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PRF realiza a maior
apreensão de cocaína no
Rio de Janeiro neste ano
Mais de 300 quilos
do entorpecente
foram apreendidos.
Esta é a terceira
maior apreensão de
cocaína da história
da PRF no Rio de
Janeiro
RIO
Uma operação da PRF para
reprimir a entrada de drogas no
estado do Rio de Janeiro terminou com mais de 300 quilos de
cocaína apreendidos na manhã
desta quarta-feira, dia 5. A ação
aconteceu na BR-493, conheci-

da como arco metropolitano, na
altura do município de Seropédica. A apreensão totaliza mais
de R$12 milhões em prejuízo ao
crime organizado.
O caso ocorreu durante a
operação, em uma abordagem
a um veículo de carga. O motorista de 38 anos, morador de
Belo Horizonte, se contradisse
diversas vezes durante a conversa com a equipe. Quando os
policiais iniciaram a busca veicular, o motorista confessou que
o veículo estava carregado de
drogas em um compartimento
preparado especialmente para
o transporte do ilícito.
A PRF solicitou apoio à
CCR Nova Dutra para cortar a
carroceria do caminhão, onde
foram localizados 300 tabletes
de cloridrato de cocaína. Todos

os tabletes apresentavam o símbolo da marca Ettore Bugatti.
A empresa foi uma fabricante
francesa de automóveis de alto
desempenho, fundada pelo
designer industrial italiano
Ettore Bugatti. Os carros eram
conhecidos por sua beleza de
design e por suas muitas vitórias
em corridas.
O condutor do veículo foi
preso em flagrante e informou
que iniciou a viagem no posto
Chefão, no anel rodoviário de
Belo Horizonte, e desviou das
rodovias federais através de
rotas alternativas em estradas
estaduais para tentar se esquivar da fiscalização da PRF.
O motorista ainda afirmou que receberia a quantia
de 5 mil reais pelo transporte
e que o destino seria o pri-

meiro posto da BR-040. A
ocorrência foi encaminhada
para a Polícia Federal de
Nova Iguaçu.
Essa ação é fruto do projeto
de revitalização da segurança
do arco metropolitano implementado pela PRF em meados
de 2018, quando o governo do
estado do Rio de Janeiro entregou o policiamento da via à
União. Com a implementação
da nova politica criminal na
rodovia, o índice de roubo de
carga diminuiu em 21,5% do
ano de 2019 para 2020, considerando os dados consolidados
pelo ISP. Em relação ao número
de roubo de veículos, a queda é
ainda mais expressiva, de 50%.
Esse percentual representa 120
carros que não foram roubados
em 2020.

Estado registra queda de 16% nos
homicídios dolosos em março
ESTADO/SUL FLUMINENSE
Os homicídios dolosos no
estado do Rio de Janeiro apresentaram queda de 16% em
março deste ano na comparação
com o mesmo mês de 2020. No
total, 313 registros foram feitos,
chegando ao menor valor para
o mês desde 1991, quando se
iniciou a série histórica do
Instituto de Segurança Pública

(ISP). O indicador também
teve redução de 13% nos três
primeiros meses de 2021 contra
janeiro, fevereiro e março do
ano passado.
Este também foi o menor
valor para o trimestre desde 1991.
É importante destacar que um
estudo divulgado este mês pelo
ISP, com uma análise do impacto
do coronavírus nos crimes no
estado, mostrou que a queda do

número de homicídios não está
relacionada apenas à pandemia.
O indicador crimes violentos letais intencionais, que
agrega homicídios dolosos,
lesão corporal seguida de morte
e latrocínio, teve queda de 15%
em março e de 12% no primeiro
trimestre deste ano na comparação com 2020. Os 326 registros
de março representam o menor
valor para o mês desde 1999.

