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Indiciamento. Entre os envolvidos estão os gestores financeiros e 
motoboys que iriam fazer a retirada dos cartões.| Foto: Divulgação 

OPERAÇÃO >> SETE PESSOAS FORAM PRESAS 

Grupo que atuava no 
‘golpe do motoboy’ 
fez vítimas em PG 
Ação realizada  
ontem (22), 
aconteceu em 
Ponta Grossa, em 
Carapicuíba e na 
capital de São Paulo  

DA REDAÇÃO 
cotidiano@jmnews.com.br 

APolícia Civil do Paraná 
(PCPR) prendeu sete inte-

grantes de uma associação cri-
minosa responsável por aplicar 
o “golpe do motoboy”, nesta 
quarta-feira (22). Dez vítimas 
paranaenses foram identifi-
cadas até o momento, com pre-
juízo de R$ 150 mil.  

A operação aconteceu em 
Ponta Grossa, em Carapicuíba e 
na capital do Estado de São Paulo. 
A ação contou com o apoio da Po-
lícia Civil de São Paulo.  

As forças de segurança 
apreenderam máquinas de car-
tões. Dois dos capturados foram 
presos em flagrante. A PCPR 
ainda solicitou o bloqueio de 
sete contas bancárias, dez que-
bras de sigilo bancário e dez de 
sigilo fiscal.  

A Polícia Civil do Paraná 
apurou que o grupo criminoso li-
gava para a vítima, se passando 
por um funcionário de uma ins-
tituição financeira e alegando su-
postos gastos com o cartão. 

Para facilitar que a vítima ca-
ísse no golpe, os criminosos uti-
lizavam técnicas para que a con-
versa se parecesse fielmente com 
uma central de banco. Posterior-
mente, as vítimas eram induzidas 
a acreditar que um motoboy da 
empresa iria recolher o cartão em 
um endereço de retirada.  

Ao recolherem os cartões, os 
envolvidos realizavam diversas 
compras e saques. Com o intuito 
de dificultar o trabalho investi-
gativo, ainda faziam transações 

BALANÇO 

Suspeitos movimentaram R$ 1 mi 
De acordo com as investigações, as contas bancárias dos alvos 

apontam movimentação de mais de R$ 1 milhão. Conforme as investi-
gações, um dos bancos teve prejuízo de R$ 97 mil ao restituir às víti-
mas dos danos feitos pelos criminosos. Os suspeitos são investigados 
pelos crimes de estelionato e associação criminosa, e entre os envolvi-
dos estão gestores financeiros e motoboys que faziam a retirada dos 
cartões. Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato e as-
sociação criminosa, entre os envolvidos estão os gestores financeiros e 
motoboys que iriam fazer a retirada dos cartões. 

entre si para que não fosse desco-
berta a origem do dinheiro.  

“É uma associação criminosa 
que vai de São Paulo até o estado 
do Paraná para aplicar o golpe do 
motoboy. Eles, através de centrais 
telefônicas, entram em contato 
com pessoas, idosos geralmente, 
afirmando que constataram um 
valor atípico no cartão daquela 
pessoa e, depois, fazem com que 
a vítima entregue o cartão para o 

motoboy. No momento em que a 
vítima faz isso, os estelionatários 
fazem gastos no cartão da vítima, 
e a vítima tem prejuízos incalculá-
veis”, explicou o delegado Emma-
noel David. 

A regra geral para não cair 
em fraudes digitais é desconfiar 
sempre de ofertas recebidas com 
promoções imperdíveis, alertas 
sobre questões urgentes e outras 
artimanhas para te convencer.. 

A professora do Departa-
mento de Turismo, Jasmine Mo-
reira, realizou no último mês 
atividades de pesquisa e coope-
ração técnica na Áustria e Eslo-
vênia. Com palestras, vistas téc-
nicas e participação de eventos, 
as ações foram relacionadas ao 
geoturismo, área de estudos da 
professora. A professora Jasmine 
coordena um grupo de pesquisa 
sobre Geoparques e Geoturismo 
e teve a oportunidade de visitar 
o Geopark Idrija, na Eslovênia, 
acompanhada pelo senador Bojan 
Rezun. “Entre os geossítios vi-
sitados, estava a Mina de Mer-
cúrio Antonijev Rov, considerada 
Patrimônio da Humanidade pela 
Unesco”, informa. 

A Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa realiza, nesta sexta-
feira (24), a edição junina da Feira 
Gastronômica, das 15h às 21h, na 
praça da Igreja Santo Antônio, no 
Jardim Carvalho. Nesta semana, 
além dos já conhecidos produtos 
culinários tradicionais, o evento 
contará com alimentos típicos de 
festa junina. 

