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DADOS

Mortes intencionais crescem
4% em 2020, revela pesquisa
Agência Brasil

Violência sexual
sobe 14,1%.
Estupros têm
60.460 novos casos
PAÍS
O número de mortes violentas intencionais chegou a 50.033
em 2020, o que representa um
aumento de 4% em relação a
2019. Pelo menos 78% dessas
mortes foram causadas com o
emprego de arma de fogo. As
vítimas, em sua maioria, são
homens (91,3%), negras (76,2%)
e jovens (54,3%), de acordo com
dados da 15ª edição do Anuário
Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP), divulgado hoje (15), em
São Paulo.
Os dados mostram, ainda,
que em 2020 foram mortas
em intervenções policiais
6.416 pessoas, 0,3% a mais do
que no ano anterior. E 78,9%
eram negras, 76,2% tinham
entre 12 e 29 anos e 98,4%
eram homens. Já os policiais
assassinados chegaram a 194,
dos quais 72% morreram no
horário de folga. A covid-19
tirou a vida de 472 policiais.
Segundo o anuário, houve alta de 0,7% no total de
feminicídios em 2020, que
atingiram 1.350, vitimando
principalmente pessoas entre
18 e 44 anos (74,7%), negras
(61,8 %) e assassinadas com o
uso de arma branca (55,1%).
A maioria (81,%) foi morta
pelo companheiro ou ex-

OS REGISTROS de arma de fogo ativos no Sistema Nacional de Armas (Sinarm), da Polícia Federal, chegaram a 1.279.49

- companheiro e 8,3% por
outros parentes.
O estudo diz, ainda, que
em 2020 houve um chamado
de violência doméstica por
minuto, e eles foram feitos
principalmente por mulheres
negras (61,8 %), entre 18 e 44
anos (74,7%). Foram 694.131
ligações de violência doméstica utilizando o 190, o que
representa aumento de 16,3%
na comparação com 2019. O
número de Medidas Protetivas urgentes concedidas pelos
tribunais de justiça totalizou
294.440 (+3,6%) e os registros
de lesão corporal dolosa por

violência doméstica somaram
230.160 (-7,4%).
A violência sexual aumentou 14,1% com o número de
estupros chegando a 60.460 novos casos, dos quais 86,9% eram
mulheres e que foram abusadas
por um conhecido (85,2%). A
violência foi cometida contra
60,6% de pessoas com até 13
anos. A pesquisa mostra, também, que 73,7% dessas vítimas
eram vulneráveis ou incapazes
de consentir o ato.
ARMAS
Segundo a apuração do
Fórum Brasileiro de Segurança

Pública, em um ano houve aumento de 108,4% na autorização
de importação de armas longas.
Os registros de arma de fogo
ativos no Sistema Nacional
de Armas (Sinarm), da Polícia
Federal, chegaram a 1.279.491,
o que representa alta de 100,6%
desde 2017.
Já os registros de Caçadores,
Atiradores e Colecionadores
acusaram elevação de 29,6%,
com 561.331 anotações. No
Sinarm, foram contabilizadas
186.071 novas armas em 2020,
uma elevação de 97,1% em um
ano.
Fonte: Agência Brasil.1

Menor em posse de uma pistola e rádio
transmissor é apreendido pela UPP Belém
Divulgação

ANGRA DOS REIS
Um menor de 17 anos foi
apreendido em Angra dos Reis,
na Costa Verde, em posse de
uma pistola com 12 munições.
Ele foi capturado na localidade
conhecida como “predinhos da
Banqueta” por policiais militares que verificavam denúncias
sobre tráfico de drogas encaminhadas pelo Disque Denúncia
de Angra (0300 253 1177).
A equipe da Unidade de
Polícia de Proximidade (UPP)
do Parque Belém informou que,
quando os agentes passavam
pelo local, avistaram um suspeito com um rádio transmissor
em uma das mãos e uma pistola
na outra. Ele foi rendido e encaminhado, juntamente com o
material apreendido à 166ª DP,
onde a ocorrência foi registrada.
Vale frisar que a população
pode contribuir com o trabalho da polícia, denunciando
de forma anônima, qualquer
atividade criminosa em Angra
dos Reis através do telefone
0300 253 1177 (custo de ligação
local) ou ainda pelo aplicativo
“Disque Denúncia RJ”. Em
todos os canais, o anonimato é
garantido ao denunciante.
PRESOS
Seis pessoas foram presas
e 107 pinos de cocaína foram
apreendidos quando policiais
militares verificavam informações encaminhadas pelo Disque
Denúncia Angra (0300 253
1177) sobre tráfico no Parque
Mambucaba, em Angra dos
Reis, na Costa Verde.
De acordo com os policiais lotados no 33º BPM, em
cumprimento a ordem de policiamento a fim de averiguar
pelo menos dois relatos do

ELE FOI capturado na localidade conhecida como “predinhos da Banqueta”

Disque Denúncia, procederam
à localidade conhecida como
“Predinhos”, onde costuma
haver venda de drogas ilícitas a
mando do traficante conhecido
como Bicheiro, que figura no
Portal dos Procurados, também
do Disque Denúncia. Cinco dos

presos buscavam os entorpecentes em uma moita, para diversos
usuários de drogas que compravam e aguardavam em uma
avenida próxima aos prédios,
enquanto um sexto homem foi
preso por haver contra ele um
mandado de prisão em aberto.

