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Quinta-feira, 28 de outubro de 2021

Na terça-feira, dia 26, dois adolescentes foram apreendidos no bairro
Retiro, em Volta Redonda, com crack e maconha. Em patrulhamento,
os agentes avistaram os elementos, que teriam demonstrado nervosismo.
Com os jovens nada foi encontrado, mas em buscas no escadão próximo
ao local, os agentes localizaram uma sacola contento as drogas. Diante
os fatos, os jovens foram conduzidos para a 93ª Delegacia de Polícia
(DP) para as medidas cabíveis.
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‘OPERAÇÃO ALCATEIA’

Polícia Civil prende mais de 20
integrantes de organização criminosa
em operação que acontece nesta quarta
Divulgação - Polícia Civil

A ação é comandada
pela Polícia de
Volta Redonda, mas
também teve alvos
em Barra Mansa,
Resende e na capital
SUL FLUMINENSE
A Polícia Civil de Volta Redonda realizou na quarta-feira,
dia 27, a Operação Alcateia,
cumprindo vários mandados
de busca e apreensão contra
membros de uma organização
criminosa que atua na região.
Segundo as informações da polícia, pelo menos 24 pessoas foram
presas e uma farta quantidade de
entorpecentes foi apreendida.
NO entanto, até o fechamento
desta edição a quantidade ainda
não havia sido contabilizada. A
operação recebeu o nome de Alcateia devido ao grande número
de integrantes da organização
criminosa.
A operação começou durante a madrugada e os detidos são
suspeitos de tráfico de drogas,
homicídios e roubos na região.
As investigações ocorrem há
aproximadamente quatro me-

OPERAÇÃO recebeu o nome de Alcateia devido ao grande número de integrantes

ses, neste período, os policiais
civis conseguiram identificar o
modo de atuação da organização
criminosa.
A ação é comandada pela
polícia de Volta Redonda, mas
também teve alvos em Barra
Mansa, Resende e na capital.
Ao todo são 32 mandados de
prisão e 33 de busca e apreensão.
Depois de conseguir, por
decisão judicial, a quebra de
sigilo dos dados telefônicos do
líder da facção, os investigadores identificaram que as drogas
eram comercializadas por um

Homem é preso por
agarrar funcionária
que prestava serviço
de internet em sua casa
BARRA MANSA
Uma funcionária, de
uma empresa de instalação e manutenção de
internet, denunciou na
última terça-feira, dia 26,
que foi agarrada enquanto
prestava atendimento no
apartamento de um cliente
no bairro Saudade. O acusado, de 30 anos, foi preso
no mesmo dia.
Segundo a vítima, de 34
anos, ela estava agachada
realizando o reparo no
roteador e, ao levantar, o
homem a agarrou por trás,
colocando os braços na
cintura dela sem seu consentimento. A funcionária
contou ainda que conseguiu se soltar e se afastar.
Depois do registro policial, os agentes foram até a
casa do suspeito e o levaram
para a delegacia. De acordo
com a Polícia Civil, em
depoimento o homem disse
que achou que a mulher estaria lhe ‘dando mole’, ou seja,

demonstrando reciprocidade em seu interesse sexual.
No entanto, a vítima
relatou que ao chegar no
imóvel, antes de começar o
reparo, estranhou as luzes da
casa apagadas e as cortinas
fechadas. Segundo ela, só havia os dois no apartamento.
O homem já possui um
registro policial de prisão
no dia 9 deste mês. Ele é
suspeito de ameaçar e agredir o próprio pai com um
pedaço de rodo. Ele chegou
a passar por audiência de
custódia em Volta Redonda, onde estava preso, mas
foi liberado.Além disso, na
ocasião, foi determinado
que o acusado não poderia
se aproximar da vítima.
“As lesões sofridas pela
vítima foram, aparentemente, leves e o custodiado
é primário e de bons antecedentes”, diz um trecho do
documento assinado pelo
juiz Guilherme Martins
Freire, que concedeu o alvará de soltura.
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aplicativo de mensagens.
Segundo as informações, as
investigações teriam começado
após a prisão do líder da organização criminosa e a apreensão
de um aparelho de telefone
celular. De acordo com a polícia,
ele tinha um ‘braço direito’ do
lado de fora da cadeia, que era
seu próprio pai, que é um dos
presos da operação desta quarta.
A Polícia Civil apura também
se integrantes da associação
criminosa estão ligados a crimes
de lavagem de dinheiro.
Segundo o delegado titular

