
Em São 
Gonçalo, 
tráfico taxa 
até internet

Exploração de empresas é 
tema do segundo capítulo da série 
sobre narcomilícia

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil faz seguidas operações no Complexo do Anaia à procura de criminosos

“J
á tive um carro da 
empresa incendiado. 
Também já aconte-
ceu de amarrarem 

um funcionário no poste, no 
Jardim Miriambi e no Anaia. 
Então, não tenho outra opção, 
a não ser pagar”. Esse é o re-
lato de um empresário, dono 
de uma provedora de internet 
para diversos bairros de São 
Gonçalo, na Região Metro-
politana do Rio, que teve fun-
cionários seus agredidos por 
traficantes ligados à facção 
Comando Vermelho (CV), que 
obrigam o pagamento de ta-
xas de segurança para permitir 
que o serviço seja instalado nas 
comunidades. Os pagamentos 
chegam a R$ 3 mil por mês.

Essa prática de extorsão, 
que era originalmente usa-
da por organizações de mi-
lícia é o tema do segundo 
capítulo da série do O DIA 
sobre narcomilícia. 

De acordo com a Polícia 
Civil, comerciantes e empre-

sários de vários bairros têm 
sido obrigados a pagar taxas 
aos traficantes para poderem 
trabalhar. Quando o paga-
mento não é feito, os crimino-
sos aterrorizam a população 
com ameaças de represálias.

“Todas as localidades 
onde tem o tráfico eles não 
permitem que a gente traba-
lhe sem pagar uma taxa. E 
se a gente não paga, eles são 
violentos, bastante agressi-
vos mesmo”, contou o dona 
da provedora de internet, 
que prefere não se identifi-
car. Além do Jardim Miriam-
bi e Anaia, ele também tem 
pontos de internet no Jar-
dim Catarina. 

Com medo desta situa-
ção, o empresário afirma que 
pensa em parar de trabalhar 
no ramo por causa dos crimi-
nosos. “O que vai acontecer, 
em breve, é deixar de atuar 
no ramo aqui no município 
e, possivelmente, no estado. 
Viramos escravos do tráfico. 
É triste pensar em abando-
nar algo por conta da violên-
cia”, desabafou. 

Todas as 
comunidades que 
têm tráfico eles não 
permitem que a 
gente trabalhe sem 
pagar taxas”

DONA DE PROVEDORA DE 
INTERNET

 > Atividades crimino-
sas originalmente de 
milícia vem sendo ado-
tadas por traficantes de 
drogas há, pelo menos, 
quatro anos, de acordo 
com especialistas em 
segurança pública. De 
acordo com Paulo Sto-
rani, a adoção de táti-
cas era previsível. 

“O narcotráfico não 
está ali para atender 
só uma demanda, dos 
usuários de drogas, eles 
estão ali para atender 
um negócio. É óbvio 
que havendo outras 
oportunidades de lu-
cros eles vão aderir, 
principalmente, com 
a observância da ação 
das milícias.  Estão 
adotando estratégias 
de domínio territorial 
com exploração das 
pessoas deste territó-
rio, que não é mais só 
dentro da comunidade, 
mas também o bairro 
onde essa comunidade 
está instalada. Sem dú-
vidas a milícia foi uma 
inspiração para o tráfi-
co”, afirmou Paulo Sto-
rani, especialista em 
segurança pública.

Para Storani, a prá-
tica de extorsão, muito 
explorada pelas milí-
cias, tornou-se vanta-
josa após a instalação 
das Unidades de Polí-
cia Pacificadora (UPPs) 
que, apesar de terem 
entrado em declínio, 
conseguiram sufocar 
o tráfico em algumas 
comunidades.

Milícia inspirou 
tráfico, diz 
especialista

 N Policiais da 74ª DP (Alcân-
tara) instauraram inquérito 
para investigar essas ações 
criminosas e têm ouvido tes-
temunhas, além de realizar se-
guidas operações.  Além disso, 
os criminosos das regiões do 
Jardim Catarina, Vista Alegre e 
Laranjal também estariam ex-
torquindo pontos de mototáxi 
e depósitos de vendas de boti-
jões de gás, segundo a polícia. 

