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Na noite de domingo, dia 2, a equipe do 33° Batalhão de Polícia
Militar (BPM) prendeu, em Paraty, dois suspeitos de estelionato. O
fato ocorreu em um hotel, quando um dos suspeitos tentou pagar
a conta de uma reserva com um cartão clonado. Ele estava com
outras três pessoas, tendo duas delas fugido. Um segundo homem
foi preso e com ele, apreendidos outros cartões, sendo um deles
reconhecido por uma das vítimas. Eles foram encaminhados para
a 167ª Delegacia de Policia (DP) para as medidas necessárias.
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Polícia Civil investiga
crimes envolvendo facas
em cidades da região
Em um dos casos
a vítima, que
aparentava ser um
idoso de 60 anos,
morreu; já um rapaz,
de 26, foi atingido
durante uma briga
em um bar e uma
mulher é a principal
suspeita do crime
VOLTA REDONDA
Duas pessoas foram feridas
com golpes de faca em duas

cidades da região Sul Fluminense entre o domingo, dia 2,
e ontem.
No primeiro caso, até o fechamento desta edição, seguia
sem identificação, no Instituto
Médico Legal (IML) no bairro
Três Poços, em Volta Redonda,
o corpo de um homem, aparentando 60 anos. Ele foi morto a
golpes de faca na madrugada
desta segunda-feira, dia 3, no
Centro de Volta Redonda. A
polícia não encontrou nenhum
documento junto ao cadáver,
por isso a dificuldade para a
identificação.
O homem, que não portava nenhum documento, foi

assassinado em um trecho da
Rodovia Lúcio Meira (BR393), nas proximidades do
viaduto Nossa Senhora das
Graças, que liga o Centro ao
bairro Aterrado.
A informação é de que os
policiais encontraram um pedaço de faca fincada no corpo
da vítima. Um celular e R$ 2
em dinheiro foram encontrados também pela polícia no
local onde o corpo estava.
O crime foi registrado na
93ª Delegacia de Polícia (DP)
e já está sendo investigado.
No outro caso, um jovem,
de 26 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de

domingo, em Paty do Alferes.
Ele levou uma facada no abdômen após uma briga em um
bar. Ninguém foi preso.
O caso foi registrado na 96ª
Delegacia de Polícia de Miguel
Pereira e segundo uma testemunha, a vítima foi atingida
por uma mulher, de 53 anos,
que após o golpe fugiu do local.
O fato ocorreu em um estabelecimento que fica na estrada
que liga o distrito de Arcozelo
ao bairro Maravilha.
O rapaz foi encaminhado
para o Hospital Municipal Luiz
Gonzaga, também em Miguel
Pereira, que não informou seu
estado de saúde.

Colisão entre carros deixa um ferido no Nove de Abril
Divulgação

SUL FLUMINSE
Ontem, dia 3, uma pessoa
ficou ferida após uma colisão
entre dois carros no bairro Nove
de Abril, em Barra Mansa. Já
em Valença, no domingo, dia
2, um homem morreu após
um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um
caminhão.
No primeiro caso, segundo
a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), o acidente ocorreu na
Rodovia Lúcio Meira (BR393), próximo ao bairro, por
volta das 8h30min. Houve
uma colisão frontal entre
um Chevrolet/Classic e um
Honda/Fit, tendo o segundo
carro saído da pista, descido
por uma ribanceira e atingido
uma árvore.
Os ocupantes do Chevrolet/
Classic nada sofreram; o condutor do Fit, de 30 anos, foi
socorrido para o Hospital São
João Batista (HSJB). Não havia
ninguém com ele no veículo.
Até o fechamento desta
edição, a unidade médica não
havia informado o estado de
saúde dele.
O trânsito no local não
chegou a ficar comprometido.
MORTE NA RJ-145
No domingo, dia 2, um
homem, identificado como
Wilson Gomes da Silva, de 29
anos, morreu em Valença após
uma batida entre uma moto-

Ontem, dia 3, a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) recuperou na Rodovia Presidente
Dutra, em Barra Mansa, um
veículo roubado.
A equipe da 7ª Delegacia da
PRF realizava fiscalização de
combate ao crime, no Km 287
da Dutra, posto PRF de Floriano, por volta das 9h15min,

Policiais do 37º Batalhão
de Polícia Militar (BPM) flagraram na tarde de domingo,
dia 2, um homem, de 38 anos,
cultivando maconha no bairro
Surubi Velho, na região Central da cidade. Em sua residência, os policiais encontraram
um balde com uma árvore de

