RIO DE JANEIRO 5

O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 29.4.2019

Servidores sem receber
Prefeitura de Belford Roxo ainda não quitou dívida, que se arrasta desde 2016
ALEXANDRE BRUM / AGENCIA O DIA

O

s servidores do município de Belford
Roxo, na Baixada,
continuam sofrendo com o atraso no pagamento dos salários. Funcionária da prefeitura cedida
ao Conselho Tutelar, Cláudia Maria Batalha recebeu
vencimentos referentes a
três meses deste ano. Mas a
prefeitura ainda não depositou os atrasados desde 2016.
Sem receber, ela passou a
catar latinhas de alumínio
para comprar medicamentos do bisneto, portador de
uma doença degenerativa
rara que afeta os músculos.
O DIA contou o drama da
servidora na edição de quintafeira. Dois dias após a publicação, foram depositados os
pagamentos. Entretanto, o valor não foi suficiente para quitar todas as dívidas. Sem di-
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Cláudia Batalha passou a catar latinhas de alumínio para sobreviver

nheiro, ela chegou a ficar sem
energia elétrica na casa onde
mora. “Consegui renegociar
minha dívida para religarem
minha luz. Continuo catando
latinha e trabalhando”, conta.
Uma servidora do município, que não quis se identi-

ficar, critica as ações do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB).
“Faltam os salários de 2016
da maioria dos servidores.
O prefeito alega não ser uma
dívida dele. É uma gestão de
arbitrariedades”, desabafa.

DIA A DIA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SCO

MOTORISTA
DESAPARECIDO
Família encontra carro que o
motorista de aplicativo Eric
Azor de Melo e Souza, 28
anos, alugava para trabalhar
na Taquara, na Zona Oeste.
Eric está desaparecido desde
24 de abril. O Disque Denúncia
(22531177) pede informações
que ajudem a encontrá-lo.

ATO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 SRP
Processo TRT-PROAD 10668/2018 - PE-08/19 - Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE
MADEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ERGONÔMICA, CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA. Entrega das Propostas: a partir de 29/04/2019 às 08h00, no site
www.comprasgovernamentais.gov.br. Início da Sessão Pública: 14/05/2019, às 09 horas,
no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Endereço para retirada do Edital: Av. Augusto
Severo 84, 5º andar, Glória/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019.
Erika Melo Pereira Barrios – Coordenadora da CPL.

rafaelm

APREENSÃO
EM CASEMIRO
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) prendeu um homem
transportando quase 10 quilos de maconha em um carro
roubado, durante abordagem
na Rodovia Governador Mario
Covas (BR-101), em Casimiro
de Abreu, no interior do Rio.
O motorista, de 38 anos, foi
preso por suspeita de tráfico
de drogas e receptação.

SESI
Pregão Eletrônico no 047/2019
Aviso de Licitação
Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de fornecimento de kit lanches aos
alunos do Projeto Centro de Esporte e Educação
SESI Duque de Caxias.
Disputa de lances: 10/05/2019, às 10hs
Retirada do edital: portaldecompras.firjan.com.br
Comissão de Licitação

SENAI-RJ / SESI-RJ
Pregão Eletrônico no 264/2018
Aviso de Revogação
Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de estacionamento e guarda de
veículos (vagas de estacionamento) para 16
(dezesseis) veículos, para
atendimento às
necessidades do SENAI-RJ e do SESI-RJ.
Comunicamos que a licitação em referência foi
revogada.
Comissão de Licitação

SESI
Pregão Eletrônico no 013/2019
Aviso de Licitação
Objeto: Aquisição de livros didáticos em
atendimento as necessidades do SESI.
Disputa de lances: 10/05/2019, às 10h
Retirada do edital: portaldecompras.firjan.com.br

Comissão de Licitação

SESI
Pregão Eletrônico no 035/2019
Aviso de Licitação
Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de fornecimento de kit lanches aos
alunos do Projeto Centro de Esporte e Educação
SESI Macaé
Disputa de lances: 09/05/2019, às 10hs
Retirada do edital: portaldecompras.firjan.com.br
Comissão de Licitação

SENAI
Pregão Eletrônico no 049/2019
Aviso de Licitação
Objeto: Contratação de empresa especializada
na execução de serviços de calibração de
equipamentos de tintas (medidores de brilho),
para atender as necessidades do SENAI - IST
Ambiental.
Disputa de lances: 08/05/2019, às 10hs
Retirada do edital: portaldecompras.firjan.com.br
Comissão de Licitação

FIOCRUZ
Fundação
Oswaldo Cruz

Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos

Bio-Manguinhos

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 150/2019-BM
OBJETO: Aquisição de material de laboratorio.
DATA: 22/05/2019 às 09:00 horas
O Edital está disponível no site: www.comprasnet.gov.br.

Os servidores enviaram uma
pauta de reivindicações para
o governo e aguardam uma
resposta até amanhã para
decidir se farão uma paralisação. Apesar dos atrasos,
o prefeito continua anunciando construções de novas
áreas de lazer no município e
revitalização de bairros.
Procurada, a prefeitura ainda não se posicionou sobre o
problema até o fechamento
desta edição. Na reportagem
que contou o drama da servidora Cláudia Batalha, na quinta, a assessoria disse que esperava a melhora do fluxo de caixa para zerar os vencimentos
atrasados que se arrastam desde 2016, respeitando a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Da estagiária Rachel Siston, sob
supervisão de Herculano Barreto Filho

Mangueira está
sob nova direção
Elias Riche é o novo presidente da campeã
do Carnaval, que comemorou 91 anos
A Estação Primeira de Mangueira comemorou os seus
91 anos ontem com festa,
que teve direito a bolo confeitado com a bandeira da
escola e posse da nova diretoria, que ficará até 2022.
Os festejos foram no Palácio do Samba, a quadra
da agremiação. Novo presidente da Verde e Rosa,
Elias Riche garantiu a permanência do carnavalesco
Leandro Vieira, campeão
do Carnaval deste ano com
o enredo ‘História para ninar gente grande’, que exaltou personagens da História do país pouco mencionados nos livros. O samba
falou também da vereadora
Marielle Franco, assassinada em março de 2018.

“Com certeza, o Leandro
continua. A equipe toda do
Carnaval continua. Não se
mexe em nada”, garante Elias.
A chapa dele, que tem Guanayra Firmino como vice
-presidente, foi a única inscrita. Na escola há 50 anos,
Riche assume o posto do
deputado estadual (PSC-RJ)
Chiquinho da Mangueira,
que está em prisão domiciliar desde janeiro. Ele foi preso em novembro de 2018, na
Operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato no
Rio, que investiga a participação de deputados estaduais
em um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, loteamento de cargos públicos
e mão de obra terceirizada em
órgãos do governo do estado.

