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aÇÃO Da prF

Homem é detido pela PRF
na Via Dutra com R$ 45 mil
Divulgação

DINhEIRO estava em um envelope dentro de uma mochila

Abordagem
aconteceu durante
fiscalização de
rotina da PRF
na Via Dutra
vOLTA REDONDA
Na noite do último sábado,
dia 3, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) detiveram
um homem que não teve sua
identidade divulgada, por suspeita de lavagem de dinheiro.
No interior do seu veículo,

uma caminhonete de luxo, com
placas de Barra Mansa, além de
adesivos de campanha de um
candidato a prefeito de uma cidade da Baixada Fluminense, os
policiais encontraram, dentro
de uma mochila, um envelope
contendo R$ 45 mil.
Durante a abordagem, o
motorista, de 42 anos, aparentou
estar bastante nervoso e desconfortável com a fiscalização.
Os agentes então realizaram
revista minuciosa no interior do
veículo, e encontraram, dentro
de uma mochila, um envelope
contendo os R$ 45 mil.
Indagado pelos policiais

sobre a quantia que estava no
envelope, o suspeito, que já
teve sua candidatura a deputado
federal impugnada no ano de
2018, não soube dizer o total dos
valores que estava transportando e nem comprovar a origem
do dinheiro.
O flagrante aconteceu quando os agentes da PRF realizavam blitz de rotina na altura do
km 257, da Rodovia Presidente
Dutra (BR-116), em Volta Redonda, quando abordaram
uma caminhonete de luxo, que
seguia sentido São Paulo.
Diante dos fatos, ocorrência
foi encaminhada para Delega-

cia da Polícia Federal de Volta
Redonda.
De acordo com as informações atualizadas pelos agentes
da PRF ele foi ouvido na sede
da PF e liberado em seguida.
INFORMAÇõES CORRIGIDAS PELA PRF
As primeiras informações
passadas pela PRF davam conta
de que o homem detido seria um
candidato a vereador de Barra
Mansa. No entanto, mais tarde
os agentes corrigiram as informações e afirmaram que o homem
detido não é candidato a vereador
em Barra Mansa nesse ano.

Veículo com registro de furto
é localizado na cidade do Aço
vOLTA REDONDA
Um veículo Fiat Strada
com placas de Volta Redonda
e com registro de ocorrência
de furto foi localizado na tarde
de sábado, dia 3, na BR-393, no
bairro Brasilândia, em Volta
Redonda. Segundo a Polícia

Rodoviária Federal, a equipe
abordou o carro no km 283,
por volta das 17h15min.
Ao consultar os sistemas
policiais foi verificado que
o veículo possui registro de
furto, na data de 27 de janeiro
de 2019, em Barra Mansa, registrado pelo próprio condutor

de 46 anos. Segundo a PRF, o
condutor não é o proprietário registrado do veículo no
Detran RJ.
Indagado, o condutor não
soube explicar os motivos de ter
passado tanto tempo sem efetuar o registro da recuperação do
veículo, sendo encaminhado

para a 90ª DP, onde ele mesmo
efetuou o registro de furto.
Diante dos fatos, o condutor ileso e o veículo foram
encaminhados para a delegacia
de Barra Mansa para apreciação dos fatos e para que o
condutor efetuasse o registro
da recuperação do automóvel.

Fuzil e drogas são apreendidos no Sapinhatuba III
Divulgação

TODO O MATERIAL apreendido foi levado para a 166ª DP

ANGRA DOS REIS
Com auxílio de informações
encaminhadas pelo Disque Denúncia policiais militares apreenderam na última sexta-feira, dia
2, um fuzil e diversos materiais
entorpecentes durante ocupação

na comunidade da Sapinhatuba
3, em Angra dos Reis.
As equipes do 33º BPM,
cumprindo determinação para
ocupação da comunidade,
foram recebidas a tiros por
diversos bandidos armados e
houve confronto.
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Assim que os tiros cessaram,
os policiais conseguiram identificar um homem baleado, ainda
com vida. Ele portava um fuzil
calibre 5,56 com carregado com
12 munições.
Ainda na ação os policiais
apreenderam 35 frascos de ‘chei-

rinho da loló’, 337 pinos de
cocaína, 95 pedras de crack, 157
pedaços de maconha, dois rádios
transmissores e R$ 47 em espécie.
Outro suspeito baleado foi encaminhado também ao Hospital
Geral da Japuíba. A ocorrência
foi registrada na 166ª DP.

