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AS MAIS BOMBADAS

Lutando contra um cân-
cer no estômago desde o ano
passado, o humorista Paulo
Silvino morreu em casa on-
tem pela manhã e será vela-
do hoje, a partir das 8h, na
Capela 8 do Memorial do
Carmo, no Caju, Zona Norte.
O corpo será cremado às
14h. O velório estará aberto
ao público das 9h as 12h.

Segundo a família, Silvi-
no passou por uma cirurgia
no ano passado, mas o cân-
cer se espalhou e a opção dos
filhos foi que ele fizesse o
tratamento em casa. Autor
de bordões que viviam na
boca do povo, Paulo Silvino

iniciou a carreira no rádio,
mas já nos anos 1960 se jun-
tou ao elenco da TV Rio. En-
tre idas e vindas na Globo,
fez os programas “Balança
mas não cai” (1968), “Faça
humor, não faça guerra”
(1970), “Satiricom” (1973),
“Planeta dos homens”
(1976) e “Viva o gordo”
(1981). Em “Zorra total”
(1999), seu personagem, o
porteiro Severino, aquele
que analisa cara e crachá, se
tornou o mais popular.

Paulo Silvino era pai de
João Paulo, Flávio Silvino,
que atuou como ator, e da
cantora Isabela. 

Paulo vai fazer
zorra lá em cima
Humorista de 78 anos deu adeus ao humor brasileiro
ao morrer de câncer, ontem. Corpo será cremado hoje

Severino: o mais popular

REDE GLOBO / DIVULGAÇÃO

Contrato Nº 009/2017 de Fornecimento de materiais de consumo e
prestação de serviços para 04 (quatro) edições do Projeto “Escola no

Legislativo Iguaçuano – Educar é lei”.
Contrato nº: 009/2017.
Processo nº: 971/2017 - CMNI.
Contratado: RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA..
Prazo: 04 (quatro) meses.
Início e Término: de 15/08/2017 à 14/12/2017.
Valor do Contrato: R$ 70.960,00 (setenta mil, novecentos e sessenta reais).
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica).
Assinatura do Contrato: 15/08/2017.

Nova Iguaçu, 15 de agosto de 2017.

Rogério Teixeira Junior
Presidente

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOSMÚTUOS DOS AMIGOS DO RIO DE JANEIRO – ASSORIO
CNPJ Nº. 13.414.600/0001-48

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Associação de Benefícios Mútuos dos Amigos do Rio de Janeiro – ASSORIO, CNPJ Nº
13.414.600/0001-48, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto, convoca seus associados,
em pleno gozo de seus direitos e deveres, para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser rea-
lizada na Av. das Américas, 20.007, sala 130, bloco 02, Recreio, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.790-851,
em 08 de Setembro de 2017, sexta-feira, às 19:00 horas em 1ª convocação, ou, às 19:30 horas, em
2ª convocação, independendo do número de associados presentes, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: Alterações estatutárias, alterações do regulamento do PPA, aprovação das contas do
exercício anterior, aprovação do Regimento Interno, e instituição do Guia de Benefícios.

Rio de Janeiro/RJ, 18 de Agosto de 2017.
Sérgio de Faria Ferreira Leite Júnior

Presidente

AVISO DE ADIAMENTO
SINE DIE

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Resende,
RJ, comunica a V. Sas, que por determinação do TCE Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro fica adiada em SINE DIE a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 115/2017.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de material de expediente didático e pedagógico
(Apagador, apontador, borracha, caderno brochura etc.) para atender às unidades escolares e
creches do município de Resende por um período de 12 (doze) meses, através da Secretaria
Municipal de Educação /Educar através do Processo Administrativo nº 3.825/2017.

Ficando a nova data ser informada posteriormente.

William Ferraz
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

Um dos grandes amigos
de Paulo Silvino, o também
humorista Agildo Ribeiro
contou que Paulo tinha es-
crito uma peça para ele. Ele
lamentou a morte do parcei-
ro. “Meu irmão, imagina a
falta que você vai fazer. A
saudade que eu estou sen-
tindo e o Brasil inteiro dessa
cara engraçada, esse jeito
moleque. Esteja onde esti-
ver, um beijão, saudade de
você”, escreveu ele numa re-
de social. “Paulo Silvino: ho-
je o humor está triste”, disse
Serginho Groisman no Ins-
tagram. “Perdemos uma
grande estrela do nosso hu-
mor, que ajudou a construir
a TV como ela é”, disse Nel-
son Freitas. 

