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Polícia desmente toque de
recolher no Santo Agostinho
Agentes do 28º Batalhão disseram que estão realizando diligências no bairro, principalmente nos morros
Volta Redonda
As polícias Civil e Militar desmentiram as mensagens que estão sendo publicadas na internet, de que
traficantes estariam impondo toque de recolher, a partir das 17h, aos moradores
do bairro Santo Agostinho,
em Volta Redonda. Segundo
os policiais, a intenção dos
criminosos divulgando essas mensagens é aterrorizar a população. Segundo o
delegado titular da 93ª DP
(Volta Redonda), Edézio Ramos, “tudo não passa de
conversa fiada”.
A Polícia Militar também concorda com o delegado. Agentes do 28º Bata-

lhão disseram que estão realizando diligências no Santo Agostinho, principalmente nos morros do bairro,
onde se encontram os redutos do tráfico de drogas,
como no Morro da Conquista, por exemplo. Os
PMs disseram que as patrulhas pelo local visam
descobrir o autor das falsas
mensagens.
– Não procedem essas
informações que têm intuito de aterrorizar moradores. Não existe toque de recolher e nem traficantes
obrigando motociclistas a
retirarem os capacetes,
para subirem os morros do
Santo Agostinho – explicou
um PM.

Suspeito de gerenciar
tráfico no Cajueiro, em
Barra Mansa, é preso
Barra Mansa
Dois homens, de 35 e 24
anos, foram presos por policiais militares do 28º Batalhão na noite de terça-feira
(10), em Barra Mansa, por
suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a PM, o
mais velho é suspeito de
gerenciar o tráfico no bairro Cajueiro.
Segundo os militares, 60
pinos de cocaína foram

apreendidos com a dupla
na Rua Oslo, após denúncia
de tráfico, indicando que o
jovem iria pegar uma carga de drogas com o suposto
gerente. Após cerco, os militares se posicionaram em
um local estratégico, onde
puderam observar a chegada do rapaz, havendo assim, o flagrante.
A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra
Mansa).

Mulher de policial militar
é esfaqueada em Barra Mansa
Barra Mansa
Uma mulher, de 44 anos,
foi esfaqueada na noite de
terça-feira, dia 10, no Centro
de Barra Mansa. A vítima,
que é mulher de um policial militar, foi socorrida no
Hospital Santa Maria, onde
permanece internada.

A autora do crime não
foi identificada pela vítima.
A polícia descartou a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte), porque
nada foi levado da mulher
ferida. Ela vai prestar depoimento na 90ª DP (Barra
Mansa), quando tiver alta
médica.

Homem é assassinado
em praça de Resende
Resende
Um homem, não identificado, foi morto a tiros na
tarde desta quarta-feira (11)
em Resende. O crime foi na
Praça São Pedro, no bairro
Surubi.
Policiais militares disseram que a vítima morreu

no local do homicídio, que
foi periciado pela polícia
técnica.
O autor dos tiros e a
motivação do assassinato
ainda são desconhecidos
pela polícia. O crime será
investigado pelo delegado
titular da 89ª DP (Resende),
Michel Florosky.

PM apreende 591 pinos de
cocaína no bairro Baixada da Olaria
Policiais militares do 37º
Batalhão apreenderam 591
pinos de cocaína na madrugada desta quarta-feira, dia
11, no bairro Baixada da
Olaria, em Resende.
De acordo com a PM, a
apreensão foi possível du-

rante patrulhamento na
Rua Quatro, onde dois homens em atitude suspeita
fugiram em direção à área
de mata, deixando todo o
material para trás.
A ocorrência foi registrada na 89ª DP (Resende).

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 RESULTADO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa torna
público o resultado referente a Tomada de Preços 003/2020 –
Contratação de empresa especializada para finalização do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS,
do município de Barra Mansa. Após abertura do envelope B e
análise das planilhas orçamentárias apresentadas, a C.P.L decide
declarar a empresa LÍDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES
LTDA ME VENCEDORA do certame. Abre-se o prazo para recurso
conforme art 109 alínea “a” da Lei 8.666/93 e suas alterações,
passando a contar a partir da data da publicação. Fica franqueado
aos interessados imediata vista aos processos.
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.

