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Na última semana agentes do 38° Batalhão de Polícia Militar
(BPM) apreenderam dois jovens, de idades não divulgadas,
com arma e drogas no bairro Habitat, em Três Rios. O flagrante
resultou na apreensão de uma pistola calibre 380, 14 munições
do mesmo calibre, 134 buchas de maconha, cocaína, dinheiro
e celulares. A ocorrência foi apresentada na 108º Delegacia de
Polícia (DP) para as medidas necessárias.
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CRIMES NA ESTRADA

Polícia Rodoviária Federal prende
seis pessoas na Rio-Santos
Divulgação

As ocorrências
foram apresentadas
nas delegacias de
Polícia Civil das
cidades da região
COSTA VERDE
Policiais rodoviários federais realizaram a prisão de seis
pessoas envolvidas nos crimes
de receptação, veículo clonado, estelionato, máquinas de
cartão de crédito e tráfico de
drogas. As prisões aconteceram na última semana na Rodovia Rio-Santos, na BR-101,
na localidade de Muriqui, trevo
de Mangaratiba e em Paraty.
Uma das abordagens a
equipe realizava comando na
BR-101, km 420, em Muriqui,
por volta das 12 horas quando abordaram o automóvel
conduzido por um homem de
informou deslocar-se para Ilha
Grande em Angra dos Reis. A
equipe percebeu que logo após
a abordagem, um outro veículo
que seguia o primeiro veículo
abordado e também solicitou a
parada em um posto de gasolina
a poucos metros de distância.
Durante a fiscalização foram
encontrados em um dos carros
4 cartões de créditos em nome
de terceiros e diversos chips de
telefone celular. No outro veí-

Um adolescente, de 16 anos,
foi apreendido por policiais do
37º Batalhão de Polícia Militar
(BPM) na tarde de quarta-feira,
dia 25, suspeito do tráfico de
drogas no bairro Jardim Itatiaia.
Na abordagem, os militares
apreenderam oito pinos de
cocaína, dois invólucros de
maconha, a quantia em dinheiro
de R$406 e um celular.
Os militares receberam denúncia de que um homem vestindo bermuda e camisa preta estaria

As aeronaves foram adquiridas com recursos do Fundo
de Direitos Difusos (FDD),
que é vinculado ao Ministério
da Justiça e Segurança Pública
(MJSP). Um helicóptero foi
entregue na aula inaugural do
IX Curso de Piloto de Aeronave
de Asa Rotativa (CPAR) da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
e outros dois foram repassados
pelo Ministro da Justiça e
Segurança Pública, Anderson
Torres, durante o evento em
comemoração aos 93 anos da
instituição. Até o fim do ano
ainda serão entregues mais
quatro: dois pelo FDD e dois
com recursos da própria PRF,
totalizando sete aeronaves.

AS OCORRÊNCIAS e flagrantes ocorreram na última semana

culo foram apreendidos 24g de
Skunk (uma droga semelhante
a maconha porém mais forte),
30 cartões de créditos em nome
de terceiros com dados e senhas
desses, diversos chips de aparelho celular e R$ 4 mil reais
em espécie. Os veículos eram
conduzidos por dois irmãos.
Os irmãos possuíam anotações criminais por roubo, for-

mação de quadrilha, receptação
e porta ilegal de arma de fogo.
Já em outra abordagem, agora em Paraty, na altura do km
567 da Rio Santos, outra equipe
da PRF realizando fiscalização
de madrugada, abordou um
automóvel onde os policiais
estranharam o nervosismo que
o condutor demostrou durante
a averiguação dos documentos.

Durante a consulta aos sistemas e a conferência de placas,
chassis e demais caracteres deste
carro, foi constatado que o veículo abordado ostentava uma
placa de outro veículo idêntico
roubado no bairro de Bangu,
Zona Oeste do Rio de Janeiro.
As ocorrências foram apresentadas nas delegacias de
Polícia Civil.