Em março, 638 armas foram
apreendidas em todo o estado,
sendo 43 fuzis. Na comparação
com o mesmo mês do ano passado, houve um aumento de 13%
nas apreensões de armamentos
e de 19,44% nos fuzis. Nos três
primeiros meses do ano, 1.910
armas foram confiscadas, 136
delas, fuzis. Isso significa que,
em média, um fuzil foi apreendido por dia em 2021 no estado.

Prefeitura entrega kits
de segurança alimentar
para estudantes
PORTO REAL
A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Turismo, iniciou a entrega
do Kit de Segurança Alimentar aos
estudantes da Rede Municipal de
Ensino. Ao todo cada kit contém 18
produtos, com 14 itens diferentes.
O prefeito Alexandre Serfiotis
falou sobre a entrega dos alimentos
aos estudantes. “Estamos iniciando mais um processo de entrega
dos kits, onde o nosso objetivo
é complementar as necessidades
nutricionais do aluno neste período que ele está ausente da escola”,
reforçou Serfiotis.
Segundo a Secretaria de Educação, a ação acontece no período das
8 às 17 horas, em todas as unidades

que possuem Educação Infantil, entre elas creches e pré-escola e ensino
fundamental, anos iniciais e finais.
Já para as unidades CIEP Brizolão
487 - Oswaldo Luiz Gomes e Maria
Hortência Nogueira, que atendem
os alunos da Educação de Jovens
e Adultos (EJA), a distribuição
dos kits acontece no período das
8 às 20 horas.
No momento da retirada, os
responsáveis devem levar um documento de identificação pessoal
com foto, e também, um documento
do estudante para comprovação de
vínculo, pode ser cópia da certidão
de nascimento. Por motivos de
prevenção à Covid-19, os estudantes não precisam comparecer para
a retirada do Kit, só os pais ou
responsáveis.

Polícia Civil realiza
operação contra fraudes
na Prefeitura de Seropédica
SEROPÉDICA
Policiais civis da Delegacia de
Defraudações (DDEF) realizaram,
na última semana, a operação “Pregão” para desarticular um esquema
fraudulento junto à Prefeitura de
Seropédica, na Baixada Fluminense. Os agentes cumpriram 26
mandados de busca e apreensão
contra cinco indiciados e 14 investigados e suspeitos de desviarem
cerca de R$ 4 milhões por meio de
contratos irregulares. Os agentes
apreenderam duas armas.
Entre os indiciados estão um
ex-prefeito de Seropédica, sua mulher, que foi secretária de Educação,
Cultura e Esporte do município, e o
filho dele, apontado como operador
do esquema fraudulento.
Segundo as investigações,
entre fevereiro e setembro de
2017, foram firmados 14 contra-

tos com altos valores e dispensa
de licitação, no momento em
que o município estava em estado de calamidade financeira
decretado. A maioria das empresas contratadas apresentava
atividades principais totalmente
incompatíveis com os serviços e
produtos contratados.
Calcula-se que o valor total
desviado gire em torno de R$ 4
milhões, quantia que levou não
só ao agravamento da calamidade
financeira, como repercutiu diretamente nos serviços públicos
prestados. Entre as consequências
estão falta de merenda nas escolas
municipais e falta de insumos
hospitalares.
Todos os envolvidos responderão por crime de peculato, corrupção passiva, tráfico de influência,
irregular dispensa de licitação e
organização criminosa.

ARMA E SIMULACRO APREENDIDOS
Uma ação realizada por equipes do 38º BPM resultou na
apreensão de uma arma de fogo e um simulacro nesta noite de
segunda-feira, dia 3, no bairro Triângulo em Três Rios. O flagrante aconteceu na localidade do Morro do Ataulfo após patrulhamento e o suspeito fugiu com a aproximação das equipes.
Durante a fuga foi deixado o material citado, sendo o mesmo
encaminhado à 108ª Delegacia de Polícia onde permaneceram
apreendidos para perícia.

