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B TRAGÉDIA NA AYRTON SENNA

PM morre ao ser atropelado
em cerco a ladrões na Barra
REPRODUÇÃO

Quadrilha havia assaltado
loja e fugia em três carros;
um dos motoristas foi preso
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B Um

cerco a uma quadrilha
que havia assaltado uma loja
na Avenida das Américas, no
Recreio dos Bandeirantes,
Zona Oeste do Rio, terminou
em tragédia, no início da tarde de ontem. Um carro com
parte dos ladrões atropelou o
soldado Rodrigo Loredo da
Silva, de 37 anos, que participava do bloqueio, montado
na Avenida Ayrton Senna,
próximo ao shopping Via
Parque, na Barra da Tijuca.
Ele chegou a ser levado ao
Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos
ferimentos.
O roubo aconteceu em
uma filial das Lojas Americanas. Uma equipe do 31º BPM
(Barra) chegou ao local no
momento em que os assaltantes fugiam em três carros.
Um dos veículos, um Hyundai HB20, foi roubado minutos antes, segundo testemunhas. Houve perseguição, e
os policiais que foram atrás

dos ladrões alertaram colegas, por rádio, que a quadrilha parecia se dirigir à Cidade de Deus.
Loredo, que estava de serviço pela Operação Barra
Presente, ajudou na montagem do cerco. Logo depois, o
motorista de um dos carros
perseguidos não obedeceu a
uma ordem de
BUSCAS
parada e acePoliciais
lerou em diremilitares
ção ao soldacapturaram do. Ele abanparte dos
donou o veíintegrantes culo a 20
do bando
metros de distância do local
do atropelamento e tentou
correr, mas foi capturado.
PMs conseguiram prender
outros dois assaltantes e, até
o fim da noite, buscavam outros integrantes do bando.
O atropelador foi identificado como Vitor do Nascimento Barbosa, de 21 anos.
Morador da Cidade de Deus,
ele não tinha antecedentes
criminais, segundo a Polícia
Civil. O caso é investigado pela 16ª DP (Barra).

Família cobra rigor
em investigação da
morte de montador
REPRODUÇÃO

B Está

marcado para hoje o
enterro do montador de andaimes Valmir Pereira Cândido, de 42 anos, um dos cinco mortos numa operação da
PM realizada sábado à tarde
no Morro dos Macacos, em
Vila Isabel, Zona Norte do
Rio. Ele foi baleado na porta
de casa, e a empresa para a
qual trabalhava, uma prestadora de serviços da Refinaria
Duque de Caxias (Reduc),
vai arcar com os custos do sepultamento. Ontem, sua família cobrou uma investigação rigorosa. O caso é apura- Valmir, de 42 anos: dois tiros
do pela Delegacia de Homicídios da Capital.
sário no mês de abril.
— Meu irmão levou tiros,
— Nossos pais são idosos, e
na cabeça e na barriga, sem estão sob medicação desde
saber por quê. Não aceitamos que receberam a notícia da
isso. Ele é mais uma vítima da morte de Valmir — contou
violência policial, morreu Walkíria: — Meu irmão era
inocentemente, bebendo cer- uma pessoa que ajudava toveja com um amigo no portão do mundo, que acolhia. Esta— lamentou Walkíria Vieira. va casado há 20 anos e semValmir não costumava fol- pre protegeu os filhos.
gar aos sábados, mas sua emA família quer que o mopresa o liberou por dois moti- mento no qual o montador
vos: uma ida a um dentista e foi baleado seja reproduzido
as primeiras compras para por peritos, para provar que
para a festa de 15 anos de sua não havia confronto no local
filha caçula, que faz aniver- em que ele morreu.
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SENAI
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviço de Obra para Implantação do novo Laboratório
Norma de Desempenho, incluindo fornecimento de
material e mão de obra nas dependências da Unidade
Firjan SENAI Três Rios.
AComunicamos que a data para realização da sessão
inaugural foi adiada sine die.
Comissão de Licitação

Rodrigo Loredo da Silva, de 37 anos, atuava na Operação Barra Presente quando foi atingido por um dos veículos em fuga

Agente estava à espera do terceiro filho
B Loredo ingressou na Polícia

Militar em março de 2019.
Ele era casado e pai de dois
meninos, de 7 e 10 anos. Esperava o terceiro: a viúva está grávida de sete meses. Tor-

cedor fanático do Flamengo,
morava com a família em
Santa Cruz, na Zona Oeste.
A morte do soldado causou
grande comoção em meio a
policiais militares e civis.

Prefeitura Municipal de Valença
Comissão Permanente de Licitação/Pregão
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021
Processo Administrativo nº: 1.091/2021
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de urnas, devidamente especiﬁcadas e quantiﬁcadas no Anexo
I do presente Edital (Termo de Referência), destinadas a atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Tipo de licitação: Menor preço global.
Informações: e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 12:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 18 de março de 2021, às 10:00 horas.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
Beatriz Mendes Lameira Guedes Escrivani
Pregoeira

Nas redes sociais, foram
publicados vídeos de motoristas assustados no local do
atropelamento e diversas
mensagens de pesar pela
morte de Loredo.
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GRUPO ANTIMOTIM

Treinamento duro em
presídio cenográfico
ROBERTO MOREYRA

Rodrigo de Souza
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O Rio de Janeiro tem 48

B mil detentos, sendo que
metade deles está no Complexo de Gericinó, na Zona
Oeste da capital. E lá também está, de prontidão permanente, o Grupamento de
Intervenção Tática (GIT)
da Polícia Penal. Essa tropa
de choque, especializada
em reprimir rebeliões, conta com 66 integrantes. Apesar da disparidade entre os
números, os agentes garantem que são capazes de dar
conta do recado.
Para isso, o treinamento