Amigos choram
a perda do
grande Silvino

Não foram poucos os
bordões criados pelo humo-
rista ao longo da carreira
que caíram na boca do povo.
“Ah, eu preciso tanto!”, “Eu
gosto muito dessas coisas!”,
“Guenta! Ele guenta!”, “Ai,
como era grande!”, “Ah, aí
tem!” e “Dá uma pegadi-
nha!” foram alguns deles. 

Em depoimento ao proje-
to “Memória Globo”, Paulo
Silvino disse que tinha se
tornado comediante por
acaso. Ele se sentia à vonta-

de à frente das câmeras.
“Talvez seja pela minha des-
façatez, porque eu nunca ti-
ve inibição de máquina. Te-
nho tranquilidade com a câ-
mera e tive vantagem em te-
levisão por isso. O riso dos
cinegrafistas é o meu termô-
metro”, comentou ele na
gravação. 

Além da Globo, Paulo
também passou pelo SBT
(“A praça é nossa” e “Escoli-
nha do Golias”) e Record
(“Escolinha do Barulho”). 

Bordões na boca do povo

O Lobichomem, do Zorra

ALEX CARVALHO / REDE GLOBO

Com Jô no “Planeta”

REDE GLOBO / ARQUIVO
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RECALL

A SERVINSP – Serviços de Inspeção de Segurança Veicular Ltda. Me, solicita o comparecimento dos
clientes que realizaram Inspeção de Segurança Veicular no período de NOVEMBRO/2016 à ABRIL/2017.
A presente convocação está suportada pela necessidade da realização de uma Inspeção de Segurança
Veicular completa, tendo em vista que os registros de filmagens foram afetados. Este procedimento não
importa em riscos à segurança veicular, uma vez que seu objetivo é regularizar os registros de filmagem.
O RECALL será realizado no período de 18/08 à 04/09/2017.

ESTA INSPEÇÃO SERÁ TOTALMENTE GRATUITA.
A reinspeção será realizada nos veículos das seguintes Ordens de Serviço:
Novembro: OS 38924 a OS 39847;
Dezembro: OS 39848 a OS 40971;
Janeiro: OS 40972 a OS 41805;
Fevereiro: OS 41806 a OS 42566;
Março: OS 42567 a OS 43421;
Abril: OS 43422 a OS 44111.

Este serviço será considerado prioritário, podendo ser realizado a qualquer momento, mediante o
comparecimento direto em nossa Empresa. Em caso de dúvidas, favor contatar a SERVINSP pelos
telefones, e, ou endereço e, ou e-mail abaixo:
Endereço: Rua Umbuzeiro, 611 A – Ricardo de Albuquerque.
Telefone: 3339-9488 ou 3079-9537
E-mail: serv.insp1@ig.com.br

CNPJ: 09.569.222/0001-02 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0477350-0

Rua Umbuzeiro, 611 A – Ricardo de Albuquerque – Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.620-610
Tel: (21) 3339-9488 - e-mail: serv.insp1@ig.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N 12/2017
O PREGOEIRO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO tornam público e
comunicam aos interessados que realizarão licitação,
nos seguintes termos:
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N 12/2017
Data: 30 de agosto de 2017 Horário: 15:00 horas
Processo Administrativo: CMRJ 02503/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento e instalação de 12 (doze) portas cor-
ta-fogo, com fornecimento de material e mão-de-
-obra, localizadas no Edifício Eurico Gaspar Dutra e
na Casa de Máquinas de Incêndio do Palácio Pedro
Ernesto, bem como a retirada das portas existentes,
para atender às necessidades da Câmara Municipal
do Rio de Janeiro, de acordo com os termos e espe-
cificações do Projeto Básico.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Valor Total Estimado: R$ 21.884,80 (vinte e um mil, oi-
tocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)
Prazo de Execução: 30 (trinta) dias
Os proponentes interessados na autenticação das
cópias pelo pregoeiro ou equipe de apoio deverão
procurá-los 01 (uma) hora antes do início da sessão
e abertura da licitação para proceder à autentica-
ção, munidos dos documentos originais.
Os documentos mencionados nos itens 8.2 ou 8.3,
8.4 e 8.5 do Edital deverão ser entregues ao prego-
eiro fora de qualquer envelope.
O Edital e respectivos Anexos estão disponíveis e podem
ser retirados na Comissão de Licitação, situada na Praça
Floriano, 51 - 33 andar – sala 3302 – Centro – Rio de
Janeiro, no horário das 13:00 às 17:00 horas.As empre-
sas interessadas poderão trazer PEN DRIVE para copiar
a Proposta Detalhe. O Edital e seus anexos também po-
derão ser obtidos no Portal de Transparência da Câmara
Municipal: http://www.camara.rj.gov.br/. Informações e
consultas tel. 3814-1175/3814-1176.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública nº 03/2017- Objeto: contratação de empresa especializada para executar serviços
de revitalização e acessos na Avenida Coronel Mendes, drenagem, pavimentação, meio-fio, calçada,
em diversas ruas do Bairro Vila Julieta, através Processo Administrativo n°: 14.207/2017. Data/Hora:
05/10/2017 às 14:00 horas. Valor Estimado: 2.273,344,08. O Edital da Concorrência Pública encontra-
se disponível no site: http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia. Para mais informações e
questionamento: Rua Augusto Xavier de Lima, nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro Administrativo).
Contato: e-mail: editais.resende@gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-4625.

