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Mulher é presa com 
cocaína e crack em 
Serra dos Dourados

Umuara-
ma – A Po-
lícia Militar 
apreendeu 
dez  p inos 
de cocaína e 
cinco pedras 
de crack du-
rante uma 
fiscalização 
ocorrida na 
madrugada 
de ontem em 
bares e ruas 
do distrito 
de Serra dos 
Dourados, 
em Umua-
rama. Uma 
mulher foi 
presa em flagrante acusada de tráfico de drogas e 
encaminhada à 7ª SDP. Com ela os policiais encon-
traram a droga em um bolso da calça e ainda R$ 
35 em dinheiro trocado. Segundo a PM, durante a 
abordagem a mulher confirmou que estava vendendo 
os entorpecentes na lanchonete. 

ESTRUTURA

Rossoni explica alterações que serão
 feitas na Segurança do Paraná

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO 
E DIREITOS HUMANOS – SEJU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 11/2017 

Protocolo N° 14.460.204-8 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas 
destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento 
Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente 
e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração 
Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 
103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007.  

DATA: Acolhimento /Abertura/Divulgação da Proposta: Limite de até 9 
horas do dia 18/08/2017. 

Início sessão/ Disputa de Lance: 9 horas e 30 minutos do dia 
18/08/2017.

LOCAL: PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS - RUA JACY LOUREIRO DE 
CAMPOS – 2° andar – Ala C - CENTRO CÍVICO – CEP.80.530-915 – 
CURITIBA- PR. 

O edital está disponível nos sítios eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br, 
www.comprasparana.pr.gov.br e www.justica.pr.gov.br – Licitações – 
2017. 

Curitiba, 02 de agosto de 2017. 

Christine Zardo Coelho 

Pregoeira/SEJU 

O chefe da Casa Civil 
Valdir Rossoni disse nesta 
sexta-feira (4) que a meta 
do governo com o projeto 
enviado na quinta-feira (3) 
à Assembleia Legislativa, 
com alterações no setor 
de segurança pública, visa 
utilizar melhor a expe-
riência dos policiais, além 
de possibilitar que eles 
tenham a carreira profis-
sional ampliada e sejam 
melhor remunerados. 

O secretário explicou 
que muitos policiais ingres-
sam na corporação ainda 
jovens e são obrigados por 
lei a se aposentar após 25 
anos de trabalho, com ida-
de de 50 anos ou menos. 
A proposta é aumentar o 
abono de permanência para 
praças da PM. E os que 
optarem por permanecer 
na ativa receberão abono 
de permanência em dobro.  
“Quando saem, levam com 
eles todo o investimento 
feito pelo governo em trei-

Cidade Gaúcha – Um 
homem morreu carboni-
zado durante o incêndio 
de um galpão usado para 
estocar madeira, em Ci-
dade Gaúcha, a 69 km de 
Umuarama. O acidente 
aconteceu na tarde de 
sexta-feira (4). A vítima 
foi encaminhado ao Insti-
tuto Médico Legal (IML) 
e sua identificação oficial 
dependerá de exame de 
DNA. A Polícia Civil deve 

Com um efetivo de 31 mem-
bros, a Guarda Municipal de 
Umuarama (GMU) atendeu 
412 ocorrências de natureza 
diversa durante o mês de ju-
lho. Os casos mais comuns fo-
ram denúncias de veículos es-
tacionados de forma irregular 
(84), seguido de abordagem 
para verificação de suspeitos 
(54) e perturbação do sossego 
público (37 ocorrências). Mas 
houve também prisões em fla-
grante e apreensão de drogas.

O inspetor Valdiney Ris-
sato, comandante da Guar-
da, destaca que a corporação 
tem como finalidade contribuir 
para a segurança da população 
umuaramense. “Nossa função é 
importante por zelar pelo bem 
dos cidadãos e da segurança, 
ao executar policiamento admi-
nistrativo ostensivo e prevenção 
a infrações penais e adminis-
trativas em todo o território do 
município”, pondera.

Apesar do efetivo reduzido, 
o volume de atendimentos da 
Guarda Municipal – acionados 
por meio do telefone 153 – é 
considerável. Rissato informa 
que ao longo do mês passado, 
foram recebidas e atendidas 
25 denúncias de pessoas em 
atitude suspeita (próximo 
a residências e comércios). 
Foram 23 casos envolven-
do andarilhos, usuários sob 
efeito de drogas, embriaguez 
e mendicância; 19 ações de 
auxílio ao trânsito, controle 
do tráfego e interdição de via; 
também 19 ocorrências de 
outras naturezas.

O balanço, apresentado 
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namentos e a experiência 
profissional. Queremos que 
eles tenham a possibilidade 
legal de trabalhar um pouco 
mais e assim melhorar a 
condição de vida de suas 
famílias. Mas a adesão será 
voluntária”, disse. 

Outra medida institui 
pagamento de diária por 
atividade extrajornada, 
que possibilitará o aprovei-
tamento de servidores que 
estejam de folga. A medida 
vale também para os poli-
ciais civis. 