Ação tática para conter rebelião: GIT conta com 66 agentes

é diário, e simulações de motins são realizadas num presídio cenográfico erguido no
chamado Centro de Instrução

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DOS MUNICÍPIOS DE TERESÓPOLIS, GUAPIMIRIM E
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CNPJ 30.633.093/0001-52
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados do Sindicato do Comércio Varejista dos Municípios de Teresópolis,
Guapimirim e São José do Vale do Rio Preto – SINCOMERCIO TERESÓPOLIS, que se encontram quites com
suas obrigações estatutárias, para a Assembleia Geral Extraordinária – AGE, a ser realizada no dia 18 de março
de 2021, às 10:00h, em primeira convocação e, caso não seja obtido o quórum de mais de 2/3 dos associados
com direito a voto, será realizada, em segunda e última convocação, às 10horas e 30minutos, com qualquer
número de associados, na Travessa Ranulfo Féo, 36, Sala 208, Várzea - Teresópolis/RJ, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1) alteração do Estatuto Social da Entidade para incluir como objetivo do sindicato: a
defesa da unicidade sindical; a integração ao sistema confederativo do comércio; e a instituição mecanismos
de solução de conﬂito entre as empresas da categoria econômica representada; nos termos da Resolução CNC/
Sicomércio nº 034/2019; 2) alteração do Estatuto Social da Entidade para estabelecer a sincronia de mandatos
com a Federação e a Confederação, nos termos da Resolução CNC/Sicomércio nº 361/2003; 3) alteração do Estatuto Social da Entidade para inclusão da partilha da Contribuição Assistencial/Negocial, na forma da Resolução
CR/CNC nº 047/2019; e 4) Assuntos Gerais. A minuta da proposta do novo estatuto encontra-se a disposição
dos interessados na sede da entidade.
Teresópolis, 08 de março de 2021. RODINEY GOMES TURL – Presidente.

SENAI SESI
PREGÃO ELETRÔNICO SN SS Nº 180/2021
AVISO DE RESULTADO
Objeto: Aquisição de mobiliário para atendimento
ao SESI – Itaperuna, SESI – Jacarepaguá e SENAI –
Petrópolis..
Vencedores: ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO – ME (Itens: 1 , 4 , 5 , 8 , 9
, 10) BRIZOMAC COMERCIAL LTDA – EPP (Itens: 2 e
3), FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
– LTDA (Item: 6) e LUCARELI SERVIÇO DE MONT.
E MANUT. DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP
(Itens: 7, 12 e 13).
Itens cancelados: 11.
Comissão de Licitação/Pregoeira

Imagens de câmeras de segurança da loja assaltada e de
imóveis vizinhos vêm sendo
analisadas, para a identificação dos assaltantes que continuam foragidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 80/2021 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA VEÍCULOS, conforme Edital. Processo Administrativo n° 17.198/2020. Data/Hora:
30/03/2021, às 14h. Pregão Eletrônico nº 81/2021 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS
DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, conforme Edital. Processo
Administrativo n° 2.918/2021. Data/Hora: 22/03/2021, às 15h. Edital disponível no 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.

Anuncie
classificadosdorio.com.br
21 2534-4333

Especializada (Ciesp), também em Gericinó.
—Somos um dos poucos estados que têm uma polícia pe-

nal com autonomia para lidar com situações em que
há reféns. Em outros, a PM
é acionada — diz Rodrigo
Almeida, coordenador de
segurança da Secretaria de
Administração Penitenciária: — A criação do GIT diminuiu a frequência de
grandes rebeliões no Rio.
O GIT já chegou a atuar
em outros estados. Em
2017, por exemplo, dez de
seus agentes foram enviados ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim, no
Amazonas, para ajudar a
coibir uma rebelião que deixou 56 mortos.
Nos treinamentos do
GIT, estão incluídos saltos
de paraquedas, aulas de
gerenciamento de crises e
operações com 11 cães,
adestrados para neutralizar ataques e farejar drogas, armas e eletrônicos.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARICÁ
AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE - EPT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2021
Objeto: aquisição de álcool em gel antisséptico 70%, através do sistema de registro de preços,
para atender as demandas da Autarquia Empresa Pública de Transportes, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento
O Pregoeiro Jhone Medeiros de Oliveira, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão
supracitado ﬁca marcado para o dia 19/03/2021, às 09hs, no Centro de Artes e Esportes uniﬁcados (CEU), localizado na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto (RJ 106), Km 27,5, Itapeba - Maricá/
RJ. Os interessados em retirar o Edital deverão comparecer na sede administrativa da EPT, sito
à Rua das Gralhas, nº 0, Lote 113, Gleba 01, 2º andar, Parque da Cidade, Maricá/RJ, portando
carimbo contendo CNPJ e Razão Social da empresa, 01 (um) CD-RW virgem ou pen drive e
uma resma de papel A4, das 09:00 às 16:00h; solicitar pelo e-mail cpl.ept.marica@gmail.com
ou realizar o download no site pelo link www.eptmarica.rj.gov.br>>transparência>>Portaldatransparência>>editais. Outras informações, se necessárias, serão prestadas através do email
cpl.ept.marica@gmail.com.
Maricá / RJ, 05 de março de 2021.
Jhone Medeiros de Oliveira
Pregoeiro
Mat 11.00049

Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX.
Início do recebimento das propostas: 09/03/2021 às 17h30 - Encerramento de
recebimento: 19/03/2021 às 09h00 - Abertura: 19/03/2021 às 09h01 - Início do
Pregão: 19/03/2021, às 09h30.
Maiores informações e o edital pelo telefone (24) 2106-3411 ou edital@barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.compras@gmail.com.
Renata E. de M. das N. Conceição
Assistente Técnico

