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O PaísAlém do senador Flávio Bolso-
naro (PSL), o TJ do Rio autori-
zou quebra de sigilos bancário
e fiscal de 8 deputados da Alerj.

Entre eles está o presidente da
Casa, André Ceciliano (PT-RJ).
A decisão inclui ainda outras 86
pessoas e nove empresas.

160
CAMPO GRANDE (WEST SHOP. CAMPO GRANDE)
Estrada do Mendanha, 555

CENTRO Av. Passos, 42, 44 e 46

COPACABANA Rua Barata Ribeiro, 181

GUADALUPE (SHOP. JARDIM GUADALUPE) Av. Brasil, 22.155

160
PARTAGE SHOPPING SÃO GONÇALO
Av. Presidente Kennedy, 425

SÃO GONÇALO SHOPPING Av. São Gonçalo, 100

SÃO JOÃO DO MERITI (SHOPPING GRANDE RIO)
Estrada Antonio Sendas, 111

NAS 6 PRIMEIRAS MENSALIDADES

central de vendas:
21 3032- 8818*Planos completos, sem

coparticipação e franquia.

PROCESSO Nº 2019001839
OBJETO: Registro de preços, na forma de pregão eletrônico, para prestação de serviço de administração,
gerenciamento emissão e fornecimento de cartões alimentação – CATSER 14109 (Cesta Básica), na forma de
cartão magnético, com processamento e carga de créditos eletrônicos para aquisição de gêneros alimentícios,
destinados ao atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social, residentes nas áreas de
abrangência do CRAS existente no Município.
DATA/HORA DA SESSÃO: 07/06/2019, às 09:00h
RETIRADA DO EDITAL: www.comprasgovernamentais.gov.br ou Departamento de Licitações, mediante 01(um)
pen drive virgem devidamente lacrado em sua embalagem original ou através do site www.angra.rj.gov.br

Adriel Felipe Conceição de Lacerda
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2019/SAD.DELCA

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REISPregão Eletrônico n.º 067/2019
Objeto: Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviço
de Terapia Renal substitutiva móvel intra-hospitalar entre paciente adultos
e pediátricos.
Abertura: 29/05/2019 às 10:00hs
Processo n.º 25410.009073/2018

O edital pode ser retirado nos sítios:
www.comprasnet.gov.br ou www.inca.gov.br/editais

PAULO AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
SERVIÇO DE APOIO À LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS OFICIAIS”.
ÓRGÃO GESTOR: Fundo Municipal de Saúde de Sumidouro/RJ
MODALIDADE: Pregão Presencial
VALOR ESTIMADO: R$ 43.934,57
TIPO: Menor Preço Global
EDITAL DISPONÍVEL: Dept. de Licitação – Prefeitura Municipal de Sumidouro
– Tel: (0XX22) 2531-1128/1513 de 09:00 as 16:00 horas.
VALOR DO EDITAL: 01 (uma) Resma (500 folhas) de Papel A4
CREDENCIAMENTO: ATÉ AS 10h00min do dia 30/05/2019
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 30/05/2019 as 10h00min
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Sumidouro – Depto.de Licitações,
à Rua Alfredo Chaves, 39, Centro, Sumidouro, RJ.

Sumidouro, 17 de maio de 2019.

Thiago Bandeira de Gouvêa Marques
PREGOEIRO

Diretor do Departamento de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2019

ADMINISTRATIVO nº 3223/2018

REMARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 2019001839
OBJETO: Registro de preços, na forma de pregão eletrônico, para prestação de serviço
de administração, gerenciamento emissão e fornecimento de cartões alimentação –
CATSER 14109 (Cesta Básica), na forma de cartão magnético, com processamento
e carga de créditos eletrônicos para aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao
atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social, residentes nas áreas de
abrangência do CRAS existente no Município.
DATA/HORA DA SESSÃO: 07/06/2019, às 09:00h
RETIRADA DO EDITAL: www.comprasgovernamentais.gov.br ou Departamento de
Licitações, mediante 01(um) pen drive virgem devidamente lacrado em sua embalagem
original ou através do site www.angra.rj.gov.br

Adriel Felipe Conceição de Lacerda
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2019/SAD.DELCA

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019
OBJETO: Contratação de empresa para construção de uma Pista de Skate na Praça
Santana, no bairro Parque Itaporanga, 1º distrito deste município. Tipo Menor Preço
Global. Data: 05/06/2019, às 09:00h. Local: Prefeitura de Santa Maria Madalena,
Praça Cel. Braz, nº 02, Centro, Santa Maria Madalena / RJ, Telefone (22) 2561-1562
ou 2561-1237, ramal 222, das 08:00 às 16:00 horas. OBS: caso haja interesse em
participar da referida licitação, favor enviar solicitação do edital através do e-mail
setordecompras@pmsmm.rj.gov.br

Carlos Henrique Buzzi da Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 69/2019 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de material esportivo (bola
de vôlei, basquete, futsal, handebol, jogo de coletes, corda, arco, tabela de basquete e etc.) conforme
edital Processo Administrativo n°: 9.155/2019. Data/Hora: 10/06/2019 às 10:00 horas. Valor Estimado: R$
427.528,90. Edital disponível site: http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia. E também no site do
Banco do Brasil. informações e-mail: editais.resende@gmail.com tel: (0XX24) 3354-4625.
Julio Cezar de Carvalho - Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

B O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, que está preso
desde o dia 7 de abril do ano
passado, está apaixonado e
tem intenção de casar. A in-
formação foi dada pelo ex-
ministro da Fazenda, Luiz
Carlos Bresser-Pereira, em
sua página no Facebook.

