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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 30/11/2018

LLa polícia civil prendeu ontem, no Morro
do juramento, um homem acusado de
estuprar uma criança de 11 anos

polícia
LLsob suspeita

pmerj / divulgação

rapidinhas...

Operação
prende 31
Uma operação deflagrada
pela Polícia Civil e o Exército ontem terminou com
31 presos em São Gonçalo,
na Região Metropolitana.
A ação tinha como objetivo
cumprir 71 mandados de
prisão de suspeitos de envolvimento com o tráfico
de drogas no Complexo do
Salgueiro. Um suspeito foi
baleado em confronto com
militares,que apreenderam
drogas, motos roubadas e
réplicas de armas.

LL

Os agentes vistoriaram os armários de policiais nas duas unidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2018.
1.1 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE
MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE
MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES
ABERTURA: 13 DE DEZEMBRO DE 2018.
HORÀRIO: 10:00 HORAS, COM TOLERÂNCIA DE 5 MINUTOS.
O Edital completo estará disponível para leitura e retirada a partir do dia
03/12/2018 no site da Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu/RJ e
presencialmente (acompanhado do carimbo do CNPJ) mediante o fornecimento
de 02 (DUAS) resmas de papel A4, no prédio sede da Secretaria Municipal
de Educação/FME, sito à Rua Governador Roberto Silveira, 229, Campo do
Prado, neste Município, das 09:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira.
Informações pelo e-mail: sme.comprascm@hotmail.com
e
através do site
www.cachoeirasdemacacu.rj.gov.br
Cachoeiras de Macacu/RJ, 30 de novembro de 2018.
Magda Rocha Tiburcio - Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2018.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0691/2018
VALOR ESTIMADO: R$ 669.910,00(Seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos
e dez reais.
ABERTURA: 13 DE DEZEMBRO DE 2018.
HORÀRIO: 14:00 HORAS, COM TOLERÂNCIA DE 5 MINUTOS.
O Edital completo estará disponível para leitura e retirada a partir do dia 03/21/2018
(acompanhado do carimbo do CNPJ) e mediante o fornecimento de 02 (DUAS)
resmas de papel A4, no prédio sede da Secretaria Municipal de Educação/FME,
sito à Rua Governador Roberto Silveira, 229, Campo do Prado, neste Município,
das 09:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. Informações pelo e-mail:
sme.comprascm@hotmail.com          
Cachoeiras de Macacu:http://www.cachoeirasdemacacu.rj.gov.br.
Cachoeiras de Macacu/RJ, 30 de novembro de 2018.
Magda Rocha Tiburcio - Gestora

PLANOS COMPLETOS E
SEM COPARTICIPAÇÃO
A PARTIR DE R$ 138,00*
*VALOR PER CAPTA NA FAIXA ETÁRIA DE
0 A 18 ANOS PARA TITULAR + 2 DEPENDENTES

CENTRAL DE VENDAS

21 3032-8818

Dura no
batalhão

Corregedoria encontra drogas,
munições e granadas em armários

A

Corregedoria da Polícia
Militar fez ontem uma
inspeção no 17º BPM
(Ilha do Governador) e no Batalhão de Policiamento em Vias
Expressas (BPVE). No 17º BPM
foram encontradas drogas, munições, granadas e lunetas em
dois armários não identificados. Segundo a PM, foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o fato. A
unidade é a mesma onde era lotado o major Alan de Luna Freire, morto a tiros na última segunda-feira, em Nova Iguaçu.
O major era do Serviço Reservado (P-2) e foi executado por
homens encapuzados.
Segundo a polícia, a execução do major Luna teria sido ordenada por Antônio Eugênio
de Souza, o Batoré, homem de
confiança do traficante Fernando Gomes de Freitas, o Fernandinho Guarabu, que comanda o
tráfico de drogas no Morro do

Dendê, na Ilha do Governador.
Guarabu é o bandido mais procurado do estado e há recompensa de R$ 30 mil por informações que levem à sua prisão.
Segundo o comandante
do 17º BPM, tenente-coronel
Marcelo de Menezes, a ação da
Corregedoria tinha como objetivo identificar possíveis conexões entre policiais do batalhão e traficantes.
“Nós fomos vítimas de um
crime terrível (a execução do
major). Era um oficial da minha confiança e temos todo
o interesse em apurar o que
aconteceu”, garantiu Menezes.
O comandante acredita
que o assassinato do major
está relacionado ao trabalho
que ele fazia de repressão à
quadrilha de Guarabu. “Estamos atacando o braço econômico da quadrilha, que são
as vans irregulares e a contravenção”, afirmou o coronel.

Rodaram
após assalto
LLDois assaltantes foram
presos após roubo a uma
loja, na Rua da Matriz,
Centro de São João de
Meriti, na Baixada Fluminense, ontem. Os policiais
do 21º BPM (São João de
Meriti) fizeram um cerco ao local após denúncia
para a central 190 da PM e
conseguiram surpreender
os criminosos. Com eles
foram apreendidas duas
pistolas. Todo o material
roubado foi recuperado.

Preso em
flagrante
LLUm criminoso foi preso
em flagrante por roubo
de carga, ontem, por policiais do 3º BPM (Méier).
A ação aconteceu na Rua
Maria Benjamin, em Pilares, Zona Norte do Rio,
onde criminosos descarregavam a carga de um
caminhão roubado da
empresa de alimentos Piraquê. Materiais utilizados pelos criminosos no
descarregamento também foram apreendidos.

