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Desembargadora vira ré
por calúnias contra Marielle
Marília de Castro Neves Vieira publicou notícias falsas logo após morte da vereadora

A

desembargadora Marília de Castro Neves
Vieira, do Tribunal
de Justiça do Rio de
Janeiro (TJ-RJ), se tornou ré
por crime de calúnia. O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
acatou ontem, por unanimidade, a queixa-crime contra a
magistrada, que publicou notícia falsa sobre a vereadora
Marielle Franco logo após a
morte da parlamentar.
“Foi eleita pelo Comando
Vermelho” e “estava engajada
com bandidos”, foram algumas das fake news divulgadas

pela desembargadora em suas
redes sociais. As publicações
foram feitas logo após o assassinato da vereadora. A queixacrime foi apresentada pelos
pais, a irmã e a companheira
de Marielle Franco.
Não é a primeira vez que a
desembargadora precisa responder à Justiça sobre declarações feitas contra integrantes do PSOL. Ela também é
ré por injúria contra o ex-deputado federal Jean Wyllys, e
já teve que prestar esclarecimentos no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por dizer

que Guilherme Boulos (PSOL)
seria “recebido na bala”, logo
após a assinatura do decreto
de armas de Jair Bolsonaro.
Na mesma ocasião, ela teve
ainda que esclarecer ataques
ao próprio CNJ e ao Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP), que, segundo a
desembargadora, eram “dois
conselhos petistas” que “precisavam ser extintos”. Também em suas redes sociais, ela
chegou a dizer que o senador
Renan Calheiros (MDB-AL)
“manda nos dois conselhões”.
Ontem, Mônica Benício,

companheira da vereadora
Marielle Franco, em entrevista ao jornal Correio Braziliense, criticou o ministro da
Justiça Sergio Moro. “O atual
ministro se recusa a me receber. Foram muitas tentativas para que me recebesse e
conversássemos a respeito da
investigação”, reclamou.
A Assembleia Legislativa
do Estado do Rio (Alerj) concedeu ontem para a família
de Marielle Franco o Prêmio
Dandara, oferecido para quem
contribuiu para a valorização
da mulher negra no Brasil.

Um comerciante de 58 anos
foi atingido por bala perdida
nas costas, na tarde da última
terça-feira, quando estava a
caminho da padaria no Complexo do Anaia, em São Gonçalo. Nicodemuns Rodrigues
da Costa, de 58 anos, foi baleado durante uma operação de
policiais militares do 7º BPM
(São gonçalo) na comunidade.
Dois criminosos também morreram na ação policial.
Segundo a filha da vítima,

HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
UASG 250103

os disparos que atingiram
Nicodemuns teriam partido
de policiais que estavam em
uma laje. “Eles acabaram com
minha vida, meu pai era tudo
para mim. Sou filha única, minha mãe nem consegue levantar da cama. Ele era o centro
da família. Minha mãe é do lar,
não sei o que vai ser dela. Estou me sentindo desamparada, era meu super-herói. Morreu por um erro da polícia. Isso
é inaceitável”, disse.

Reprodução

Comerciante morto por bala perdida

Nicodemus: atingido nas costas

A Secretaria de Polícia Militar informou que o 7º BPM
fazia operação na comunidade e que foi recebido a tiros,
iniciando confronto. “Após
cessarem os disparos, dois
criminosos foram encontrados feridos. Ainda na localidade, uma terceira pessoa foi
encontrada ferida. O Corpo
de Bombeiros foi acionado
para o socorro, no entanto,
foi constatado o óbito dos
três”, informou.

Homem é suspeito
de desviar remédios
A Polícia Civil prendeu ontem, no Hospital Municipal
Miguel Couto, na Gávea,
na Zona Sul, o auxiliar de
enfermagem Sirlei Pereira
de Souza. Segundo investigações, ele é suspeito de
desviar diversos remédios
de hospitais públicos. Sirlei vinha sendo monitorado pelo Setor de Inteligência da 59ª DP (Duque de
Caxias) e foi preso quando
estava de plantão na unidade. Ainda conforme os

DIA A DIA

segurança é morto no flamengo
Um segurança das Lojas Americanas foi morto durante uma
tentativa de assalto na filial
da Rua Marques de Abrantes,
no Flamengo, na Zona Sul. Luciano Mello da Costa, 41 anos,
morreu, no fim da tarde de
ontem, após trocar tiros com
criminosos. Segundo a Polícia
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dois suspeitos morrem em caxias
Dois homens morreram, na tarde de ontem, após serem baleados durante um confronto com
policiais do 15º BPM (Duque de
Caxias) que participavam de
operação no Complexo da Mangueirinha e Jardim Gramacho,
em Duque de Caxias. De acordo com a polícia, os suspeitos

