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Preso com base em foto do Facebook
Aderecista de carnaval é acusado de assassinato, mas defesa alega contradições na investigação
Reprodução
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E

m 27 de maio, o aderecista de carnaval
Leandro dos Santos
Oliveira, 37 anos,
foi preso em Vila Isabel, na
Zona Norte, por um assassinato ocorrido em 2017. Ele
foi surpreendido pelo mandado de prisão, emitido em
agosto de 2018. Familiares
do preso alegam que ele é
inocente. Segundo o advogado dele, Fábio Wanderley,
Leandro foi apontado como
o autor do crime a partir de
fotos de seu perfil no Facebook, mesmo com suas características físicas sendo
diferentes do suspeito apontado por uma testemunha.
O advogado entrou com
um pedido de revogação da
prisão, mas foi negado. Segundo ele, os principais pontos contraditórios da investigação, com base na testemunha que viu o suposto assassino, foram ignorados. Agora
ele espera resposta para um
pedido de habeas corpus, pedido na sexta-feira.

O caso

Leandro é acusado pela morte de Luiz Fernando Armando de Abreu, assassinado a
facadas dentro de casa, em
10 de março de 2017, no bairro do Anil, em Jacarepaguá.
O DIA teve acesso ao inquérito policial, que concluiu
que Leandro é o assassino.
Na madrugada do crime, a

principal testemunha, uma
vizinha da vítima, ouviu gritos vindos do apartamento
dele e foi verificar.
No depoimento, ela afirma que um homem moreno,
alto, com uma tatuagem em
um dos antebraços, abriu a
porta e falou que não estava
acontecendo nada, que era

sem relação com a vítima

Nunca soube que era suspeito
NNAssim como Leandro, Luiz

A pessoa que
reconheceu
(Leandro) disse
na polícia que o
assassino tinha
tatuagem, mas
Leandro não tem
nenhuma tatuagem
Fábio Wanderley,
advogado de defesa

Leandro foi preso em maio; agora família faz campanha por justiça

uma “briga de casal”. Mas
Leandro, preso pelo crime,
é negro, não tem tatuagem
e possui estatura mediana.
Ainda no dia do crime, ela
disse que não sabia quem era
o assassino, mas cinco dias
depois, na delegacia, apresentou a foto de Leandro, e
o apontou como o assassino.
Ela contou que pediu, em
postagem no Facebook, informações que ajudassem a
prender o autor do crime e
divulgou o telefone dela.
No depoimento, ela con-

tou ter recebido a ligação
de um ‘Leandro’, que pedia
informações sobre a morte e que parecia ‘debochar’.
Após investigar a lista de
amigos de Luiz Fernando
na rede social, ela chegou
até o aderecista.
“A pessoa que o reconheceu disse na polícia que o assassino tinha tatuagem no
antebraço, mas o Leandro
não tem nenhuma tatuagem. Ela também apontou
Leandro como namorado da
vítima, mas conhecidos dis-

seram que ele não era namorado de Luiz Fernando. Isso
foi totalmente ignorado”, explicou o defensor.
Uma vizinha que trabalhava no local onde Luiz Fernando almoçava quase que
diariamente, falou em depoimento que conversou com
ele um dia antes do crime.
A vítima disse a ela que estava namorando e mostrou
foto do suposto companheiro. Na delegacia, ela falou
que Leandro não é o homem
mostrado na foto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, torna público
o Registro de Preços para a aquisição de material de consumo, classificado
como Equipamento de Proteção Individual (EPI) e outros materiais de proteção,
conforme Pregão nº 027/2018, Processo n.º 0052600.004412/2018-91. Ata de
Registro de Preços n.º 001/2019. Empresa registrada: HABIB DECORAÇÕES
DE ITAJUBÁ LTDA, CNPJ: 03.851.189/0001-14, itens do grupo 1 (01 a 10)
valor total registrado no grupo 1: R$ 31.295,86 (três mil trezentos e noventa e
seis reais e cinquenta centavos). Data de Assinatura: 07/06/2019. Vigência: 12
meses, de 07/06/2019 a 07/06/2020.
Ata de Registro de Preços n.º 002/2019. Empresa registrada: EXTINCOM DO
BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA EIRELI, CNPJ: 19.320.823/0001-22, itens do grupo 6 (100 e
126) valor total registrado no grupo 6: R$ 22.083,09 (vinte e dois mil oitenta e
três reais e nove centavos) e itens do grupo 8 (138 e 148) valor total registrado
no grupo 86: R$ 9.657,58 (nove mil seiscentos e cinquenta e oito centavos). Data
de Assinatura: 07/06/2019. Vigência: 12 meses, de 07/06/2019 a 07/06/2020.
Valor global da ata: R$ 63.036,53 (sessenta e três mil trinta e seis reais e
cinquenta e três centavos).

