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Definido novo titular
da delegacia de Volta Redonda
Edezio de Castro Ramos Júnior toma posse nesta quarta-feira (23), às 14h
Divulgação

Polícia Militar divulga balanço
de operação em Paraíba do Sul

Volta Redonda
O nome do novo delegado titular da 93ª DP (Volta
Redonda) foi confirmado na
segunda-feira (21), de acordo com o boletim interno
da Polícia Civil.
Edezio de Castro Ramos
Júnior estava na 74ª DP
(Alcântara), e assumirá o
cargo após a transferência
de Victor Tuttman para a
100ª DP (Porto Real).
Edezio Ramos estava lotado em Alcântara desde
julho deste ano, mesmo período em que Victor Tuttman assumiu o cargo em
Volta Redonda.
O novo delegado titular
da 93ª DP (Volta Redonda)
toma posse às 14h desta
quarta-feira (23). A transição de cargo será na sede
da delegacia, localizada na
Avenida Lucas Evangelista,
no bairro Aterrado.

Paraíba do Sul

Edezio Ramos estava lotado em Alcântara desde julho deste ano

Motorista é rendido e tem veículo
roubado em Barra Mansa
Barra Mansa
Um homem, de 58
anos, foi vítima de um
assalto na tarde de segunda-feira (21), na Via
Dutra, em Barra Mansa.
Ele teve seu veículo, modelo Ford Ka, placa KZD

9942, levado por um homem, não identificado,
supostamente ar mado,
após ser sur preendido
quando fazia um retorno
na entrada do bairro Moinho de Vento.
Segundo informações,
a vítima informou às au-

toridades policiais que o
suspeito entrou na frente
do carro e ordenou que o
condutor saísse, pois precisava fugir; e que deixaria o veículo, que ainda
não foi encontrado, na
Rua 207, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

Veículo cai em ribanceira e
deixa um ferido em Rio Claro

Policiais militares do 38º
Batalhão divulgaram o balanço da operação deflagrada em diversos bairros do
município de Paraíba do
Sul, na manhã desta terçafeira, dia 22.
De acordo com a PM, a
ação – integrada com policiais civis da 107ª DP –, resultou em 23 mandados de
prisão, cumpridos em decorrência de investigações
que apuram a atuação de
um grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas
no município. Das 23 prisões, 15 foram realizadas
ontem (22) em Paraíba do
Sul e 8 mandados de prisão
foram cumpridos dentro do
sistema penitenciário. De
acordo com a PM, também
foram apreendidas certa
quantidade de drogas na
casa de dois suspeitos que
estavam sendo presos, onde
foram autuados em flagrante por tráfico.
Esta integração das forças policiais contou com
cerca de 100 agentes, incluindo o apoio de Policiais
Militares dos Serviços de
Inteligência dos Batalhões
de Petrópolis (26ºBPM), Friburgo (11ºBPM) e do 7ºCPA,
além de Policiais Civis das
Delegacias de Três Rios,

Petrópolis, Itaipava e 7º
DPA.
Segundo os policiais, a
investigação teve início em
março de 2019 e identificou
suspeitos que buscam se estabelecer com a prática de
tráfico de drogas na cidade,
em especial na região que
o próprio grupo denomina
como “Complexo do Jatobá”, que engloba os bairros
Grama, Grotão, Jatobá,
Morro da Alegria e Bela
Vista.
De acordo com a PM, os
três supostos líderes da associação investigada já estão presos há anos pela
prática de delitos como homicídio e tráfico de drogas.
Ainda de acordo com a PM,
de dentro do sistema penitenciário, através do uso de
telefone celular e das informações passadas aos visitantes, os suspeitos coordenam as atividades do grupo
e as remessas de drogas
oriundas de comunidades
da cidade do Rio de Janeiro.
A PM afir ma que as
provas dos crimes foram
coletadas em um inquérito
policial que somou mais de
mil páginas e que foi desenvolvido ao longo de um
ano e meio de forma integrada pelos agentes da 107ª
DP e Policiais Militares do

Serviço Reservado e 2º Cia
do 38º BPM. Ao longo da
investigação ocorreram 14
apreensões de entorpecentes, totalizando mais de
3.500 pinos de cocaína, entre outras drogas. Uma das
apreensões aconteceu em
setembro de 2019 e contou
com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando interceptou uma remessa de 1.900 pinos de cocaína
na altura de Petrópolis sendo trazida para Paraíba do
Sul. Outra apreensão importante ocorreu em novembro de 2019, quando
agentes da 107ª DP e do 38º
BPM encontram 1.490 pinos
de cocaína em uma casa
em construção.
Com esta ação, a força
policial de Paraíba do Sul,
além do combater os diversos crimes diretamente relacionados ao tráfico, busca
manter o baixo índice de
letalidade na cidade, onde
ocorreu um único homicídio em 2020 e o caso foi elucidado em 24h. Nos últimos
3 anos, as Polícias Civil e
Militar do Município realizaram 45 operações integradas que totalizaram 213 prisões, um esforço conjunto
que vem sendo capaz de
produzir os resultados almejados em prol da Segurança Pública.

