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INCINERAÇÃO

SÃO PAULO

FALECIDO :INEZ CRISTOFOLI PERAZOLO
LOCAL DO ÓBITO :HOSP.CEMIL – UMUARAMA -PR  
LOCAL DE VELORIO : CAPELA PREVER – UMUARAMA   – PR
DATA DO ÓBITO :01/07/2014
DATA DO SEPULTAMENTO : 02/07/2014 – CEMITERIO MUNICIPAL DE
UMUARAMA  - PR
IDADE : 80ANOS

FALECIDO :CRIZEIDE FLALZINA DIAS LEDO  
LOCAL DO ÓBITO :HOSP.NOSSA SENHORA APARECIDA  – UMUARAMA -PR
LOCAL DE VELORIO : CAPELA PREVER – UMUARAMA   – PR
DATA DO ÓBITO :01/07/2014
DATA DO SEPULTAMENTO : 02/07/2014 – CEMITERIO MUNICIPAL DE
UMUARAMA  - PR
IDADE :55ANOS

PC de Xambrê incinera
mais de 717 quilos de drogas
apreendidas na região

Umuarama – Equipes
da Polícia Civil (PC) de
Xambrê, chefiadas pelo
delegado Valdir Balan, in-
cineraram, na manhã de
ontem (02), mais de 717
quilos de maconha e 200
gramas de cocaína num
frigorífico em Umuarama.
A destruição dos ilícitos
aconteceu mediante auto-
rização judicial e também
foram eliminados colchões
que eram utilizados pelos
presos, que foram substi-
tuídos.

A incineração começou
por volta das 11h e as dro-
gas foram trazidas da de-
legacia de Polícia Civil de
Xambrê, onde estavam
armazenadas, para um
frigorífico em Umuarama.
Os 717 quilos de maconha
foram apreendidos duran-
te fiscalizações realizadas

pela Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF), no Posto de
Alto Paraíso, e também
pela Polícia Militar (PM)
de Xambrê, que na última
semana retirou mais de
300 quilos da droga de cir-
culação.

“Mesmo assim, por ser
uma região de fronteira,
nós sabemos que passa
muita [droga]. É preciso
ter um aumento no efetivo
da PRF, da PM e a Polícia
Civil, vocês sabem, não
tem condições, falta gente
até para o plantão”, criti-
ca o delegado Balan. Além
da droga incinerada em
Umuarama, também há
entorpecentes que foram
apreendidos na região,
que, ao invés de ficarem
alocados em Xambrê, são
levados para a Polícia Fe-
deral (PF) de Guaíra.

Mais de 717 quilos de drogas foram incineradas deacordo com o delegado Valdir Balan
“Isso acontece quando

a droga é adquirida fora
do país. Quando o crime é
de uma cidade para outra
ou de um Estado para ou-
tro, aí vai para a Polícia
Civil”, esclarece o policial.
Para destruir as drogas a
PC obteve autorização ju-

dicial, que também prevê a
retiraram de amostra legal
para os trâmites legais de
inquérito e outros procedi-
mentos-padrão dentro das
esferas judiciárias.

Todo esse montante de
drogas apreendidas pelas
autoridades policiais foi

retirado de circulação so-
mente entre os meses de
abril e junho, de acordo
com a Polícia Civil.

ColchõesColchõesColchõesColchõesColchões
Aproveitando a oportu-

nidade de utilizar a estru-
tura do frigorífico, a Polí-
cia Civil de Xambrê tam-

bém realizou a incineração
dos colchões velhos que
foram substituídos por ou-
tros para os presos da uni-
dade. A espuma foi incine-
rada junto com as drogas
para evitar danos ambien-
tais, já que o material é
poluente.

Solenidade alusiva ao Dia do Bombeiro tem
tom de despedida do Comando em Umuarama

Umuarama – A soleni-
dade de comemoração ao
Dia Nacional do Bombeiro
em Umuarama teve tom de
despedida. O evento acon-
teceu na sede do 6º Subgru-
pamento de Bombeiros Mi-
litares Independente (6º
SGBI) e reuniu, além da tro-
pa, autoridades civis e mi-
litares. Entre os presentes
estava o comandante do 6º
SGBI, representantes do
25º Batalhão de Polícia Mi-
litar (25º BPM), Polícia Mi-
litar Ambiental, Polícia Ci-
vil, Exército Brasileiro e
prefeitura municipal.

Durante o evento tam-
bém houve a premiação da
guarnição vencedora das
“1ª Olimpíada dos Bombei-
ros”, que foi a Bravo. Os
bombeiros que compõem a
equipe foram agraciados
com medalhas e troféus
que foram entregues pelas
autoridades presentes.

Na Olimpíada os milita-
res, divididos em quatro
equipes competiram em

modalidades esportivas e
técnico-profissionais com
base na atividade fim, de-
senvolvida pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Para-
ná, conforme informou em
nota o Corpo de Bombeiros.

