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PRF e Polícia Civil apreendem
57kg de droga na Serra das Araras
Operação em Piraí ainda resultou na prisão de um homem, de 33 anos
PRF

Piraí
Uma operação conjunta
entre policiais rodoviários
federais e policiais civis da
Coordenadoria de Recursos
Especiais (CORE), na noite
de quarta-feira, dia 27, na
Serra das Araras, em Piraí,
resultou na prisão de um
homem, de 33 anos, e na
apreensão de farta quantidade de cocaína. Ao todo,
dez tabletes da droga e dois
grandes sacos de um pó
branco semelhante a cocaína, foram apreendidos.
De acordo com a PRF, a
operação – de repressão à
entrada de drogas e armas

no Estado do Rio de Janeiro -, contou com o apoio da
Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Os agentes informaram
que o suspeito abordado
conduzia um caminhão
baú e, em razão do nervosismo do motorista do veículo, fizeram uma vistoria
detalhada no compar timento de cargas.
- Em meio a uma
grande quantidade de sacos do mineral vermiculita, utilizado normalmente como isolante térmico,
acústico e adubo, os poli-

Polícia retém
passaporte de Nego do
Borel e cumpre mandados
na casa do cantor
Rio
Em função de um boletim de ocorrência que
Duda Reis, de Volta Redonda, registrou na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher
(DDM), em São Paulo, contra o ex-namorado Nego do
Borel, a Polícia Civil paulista e agentes fluminenses,
cumpriram nesta quintafeira (28), dois mandados de
busca e apreensão contra o
cantor. Um deles, na casa
do artista no Recreio dos
Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Lá policiais encontraram e retiveram o
passaporte do cantor. Já em
São Paulo, onde Nego do
Borel foi localizado, policiais apreenderam telefones e
um computador.
Na ocorrência, Duda
afirma ter sido vítima de
violência e de ameaças feitas pelo ex noivo. Nego do
Borel, porém, nega as acusações e até o fechamento
dessa edição não se manifestou sobre a operação policial. O cantor também
prestou queixa contra a
atriz, por injúria, calúnia e
difamação.
Duda contou aos policiais da 1ª DDM que as
agressões por parte de
Nego do Borel começaram
no início de fevereiro de
2018, durante o carnaval.
Ela disse, que o cantor a
ameaçou, porque ela foi ao
Sambódromo do Rio sem a

anuência dele. Desde então,
segundo depoimento de
Duda, o cantor iniciou uma
rotina de “humilhações e
xingamentos”. Ela disse
que foi agredida fisicamente na frente de outras pessoas. A atriz disse ainda ter
sido estuprada durante
uma viagem, em agosto de
2018, a Portugal. Ela afirma
que estava sob efeito de remédios.
Ainda, segundo a atriz,
ela, na mesma viagem, depois de ter se recusado a
acompanhar o cantor em
uma das apresentações
dele, foi agredida e teve lesões nas costas e pernas,
mas não recebeu atendimento médico em nenhuma dessas ocasiões.

Cantor
Nego do Borel também
prestou queixa contra a ex
na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) por injúria, calúnia e difamação no dia 13
passado. Em uma rede social, Nego do Borel confirmou que traiu Duda. O casal começou a namorar em
2018 e se separou um ano
depois, entre boatos de traições. O pai da atriz foi contra a retomada do relacionamento e fez vários relatos contra Nego nas redes
sociais. Em junho, o casal
anunciou o noivado e em
dezembro de 2020, aconteceu um novo término.

Empresário morto em
Angra teve garganta
cortada com faca
Angra dos Reis
Policiais civis de Angra
dos Reis apuraram que o empresário Edílson França, de
54 anos, teve o pescoço cortado profundamente por um
faca, mas não chegou a ser
degolado. Ele, que era dono
de um crematório no bairro
Gamboa do Belém, foi assassinado com requintes de crueldade na quarta-feira, dia 27,
quando estava trabalhando
em seu estabelecimento.
O crime está sendo investigado pelo delegado titular
da 166ª DP (Angra dos Reis),
Vilson de Almeida. A Polícia
Civil informou que, a principal linha de investigação seguida para apurar o crime,
seria latrocínio (roubo seguido de morte). No entanto, não
foi descartada a hipótese de
homicídio encomendado para
justificar a morte do empresário.
O delegado chamou de
bárbaro, o crime praticado
contra a vítima. O policial pediu que a população auxilie o

trabalho da polícia, repassando informações que levem à
prisão dos assassinos, já que
testemunhas disseram que
foram dois homens, sendo
um branco e outro negro.
Vilson disse que o anonimato do denunciante é garantido.
Ele aguarda o resultado
do laudo de necropsia e pericial, que serão anexados no
inquérito que instaurou, para
apurar o homicídio.

