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‘Maçarico’ toma conta do Rio
Com 42 graus no termômetro e sensação de 45, cidade bate recorde de calor no verão

O
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s termômetros da capital justificaram o
jargão ‘Rio 40 graus’
no dia de ontem. Com
a máxima de 42 graus, a cidade
registrou o dia mais quente do
verão. Sob céu claro, sol forte
e sensação térmica que ultrapassou a casa dos 45 graus, segundo o Alerta Rio, os cariocas
tiveram que recorrer a sombrinha e água fresca para suportar o mormaço que tomou
conta da cidade.
Hoje a temperatura segue a
mesma, mas a partir de amanhã haverá um recuo para 3
graus. Apenas na sexta-feira
o sol sai de cena para dar lugar à chuva, de acordo com o
Instituto Nacional de Meteorologia (INMet). No entanto,
a temperatura se mantém alta
até semana que vem.
O vendedor de água Vanderson Silva aproveitou o
calorão para colocar uma
grana no bolso. Antes das
11h de ontem, todas as garrafas haviam sido vendidas
aos motoristas e pedestres
que passavam pela Avenida

Pela manhã, temperatura já era de 40 graus no Centro. Athacherda (dir) teve que recorrer à sombrinha para proteger sua filha do sol forte

Presidente Vargas, no Centro. “Estou faturando muito
nesse verão”, afirmou.
Já Athacherda Campos,
mãe da Maria Alice, de 7 meses, disse que só sai de casa
nesse verão quando necessário. “Só vim porque ela tinha
médico marcado”, contou a

moradora do Caju. “Não tem
coisa pior que o calor dentro
do BRT lotado com ar quebrado! Hoje os quatro ônibus que
peguei não tinham refrigeração” protestou a gestora de
vendas Carla Calabria.
A sensação de sauna a céu
aberto tem explicação: “os

ventos que estão chegando
ao Rio nos últimos dias são
predominantemente das regiões Norte e Nordeste. São
ventos de característica continental, ou seja, quentes e
com baixa umidade”, explicou Marlene Alves, meteorologista do INMet.

Witzel pede apoio por cassinos
Na posse de procurador-geral do Estado, governador pede esforço conjunto de deputados

Na Baixada Fluminense e
nas zonas Norte e Oeste do
Rio teve chuva forte durante a tarde. Em Nova Iguaçu,
moradores registraram até
tempestade de granizo.
Do estagiário Felipe Rebouças, sob
supervisão de Angélica Fernandes

Casal
morre ao
tirar selfie
em praia
Uma selfie custou a vida
de um casal, que morreu
afogado ao cair no mar
da Praia do Secreto, no
Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, no último domingo. Jaqueline
Amorim de Souza, de 38
anos, e Marcelo Francisco
Maciel, de 37 anos, teriam
sido arrastados por uma
onda enquanto tiravam
fotografias em cima de
uma pedra no local.
O corpo de Jaqueline
foi localizado no mesmo
dia pelo Corpo de Bombeiros. Já o de Marcelo
Francisco só foi encontrado na noite de segundafeira, na Praia da Macumba. Guarda-vidas e mergulhadores participaram
da operação de busca, na
qual foram usados um
drone e um helicóptero.
A praia é de difícil acesso e só pode ser alcançada
através de uma trilha.

Rosinha é condenada
por desvios na Saúde

Alexandre Brum / Agencia O Dia

O governador do Rio Wilson
Witzel voltou a defender a
abertura de cassinos no estado, ontem, durante posse
do procurador-geral do Estado Marcelo Lopes.
“Estamos empenhados
em aprovar agora a legislação que permite a instalação
de cassinos no Rio de Janeiro. Não é possível que só em
Las Vegas as pessoas gastem
fortunas”, afirmou.
Segundo ele, no Rio há espaço para sediar cassinos e
tem oportunidade para isso.
“É só aperfeiçoar os mecanismos de controle que não
haverá qualquer tipo de problema”, garantiu o governador. Witzel aproveitou a presença de deputados federais
no evento para cobrar um
esforço conjunto. “A missão