da delegacia de Volta Redonda,
Edezio Ramos, disse que essa
organização criminosa tem
ramificações na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e
teria sido também responsável
pelo assassinato de três crianças
na Baixada Fluminense, ligada
ao narcotráfico. “Descobrimos
através dessas investigações que
essa organização tem um braço
que atua no Sul Fluminense,
junto com o Poder Judiciário
conseguimos os mandados e
estamos apreendendo ainda armas de fogo e drogas”, finalizou.

Três jovens são presos com
drogas, revólver e munições
no distrito Engenheiro Passos
RESENDE
Três jovens, um de 21 anos e
dois de 18 anos, foram flagrados
na tarde de terça-feira, dia 26,
por policiais do 37º Batalhão
de Polícia Militar (BPM) com
20 invólucros de maconha, 12
pinos de cocaína, uma balança
de precisão, um revólver calibre
32, cinco munições, a quantia
em dinheiro de R$ 199, quatro
celulares e blocos para anotações do tráfico. O trio foi preso
suspeito de tráfico de droga no
distrito Engenheiro Passos.
As equipes da Patrulha
Tático Móvel (Patamo I) e do
Serviço Reservado foram até o
Conjunto Habitacional (Cohab)
para verificarem denúncia de
tráfico de drogas em uma residência na Rua das Camélias.
Nas proximidades do imóvel,
os policiais encontraram os três
homens citados pelos denunciantes. “Um dos suspeitos ao
perceber a nossa aproximação
jogou uma arma de fogo so-

bre o telhado da própria casa.
Conseguimos abordar o trio e
encontramos dentro do imóvel
os pinos de cocaína, invólucros
de maconha, balança, celulares,
a quantia de R$199 e blocos
para anotar a contabilidade
do tráfico. Ainda recolhemos
a arma de fogo que estava com
cinco munições”, contou um
dos policiais. Ainda de acordo
com os policiais, ao serem
questionados sobre as drogas,
um dos presos confessou ser
o dono da cocaína, o outro da
maconha e o terceiro disse que
estava no imóvel apenas para
consumi maconha.
O trio e o material apreendido foram apresentados na 89ª
Delegacia de Polícia (DP). O
delegado titular, Ronaldo Aparecido Ferreira Brito autuou os
suspeitos por tráfico de drogas
e posse ilegal de arma de fogo.
Após perícia foram constatados a apreensão de 32 gramas
de maconha e seis gramas de
cocaína.

Dupla rouba e incendeia
carro no bairro Jardim Real
Redes Sociais

Polícia Civil apreende
adolescente gerente do tráfico
do Morro da Carioca, em Angra
ANGRA DOS REIS
Policiais civis da delegacia
de Angra dos Reis, realizaram
a apreensão de um adolescente
que é identificado como o gerente do tráfico de drogas do
Morro da Carioca. O jovem
era também um dos homens
armados do traficante falecido,
conhecido como Leleco. A
ação aconteceu na Rua Lincol
Correa da Silva.
O adolescente controlava

a venda de entorpecentes no
Morro da Fortaleza, distribuindo cargas de drogas para
os responsáveis pela venda
direta, mas após a morte de
Leleco, ele passou a atuar como
o Gerente do Morro do Carioca.
Segundo o Delegado titular
de Angra, Vilson de Almeida,
o jovem seria extremamente violento. “Conseguimos
prende-lo e agora ele será
encaminhado para a vara da
infância e juventude”, disse.

Homem estrangula cadela por
ter feito ‘xixi’ no lugar errado e é
preso por maus tratos de animais
VOLTA REDONDA
Um homem de 37 anos foi
preso na noite de terça-feira,
dia 26, em flagrante por maus
tratos de animais. O caso aconteceu no bairro Casa de Pedra,
em Volta Redonda. De acordo
com a ocorrência policial,
ele teria matado a cadela da
família, se irritado por ela ter
feito ‘xixi’ no lugar errado. O
animal foi estrangulado.
Ao chegar no endereço,

populares relataram que o
homem estaria tentando ainda
agredir uma senhora e que foi
contido por eles.
Segundo o pai do homem
detido, seu filho possui distúrbios mentais e é usuário de
drogas, já tendo passado por
várias clínicas.
Diante os fatos, ele foi conduzido para a 93ª Delegacia de
Polícia, atuado no artigo 302
por Maus Tratos de Animais,
permanecendo preso.

