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Um homem, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido na
madrugada de sábado, dia 12, após um capotamento de carro no distrito de Engenheiro Passos, Resende. Segundo a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) a equipe foi acionada após o acidente, ocorrido por
volta das 2 horas, sendo o motorista encaminhado para o Hospital
de Emergência. Seu estado de saúde não foi divulgado.
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TRÁFICO

Dupla é detida no Vale Verde
pela PM após intervenção
motivada por denúncia
Foram apreendidos
mais de 300 pinos
de cocaína e
munições, em Volta
Redonda; em Barra
Mansa também
teve flagrante de
comércio ilícito
VOLTA REDONDA /
BARRA MANSA
Uma ação da equipe do 28º
Batalhão de Polícia Militar
(BPM) no bairro Vale Verde,
em Volta Redonda, por volta de
1h25min de sábado, dia 12, resultou em dois homens detidos
com farto material do tráfico.
O fato aconteceu na Rua 6,
sendo apreendidos um revólver
calibre 38, cinco munições do
mesmo calibre, 297 sacolés pequenos de cocaína, 43 sacolés

BR-393 fica interditada
nos dois sentidos
devido a acidente
Divulgação

Divulgação

grandes da mesma drogas, 85
sacolés de maconha, 39 trouxinhas de maconha, um rádio
transmissor, três baterias de
rádio e R$81 em espécie.
O caso foi apresentado na
93ª Delegacia de Polícia (DP)
juntamente com os suspeitos e
o material acima descrito para
as medidas necessárias.
TRAFICANDO NA EDUARDO JUNQUEIRA
Um jovem de 21 anos e um
menor, de 14, foram detidos
também no sábado, traficando
na Rua Eduardo Junqueira, no
Centro de Barra Mansa.
O flagrante ocorreu após
denúncia de comércio de entorpecentes próximo a linha férrea.
O rapaz de 21 estava em posse
de 17 tabletes de maconha e o
menor, com R$ 80 em espécie,
segundo a Polícia Militar.
Os dois foram encaminhados para a delegacia para as
medidas necessárias.

Homem fica ferido
em capotamento

Interdição foi necessária para remover veículos

BARRA DO PIRAÍ
A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) informou, no
sábado, dia 12, que o fluxo na
Rodovia Lúcio Meira (BR393) ficou interrompido
nos dois sentidos durante
algumas horas para a retirada de uma das carretas que
se envolveu em um grave
acidente na tarde de sexta-feira, dia 11. O fato ocorreu
na Curva do Aterrado e duas
pessoas morreram.
Segundo a PRF, a paralisação refletiu no trânsito de
Volta Redonda.
O ACIDENTE
Um grave acidente foi

registrado no início da
tarde de sexta-feira, na
altura de Dorândia, em
Barra do Piraí. Segundo
informações da Polícia
Rodoviária Federal, houve
congestionamento nas proximidades do Km 274, local
conhecido como Curva do
Aterrado, nas duas pistas.
A polícia informou que
três veículos, um caminhão e
duas carretas, se envolveram
no acidente. Dois homens
morreram, os motoristas das
carretas. O do outro veículo
não se feriu. Os corpos foram
removidos no final da tarde
para o Instituto Médico
Legal (IML).

Flagrante aconteceu após denúncia de tráfico, em Volta Redonda

Polícia Civil prende suspeito de vários homicídios em Paraty
PARATY
Uma ação da equipe da
167ª Delegacia de Polícia (DP),
coordenada pelo delegado titular, Marcelo Russo, resultou

na prisão de um jovem, de 21
anos, sábado, dia 12, suspeito
de cometer vários homicídios
em Paraty.
Segundo o delegado, o rapaz

teve a prisão preventiva decretada, sendo o mesmo encontrado
pela equipe em uma quadra na
Rua 1º de Maio, na Ilha das
Cobras. “Recebemos denúncia

Baleado no Cotiara foge do hospital
BARRA MANSA
Um jovem de 18 anos fugiu,
na noite de sexta-feira, 11, após
dar entrada baleado na Santa Casa
de Misericórdia de Barra Mansa.
Ele foi baleado no bairro Cotiara.
Segundo apurado pelo A
VOZ DA CIDADE, os agentes

da 2° Cia. do 28° Batalhão de
Polícia Militar (BPM) foram
acionados pela unidade após
o rapaz chegar ao local com
um ferimento provocado por
arma de fogo.
De acordo com registro na
90ª Delegacia de Polícia (DP),
a vítima teria chegado a ficar

internada, sem risco de morte,
mas desapareceu antes da chegada da polícia. Ainda segundo
registro, o mesmo chegou a ser
detido em julho deste ano com
drogas no Cotiara. Na ocasião
ele foi flagrado com seis papelotes de cocaína e duas trouxinhas
de maconha.