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Leilão Público INSS/SRII nº 04/2019
A Superintendência Regional Sudeste II, do Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, nos termos dos
parágrafos primeiro e segundo do artigo 14 da Lei nº 11.481, de 31/05/2007, leva
ao conhecimento dos interessados que em sessão pública designada para o
dia 27 de junho de 2019, às 10:00 horas, no prédio da Gerência Executiva do
INSS situada na Rua Pedro Lessa, nº 36, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, o
servidor designado para atuar como Leiloeiro, pela Portaria INSS/SRII nº198/2018
de 7.11.2018 receberá propostas para venda do seguinte imóvel de propriedade
do Fundo do Regime Geral de Previdência Social:
Área (m²)

Tipo

Rua
Marinho Área do terreno:
Terreno
Pessoa nº 76
284,50
com
Irajá
Rio
de Área construída:
construção
Janeiro/RJ
154,20

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SESC/ARRJ
AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019
SESC/ARRJ Nº 18/2019 – PROCESSO Nº 75.447/2019. O Serviço Social do Comércio –
Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro – SESC/ARRJ, comunica a republicação de
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA PARA AS UNIDADES DO SESC/ARRJ. O
Edital de Licitação e seus Anexos poderão ser retirados gratuitamente no sitio do Banco do Brasil –
www.licitacoes-e.com.br, no Portal de Compras l SESC/ARRJ através do link “Portal de Compras”,
disponível no site www.sescrio.org.br ou na Gerência de Logística, situada na Rua Marquês de
Abrantes, 99 – Flamengo – Rio de Janeiro/RJ. A Sessão Pública será realizada às 10 (dez) horas
do dia 24/06/2019.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2019.
Kleiton Antunes - Gerente de Logística do SESC/ARRJ

EMPRESA DE TECNOLOGIA
E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA - DATAPREV
FILIAL RIO DE JANEIRO

Entre os que reforçam o coro
em defesa do aderecista está
o carnavalesco Paulo Menezes,
com quem o preso trabalha no
carnaval há mais de 20 anos.
“A justiça será feita”, escreveu
Menezes na internet.
“Está todo mundo consternado com isso tudo. Ele é uma
pessoa maravilhosa, um filho
presente, cuida da mãe e da
família dele. Nosso maior desejo é que saia de lá logo”, diz a
prima do aderecista, Ana Paula
dos Santos, de 41 anos.
“Com todo respeito, mas a
Divisão de Homicídios investigou mal. Tinham que, no mínimo, chamar meu cliente, fazer
o reconhecimento presencial.
Isso não foi feito, o reconhecimento foi pelo Facebook”,
criticou o advogado.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e com o
Ministério Público, que não se
pronunciaram sobre o caso até o
fechamento desta edição.

Ele (Leandro) é uma pessoa maravilhosa,
um filho presente, cuida da mãe e da
família dele. Isso é uma injustiça
Ana Paula dos Santos, prima do aderecista

Caso semelhante em 2018
>>Em julho do ano passado, o motorista de aplicativo Antonio Carlos Rodrigues Junior, 43, ficou
preso por sete dias ao ser
confundido com um dos
ladrões que roubaram a
cônsul-geral da Venezuela
no Rio. Assim como Leandro, ele também foi reconhecido por fotos de redes
sociais. Após ser solto, ele
revelou que teve dificuldades até para dormir.
O motorista contou que

também sentiu dificuldade para comer e beber
água. “É um local com clima pesado, cheiro ruim,
escuro. Eu estava lá com
traficante, gente com feridas abertas, e você sente
no olhar a ameaça. Fiquei
deitado em um papelão
no chão. Não há como fechar os olhos naquele lugar”, contou Antonio Carlos sobre a rotina do presídio de Benfica, na Zona
Norte do Rio.
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AVISO DE LICITAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE
IMÓVEIS DO FUNDO DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL MEDIANTE LEILÃO PÚBLICO

Endereço

Torna público Aviso de Homologação do Pregão Eletrônico 39/2019 - Proc.
3300/18- SME - Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação escolar – EMPRESA: ESPECIALY TERCEIRIZACAO - EIRELI - CNPJ: 20.522.050/0001-46 - Valor: R$ 16.553.355,91 (dezesseis milhões
quinhentos e cinqüenta e três mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e noventa
e um centavos - Info: (24) 3339-9037.
Rita de Cássia Oliveira de Andrade - Autoridade Competente.

Fernando também trabalhava em escolas de samba como
aderecista e estilista. O advogado do preso diz que eles não
eram amigos, apenas conviviam no mesmo ambiente e
tinham colegas em comum.
“Eles tinham amigos em
comum, a única relação entre
eles é que trabalhavam com
carnaval, um universo gigante”,
diz Fábio Wanderley.
Segundo o defensor, Leandro nunca soube que era suspeito de um crime e nunca foi
chamado para prestar depoimento na delegacia. O preso
chegou a receber prêmios e,
segundo Wanderley, até apareceu na televisão durante o
carnaval deste ano, quando
trabalhou pela Vila Isabel.
Familiares e amigos de
Leandro estão se mobilizando
através das redes sociais, com
a hashtag #somostodosleandro, para cobrar justiça no caso.