Micro e pequenos negócios podem
pagar Simples com Pix: 16 milhões
de contribuintes são beneficiadosA
SUL FLUMINENSE
Os micro e pequenos negócios
que se enquadram no Simples Nacional poderão pagar suas contribuições através do Pix, tecnologia
de pagamentos instantâneos criada
pelo Banco Central. A novidade foi
anunciada pelo Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro).
A expectativa é que mais de 16
milhões de empreendedores sejam
beneficiados com a facilidade de
realizar o pagamento em qualquer
dia, a qualquer horário e banco que
tenha o Pix.
Para fazer o pagamento do
Simples com Pix, basta retirar o
Documento de Arrecadação do
Simples Nacional (DAS) online,
pois a partir de agora ele virá com
um QR code. Em seguida, o contribuinte abre o aplicativo do banco
que é correntista, escolhe a função
Pix, faz leitura do código QR code
com a câmera do celular e o processo será iniciado. O pagamento
instantâneo também estará disponível para quem está renegociando
dívidas e precisa pagar as parcelas
do Simples.
A analista de Capitalização e
Serviços Financeiros do Sebrae
Cristina Vieira acredita que o pagamento via Pix é um avanço para
os donos de pequenos negócios.
“O Pix já estava disponível para
os micro e pequenas empresas
desde novembro de 2020 e agora,
com os avanços da tecnologia de

pagamentos proporcionada pelo
QR code, os empresários terão mais
esta facilidade. Nós sabemos como
a vida do empreendedor é corrida,
toda solução que venha facilitar
a rotina deve ser comemorada”,
afirma.
Atualmente, segundo a Receita
Federal, existem 5 milhões de
micro e pequenas empresas e 11
milhões de MEI inscritos no Simples Nacional. O regime especial
existe desde 2006 e unifica, numa
guia única, o recolhimento de sete
tributos federais, mais o Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS), administrado
pelos estados, e o Imposto sobre
Serviços (ISS), administrado pelos
municípios.
AVANÇOS NO PIX
Lançando em novembro de
2020 pelo Banco Central, o Pix é
um meio de pagamento instantâneo
criado para trazer agilidade, segurança e praticidade aos usuários.
Com baixo custo e a simplicidade
das operações, se revelou uma das
formas de pagamento aceita por
milhares de micro e pequenos
negócios de todo país. Ao longo
deste ano, o Banco Central prevê
uma série de avanços para o Pix.
Na agenda evolutiva da ferramenta,
está a inclusão da possibilidade de
fazer saques, integração do Pix com
a agenda telefônica do usuário, Pix
por aproximação e débito automático com a opção Pix.

PMs que salvaram pessoas
presas em ônibus durante
temporal são homenageados
PARAÍBA DO SUL
A Câmara Municipal de Paraíba do Sul, atendendo ao pedido
do vereador Chiquinho, entregou,
nesta terça-feira, dia 4, a Moção
de Aplausos aos Policiais Militares do 38º Batalhão de Polícia
Militar (BPM), Sargentos Léllis
e Linhares, pela ocorrência onde
pessoas foram resgatadas de um
ônibus durante enchente ocorrida
no dia 10 de janeiro deste ano, no

