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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Paraná recebe nesta quinta 
mais 309 mil doses da vacina

O Paraná receberá nesta 
quinta-feira (29) o 15° lote de 
vacinas contra o coronavírus 
enviado pelo Ministério da Saúde. 
No total, serão 309.200 doses 
de imunizantes. 
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ARAPOTI

Contribuintes recebem carro, moto e tv’s da 
campanha “IPTU em Dia dá Prêmios 2020”

Prefeitura adquire duas 
novas ambulâncias

Tributos

Saúde

Um carro zero quilôme-
tro, moto e cinco smart tv’s 
foram entregues aos sortea-
dos da campanha “IPTU em 
Dia dá Prêmios 2020”, da 
Prefeitura de Jaguariaíva. A 
distribuição ocorreu nesta 
terça-feira, 27, na área exter-
na do Centro Administrativo 
Prefeito Otélio Renato Baro-
ni.

Os contribuintes Ivan 
Francisco Mileski, do Jar-
dim Belvedere; Juliane Apa-
recida Palhano dos Santos, 
do Jardim Nossa Senhora 
de Fátima; Cirema Apareci-
da do Prado, da Cidade Alta; 
Ignês Ferreira Pivovar de 
Souza, do Pedrinha; e João 
Rodrigues dos Santos, do 
Jardim Primavera, levaram 
pra casa os televisores. A 
moto saiu para Pedro Fer-
reira Vaz, da Vila André, que 
não esteve na cerimônia. Já 
o automóvel foi recebido 
pela moradora da Cidade 
Alta, Conceição Prestes. “Es-
tou muito feliz, este prêmio 
veio em boa hora”, disse ela.

A prefeita Alcione Le-

JAGUARIAÍVA

Contemplados receberam a premiação nesta terça-feira. Foto: Divulgação

Prefeito Irani Barros, Vice Potinho e Secretária Andréa Silva. 
Foto: Divulgação

mos, parabenizou aos par-
ticipantes e falou de seu 
empenho em honrar os 
compromissos assumidos 
pelo município e ainda da 
importância da campanha, 
que melhora as receitas pró-
prias municipais. “Ao incen-
tivarmos os contribuintes 
estarem em dia com o paga-
mento do IPTU e solicitarem 
notas de serviços os benefí-
cios são gerados para todos”, 
diz. Os prêmios somaram 
mais de R$69 mil.

Também participaram 
dos procedimentos de entre-
ga a secretária de Finanças e 

Planejamento, Bruna Silva 
Miranda, e o diretor de Tri-
butação, Disnei Alves de Oli-
veira. Compareceram ainda 
o vice-prefeito Adilson Pas-
sos Félix e alguns secretários 
municipais.

Resultados – Nesta cam-
panha de incentivo mais de 
20 mil cupons foram habi-
litados, com destaque para 
os distribuídos para o paga-
mento do IPTU à vista, que 
teve crescimento gradativo 
desde 2015, até atingir 42% 
de adesão no último ano.

Com mais de 12.600 
imóveis cadastrados, a arre-

cadação de IPTU referente a 
2020 pode fechar em R$3,5 
milhão, se todos fizerem a 
quitação. A maioria está com 
o imposto em dia, mas quem 
está inadimplente pode 
aproveitar os descontos de 
juros e multas via REFIS 
(Programa de Recuperação 
de Créditos Fiscais). Mais 
informações podem ser ob-
tidas no Departamento de 
Tributação do município ou 
pelos telefones 3535-9415, 
3535-9416 e 3535-9417.

Assessoria de Comuni-
cação da Prefeitura de Ja-
guariaíva

A Prefeitura Municipal 
adquiriu, com recursos pró-
prios, duas novas ambulân-
cias. Os equipamentos, nos 
quais foram investidos R$ 
339.998,00, serão desti-
nados ao Hospital Munici-
pal 18 de Dezembro para o 
transporte de passageiros e 
atendimento de outras de-
mandas da Saúde. 

“É um investimento que 
fazemos para melhorar o 
atendimento de nossa po-
pulação. Temos trabalhado 
para melhorar a estrutura 
da prefeitura e, por conse-
quência, ofertar serviços 
públicos de qualidade aos 
cidadãos”, exalta o prefeito 
Irani Barros.

A verba utilizada para 
aquisição foi reservada para 
esse propósito em 2020.