 “Às vezes é preciso des-
colar policiais de uma cida-
de para outra para cobrir 
folgas. E isso gera despesas 
com diárias, combustível e 
estrutura. O governo eco-
nomiza se puder comprar 
horas de folga dos policiais 
da própria localidade”, 
explicou. 

O  governo  também 
propôs mudanças para 
policiais que já estão na 
reserva. A ideia é criar o 

Corpo de Militares Esta-
duais Inativos Voluntários 
(CMEIV), para o aprovei-
tamento deles em ativida-
des internas e na guarda 
de imóveis públicos. A re-
muneração adicional será 
de R$ 1,5 mil, ampliando 
o valor da aposentadoria.  
“O governo entende que 
segurança é prioridade. 
E a medida visa colocar 
os policiais da ativa nas 
ruas para atender a popu-
lação”, garantiu Rossoni. 

ESTRUTURA
O outro projeto enviado 

à Assemblei Legislativa 
contempla um ajuste na 
estrutura administrativa, 
com redução de despesas 
em outras áreas do governo 
com a extinção de órgãos. 
Há, ainda, correções em 
gratificações pagas para al-
guns servidores que atuam 
em unidades penais e na 
concessão de licença espe-
cial remunerada para fins 
de aposentadoria. “Queremos economizar e utilizar melhor a experiência dos policiais”, diz Rossoni 

AIFU interdita três lanchonetes em Ivaté

A ação da PM ocorreu nas ruas e lanchonetes do distrito 
de Serra dos Dourados, em Umuarama (foto Giovani Ropeli)

Ivaté - Três lanchonetes 
localizadas nas proximida-
des da Praça da Igreja fo-
ram fechados durante Ação 
Integrada de Fiscalização 
Urbana (AIFU), realizada 
na sexta-feira (4) entre às 
22 horas e às 23h30 em Iva-
té, a 49 km de Umuarama. 

No total foram oito esta-
belecimentos vistoriados. O 
motivo das interdições são 
irregularidades adminis-
trativas. A ação é realizada 
pela Polícia Militar (RPA 
de Ivaté, Rocam e Canil), 
Conselho Tutelar, Vigilân-
cia Sanitária e setores de 
Fiscalização de Alvará e 

A fiscalização aconteceu em bares e lanchonetes nas 
proximidades da praça da Igreja, em Ivaté (Foto Divulgação 
da Polícia Militar)

Dezenas de pessoas foram revistadas 
durante a AIFU em Ivaté, que buscou ainda 
confirmar denúncias de tráfico de drogas e 
perturbação do sossego (foto Giovani Ropelli)

de Posturas da Prefeitura 
de Ivaté. 

O objetivo principal da 

operação foi averiguar de-
núncias de pertubação de 
sossego e tráfico de en-

torpecentes nos bares que 
ficam nas proximidades da 
praça da Igreja.

investigar o caso. 
As causas do incêndio 

ainda não foram apuradas. 
Como a cidade não conta 
com uma unidade do Corpo 
de Bombeiros, uma equipe 
de Cianorte, que fica a 61 
km de distância, se deslo-
cou com um caminhão para 
apagar as chamas. Quando 
a equipe chegou ao local, 
o teto já havia desabado e 
as chamas tomado conta 
do prédio. 

Homem morre carbonizado 
durante incêndio em galpão

nesta semana, inclui auxílio 
ao trânsito e informações de 
sinalização (12 casos); aten-
dimento a ocorrências envol-
vendo animais em geral (10); 
situações de insegurança na 
Estação Rodoviária e imedia-
ções (12); e também casos de 
maior gravidade como prisões 
em flagrante (6), apreensão 
de drogas (4), apreensão 
de veículo e motocicleta (2), 
acidentes de trânsito com e 
sem vítimas (10), embriaguez 
ao volante e direção perigosa 
(2), denúncia de tráfico de 
drogas (3), pipa com linha de 
cerol (2) e vandalismo contra 
o patrimônio público (2).

A Guarda cumpriu ainda 
ofícios do Ministério Público 
para encaminhamento ao 
Hospital Psiquiátrico Santa 
Cruz (4), apoio ao Corpo de 
Bombeiros/SAMU (8), abor-
dagens de trânsito (7), apoio 
a ocorrências no Pronto Aten-
dimento e hospitais (9), de-
núncia de pessoas em atitude 
suspeita em próprios munici-
pais (1), ocorrências de furto 
e ou roubo (7), em escolas 
(4) e via monitoramento (3), 
além de apoio aos fiscais da 
prefeitura, à Vigilância Sani-
tária, Conselho Tutelar, Cen-
tro Pop, Zona Azul, clínicas, 
hospitais e postos de saúde, 
encaminhamento para abrigo 
e assistência social.

A sede da Guarda Munici-
pal está localizada na Avenida 
Padre José Germano Neto Ju-
nior, 3502 – Zona Armazém, e 
o e-mail de contato é o gmu@
umuarama.pr.gov.br

Guarda Municipal realizou 
prisões em flagrante e 
apreendeu drogas em julho