Ainda segundo os agentes, todas
as drogas possuíam uma etiqueta com as inscrições “Perequê
TCP R$ 20”. Diante dos fatos,
todo o material apreendido foi
encaminhado, juntamente com
os suspeitos à 166ª DP, onde a
ocorrência foi registrada.

PF FECHA TRÊS RÁDIOS CLANDESTINAS
Na última semana a Polícia Federal, em conjunto com a Anatel, deflagrou
uma operação para o fechamento de rádios piratas localizadas na zona oeste
do Rio de Janeiro. Na primeira rádio, no bairro de Bangu, o proprietário foi
conduzido e todo o equipamento apreendido. Já nas outras duas rádios, em
Guaratiba e Campo Grande, foram apreendidos equipamentos e identificados
os responsáveis que não se encontravam no local no momento da apreensão.
Durante a ação, todas as três rádios estavam em pleno funcionamento, o que
resulta danos e interferência nas comunicações, sobretudo aeronáuticas. O crime
de operar rádio pirata está previsto no Art. 183 da Lei 9.472/97.

Homem é preso
com cápsulas de
cocaína na Japuíba
ANGRA DOS REIS
Policiais militares do
33º BPM que realizaram
patrulhamento na Japuíba,
em Angra dos Reis, com
objetivo averiguar informações encaminhadas
pelo Disque Denúncia
(0300 253 1177) na qual
versavam sobre atividades
criminosas que vinham
ocorrendo na localidade.
Durante ordem de policiamento para coibir
tais ações delituosas, os
policiais foram informados sobre tráfico de
drogas na Rua Rio Bonito
e, durante diligências,
abordaram um casal em
atividade suspeita. Com
o suspeito, de 19 anos,

os agentes apreenderam
uma mochila contendo 10
cápsulas de cocaína, um
aparelho celular e pequena quantidade de dinheiro
em espécie. Todo o material foi encaminhado com
o preso à 166ª DP, onde
foi autuado por tráfico de
drogas.
Importante ressaltar que a população vem
contribuindo com as autoridades, denunciando
atividades criminosas em
Angra dos Reis ao Disque
Denúncia, pelo telefone
0300 253 1177 (custo de
ligação local) ou ainda
pelo aplicativo “Disque
Denúncia RJ”. Em todos
os canais, o anonimato é
garantido ao denunciante.

Mais 300 metros quadrados
de área degradada são
localizados após denúncia
COSTA VERDE
Em cumprimento a ordem
de policiamento a fim de averiguar denúncia de desmatamento encaminhada pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa
do Disque Denúncia voltado
para meio ambiente – policiais
ambientais realizaram fiscalização no Parque Belém, em Angra
dos Reis, na Costa Verde.
Segundo os agentes da 4ª
Unidade de Policiamento Ambiental, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental,
no endereço mencionado na
denúncia do Linha Verde, na
Rua Sempre Viva, a equipe encontrou 12 árvores de grande e
pequeno porte, todas cortadas,
além do desmatamento de uma
mata em regeneração nas proximidades de um córrego, sendo
assim uma área de preservação

permanente, com cerca de 300
metros quadrados. Após diligências no local, os policiais
não encontraram nenhum
responsável e tampouco placas
indicativas contendo licenciamento ambiental, procedendo
então à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada de acordo
com o artigo 38 da lei de crimes
ambientais.
O Linha Verde reforça a
solicitação para que a população
de Angra dos Reis continue denunciando crimes ambientais
através do telefone 0300 253
1177 (custo de ligação local)
ou ainda pelo APP “Disque
Denúncia RJ” disponível para
celulares. Por essa modalidade,
o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do
anonimato. Lembrando que em
todos os canais, o anonimato é
garantido ao denunciante.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 141/2021
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE,
(INTERNET) DO TIPO LINK REDUNDANTE.Início do recebimento das propostas:21/07/2021 às 17h30 - Encerramento
de recebimento:03/08/2021 às 09h00 - Abertura:03/08/2021
às 09h01 - Início do Pregão:03/08/2021 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 142/2021
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO
E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO.Início do recebimento das
propostas:21/07/2021 às 17h30 - Encerramento de recebimento:03/08/2021 às 09h00 - Abertura:03/08/2021 às 09h01 - Início
do Pregão:03/08/2021 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 145/2021
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE 70 LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL COM APARELHOS
EM SISTEMA DE COMODATO.Início do recebimento das
propostas:21/07/2021 às 17h30 - Encerramento de recebimento:03/08/2021 às 09h00 - Abertura:03/08/2021 às 09h01 - Início
do Pregão:03/08/2021 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 144/2021
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS INJETORAS E BICOS
- SRP.Início do recebimento das propostas:22/07/2021 às
17h30 - Encerramento de recebimento:04/08/2021 às 09h00
- Abertura:04/08/2021 às 09h01 - Início do Pregão:04/08/2021
às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 143/2021
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.Início do recebimento das propostas:22/07/2021 às
17h30 - Encerramento de recebimento:04/08/2021 às 09h00
- Abertura:04/08/2021 às 09h01 - Início do Pregão:04/08/2021
às 09h30.
Maiores informações e o edital pelo telefone (24) 2106-3411
ou edital@barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.compras@
gmail.com.
Renata E. de M. das N. Conceição
Assistente Técnico