William Ferraz
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
Licitação nº: 016/CMNI/2017 - CPL.
Requisitante: Departamento de Transportes.
Modalidade: Pregão Presencial.
Tipo: Menor preço por item.
Processo nº: 1011/2017 - CMNI.
Objeto: Locação de 01 (um) veículo blindado com proteção balística Nível IIIA conforme
normativa do Exército Brasileiro NEB/T E-316, certificados emitidos pelo Exército Brasileiro,
tipo passeio na cor preta, 0 Km, para 05 (cinco) passageiros, com 04 (quatro) portas,
executivo, motor 2.0, 16 V, Flex, com 270 cv, completo com seguro.
Retirada do Edital: a partir de 18/08/2017.
Entrega de envelopes: 31/08/2017, às 10:00 horas.
Realização da Licitação: 31/08/2017, às 10:00 horas.
Indispensável trazer o carimbo com CNPJ da empresa para retirar o edital.
Valor do Edital: 01 (uma) resma A4.
Local da Licitação: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, situada à Rua
Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38 - 4º andar - Centro - Nova Iguaçu – RJ.
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Telefones: 2667-4124 / 2667-2409.

Nova Iguaçu, 16 de agosto de 2017.
ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO

Pregoeiro - CPL
Portaria nº 164/2017

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017
A Prefeitura Mun. de Vassouras torna público, nos termos do Dec. n°
2.638/07, que realizará no dia 31/08/2017, às 14:00h, licitação na mo-
dalidade Pregão Presencial, tendo como objeto a aquisição de fitas de
glicemia, lancetas e seringas para insulina. Edital disponível em
www.vassouras.rj.gov.br ou na Pça Juiz Machado Junior, 19, das 10:00 às
16:00h – 2ª a 6ª feira. Tel. (24) 2491-9650.

Vassouras - RJ, 17 de Agosto de 2017.
Gilder Pereira Arantes

Pregoeiro - Matr. 100.847-1

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

CONCESSÃO DE LICENÇA
AUTO POSTO RALLY LTDA, CNPJ: 42.188.714/0001-15, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – SMAC, através do processo nº 14/200.967/2016, a Licença Municipal de Operação Nº 002171/2017,
com a validade 07/08/2027, para o posto de abastecimento de combustíveis líquidos e postos com tanque subter-
râneos e de GNV, situado a Rua Guaporé, nº 126, Bairro Penha, Município Rio de Janeiro – RJ.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
POSTO HADOCK LOBO LTDA-ME, CNPJ: 40.319.220./0001- 05, torna público que requereu à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente – SMAC, através do processo nº 26/510.372/201, a Licença Municipal de Operação, para o posto
de abastecimento de combustíveis líquidos, com serviços de troca de óleo e lavagem de veículos, situado a Rua
Hadock Lobo, nº 834, Bairro Tijuca, Município Rio de Janeiro – RJ.
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EMPREGO E ECONOMIA

A Ambev abriu as inscri-
ções para o Programa de Es-
tágio 2018. As chances são
para alunos universitários
que estejam cursando o pen-
último ou último ano do en-
sino superior. É necessário
ter nível de inglês interme-
diário, e a duração será de
até dois anos, com possibili-
dade de efetivação.

O processo seletivo terá
testes online, dinâmica e
entrevista, realizadas por
cada unidade regional da

companhia.
A cervejaria procura

candidatos com perfil dinâ-
mico, proativo, empreen-
dedor, que saibam traba-
lhar em equipe e que gos-
tem de desafios.

O cadastro será feito no
site “Quero ser Ambev”, até
o dia 22 de setembro.

Os aprovados começa-
rão a atuar na Ambev em ja-
neiro de 2018 e vão receber
bolsa-auxílio, refeição e
transporte.

Ambev seleciona
estagiários no país

Inscrições podem ser realizadas até dia 22 de setembro

DIVULGAÇÃO