SESI-RJ

Pregão Eletrônico nº 291/2018
Resultado de Julgamento

Objeto: Aquisição de livros de libras, para
atendimento ao SESI-RJ - Projeto
Gratuidade.
Vencedores: FLASH PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI ME (Itens: 03, 04, 05, 06,
16, 18, 50 e 99); EXITO DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE LIVROS LTDA (Itens: 08,
09, 10, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56); EDITORA
ARARAAZUL LTDA (Itens: 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e
106); LIVRARIA INSIGHT EIRELLI (Itens:
07 e 42); A PAGINA DISTRIBUIDORA DE
LIVROS LTDA (Itens: 01, 11, 29, 58, 65, 98,
100 e 103) e DE OLHO NO LIVRO
DISTRIBUIDORA LTDA-EPP (Itens: 02, 14,
40, 43, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 101,
102, 104 e 105).
Cancelados: 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63 e 68.
Comissão de Licitação

Witzel (D), ao lado do procurador-geral Lopes: a favor dos cassinos

da bancada federal do Rio no
Congresso é aprovar essa legislação, que muito vai beneficiar o nosso estado”, apelou.
Witzel não poupou elogios
ao juiz federal Marcelo Bretas,
que representava o Tribunal
Regional Federal da 2ª Região,

SESI-RJ

Pregão Eletrônico nº 257/2018
Retificação de Resultado
Comunicamos que a publicação no Jornal
O Dia, Caderno Economia, pág. 8, do dia
02/01/2019, onde se lê Mundo Mágico
Casa de Festas e Eventos Infantis Ltda Me, leia-se Mundo Mágico Locação de
Veículos e Eventos Infantis Eireli
Comissão de Licitação

na cerimônia. O governador
ressaltou que a população do
Rio tem uma dívida de gratidão com Bretas, por ele ter
contribuído “muito para devolver ao estado o dinheiro
que foi roubado” pelos ex-inquilinos do Palácio Guana-

bara. O governador arrancou
aplausos — e risadas — ao afirmar que o Ministério Público
não vai ter trabalho com ele.
O governador teceu elogios
à Polícia Civil, destacando a
necessidade de dar mais autonomia à instituição. “Nossa
Polícia é eficiente e tem capacidade para se administrar”,
afirmou Witzel. “Não pode o
Ministério Público ser independente, ter a inamovibilidade, a vitaliciedade, e a ponta, que investiga e está mais
exposta ao crime organizado,
estar com todas as vulnerabilidades”, conclamou Witzel.
“Precisamos aprovar uma
emenda constitucional que
está no Congresso e que dá
aos delegados total independência de interferências políticas”, sustentou.

Candidatos do PEDRO II sem nota

Zoológico opera em horário especial

A nota da redação dos candidatos a ingresso no Ensino Médio
Regular e Integrado do Colégio
Pedro II, deveria ter sido divulgada no dia 28 de dezembro,
mas alunos ainda aguardam o
resultado, que ainda não tem
nova data para ser publicado.
De acordo com coordenação do

A partir de hoje, o Zoológico do Rio,
na Quinta da Boa Vista, na Zona
Norte, passa a funcionar em horário especial de verão, de quarta a
domingo, das 10h às 17h, com ingressos a R$ 20 (tarifa normal) e R$ 10
(meia-entrada). Crianças menores
de 3 anos não pagam. O local passa
por obras para ser transformado

concurso, o serviço prestado pela
empresa que realiza a digitalização
dos textos apresentou problemas.
“Por este motivo a correção está
sendo muito mais lenta do que o
esperado”, informou a nota. A instituição garante que tudo será normalizado até o início do ano letivo,
previsto para março.