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Tel.: (43) 3535-1585

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS
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Direito Vivo

ARGENTINIZAÇÃO DO BRASIL
A política econômica do governo federal e a taxa básica 

de juros do Banco Central tornaram o Brasil uma economia 
dolarizada, tal como a Argentina.

Por outro lado, enquanto o Banco Central aumentou o 
valor das suas reservas, a inflação de 30% de março de 2020 
até março de 2021 medida pelo IGPM-FGV e o aumento do 
salário-mínimo em apenas 5,45% representam o empobreci-
mento dos brasileiros em 24,55% no interregno mencionado.

Além disso, o dólar provocou a ausência de produtos no 
mercado interno e o aumento das exportações, pondo em di-
ficuldade a indústria brasileira voltada ao mercado interno.

Por conseguinte, a “argentinização” do Brasil é uma rea-
lidade presente e não uma possibilidade futura, tanto assim 
que aumentou a taxa de desemprego.

Também não podemos deixar de registrar que o crescen-
te aumento de gastos públicos, a eliminação de mecanismos 
de controle de corrupção e principalmente o crescente au-
mento da carga tributária, proporciona o ambiente perfeito 
para uma Moratória Internacional.

Máxime se considerarmos que os Títulos do Tesouro Na-
cional correm risco de não serem adquiridos e a dívida públi-
ca não possa ser protelada..

Quer dizer que estamos aumentando a concentração de 
renda, diminuindo a classe média e aumentando os pobres e 
os miseráveis.

O Governo Federal atual não cumpre nem sequer o pre-
âmbulo da Constituição Federal:

“Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprome-
tida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífi-
ca das controvérsias”.

Certamente estamos em recessão econômica desde ju-
nho/2014 até março/2021, de sorte que não pode nos dar ao 
luxo de comparar nem sequer com os hermanos. 

O futuro também é preocupante, pois a população enve-
lhecendo e o aumento do déficit público, pode aumentar em 
muito a governabilidade deste País.

Temos o risco de permanecer em recessão  por 26 anos 
contínuos, a contar de julho de 2014, o que não é compatível 
com o bem-estar e desenvolvimento previsto no preâmbulo 
da Constituição Federal.

Lançamento do Feira Verde 2021 tem quase 
3 toneladas de recicláveis recolhidos

Sustentatibilidade

A administração muni-
cipal realizou na segunda-
-feira, 26, o relançamento 
do programa Feira Verde. 
Sob a nova bandeira “Cida-
de Limpa, Vida Saudável”, o 
programa ganhou um novo 
formato e toda elaboração 
do projeto foi acompanha-
da pela prefeita Alcione 
Lemos, juntamente com a 
secretária Sandra Negrini e 
sua equipe, que uniram em 
um só programa ações edu-
cativas, sociais, ambientais 
e econômicas.

Adaptado para situação 
de pandemia, o programa 
está melhor e com mais 
variedades de produtos, 
contudo, continua com 
uma forte essência social, 
cujo objetivo é oportuni-
zar a todos o acesso à ali-
mentação saudável. Outra 
diretriz norteadora do Fei-
ra Verde é a proteção ao 
meio ambiente, através da 
destinação correta do lixo, 
que vem ao encontro das 
atividades e assuntos exe-

cutados na  nova pasta que 
sedia o projeto, a Secreta-
ria Municipal de Turismo e 
Meio Ambiente (SETMA).

A compra dos produtos 
é feita por licitação, na mo-
dalidade chamamento pú-
blico, voltada a pequenos 
produtores, dando destina-
ção à produção do homem 
do campo. Através da reci-
clagem, que é o reaprovei-
tamento de materiais que 
seriam descartados no lixo, 
o município proporciona a 
geração de renda para os 
catadores de recicláveis.

Com cunho educativo, o 
Feira Verde é tema entre os 
alunos da rede municipal 
de ensino, que já crescem 
conscientes da importân-
cia da separação correta do 
lixo para manter a cidade 
limpa e preservar a natu-
reza.

Em apenas dois dias fo-
ram atendidas quase 200 
famílias e distribuídos mais 
de 650 Kg de alimentos, 
além dos recicláveis reco-
lhidos que somam mais de 
2,6 toneladas.