QUATIS
Um jovem, de 25 anos foi
preso por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM)
na noite de domingo, dia 2. Ele
é suspeito de agredir a mulher,
de 26 anos.
Por volta das 20h30min, os
policiais foram até uma residência no bairro Jardim Independência para verificarem denúncia de
violência doméstica. No local, os
policiais encontraram o casal. “A

vítima contou ter sido agredida
por seu companheiro. Encaminhamos a mulher até o Hospital
São Lucas, onde ela foi medicada
e liberada”, disse um militar.
Em seguida, os policiais
apresentaram o suspeito na
100ª Delegacia de Polícia (DP)
de Porto Real. O jovem foi
autuado por lesão corporal de
acordo com a Lei Maria da
Penha, ficando preso. Ele será
encaminhado para audiência
de custódia em Volta Redonda.

Menor é apreendido com
drogas no bairro Cruzeiro
PINHEIRAL
Um adolescente, de 15 anos,
foi apreendido na manhã de
segunda-feira, dia 3, por policiais militares, sob suspeita de
envolvimento com o tráfico de
drogas. Com ele, na Rua Adelina Martins Barbosa, no bairro
Cruzeiro, os agentes apreenderam 11 tambores de cocaína e
R$200,50 em dinheiro.
A apreensão ocorreu por
volta das 10h40min, quando
a guarnição estava em patru-

RESENDE
Um homem, de 35 anos, foi
preso no início da madrugada
desta segunda-feira, dia 3, por
policiais do 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM) suspeito de
tráfico de drogas no bairro Jardim
Primavera, na região da Grande
Alegria. Ele escondia uma bolsa
contendo 60 pinos de cocaína e
a quantia em dinheiro de R$185
em uma grade em frente ao Posto
de Saúde do bairro.
O Grupo de Ações Táticas
(GAT I) recebeu a informação de que o suspeito estaria
vendendo drogas no bairro
Jardim Primavera. Os policiais
entraram em contato com a
Central de Monitoramento
e pediram para realizarem
vigilância enquanto seguiam

lhamento pelo bairro e avistou
o menor entregando algo a
outro jovem. Ao perceberem a
aproximação da viatura policial,
os dois saíram correndo, mas o
menor foi apreendido.
Na tentativa de fuga, o
adolescente jogou uma sacola
no chão. Com ele, os PMs encontraram parte do dinheiro e
o restante na bolsa, juntamente
com a droga. O menor foi apresentado na 101ª Delegacia de
Polícia (DP), onde a ocorrência
foi feita.

para a Rua dos Rouxinóis. Em
frente ao Posto de Saúde, os
militares abordaram o suspeito.
“Após questionarmos o suspeito
sobre a denúncia de tráfico, ele
confessou que estava vendendo
entorpecentes. Em seguida,
apontou para uma grade, em
frente ao Posto de Saúde, onde
foi encontramos uma bolsa
contendo os pinos de cocaína e a
quantia de R$ 185 em espécie”,
contou um dos policiais.
O suspeito e as drogas foram
apresentados na 89ª Delegacia
de Polícia (DP). Após perícia foi
constatado 48,7 gramas de cocaína. O homem foi autuado por
tráfico de drogas e associação
para o tráfico, permanecendo
preso. Ele será apresentado na
Cadeia Pública de Volta Redonda para audiência de custódia.

ACIDENTE ocorrido ontem em Barra Mansa

cicleta e um caminhão. O fato
ocorreu no Km 70 da RJ-145,
estrada que liga o município
a Barra do Piraí.
O motorista do caminhão
baú, de 43 anos, teria informado que seguia sentido Centro
da cidade, para fazer entregas
em um supermercado, e o
motociclista pista contrária.
Ainda de acordo com ele, na

tentativa de cortar uma outra
moto, o motociclista acabou
perdendo o controle e bateu
contra o caminhão.
Segundo a equipe do Corpo
de Bombeiros, o motociclista
morreu na hora e o corpo dele
foi removido para o Instituto
Médico Legal (IML) de Três
Poços, em Volta Redonda. O
caminhoneiro não se feriu.