Para o comandante do
6º SGBI solenidades como
esta são importantes para

valorizar a profissão de
bombeiro. “Temos que
enaltecer o investimento do
governo do Estado no Cor-
po de Bombeiros e ter a cer-
teza de que, quem precisar
do auxílio desses homens,
certamente receberá”, dis-
se, emocionado.

Há nove anos a frente do
6º SGBI, o major Carlos Al-

O major Carlos Alberto deOliveira deixa o comando do6º SGBI em dezembro Ontem foi comemorado o Dia Nacional do Bombeiro
com solenidade em Umuarama

berto deixa o comando da
unidade em dezembro.
“Para mim foi um sonho re-
alizado me tornar bombeiro
e poder comandar aqui em
Umuarama”, enfatizou. De
acordo com a assessoria de
imprensa da Polícia e Bom-
beiros Militares ainda não
há o novo nome do coman-
dante que assume o 6º SGBI.

Pai e filho são mais duas vítimas
da rodovia estadual PR-323

Cianorte – Claudecy
Silva, 58, e Daniel Juni-
or, 17, morreram, duran-
te um acidente ocorrido
na rodovia estadual PR-
323, no fim da tarde de
terça-feira (01). As víti-
mas eram pai e filho e os
corpos foram encami-
nhados para o Instituto
Médico-Legal (IML) de
Campo Mourão para, em
seguida, serem liberados
para os ritos fúnebres.

De acordo com a Polí-
cia Rodoviária Estadual
(PRE) as vítimas esta-
vam numa motocicleta
Yamaha YBR, que volta-
va para rodovia após
sair de um posto de com-
bustíveis. Um Doblô com
placas de Cianorte que
transitava pela rodovia
não viu a motocicleta e
acabou batendo na late-
ral. O acidente aconteceu
por volta das 17h20, mas
a colisão violenta fez
com que o trânsito fosse

liberado apenas às 18h.
As equipes do Corpo

de Bombeiros foram até
o local da colisão, po-
rém, pai e filho não resis-
tiram às lesões e morre-
ram ainda no local. Com
o impacto os corpos fo-
ram arremessados me-
tros distantes dos veícu-
los. Ambas as vítimas
eram moradores de Cia-
norte, já o condutor do
Doblo não teve ferimen-
tos, mas ficou abalado
com a batida.

Já na manhã de ontem
(02) os corpos haviam
sido liberados para veló-
rio e sepultamento. Os ve-
ículos envolvidos no aci-
dente foram recolhidos
ao pátio da PRE de Cia-
norte para os trâmites le-
gais. A orientação das
autoridades é para que os
motoristas e motociclis-
tas se certifiquem de que
há espaço livre na pista
antes de entrar nas vias.

PM atende duas ocorrências de “calote”
Umuarama – Equipes do

25º Batalhão de Polícia Mili-
tar (25º BPM) atenderam
ocorrências inusitadas nes-
sa terça-feira (01) em Umu-
arama e Xambrê. Ambas en-
volviam o não-pagamento
dos credores, que acionaram
os policiais militares para
tentar resolver as pendênci-
as. Não houve necessidade
de efetuar prisões e as víti-
mas não tiveram de arcar
com os prejuízos.

A primeira situação ocor-
reu por volta das 14h, de
acordo com a Comunicação
Social do 25º BPM. As equi-
pes foram acionadas para ir
até o bairro Jardim Itapuã,
onde havia um desentendi-
mento entre credor e deve-
dor. A vítima informou às
equipes que uma mulher,
identificada como Maria Val-
delice Silva Maura, teria ad-
quirido uma carga de lajo-
tas e que o pagamento seria
feito metade em depósito
bancário e metade em forma
de cheque.

Quando a venda foi con-
cluída o empresário checou
a validade do cheque e des-
cobriu que não havia saldo

suficiente em conta (aproxi-
madamente R$ 2400) para
compensar a transação. O
depósito, de acordo com a
vítima, também não havia
sido feito. O homem suspei-
tou que a cliente estivesse
aplicando um golpe e acio-
nou a Polícia Militar (PM) que
foi até o local.

Com a chegada das equi-
pes empresário e cliente en-
traram num acordo e a situ-
ação foi resolvida. Mais tar-
de, em Xambrê, os policiais
militares tiveram de resolver
outra ocorrência do tipo. Um
rapaz identificado como Fa-
biano Arantes Cassulino foi
até um posto de combustí-
veis às margens da rodovia
estadual PR-489 e abasteceu
uma camioneta F-250.

Depois disso, todavia, o
motorista saiu do estabele-
cimento sem pagar a conta.
As equipes fizeram rondas
nas imediações e encontra-
ram o suspeito, que ressar-
ciu a empresa. O responsá-
vel pelo posto de combustí-
veis não quis representar
contra Cassulino, que foi li-
berado em seguida pela Po-
lícia Militar.