Os produtos são deri-
vados da Agricultura Fa-
miliar, onde 36 produtores 
estão fornecendo em for-
mato de licitação. O valor 
inicial destinado pela ad-
ministração na aquisição 
dos produtos foi de R$ 407 
mil.

Com uma cartela de 
produtos ampliada,o Fei-
ra Verde agora conta com 
mais de 30 variedades em 
produtos, incluindo horta-
liças, legumes e frutas.

Para evitar entraves 
na fila, os produtos já são 
entregues embalados em 
kits prontos, cada kit pos-
sui dois quilos de hortifrú-
tis variados. Cada família 
pode trocar recicláveis 
equivalentes a até 10 qui-
los de alimentos, o que 
corresponde a cinco kits.

Para facilitar o trabalho 
dos separadores, agora só 
serão recebidos materiais 
higienizados, sem resquí-
cios de alimentos sólidos 
ou líquidos.

A equipe da SETMA 
realizou a revitalização no 
novo espaço (antiga Sama) 
que abrigará toda logística 
do programa, recebimen-
to de produtos, contagem, 
armazenamento e saída de 
alimentos. O prédio recebeu 
pintura, instalação de pran-
chões e freezers.

Para promover a econo-
mia, a equipe de 15 pessoas 
é formada por servidores da 
SETMA e funcionários de 
diversas secretarias que, por 
conta da pandemia, tiveram 
suas atividades pausadas, 
como motoristas da Educa-
ção, servidores das secre-
tarias de Desenvolvimento 
Econômico e Agropecuária 
(SEDEA) e Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e 
Logística(SEDUL).

Para a pesagem dos re-
cicláveis, a administração 
adquiriu uma nova balança.

Assessoria de Comuni-
cação da Prefeitura de Ja-
guariaíva

JAGUARIAÍVA Mais variedades Novo local

Paraná receberá mais 309,2 mil 
doses de vacinas contra Covid-19

Primeiro lote de vacinas 
da Pfizer chega nesta 

quinta ao Brasil

Vacinação

Saúde

Cidadão pode trocar lixo reciclável por alimentos 
produzidos por pequenos agricultores do município

Lixo recolhido é enviado para associação de catadores 
de recicláveis, gerando emprego e renda

O primeiro lote de va-
cinas da Pfizer chega nesta 
quinta-feira (29) ao Brasil. 
No total, 1 milhão de doses 
serão transportadas em voo 
que chegará ao Aeroporto 
de Viracopos, com aterris-
sagem prevista para as 19h.

As doses serão distribu-
ídas para os 26 estados e 
o Distrito Federal. Segun-
do o Ministério da Saúde, 
a orientação é que sejam 
priorizadas as capitais devi-
do às condições de armaze-
namento da vacina, que de-
manda temperaturas muito 
baixas.

Conforme o Ministério 
da Saúde, os entes federa-
dos receberão de forma pro-
porcional e igualitária. Os 
frascos serão entregues em 
temperaturas entre -25ºC 

e -15ºC, cuja conservação 
pode ser feita apenas du-
rante 14 dias. Após entrar 
na rede de frio, com tempe-
raturas de armazenamento 
entre 2ºC e 8ºC, o prazo 
para aplicação é de cinco 
dias.

Por essa razão, o Minis-
tério informou que enviará 
duas remessas diferentes. 
Cada uma delas terá 500 
mil doses e será referente, 
respectivamente, às primei-
ra e segunda doses que cada 
cidadão deverá receber.  

O Ministério da Saúde 
comprou 100 milhões de 
doses do imunizante. Em 
março, em reunião com a 
farmacêutica, a pasta apre-
sentou a previsão de que até 
junho seriam entregues 13,5 
milhões de doses.

O Paraná receberá nos 
próximos dias o 15° lote de 
vacinas contra o coronaví-
rus enviado pelo Minis-
tério da Saúde. No total, 
serão 309.200 doses de 
imunizantes: 6.200 doses 
da Coronavac, fabricada 
pelo Instituto Butantan/
Sinovac, e 303.000 da Co-
vishield, da Universidade 
de Oxford/Astrazeneca/
Fiocruz.

Todas as vacinas são 
destinadas à primeira dose 
de grupos prioritários cuja 
imunização já está em an-
damento: pessoas de 60 a 
64 anos e profissionais da 
segurança pública e salva-
mento.

