
l GERAL l10 SEXTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2015 EXPRESSO

15º REGIMENTO DE CAVALARIA MOTORIZADO - ES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2014 – SRP
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de
serviço de locação de sanitários químicos, para atender as necessidades do 15º RC Mec(Es),
conforme especificações constantes do edital. Íntegra do edital, a partir de 22/06/2015,
no endereço: www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/07/2015, às 09:00h, no site 
www.comprasnet.gov.br. Informações: email contratos15rcmec@hotmail.com.

OTHON GOMES MELO- TEN CEL
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
AVISO Nº.63/2015

ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.034/2015
Tornamos público que o Pregão nº.034/2015, que tem por objeto a Contratação de 
Empresa para Prestação de Serviços para Instalação, Gerenciamento e Operação 
de Usina de Recebimento, Tratamento e/ou Industrialização de Resíduos Urbanos, 
Visando a Diminuição de Volume do Lixo, Armazenamento de forma Ambientalmen-
te Correta e Captação de Biogás para Cogeração de Energia ou Destino Ambiental-
mente Correto, em Regime de Empreitada Integral, foi adiado “sine-die”.

Teresópolis, 18 de junho de 2015.
Antonio Celso Felippe – Pregoeiro

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 11/06/15

Processo nº 028/2015 - Baseado no parecer do Controle Interno, homologo a 
Licitação nº 002/2015 para compra de material de vigilância com instalação, 
conforme especificações do Edital de licitação, adjudicando a compra e instalação 
à empresa STELLAR COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA., no 
valor total de R$ 78.585,90 (setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais 
e noventa centavos).

Em, 09 de junho de 2015.
MAURICIO MORAIS

Presidente

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

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Resende, 
RJ, comunica a V. Sas, que tendo em vista a necessidade de adequação no respectivo 
edital, fica adiada “SINE-DIE”, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 44/2015, que 
objetiva locação de hidroacademia para aulas de hidroginástica em piscina aquecida e 
coberta, para 240 idosos por semana, por um período de 12 meses, através da SMASDH, 
através do Processo Administrativo nº 30.658/2014. Ficando a nova data de realização  a ser 
posteriormente informada.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

plo, alguém quer publicar
uma música inédita dele e
pergunto: “Cazuza, o que vo-
cê acha?”, e, quando ligo o rá-
dio, uma canção dele está to-
cando — conta Lucinha.

A apresentadora Sônia
Abrão, prima de Alexandre
Magno Abrão, o Chorão,
também não acreditou “em
uma linha” da psicografia
que seria do cantor, divulga-
da ano passado. Para ela, o
primo jamais estaria sofren-

do, como descrito na carta. 
— Por mais que fosse ator-

mentado, tinha um coração
de ouro. Jamais estaria na-
quele sofrimento — diz a
apresentadora,

A filha de Raul Seixas,
Vivian Seixas, preferiu não
comentar as psicografias
atribuídas ao pai, mas desta-
cou que “não acredita” que
sejam dele:

— Achei uma falta de res-
peito, inclusive com a família.

A mensagem que teria sido
enviada pelo espírito de Cássia
Eller, divulgada nas redes soci-
ais na última semana, não foi a
primeira recebida de um can-
tor morto. Segundo dirigentes
do Lar de Frei Luiz, centro es-
pírita em Jacarepaguá, mé-
diuns já psicografaram mensa-
gens de Cazuza, morto em
1990, aos 32 anos, e de Chorão,
morto em 2013, aos 42 anos.
Em 2002, o médium Nelson
Moraes garantiu ter recebido
mensagens de Raul Seixas,
morto em 1989, que acabaram
virando dois livros.

As famílias dos cantores,
porém, não levam muita fé nas
tais cartas. Lucinha Araújo,
mãe de Cazuza, conta que,
quando o filho morreu, recebia
várias cartas atribuídas a ele.

— Nunca acreditei nelas.
Nenhuma citou apelidos cari-
nhosos, por exemplo. No dia
em que realmente for o Cazu-
za, vou saber — desabafa. 

Por outro lado, ela diz que
costuma pedir sinais ao filho
e que já foi correspondida.

— O sinal é ligar o rádio e
ele estar cantando, já aconte-
ceu muitas vezes. Por exem-

Psicografias não
convencem famílias

RAUL SEIXAS E CAZUZA TAMBÉM TERIAM ENVIADO MENSAGENS

“Voltei aos quintos dos 
infernos
Enlouquecido pelas drogas
Com padecimentos internos
Que nem a morte derroga
Hoje de mil tormentos padeço
Deles não me livrou a morte
Por isso aqui e agora peço
Que orem para que eu seja 
forte
Durmo hoje como um mineral
Sonhando me sinto vegetal
Desperto pareço um animal
Deixei de ser um Ser hominal
Regredi no tempo e no espaço
Meu ser a droga desfigurou
Só o que ela quer eu faço
Já não sei quem de fato sou

Assim é que aqui e agora
Comigo combate eu travo
Pedindo em prece a toda hora
Que eu não seja mais escravo
E liberto desse vício 
demoníaco
Mais pesado que qualquer 
cruz
Que me faz sentir um maníaco
Desprovido de paz e luz
Sem pátria, família, nem Deus
Imploro mesmo sem devoção
Que Jesus amenize os 
sofrimentos meus
E tenha compaixão desse 

CHORÃO”

Chorão mandou mensagem do além

MAIS

Um carro caiu num
barranco na noite de on-
tem, na Via Dutra, em
Resende. Segundo teste-
munhas, dentro do veícu-
lo só estava o motorista,
um homem de 64 anos.
Ele mora em Volta Re-
donda e voltava de Minas
Gerais. Ele afirmou à po-
lícia que é hipertenso e
pode ter passado mal ao
volante, já que não se
lembra de nada.

Passou 
mal e bateu

Em solidariedade à me-
nina Kailane Campos, de
11 anos, que levou uma pe-
drada na cabeça, no último
domingo, por intolerância
religiosa, o prefeito Eduar-
do Paes a recebeu na sede
da prefeitura ontem e fez
um pedido de desculpas
em nome dos cariocas.

— Se tem uma marca da
nossa cidade, é a da diversi-
dade, do aceitar o diferente,
a escolha de fé do próximo.
É inaceitável que uma crian-
ça de 11 anos, ou qualquer
pessoa, seja agredida pela
escolha da religião — disse.

Depois do episódio,
Kailane e a avó, Katia Ma-
rinho, foram agredidas

mais uma vez. Segundo
Kátia, na terça-feira, um
homem as xingou quando
seguiam para o Instituto de
Criminalística para o exa-
me de corpo de delito.

O arcebispo do Rio, car-
deal Dom Orani João
Tempesta, também falou
sobre o caso ontem.

— Na verdadeira fé, não
se vive a violência e se res-
peita a fé — disse o cardeal.

A avó da criança lançou
uma campanha na inter-
net: “Eu visto branco,
branco da paz. Sou do can-
domblé, e você?”. A famí-
lia da menor ainda fará um
ato de protesto domingo,
na Vila da Penha.

Paes dá apoio a
menor agredida
PREFEITO DO RIO SE DESCULPOU POR PEDRADA

BPrefeito disse que a agressão contra menina é inaceitável

ROBERTO MOREYRAROBERTO MOREYRA