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO
DOS AFONSOS

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE LICITAÇÃO
O GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ torna público que se realizará
a abertura do Pregão Eletrônico nº 07/2019; Objeto: registro de preços para
aquisição de gêneros alimentícios para o Grupamento de Apoio de Santa Cruz.
ENDEREÇO: Rua do Império, s/nº – Santa Cruz – Rio de Janeiro – RJ; ENTREGA
DAS PROPOSTAS: Serão recebidas até a data e a hora marcadas para a abertura
da sessão; ABERTURA DAS PROPOSTAS: No dia 20/08/2019 às 09:00 horas no
site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
ANDRÉ GOMES DE MAGALHÃES Ten Cel Int
Ordenador de Despesas

Militar, o 2º BPM (Botafogo)
foi acionado e chegou ao local
no momento que a vítima era
socorrida por uma equipe do
Samu. O homem, no entanto,
não resistiu aos ferimento. A
Delegacia de Homicídios da
Capital (DH) apura as circunstâncias do crime.

foram encontrados baleados
após uma troca de tiros. Eles
chegaram a ser socorridos, mas
não resistiram aos ferimentos.
Com a dupla foram apreendidas
uma pistola calibre 9mm, uma
pistola Glock calibre .40, dois
revólveres 38, uma espingarda
e uma granada.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM CLUBES, FEDERAÇÕES E
CONFEDERAÇÕES ESPORTIVAS E ATLETAS PROFISSIONAIS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 33.966.441/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, o Presidente do Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações
e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro,
convoca todos os colaboradores (exceto os Profissionais de Educação Física) da
BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A., FOCUS FITNESS ACADEMIA DE GINÁSTICA
LTDA, FÓRMULA TIJU FITNESS CENTER E BTFIT SERVIÇOS DE PRESCRIÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DE TREINOS DESPORTIVOS S.A., BT KIDS FITNESS CENTER
ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA, BT02 LOCAÇÕES DE ESPAÇOS LTDA, associados
ou não, a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se na
Rua São Clemente 180 – Botafogo - RJ, no dia 20 de agosto de 2019 às 13h em 1ª
Convocação ou em 2ª Convocação às 13:30h, a fim de discutir e deliberar a seguinte
“ORDEM DO DIA”: a) Exposição do sindicato sobre a proposta de Acordo Coletivo
encaminhada pela direção das entidades acima; b) Negociação Coletiva para a data-base
de 2019; c) Autorizar a Diretoria do Sindicato para aforar na forma da Lei a competente
REVISÃO SALARIAL, podendo fazer perante a Justiça do Trabalho; d) Autorizar os
descontos da Contribuição Negocial e Assistencial a favor do Sindicato, conforme o item
IV do Art. 8º da CF; e) Direito de oposição. José Pinheiro dos Santos - Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO
DE SANTA CRUZ

agentes, o homem revendia os
medicamentos em um mercado paralelo de Caxias.
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou desconhecer o motivo da prisão e
esclareceu que o Miguel Couto
não oferece tratamento para
câncer e que, portanto, não
possui nos estoques medicação específica contra a doença. Inicialmente, a Polícia Civil
havia informado que Sirlei havia desviado medicação para o
tratamento do câncer.

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO
DOS AFONSOS

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE LICITAÇÃO
O GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS torna público que se realizará
a abertura do Pregão Eletrônico nº 043/2019; Objeto: Registro de preços para
aquisição de gêneros alimentícios (panificação/confeitaria). ENDEREÇO: Avenida
Marechal Fontenelle nº 1.000 – Campo dosAfonsos – Sulacap – Rio de Janeiro – RJ;
ENTREGA DAS PROPOSTAS: Serão recebidas até a data e a hora marcadas para
a abertura da sessão; ABERTURA DAS PROPOSTAS: No dia 20/08/2019 às 09:00
horas no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.

