
Editora Jornal do Ônibus / Jornale.com.br

Publicidade Legalgrupor3a.com8 Curitiba, terça-feira, 5 de Maio de 2020 - edição 3.371

D E  C U R I T I B A

jornaldoonibusdecuritiba.com.br

Feriado deixa 
saldo de 11 mortes 
nas estradas

Nos quatro dias do fe-
riado prolongado do Dia 
do Trabalhador, o Bata-
lhão de Polícia Rodoviária 
(BPRv) registrou 56 aci-
dentes de trânsito, com 65 
pessoas feridas e 11 mor-
tos nas rodovias estadu-
ais. Nas rodovias que cor-
tam o Litoral, houve cinco 
acidentes e uma morte. 
O balanço, divulgado on-
tem, compreende as ocor-
rências entre sexta-feira 
(1º) e domingo (3).

O Batalhão reforçou as 
medidas preventivas, com 
abordagens e fiscalizações 
ao longo de todo o feria-

do. Houve atividades nos 
56 postos rodoviários dis-
tribuídos no Estado, com 
operações para orientar 
motoristas sobre condutas 
de direção defensiva para 
evitar acidentes. Os policiais 
militares rodoviários fize-
ram 562 imagens de radar 
em todo o Estado. Ao todo, 
foram feitas 1.129 autuações 
de infração de trânsito.

O BPRv fez ainda 37 exa-
mes de bafômetro. Durante 
as abordagens os policiais 
militares fizeram dois en-
caminhamentos por em-
briaguez ao volante, e la-
vraram três multas. n

Durante o feriado foram feitas 
1.129 autuações de infração
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Polícia Civil prende cinco 
suspeitos de estelionato

A Polícia Civil pren-
deu cinco pessoas sus-
peitas de integrar uma 
associação criminosa 
envolvida em estelio-
natos. Os investigados 
diziam ser da Receita 
Federal para aplicar gol-
pes. A ação aconteceu 
na manhã de ontem na 
capital paranaense e 
no interior do Estado. 
Além das prisões, a Po-
lícia também cumpriu 
13 mandados de busca 
e apreensão em endere-
ços relacionados aos al-
vos em Curitiba, Sarandi 
e Maringá.

Durante as buscas, os 
policiais civis encontra-
ram diversos documen-
tos relacionados aos gol-
pes, cartões da Receita 
Federal e uma grande 

quantia de bolívares 
(dinheiro da Venezue-
la). A suspeita é de que 
o dinheiro era utilizado 

como volume para auxi-
liar em fraudes. O crime 
que motivou a investiga-
ção resultou em um pre-

juízo de R$ 75 mil a uma 
das vítimas. Contudo, 
outros casos estão sendo 
investigados. n

Crime que motivou investigação deixou prejuízo de R$ 75 mil a uma das vítimas
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