Jovem é morta por espancamento
em Barra do Piraí

Redes Sociais

Rio Claro

Barra do Piraí

Um grave acidente foi
registrado na noite de segunda-feira (21), na Rodovia Saturnino Braga (RJ155), em Rio Claro. Um homem, de 66 anos, ficou ferido após cair com o veículo que conduzia, em
uma ribanceira, na altura
do KM 27, no trecho que
passa pelo distrito de Lídice.
Segundo a Polícia Militar, chovia no momento do
acidente, o que pode ter
dificultado a visibilidade
do condutor, que caiu de
uma altura de aproximadamente cinco metros.
Ainda segundo a PM, a vítima foi socor rida por
uma equipe do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encaminhada para um hospital
em Rio Claro e, em seguida, transferida para a Santa Casa de Barra Mansa.
O DIÁRIO DO VALE
entrou em contato com a
assessoria da unidade médica, que informou dados
sobre o estado de saúde da
vítima através da seguinte
nota: ”O paciente chegou

Andreia Cristina Souza Silva, de 19 anos, foi
espancada até a mor te,
por um homem que está
sendo procurado pela polícia. Os agentes apuraram que outra mulher
estava na casa, localizada na Rua Aurélio Gonçalves Pinto, no distrito
de Var gem Ale g re, em
Barra do Piraí, quando o
imóvel foi invadido pelo
criminoso.
A equipe do Samu,
quando che gou ao local
do crime, encontrou a vítima já morta. Policiais
descartaram a hipótese de
latrocínio (roubo seguido
de morte), porque nada
foi levado do imóvel.
A testemunha ocular

Condutor foi encaminhado para a Santa Casa de Barra Mansa após
acidente
à Santa Casa de Misericórdia de Bar ra Mansa,
transferido de Rio Claro
entubado, porém acordado
e interagindo com o examinador. Foi levado para a
Sala Ver melha e passou
por exames, incluindo tomografia do crânio e abdômen. Devido a uma significativa acidose metabólica o paciente foi sedado,
sendo mantido no tubo de
oxigenação. Ele apresentou ferida corto contusa
(FCC) extensa no couro
cabeludo, tem um hematoma na região inferior do

Motorista é flagrado dirigindo
em situação irregular na
Via Dutra, em Resende
Resende
Policiais rodoviários
federais abordaram na
manhã desta terça-feira,
dia 22, um homem de 29
anos, que dirigia um Honda Civic com placas de
Rio Preto (MG), na Via
Dutra, Km 304, em Resende. Os agentes verificaram que o suspeito apresentou um documento denominado PPD (Permissão Para Dirigir), emitido no dia 1 de março de
2013, em Per nambuco,
que estava vencido desde
o dia 1 de março de 2014.

Também foi verificado
que o motorista era reincidente. Segundo os agentes, no dia 14 deste mês,
o mesmo motorista foi
multado por uma equipe
da PRF, na Via Dutra, no
Km 287, no distrito de
Floriano, em Barra Mansa, pelo mesmo motivo:
documentação irregular.
Na ocasião, ele foi
multado em R$ 293. Na
abordagem desta terça-feira, foi estipulada uma
multa no valor de R$ 586.
Já o veículo foi novamente retido, até que a situação seja regularizada.

abdome, que parece ser do
cinto de segurança. O paciente não relata dor e
sem sinais de irritação peritoneal e já foi encaminhado para o CTI”, diz a
nota.

EDITAL CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Associação de Moradores do Parque Residencial
Village Jacuecanga, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA todos os sócios para reunirem – se em Assembléia Extraordinária em nossa sede social Rua Doce Alfa Nº 160 , para ALTERAÇÃO NO ESTATUTO. Que será realizada dia 16 de Outubro de
2020, com inicio às 17h00minh em primeira convocação com 2/3
dos associados presentes, e em segunda convocação às
17h30minh com a metade mais um dos associados presentes, e
em terceira e última convocação às 18h00minh com a presença
mínima de 10 associados para deliberarem a assembléia.
Angra dos Reis 21 de Outubro de 2020.
Atenciosamente,
A Diretoria

do crime será chamada
para prestar depoimento

na 88ª DP (Barra do Piraí), segundo a polícia.

