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Policia Civil de Barra Mansa realiza
operação no Rio contra tráfico de drogas
Organização é associada a facção paulista que atua no Sul Fluminense; duas pessoas morreram
Barra Mansa
Policiais civis da 90ª DP
(Barra Mansa), com o
apoio da Coordenadoria de
Recursos Especiais (CORE),
realizaram nesta segundafeira, dia 5, operação conjunta no bairro de Senador
Camará, com desdobramentos na comunidade Vila
Aliança, ambos na Zona
Oeste do Rio de Janeiro. A
ação visava cumprir mandados de busca e apreensão
e de prisão, expedidos pela
1ª Vara Criminal de Barra
Mansa.
A operação foi fruto de
trabalho de inteligência da
Polícia Civil com alvos e
suspeitos de tráfico de drogas e homicídios, com suposta vinculação com facção paulista. Segundo a
ocorrência, a localidade
onde ocorreu a ação policial, estava cercada por barricadas, algumas com “seteiras” (canaleta na barricada), que facilita que traficantes se abriguem para
atirar diretamente nas
equipes policiais, além de
trilhos e veículos, como
ônibus e carros, atravessados em ruas e vielas.

Os alvos são responsáveis pela criação e manutenção de um “Eixo RioSão Paulo” no tráfico de
drogas. A organização Fluminense, em associação
com a facção de São Paulo,
já teve uma refinaria de
drogas estourada recentemente, com várias prisões.
A operação ter minou
com uma pessoa presa, diretamente envolvida com a
facção no Sul Fluminense,
que já tem passagem pela
polícia. Um homem, que
portava um fuzil e uma pistola, efetuou disparos contra os policiais em um dos
locais de busca e apreensão. O criminoso, que também tinha diversas anotações policiais, foi baleado
em confronto e socorrido.
As investigações já resultaram em quatro prisões em flagrante, entre essas, a prisão do líder de
uma facção no bairro Vale
Verde, em Volta Redonda,
onde ele e outros dois suspeitos foram surpreendidos
em uma refinaria de drogas que funcionava em
uma casa de luxo no bairro Laranjal, também em
Volta Redonda. No local,

Homem morre
a tiros no bairro
Bom Pastor
Barra Mansa
Um homicídio foi registrado no bairro Bom Pastor,
na madrugada desta segunda-feira (5), em Barra Mansa. Rosberg Antônio de Souza, de 34 anos, foi vítima de
vários tiros, em um beco da
Avenida Manoel Theles. O
corpo foi removido para o

Foi identificado como
Márcio Camilo da Silva, o
Guinho, de 27 anos, o homem que morreu na tarde
de sábado, dia 3, em troca
de tiros com policiais militares. O confronto foi na
Rua 28, no bairro Padre Josimo.
Guinho ocupou o comando do tráfico de drogas
na localidade, após a prisão
de seu irmão, Marcelo Camilo da Silva, o Marcelo
Paraíba.
Marcelo Paraíba coman-

Mulher do suposto
traficante ‘Robgol’ é
presa novamente em
Senador Camará, no Rio
Colete, carregadores de fuzil, munições foram apreendidos
foram apreendidos seis
quilos de pasta base de cocaína, quatro veículos de
luxo, 13 aparelhos celulares e produtos diversos
para a manipulação e mistura das drogas.
Um dos alvos da operação já ficou preso por 16
anos, por diversos crimes,
entre eles, por ter matado
um policial na cidade do Rio
de Janeiro.
Na investigação que está
em andamento, já foram
apreendidos cerca de 48 quilos de pasta base de cocaína
e 12 veículos adquiridos pelo
grupo criminoso, alguns deles utilizados no transporte

das drogas do Estado de São
Paulo para o Rio de Janeiro.

Vítimas
Duas pessoas morreram
durante a operação. Uma delas foi Jorge Fernandes, de
61 anos, que foi atingido por
uma bala perdida na barriga. Ele chegou a ser levado
para o Hospital Municipal
Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, mas
não resistiu ao ferimento.
Já o suspeito baleado foi
identificado como Danilo Alves da Silva, o “Cérebro”.
Ele também morreu no Albert Schweitzer.

Homem é detido
na Dutra com
R$ 45 mil em carro
PRF

IML (Instituto Médico Legal) de Volta Redonda.
O corpo da vítima foi reconhecido no local pelo irmão, de 39 anos. De acordo
com o mesmo, os tiros foram ouvidos após a 00h.
A perícia recolheu 17
cápsulas calibre 380, além
de duas intactas calibre
9mm no local do crime.