PRF e CORE apreendem
drogas na Serra das Araras
PRF

Piraí
Com o objetivo de reprimir a entrada de drogas e
armas no Rio de Janeiro,
policiais rodoviários federais e policiais civis da coordenadoria de recursos especiais (CORE), participaram de uma operação conjunta na terça-feira, dia 10,
no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, no início da
descida da Serra das Araras, em Piraí.
De acordo com a PRF, a
ação integrada contou com
a atuação de cães de faro
do Grupamento de Operações com Cães da PRF e da
Seção de Operações com
Cães da CORE e resultou

em três apreensões de entorpecentes.
Os agentes informaram
que inúmeros veículos de
passeio e veículos de transporte coletivo foram alvo de
fiscalizações e, durante as
ações, drogas foram encontradas. Em uma das apreensões, segundo a PRF, os
cães identificaram tabletes
de maconha no interior da
mala que era levada no
compartimento de transporte de bagagens de um ônibus, resultando na detenção
de seu proprietário.
A quantidade de entorpecentes apreendidos não
foi informada. As ocorrências foram encaminhadas à
Polícia Civil.

Inúmeros veículos de passeio e veículos de transporte coletivo
foram alvo de fiscalizações

Operação da PM em Angra dos Reis
deixa dois mortos e um ferido
Angra dos Reis
Dois mortos, um ferido
e um menor de 15 anos,
apreendido. Este foi o saldo
da operação da Polícia Militar realizada na terça-feira, dia 10, durante ação no
Morro da Caixa D’Água,
em Angra dos Reis. Segundo a PM, os agentes foram
atacados por, pelo menos,
sete criminosos fortemente

armados. Moradores ficaram assustados. Um dos
mortos estava armado com
uma pistola e não portava
documentos.
O adolescente de 15 anos
foi apreendido pela PM,
portando drogas e um rádio de comunicação. Ainda
de acordo com policiais, outros envolvidos no confronto a tiros, pularam de um
barranco para escapar. Nes-

te local, os policiais encontraram o segundo corpo,
em uma área de mata. Ele
também não tinha documentos pessoais.
A ação resultou ainda
em um suspeito ferido, encontrado nas imediações,
que foi levado ao Hospital
Geral da Japuíba para receber atendimento. De acordo
com a PM, o ferido foi reconhecido como o mesmo ho-

mem que apareceu em uma
foto em rede social portando um fuzil no mesmo lugar onde aconteceu a troca
de tiros.
A ação resultou ainda
na apreensão de duas réplicas de pistola, uma pistola,
vários rádios comunicadores e uma grande quantidade de drogas. O total de entorpecentes apreendidos
não foi divulgado.

Mais de 200 pinos de cocaína são apreendidos no bairro Santa Inês
Barra Mansa
Policiais militares do
28º BPM apreenderam 215
pinos de cocaína na manhã de ontem (11), na Rua
Carlos Gomes, no bairro
Santa Inês, em Bar ra
Mansa.
Segundo consta na ocor-

rência policial, os agentes
encontraram os entorpecentes em um beco após
denúncias de tráfico, através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).
Ninguém foi preso. A
ocorrência foi registrada
na 93ª DP (Volta Redonda).

COOVRE-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SUL FLUMINENSE LTDA.
Autorização Banco Central Derja/Reorf Of. 96/1367-3
Pt.9600670538 - 23.12.1996 CGC-MF: 01.819.799/0001-05 (14.05.97),
JUCERJA-NIRE : 3340001664-5 (03.04.97)-INSC.MUN. 034008/00-4
Rua Ruy Barbosa de Oliveira, 173 - Aterrado - Volta Redonda CEP 27215-510 RJ - Tel. (24) 346 8495