vendendo drogas em um imóvel
na Rua Wanderbilt Duarte de
Barros, no bairro Jardim Itatiaia.
“No endereço da denúncia,
conseguimos encontrar o suspeito. Ao ser questionado sobre
a denúncia, o jovem confessou
que estava vendendo drogas. Ele
autorizou a entrada no quarto e
entregou uma bolsa contendo
R$406, cinco pinos de cocaína de
R$50 e três pinos de R$20, além
de dois invólucros de maconha
e celular”, contou um policial.
O adolescente e o material
apreendido foram apresentados

na 99ª delegacia de Polícia (DP),
onde o delegado titular Vicente
Maximiniano o autuou por fato
análogo ao tráfico de drogas,
ficando apreendido. Ele será
apresentado a Justiça ainda esta
semana.
PM APREENDE COCAÍNA
NO JARDIM DAS ACÁCIAS
Em outra ocorrência, a Polícia Militar apreendeu no bairro
Jardim das Acácias, em Porto
Real, uma sacola plástica com
17 pinos de cocaína, totalizando
21 gramas.

Os policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM)
receberam informação dando
conta de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na Rua
Oito. No local, os militares
tiveram atenção voltada para
um homem, que ao avistar a
viatura saiu correndo em direção a um terreno baldio. Em
buscas no local, os militares
encontraram a sacola com os
pinos de cocaína.
As drogas foram apresentadas na 100ª Delegacia de Porto
Real, onde foi feita a apreensão.

O projeto “Difundir”, da
PRF, que previa a aquisição das
cinco aeronaves, foi enviado em
2018 e aprovado em dezembro
de 2019, pelo Conselho Gestor
do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD). Os sete
helicópteros monomotores
“Leonardo AW119 KoalaKX”,
com capacidade para até seis
passageiros, chegam para fortalecer, aparelhar e modernizar
a Polícia Rodoviária Federal
(PRF).
O “Difundir” é uma iniciativa que busca ampliar a área de
atuação da PRF em ocorrências
relacionadas a incêndios florestais, tanto na prevenção, quanto
no combate, e também na erradicação do trabalho escravo
e infantil, e da exploração de

vulneráveis, inclusive àquelas
integradas com outros órgãos.
Sendo assim, o emprego das aeronaves nos três primeiros anos
será prioritariamente para essas
causas. O projeto para a aquisição desses sete helicópteros
vem com o principal objetivo
de fortalecer e renovar a frota
aérea da instituição, buscando
a uniformização das aeronaves.
“Essas aeronaves possuem uma
nova tecnologia, o imageador
térmico, que é muito utilizado
no combate ao crime. Ele capta
imagens em alta resolução,
podendo identificar rostos,
corpos em movimento, placas
de veículos e objetos. Se focar
em uma pessoa com a mão no
bolso, mostra se há algo sendo
escondido”, afirma o PRF Car-

los Rogério de Oliveira Costa,
Chefe da Divisão de suporte
Aerotático da instituição. Os
pilotos da Divisão de Operações
Aéreas (DOA), serão enviados
para os EUA para um treinamento pelo fabricante.
FUNDO DE
DIREITOS DIFUSOS
Criado em 1988, o FDD é um
fundo de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Justiça e
Segurança Pública, e gerido por
um Conselho Federal Gestor,
composto por representantes
do Governo Federal, Ministério
Público Federal e sociedade
civil. O Fundo faz a gestão dos
recursos procedentes das multas
e condenações judiciais e danos
ao consumidor, entre outros.

Ação conjunta apreende grande
quantidade de pasta base de cocaína
RIO DE JANEIRO
Uma ação integrada entre
a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) e a Coordenadoria de
Recursos Especiais da Polícia
Civil/RJ (CORE) resultou na
apreensão de 30 tabletes de
pasta base de cocaína. O flagrante aconteceu na tarde desta
quinta-feira, dia 26, em Nova

PARACAMBI
Policiais civis da 51ª DP
(Paracambi) prenderam em
flagrante, um homem acusado
de invadir e obrigar uma família
a deixar sua casa. A ameaça era
feita com uma arma de fogo.
De acordo com as investigações, uma mulher e sua filha
foram até a delegacia e relataram
que o homem, armado, estava
forçando as duas a abandonarem a residência. De imediato,
uma equipe foi até o endereço
indicado e localizou o suspeito,

RIO / SUL FLUMINENSE

Polícia Rodoviária Federal recebe três helicópteros do MJSP
PAÍS / SUL FLUMINENSE

Homem é preso acusado
de ameaçar e obrigar
família a deixar imóvel
que estava na frente da porta
do imóvel. Durante a revista,
os agentes verificaram que ele
portava uma pistola com 13
munições.
Ele foi detido e conduzido
para a delegacia, onde os policiais descobriram que ele é conhecido na região por intimidar
moradores e tentar ocupar casas
e terrenos, alegando ser engenheiro e possuir documentos
relacionados aos imóveis.
O homem foi encaminhado
ao sistema prisional, onde ficará
à disposição da Justiça.