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV torna
público que fará realizar na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460 - Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ, a seguinte licitação:
CONCORRÊNCIA Nº 016/2018
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a elaboração de projeto
de reforma e modernização do sistema de climatização do edifício Waldir Pires,
situado no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. CEP: 22.280-040.
DATA DE ABERTURA: 26/07/2019 às 10:00 horas.
As plantas referentes ao Anexo XI do Edital encontram-se à disposição no site
www.dataprev.gov.br.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 2019
Eduardo Hoshi
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Corregedoria do Serviço Público

Rua Pinto de Figueiredo, nº 168, Centro Silva Jardim/RJ - CEP. 28.820-000
Telefone.: (22) 2668-1329 CNPJ. 28.741.098/0001-57

ERRATA
Por se tratar de erro material, onde se lê na Portaria nº 14/2019:“Comissão de Sindicância”, Leia-se:“Comissão de Procedimento Administrativo
Disciplinar”.
Silva Jardim, 10 de maio de 2019.

Valor da
Preço mínimo à
caução
vista (R$)
(R$)
271.000,00

13.550,00

A venda do imóvel poderá ser à vista ou a prazo. Caso não haja propostas
com valor igual ou superior a 100% (cem por cento) do preço mínimo à vista,
verificam-se propostas com valor igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do
preço mínimo à vista. Caso ainda não haja propostas de 80% (oitenta por cento)
do preço mínimo à vista observam-se propostas com valor igual ou superior a 60%
(sessenta por cento), hipóteses essas que poderão ocorrer na mesma data e na
sequência da sessão do leilão.
O Edital de Leilão e seus anexos, contendo as condições de venda do imóvel,
bem como outros esclarecimentos, encontram-se à disposição dos interessados,
gratuitamente, no site https://portal.inss.gov.br/acesso-a-informacao/leilao/ ,
na Avenida Amazonas, nº 266, 12º andar, sala 1204, Centro, no Edifício da
Superintendência Regional Sudeste II, em Belo Horizonte/MG, pelos telefones
(031) 3249/4909/4915/4921/4947 e/ou na Seção de Logística da Gerência
Executiva Rio de Janeiro/Norte pelos telefones (021) 3362-3452 e 3362-3436)
das 09:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira.
Para participar do Leilão Público os interessados deverão recolher à
Caixa Econômica Federal, até 1 (um) dia útil antes da data designada para
o recebimento das propostas, a título de caução, a importância, em reais e
à vista, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor mínimo estabelecido
para o imóvel pretendido. A autorização para o recolhimento da caução deve
ser solicitada até às 15:00 horas do dia 26 de junho de 2019, no endereço
acima mencionado.
Belo Horizonte (MG),10 de junho de 2019
PAULO EDUARDO CIRINO
Superintendente Regional Sudeste II
Superintendência Regional Sudeste II

Wander Moraes dos Santos
Corregedor
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Corregedoria do Serviço Público

Rua Pinto de Figueiredo, nº 168, Centro Silva Jardim/RJ - CEP. 28.820-000
Telefone.: (22) 2668-1329 CNPJ. 28.741.098/0001-57

PORTARIA N.º 24/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 8/2019
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de serviço técnico especializado objetivando a realização
de concurso para preenchimento de vagas oferecidas pelo Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ – para ingresso de
alunos no ano letivo de 2020, em seus campi de Angra dos Reis, Itaguaí, Maracanã,
Maria da Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: A partir de 11/06/2019 às 10h (Horário de
Brasília) no site www.comprasnet.gov.br
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/06/2019 às 10h (Horário de Brasília) no site
www.comprasnet.gov.br
RETIRADA DE EDITAL: O Edital e seus anexos estarão disponíveis no sistema
Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br ou
mediante retirada, em meio eletrônico (pendrive ou dvdrom do próprio interessado),
no Departamento de Administração da Diretoria de Administração e Planejamento
do CEFET/RJ, situado à Av. Maracanã, nº 229, Bloco A, 2º andar, Maracanã,
Rio de Janeiro/RJ.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 2019
Luana Carrilho Costa
Pregoeira do CEFET/RJ

O Corregedor do Serviço Público do Município de Silva Jardim, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 16, e seus
incisos, da Lei Complementar N.º 58 de 02 de janeiro de 2009, pela Portaria
n.º 1.225/2018 e pela Portaria nº 755/2018, que delega competências
RESOLVE:
Prorrogar, nos termos do Procedimento Administrativo nº 2660/19, o prazo
de conclusão dos trabalhos da Comissão Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela portaria nº 14/2018, por 60 (sessenta) dias, devendo concluir suas atividades com apresentação de respectivo relatório conclusivo,
em conformidade com art. Nº 147 da Lei Complementar nº 17/98.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Corregedoria do Serviço Público de Silva Jardim, 10 de junho de 2019.
Wander Moraes dos Santos
CORREGEDOR