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

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
DE VOLTA REDONDA/RJ – Aviso.
TP 016/2020, PA 350/2020 Acatado recurso interposto Premium
Comércio Eireli ME (habilitada), não acatando Recurso Método
Ltda (inabilitada). Estabelece data de 24/09/2020, às 10:00 horas,
abertura envelope “B”.
Estabelece a data de 14/10/2020, às 09:00 para realização da TP
25/2020, PA 856/2019 – Objeto; Construção de rede de água potável
bairro Santa Cruz.
Cópia do(s) Edital(is)/Resultados/Esclarecimentos poderão ser
obtidas mediante requerimento formal. E-mail: cpl.saaevr@gmail.
com/licitacao.saaevr@gmail.com – Sites: www.portalvr.com/
servicos/licitacao, www.saaevr.com.br. Mais informações CPL tel:
(24) 3344-2990. IZABEL BASTOS – mat. 22594 – Presidente CPL.

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

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE
VOLTA REDONDA/RJ – Avisos Diversos
Adjudica e Homologa:
PE 72/2020, Processo 453/2020 – Aquisição de Materiais de
Laboratório – a:
HEXÁGONO QUÍMICA E EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIOS EIRELI, CNPJ: 73.264.251/0001-57 os itens 2,
3, 5, 7 e 9 – Valor Global de R$ 17.650,00.
OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E ENSINO
EIRELI, CNPJ: 09.134.068/0001-38 os itens 1 e 4 – Valor Global
de R$ 4.928,59.
Itens 6, 8, 10: Desertos/Fracassados.
Mais informações CPL tel: (24) 3344-2990.
SARAH MACHADO - MAT. 19755 – PREGOEIRA SAAE/VR José
Geraldo M. S. Santos – Diretor Executivo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020.
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de
fornecimento e lançamento de concreto usinado, inclusive
bombeamento de acordo com especificação EMOP e projeto
básico.
Data/Hora: 07/10/2020 às 09 horas
Local: Rua Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 16-Fundos,
Centro, Piraí-RJ
Informações: Secretaria Municipal de Administração, no
endereço acima referido, no horário de 10h às 15h, de segunda à
sexta-feira – Tel: (024) 2431-9964/9950.
Secretaria Municipal de Administração

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
Secretaria Municipal de Administração
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2020 –
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5100/2020
A Secretária de Educação, Sra. Gabriela Gibrail Dutra, juntamente com o Exmo. Prefeito Municipal,
Sr. Luciano de Oliveira Vidal, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela legislação
em vigor, tornam público que deixam de realizar licitação para locação de um imóvel comercial, de
propriedade de Sebastião Antônio dos Santos e Maria Rita Calixto de Mello, com uma área total
medindo 1.440,00 m² e área edificada medindo 923 m², localizado na Rua Odilon da Conceição
Rubem nº 516 – Portão de Ferro II - Paraty/RJ, destinado à instalação e funcionamento do Almoxarifado
e Estacionamento para veículos da Secretaria de Educação, que atualmente conta com 11 (onze)
ônibus/micro ônibus e 04 (quatro) veículos de pequeno porte, pelo período de 12 meses ao valor
mensal de R$12.000,00. A presente Dispensa de Licitação está amparada no Artigo 24 Inciso X da
Lei Federal 8.666/93.
PARATY, 22 DE SETEMBRO DE 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 092/2020

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO
PE 084/2020/A
A Pregoeira comunica aos interessados no pregão eletrônico supracitado,
da DECISÃO proferida pelo Ilmo Sr. Secretário Municipal de Saude, face ao
RECURSO INTERPOSTO pela licitante IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA
que decidiu pela IMPROCEDENCIA do mesmo.
Thaís da Silva Miranda
Pregoeiro

LOCATÁRIO: Município de Paraty
LOCADORES: SEBASTIÃO ANTÔNIO DOS SANTOS e MARIA RITA CALIXTO DE MELLO
OBJETO: Locação de um imóvel comercial, com uma área total medindo 1.440,00 m² e área edificada
medindo 923 m², localizado na Rua Odilon da Conceição Rubem nº 516 – Portão de Ferro II - Paraty/
RJ, destinado à instalação e funcionamento do Almoxarifado e Estacionamento para veículos da
Secretaria de Educação, que atualmente conta com 11 (onze) ônibus/micro ônibus e 04 (quatro)
veículos de pequeno porte.
PRAZO: 12 meses a contar da assinatura do contrato.
VALOR GLOBAL: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 018/2020.
PARATY, 22 DE SETEMBRO DE 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL – PREFEITO MUNICIPAL