A distrital ainda apura a co-
brança de traficantes do Jardim 
Miriambi e do Vila Três à moto-
ristas de vans, para permitir que 
eles passem por uma rua que dá 
acesso à comunidade, apenas 
para fazer um retorno. Essa prá-
tica criminosa acontece naquela 
localidade há, pelo menos, dois 
anos. Para denunciar e ajudar a 
polícia, basta ligar para o Disque 
Denúncia no telefone 22531717.

INVESTIGAÇÃO

Taxas para outros serviços

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

Exclusivo!
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§ 1° - A prova será realizada no dia 21 de dezembro de 2020, às
13h, nas dependências da CEPERJ, com duração de 05 (cinco) ho-
ras. As questões serão formuladas de acordo com o ANEXO I.

§ 2° - O candidato deverá comparecer ao local da prova com ante-
cedência mínima de 01 (uma) hora do horário determinado para o seu
início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e do do-
cumento oficial de identificação original, com foto.

§ 3° - Não será permitido utilizar, no decorrer da prova, qualquer fonte
de consulta, máquinas calculadoras ou similares, ou comunicação ver-
bal, escrita ou gestual com outro candidato.

§ 4° - Não será permitido utilizar ou manter ligado, no local da prova,
telefone celular, bip, walkman, rádio, receptor/transmissor, gravador,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, relógio digital com receptor ou
qualquer outro meio de comunicação ativa ou passiva.

§ 5° - Em hipótese alguma será aplicada segunda chamada de prova
para qualquer candidato.

§ 6° - Nenhum candidato fará prova fora do dia, horário e local fi-
xado.

§ 7º - As regras aplicadas à prova objetiva e aos recursos (interpo-
sições) seguirão o disposto no Edital publicado no DOERJ de
14/10/2011, no que couber.

CAPÍTULO V - DO CORPO DOCENTE/INSTRUTORES

Art. 12 - As atividades de docência/instrutoria serão desenvolvidas por
profissionais de reconhecida competência no meio acadêmico e/ou no
sistema de garantia de direitos.

Parágrafo Único - A Escola de Gestão e Políticas Públi-
cas/EGPP/CEPERJ poderá contar com conferencistas convidados pa-
ra proferir palestras e aulas especiais a serem desenvolvidas no de-
correr do curso.

CAPÍTULO VI - DO CORPO DISCENTE

Art. 13 - O corpo discente é constituído pelos candidatos habilitados
pelo Mandado Judicial.

Art. 14 - São direitos dos candidatos matriculados no Curso de For-
mação, objeto deste Regulamento:
a) receber, durante o Curso de Formação e a título de ajuda finan-
ceira mensal (prorrata), uma Bolsa Auxílio no valor de R$ 2.045,00
(dois mil e quarenta e cinco reais) para os cargos de nível superior e
R$ 1.663,00 (hum mil seiscentos e setenta e três reais) para os car-
gos de nível médio, item 7.2.6. do Edital de Abertura do Concurso;

b) utilizar as instalações e equipamentos escolares, de acordo com as
normas de uso estabelecidas pela DEGASE onde será realizado o
Curso de Formação.

Parágrafo Único - O pagamento do auxílio financeiro, que é de res-
ponsabilidade do NOVO DEGASE, cessará imediatamente em caso
de reprovação ou desligamento do candidato. O caso de abandono do
Curso será regido pelo artigo 7.2.6.2 do Edital de Abertura do Con-
curso.
Art. 15 - São deveres do candidato matriculado no Curso de Forma-
ção:

a) cumprir as normas deste regulamento;
b) comparecer pontualmente às aulas e a todas as atividades progra-
madas, registrando sua presença;
c) zelar pela conservação dos bens móveis e imóveis do DEGASE
e/ou dos das demais unidades onde será realizado o Curso de For-
mação motivo do presente Regulamento, utilizando suas dependên-
cias com observância das normas estabelecidas;
d) cumprir rigorosamente dentro do prazo as atividades curriculares
propostas pelos professores/instrutores;
e) comportar-se de forma ética e responsável, colaborando para man-
ter um ambiente favorável à aprendizagem;
f) informar prontamente à Escola de Gestão e Políticas Públi-
cas/EGPP/CEPERJ sobre qualquer alteração em seus dados cadas-
trais;

g) não utilizar aparelhos celulares no período das atividades curricu-
lares e de avaliação da aprendizagem.