MINISTÉRIO DA
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AVISO DE LICITAÇÃO
O GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS torna público que se realizará
a abertura do Pregão Eletrônico nº 047/2019; Objeto:Contratação do serviço
de limpeza de reservatórios de água e esgoto e controle de pragas para o
Grupamento de Apoio dos Afonsos e Unidades Apoiadas. ENDEREÇO: Avenida
Marechal Fontenelle nº 1.000 – Campo dos Afonsos – Sulacap – Rio de Janeiro –
RJ; ENTREGA DAS PROPOSTAS: Serão recebidas até a data e a hora marcadas
para a abertura da sessão; ABERTURA DAS PROPOSTAS: No dia 20/08/2019 às
09:00 horas no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
ELIAS AFIF ELOSSAIS Cel Int
Ordenador de Despesas

ELIAS AFIF ELOSSAIS Cel Int
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2019 – Licitação nº 778679 (PA nº 6.660/2019) - Objeto resumido: contratação de empresa especializada em fornecimento integral de materiais para
lavagem e higienização dos veículos pertencentes à frota oficial do município, para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Transporte, por um período de 12 (doze) meses. Condições e
local para a retirada do Edital: 02 (duas) resmas de papel A4 e trazer o carimbo da empresa. Junto
a SELIC nas dependências da PMI, com sede na Rua General Bocaiúva, n° 636, Centro, Itaguaí - RJ,
de segunda a sexta de 10 às 16 horas, no site da Prefeitura (www.itaguai.rj.gov.br) e/ou no Site do
licitacoes-e, vinculado ao Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br). Data e hora da realização:
dia 23 de agosto de 2019, às 09:00 horas. Local: A sessão realizar-se-á no seguinte endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2019 – Licitação nº 778889 (PA nº 7.982/2019) - Objeto resumido: contratação de empresa de telecomunicações ou teleprocessamento para a prestação
de serviços continuados de rede de dados para a interligação, contemplando serviços de manutenção, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, por um período de 12
(doze) meses. Condições e local para a retirada do Edital: 02 (duas) resmas de papel A4 e trazer o
carimbo da empresa. Junto a SELIC nas dependências da PMI, com sede na Rua General Bocaiúva,
n° 636, Centro, Itaguaí - RJ, de segunda a sexta de 10 às 16 horas, no site da Prefeitura (www.itaguai.
rj.gov.br) e/ou no Site do licitacoes-e, vinculado ao Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br).
Data e hora da realização: dia 26 de agosto de 2019, às 09:00 horas. Local: A sessão realizar-se-á
no seguinte endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.
(a) Claudia de Mello Gentil — Secretária Municipal de Licitações e Contratos.

PODER JUDICIÁRIO
EDITAL PARA INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE DEZ DIAS
O MM Juiz de Direito Dr. (a) Anna Chistina da Silveira Fernandes – Juiz em Exercicio
do Cartótio da vara Cível da comarca de mesquita, RJ, na Forma da Lei, etc...
FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, com
prazo de 10 (dez) dias, que se processam perante este juízo e secretaria do Cartório
da Vara Cível, os autos da Classe/Assunto “procedimento comum – Constituição
de servidão” n° 0000101-90.1978.8.19.0038 (1978.038.000085-8) em que é Autor
FURNAS CENTRAIS S/A, representante legal EURICO FERREIRA DA SILVA, e Réu
ESPOLIO DE JOAQUIM VAZ MARTINS. E, para INTIMAR E DAR CONHECIMENTO
A TERCEIROS da presente ação, e para tanto foi expedido o presente edital.
Ciente de que este juízo funciona na Paraná, 01 Forum – CEP: 26553-020 – Centro
Mesquita – RJ – e-mail: mes01vciv@tjrj.jus.br. DADO E PASSADO nesta cidade e
Mesquita, 25 de julho de 2019. EU, ______________ Nely Maria de Araujo Sobral –
Responsável pelo Expediente – Matr. 01/19909, digitei. E eu, _______________ Nely
Maria Araujo Sobral – Responsável pelo Expediente – Matr. 01/19909, o subscrevo.

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PRO-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA – PR-6
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
RDC n° 09/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em restauro, para execução de obra de
engenharia necessária à Restauração da Cobertura da Edificação Anexa do Colégio
Brasileiro de Altos Estudos (CBAE), do Fórum de Ciência e Cultura (FCC) da UFRJ,
situada à Avenida Rui Barbosa, nº 762, Flamengo, Rio de Janeiro – RJ, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, constantes
do processo administrativo nº 23079.009941/2017-57. Data de abertura da sessão
pública: 12/08/2019, às 10:00 h. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição
dos interessados nas páginas www.pr6.ufrj.br e www.comprasgovernamentais.gov.br
ou mediante a apresentação de um CD-ROM virgem, nas dependências da PR-6, Rua
Paulo Emídio Barbosa, 485 – Parque Tecnológico – Cidade Universitária, Ilha do Fundão –
Prédio das Pró-reitorias (antigo prédio GTEC Petrobrás), CEP: 21.941-907, nos dias úteis,
das 9h às 16h. Tel: (021) 3938-0488.
ALEXANDRE AUGUSTO PRADO DA SILVA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

