Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020
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Filha tenta
asfixiar mãe
internada
Uma mulher identificada
como Luciana Paula Figueiredo, de 32 anos, foi presa
em flagrante por tentar matar por asfixia a mãe, a idosa
Ana Benedita Figueiredo, de
68 anos, em um leito de hospital em São Luís (MA). O
crime foi filmado por acompanhantes de outros pacientes que estavam na mesma
enfermaria e perceberam
uma movimentação estranha no leito.
No vídeo, é possível ver a
idosa tendo o nariz e a boca
tapados pela mão da filha,
que ainda usa um lençol para
tentar impedir que a vítima
consiga respirar. A idosa ainda tenta reagir levantando
uma das mãos para tentar livrar o seu rosto, mas não consegue levantar o braço.
Ana Benedita está internada desde o dia 19 de janeiro
com um quadro grave de embolia pulmonar. Nos últimos
dias, ela teve uma melhora e
foi transferida da UTI para
um dos leitos do hospital. Por
ter passado muito tempo sem
respirar, ela teve que voltar
para a UTI.
Para a polícia, Luciana
tentou matar a mãe por não
querer mais cuidar dela. Ela
tinha uma seringa na bolsa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - RJ

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020

Torno público, nos termos da Lei 8.666/93, que realizaremos no dia 17/02/2020, às 10:00h,
licitação na modalidade Tomada de Preços, que tem como objeto a contratação de empresa
especializada para execução das obras para implantação de galeria de drenagem de
águas pluviais em concreto armado, no trecho denominado “Prainha”, Bairro Residência,
Vassouras-RJ. Edital disponível à Av. Otávio Gomes, 395, Centro, das 10h às 16h – 2ª a 6ª
feira. Tel.: (24) 2491-9000, licitacaovassouras@gmail.com, www.vassouras.rj.gov.br.
Vassouras - RJ, 29 de Janeiro de 2020.
Tatiane Leal Jaloto - Membro da CPL - matr. 300962-8

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Vassouras
CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
SETOR DE CADASTRO
CHAMAMENTO PÚBLICO
A Câmara Municipal de Vassouras em conformidade com a Lei Federal nº
8.666/93, artigo 34, §1º, torna público que está aberto o sistema de cadastro
para atualização dos registros cadastrais e/ou para cadastro de fornecedores e
prestadores de serviços. Para tanto, deverão apresentar toda a documentação
de habilitação em certame licitatório, para efeito de cadastramento e emissão do
Certiﬁcado de Registro Cadastral.
Para maiores informações, ligar para (24) 2491-9400 – horário de 12h as 18h
(segunda a sexta feira), ou através do e-mail camaravassouras@gmail.com.
Vassouras, em 27 de janeiro de 2020.
Márcia Teixeira da Costa
Presidente da Comissão de Cadastro

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Mun. de Vassouras torna público, nos termos
do Dec. 2.638/07, que realizará no dia 13/02/2020, às 10:00 horas, licitação na modalidade
Pregão Presencial, tendo como objeto a aquisição de mobiliário e equipamentos. Edital
disponível à Pça Juiz Machado Junior, 19, Centro, 10 às 16 horas – 2ª a 6ª feira. Tel. (24)
2491-9650; e-mail: licitacaosaude@hotmail.com e pelo Site www.vassouras.rj.gov.br.
Vassouras - RJ, 29/01/2020
Gilder Pereira Arantes
Pregoeiro

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Vassouras
CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
A Câmara Municipal de Vassouras torna público, nos termos do Dec. n° 2.638/07,
que realizará no dia 11/02/2020, às 14:00h, licitação na modalidade Pregão
Presencial, tipo menor preço – preço por item, tendo como objeto o fornecimento de
combustível Gasolina Comum para atender à Câmara Municipal de Vassouras, no
exercício de 2020. Edital disponível em www.vassouras.rj.leg.br ou na Rua Barão
de Capivari, nº 20, das 12h às 18h - 2ª a 6ª feira. Informações complementares no
telefone (24) 2491-9428.
Vassouras - RJ, 28 de janeiro de 2020.
Tales de Oliveira Honório
Pregoeiro

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Vassouras
CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.
A Câmara Municipal de Vassouras torna público, nos termos do Dec. n° 2.638/07,
que realizará no dia 12/02/2020, às 14:00h, licitação na modalidade Pregão
Presencial, tipo menor preço - considerando o maior percentual de desconto,
tendo como objeto o fornecimento de Passagens Aéreas Nacionais para atender à
Câmara Municipal de Vassouras, no exercício de 2020. Edital disponível em www.
vassouras.rj.leg.br ou na Rua Barão de Capivari, nº 20, das 12h às 18h - 2ª a 6ª
feira. Informações complementares no telefone (24) 2491-9428.

OUTEIRO DAS PEDRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 33.821.971/0001-51
REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL
OUTEIRO DAS PEDRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA torna público que
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMMAURB, através
do processo nº 001/2020, a Licença Ambiental para implantação de um “condomínio
multifamiliar com 256 unidades com terraplanagem”. Localizada na Rua Valda esquina
com a Rua Arlindo Chaves (antiga estrada do Dendê) s/n, Outeiro das Pedras - Itaboraí RJ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL E GREVE DE 24 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2020
O Sindicato Estadual dos Proﬁssionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ), nos
termos do seu estatuto social, convoca os proﬁssionais de educação da rede municipal do
Rio de Janeiro para Assembleia Geral, que será realizada no dia 05 de fevereiro de 2020
(quarta), às 10h30, no Clube Municipal (Rua Haddock Lobo, nº 359/Tijuca). Neste dia, a
categoria fará uma greve de 24 horas. A assembleia irá discutir a campanha salarial 2020,
entre outros pontos de pauta. Para participar da assembleia, os proﬁssionais da educação
deverão apresentar contracheque da prefeitura-RJ e comprovante de identidade.
SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO/RJ (SEPE/RJ)
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