COOVRE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
RERRATIFICAÇÃO DA AGO/E DE 25 DE SETEMBRO DE 2020
O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Servidores Municipais do Sul Fluminense Ltda. – COOVRE, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que
nesta data são em número de 1.001 (Hum mil, e um), em condições de
votar, para se reunirem em Assembleias Geral Ordinária e Geral
Extraordinária de rerratificação da AGO/E de 25 de Setembro de 2020, no
dia 23 (vinte e três) de Novembro do ano 2020, segunda-feira, a realizar-se
na sua Sede social, na Rua Ruy Barbosa de Oliveira, 173, Aterrado, Volta
Redonda, Estado do Rio de Janeiro, em primeira convocação, às 08:30
(oito e trinta) horas, com a presença mínima de dois terços do total de
associados; em segunda convocação, se não houver quorum na primeira
convocação, às 09:30 (nove e trinta) horas, com a presença mínima da
metade mais um do total de associados e, em terceira e última convocação,
se não houver quorum na primeira nem na segunda convocações, às 10:30
(dez e trinta) horas, com a presença mínima de dez associados para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária:
I - Prestação de Contas do 1º e do 2º Semestres de 2019; II- Destinação
das Sobras Líquidas do 1º e do 2º Semestres de 2019 e dos Juros ao
Capital; III – Programa de Aplicação do FATES; IV – Orçamento para 2020;
V – Eleição do Conselho Fiscal; VI- Assuntos Gerais. Obs. As contas em
discussão são representadas pelos Balanços Semestrais, pela
Demonstração das Contas de Sobras e Perdas, do Relatório de Gestão e
do Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente. Assembleia
Geral Extraordinária: Alteração Estatutária: I - Alteração do caput do artigo
1º que trata da mudança de endereço da Sede; II – Alteração do artigo 3º §
1º que trata da inclusão dos funcionários da Cooperativa como sócios; III –
Alteração do caput do artigo 32 solicitada pelo Banco Central através do
Ofício DEORF/GTRJA 15319/2018; IV - Alteração do artigo 29 que inclui a
alínea “f” que fixa a remuneração anualmente dos membros do Conselho
de Administração e Fiscal, bem como os membros da Comissão de Crédito;
V – Alteração do artigo 32 § 5º, artigo 42 § 2º e artigo 43 § 3º que trata
sobre a remuneração dos membros do Conselho de Administração e Fiscal,
bem como os membros da Comissão de Crédito.

SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,
PROPAGANDISTAS VENDEDORES
E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DO SUL FLUMINENSE - RJ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA.
O Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores
e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Sul Fluminense RJ convoca todos os Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos dos
Municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Valença,
Vassouras e Volta Redonda – RJ para participarem da
Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: A) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO
ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2021.Conforme ARTIGO
7º letra B) do estatuto. A Assembleia será realizada na sede do
sindicato, situado a Rua 40 Nº 13 salas 219 e 220, Vila Santa
Cecília, Volta Redonda – RJ, no dia 27 de novembro de 2020
com início às 18:00 horas em primeira convocação com a
presença da maioria (metade mais um) dos associados com
direito a voto e em segunda convocação com qualquer numero
de presença, devendo neste caso ser realizada 30 (trinta)
minutos após a primeira convocação sendo as 18:30 minutos,
conforme artigo 6º § 1º e 2º do Estatuto.
Volta Redonda - RJ, 12 de novembro de 2020.
Demian Mendes Brandão.
Presidente

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 140/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMUNOENSAIO CROMÁTOGRÁFICO RÁPIDO
PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG E IGM PARA
COVID-19 EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA.
Início do recebimento das propostas: 12/11/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 18/11/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 18/11/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 18/11/2020 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

Volta Redonda, 12 de Novembro de 2020.
Paulo Roberto de Melo Groke
Diretor Presidente
A M PNEUS DISTRIBUIDORA DE BARRA MANSA LTDA
CNPJ/CPF: 10.882.131/0003-65
Concessão de Licença
A M PNEUS DISTRIBUIDORA DE BARRA MANSA 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 031 - 03/2020, com validade até 05 de Novembro de 2025.
Serviço de manutenção e reparação mecânica e elétrica, alinhamento e
balanceamento, reforma de pneumáticos usados e reboque de veículos automotores.
Endereço: Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, nº 600 – Niterói –
Volta Redonda / RJ.
PROCESSO Nº MA 0096– 04/2016.

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

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E
ESGOTO DE VOLTA REDONDA/RJ –
Aviso Esclarecimento e outros
O Esclarecimento de nº 01, PE 127/2020 – Material Construção
Civil, PA 556/2020 encontra-se afixado em nosso site
www.saaevr.com.br e no www.compragovernamentais.gov.br.
Cópia do(s) Edital(is)/Resultados/Esclarecimentos poderão ser
obtidas mediante requerimento formal. E-mail: cpl.saaevr
@gmail.com – Sites: www.portalvr.com/servicos/licitacao,
www.saaevr.com.br. Mais informações CPL tel: (24) 3344-2990.
SARAH MACHADO - MAT. 19755 – PREGOEIRA SAAE/VR

