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Liderança política e chefe do tráfico foram
presos em ação visando refinaria de drogas
Ação foi resultado de uma investigação que já durava dois meses; refinaria estava montada em mansão no Laranjal
Cedida pela Polícia Civil

Volta Redonda
A operação realizada
pela Polícia Civil de Barra
Mansa na sexta-feira (25),
com o objetivo de desmantelar uma refinaria de drogas montada em uma
mansão do bairro Laranjal, em Volta Redonda,
teve entre os presos Gerson Chrisostomo Ferreira.
O suspeito é um dos líderes do PDT de Volta Redonda e chegou a se lançar como pré-candidato a
prefeito. Além dele, a Polícia Civil confirmou a prisão de Geovane dos Santos, o Vaninho, de 51 anos,
apontado em investigações
recentes como chefe do
tráfico nos bairros Vale
Verde e Belo Horizonte. O
terceiro preso é filho de
Vaninho, suspeito de ajudar o pai em ações criminosas.
A ação foi resultado de
uma investigação que já
durava dois meses com o
intuito de coibir o tráfico
de drogas na região. De
acordo com Ronaldo Aparecido Ferreira Brito, delegado titular da 90ª DP, os
agentes se preparavam

para cumprir um mandado de busca e apreensão
no imóvel, quando perceberam que os criminosos
tentavam deixar o local,
que era usado para armazenar e manufaturar cocaína. “Nós vínhamos investigando esta organização
criminosa e descobrimos
que alguns de seus líderes
estariam no imóvel nesta
sexta-feira (25). A droga
que era refinada ali seria
usada para abastecer a região de Bar ra Mansa e
Volta Redonda”, explica o
delegado.
Os presos foram autuados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico
de drogas.
Se gundo o dele gado,
também estava no local,
um homem conhecido
como “Robgol”, que conseguiu fugir pulando um
muro de mais de quatro
metros. A Polícia Civil
aponta que Robgol e Vaninho seriam lideranças de
uma facão criminosa, com
ligações diretas com comunidades cariocas. Vaninho e Robgol já eram considerados pela polícia

como foragidos desde o
dia 6 de agosto, quando
conseguiram escapar de
um cerco aos bairros que
eles comandariam. Na
ocasião, a Polícia Civil de
Volta Redonda desmantelou um braço da facção
criminosa que eles integravam, com uma megaoperação.
No local, foram apreendidos seis quilos de pasta
base de cocaína e quatro
veículos adquiridos com
recursos do tráfico, que
eram usados para transportar drogas entre os estados de São Paulo e Rio
de Janeiro. As investigações continuam para identificar e prender outros
membros desta organização criminosa.

Nota
O PDT de Volta Redonda emitiu nota sobre o assunto, afir mando que o
partido foi pego de surpresa pela notícia da prisão e
acrescentando que a précandidatura de Gerson a
prefeito não se consolidou.
“A direção municipal
do PDT de Volta Redonda

recebe com absoluta surpresa a notícia da prisão
do Sr. Gerson Crisóstomo
Ferreira.”
“Sua passagem pela direção do partido foi curta
e sua pré candidatura não
chegou a ser consolidada.
“
“A direção municipal
esclarece, ainda, que o
partido não se responsabiliza por eventuais práticas
delituosas de seus filiados
e simpatizantes e repudia
o uso malicioso de símbolo do partido, historicamente ligado a luta dos
trabalhadores, em situação que nenhuma relação
tem com a atividade partidária. As providências disciplinares cabíveis serão
tomadas no tempo apropriado.”
“Direção municipal do
PDT/ Volta Redonda.”

Exame
O DIÁRIO DO VALE
teve acesso a resultados de
exames de DNA que afastam a possibilidade de Gerson Chrisostomo Ferreira,
que chegou a se lançar précandidato a prefeito de Vol-

Ao todo, 6 kg de cocaína foram apreendidos
ta Redonda com o nome
Gerson Antunes, ser filho
do líder sindical e ex-prefeito Juarez Antunes, morto
em 1989 em um acidente
automobilístico. Gerson foi
preso nesta sexta (25), em
operação contra o tráfico
de drogas.
O exame foi feito em
uma ação de investigação
de paternidade que correu
na Vara de Família de Volta Redonda. Gerson tentava
receber parte da herança

de Juarez. O resultado diz
que “está excluída a possibilidade de vínculo genético de origem paterna entre
Gérson Chrisóstomo Ferreira e José Juarez Antunes”.
Apesar do resultado,
Gerson continuou a se declarar filho do sindicalista
e usou essa infor mação
falsa para se lançar précandidato a prefeito de
Volta Redonda, apresentando-se como “Gerson
Antunes”.

Caminhão tomba e atinge telhado Uso de drones em operações é
intensificado pela Polícia Militar
da casa de Rodrigo Drable
Divulgação
GMBM

Barra Mansa
Um caminhão tombou
na sexta-feira, dia 25, na
Rua Osmar Brandão, no
Centro de Barra Mansa.
No acidente, o veículo,
que estava carregado de
açúcar, atingiu um poste,
o telhado da casa do prefeito da cidade, Rodrigo
Drable, e deixou ferido os
três ocupantes do caminhão.
De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, apesar de o telhado ter ficado danificado,
não houve feridos na casa
do prefeito. As três vítimas tiveram ferimentos leves, foram avaliadas e receberam o devido atendimento médico.
Por conta do acidente
parte da rua ficou sem
energia elétrica e a Guarda Municipal esteve no local orientando o trânsito,
que precisou ser interrompido.

