PESSOAS

BLocal ficou bem danificado
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