4 DIÁRIO DO VALE

POLÍCIA



SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2021

Preso mais um suspeito de integrar
quadrilha de hackers que agia no Sul Fluminense
Suspeito foi localizado na Rua João Café Filho, no bairro Dom Bosco
Volta Redonda
Policiais civis prenderam na manhã de sexta-feira, dia 26, um homem que
estava foragido da Justiça.
Contra ele, que foi localizado na Rua João Café Filho,
no bairro Dom Bosco, em
Volta Redonda, havia um
mandado de prisão preventiva a ser cumprido, por
crimes de furto qualificado
e organização criminosa.
Pela acusação da polícia,
ele é suspeito de integrar
uma quadrilha de hackers
que, entre 2016 e 2018, desviou mais de R$ 150 milhões de correntistas de
banco. O dinheiro era depositado em contas de laranjas ou usado para adquirir
patrimônios, como casas e
carros de luxo.
Em junho de 2019, após
a deflagração da Operação
Open Doors, em uma ope-

ração coordenada pelo delegado titular de Barra Mansa, Ronaldo Aparecido de
Brito, com apoio de agentes da 39ª DP (Pavuna) do
Rio de Janeiro, prenderam
o hacker, Newton Cesar Rocha de Castro. O suspeito
era o principal alvo que
ainda estava solto. Na ocasião, 43 mandados de prisão e mais de 40 de busca e
apreensão foram executados em sete estados do
país.
Ao todo, 237 suspeitos
foram denunciados com
suspeita de desviar mais de
R$ 30 milhões de contas
bancárias, em um ano. No
Sul Fluminense, a operação
foi coordenada pelo delegado titular da 90ª DP (Barra
Mansa), Ronaldo Aparecido
de Brito; 28 pessoas foram
presas suspeitas de integrarem o bando que chegou a
desviar dinheiro de contas

PRF faz balanço
sobre fiscalização de
peso em veículos de
transporte de carga

bancárias, principalmente
nas cidades de Volta Redonda e Barra Mansa.
O MP denunciou 88 pessoas suspeitas de envolvimento no esquema fraudulento.
Segundo a polícia, foram presos à época, os suspeitos de comandarem a
quadrilha e identificados
como André, Thiago, e Léo
Carroça, que era dono da
boate Mistura Carioca, no
Conforto, em Volta Redonda, que está fechada. Também foram detidos aliciadores e “laranjas”.
Ronaldo explicou, na
época, que a intenção era
identificar e prender os hackers que faziam o desvio
do dinheiro. Newton era
um desses hackers que fazia esse tipo de atividade
ilícita.
O suspeito pretendia fugir para o Uruguai. Ele es-

Barra Mansa
Um homem, de 43 anos,
foi preso pela Polícia Militar na quinta-feira (25), suspeito de manter uma mulher, de 33 anos, em cárcere
privado dentro de um imóvel localizado no bairro
Monte Cristo, na altura do
km 270 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra
Mansa. O caso foi registrado na 90ª DP.

ainda 33 CRLVs recolhidas
eletronicamente para regularização de diversas infrações.
Durante a operação, foi
abordado um veículo que
estava com 5.860 quilos de
excesso de peso. Foi verificado que a CNH do condutor apresentava suspeita de
autenticidade, e ele foi levado para a Delegacia da
Polícia Federal de Volta
Redonda, por uso de documento falso.
Na operação, também
foram fiscalizados sistemas
de freios e outros equipamentos obrigatórios, amarração de cargas, transporte
de cargas a granel, tempo
de descanso e direção dos
motoristas.
Para a pesagem dos veículos foi utilizada a balança da ANTT, em Resende,
que contou com apoio dos
fiscais do órgão.