CAPÍTULO VII - DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 16  - Condutas inadequadas, infração às normas de acesso ou
uso indevido dos equipamentos e instalações do DEGASE, onde será
realizado o Curso de Formação, serão devidamente apuradas median-
te processo administrativo, ficando o candidato sujeito à sanção dis-
c i p l i n a r.

Parágrafo único - Não será permitida a entrada de candidatos tra-
jando bermudas, shorts, chinelo de dedo, não fumar nas dependên-
cias do DEGASE e demais normas aplicáveis ao uso e acesso às re-
partições públicas.

CAPÍTULO VIII - DA REPROVAÇÃO E ELIMINAÇÃO

Art. 17 - Será desligado do curso e, consequentemente, eliminado do
concurso público o candidato que:

a) solicitar cancelamento de matrícula;

b) não cumprir as atividades propostas;

c) não cumprir o disposto no Art. 10 deste regulamento.

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18 - Concluídas as atividades do Curso de Formação, o resultado
final com a relação dos candidatos aprovados e reprovados no Curso,
será enviado ao NOVO DEGASE para publicação no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro.

Art. 19 - Os casos omissos e as alterações que se fizerem neces-
sárias no Regulamento serão resolvidos pela Fundação CEPERJ e
NOVO DEGASE.

ANEXO I

QUESTÕES POR DISCIPLINA DA PROVA DO CURSO DE FORMAÇÃO DO NOVO DEGASE - 2ª ETAPA DO
CONCURSO PÚBLICO

MÓDULOS Nº DE QUESTÕES
I - Infância, Adolescência, Família e Sociedade 1 a 8
II - Marco Legal, Políticas Públicas e Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 9 a 16
III - Instrumentos Legais e Normativos da Política de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei 17 a 24
IV - Socioeducação e Responsabilização: Natureza e Dupla Face da Medida Socioeducativa 25 a 32
V - A Socioeducação e A Privação de Liberdade entre o sancionatório e o pedagógico 33 a 36
VI - Práticas e Metodologias do Atendimento Socioeducativo 37 a 42
VII - Ferramentas metodológicas do Atendimento Socioeducativo 43 a 46
VIII - Gestão Administrativa do Atendimento Socioeducativo 47 a 50

ANEXO II

CRONOGRAMA DO CURSO

Data do Curso de Formação 11/11/2020 a 18/12/2020
Data da Prova 21/12/2020
Divulgação do Gabarito Preliminar 30/12/2020
Resultado Final. 05/01/2021

Id: 2281020

Secretaria de Estado de Fazenda

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CONSELHO DE CONTRIBUINTES

QUARTA CÂMARA

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS AOS RELATORES
MEDIANTE SORTEIO

Aos 16 dias do mês de dezembro de 2020, às treze horas, em sessão a ser realizada pela Quarta Câmara deste Conselho de Contribuintes do
Estado do Rio de Janeiro, serão distribuídos, mediante sorteio, por videoconferência, os seguintes Recursos:

RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONTRIBUINTES
70.453 HORTIGIL HORTIFRUTI S/A
76.612 ESSEMAGA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

*75.193 e 75.194 ARANY ADORNOS S/A©

Processo nº SEI-20071-001/000009/2020
*CONEXÃO

Id: 2286629

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE I N V E S T I M E N TO S

E D I TA L

FICA NOTIFICADO o Sr. UBIRACI GONÇALVES DA SILVA FILHO,
ocupante do imóvel da carteira imobiliária do RIOPREVIDÊNCIA, lo-
calizado na Rua São Francisco Xavier, nº 456 Loja A - Maracanã -
Rio de Janeiro/RJ a efetuar o pagamento da taxa de ocupação do
citado imóvel ou apresentar impugnação, no prazo máximo de 30
(trinta) dias a contar do recebimento desta. O não cumprimento desta
notificação até o prazo supramencionado implicará na adoção, por
parte do RIOPREVIDÊNCIA, das medidas cabíveis visando à cobran-
ça judicial do débito, por meio de sua inscrição em dívida ativa, nos
moldes da Portaria RIOPREVIDÊNCIA nº 078, publicada no D.O. de
19.12.2003. Proc. nº E-01/060/1840/2016. Proc. nº SEI
040161/006202/2020.