Das vacinas da Fio-
cruz, 270.380 são desti-
nadas ao prosseguimento 
da vacinação de pessoas 

de 60 a 64 anos, o que cor-
responde a 48% do total 
da população deste grupo, 
e 2.277 doses devem ser 
aplicadas a profissionais 
de segurança, salvamento 
e Forças Armadas – quan-
titativo que representa 
6% do total do grupo. As 
demais doses do lote são 
da reserva técnica. É par-
te de uma distribuição de 
5.168.250 de imunizantes 
desse laboratório.

Já as doses da Corona-
vac são destinadas somen-
te às pessoas entre 60 e 64 
anos. São 5.581 doses para 
o grupo, o que correspon-
de a 1% desta população, 
além das destinadas à re-
serva técnica. São 104.800 
doses do Instituto Butan-
tan para todo o País nesta 
semana.

Divulgação/AEN-PR

Até esta quarta-feira, 
1.648.462 pessoas haviam 
recebido a primeira dose 
e 939.970 a segunda dose 
no Paraná, segundo o Va-

cinômetro da Secretaria 
Estadual de Saúde. No to-
tal, 16,26% da população 
paranaense já recebeu ao 
menos uma dose.
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A Fundação Sicredi, 
braço social e cultural da 
instituição financeira co-
operativa com mais de 5 
milhões de associados e 
presença em 24 estados e 
no Distrito Federal, acaba 
de divulgar estudo sobre o 
impacto social do progra-
ma“ A União Faz a Vida”.O 
trabalho buscou, por meio 
de metodologia científica, 
identificar o Retorno Social 
do Investimento (SROI) da 
iniciativa realizada há mais 
de 25 anos com crianças e 
adolescentes de escolas pú-
blicas e privadas de diver-
sas regiões do Brasil. Como 
principais resultados, o es-
tudo revelouque os impac-
tos do Programa permane-
cem na mesma intensidade 
na vida dos participantes 
por um período de cinco a 
sete anos,e que correspon-
dem a quatro vezes o inves-
timento realizado. Ou seja, 
para cada R$ 1,00 investi-
do, são gerados R$ 4,07 de 
impactos sociais.

A metodologia SROI, 
aplicada no desenvolvi-
mento do estudo, permite 
que os impactos sociais 
sejam monetizados, isto 
é, atribuem-se valores em 
reais (R$) aos impactos 

mensurados na pesquisa. 
Com isso, tendo como base 
o ano de 2019, o estudo 
estima que o valor social 
gerado pelo Programa é de 
cerca de R$ 465milhões, 
sendo 88,5% deste valor 
correspondente às trans-

formações percebidas nos 
alunos participantes, e 
11,5% do valor composto 
pelas mudanças percebidas 
nos professores. Outra im-
portante conclusão foi que 
seis em cada dez alunos 
aumentaram seu interesse 

pela escola e suas ativida-
des. 

A iniciativa tem como 
objetivo promover prin-
cípios de cooperação e ci-
dadania entre crianças e 
adolescentes de escolas de 
Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Mé-
dio nas comunidades onde 
a instituição financeira 
cooperativa atua, estimu-
lando-os a serem protago-
nistas que tomam decisões 
coletivas e constroem pro-
jetos cooperativos.

Ao longo de mais de 25 
anos, o Programa tem sido 
desenvolvido em escolas 
das regiões Sul, Sudeste, 
Centro-Oeste e Norte do 
país e já alcançou a marca 
de mais de 3 milhões de 
crianças e adolescentes im-
pactados, além de mais de 
150 mil educadores, res-
ponsáveis por implemen-
tar os princípios e a meto-
dologia.

“É gratificante trans-
formar a vida de crianças 
e adolescentes por meio da 
educação. O Programa au-
menta o interesse e envol-
vimento dos participantes 
no processo de aprendiza-
gem, sendo capaz de pro-
mover um maior senso de 
cidadania e coletividade e 
uma série de habilidades 
sócio emocionais.  Desen-
volvemos esses jovens para 
que eles promovam im-
pactos positivos em suas 
comunidades”, explica Ro-
meo Balzan, superinten-
dente da Fundação Sicredi.

