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Operação Athena cumpre mandados
contra agressores de mulheres
Mandados de prisão foram expedidos pela Justiça, após
inquéritos policiais concluídos por todas as delegacias do estado
Sul Fluminense e Rio
Em alusão aos 14 anos da
Lei Maria da Penha, a Secretaria de Polícia Civil, por
meio do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), realizou, nesta quinta-feira (13), a
“Operação Athena”. A ação,
que teve como objetivo cumprir mandados de prisão de
foragidos da Justiça por crimes de violência contra a
mulher, prendeu 57 pessoas.
A Deam de Volta Redonda realizou duas prisões, segundo informação da delegada Juliana Domingues. Já
Policiais civis da 90ª DP
(Barra Mansa), coordenados
pelo delegado titular, Ronaldo Aparecido de Brito, cumpriram mandado de prisão
preventiva contra um homem, de 49 anos, suspeito de

violência doméstica. A prisão aconteceu no bairro Colônia, em Barra Mansa. A
informação foi confirmada
pelo Chefe de Polícia Civil
da 90ª DP, inspetor Alexandre Ribeiro.
As 14 Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (DEAMs) participaram
da operação, que aconteceu
em todo o estado do Rio de
Janeiro e teve apoio das delegacias da Capital, da Baixada Fluminense e do interior. Os mandados de prisão
foram expedidos pela Justiça, após inquéritos policiais
concluídos por todas as delegacias do estado.
A diretora do DGPAM,
delegada Sandra Ornellas,
ressaltou o trabalho realizado pelas DEAMs, que resulta
em indiciamentos e prisões
de autores de violência do-

méstica.
- Somente em 2019, as
DEAMs indiciaram 16.703
autores de violência doméstica e familiar de diversas
formas contra mulheres,
além de solicitar 20.930 medidas protetivas de urgência.
O resultado deste trabalho
são os inúmeros mandados
de prisão cumpridos ontem
– afirmou a diretora.
A operação não incluiu
agressores foragidos no interior de comunidades, por força da restrição imposta pela
decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), que proíbe a
realização de operações policiais em comunidades do Rio
durante a pandemia.

Redução de registros
durante a pandemia
Ainda segundo a direto-

ra do DGPAM, apesar de
as DEAMs terem continuado a atender ao longo de
todo o período de isolamento social, inclusive
tendo realizado diversas
prisões em flagrante, houve uma diminuição nos registros de ocorrência, em
alguns casos de até 50%.
- Segundo o Monitor de
Violência do Instituto de
Segurança Pública (ISP),
a redução do número de
re gistros não significa
que a violência contra a
mulher esteja diminuindo, mas que pode haver
subnotificação neste período de pandemia. Com a
flexibilização do isolamento social, houve um
considerável aumento no
número de registros durante o último mês - disse
Ornellas.

Jovem de Nova Iguaçu
desaparece em Volta Redonda

Fusca com documentos
vencidos desde 1999
bate em caminhão
Barra do Piraí
Um Fusca com placas de
Volta Redonda, conduzido
por um homem de 49 anos,
invadiu a faixa contrária e
bateu em um caminhão, em
Barra do Piraí, no km 280,5
da BR-393. O acidente ocorreu na noite de quarta-feira,
dia 12.
O motorista do Fusca sofreu escoriações leves, enquanto o motorista do caminhão, um Volvo FH 440 de
placas de Itajaí,/SC, ficou
apenas com o susto.
O homem que dirigia o
Fusca se recusou a fazer o

teste do etilômetro e foi autuado. Foi autuado também em
virtude de os documentos do
veículo estarem vencidos desde 1999 e por mau estado de
conservação em razão dos
quatro pneus estarem “lisos”.
O total de multas aplicadas ultrapassam R$ 3,4 mil e
o veículo foi removido para o
pátio da Polícia Rodoviária
Federal, só podendo ser liberado após a sua devida regularização.
O trânsito chegou a ser
interditado até o término do
atendimento ao condutor ferido e a remoção dos veículos da rodovia.

Casal é vítima de tentativa
de homicídio em Itatiaia
PM

Arquivo pessoal

Volta Redonda/Rio
Clayson Castilho do Nascimento, de 20 anos, está desaparecido desde quarta-feira
da semana passada, dia 5.
Ele, que mora com a família
em Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense, foi visto pela última vez saindo da casa da
sogra, em uma área de posse,
no bairro Monte Castelo,
onde foi visitar a filha.
A família do jovem registrou o desaparecimento na
93ª DP (Volta Redonda). A
mãe de Clayson, Márcia Rosa
de Souza Castilho, de 45 anos,
disse que o filho já estava há
15 dias em Volta Redonda
quando ele desapareceu.
O rapaz, segundo Márcia,
veio à cidade para passar o
Dia dos Pais com a filha e o
aniversário da menina, que
completa dois anos, dia 19
deste mês.
Qualquer informação sobre o paradeiro de Clayson
pode ser repassada para os
números 197 (Disque Denúncia da 93ª DP) ou 190 da (PM).

Jovem que estava
desaparecido é encontrado
baleado em hospital

Clayson foi visto saindo da casa
da sogra, em uma área de
posse, no bairro Monte Castelo

Douglas Juventino,
de 18 anos, foi encontrado baleado nesta
quinta-feira, dia 13, no
Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ele foi visto pela
última vez, na segunda-feira, no Condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro
Roma.
Uma testemunha
disse que Douglas foi
abordado por oito homens em um ponto de
ônibus. Eles disseram
que umas pessoas estariam o aguardando
na área onde fica a

churrasqueira do condomínio.
Ainda de acordo
com a testemunha, o
jovem seguiu para o
conjunto habitacional,
onde ele já morou, e
não foi mais visto.
No
depoimento
prestado na 93ª DP
(Volta Redonda), o depoente disse que ouviu cerca de oito tiros
após Douglas desaparecer.
O delegado Victor
Tuttman vai aguardar
a recuperação da saúde da vítima para
ouvi-la.