PRF inicia curso de pilotos

Adolescente é apreendido suspeito
de tráfico de drogas no Jardim Itatiaia
ITATIAIA

DETIDOS COM DROGAS

Iguaçu, com a prisão de dois
estrangeiros.
Durante uma fiscalização
na Rodovia Presidente Dutra,
com o objetivo de reprimir a
entrada de armas e drogas na
cidade do Rio de Janeiro, a
PRF e a CORE abordaram um
veículo que vinha de São Paulo. O condutor e a passageira
apresentaram grande nervo-

sismo durante a abordagem,
o que chamou a atenção dos
policiais.
A princípio o casal informou
que viria ao Rio de janeiro somente a passeio, mas durante
uma busca no veículo e em um
semi-reboque, e com a ajuda
de cães farejadores, os policiais
descobriram um fundo falso
onde a pasta base de cocaína

estava escondida. Essa ação
integrada gerou um prejuízo
estimado em mais de R$ 3,5
milhões de reais.
Os envolvidos foram autuados em flagrante delito pelos
crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico. Eles
foram apresentados na sede
da Coordenadoria de Recursos
Especiais (CORE).

Teve início o IX Curso de
Piloto de Aeronave de Asa Rotativa (CPAR) da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O curso
tem por objetivo capacitar 15
servidores da instituição para
que sejam capazes de atuarem
como Piloto Policial - Segundo Piloto em Comando, em
missões para defender a vida,
combater o crime e garantir a
ordem pública nas rodovias
federais e áreas de interesse
da União.
Utilizando as táticas e as
técnicas especiais de pilotagem, a ação educativa pretende
formar, atualizar, aperfeiçoar
e especializar os pilotos para
atuarem nos helicópteros da
instituição. O CPPAR está
perfeitamente alinhado à Estratégia Institucional da PRF,
e alinha-se, ainda, à Visão
Institucional de ser referência
em inovação, conhecimento
e efetividade em segurança
pública.
“Temos sempre a preocupação de estar investindo e

capacitando nossos policiais
e esse curso para pilotos de
helicóptero chega em uma
boa hora. É o momento em
que estamos renovando e uniformizando nossa frota aérea
para atendermos melhor a sociedade no combate ao crime”,
afirmou o Diretor-Geral da
Instituição, Silvinei Vasques.
Também estiveram presentes
o Diretor-Executivo, Jean Coelho, o Diretor Operacional,
Djairlon Moura e o Chefe da
Divisão de Subcomando de
Suporte Aerotático (SSA),
PRF Carlos Rogério de Oliveira Costa.
Até o fim do ano, a PRF
receberá 5 helicópteros “Leonardo AW119 KoalaKX”
do Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP).
As aeronaves foram adquiridas
com recursos do Fundo de
Direitos Difusos (FDD). Além
disso, a própria instituição
comprou mais duas aeronaves
com recursos próprios. Com
isso, a PRF visa intensificar o
apoio aerotático em operações
por todo o país.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 179/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E FERRAMENTAS - SRP. Início do recebimento das propostas:31/08/2021 às 17h30 - Encerramento de recebimento:14/09/2021 às 09h00 - Abertura:14/09/2021 às 09h01 - Início
do Pregão:14/09/2021 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 182/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- SRP. Início do recebimento das propostas:01/09/2021 às
17h30 - Encerramento de recebimento:15/09/2021 às 09h00
- Abertura:15/09/2021 às 09h01 - Início do Pregão:15/09/2021
às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 184/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR SRP. Início do recebimento das propostas:02/09/2021 às
17h30 - Encerramento de recebimento:16/09/2021 às 09h00
- Abertura:16/09/2021 às 09h01 - Início do Pregão:16/09/2021
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