Morto em confronto
com a PM no Padre
Josimo era irmão de
Marcelo Paraíba
Volta Redonda

Divulgação

dou o tráfico no Padre Josimo, na década de 1990. Ele
faz parte da chamada hierarquia do tráfico, como ficou conhecida na época,
que teve início com Adílson Ramos, morto após sair
da prisão.
Próximo ao corpo de
Guinho, os PMs encontraram um fuzil, calibre 5.58, e
uma pistola calibre 9 milímetros. Alguns agentes foram atingidos por estilhaços dos tiros disparados
por Guinho. Uma viatura
da PM também foi alvejada
a tiro.

VALDECI DE O MIQUILINI MECÂNICA
CNPJ/CPF: 35.314.785/0001-51
Concessão de Licença
VALDECI DE O MIQUILINI MECÂNICA, 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 Operação –
LMO Nº 022 - 03/2020, com validade até 04 de Setembro
de 2025.
Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
Endereço: Rua Miguel da Fonseca Rego, nº 20 – Ponte Alta – Volta Redonda / RJ.
PROCESSO Nº MA 0080– 03/2020.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 084/2020/B
OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR E LAVADORA.
Início do recebimento das propostas: 07/10/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 20/10/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 20/10/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 20/10/2020 às 09:30 horas
Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefone (24) 21063411, através do e-mail: edital@barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.
compras@gmail.com ou ainda na Coordenadoria de Compras e Licitações
da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, à Rua Luis Ponce, n. 263 – Centro
– Barra Mansa/RJ – 1º andar.
Daniel Selvatti Carneiro
Agente Administrativo

O delegado titular da
90ª DP (Barra Mansa),
Ronaldo Aparecido de
Brito, juntamente com o
delegado do CORE, Salvadoretti, prenderam, novamente, durante a operação nesta segunda-feira, dia 5, em Senador Camará, no Rio, a mulher
do suposto traficante Robson Tertuliano da Silva,
o Robgol, que está sendo
procurado pela polícia do
Sul Fluminense, suspeito
de ser um dos principais
distribuidores de drogas
na região.
Ela tinha sido presa
no dia 30 de setembro
em Volta Redonda, em
um carro com R$ 20 mil.
Dinheiro que, segundo a
polícia, seria proveniente
da venda de drogas. Segundo o delegado, Andressa Rocha Souza da
Cruz, foi liberada no domingo (4), e já tinha voltado a praticar crime.
Robgol conseguiu fugir de uma refinaria de
drogas que foi descoberta e estourada pela Polícia Civil de Barra Mansa, no dia 25 de setembro
deste ano, no bairro Laranjal, em Volta Redonda. Na ocasião, outros
supostos integrantes da
quadrilha, Geovane dos
Santos, o Vaninho, Mozart Wendel de Oliveira
Santos e Gerson Chrissostomos Ferreira foram
presos em flagrante.
No imóvel de luxo, no
Laranjal, foram apreendidos 6 quilos de pasta
base de cocaína. Robgol
conseguiu fugir, pulando
um muro de seis metros
e lesionou um dos pés.

Presa
Dinheiro estava dentro de uma mochila
Volta Redonda
A equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária
Federal abordou um veículo, com placas de Barra
Mansa, no Km 257 da Via
Dutra, na noite de sábado,
dia 3, e encontrou, dentro
de uma mochila, a quantia
de R$ 45 mil.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia
de Polícia Federal de Volta
Redonda, onde o dinheiro
ficou apreendido. O motorista do carro, de 42 anos,
foi ouvido e a investigação
ficará por conta da polícia

judiciária.
O motorista se atrapalhou ao informar a procedência do dinheiro. Primeiro disse o valor errado: que eram R$ 48 mil reais, depois R$ 46 mil.
Ele estava vindo de um
comitê eleitoral, e estava
com vários adesivos de
campanha de candidato às
eleições municipais. Por
conta das divergências
apresentadas pelo homem,
houve suspeita de crime
de lavagem de dinheiro relacionado às eleições municipais, de acordo com a
PRF.