Na casa de um dos suspeitos foram encontrados entorpecentes
de cor preta, na Rua BarceloItatiaia
na, na Vila Odete.
Os tiros não atingiram as
A comandante do 37º Batalhão da PM (Resende), tenente- vítimas, mas um dos disparos
coronel Luciana de Oliveira, estilhaçou o vidro traseiro do
informou nesta quinta-feira, carro.
No dia anterior, dia 11, os
dia 13, que foram identificados
pelos apelidos de PL e Saruê, mesmos dois suspeitos, junto
os dois homens suspeitos de com quatro mulheres, agreditentativa de homicídio em Ita- ram a vítima de 41 anos. A dutiaia. Segundo a militar, a du- pla está sendo procurada.
Na casa de um deles foram
pla, que está foragida, atirou
na direção de uma mulher, de encontrados entorpecentes.
41 anos, e de um jovem de 24 No imóvel do outro comparsa
foi apreendida uma moto, que
anos.
O crime foi praticado na foi levada para a 99ª DP (Itatiquarta-feira, dia 12, quando as aia), para ser apurada a procevítimas estavam em um Celta, dência do veículo.

PM apreende drogas no Morro da Glória
Divulgação/Disque Denúncia

Angra dos Reis
Policiais militares do 33º
Batalhão apreenderam 154 pinos de cocaína, 89 tiras de
maconha e 50 frascos de loló
na manhã de quarta-feira
(12), durante patrulhamento
no Morro da Glória, em Angra dos Reis.

De acordo com a PM, os
agentes foram até o endereço
após informações sobre tráfico de drogas encaminhadas
pelo Disque Denúncia (0300
253 1177), quando encontraram homens armados próximos a um bar, localizado na
Rua Prefeito João Gregório
Galindo. Ainda de acordo

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 100/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
MARMITEX E KIT LANCHE PARA ATENDER A EQUIPE DE COVID-19.
Início do recebimento das propostas: 17/08/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 21/08/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 21/08/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 21/08/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRÔNICO N° 101/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
Início do recebimento das propostas: 18/08/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 24/08/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 24/08/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 24/08/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRÔNICO N° 086/2020/A
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE
SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS OFICIAIS.
Início do recebimento das propostas: 18/08/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 28/08/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 28/08/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 28/08/2020 às 09:30 horas

com a PM, ao notarem a chegada da viatura, os suspeitos
teriam atirado contra os policiais, fugindo em seguida.
Após buscas no local, todo o
material foi encontrado. Os
entorpecentes foram entregues na 166ª DP (Angra dos
Reis). Ninguém foi preso.
Desde o início do ano, o
Disque Denúncia de Angra

dos Reis já cadastrou 977 informações sobre diversas atividades criminosas na cidade. Para denunciar, a população pode ligar para o telefone
0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda utilizar o
aplicativo para celulares
“Disque Denúncia RJ”. O
anonimato é garantido ao denunciante.

HOSPITAL JARDIM AMÁLIA LTDA
CNPJ/CPF: 32.513.459/0001-85
Concessão de Licença
HOSPITAL JARDIM AMÁLIA LTDA, 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 017 - 03/2020, com validade até 06 de Agosto de 2025.
A realizar a atividade de prestação de assistência médica, hospitalar e internações.
Endereço: Rua DR Miguel Couto, nº 70, Jardim Amália - Volta Redonda/RJ.
PROCESSO Nº MA 0068– 03/2020.

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

Entorpecentes foram entregues na 166ª DP
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 003 ao contrato nº 015/2020 celebrado entre o Município de Paraty e PREMAG –
SISTEMA DE CONST. LTDA, inscrita no CNPJ 29.152.196/0001-11, para alteração da Cláusula
Quarta - do Prazo de Execução dos serviços, proveniente da TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019,
visando à prorrogação do prazo da obra por mais 28 (vinte e oito) dias, passando o prazo de
vencimento para 28/08/2020. O presente Aditamento está fundamentado no Artigo 57, §§ 1º II e 2º
da Lei Federal nº 8.666/93.
PARATY, 31 DE JULHO DE 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL – PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 095/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA
ENVOLVENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, POR
MEIO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB,
COMPREENDENDO MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
MANUTENÇÃO POR INTERMÉDIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS
CREDENCIADOS PELA CONTRATADA.
Início do recebimento das propostas: 17/08/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 27/08/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 27/08/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 27/08/2020 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 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

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. 062 – 02/2020, com validade até 13 de agosto de 2024,
que autoriza a construir reservatório em aço carbono com
1.500 m³, para água potável em substituição ao que foi
demolido.
Endereço: Final da Rua Pedro Elias de Moura (antiga Rua G) no
bairro Açude – Volta Redonda/RJ
PROCESSO: Nº MA 0041 - 02/2014.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO TRANSPORTE – SENAT
UNIDADE B Nº 53
ATO AVISO DE LICITAÇÃO
ATO CONCORRÊNCIA Nº 0013/2020
O SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte comunica
aos interessados que realizará concorrência para contratação de empresa
especializada em locação de máquinas, veículos e equipamentos pesados.
O recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e
a proposta comercial será no dia 31/08/2020, das 09h às 09h10min. Para
retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão
dirigir-se a Unidade de Barra Mansa/RJ na rua João Brabo, nº 5, Barbará.
Maiores informações através do e-mail: licitação.b053@sestsenat.org.br.
Matheus de Freitas Ferreira
Presidente da Comissão de Licitação

