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LL‘Minha morte interessa a muita gente’,
desabafou ontem o presidente eleito
Jair Bolsonaro (PSL), sem citar nomes

GERAL

LLnovembro assombra governadores

LLSegue o baile

Mês da maldição ‘Transição não
Pai Sérgio diz como o além influencia nas prisões

será afetada’

Q

Governador eleito, Wilson Witzel
tomará posse em 1º de janeiro

divulgação

Pai Sérgio cita ‘Odu negativo’

nasce e vai regê-la por toda a vida.
No candomblé, tem a ver com a
morte; é como se esses governa-

dores morressem pra política.Eles
podem até tentar voltar, mas não
vão conseguir”, avisa Pai Sérgio,
que prevê futuro mais tranquilo
paraWilsonWitzel (PSC):“Haverá muitas acusações,mas não vejo
prisão no caminho dele”.
Para Pai Sérgio, a onda que pegou Pezão é apenas o começo de
prisões e mudanças drásticas na
política brasileira. A lista incluiria até mesmo o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).“Minhas
previsões apontam mudanças pra
ele até o fim de 2019. Não vejo o
Bolsonaro concluindo o mandato. Pode acontecer com ele o que
aconteceu com a Dilma”, alerta.

A

assessoria de imprensa do governador eleito Wilson Witzel (PSC)
afirmou que a prisão do governador Luiz Fernando Pezão
(MDB) não afetará na transição. Witzel, que agora terá de
manter conversas com o governador em exercício Francisco
Dornelles (PP), tomará posse
no dia 1º de janeiro de 2019.
“A transição não será afetada. A equipe do governador
eleito seguirá trabalhando para mudar e reconstruir o Rio de
Janeiro”, diz um trecho da nota,
que também aponta que Witzel
“confia na Justiça e na condu-

Daniel Castelo Branco

uatro dos últimos cinco
governadores do Rio foram assombrados pela
‘Maldição de Novembro’. Sérgio Cabral foi o primeiro a rodar, em novembro de 2016. Um
ano depois, foi a vez de Anthony
Garotinho e Rosinha Matheus.
Agora, a maldição pegou Luiz
Fernando Pezão (MDB).
Em entrevista ao site do MEIA
HORA, o pai de santo Sérgio de
Ogum revelou a maldição que
ronda governantes. “Isso é efeito
do Odu negativo, que tem grande força neste mês. Odu quer dizer caminho,destino,é aquilo que
a pessoa traz ao mundo quando

Witzel disse confiar na Justiça

ção dos trabalhos pelo Superior Tribunal de Justiça e pela
Polícia Federal”.

CONCESSÃO DE LICENÇA
F.AB ZONA OESTE S.A. - CNPJ 14.863.079/0001-99 torna público que recebeu da Secretaria
Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA, através do processo nº
14/200.883/2016, Licença Ambiental Municipal de Instalação, Nº 001799/2017 com validade
de quarenta e oito meses para ampliação da estação de tratamento de esgoto para tipo reator
biológico com aeração e decantador secundário com vazão média de 70,49 l/s e carga orgânica
de 1670,00 kg DBO/dia, no endereço Rua Jaime Redondo, nº 90, Vila Kennedy, Bangu.
FEDERAÇÃO DOS AUXILIARES TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E TRABALHADORES
NA AREA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 01.865.886/0001-07
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS
A Presidente da FATERJ, no Estado do Rio de Janeiro Maria Barbara da Costa, no uso de suas
atribuições torna público para conhecimento dos interessados, que estarão abertas as inscrições de
chapas para a Eleição, Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Confederativos e respectivos Suplentes,
que exercerão o mandato no período de 23/02/2019 a 22/02/2024, nos termos do Estatuto Social, nos
seus art. 35, 36, 39, 40 e 41. 1) O prazo de inscrição de Chapas concorrentes, início 03/12/2018 término
14/12/2018 com base no art. 47, sendo o horário de funcionamento para inscrição de 10h as 16h,
na Sede da FESSRJ, à R. Álvaro Alvim, 31/701, Centro, RJ. 2) As inscrições de Chapa devem ser
encaminhadas a Comissão Eleitoral, com base no art. 50. 3) Cabe ao Presidente da Comissão Eleitoral
receber o pedido de inscrição de Chapa, protocolar e decidir pelo seu deferimento. 4) Ocorrendo
indeferimento do pedido de inscrição de chapa, caberá, recurso a Comissão Eleitoral no prazo máximo
de 24h após o responsável pela chapa ser comunicado, pela Comissão Eleitoral. 5) A Eleição ocorrerá
no dia 17/01/2019, no horário das 10h as 16h, na sede da FATERJ. 6) Todo o processo Eleitoral será
informado, em ATAS, que será assinada pelos membros da Comissão Eleitoral e pelo Presidente da
FESSRJ. Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018. Maria Barbara da Costa - Presidente.