Secretaria de Saúde
amplia oferta de
exames preventivos
BARRA MANSA
Neste mês de outubro todas
as unidades de saúde de Barra
Mansa vão intensificar a oferta
para a realização do exame
preventivo citopatológico do
colo do útero e mamografia.
A ação faz parte da campanha
Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização
para o controle do câncer de
mama e de cuidados à saúde
da mulher.
As unidades também realizarão salas de espera levando até
os pacientes, homens e mulheres, informações relacionadas
ao câncer de mama e colo do
útero, além de teste rápido para
detectar o HIV, sífilis, hepatite B
e C e a vacinação contra o HPV
(papiloma vírus humano).
A gerente de Atenção Básica, Adriana Alves, disse que
a intenção é investir cada vez
mais em prevenção. “Há fatores externos e internos,
como hormônios, condições
imunológicas e predisposição
genética, fazendo com que determinadas pessoas sejam mais
suscetíveis à ação dos agentes
cancerígenos. Existe ainda o
envelhecimento natural do ser
humano que traz mudanças nas
células, o sedentarismo, hábitos
alimentares inadequados e o uso
de cigarros. Isso tudo favorece
a doença”, frisa.

Ela ainda contou que o diagnóstico precoce é fundamental
para garantir os resultados no
tratamento. “Barra Mansa é referência estadual no tratamento
do câncer realizado no Hospital
de Oncologia que funciona na
Santa Casa. A unidade realiza
cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Em alguns casos, há a
combinação dos procedimentos”, afirma.
A enfermeira do Programa de Assistência Integral à
Saúde da Mulher, Criança e
Adolescente, Williana Bruna
Cardoso de Brito, explicou que
a vacina contra o papiloma vírus
humano contribui no sistema
de prevenção do câncer do colo
do útero. “Ela deve ser ministrada em meninas com idade
entre nove e 14 anos, já que a
proteção contra o vírus é maior
antes do início da vida sexual. A
imunização também é realizada
nos meninos na faixa etária de
11 a 14 anos”, orienta.
DIA D
No dia 24, será realizado o
Dia D de combate ao câncer.
Neste sábado, as unidades
funcionarão de 8 às 17 horas
com a oferta de preventivos, solicitação de mamografias e sala
de espera. O horário estendido
possibilitará o atendimento às
mulheres que exercem atividades profissionais externas.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 107/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX. Início do recebimento das propostas:
06/10/2020 às 17h - Encerramento de recebimento: 19/10/2020
às 09h00 - Abertura: 19/10/2020 às 09h01 - Início do Pregão:
19/10/2020 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 131/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS). Início do recebimento das propostas: 07/10/2020 às
17h - Encerramento de recebimento: 20/10/2020 às 09h00
- Abertura: 20/10/2020 às 09h01 - Início do Pregão: 20/10/2020
às 09h30.
TOMADA DE PREÇOS N. 008/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA
IGREJA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO, LOCALIZADA
NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO AMPARO EM BARRA MANSA/RJ. DATA: 22/10/2020 às 09h30.
O edital poderá ser obtido através do site www.barramansa.
rj.gov.br. Maiores informações (24) 2106-3534 e pelo e-mail
edital@barramansa.rj.gov.br ou coordenadoria.compras@
gmail.com
Renata É. de M. das N. Conceição
Assistente Administrativo

