
• Na maior parte do Estado teremos uma segunda-feira 
sem chuvas. Apenas no oeste, sudoeste e litoral que há 
possibilidade de alguma precipitação, mas com baixo 
risco de temporais. 
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
20/01/20................................. R$ 79,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
20/01/20.................................R$ 40,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
20/01/20................................. R$ 48,50

Fonte: Deral/Seab

Polícia Civil previne desaparecimento de crianças no Litoral

 A Polícia Civil 
trabalha intensamente 
para prevenir o desapa-
recimento de crianças e 
adolescentes nesta épo-
ca do ano, no litoral do 
Paraná. Desde o início 
das ações preventivas 
até o momento, não hou-
ve nenhum registro de 
Boletim de Ocorrência 
(BO) referente a criança 
desaparecida na região.
 De acordo com 
a delegada Patrícia Con-
ceição Nobre da Paz, to-
das as situações em que 
pais e responsáveis aca-
baram, eventualmente, 
perdendo-se de crianças 

na areia da praia, estas 
foram rapidamente en-
contradas pois portavam 
pulseiras de identificação 
que estão sendo distribu-
ídas pela Polícia Civil em 
ações preventivas.
 “Essas pulseiras 
contêm nome completo 
e contato dos responsá-
veis legais da criança. 
Isso facilita que sejam 
localizadas e pais e res-
ponsáveis sejam comu-
nicados sem que haja a 
necessidade de registro 
de Boletim”, afirma Patrí-
cia.
 Além da distri-
buição das pulseiras, 

os agentes da orientam 
pais e responsáveis so-
bre cuidados que podem 
adotar quando estão 
com crianças para evitar 
que as percam de vista.
 Os policiais civis 
também distribuem car-
tilhas educativas e con-
versam com as crianças 
a fim de conscientizá-las 
sobre os perigos que po-
dem correr ao se distan-
ciarem de pais e respon-
sáveis.
AÇÃO COMUNITÁRIA 

NO LITORAL
 A Policia Civil 
participou de uma ação 
comunitária promovida 

pela Secretaria estadu-
al da Justiça, Família e 
Trabalho na sexta-fei-
ra (17). O evento, que 
conta com atividades e 
serviços gratuitos para 
a população, teve início 
às 15 horas e acontece 
na Avenida Paranaguá, 
esquina com a Avenida 
Brasil, na PR-412.
 A Policia Civil 
está atuando na realiza-
ção de registros de Bo-

letim de Ocorrência de 
extravio ou perda de do-
cumentos de todos cida-
dãos que necessitarem 
do serviço. A intenção é 
facilitar a solicitação de 
segunda via, sem que 
haja a necessidade de 
locomoção do interessa-
do até uma delegacia.
 Além disso, poli-
ciais civis do núcleo es-
pecializado em proteção 
à criança e adolescentes 

vítimas de crimes estão 
orientando famílias so-
bre o cuidado com seus 
filhos, fornecendo infor-
mações sobre crimes 
violentos contra vulnerá-
veis e distribuindo mate-
rial educativo para crian-
ças.
 Os agentes tam-
bém distribuíram carti-
lhas educativas e pan-
fletos a fim de orientar a 
população sobre cuida-

dos com proliferação do 
mosquito da dengue na 
região.
 Diversos outros 
serviços estão sendo 
oferecidos pelo Departa-
mento de Trânsito do Pa-
raná, Nota Paraná e Tri-
bunal de Justiça durante 
o evento, além de oferta 
de empregos e diversas 
recreações e brincadei-
ras para crianças.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Copel alerta para os perigos de pipas 
perto da rede elétrica

 No período de 
férias as crianças apro-
veitam o tempo livre tam-
bém fora de casa e uma 
das brincadeiras mais 
populares é soltar pipas. 
A Copel alerta que o di-
vertimento pode causar 
acidentes graves e desli-
gamentos na rede elétri-
ca, se não forem obser-
vados os cuidados com a 
segurança.

 Em 2019, a com-
panhia registrou 5.248 
interrupções no forneci-
mento de energia provo-
cadas pelo contato de pi-
pas e outros objetos com 
a rede elétrica, número 
que subiu frente ao ano 
anterior, quando houve 
5.053 ocorrências pelo 
mesmo motivo. No ano 
passado também foi re-
gistrado um acidente por 

choque elétrico relacio-
nado à brincadeira com 
pipas.
 Para evitar que 
situações como esta se 
repitam, todos os anos 
a Copel visita escolas 
para levar palestras a 
estudantes de ensino 
fundamental sobre os 
cuidados que se deve 
ter com a energia elétri-
ca. Ano passado, 67,2 

mil alunos receberam as 
orientações do programa 
de palestras intitulado 
Copel Iluminando Gera-
ções. O recado também 
chega a feiras e eventos 
nas comunidades e tam-
bém por meio do teatro 
educativo Histórias Ele-
trizantes.

CUIDADOS
 Procurar por um 
local afastado da rede 
elétrica é a primeira dica 
para quem quer soltar 
pipa em segurança. A 
conversa com as crian-
ças enfatiza ainda se o 
brinquedo enroscar nos 
fios, jamais se deve ten-
tar retirá-lo. O gerente de 
Segurança do Trabalho 
da Copel, Alessandro 
Maffei da Rosa, ressal-
ta que o uso de cerol 
ou materiais metálicos 
potencializam o risco de 
choque e, por isso, nun-
ca devem ser utilizados 
na confecção do brin-
quedo.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br