A edição especial do evento 
também contará com decoração 
temática e música ao vivo, com 
músicas alusivas ao período ju-
nino. A Feira Gastronômica de 
Festa Junina é promovida pela 
Prefeitura de Ponta Grossa, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento. 

NA EUROPA FEIRA GASTRONÔMICA 

Professora  
realiza pesquisa 
cooperativa  

Edição junina 
acontece nesta 
sexta-feira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução e instalação de sistema de geração de 
energia fotovoltaica, incluindo toda a estrutura e suporte necessários, na Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e na Associação e Comunidade do Tratamento do 
Alcoolismo e Dependentes Químicos – ACTA, a título de cessão de uso.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 184.683,81 (Cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e 
oitenta e três reais e oitenta e um centavos).
DATA: 12 de julho de 2022, às 08h30m, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Prudentópolis.
INFORMAÇÕES: As informações poderão ser obtidas no site www.prudentopolis.pr.gov.
br, e também junto ao Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de Prudentópolis, 
localizado na Rua Rui Barbosa, nº 801, Centro, Prudentópolis-Pr, CEP 84400-000, fone (42) 
3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 
horas às 17:00 horas.
Vanessa Ap. Becher Sass
Membro da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 92/2022

OBJETO: Fornecimento de vans com recursos da Resolução SESA nº 1.009/2021, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e veículo novo utilitário em atendimento à 
Secretaria de Municipal de Agropecuária, através do Projeto Paraná Mais Cidades 2021/2022 
(Convênio n°. 472/21)..
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designado pela Portaria 
nº. 05/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada no dia 05 de julho de 2022, às 

de Licitação Pregão Eletrônico n°. 92/2022.
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados junto ao 
Departamento de Licitação na Rua XV de Novembro, 545, no Município de Ipiranga/Pr e 
no e site: www.ipiranga.pr.gov.bre bllcompras.com.Informações pelo Fáx: (042) 3242-8500 

social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, fac-símile e /oue-mail.
Ipiranga-PR, aos 21 de junho de 2022.

ELIANE GOTTEMS
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2022
TIPO: Menor Preço
O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Estado do Paraná, através da Comissão de Licitação, nomeada 
pela Portaria n°. 04/2022, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, o Senhor 
Douglas Davi Cruz, e de conformidade com a Lei Federal n°. 8666/93, suas alterações e demais 
legislações aplicáveis, COMUNICA aos interessados que se encontra instaurada a licitação na mo-
dalidade Tomada de Preços n°. 07/2022, conforme abaixoespecificada:
OBJETO: Fornecimento de insumos, destinados a execução de pavimento asfáltico em PMF no Bairro 
Ulisses Guimarães, em atendimento à Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.
DATA DA ABERTURA E JULGAMENTO: 11/07/2022, às 09:00 (nove horas).
O Edital na íntegra, seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal 
de Ipiranga-Pr - Sala do Departamento de licitação, à Rua XV de Novembro, n.º 545 , Centro, junto 
à Comissão de Julgamento de Licitações e site: www.ipiranga.pr.gov.br.
Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos através do fone: (042) 3242-8500 e e-mail: lici-
tacao@ipiranga.pr.gov.br.

Comissão de Licitações, 21 de junho de 2022
ELIANE GOTTEMS

Presidente daCPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE REABERTURA - SORTEIO 

SELEÇÃO Nº 01-2022
A Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, por intermédio de seu Presidente da Comissão de Licitação, 
torna público a todos os interessados da SELEÇÃO nº 01-2022, que tem por objeto SELEÇÃO 
DE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INTERESSADAS 
EM ADMINISTRAR PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÀRIOS DOS SERVIDORES 
DE CARGO EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER 
EXECUTIVO, PODER LEGISLATIVO E DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIAÍVA. Fica designada a data de 08 DE JULHO DE 2022 ÀS 14:00 HORAS, PARA 
SORTEIO DE  DESEMPATE ENTRE AS ENTIDADES MELHOR QUALIFICADAS .  
Maiores Informações no Dept.º de Compras e Licitação – sito a Praça Isabel Branco, 142, Centro 
Administrativo Otélio Renato Baroni - telefone (43) 3535-9400 – Ramal: 9438 no horário: das 
08h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h30min.
Jaguariaíva, 22 de junho de 2022.
Vinícius Weigert

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PUBLICAÇÃO LEGAL