Mais informações so-
bre o relatório do Retor-
no Social do Investimento 
– SROI estão disponíveis 
em: https://auniaofazavi-
da.com.br/impacto/estu-
do/

‘A União Faz a Vida’: programa do Sicredi gera impacto 
social quatro vezes maior do que valor investido

Ação Social
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SUBRAS - SUBSTRATO DO BRASIL LTDA, CNPJ: 
09.632.638/0001-10, sito à Rodovia Parigot de Souza 
PR 92 KM 34, torna público que recebeu do  IAT (Ins-
tituto de Terras e Águas )a Licença Prévia, sob número 
227383, com validade até 01/04/2023 para indústria 
de madeira, fabricação de farinha de madeira (moagem, 
compostagem de resíduos sólidos de madeira, fabrica-
ção de substratos agrícola).

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA

Contran prorroga prazo para motoristas 
realizarem exame toxicológico

Frente Parlamentar solicita exclusão de rodovias 
estaduais do programa de concessão federal

Trânsito

Política

O Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) decidiu 
prorrogar os prazos para a 
realização do exame toxico-
lógico periódico para o con-
dutor habilitado nas catego-
rias C, D e E. A medida foi 
publicada hoje (28) no Diá-
rio Oficial da União (DOU), 
estabelecendo uma tabela 
com novos prazos, ao longo 
do ano de 2021, de acordo 
com a data de validade da 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH).

A nova Lei do Trânsito, 
que entrou em vigor no dia 
12 de abril de 2021, determi-
na que todos os condutores 
dessas categorias com me-
nos de 70 anos deverão ser 
submetidos a novo exame a 
cada período de dois anos e 
seis meses. O prazo começa 
a contar a partir da obtenção 
ou renovação da CNH.

Segundo a legislação, o 
motorista que conduzir veí-
culo para o qual seja exigida 
habilitação nas categorias C, 
D ou E sem realizar o exame 
toxicológico após 30 dias do 
vencimento do prazo estabe-
lecido, incorrerá em infração 

gravíssima. A sanção para 
esses casos é de R$1.467,35 e 
suspensão do direito de diri-
gir por três meses.

A deliberação do Contran 
diz que os motoristas que 
exercem atividade remune-
rada, com data de validade 
da Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) anterior ao 
dia 12 de outubro de 2023, 
não serão multados no mo-
mento da renovação da ha-
bilitação pela não realização 
do exame.

A determinação do Con-
tran diz, porém, que todos os 
condutores que forem flagra-
dos conduzindo veículo das 
categorias C, D ou E sem ter 
realizado o exame toxicológi-
co periódico, de acordo com 
a tabela, ficarão sujeitos a 
aplicação da multa.

O Contran determinou 
ainda que os laboratórios 
credenciados em todo o país 
deverão inserir no sistema 
Renach a informação, em até 
24 horas, da data e hora da 
realização da coleta do exa-
me. Além disso, os labora-
tórios terão um prazo de até 
25 dias, contados a partir da 

A Frente Parlamentar 
sobre o Pedágio da Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
encaminhou nesta quarta-
-feira (28) à Agência Nacio-
nal de Transportes Terres-
tres (ANTT) um documento 
solicitando a exclusão das 
rodovias de titularidade do 
Estado do Paraná do pro-
grama de concessões de 
estradas elaborado pelo Go-
verno Federal até que um 
projeto de lei tratando do 
tema seja analisado pelo Po-
der Legislativo Estadual. O 

documento também solicita 
que sejam considerados no 
planejamento das conces-
sões de serviços rodoviários 
em andamento os impactos 
dos investimentos não reali-
zados pelos atuais contratos 
em vigor.

A medida tomada pela 
Frente Parlamentar segue 
uma decisão do Tribunal de 
Contas da União (TCU). Na 
última segunda-feira (26), 
o TCU publicou um acór-
dão determinando que a 
Assembleia Legislativa de-

verá deliberar sobre a ces-
são das rodovias estaduais 
no processo de licitação do 
novo modelo de concessão 
rodoviária proposto pelo 
Governo Federal. A decisão 
determina ainda que o pro-
cesso de licitação deverá le-
var em conta os impactos da 
falta de investimentos dos 
atuais contratos nas futuras 
concessões.