Policiais militares da 3ª
Cia. do 10° Batalhão de Polícia Militar (BPM) também
estiveram no local do acidente,
onde ficaram até a chegada da
perícia. Por causa do ocorrido,
o trânsito permaneceu tumultuado por algumas horas.
A Polícia Rodoviária Estadual registrou o caso na 91ª
Delegacia de Polícia (DP).

quando abordou um veículo
Hyundai/Creta, ostentando
placas do Rio de Janeiro. No
automóvel havia de ocupantes
um casal, o condutor de 23 anos
e a passageira de 21 anos. “Ao
ser feita inspeção veicular minuciosa foram observados vários
indícios de adulteração nos itens
de identificação, verificando
tratar-se de um clone, sendo o
veículo original (abordado pela

PRF) de mesma marca/cor/modelo, licenciado também no Rio
de Janeiro, mas, com registro de
roubo em 06/07/2021 no mesmo
município”, disse em nota a PRF.
O casal informou que havia
comprado o veículo de um
homem que disse que o carro
seria de leilão e por isso estava
vendendo abaixo da tabela,
apresentando o pix do valor
pago pelo automóvel e identi-

ficando o suspeito que vendeu
o mesmo.
O casal foi detido por receptação de veículo roubado e
a ocorrência encaminhada para
a 90ª Delegacia de Polícia (DP)
de Barra Mansa para registrar o
fato e a recuperação do veículo
roubado.
O veiculo recuperado, segundo tabela FIPE, está avaliado em R$ 92.630,00.

Balde com pé de maconha é encontrado
em casa no bairro Surubi Velho
RESENDE

Jovem é preso suspeito de
agredir mulher no bairro
Jardim Independência

Homem é preso escondendo bolsa
com cocaína no Jardim Primavera

PRF recupera carro roubado na Via Dutra
BARRA MANSA

ESTELIONATO EM PARATY

maconha, coldre – estojo para
arma de fogo- e três estojos
deflagrados de calibre 38.
Após receberem denúncia
de que homens armados estariam vendendo drogas, a equipe do Grupo de Ações Táticas
(GAT I) foi até ao bairro Surubi Velho. Ao entrarem na Rua
Engenheiro César Fernandes,
os policiais avistaram dois

homens suspeitos. “Um dos
homens ao ver a viatura saiu
correndo. Conseguimos deter
o outro suspeito, que informou
não ter nenhuma arma de fogo,
pois já havia vendido por R$
2.500. Ao ser indagado sobre
drogas, ele confessou que tinha
maconha em sua casa”, disse
um dos policiais que foram
até o imóvel e encontraram o

coldre, três estojos deflagrados
de calibre 38 e a planta de
maconha.
O suspeito e o material
apreendido foram apresentados
na 89ª Delegacia de Polícia. O
homem prestou depoimento e
foi liberado. Ele vai responder
por posse e uso de drogas. Após
pericia, foi confirmado 490
gramas de maconha.

AVISO DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES/
PRESTADORES DE SERVIÇOS 2022
A Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos
os interessados, que encontra-se aberto para o exercício de
2022, o CADASTRO DE FORNECEDORES/PRESTADORES
DE SERVIÇOS, no Centro Administrativo Municipal, sala da
Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Luis Ponce, nº
263, 1o andar, Centro, em Barra Mansa/RJ, no horário de 08:00
às 17:00, para ﬁns de prestação de serviços, fornecimento de
materiais diversos, equipamentos, entre outros, de acordo com
o parágrafo primeiro, do Art. 34 da Lei Federal nº8.666/93 e
suas alterações.
Atenciosamente,
Érika Ribeiro Barbosa
Coordenadora de Compras e Licitações

AVISO DE CADASTRAMENTO
FORNECEDORES | PRESTADORES
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 2022
A Coordenadoria de Compras e Licitações torna público a
todos os interessados que encontra-se aberto para o exercício
de 2022, o CADASTRO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
E FORNECEDORES | PRESTADORES DE SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO, na sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA MANSA, na Rua Luiz Ponce no.: 263,
1o andar (Centro Administrativo Prefeito Luiz Amaral | CAMPLA)
- Centro, Barra Mansa | RJ. de segunda à sexta-feira - das 8h às
17h, em dias úteis, exceto aos sábados e domingos e feriados
no Município de Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro
e no País, para ﬁns de prestação de serviços: veiculação,
produção e fornecimento de materiais diversos - entre outros,
de acordo com o parágrafo 1o do artigo 34 da Lei Federal no.:
8.666 de 21.06|1993 e suas alterações e - especiﬁcamente,
com o artigo 14 da Lei Federal no.: 12.232 - de 29.04|2010.
Érika Ribeiro Barbosa
Coordenadora de Compras e Licitações