Disque Denúncia
pede informações
O Disque Denúncia, através do Portal dos Procurados,
solicita informações sobre o
crime.
Qualquer informação
pode ser repassada de maneira anônima ao Disque Denúncia de Angra dos Reis
através do telefone 0300 253
1177 (custo de ligação local),
pelo WhatsApp do Portal dos
Procurados (21) 98849-6099 ou
pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” para celulares.

ciais encontraram dez tabletes de cocaína e dois
grandes sacos de um pó
branco semelhante a cocaína, mas, que parecia
se tratar de substância
para ser utilizada para
aumentar o volume da
droga para venda no varejo - disse um agente.
Segundo a PRF, o suspeito relatou estar em viagem de trabalho de São
Paulo para o Rio de Janeiro e alegou desconhecer a
existência da substância
ilícita no veículo. Todo o
material entorpecente, o
veículo e o motorista foram encaminhados para a

Cidade da Polícia. Após
receber voz de prisão, o
homem foi autuado em
flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico
de drogas interestadual.
Após perícia foi constatado que os 10 tabletes se
tratavam de 10,48 kg de
cocaína. Segundo a PRF,
os dois sacos com pó branco continham 22,36 kg de
lidocaína e 23,74 kg de tetracaína, que são duas
substâncias anestésicas
utilizadas para aumentar o
volume de cocaína, sendo
misturadas à droga pura
para venda no varejo.

Todo o material entorpecente, o veículo e o motorista foram
encaminhados para a Cidade da Polícia

Estado do Rio de Janeiro registra
menor taxa de homicídios em 30 anos
Rio
O estado do Rio de
Janeiro registrou queda
de 12% nos homicídios
dolosos em 2020 na comparação com o ano anterior - foram 3.536 vítimas no ano passado contra 4.004 em 2019. Este é
o menor valor para o indicador desde 1991,
quando teve início a série histórica do Instituto
de Se gurança Pública
(ISP). A taxa por 100 mil
habitantes, que também
foi a menor da série histórica, ficou em 20,4. Só
em dezembro de 2020, os
homicídios dolosos tiveram declínio de 15%
contra o mesmo mês de
2019.
O indicador Crimes
Violentos Letais Intencionais - soma de homicídio doloso, latrocínio e
lesão corporal seguida
de morte - manteve, em
dezembro, a tendência
de queda observada nos
nove meses anteriores
(16%). Houve ainda a redução de 12% em todo o
ano de 2020, se comparado com 2019, chegando
ao menor valor para o
período desde 1999.

O ano de 2020 tam- com os registros de ocorbém foi o ano com o me- rência da Secretaria de
nor número de mortes Estado de Polícia Civil,
de policiais em serviço e a queda dos roubos de
em folga desde 1998. No carga não tem correlatotal, foram 17 policiais ção estatística com o isocivis e militares mortos lamento social por conta
em serviço e 42 em fol- do coronavírus.
ga. Não são contabilizaOs roubos de rua e
das as morroubos de
tes causaveículos
das
pelo
também
Covid-19.
apresenta2020 também
As mor tes
ram dimipor inter- foi o ano com menos nuição. Nos
venção de
policiais mortos nos 12 meses de
agente do
2020, eles
último 23 anos
Estado tivetiveram,
ram retrarespectivação de 32%
mente, 40%
no ano passado na com- e 36% de queda.
paração com 2019 – este
Estelionato
foi o menor valor para o
período desde 2018.
O isolamento social
também pode explicar o
Cargas
aumento dos casos de esO roubo de carg as telionato (18%) em 2020.
manteve a curva descen- O crescimento mais acedente que teve início em lerado começou a ser ob2018. Os re gistros caí- servado pelo ISP a parram 33% no ano passado tir do mês de maio e, o
contra o mesmo período ambiente virtual foi o
de 2019 - 4.986 roubos em local em que o crime
2020 e 7.456 em 2019. De mais foi praticado. Houacordo com estudo divul- ve um aumento de 198%
gado pelo ISP em outu- dos casos de estelionato
bro, que cruzou dados na internet no ano pasdos usuários do Google sado na comparação com

