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Caixa paga auxílio emergencial 
para pessoas do Bolsa Família
 A Caixa segue 
hoje (25) com o pagamen-
to da quinta parcela do 
auxílio emergencial para 
os beneficiários do progra-
ma Bolsa Família. A cada 
dia, o saque é liberado 
a um novo grupo confor-
me o final do Número de 
Identificação Social (NIS). 
Ao todo, 19,2 milhões de 
pessoas cadastradas no 
programa receberão o di-
nheiro até 31 de agosto.

 O auxílio, com 
parcelas de R$ 600 (R$ 
1,2 mil para mães soltei-
ras), foi criado para reduzir 
os efeitos da crise econô-
mica causada pela pande-
mia da covid-19.
 Hoje, é a vez dos 
beneficiários com NIS fi-
nal 6 que podem fazer o 
saque em espécie. Os pri-
meiros a receber foram os 
beneficiários com NIS final 
1, no último dia 18. O pa-

gamento segue em ordem 
crescente até chegar ao 
NIS 9 no dia 28 e termina 
com o NIS 0, no dia 31. 
Não há pagamentos nos 
finais de semana.
 O recebimento 
do auxílio emergencial 
por esse público é feito 
da mesma forma que o 
benefício regular do Bolsa 
Família, utilizando o cartão 
nos canais de autoatendi-
mento, unidades lotéricas 

e correspondentes 
Caixa Aqui ou por 
crédito na conta 
Caixa Fácil.
Demais beneficiá-
rios
 Os demais bene-
ficiários do auxílio 
emergencial, como 
os trabalhadores 
informais, rece-
bem inicialmente 
o crédito do bene-
fício na poupança 
social da Caixa, 
conforme calendá-

rio organizado por mês de 
nascimento. Pelo aplicati-
vo Caixa Tem, é possível 
fazer compras online em 
estabelecimentos autori-
zados e pagar boletos.
 O saque em di-
nheiro do benefício, em 
uma agência do banco, é 
autorizado posteriormen-
te, de acordo com calen-
dário definido pelo gover-
no, considerando também 
o mês de nascimento do 
beneficiário. As transferên-
cias para outros bancos 
ou para contas na própria 
Caixa seguem o mesmo 
calendário de saque. Nes-
se caso, os recursos são 
transferidos automatica-
mente para as contas indi-
cadas pelo beneficiário.
 Amanhã (26), a 
Caixa fará o crédito do be-
nefício para nascidos em 
dezembro. O saque será 
liberado no dia 17 de se-
tembro.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Governo do Paraná entrega 110 novas viaturas para a Polícia Civil
 O Governo do 
Paraná dá prossegui-
mento à estratégia de 
renovação da frota das 
forças de Segurança 
Pública do Estado. O go-
vernador Carlos Massa 
Ratinho Junior entregou 
nesta terça-feira (25), 
em solenidade no Pa-
lácio Iguaçu, 110 novas 
viaturas que vão atender 
a Polícia Civil. A meta é 
chegar a 2022 com 80% 
da frota renovada.
 O pacote inclui 
109 veículos descarac-
terizados, entre carros e 
caminhonetes, que vão 
reforçar o trabalho de 
investigação da institui-
ção e o atendimento de 
ocorrências. A corpora-
ção recebeu, ainda, um 
caminhão adaptado com 
simulador de tiros para 
ajudar no treinamento 
dos policiais, especial-
mente nas cidades do 
Interior. O investimento 
por parte do Governo do 
Estado em parceria com 

o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública foi de 
R$ 12,6 milhões.
 “Uma polícia 
bem treinada e bem 
equipada representa 
mais segurança para a 
população. Há dois anos 
que a Polícia Civil vem 
fazendo um trabalho 
primoroso, colaborando 
com a redução significa-
tiva dos índices de cri-
minalidade no Paraná”, 
destacou Ratinho Junior.
 Ele lembrou que 
o Paraná registrou em 
2019 o menor número de 
homicídios dolosos dos 
últimos 13 anos. Foram 
175 mortes a menos de 
janeiro a dezembro do 
ano passado, totalizan-
do 1.780 homicídios. O 
mesmo período de 2018 
apresentou 1.955 casos 
– uma redução de 9%. 
Dos 399 municípios pa-
ranaenses, 143 (35,8%) 
não registraram nenhum 
homicídio em 2019, e 
195 (48,8%) tiveram me-

nos de cinco mortes no 
ano. E o levantamento 
do primeiro trimestre de 
2020, mostrou que mais 
da metade dos municí-
pios, 244 cidades, não 
registraram homicídios 
dolosos. 
SOLUÇÃO DE CRIMES
 Ratinho Junior 
ressaltou, ainda, que o 
reforço na estrutura à 
disposição da Polícia Ci-
vil do Paraná tem reflexo 
direto da resolutividade 
dos crimes. Ele destacou 
que o índice de solução 
de homicídios, no primei-
ro semestre, em Curitiba, 
atingiu 88,6%.
 No período fo-
ram registrados 140 cri-
mes na capital e solu-
cionados 124. A taxa é 
superior à dos Estados 
Unidos, país referên-
cia em qualidade nas 
investigações policiais, 
que apresentou 62,3% 
em 2018, últimos dados 
oficiais divulgados pelo 
FBI. “É algo fantástico, 

infinitamente superior à 
média de outras cidades 
do País. Reforça mais 
uma vez que a Polícia 
Civil do Paraná cada vez 
mais qualificada”, disse 
o governador.

