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forças armadas

Intervenção e
GLO são usadas
para restabelecer
a segurança

Intervenção federal no Rio e Garantia da Lei e da
Ordem (GLO) são ferramentas no combate à
violência no RJ e por todo o país

D

iante de uma das
maiores crises na
área de segurança
pública, o Rio de Janeiro
solicitou auxílio e passou
a contar em fevereiro deste ano com a intervenção
federal no estado. Além
desse apoio, o Governo
Federal também executou
ações de Garantia da Lei
e da Ordem no Rio (GLO),
que é o uso das Forças
Armadas para ajudar no
combate à violência. Essas
e outras ações vêm ajudando as cidades no combate
ao crime e na busca pela
segurança dos cidadãos.
A intervenção federal
no Rio de Janeiro, em vigor
desde 16 de fevereiro e até
31 de dezembro deste ano,
está perto do fim, mas se

tornou um destaque entre as
diversas ações já feitas antes
no Estado, na área da segurança púbica para reestabelecer a
ordem na cidade. Ao longo de
dez meses, os moradores tiveram uma mudança na rotina e
contaram com a presença das
forças armadas pelas ruas,
aliados no combate ao crime.
De acordo com o Gabinete de Intervenção, até o dia
15 de outubro, as operações
tiveram a participação de
mais de 123 mil militares das
forças armadas, foram apreendidas 188 armas e mais de
670 pessoas foram detidas,
entre adultos e menores.
GLO usada em outras cidades

Além do uso no Rio de Janeiro, a GLO também se tornou
uma importante ferramenta
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para combater o crime em
todo o país. Com o envolvimento dos Ministérios da
Defesa, da Justiça, da Segurança Pública e do Gabinete
de Segurança Institucional
da Presidência da República, a GLO foi aplicada em
diversas ocasiões e localidades do país:
- Distrito Federal, de 24 a 25
de maio de 2017, por depredação de patrimônio público na
Esplanada dos Ministérios;
- Espírito Santo, de 6 a 16 de
fevereiro de 2017, por ocasião
da paralisação dos policiais
militares em Vitória; com primeira prorrogação de 17 a 23
de fevereiro de 2017 e segunda prorrogação de 24 de fevereiro a 8 março de 2017, pelo
mesmo motivo;
- Rio Grande do Norte, de

Intervenção Federal se tornou um destaque entre as diversas ações já feitas antes no Estado

1º a 15 de agosto de 2016, para
apoio na crise de segurança
pública em Natal;
- Roraima (Pacaraima), de
29 de agosto a 12 de setembro de 2018, pelos incidentes
envolvendo brasileiros e venezuelanos e a instabilidade
na faixa de fronteira. Com
prorrogação de 13 de setembro a 30 de outubro de 2018,
pelo agravamento da tensão
envolvendo brasileiros e refugiados venezuelanos, com
necessidade de proteção das
instalações e das atividades
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CARTÓRIO DO 2° OFICIO - COMARCA DE MACAÉ/RJ
INTIMA: UWE RIELAGE
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relacionadas ao acolhimento
de refugiados;
- Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
Rio 2016;
- Rio de Janeiro, de 14 a 22
de fevereiro de 2017, por perturbações da ordem na região
metropolitana do Rio de Janeiro. Prorrogado de 29 de julho de
2017 a 31 de dezembro de 2018,
com a justificativa de necessidade de imposição da GLO.

te por ordem expressa
da Presidência da República, as missões de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) ocorrem nos casos
em que há o esgotamento das forças tradicionais
de segurança pública, em
graves situações de perturbação da ordem, onde
é preciso o uso das Forças
Armadas para ajudar no
combate à violência.

O que é a glo

Fonte: Balanço do Governo
Federal 2016/2018

Realizadas exclusivamen-

EDITAL DE INTIMAÇÃO
GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO DO 9º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, atendendo a
requerimento da ROYAL TRUST INVESTIMENTOS E SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS S/A, CNPJ nº 24.044.662/0001-21,
com sede nesta cidade, prenotado sob o nº1834931, procede por meio do presente, nos termos do art.26, § 4º da Lei 9514/97,
à INTIMAÇÃO de ALICE DONOLA LAURO VIEIRA, brasileira, do lar, viúva, identidade IFP 3871701, CPF 405.540.747-53,
residente nesta cidade, para que compareça a esta Serventia, situada na Av. Nilo Peçanha, nº 12 – 6º andar, Centro/RJ, no
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados desta data, a fim de efetuar o pagamento dos encargos vencidos e não
pagos, previstos no Contrato firmado em 12/04/2004, com garantia de alienação fiduciária registrada na matrícula 283075 sob
o R-03, a qual diz respeito ao imóvel situado na Estrada do Rio Morto, nº95, apartamento 101, bloco 5 – Rio de Janeiro/
RJ, de responsabilidade de V.Sa. segundo o requerimento, o valor destes encargos, posicionado em 20/07/2018, sujeita-se a
atualização monetária, juros de mora e ao acréscimo dos encargos que vencerem, até a data do efetivo pagamento, conforme
planilha de débito que o acompanha. Fica V.Sa. cientificada de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado implica
na Consolidação da Propriedade do imóvel acima mencionado, em favor da credora fiduciária, nos termos do art.26, § 7º, da Lei
nº 9.514/97. Rio de Janeiro, 21 de Novembro de 2018. GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO.

NITRIFLEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 42.147.496/0001-70
AUDITORIA AMBIENTAL. NITRIFLEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, torna público
que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 27/09/2018, Relatório de
Auditoria Ambiental do ano de 2017 referente às atividades de fabricação de resinas
termoplásticas, borrachas nitrílicas e látices especiais e informa que este estará à
disposição para consulta na Rua Marumbi, 1300 - Campos Elíseos no município de
Duque de Caxias, nos período de 17/12/2018 a 20/12/2018, no horário das 8h às 12h.
Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível para consulta na
biblioteca do INEA, na Av. Venezuela, 110 – Saúde, no horário das 9h às 12h e das
13h30 às 17h30.