O encaminhamento da 
Assembleia alerta sobre a 
necessidade de se conside-
rar os impactos que o pro-

grama de concessão terá nos 
futuros contratos, levando-
-se em consideração a não 
realização de obras pelas 
concessionárias e pagamen-
tos já realizados pelos usuá-
rios. Questiona ainda que a 
manutenção das irregulari-
dades e ilegalidades apon-
tadas pode produzir “vícios 
insanáveis no procedimen-
to licitatório, o que poderá 
levar à responsabilização 
pessoal pelos eventuais pre-
juízos ao erário público es-
tadual e federal”.

data da coleta, para incluir o 
resultado do exame no Re-
nach.

De acordo com o Minis-
tério da Infraestrutura, as 
novas datas foram decididas 
por conta da pandemia de 
covid-19, com amplo de-
bate dentro do Fórum Per-
manente para o Transporte 
Rodoviário de Cargas (Fó-
rum TRC), com a Associa-
ção Brasileira de Toxicologia 
(ABTOX), Confederação Na-
cional do Transporte (CNT), 
Confederação Nacional dos 
Transportadores Autônomos 
(CNTA) e a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF).

“O condutor das catego-
rias C, D ou E, deverão ob-
servar a tabela e, conforme a 
data de validade de sua CNH, 
verificar qual o prazo limite 
para realizar o exame toxi-
cológico periódico. Além de 
regularizar sua situação pe-
rante a legislação de trânsito, 
o condutor pode aproveitar o 
exame periódico para a reno-
vação da carteira de habilita-
ção, se a renovação ocorrer 
em até 90 dias após a data da 
coleta da amostra. Se a coleta 
da amostra ocorrer há mais 
de 90 dias, o motorista pre-
cisará fazer um novo teste”, 
informou o ministério.
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Homem é encontrado morto em 
estrada para fábrica de papel

PM apreende crack, cocaína, 
maconha e arsenal em Jaguariaíva

Homicídio Operação Policial

No final da tarde de 
domingo, 25, por volta das 
17h15min, o cadáver de um 
homem foi encontrado à 
beira da estrada municipal 
DR-01 que liga Arapoti à 
fábrica de papel. O corpo 
estava em um local a poucos 
metros de uma balança para 
pesagem de caminhões.

De acordo com informa-
ções repassadas pela Polícia 
Civil, até está terça-feira, 
27, a vítima fatal ainda não 
havia sido identificado. Os 
investigadores, no entanto, 
acreditam que o corpo te-
nha sido desovado no local. 
O homem possuía diversas 
perfurações pelo corpo, in-
dicando que foi vítima de 

Na última sexta-feira, 
23, a Polícia Militar (PM) 
realizou ação que resultou 
em uma grande apreensão 
de drogas e armas no bairro 
Santa Cecília. Sete pessoas 
foram detidas e encaminha-
das à Delegacia da Polícia 
Civil, sendo quatro homens, 
duas mulheres e uma menor 
de idade. Os policiais apre-
enderam 375 gramas de 
Crack, 575 gramas de maco-
nha e 60 gramas de cocaína. 
Também foram apreendi-
das uma espingarda calibre 
12, uma pistola calibre 380, 
duas espingardas de pres-
são adaptadas para calibre 
22 e muitas munições.

De acordo com relatório 
divulgado pela PM, poli-
ciais realizavam diligências 
quando chegaram à uma 
residência onde estaria um 
aparelho celular roubado no 
último dia de 15 de março. 

ARAPOTI JAGUARIAÍVA

Divulgação

golpes de arma branca.
O corpo foi encaminha-

do ao Instituto Médico Le-
gal (IML) de Ponta Grossa 
para a realização de perícia 
criminal. A investigação 

da Polícia Civil agora tenta 
apurar a identidade da ví-
tima, bem como encontrar 
o responsável ou responsá-
veis pelo crime e as respec-
tivas motivações.

Divulgação/PM

Nesta residência, eles loca-
lizaram o aparelho roubado 
com uma adolescente de 13 
anos. Ainda encontraram 
uma espingarda calibre 12 
com 7 munições. A adoles-
cente relatou aos policiais 
que a arma pertencia ao seu 
namorado, e que o aparelho 
celular ela havia ganhado de 
um amigo.

A menor indicou aos 
policiais onde seria a re-
sidência do suposto ami-
go. A partir daí os policiais 
realizaram diligências em 

três residências onde foram 
apreendidas munições de 
calibres 38, 40, uma pistola 
calibre 380 com 15 muni-
ções, duas espingardas de 
pressão adaptada para ca-
libre 22, 60 gramas de “co-
caína”, 575 gramas de ma-
conha, 375 gramas de crack, 
duas balanças de precisão 
e dinheiro. Três Mulheres 
(13, 37 e 49 anos) e quatro 
homens (31, 31, 21, 34 anos) 
foram encaminhados para a 
delegacia juntamente com o 
material apreendido.