VIATURAS
 Foram entregues 
nesta terça-feira 50 auto-
móveis do modelo Citro-
en C4, avaliados em R$ 
3,9 milhões. 13 deles já 
com destinação para a 
Divisão de Homicídios 
e Proteção à Pessoa. O 
pacote incluiu ainda 45 
caminhonetes Mitsubishi 
L200 Triton, avaliadas 
em R$ 5,45 milhões; 
13 Volkswagen/Gol, 
avaliados em R$ 547 
mil, e uma caminhone-
te Volkswagen/Amarok 
no valor de R$ 122 mil. 
Ainda não está definida 
a região do Estado que 
as viaturas serão entre-
gues.
 Além dos 110 ve-
ículos desta terça-feira, 
dois Citroen C4 já foram 

entregues anteriormen-
te, em caráter de urgên-
cia. Além disso, este lote 
também conta com um 
Jeep Renegade avaliado 
em R$ 67,4 mil, que será 
entregue em breve.
 “É um investi-
mento fundamental para 
a Polícia Civil. Tudo isso 
é fruto da seriedade com 
que o governador Rati-
nho Junior vem tratando 
a segurança pública com 
o foco de fazer da Polícia 
do Paraná a melhor do 
País”, afirmou o delega-
do-geral da Polícia Civil, 
Silvio Jacob Rockemba-
ch. “Mais estrutura para 
melhorar a qualidade do 
serviço prestado à popu-
lação paranaense”, com-
pletou.

SIMULADOR
 R o c k e m b a c h 
destacou o caminhão si-
mulador de tiros, no valor 
de mais de 2,4 milhões. 
A intenção, explicou ele, 
é fazer com que a estru-
tura fique à disposição 

dos policiais do Interior 
do Estado, facilitando o 
acesso aos treinamen-
tos.
 “O policial do In-
terior sempre teve dificul-
dade de se deslocar para 
a capital por uma série 
de motivos. Além disso, 
a capacitação sempre foi 
centralizada em Curiti-
ba. Queremos que esse 
caminhão percorra as 
cidades e só venha para 
a capital trocar os pneus 
quando precisar”, disse.

FROTA
 Neste ano, des-
tacou o secretário da Se-
gurança Pública, Rômu-
lo Marinho Soares, 741 
novas viaturas foram 
incorporadas à frota, já 
incluindo a entrega des-
ta terça-feira, totalizando 
R$ 108,2 milhões de in-
vestimentos. De acordo 
ele, o Governo do Esta-
do planeja entregar, até 
o final do ano, 1.450 no-
vas viaturas às polícias e 
demais órgãos de segu-

rança pública.
 “Conseguimos, 
em 2020, entregar car-
ros para todas as institui-
ções da segurança públi-
ca do Estado. E, no caso 
da Polícia Civil, uma fer-
ramenta importante que 
vai colaborar com as in-
vestigações”, afirmou.

PRESENÇAS
 Participaram da 
solenidade o chefe da 
Casa Civil, Guto Silva; 
o delegado-geral adjun-
to da Polícia Civil, Riad 
Braga Farhat; o coor-
denador estadual da 
Defesa Civil, Fernando 
Schunig; o presidente 
da Assembleia Legisla-
tiva, Ademar Traiano; e 
os deputados estaduais 
Alexandre Amaro, Co-
bra Repórter, Delegado 
Recalcatti, Do Carmo, 
Emerson Bacil, Hussein 
Bakri (líder do Gover-
no), Nelson Justus, Nel-
son Luersen e Soldado 
Adriano José.

Fonte: aen.pr.gov.br

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 A VALDEMIR ANDRIOLLI E CIA LTDA CNPJ: 03.095.864/0001-22 
torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para INDÚSTRIA 
DE BISCOITOS E BOLACHAS, LICENÇA Nº 120064-R1, COM VALIDADE 
ATÉ 23/12/2020 instalada RUA CONCEIÇÃO GARCIA SANCHEZ Nº 100, 
PORTAL DAS MÁQUINAS, NA CIDADE DE SERTANÓPOLIS-PR.  

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 

 A VALDEMIR ANDRIOLLI E CIA LTDA CNPJ: 03.095.864/0001-
22 torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Ope-
ração para INDÚSTRIA DE BISCOITOS E BOLACHAS instalada RUA 
CONCEIÇÃO GARCIA SANCHEZ Nº 100, PORTAL DAS MÁQUINAS, 
NA CIDADE DE SERTANÓPOLIS-PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 A LPR ANDRIOLLI E CIA LTDA CNPJ: 10.732.344/0001-49 torna 
público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para INDÚSTRIA 
DE BISCOITOS E BOLACHAS, LICENÇA Nº 120062-R1, COM VALIDA-
DE ATÉ 23/12/2020 instalada RUA CONCEIÇÃO GARCIA SANCHEZ Nº 
100, PORTAL DAS MÁQUINAS, NA CIDADE DE SERTANÓPOLIS-PR 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 

 A LPR ANDRIOLLI E CIA LTDA CNPJ: 10.732.344/0001-49 torna 
público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação 
para INDÚSTRIA DE BISCOITOS E BOLACHAS instalada RUA CON-
CEIÇÃO GARCIA SANCHEZ Nº 100, PORTAL DAS MÁQUINAS, NA CI-
DADE DE SERTANÓPOLIS-PR


