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PRF detêm motoristas com documentação
irregular e sinais de embriaguez
Flagrantes aconteceram em Barra Mansa, Itatiaia e Resende durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico
Foto: PRF

Sul Fluminense
Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram
dois motoristas e um motociclista trafegando pela região de forma irregular, durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico.
O primeiro caso foi registrado durante o período
da manhã de segunda-feira
(14), por volta das 11h30,
no km 287 da Dutra, em
Floriano, Barra Mansa,
após um veículo, modelo
Fiat Palio, com cinco ocupantes – sendo um deles
uma criança – ser abordado. De acordo com PRF, durante abordagem, foi verificado que nenhum dos ocupantes usava cinto de segurança. A PRF afirma que
durante fiscalização, foi
constatado que o condutor,
de 24 anos, informou que
não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
fato confirmado após consulta nos sistemas; além
disso, foi verificado que o
licenciamento do veículo
estava vencido desde 2012.
O carro foi retido no pátio da PRF e foram aplicadas as devidas multas: dirigir sem CNH, licenciamento vencido, não uso do cinto de segurança e dispositivo de segurança para criança (cadeirinha); além de ou-

tras infrações encontradas,
totalizando o valor de R$
2.573,66.
Mais tarde, por volta
das 18h, um motociclista,
de 26 anos, foi abordado pelos agentes na altura do
km 313 da Dutra, sentido
RJ, em Itatiaia. Segundo a
PRF, o homem pilotava
uma motocicleta modelo
Honda/CBX200, sem placa,
acompanhada de uma mulher. Durante inspeção, foi
verificado que a documentação apresentava irregularidades, como licenciamento da motocicleta vencido
desde 2009, além de portar
sua CNH vencida e de categoria B; ou seja, só poderia
dirigir automóvel e não
motocicleta. O veículo foi
retido e recolhido ao pátio.
Segundo a PRF, outras infrações foram encontradas,
totalizando R$ 3.175,30 em
multas de trânsito.
Ainda de acordo com a
PRF, o terceiro flagrante
aconteceu no final da noite,
por volta das 23h, na altura
do km 305 da Dutra, em Resende, após um motorista
ser visto pela Equipe da 7ª
DEL PRF, durante ronda,
dirigindo um veículo VW
Gol de forma perigosa, em
zigue-zague. Os agentes informaram que abordaram o
homem, de 33 anos, e foi
observado que o condutor

apresentava sinais de embriaguez ao sair do veículo,
com odor etílico no hálito,
olhos vermelhos.
Após solicitarem a documentação do condutor, foi
verificado que o homem
não portava seus documentos e que após consultarem
os sistemas, foi verificado
que o licenciamento do veículo estava vencido desde
2014 e que o condutor não
possuía CNH. Após ser submetido ao teste do etilômetro foi constatado teor etílico de 1,20 mg/L (miligramas de álcool por litro de
ar expelido pelos pulmões),
valor 4 vezes maior do que
o suficiente para ser preso
pelo crime de dirigir embriagado (0,30 mg/L). Segundo a PRF, o homem
confirmou que havia ingerido uísque. Após o flagrante, o condutor foi preso por
dirigir embriagado. A ocorrência foi encaminhada
para a 89ª DP (Resende). Na
delegacia, foi verificado que
o homem já tem diversas
passagens criminais por
agressão, ameaça, furto e
outras. Além da prisão, foram aplicadas multas por
dirigir embriagado, sem
CNH, licenciamento vencido e outras infrações encontradas, um total de R$
5.184,22. O veículo foi recolhido ao pátio.

Novo secretário de Polícia Civil já
foi delegado adjunto em Volta Redonda
Foto: Gustavo Azeredo / Agência O Globo

Motorista flagrado com sinais de embriaguez foi abordado no km 305 da Dutra, em Resende

Motorista sem CNH é flagrado na Dutra, em Resende
Um homem, que não
teve a idade divulgada,
foi flagrado por agentes
da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo um
veículo, modelo Fiat Uno,
sem o cinto de segurança
na tarde de segunda-feira, dia 14, no km 304 da

Dutra, em Resende.
Segundo os agentes, durante abordagem – por volta
das 13h30 -, foi constatado
que a documentação do veículo estava regularizada, porém, o condutor não possuía
Carteira Nacional de Habilitação.

Após o flagrante, foram aplicadas as devidas
multas no valor total de
R$1.075,64. ”O veículo
permaneceu retido até
que fosse apresentado
um condutor devidamente habilitado para conduzi-lo”, disse um agente.

Guarda Municipal de Barra Mansa prende
em flagrante suspeito de furto no Cremeb
Barra Mansa
Agentes da Guarda Municipal de Barra Mansa
prenderam em flagrante,
na madrugada desta terçafeira, dia 15, um homem
suspeito de invadir o prédio do Cremeb (Centro de
Referência Médica de Barra Mansa), localizado no
bairro Ano Bom, e furtar
fios de diversas espessuras,
além de uma cafeteira elétrica. O acusado foi encaminhado para a 90ª DP
para registro do boletim
de ocorrência.