Câmara Municipal
de Rio Claro

PORTARIA N º 070/2021

PORTARIA N º 071/2021

O Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro-RJ, usando das
atribuições de seu cargo e nos termos da Legislação vigente,

O Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro-RJ, usando das
atribuições de seu cargo e nos termos da Legislação vigente,

RESOLVE:

RESOLVE:

Exonerar SANDRA DOS SANTOS CRUZ do cargo comissionado de Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Rio
Claro, símbolo DAS-VI, a partir do dia 31 de outubro de 2021.

Exonerar ISABELA DE OLIVEIRA ARAÚJO do cargo comissionado de Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Rio
Claro, símbolo DAS-VI, a partir do dia 31 de outubro de 2021.

Revogam-se as disposições em contrário, esta Portaria surtirá
efeitos a partir do dia 31 outubro de 2021.

Revogam-se as disposições em contrário, esta Portaria surtirá
efeitos a partir do dia 31 outubro de 2021.

Câmara Municipal de Rio Claro, 27 de Outubro de 2021.

Câmara Municipal de Rio Claro, 27 de Outubro de 2021.

Adilson da Silva Pereira
Presidente

ADOLESCENTES SÃO APREENDIDOS
COM CRACK E MACONHA

Adilson da Silva Pereira
Presidente

VEÍCULO foi encontrado na Estrada da Fazenda Bom Retiro, em Quatis

PORTO REAL
A Polícia Militar está à
procura de dois homens, um
deles armados que roubaram,
capotaram e teriam ateado
fogo no veículo VW/Gol, de
cor preta, de uma mulher, no
bairro Jardim Real. Segundo
policiais do 37º Batalhão de
Polícia Militar (BPM) o roubo
aconteceu na manhã de terça-feira, dia 26. O veículo foi
encontrado incendiado na Estrada da Fazenda Bom Retiro,
em Quatis. Até o fechamento
desta edição nenhum suspeito

do roubo havia sido preso.
Por volta das 5 horas, os militares foram acionados pela vítima relatando que dois homens,
um deles armado, a abordou na
Rua José dos Santos, no Jardim
Real e roubaram seu veículo. Os
bandidos seguiram em direção a
Quatis. Os policiais realizaram
buscas nos municípios e encontraram o Gol tombado e em
chamas na Estrada da Fazenda
Bom Retiro, em Quatis.
O veículo foi periciado e o
registro de roubo foi feito na
100ª Delegacia de Polícia (DP)
que está investigando o crime.

Troca de tiros com PMs
deixa um morto e dois
feridos em Barra Mansa
Divulgação

ITENS apreendidos foram levados para a sede da 90ª DP

BARRA MANSA
Uma troca de tiros entre
policiais militares e suspeitos
de tráfico de drogas deixou
dois feridos e um morto na
noite de terça-feira, dia 26. O
homem que veio a óbito foi
identificado como Thiago de
Almeida Rocha, de 26 anos. Os
outros dois elementos têm 26
e 18 anos. O confronto aconteceu no bairro Vila Elmira.
Na ação os policiais apreenderam uma pistola calibre
380, 21 munições do mesmo
calibre, um revólver calibre
38 e 15 munições do mesmo
calibre. Um rádio comunicador, 77 pinos de cocaína, 13

trouxinhas de maconha e um
aparelho celular.
Os agentes foram ao local
averiguar denúncias sobre a presença de traficantes de Resende,
que, segundo as informações,
estariam ostentando diversas
armas se preparando para guerra de facção que se instala há
algum tempo na região.
De acordo com o registro
policial, ao chegarem ao local,
os agentes foram recebidos
por tiros e revidaram. Um dos
feridos foi baleado na perna, e
o outro, de 18 anos, quebrou o
pé durante tentativa de fuga.
Ambos informaram que atuam
na facção do comando vermelho
e que são residentes de Resente.

