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Foram realizadas na quarta-feira, dia 23, as reuniões de efetivação dos
Conselhos Comunitários de Segurança Pública nos municípios de Sapucaia e Paraíba do Sul. As cerimônias de posse contaram com a presença do
coordenador dos CCS, Gustavo Matheus. Na ocasião, o comandante do 38°
Batalhão de Polícia Militar (BPM), Tenente Coronel Lourival, reafirmou a
intenção de manter esse contato próximo das instituições com a sociedade,
garantindo a participação social através de uma polícia de proximidade.
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INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil conclui que
designer foi morta com
saco na cabeça em Paraty
Segundo apurado
pela 167ª DP, uma
colega de quarto
da vítima seria a
principal suspeita
do crime
PARATY
Em inquérito investigativo
da equipe da 167ª Delegacia de
Polícia (DP) de Paraty, concluído na quarta-feira, dia 23, foi
constatado que a designer de
moda Thaissa Nunes Dourado,
de 27 anos, foi assassinada com
um saco plástico na cabeça no

dia 5 de novembro do ano
passado, em Paraty. Segundo
as investigações, uma colega
de quarto da designer seria a
principal suspeita do crime.
No início das investigações, o delegado titular da
167ª DP, Marcelo Haddad,
chegou a pedir a prisão dela,
até então amiga de Thaíssa e
que trabalha como agente de
turismo; as duas moravam
juntas. Entretanto na ocasião,
o policial teve o pedido negado
pela Justiça, que justificou
na época que fossem colhidas
mais provas que justificassem
a medida excepcional de custódia temporária. Contudo, a
Juíza Letícia de Souza, da Vara
Única de Paraty, determinou o

recolhimento do passaporte da
suspeita, determinando ainda
o comparecimento quinzenal
dela em juízo para comprovar
suas atividades.
As duas moravam em uma
casa na Rua Guapuruvu, no
bairro Caborê, e os trabalhos
da Polícia Civil analisaram as
câmeras de segurança instaladas
próximo a residência, ficando
evidente, segundo a equipe,
que a mulher foi a última a
ter contato com Thaíssa até
quando corpo foi encontrado.
A designer morava há cerca
de quatro meses no imóvel,
que não apresentava sinais de
arrombamento, nem invasão.
A Polícia Civil analisou mais
de 12 horas das imagens que

apontam que somente as duas
estiveram na casa.
No laudo pericial foi atestado que a vítima sofreu morte
violenta, provocada por congestão pulmonar através de asfixia
mecânica. A defesa da família
de Thaíssa divulgou uma nota
dizendo que acompanha atentamente as investigações e que
há indícios robustos da autoria
do crime; e que a família espera
o início imediato do processo,
com a responsabilização devida.
A suspeita na delegacia
negou o crime e a defesa dela,
até o fechamento desta edição,
não se manifestou.
A Polícia Civil não informou
se entrará novamente com um
pedido de prisão.

PM flagra jovem cultivando
maconha em Resende
RESENDE
Policiais do 37º Batalhão
de Polícia Militar (BPM)
flagraram na tarde de quarta-feira, dia 23, um jovem, de
21 anos, cultivando maconha
no bairro Jardim Beira Rio,
na região da Grande Alegria.

Em sua casa, os militares
encontraram uma árvore de
maconha com aproximadamente dois metros.
Os militares faziam patrulhamento pelo bairro Jardim
Beira Rio para tentar identificar homens que estariam
envolvidos na ocorrência onde

CONSELHOS COMUNITÁRIOS
DE SEGURANÇA PÚBLICA

a equipe do Grupo de Ações
Táticas (GAT I) foi recebida a
tiros na madrugada de domingo dia 19. Ao passar pela Rua
Ulisses Guimarães, os policiais
tiveram a atenção voltada para
o jovem. “Quando descemos
para fazer a abordagem, o
suspeito tentou esconder den-

tro de sua casa. No entanto,
conseguimos detê-lo e após
autorização, encontramos a árvore de maconha plantada no
quintal”, contou um policial.
O suspeito e o arbusto de
maconha foram apresentados
na 89ª Delegacia de Polícia (DP)
para registro da ocorrência.

PM apreende
farto material do
tráfico de drogas
VOLTA REDONDA
Uma ação da equipe do 28°
Batalhão de Polícia Militar
(BPM) ontem, dia 24, no bairro
Padre Josimo terminou com a
apreensão de farto material do
tráfico de entorpecentes. Uma
pessoa, de idade não divulgada,
foi detida na ocasião.
De acordo com a PM, o
flagrante ocorreu na Rua 13
de Novembro, por volta das
9h20min, durante patrulhamento intensificado devido aos

recentes homicídios ocorridos
na cidade.
Foram apreendidos duas
pistolas, um revólver, duas
mochilas contendo drogas em
seu interior (maconha e cocaína,
não contabilizadas), um rádio
transmissor, um coldre, um
cinto de guarnição e uma roupa
camuflada.
A equipe registrou a ocorrência na 93ª Delegacia de
Polícia (DP) com o suspeito,
para as devidas providências.

Forças de segurança realizam
a Operação Integração para
investigar quadrilha
BARRA DO PIRAÍ
Na manhã desta quinta-feira, dia 24, policiais civis da
88ª Delegacia de Polícia (DP),
agentes do 10° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e a Guarda
Municipal de Barra do Piraí
realizam na cidade a Operação
Integração.
Segundo a Polícia Civil, o

objetivo da ação foi cumprir seis
mandados de busca e apreensão
expedidos pela Justiça.
Nessa fase da operação não
há prisões, mas a meta das diligências foi reunir materiais
de prova para investigações da
Delegacia de Barra do Piraí,
que apura uma quadrilha que
pratica roubos e homicídios em
toda região.