Segundo informações do
comandante da GM-BM,
Joel Valcir, o guarda municipal Maciel estava de plantão no Hospital da Mulher,
onde é realizado o sistema
de monitoramento de segurança da unidade médica e
do Cremeb.
- O agente visualizou o
suspeito no interior do Centro de Referência mexendo
em alguns materiais. Em seguida, acionou a corporação. Os guardas Maciel e Galantine se encaminharam ao
local onde surpreenderam o
acusado já na calçada do

imóvel carregando um saco
preto enrolado em um tecido
branco pendurado nas costas, contendo fios de várias
espessuras, além de uma cafeteira da marca Lenoxx detalhou.
Valcir relatou ainda que
todo o material estava na
parte de trás do Cremeb,
que se encontra em obras.
Para acessar o interior do
imóvel o acusado pulou um
portão de cerca de dois metros de altura. A GM não
encontrou indícios de arrombamento no prédio do
Cremeb.

Homem foge da PM no Centro de BM Homem é preso com
no Belmonte
e deixa para trás drogas e documento drogas
Volta Redonda
Foto: PM

Em uma ação para coibir
o tráfico de drogas, um homem foi preso por policiais
militares, nesta terça-feira,
dia 15, em Volta Redonda. A
investida foi na Avenida Jiulio Caruso, no bairro Belmonte, onde foram apreendidos 99
pinos de cocaína, dois pedaços de maconha e R$ 44,50. O
suspeito e o material apreendido foram levados para a 93ª
DP (Volta Redonda).

Turnowski está há 24 anos na Polícia Civil
Rio e Volta Redonda
O novo secretário de Polícia Civil, o delegado Allan
Turnowski, de 50 anos, já
trabalhou como delegado
adjunto na 93ª (Volta Redonda), na década de 90.
Ele foi escolhido pelo governador em exercício Cláudio
Castro.
Turnowski, que está há

24 anos na Polícia Civil, retor nou à corporação no
ano passado, quando Wilson Witzel assumiu o governo do estado.
Segundo o Jornal Extra,
o novo secretário assumiu
o cargo de diretor do Departamento Geral de Polícia da capital. O delegado
havia saído da corporação
em fevereiro de 2011, quan-

do foi indiciado pela Polícia
Federal, acusado de violação de sigilo funcional. Segundo o ex-chefe de Polícia
Civil, o caso foi arquivado
pelo Ministério Público do
Rio. O fato ocorreu em novembro de 2010, durante a
ocupação do Complexo do
Alemão pelas polícias Civil
e Militar, com o apoio dos
blindados da Marinha.

Familiares procuram por jovem
desaparecido em Angra dos Reis

Também nesta terça-feira, outra equipe de PMs
prendeu dois homens e apreendeu com eles, quatro munições. O flagrante, que foi
registrado na delegacia de
Volta Redonda, ocorreu na
Rua 208, no bairro São Lucas.

Material foi levado para a 90ª DP (Foto: PM)
Barra Mansa
Policiais militares apreenderam nesta terça-feira,
dia 15, 53 trouxinhas de
maconha e 27 pinos de cocaína, que foram abandonadas por um homem, que
conseguiu escapar do cerco
policial, em Barra Mansa.
A ação ocorreu na Rua
Eduardo Junqueira, no
Centro da cidade, onde o
suspeito deixou ainda, uma
bolsa contendo seus documentos. O material foi levado para a 90ª DP (Barra
Mansa).

Angra dos Reis

Bruno Azevedo dos
Santos, de 24 anos, morador do bairro Bracuhy, em
Angra dos Reis, desapareceu no dia 6 de setembro
de 2020, após sair da casa
de uma amiga no bairro
Japuíba, dizendo que tinha que buscar um dinheiro no bairro Caixa
D’água.
Segundo informações
de familiares, no dia do
desaparecimento, Bruno
passou mal depois de fazer um passeio de lancha.
Infor mações sobre o
desaparecido podem ser
passadas ao Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 ou pelo
aplicativo “Disque Denúncia RJ”.

Apreensão de munições

Jovem é autuado por ameaçar o pai
Barra Mansa
Um jovem, de 23 anos,
responde por ameaça contra
o próprio pai, de 53 anos. Ele
foi autuado na segunda-feira
(14) na 90ª DP (Barra Mansa), para onde foi levado
após discutir com a vítima.

Policiais militares foram
até a casa da família na Rua
Pedro Veríssimo de Souza,
no Jardim América, onde encontraram o jovem alterado e
ameaçando matar o pai. Já
na delegacia, o suspeito prestou depoimento, e responde
pelo crime em liberdade.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 111/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA TERAPÊUTICA.
Início do recebimento das propostas: 21/09/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 01/10/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 01/10/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 01/10/2020 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 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

Bruno Azevedo dos Santos, de 24 anos, é morador do bairro Bracuhy