município de Comendador Levy
Gasparian.
O caso tomou repercussão e
viralizou nas redes sociais quando
os policiais, que também contaram
com a ajuda de moradores, apareceram em vários vídeos resgatando
dezenas de pessoas utilizando um
bote.
A equipe já recebeu homenagens também na Câmara de Três
Rios e na Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (ALERJ).
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 064/2021
OBJETO:AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIAS
AO AR LIVRE – RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR.
Início do recebimento das propostas:12/05/2021 às 17h30
- Encerramento de recebimento:25/05/2021 às 09h00 - Abertura:25/05/2021 às 09h01 - Início do Pregão:25/05/2021 às
09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 065/2021
OBJETO:AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS.Início do recebimento das propostas:13/05/2021 às 17h30 - Encerramento de
recebimento:26/05/2021 às 09h00 - Abertura:26/05/2021 às
09h01 - Início do Pregão:26/05/2021 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 067/2021
OBJETO:AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C–
SRP.Início do recebimento das propostas:13/05/2021 às
17h30 - Encerramento de recebimento:26/05/2021 às 09h00
- Abertura:26/05/2021 às 09h01 - Início do Pregão:26/05/2021
às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 066/2021
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE
VEÍCULOS E MÁQUINAS– SRP.Início do recebimento das
propostas:14/05/2021 às 17h30 - Encerramento de recebimento:27/05/2021 às 09h00 - Abertura:27/05/2021 às 09h01 - Início
do Pregão:27/05/2021 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 068/2021
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E
TINTAS AUTOMOTIVAS.Início do recebimento das propostas:14/05/2021 às 17h30 - Encerramento de recebimento:27/05/2021 às 09h00 - Abertura:27/05/2021 às 09h01 - Início
do Pregão:27/05/2021 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 070/2021
OBJETO:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SRP.Início do recebimento das propostas:17/05/2021 às 17h30 - Encerramento
de recebimento:28/05/2021 às 09h00 - Abertura:28/05/2021 às
09h01 - Início do Pregão:28/05/2021 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 071/2021
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERRALHERIA.
Início do recebimento das propostas:17/05/2021 às 17h30
- Encerramento de recebimento:28/05/2021 às 09h00 - Abertura:28/05/2021 às 09h01 - Início do Pregão:28/05/2021 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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 127/2021 – Objeto: REGISTRO DE
PREÇOS de aquisição de computadores e Notebooks.
Processo Administrativo n°: 25.364/2020. Data/Hora:
21/05/2021 às 16:30 horas. Pregão Eletrônico nº 169/2021–
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de contratação de
empresa especializada para fornecimento de cilindros de
extintor de incêndio com placas de identiﬁcação e suportes
de parede e solo. Processo Administrativo n°: 8.089/2021.
Data/Hora: 25/05/2021 às 09:00 horas. Pregão Eletrônico
nº 170/2021– Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos,
elétricos e outros para a manutenção. Processo Administrativo n°: 3.360/2021. Data/Hora: 25/05/2021 às 11:00 horas.
Editais disponíveis no site: http://www.resende.rj.gov.br/
blogtransparencia/page/index.asp. e no site do Banco do
Brasil. Informações e-mail: licitacaosaude.resende@gmail.
com ou tel. (0XX24) 3354-3922/3354-4625.
Julio Cezar Carvalho.
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.
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AVISO DE LICITAÇÃO
-Pregão Eletrônico nº 171/2021 -Objeto: Registro de Preço -Aquisição de Tela de Arame Galvanizado, conforme
edital. Processo Administrativo n°: 7.694/2021. Data/Hora:
24/05/2021 às 14:00 horas. -Pregão Eletrônico nº 172/2021
-Objeto: Manutenção corretiva do material rodante da escavadeira, conforme edital. Processo Administrativo n°:
8.471/2021. Data/Hora: 24/05/2021 às 16:00 horas. -Pregão
Eletrônico nº 173/2021 -Objeto: Aq. camisas, conforme
edital. Processo Administrativo n°: 8.189/2021. Data/Hora:
25/05/2021 às 14:00 horas. -Pregão Eletrônico nº 174/2021
-Objeto: Aquisição de frutas, conforme edital. Processo Administrativo n°: 8.190/2021. Data/Hora: 25/05/2021 às 15:00
horas. -Pregão Eletrônico nº 175/2021 -Objeto: Aq. Cinto
de segurança, conforme edital. Processo Administrativo n°:
24.676/2020. Data/Hora: 25/05/2021 às 16:00 horas. -Pregão Eletrônico nº 176/2021 -Objeto: Aq. de Fogão e geladeira, conforme edital. Processo Administrativo n°: 885/2020.
Data/Hora: 26/05/2021 às 14:00 horas. Editais disponíveis
no site: http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia e 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.