PM detém jovem e
apreende material do
tráfico no bairro Getúlio Vargas
Barra Mansa
Um jovem, de 15
anos, foi detido pela PM
na quinta-feira (25) em
Barra Mansa por suspeita de tráfico de drogas.
Foram apreendidos 7
trouxinhas de maconha,
12 pinos de cocaína e
2.000 pinos vazios, encontrados dentro de
uma sacola dispensada
pelo suspeito antes da
abordagem, na Rua José
Fagundes Pinto, no bairro Getúlio Vargas. A
ocorrência foi registrada
na 90ª DP.
Segundo policiais do
28º Batalhão, o adolescente confessou que
vendia entor pecentes
durante o flagrante. Ele

O delegado Ronaldo
Aparecido de Brito explicou, na ocasião da Operação Open Door, que os hackers invadiam os sistemas
bancários e desviavam os
valores para contas de “laranjas”, que efetuavam saques e sempre eram acompanhados pelos aliciadores,
que ficavam encarregados
de resgatar o dinheiro. Os
aliciadores pagavam o percentual ao laranja, que era
de 10%, e levava o dinheiro
até o “cabeça”, que dividia
com o hacker.
Segundo a polícia, o
grupo atuava no Sul Flumi-

consiga identificar outros
novos integrantes e consiga
novas prisões – disse Laureano, em setembro do ano
passado.

Preso
cantor sertanejo
A Operação Open Doors
foi realizada simultaneamente em vários estados do
país. Em Ponta Grossa, no
interior do Paraná, foi preso o cantor sertanejo Rick
Ribeiro. Ele seria um dos
hackers do grupo e usaria
o dinheiro das fraudes para
financiar seus clipes. Pela
acusação, o cantor comprava carros de luxo com o
que era roubado. Um dos
veículos foi avaliado em R$
500 mil. Ainda segundo a
polícia, outros integrantes
da quadrilha também ostentavam dinheiro do esquema na internet.

permaneceu apreendido
na delegacia de Barra
Mansa.

Segundo policiais do 28º
Batalhão, a ação contou
com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Civil,
que acionou a PM na sede
da 90ª DP, para ir ao endereço e verificar denúncia
de suposto cárcere privado.
No local, foi informado por
duas testemunhas, de 59 e
29 anos, que vítima e suspeito haviam brigado e que
após o desentendimento, o
suspeito teria trancado a

companheiro, ou com
quem conviva ou tenha
convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena – detenção, de
seis meses a um ano) e artigo 140 parágrafo 1° (injúria), todos do Código Penal. A PM não informou o
grau de parentesco entre
vítima e suspeito e se a vítima tinha ferimentos.

PRF

Barra Mansa
Um jovem, de 18 anos,
sem habilitação, ficou gravemente ferido após colidir uma motocicleta Honda/CG 150 Titan KS que
conduzia na lateral de um
Ford EcoSport na manhã
de sexta-feira (26), na altura do km 271,8 da Rodovia
Presidente Dutra, em Barra Mansa, sentido Rio de
Janeiro. O acidente aconteceu na pista marginal,
às 7h20, após o jovem passar por um quebra-molas
e fazer uma ultrapassagem irregular. De acordo
com a PRF, o condutor do
EcoSport, de 45 anos, saiu
ileso. Já o motociclista foi
socorrido para Santa Casa
de Misericórdia de Barra
Mansa. A ocorrência foi
apresentada na 90ª DP
(Barra Mansa) para registro do crime de trânsito,
pois o motociclista ficou
hospitalizado.
Durante o atendimento,
foi constatado que o motociclista não possui CNH
(Carteira Nacional de Habilitação), tendo cometido
crime de trânsito previsto
no Artigo 309 do CTB,
”por dirigir veículo automotor, em via pública,
sem a devida per missão

Condutor do EcoSport não se feriu
para dirigir ou habilitação
ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”, segundo a
PRF. Devido às lesões sofridas, não foi possível o motociclista assinar o Termo de
Compromisso para lavratura de TCO (Termo Circuns-