Id: 2286784

Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações Internacionais

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS
DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁ-

RIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AV I S O

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚ-
BLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, FER-
ROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - AGETRANSP, atendendo ao interesse público, e
visando a eficácia do Pregão Eletrônico nº 06/2020 - Contratação de
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Copeiragem, re-
solve adiar o presente certame para retificação e inclusão de itens no
documento do Edital. Designando, da maneira que segue, nova data
para abertura do referido.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2020_Serviços de Copeiragem

PROCESSO Nº SEI-220008/001396/2020

TIPO: Menor Preço Global Por Lote Único

O B J E TO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRAGEM - Termo de
Referência - anexo I.

DATA E HORA DE INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:
10:00h do dia 14/12/2020 - horário de Brasília.

PRAZO PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 10:00h do
dia 24/12/2020 - horário de Brasília.

DATA E HORA PARA OFERECIMENTO DOS LANCES: 11:00h do
dia 28/12/2020 - horário de Brasília.

Id: 2286794

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS
DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁ-

RIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AV I S O

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS
DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁ-
RIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Comunica aos interessados a realização da 8ª Sessão Regulatória Or-
dinária no dia 22/12/2020, a partir das 10h, na plataforma Zoom Me-
etings com transmissão simultânea ao vivo pelo canal da Agetransp
no YouTube, conforme previsto na Resolução AGETRANSP nº
45/2020, para apreciação dos seguintes processos regulatórios:

1 - PROCESSO Nº SEI-220008/002070/2020 - SUPERVIA - REAJUS-
TE TARIFÁRIO - 2021 - CONSELHEIRA RELATORA ALINE ALMEI-
DA.

2 - PROCESSO Nº SEI-220008/002023/2020- CCR BARCAS - REA-
JUSTE TARIFÁRIO 2021 - CONSELHEIRO RELATOR CARLOS COR-
REIA.

3 - PROCESSO SEI Nº E-12/004.173/2018 - RIO BARRA - FATO RE-
LEVANTE DA OPERAÇÃO EM 05/04/2018 - BO RB7672018. - CON-
SELHEIRO RELATOR CARLOS CORREIA.

4 - PROCESSO Nº SEI-220008/000970/2020 - METRÔRIO - CÂMA-
RA DE NEGOCIAÇÃO - BASE E FÓRMULA DE CÁLCULO REMU-
NERAÇÃO CONCESSIONÁRIA - CONSELHEIRO RELATOR MURILO
LEAL

Id: 2286850

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

COMISSÃO DE PREGÃO

AV I S O

A COMISSÃO DE PREGÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVI-
MENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO torna pú-
blico, que por motivos internos, a licitação PE CODIN Nº 001/2020,
marcada inicialmente para dia 07/12/2020, às 11horas, fica adiado “si-
ne die”. Processo nº SEI-220010/000087/2020

Id: 2286826

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO

AV I S O

A COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DA COMPANHIA DE DE-
SENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
torna público, que por motivos exposto no Ofício nº SEI
285650/2020/ME, encaminhado pelo Conselho Nacional das Zonas de
Processamento de Exportação (CZPE), no qual restou consignado
pontos sensíveis à continuidade do certame objeto do presente pro-
cesso administrativo, que precisam ser observados em razão das nor-
mativas internas do regime da ZPE, em especial no tange o subitem
9.8 do Edital que limita em 20 (vinte) anos o direito da AZPE do Açu
em gerir a referida ZPE, faz-se necessária que a referida cláusula se-
ja avaliada segundo a legislação federal sob o fundamento de não ha-
ver nenhuma previsão legal que limite temporariamente o direito da
Administradora operar a ZPE., a licitação SELEÇÃO PÚBLICA Nº
001/2020, marcada inicialmente para ocorrer no dia 15/12/2020, às
10:30 horas, em sua Sede Social, na Av. Rio Branco nº 110 - 34º
andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, fica suspensa “sine die”, com a in-
terrupção dos prazos, para adequação dos pontos necessários a con-
tinuidade do Certame. Processo nº SEI-220010/000102/2020.

Id: 2286882

Ouvidoria:
0800 285 9796
De 2ª a 6ª feira, das 7h às 19h

ouvidoria@agetransp.rj.gov.br

www.agetransp.rj.gov.br

www.facebook.com/agetransprj

www.twitter.com/agetransp
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