Poste tombado destruiu telhado do imóvel

Rio

Jovem morre em acidente de
trânsito em Volta Redonda
Um jovem, de 20
anos, morreu na noite
de quinta-feira (24) em
um acidente de trânsito,
em Volta Redonda.
A vítima conduzia
uma motocicleta que colidiu com um carro, no
bairro Retiro. O acidente foi registrado na Ave-

PF incinera 800
quilos de drogas na
usina da CSN
Volta Redonda
Um dos altos-fornos da
usina da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), incinerou na quinta-feira, dia
24, 800 quilos de drogas. Os
entorpecentes foram apreendidos em várias ações praticadas por policiais federais,
da Delegacia de Repressão a

Drone é usado na identificação de pontos sensíveis, barreiras, bloqueios, locais de encontro de criminosos,
entre outros levantamentos

Drogas – DRE/RJ.
Os trabalhos e o transporte das drogas para Volta Redonda foram realizados pelos agentes da delegacia especializada. Essa
foi a segunda incineração
realizada neste ano, na
usina da CSN, totalizando
quase 6 toneladas de entorpecentes.

Como forma de aumentar
a eficiência e uma maior garantia de sucesso, o uso de
drones tem sido intensificado
em operações da Secretaria
de Polícia Militar nos últimos meses.
Durante as suas ações as
aeronaves são pilotadas de
forma remota e transmitem
imagens em tempo real, reforçando ações de inteligência, planejamento e coordenação de tropas.
Segundo o coronel Rogério Cosendey Perlingeiro, comandante do Grupamento
Aeromóvel, por ser menos
visível que um helicóptero, o

nida Sávio Gama, no
entroncamento com o
acesso ao bairro Eldorado.
O motociclista chegou a ser socor rido e
encaminhado para o
Hospital São João Batista (HSJB), mas não resistiu aos ferimentos.

equipamento torna possível
o levantamento de informações sem que os suspeitos o
localizem com facilidade.
– O drone é usado na
identificação de pontos sensíveis, barreiras, bloqueios,
locais de encontro de criminosos, entre outros levantamentos. É uma ferramenta muito importante, e
seu uso tem sido reforçado
– destaca o comandante do
Grupamento Aeromóvel.
Atualmente, a PM possui dois equipamentos, ambos adquiridos no período
de ação do Gabinete de Intervenção Federal (GIF) no
estado. A meta da corporação é equipar as Unidades

de Operações Especiais e
as convencionais da Polícia
Militar com drones.
Em 2017, a PM criou o
Núcleo de Aeronaves Remotamente Pilotadas (NuARP). Subordinado ao Grupamento
Aeromóvel
(GAM), o núcleo priorizou
pesquisas para adquirir
equipamentos de alta qualidade. Em 2018, a partir das
especificações dadas, o núcleo recebeu do GIF dois
sistemas remotamente pilotados.
A Polícia Militar do Rio
de Janeiro realiza um treinamento de cinco semanas
para habilitar policiais a
pilotarem essas aeronaves.

Homem é flagrado com carro roubado em Barra Mansa
Barra Mansa
Policiais militares recuperaram na manhã de sexta-feira, dia 25, um Nissan
Frontier, prata, placa
MOD-4264, que foi rouba-

do. O veículo foi interceptado pelos agentes, no
bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.
Os PMs descobriram
que a placa pertence a uma
Honda Biz ES, vermelh, da

cidade de Catoledo Rocha
(PB). O motorista alegou
que foi vítima de um golpe,
porque não sabia que se

tratava de um carro roubado. Ele foi levado para a 90ª
DP (Barra Mansa), para ser
averiguado.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2020
O Fundo Municipal de Saúde de Paraty torna público que será realizado no dia 13 de Outubro de
2020 às 10h00m, na sede da Prefeitura Municipal de Paraty no Departamento de Compras e
Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Presencial que tem por objeto: Aquisição
de material para realização de exames preventivo do câncer do colo do útero (PCCU) destinados à manutenção das atividades do Centro Integrado de Saúde (CIS) da Secretaria Municipal de Saúde. O edital estará à disposição no site da Prefeitura Municipal de Paraty
www.pmparaty.rj.gov.br. Esclarecimentos através do e-mail: licitacao.saudeparaty@gmail.com.
Paraty, 25 de Setembro de 2020.
Carla Lacerda
Secretária de Saúde de Paraty

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

Aviso.
TP 24/2020, PA 523/2020 – rede coletor esgoto bairro Água Limpa
e TP 23/2020, PA 513/2020 - rede de água potável Rod. dos
Metalúrgicos, abre prazo interposição recurso FACE DE
HABILITAÇÃO.
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.

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.105/2020
No Anexo I Termo de Referência Item 11, onde se lê:
A licitante classificada em primeiro lugar será instada pelo(a) pregoeiro(a) a
apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a partir do término da sessão de
julgamento da licitação a relação da rede credenciada para verificação de
sua compatibilidade com o solicitado.
Leia-se:
A licitante classificada em primeiro lugar será instada pelo(a) pregoeiro(a) a
apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a partir do término da sessão de
julgamento da licitação a relação da rede credenciada para verificação de
sua compatibilidade com o solicitado.
Érika Ribeiro Barbosa
Pregoeira

