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AS MAIS BOMBADAS

Casa ficou destruída e suspeito conseguiu fugir do local

R

Inconformado com a se-
paração da ex-mulher, um
homem colocou fogo em
uma casa enquanto a ex-so-
gra dele dormia dentro em
Rolim de Moura (RO), na
Zona da Mata. Segundo a
Polícia Militar, o fato ocor-
reu no começo desta sema-
na, após o suspeito não en-
contrar a ex-companheira
na casa. Na ocasião, ele pe-

diu a ex-sogra para dormir
no local e, durante a noite,
ateou fogo no quarto e as
chamas se espalharam para
o resto da residência.

Após o ato, o suspeito fu-
giu. Ninguém se feriu.

A Polícia Militar foi até a
casa do suspeito e realizou
buscas na região para ten-
tar encontrá-lo, mas ele
permanece desaparecido.

Homem coloca fogo em
casa com a sogra dentro
Suspeito estava inconformado com o fim do casamento e resolveu se vingar

Mário morreu numa clínica

REPRODUÇÃO

A morte inesperada do
músico Mário Travassos,
de 39 anos, dentro de
uma clínica psiquiátrica na
Gávea, na última quinta-
feira, deixou sua família
indignada. A 15ª DP (Gá-
vea) está investigando o
caso, mas a mãe do artis-
ta, Luiza Travassos, acusa
a clínica de homicídio.
“Isso é culpa da clínica.
Seja lá o que for, a clínica
é responsável”, lamentou.

‘Foi homicídio’, diz
mãe de músico

Cobra morreu após mordida

ARQUIVO PESSOAL

Um vereador do município
de Juru, no Sertão paraiba-
no, recebeu alta hospitalar
na segunda-feira, após ser
picado por uma cobra cas-
cavel e matar o réptil com
uma mordida na região da
cabeça. O caso aconteceu
com o vereador Álvaro Tei-
xeira (PSB), de 36 anos, na
última quinta-feira. “Já ti-
nha isso na cabeça: no dia
que uma cobra me morder,
eu mordo ela”, disse ele.

Vereador tem alta 
após morder cobra

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, RESOLVE:

PORTARIA N.° 357 DE 18 DE JULHO DE 2017.

NOMEAR FERNANDO JOSÉ DA SILVA para exercer o Cargo em Comissão de

Assessor do Serviço de Copa, símbolo CC-7, a contar de 01.08.2017.

Nova Iguaçu, 18 de Julho de 2017.

Rogério Teixeira Junior

Presidente

CMNI

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

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 97/2017 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição
de medicamento trombolítico para uso hospitalar em atendimentos de
emergência através da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, do tipo MENOR
PREÇO POR UNITÁRIO, através do Proc. Adm. nº: 10.117/2017 – Data/Hora:
31/07/2017 às 14:00 horas. Valor Estimado: R$ 66.625,60. Os editais encontram-
se disponíveis no site www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia/page/index.asp.
Demais informações e questionamentos poderão ser enviados para o e-mail:
licitacao.resende@gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-3922.

William Ferraz
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
Torno público a realização do PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2017, que tem
como objeto o registro de preços para a aquisição de medicamentos.
Edital disponível em www.caixa.gov.br. Credenciamento até 10:00h do dia
01/08/2017. Entrega das propostas até 10:30h do dia 01/08/2017. Informa-
ções: (24)2491-9000 e licitacaovassouras@gmail.com.br.

Vassouras, 18 de julho de 2017
Shaiene Franco da Silva
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