“Está apaixonado e seu pri-
meiro projeto ao sair da pri-
são é se casar”, escreveu o mi-
nistro, que na última quinta-
feira visitou Lula na sede da
Superintendência da Polícia
Federal, em Curitiba, onde o
petista está preso.

Em sua rede social, Bres-
ser-Pereira não deu muitos
detalhes sobre o namoro e a
intenção de casar do ex-pre-
sidente. Em meio à defesa do
petista, Bresser disse ainda:

“Na última quinta-feira eu vi-
sitei Lula. Ele está em ótima
forma física e psíquica”.

Segundo o colunista Gui-
lherme Amado, da revista
Época, a mulher por quem
Lula estaria apaixonado é a
socióloga Rosângela da Sil-

va, uma funcionária da Itai-
pu Binacional a quem Lula já
conhece desde as últimas ca-
ravanas do PT. Janja, como
Rosângela é chamada, vive
em Curitiba, mas, segundo
amigos do casal, é paulista. O

namoro, segundo o colunis-
ta, é de conhecimento de pe-
tistas há mais de um ano, pois
os dois namoravam antes da
prisão. Lula ficou viúvo em
fevereiro de 2017.

Rosângela está há 16 anos
anos em Itaipu Binacional.
Neste período, segundo seu
perfil em uma rede social, ela
foi cedida para a Eletrobras
durante três anos e nove me-
ses. Segundo amigos do ca-
sal, Rosângela visita Lula
com frequência na cela da PF
e tem 40 anos.

A coluna de Época não
conseguiu contato com Ro-
sângela. A assessoria de im-
prensa de Lula não quis co-
mentar. Em outra rede soci-
al, Rosângela tem uma série
de fotos enfeitadas com men-
sagens de apoio à liberdade
de Lula. Numa das fotos, em
junho do ano passado, ela
posou sob uma lua cheia e es-
creveu “O amor nos aproxi-
ma - a lua sobre nós”. s
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Apaixonado, Lula quer se casar
Postagem de Bresser-Pereira
afirma que casamento é o
primeiro projeto dele pós-prisão

Rosângela da Silva, conhecida como Janja, visita o ex-presidente com frequência na cadeia

REPRODUÇÃO DA INTERNET

B AMOR ANTIGO

RELAÇÃO

O casal teria se
conhecido em

caravanas e namoram
desde antes da prisão

B O presidente Jair Bolsonaro
disse ontem, em suas redes so-
ciais, que “não existe teoria da
conspiração”, mas sim uma
“mudança de paradigma na
política”. A publicação ocor-
reu dois dias depois de Bolso-

naro compartilhar um texto,
via WhatsApp, em que o Brasil
édescrito como um país “ingo-
vernável” fora dos “conchavos
políticos”. Também ontem, o
vice-presidente, Hamilton
Mourão, disse que o comparti-

lhamento do texto por Bolso-
naro na última sexta-feira re-
flete as “angústias” causadas
pelas dificuldades de dirigir o
país. “Quem deve ditar os ru-
mos do país é o povo!”, acres-
centou o presidente.

As declarações foram publi-
cadas por Bolsonaro em seus
perfis no Facebook e no Insta-
gram com um vídeo em que o
apóstolo africano Steve Kunda
compara Bolsonaro a um polí-
tico escolhido por Deus. s
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‘Não existe teoria da conspiração’

B Odeputado federal Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP), filho do
presidente Jair Bolsonaro,
provocou um momento inusi-
tado em participação no “Me-
ga Senha”, programa de audi-
tório exibido pelo canal Re-
deTV! na noite de sábado. Du-
rante um quadro em que
precisava dar dicas para sua
dupla acertar determinadas
palavras, Eduardo citou o no-
me do ex-presidente Lula co-
mo sugestão para que a colega
respondesse “livre”. A referên-
cia de Eduardo ao slogan da
campanha pela libertação de
Lula surpreendeu a plateia e o
apresentador do programa,
Marcelo de Carvalho.

No quadro em questão, um
integrante da dupla visualiza

uma palavra e precisa ajudar o
parceiro a acertá-la, normal-
mente usando sinônimos ou
antônimos. Ao ver a palavra
“livre”, o deputado citou pri-
meiramente “preso” como di-
ca. Depois que sua parceira no
jogo (uma participante do
programa), arriscou, sem su-
cesso, as respostas “solto” e
“cadeia”, Eduardo devolveu
imediatamente com “Lula”,
numa tentativa de fazer a par-
ceira completar com “livre” —
em referência ao bordão “Lula
livre”. O deputado federal
chegou a repetir a dica para a
parceira, que responde com a
palavra “preso”.

Após as tentativas malsuce-
didas, Eduardo mudou o pla-
no e usou a palavra “pássaro”

como dica, também sem su-
cesso. O apresentador Marce-
lo de Carvalho não deixou a ci-
tação passar despercebida.

— Se ela fosse de esquer-
da, acertava — brincou.

A referência feita pelo de-
putado repercutiu nas redes
sociais. Muitos sugeriram, em
tom de brincadeira, que o fi-
lho de Bolsonaro havia aderi-
do ao movimento em favor do
ex-presidente. Depois que o
programa foi ao ar, o próprio
Eduardo encarou com bom
humor.

“Nem no Mega Senha do
Marcelo de Carvalho o Lula es-
tá livre”, escreveu o deputado
em seu perfil no Twitter, con-
cluindo a frase com uma figu-
ra que representa risada. s
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Eduardo Bolsonaro cita Lula como dica para ‘livre’

O deputador Eduardo Bolsonaro em participação no programa “Mega Senha”, da RedeTV!

REPRODUÇÃO/TV