Indicadores estratégicos
- Homicídio doloso:
3.536 vítimas em 2020 e
279 em dezembro - estes
foram os menores valores
para o acumulado do ano
e para o mês desde o início da série histórica em
1991. Na comparação com
2019, o indicador apresentou queda de 12% em relação ao acumulado do
ano e de 15% em relação
a dezembro de 2019.
- Crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, roubo seguido
de morte e lesão corporal
seguida de morte): 3.653
vítimas em 2020 e 289 em
dezembro – esses valores
representam o menor
para o acumulado e para
o mês desde o início da
série histórica em 1999.
Na comparação com 2019,
o indicador apresentou
queda de 12% em relação
ao acumulado do ano e
de 16% em relação a dezembro de 2019.
- Roubo se guido de
morte (latrocínio): 87 vítimas em 2020 e oito em
dezembro – este foi o menor valor para o acumulado do ano desde o início da série histórica em
1991. Na comparação
com 2019, o indicador
apresentou queda de 26%
em relação ao acumulado do ano e aumento de
três vítimas em relação a
dezembro de 2019.
- Morte por intervenção de agente do Estado:
1.239 mortes em 2020 e 79

em dezembro. Na comparação com 2019, o indicador apresentou queda de
32% em relação ao acumulado do ano e de 36%
em relação a dezembro
de 2019.
- Roubo de carg a:
4.986 casos em 2020 e 459
em dezembro. Na comparação com 2019, o indicador apresentou queda de
33% em relação ao acumulado do ano e de 25%
em relação a dezembro
de 2019.
- Roubo de veículo:
25.427 ocor rências em
2020 e 2.300 em de zembro. Na comparação com
2019, o indicador apresentou queda de 36% em
relação ao acumulado do
ano e de 26% em relação
a dezembro de 2019.
- Roubo de rua (roubo
a transeunte, roubo de
aparelho celular e roubo
em coletivo): 71.966 registros em 2020 e 5.532 em
dezembro. Na comparação com 2019, o indicador apresentou queda de
40% em relação ao acumulado do ano e de 30%
em relação a dezembro
de 2019.
Os dados divulgados
pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) são
referentes aos registros
de ocorrência lavrados
nas delegacias de Polícia
Civil do Estado do Rio
de Janeiro no mês de dezembro.

2019, ou seja, o número
de crimes foi três vezes
maior.
- Analisar o comportamento dos indicadores
criminais em um ano
tão atípico como 2020 foi
desafiador para o ISP,
porque o isolamento social mudou muito os padrões das dinâmicas.
Mesmo nesse cenário, a
nossa equipe multidisciplinar conseguiu cumprir um dos preceitos
do Instituto, que é produzir dados estatísticos
com fidelidade à realidade e transparência.
Em 2020, o maior destaque fica para os crimes
contra a vida. Nunca
antes o estado do Rio
teve uma taxa de homicídios tão baixa. Esses,
sem dúvida, são números para ressaltarmos –
afirmou a diretora-presidente do ISP, Marcela
Ortiz.
A análise dos principais indicadores criminais no ano de 2020
pode ser acessada no documento “Segurança em
Números”, publicado
pelo ISP (http:/www.isp.
rj.gov.br/) nesta quintafeira (28).

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - RJ
Av. Lucas Evangelista nº 643 - Aterrado - Volta Redonda

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE VOLTA REDONDA
SAAE/VR
CNPJ: 32.504.706/0001-87
CONCESSÃO DE LICENÇA
SAAE/VR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
VOLTA REDONDA, torna público que recebeu da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente – SMMA, conforme as atribuições
que lhe foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de
outubro de 2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio
de Janeiro e este Município em 16 de janeiro de 2008,
a Licença Municipal de Instalação – LMI n. 001 – 02/2021,
com validade até 25 de janeiro de 2024, que autoriza a
construção de 8.100,00 metros de rede adutora DN 600, 160,00
metros de rede DN900 na travessia do Rio Paraíba do Sul,
7.288,00 metros de redes de distribuição, recalque e adutora
DN400, 10.130,00 metros de rede adutora DN 400 na Rodovia
do Contorno, 1 estação elevatória de água potável, 1
subestação e 1 reservatório de água potável com capacidade
de 6.000m³.
Endereço: Trecho: ETA Belmonte até Vila Santa Cecília, bairros
Laranjal, Monte Castelo, São João e Jardim Belvedere – Volta
Redonda/RJ
PROCESSO: Nº MA 0065 - 02/2012.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRONICO Nº 092/2020
A Pregoeira comunica aos interessados no Pregão Eletrônico supracitado,
da DECISÃO proferida pelo Exmo Sr. Secretário Municipal de Saúde, face
ao RECURSOS INTERPOSTOS que decidiu pela improcedência em relação
aos licitantes REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES e EMPRESA
BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO e pela procedência em
relação ao licitante WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA .
Angelita dos Santos Halfeld
Pregoeira

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2020B
A Pregoeira comunica aos interessados no Pregão Eletrônico supracitado,
da DECISÃO proferida pelo Exmo Sr. Secretário Municipal de Saúde, face
ao RECURSO INTERPOSTO pela licitante AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,
que decidiu pela improcedência do mesmo.
Érika Ribeiro Barbosa
Pregoeira