Traficante foragido da Justiça é preso pela
Polícia Federal com mais de 1 mil munições
Divulgação

No total ele tinha em uma mala de viagem com 1.029 projéteis de arma de fogo

VOLTA REDONDA
A Polícia Federal prendeu em
flagrante um homem, de 40 anos
que, apesar de estar em liberdade
condicional por associação ao
tráfico, continuava praticando
crimes em Volta Redonda. O
fato ocorreu no final da tarde de
sexta-feira, dia 11, e ele estava
com mais de 1 mil munições.
Segundo relatado pela PF, os
policiais receberam a informa-

ção de que o foragido poderia
estar envolvido em transporte
de material ilícito na cidade.
Após diligências na região, os
investigadores perceberam a
presença do homem conduzindo um automóvel, e após
abordagem, encontraram com o
criminoso uma mala de viagem
com 1.029 projéteis de arma de
fogo, calibres 9mm e .40.
“Após a prisão, foi apurado
que o homem violara a condicio-

nal e encontrava-se em dívida
com a Justiça há mais de seis
meses. Além disso, possuía passagens por associação ao tráfico,
formação de quadrilha, e violência doméstica, sendo apontado
como um dos principais criminosos da localidade”, informou
a Polícia Federal, explicando
que o mesmo foi autuado pelo
crime previsto no artigo 14 da
Lei 10.826/03 e reconduzido ao
sistema prisional.

anônima sobre o seu paradeiro e
com o reforço de uma equipe do
33º Batalhão de Polícia Militar
conseguimos o prender”, disse
Marcelo Russo, completando

Caminhão que
transportava
cerveja de
forma irregular
é apreendido

que contra o criminoso pesa o
crime de corrupção de menores.
O jovem foi encaminhado
para a 167ª DP para as medidas
necessárias.

Para denunciar ações criminosas na cidade, o delegado
destaca que o telefone é 21
2253-1177 ou 21 3372-0088
(Whatsapp).

Noel de Carvalho Neto
CPF: 035.120.297-87
CONCESSÃO DE LICENÇA
NOEL DE CARVALHO NETO torna público que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente INEA, a LICENÇA DE OPERAÇÃO LO nº IN051474, com validade até 04 de agosto de 2030,
que a autoriza para a condução de projeto de silvicultura econômica (Eucalipto) em área total
de 121,18 ha e corte e erradicação de 53,48 ha, na ESTRADA RIO CAXAMBU, KM 23,
FAZENDA 3 PINHEIROS - ENGENHEIRO PASSOS, município de RESENDE. (Processo n°:
E-07/002.9261/2018).

PIRAÍ
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na
noite de sexta-feira, dia 11, um
caminhão que transportava
mercadorias de forma irregular. O flagrante aconteceu no
Km 225 na Serra das Araras.
Segundo a PRF, a equipe
da 7ª Delegacia em ronda realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico, por volta das
21h30min abordou um caminhão VW/24.250. Ao conferir a
carga, os agentes verificaram que
o mesmo transportava 31.104
garrafas de cerveja de 300 ml,
com destino ao Rio de Janeiro.
“Quando solicitado o documento fiscal da carga, o condutor
apresentou uma nota fiscal de
uma viagem anterior, datada em
09/09/2020. Perguntado sobre
a nota fiscal da atual viagem, o
indivíduo respondeu que não
possuía e que não havia adentrado
no posto fiscal por estar irregular”, disse a polícia, completando
que desta forma, foi constatada
a fraude fiscal e a ocorrência foi
encaminhada ao Posto Fiscal da
Receita Estadual de Nhangapi,
sendo apresentada ao auditor
fiscal de plantão para que fossem
tomadas as medidas de ordem
tributária cabíveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Superintendência Municipal de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 211/2020 – Objeto: contratação para análise, avaliação de imagens e emissão de laudos radiológicos
(R X) via telemedicina, Proc. Adm. nº 8.194/2020 – Data/Hora:
25/09/2020 às 09:00 horas. Edital disponível 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.
Julio Cezar Carvalho.
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 112/2020
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.Início do recebimento das propostas:16/09/2020 às
17h30 - Encerramento de recebimento:22/09/2020 às 09h00
- Abertura:22/09/2020 às 09h01 - Início do Pregão:22/09/2020
às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 106/2020
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.Início
do recebimento das propostas:16/09/2020 às 17h30 - Encerramento de recebimento:22/09/2020 às 09h00 - Abertura:22/09/2020 às 09h01 - Início do Pregão:22/09/2020 às
09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 104/2020
OBJETO:AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO
VIÁRIA.Início do recebimento das propostas:17/09/2020 às
17h30 - Encerramento de recebimento:29/09/2020 às 09h00
- Abertura:29/09/2020 às 09h01 - Início do Pregão:29/09/2020
às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 089/2020
OBJETO:AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO AÉREO
ACOPLADO.Início do recebimento das propostas:17/09/2020
às 17h30 - Encerramento de recebimento:29/09/2020 às 09h00
- Abertura:29/09/2020 às 09h01 - Início do Pregão:29/09/2020
às 09h30.
O edital poderá ser obtido através do site www.barramansa.
rj.gov.br. Maiores informações (24) 2106-3534 epelo e-mail
edital@barramansa.rj.gov.br ou coordenadoria.compras@
gmail.com
Renata E. de M. das N. Conceição
Assistente Técnico