Em Barra do Piraí
Um homem, de 45
anos e duas jovens, de 25
e 20, foram presos no início da noite de quintafeira (25), por suspeita de
tráfico de drogas, após
serem flagrados com 82
pinos de cocaína e quatro celulares, durante
abordagem na Rua 19, no
distrito da Califór nia,
em Barra do Piraí.
Os suspeitos foram
conduzidos à 88º DP
(Barra do Piraí), onde foram indiciados por tráfico e associação para o
tráfico de drogas.

vítima em casa.
Ainda segundo a PM, as
testemunhas relataram que
conseguiram resgatar a vítima, através de uma janela com ajuda de uma escada, após notarem a saída
do suspeito do imóvel. O
suspeito foi localizado e
permaneceu preso após ser
autuado nos artigos 129 parágrafo 9° (lesão praticada
contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou

Motociclista sem habilitação provoca
acidente na Dutra em Barra Mansa

Caminhoneiro foi preso com CNH falsa na Via Dutra

Policiais rodoviários federais divulgaram na sexta-feira, dia 26, um balanço
da fiscalização de veículos
de transporte de carga, no
que diz respeito a excesso
de peso e dimensões, no
período de 24 e 25 de fevereiro deste ano.
A investida, que contou
com equipes do Grupo de
Fiscalização de Trânsito e
Transporte (GFT-RJ), foi
realizada na Via Dutra, em
Resende. Foram abordados 56 veículos de carga e
verificado as condições dos
veículos, assim como documentação da carga e do
motorista.
Foram extraídos 171 autos de infração (multas).
Além disso, foram flagrados 21 veículos com excesso de peso, totalizando
129.991 quilos de excesso e

Entenda o caso

nense há mais de uma década, mais precisamente
em Barra Mansa. Com
acesso a dados cadastrais
sigilosos, os suspeitos entravam em contato com as
vítimas ou até mesmo departamentos jurídicos de
grandes empresas e se passavam por funcionários de
bancos.
O promotor Carlos Eugênio Laureano reforçou
que, em razão das atividades dessa associação criminosa, o objetivo era trazer
para os integrantes da quadrilha um ganho financeiro
bastante elevado.
– O que verificou foi que
os criminosos usavam laranjas para receber o dinheiro desviado e depois
cometiam atos de lavagem
para usufruir do produto
do crime. Por isso a apuração vai prosseguir neste
sentido e a ideia é que se

Preso suspeito de manter
mulher em cárcere privado

PRF

Resende

tava escondido em uma
casa no bairro de Mirandópolis, em São Paulo, quando foi encontrado pelos
agentes da capital fluminense.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
NOTA DE ANULAÇÃO
A Secretaria de Administração torna público a anulação da publicação do Termo Aditivo nº 001 ao
Contrato de Comodato nº 001/2020, pelo fato da não assintatura, pelos COMODANTES, nos moldes
apresenteados.
PARATY, 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
SAULO SERRA DO AMARAL VIEIRA – SECRETÁRO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRONICO Nº 147/2020
A Pregoeira comunica aos interessados no Pregão Eletrônico supracitado,
da DECISÃO proferida pelo Exmo Sr. Secretário Municipal de Saúde, face
aos RECURSOS INTERPOSTOS pelas empresas IN9VA TELEMEDICINA
E SISTEMA LTDA e SAÚDE SUPLEMENTAR EM GESTÃO DE
CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA que decidiu pela improcedência
de ambos, sendo pregão fracassado .
Érika Ribeiro Barbosa
Pregoeira

tanciado de Ocorrência).
Além de dirigir sem
CNH, foram constatadas
outras infrações de trânsito do motociclista, como
ultrapassagem indevida,
licenciamento vencido, falta de equipamento obrigatório (espelhos retroviso-

res), e placa de identificação em desacordo com o
estabelecido pelo Contran
(Conselho Nacional de
Trânsito); sendo aplicadas
as devidas multas no valor total de R$ 3.847,03. A
motocicleta foi recolhida
ao pátio PRF.