Ser
viço Autônomo de Água e Esgoto de B. Mansa
Serviço
Av homero leite, 572 , Saudade , Barra Mansa, RJ CEP 27.313-190
CNPJ. 29.053.402/0001-36 - Insc. Estadual: Isento

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 004/2020 – Objeto: Contratação de empresa
especializada para construção de base para reservatório de agua
potável bairro Boa Vista III – Data: 21/10/2020 às 09:00 horas.
Pregão Eletrônico nº 051/2020 – Objeto: Eventual aquisição de
material de construção – Data: 22/10/2020 às 09:00 horas.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (24) 33230198, através do e-mail: licitacao.saae@gmail.com ou ainda na
Gerência de Materiais, à Av Homero Leite, 572 – Saudade – Barra
Mansa/RJ.

A mulher de Robgol
foi a primeira a ser presa na operação desta segunda-feira, em uma
casa na Rua São José,
em Senador Camará. No
local foi apreendido um
colete preto com compartimentos para porta carregadores e coldres. Nesses compartimentos foram encontrados carregadores de fuzil. Um de-

les estava municiado
com 24 cartuchos intactos de calibre 762.
Também foram encontrados um carregador vazio de pistola
Glock, três caixas vazias
de celulares Iphone.
Na investida os policiais utilizaram dois carros
blindados, e deram cumprimento a vários mandados de busca e apreensão.
- As ruas de acesso,
principalmente a Vila
Aliança, encontravam-se
com barricadas fixas.
Fato que inviabilizou a
passagem dos veículos
blindados por determinadas vias, bem como
atrasou o trabalho policial, mas, a Polícia Civil obteve êxito em superar as barreiras. Os veículos blindados chegaram a ser recebidos a tiros disparados pelos criminosos – contou o delegado Ronaldo.
O policial lembrou
que foram colocados
ônibus e caminhões particulares atravessadas
nas ruas, cujos condutores foram rendidos pelos
bandidos, amarrados e
obrigados a atravessarem os veículos nas vias
públicas.
Ronaldo ressaltou
que a falta de apoio aéreo visual (helicóptero)
facilitou a fuga dos criminosos alvos da polícia, bem como viabilizou a movimentação
constante de marginais
armados com pistolas e
fuzis pelas ruas do bairro. Os bandidos, segundo o delegado, adotaram
táticas de guerrilha e realizaram cerco as equipes policiais que se encontravam no interior
da comunidade.
A presença do
apoio aéreo impediria
essa movimentação dos
criminosos e inibiria a
prática de fechamento
das vias com caminhões
e ônibus e um objeto conhecido como “jacaré”,
destinado a danificar
pneus dos veículos blindados e inviabilizar sua
modalidade – explicou o
delegado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do GACEMSS – Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de
Macedo Soares e Silva se baseando em sentença judicial prolatada pelo
MM Juiz Dr. Roberto Henrique dos Reis em 25/08/2020, de acordo com o
Artigo 5º da Lei 14.010 de 10/06/2020, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 27 e para cumprir o disposto no Artigo 25 item “I” letras “a” e
“b” e de acordo com o Artigo 29 do Estatuto do GACEMSS, CONVOCA os
Associados quites e em pleno gozo de seus direitos para a Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada on-line no dia 20 de outubro de 2020, no
link assembleia.grtsdigital.com.br/gacemss às 19 horas até às
19h14min, em 1ª convocação, com a maioria absoluta dos associados e
às 19h15min até às 21h, em 2ª convocação, com qualquer número de
associados participantes virtualmente, para tratar da seguinte:
ORDEM DO DIA
1)
Apreciar as Contas da Diretoria, relativas ao exercício anterior
(ano de 2019)
2)
Eleger e dar posse aos Membros da Diretoria para o Triênio outubro/
2020-março/2023
Obs.: 1) Esta Assembleia Geral Ordinária está sendo convocada em face
de não ter sido possível sua realização em 31/março/2020, em razão da
Pandemia do Covid-19.
2) Para o item 2 da “ORDEM DO DIA” deverá ser considerada a letra “a”,
do parágrafo quarto, do Artigo 14 do Estatuto, ou seja: Artigo 14 – São
direitos dos associados: Parágrafo Quarto – Os associados Efetivos, quites e em pleno gozo de seus direitos, poderão votar e ser votados para os
cargos da Entidade, desde que: a) tenham pelo menos três anos de efetiva
contribuição ininterrupta como associado.

ARMANDO CÉSAR FALCÃO BORGES
Presidente