GOVERNO
FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, informa que a
Concorrência Pública supracitada está SUSPENSA SINE DIE a
pedido da Secretaria Requisitante. Informações pelo sitio www.marica.rj.gov.br e-mail maricacpl@gmail.com. Telefones: 3731-2067 |
2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208.

em um bioparque, seguindo tendência mundial. As grades serão
retiradas para a implantação do
“enclausuramento inverso”, em
que os animais viverão em ambientes o mais próximo possível de seus respectivos habitats
naturais. As obras devem ser
concluídas em dois anos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
EXTRATO DO JULGAMENTO DE RECURSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 003/000016/2019
RECORRENTE: Consórcio Nova CEARJ – Duque de Caxias – BETIM
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS – SMG.
REFERENCIA: Concorrência 009/2018.
OBJETO: Concessão de uso de espaço físico, a título oneroso, precedida de obra
de implantação do empreendimento, com exploração, operação, manutenção e
desenvolvimento da Nova Central de Abastecimento do Rio de Janeiro – CEARJ –
Duque de Caxias.
DECISÃO: Entendo que as razões do recurso apresentadas pela licitante, devem
ser acolhidas, sobre o argumento de que o licitante (consórcio) tem patrimônio
líquido compatível, devendo-se aceitar a “Garantia de Proposta” apresentada, e
consequentemente pela CLASSIFICAÇÃO DA GARANTIA.
REABERTURA DA SESSÃO: 10 DE JANEIRO DE 2019, 10h00min.
Duque de Caxias, 08 de janeiro de 2019.
JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA
Secretário Municipal de Governo
Matrícula: 36254-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo Administrativo: 10448/2017

de dezembro e foi divulgada
ontem. O também ex-governador Anthony Garotinho,
secretário de Governo no período, já foi condenado por
improbidade na mesma ação
e está inelegível por oito anos.
As condenações são pela contratação ilícita da Fundação
Pró-Cefet, com dispensa de licitação, para a gestão do projeto ‘Saúde em Movimento’.
A ex-governadora vai recorrer. “Rosinha Garotinho
afirma que a decisão é absurda. Afinal, foi ela quem determinou [...] a suspensão do
programa, que estava em curso. Além do mais, os valores
citados são ridículos, já que
R$ 236 milhões fazem parte
do orçamento previsto para o
projeto, montante que sequer
foi realizado”, diz a defesa.

DIA A DIA

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 24 de janeiro de 2019, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 05 de fevereiro de 2019, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)
       
                
                         PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E
ON-LINE                Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
                         Fiduciantes são
FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE SOUZA,        MARIA AURÉLIA DE MAIA DE SOUZA,
      PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)         R$ 408.049,63
(Quatrocentos e Oito Mil Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos - atualizado conforme disposições contratuais),   
                             
              ”, melhor descrito na matrícula      
Registro de Imóveis de Angra dos Reis/RJ. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que
se encontra                  SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)  
      R$ 267.520,53 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Vinte Reais e Cinquenta e Três Centavos
- nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira Os interessados em participar
do leilão de modo on-line            encaminhar a documentação necessária para
liberação do cadastro 24 horas do início do leilão Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE
EDITAL NO SITE:     ¡        ¢ £ ¤

AVISO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 14/2017

A Justiça condenou Rosinha Garotinho por improbidade administrativa em
razão de fraudes na Saúde
quando ela era governadora do Rio. Com a sentença, de primeira instância,
Rosinha fica condenada à
suspensão de direitos políticos por oito anos, perda
de função pública e multa
no valor de R$ 234 milhões
de ressarcimento aos cofres públicos, R$ 500 mil de
multa civil e R$ 2 milhões
por danos morais coletivos.
Rosinha foi acusada
pelo Ministério Público
(MPRJ) de participar de
esquema que desviou R$
234 milhões da Secretaria
Estadual de Saúde entre
novembro de 2005 e abril
de 2007. A sentença é de 19

AVISO DE LICITAÇÃO
A Casa da Moeda do Brasil – CMB comunica que realizará a seguinte
licitação: - Pregão Eletrônico com Registro de Preços nº 0002/2019 - Processo:
18750.001626/2017-72. Objeto: Aquisição de Produtos Químicos. Total de Itens
Licitados: 15. Sessão: 22 de janeiro de 2019 às 09:30h. O Edital encontra-se
disponível nos seguintes endereços eletrônicos: www.casadamoeda.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br E-mail: mmitrano@cmb.gov.br c/c dvli@cmb.gov.br
Tel. (21) 2184-2717
Márcia Freire Mitrano
Pregoeira