Furto de veículo
termina em perseguição
na Via Dutra

Divulgação

Homens são presos pela PF com 600
quilos de maconha em Seropédica

Divulgação

SEROPÉDICA
Na manhã desta quinta-feira, dia 24, a Polícia Federal
(P) prendeu dois homens, em
flagrante, transportando 600
quilos de maconha na cidade
de Seropédica.
Segundo a equipe, a ação, coordenada pela Missão Redentor
e realizada pelos policiais federais da Delegacia de Repressão
a Drogas (DRE), contou com o
apoio de um cão farejador.
“A droga estava acondicionada em um caminhão baú
oriundo de São Paulo e tinha
como destino a capital do Rio
de Janeiro”, disse a Polícia
Federal por meio de nota, não
dando, até o fechamento desta
edição, mais detalhes sobre os
suspeitos presos.

AÇÃO OCORREU entre a PRF e PM na tarde de ontem

SUL FLUMINENSE

A DROGA estava acondicionada em um caminhão baú oriundo

Polícia Civil prende em hotel suspeito
de aplicar golpe de estelionato
TRÊS RIOS
A equipe da 108ª Delegacia
de Polícia (DP) prendeu na
cidade na quarta-feira, dia 23,
um homem, de idade não divulgada, suspeito de integrar uma
quadrilha que aplica golpes de
estelionato. Uma das vítimas
do grupo teve um prejuízo de
cerca de R$ 12 mil.
A prisão aconteceu em um
hotel no Centro da cidade, onde
o suspeito estava hospedado há
duas semanas. Ele foi flagrado
após investigações, estando
em posse de vários cartões e
maquinas de cartões.
Segundo a Polícia Civil, o
bando usa um DDD de São
Paulo para ligar para as vítimas,
dizendo que o cartão delas foi
clonado. Eles vão até a residên-

cia da pessoa, onde um homem,
em uma motocicleta, recolhe
o cartão, informando que o
recolhimento é necessário para
a destruição do mesmo. Um
comerciante perdeu mais de
R$ 10 mil.
Dezenas de pessoas já caíram no golpe, que está sendo investigado na 108ª DP, onde um
dos suspeitos foi encaminhado
e vai responder judicialmente
por estelionato. A equipe solicita quem souber de alguma
informação que contribua com
o trabalho da Polícia Civil,
passe de forma anônima para o
telefone (24) 9 8833-3178.
PULARAM EM BARRANCO, MAS FORAM PRESOS
Ainda na cidade, no mesmo

Divulgação

UMA DAS VÍTIMAS teve prejuízo de cerca de R$ 12 mil

dia, a equipe do 38° Batalhão
de Polícia Militar (BPM) prendeu dois suspeitos de tráfico
de drogas, sendo um de 20 e
o outro de 21 anos. A captura
deles ocorreu no bairro Vila
Isabel e os dois chegaram a
pular em um barranco para

tentar fugir do flagrante.
Foram apreendidos na ocasião maconha e crack, que não
teve a quantidade divulgada, e
R$ 100 em espécie.
Eles também foram encaminhados para a delegacia para as
medidas necessárias.

No início da tarde desta
quinta-feira, dia 24, houve
uma perseguição na Rodovia
Presidente Dutra. Uma pessoa
foi detida.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta
das 13 horas a equipe estava no
Km 296, sentido São Paulo, em
Porto Real, apoiando veículo
enguiçado, quando observou
um veículo VW/Gol, cor branca,
que estava em alta velocidade.
O mesmo estava ultrapassando
os veículos pelo acostamento,
sendo perseguido por uma
viatura da Polícia Militar desde
Barra Mansa.
Foi solicitado apoio da PRF.
“O Gol acessou o retorno do Km
298, entrada do Pólo Industrial
de Resende, com a viatura
PM logo atrás. A equipe PRF
cortou caminho passando por
cima do gramado do canteiro
lateral, momento este em que
um policial rodoviário quase
foi atropelado”, disse em nota a
PRF, completando que somente
na altura do bairro Fazenda da

Barra III, em Resende também,
e após uma curva, o Gol perdeu o
controle saindo da pista e caindo
numa valeta, sendo o motorista
imobilizado.
A PRF explicou que foi
verificado que o Gol estava sem
chaves, funcionando apenas por
ligação direta. “O veículo ostentava placa de Guaçuí/ES, sendo
verificado que a placa era falsa,
sendo o automóvel um clone, e
que o original (abordado pela
PMERJ e PRF) é licenciado em
Paraíba do Sul. Foi verificado
ainda que o carro havia sido
furtado no último domingo,
dia 20, em Três Rios”, explicou
ainda em nota a PRF.
O homem foi encaminhado
para a 89ª Delegacia de Polícia
(DP) de Resende para as medidas necessárias. Foi verificado
que ele já tem antecedentes
criminais, num deles foi preso
pela PRF há alguns anos atrás
pelo mesmo tipo de crime (furto
de veículo). Parentes dele que
compareceram no local informaram q ele havia saído da
prisão há uns 10 dias.

AVISO DE LEILÃO 001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA torna público
o Leilão nº 001/2022, objeto: alienação de materiais diversos
considerados antieconômicos, irrecuperáveis e recuperáveis.
Realização do certame:13/04/2022 às 09h, no site: www.
hoppeleiloes.com.br
Maiores informações e o edital pelo telefone (24) 2106-3411ouedital@barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.compras@
gmail.com.
Tânia Mara de Almeida
Presidente – Comissão de Leilão