Tropa de Choque enquadra infratores das 
normas de combate à Covid-19 em Arapoti

Polícia apreende adolescente 
suspeito de tentativa de dois 
homicídios em Jaguariaíva

Segurança

Crimes solucionados

As ações de fiscalização 
do cumprimento às normas 
sanitárias para prevenção e 
enfrentamento à COVID-19 
neste último final de sema-
na (24 e 25 de abril) conta-
ram com o apoio da Tropa 
de Choque do Batalhão da 
Polícia Militar de Ponta 
Grossa. Foram aplicadas 
17 multas por não uso de 
máscara, uma multa em 
residência e dois estabele-
cimentos comerciais foram 
interditados.

Segundo a chefe da Vi-
gilância Sanitária, Églen 
Lima, a fiscalização com 
auxílio policial surte efeito, 
no entanto é necessária uma 
maior colaboração por parte 
da população. “Precisamos 
que as pessoas entendam 
que somente com a ajuda 
delas poderemos fazer com 
que a situação da pandemia 
em Arapoti continue melho-
rando. A população precisa 
se sensibilizar e seguir as 
medidas estabelecidas para 
o enfrentamento à pande-
mia” ressalta.

Na manhã desta terça-
-feira, 27, um adolescente 
de 17 anos foi apreendido 
pela Polícia Civil. O menor é 
suspeito de duas tentativas 
de homicídio ocorrido nos 
últimos dias no município. 
Ele foi detido e encaminha-
do ao Centro de Socioedu-
cação (CENSE) Regional de 
Ponta Grossa.

De acordo com informa-
ções repassadas pelo dele-
gado Derick Moura Jorge, 
o primeiro crime aconteceu 
na tarde do último dia 16 de 
abril. Um jovem de 20 anos 
deu entrada no Hospital 
Municipal Carolina Lupion 
após ser atingido três golpes 
de faca, que lhe atingiram 
as costas, o braço e o peito, 
tendo este último golpe per-
furado o seu pulmão, acar-
retando a necessidade de 
um procedimento cirúrgico.

“De acordo com o apu-
rado, os fatos ocorreram no 
bairro Primavera, nas pro-
ximidades da Rua Francisco 
Beltrão, em Jaguariaíva/
PR. Posteriormente, no dia 
24 de abril, por volta das 
13h40min, no bairro Santa 
Cecília, indivíduos a prin-
cípio desconhecidos desfe-
riram golpes de faca contra 
o braço e o abdômen de um 
homem de 40 anos, fazendo 
com que parte do seu intes-

tino saísse para fora da cavi-
dade abdominal” explicou o 
delegado.

De posse destas infor-
mações, o Setor de Inves-
tigações da Delegacia da 
Polícia Civil de Jaguariaíva 
empreendeu diligências que 
indicaram o adolescente de 
17 anos como sendo o au-
tor de ambos os crimes. “O 
primeiro ato praticado por 
ciúmes, eis que a ex-compa-
nheira da vítima atualmente 
mantém um relacionamen-
to amoroso com o autor, e o 
segundo fato motivado por 
dívidas relativas ao tráfico 
de drogas” complementou 
Moura Jorge. 

A Polícia Civil represen-
tou pela internação provi-
sória do jovem, pleito este 
deferido pelo Poder Judi-
ciário local e o respectivo 
mandado de busca e apre-
ensão cumprido na manhã 
desta terça-feira. Após ser 
conduzido à Delegacia de 
Polícia de Jaguariaíva pelos 
investigadores, o adoles-
cente foi ouvido a respeito 
dos fatos e posteriormente 
encaminhado ao Centro de 
Socioeducação (CENSE) 
Regional de Ponta Grossa, 
onde se encontra acautela-
do à disposição da Vara da 
Infância e da Juventude de 
Jaguariaíva. As vítimas dos 
fatos seguem internadas no 
hospital local.

ARAPOTI

JAGUARIAÍVA

Jovens promovendo aglomerações foram autuados em flagrante. 
Foto: Divulgação


