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VIOLÊNCIA EM BAIXA
Metade dos bairros de Curitiba não registrou  

homicídios entre janeiro e setembro

Dos 75 bairros de Curi-
tiba, 35 (46%) não re-
gistraram homicídios 

entre janeiro e setembro, 
segundo dados divulgados 
pela Secretaria de Segurança 
Pública do Paraná ontem. No 
geral, a queda do número em 
Curitiba foi de 13,7% no com-
parativo entre os períodos 
analisados (de 197 para 170).

O homicídio doloso, por 
exemplo, reduziu 13,73% (de 
182 para 157); o feminicídio 
caiu 40%, (de 7 para 5), e o 
roubo seguido de morte teve 
redução de 33% (de 4 para 3). 
O recorte de lesão corporal 
seguida de morte se manteve 
estável, com quatro ocorrên-
cias no período analisado nos 
dois anos.

Em relação à redução de 
mortes violentas intencio-
nais (que envolvem homicí-
dio doloso, latrocínio, lesões 
corporais seguida de morte 
e feminicídios) nos bairros 
de Curitiba, os destaques fo-
ram Umbará (-86%), Cen-
tro (-71%), Campo Santana 
(-67%), Santa Felicidade 
(-67%) e Atuba (-60%).

Dados no Paraná
O número de mortes vio-

lentas intencionais no Paraná 
reduziu em 12,82% nos pri-
meiros nove primeiros me-
ses de 2021, em comparação 
com janeiro a setembro do 
ano passado.

Os dados mostram que 
174 municípios (43% do 
Estado) não houve ocor-
rências de mortes violentas 

intencionais neste ano. Em 
2020, neste mesmo período, 
foram 154 cidades sem mor-
tes violentas.

O levantamento também 
aponta que o número de ca-
sos registrados de janeiro a 
setembro caiu de 1.651 no 
ano passado para 1.466 no 
mesmo período deste ano – 
187 mortes a menos.

A redução destes crimes 
indica o acerto das estraté-
gias adotadas pelas polícias. 
“A redução se deve ao traba-
lho das forças de segurança, 
por meio de uma estratégica 
específica, com ação direta e 
de inteligência policial contra 
o tráfico de drogas, principal-
mente, pois combatendo este 
crime, combate-se também o 
homicídio”, afirmou o secre-
tário da Segurança Pública, 
Romulo Marinho Soares,

Os quatro crimes analisa-
dos apresentaram redução 
no Estado no comparativo 
dos períodos de 2020 e 2021. 

No caso de homicídios dolo-
sos, queda foi de 11,59% (de 
1.511 para 1.354). Houve re-
dução de 29,03% nos casos 
de lesão corporal seguida de 
morte (de 40 para 31), de 
10,09% em feminicídio (de 
55 para 49) e de 28,88% em 
roubo seguido de morte (la-
trocínio), de 45 para 32.

O balanço da Secretaria da 
Segurança aponta, ainda, que 
o mês de junho foi o que teve 
o menor número de mortes 
violentas intencionais, com 
130 ocorrências, seguido de 
agosto (135) e maio (159).

A diminuição de mortes 
violentas intencionais tem 
sido constante desde março 
deste ano. O reforço de ope-
rações, intensificação de poli-
ciamento preventivo e ações 
de inteligência ajudaram no 
combate à violência. “Tive-
mos uma polícia mais presen-
te e ações investigativas mais 
eficientes”, disse o secretário 
Marinho Soares.

Antônio Romeu, 74 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Vertical.
Maria Aparecida de Jesus 
Figueiredo, 65 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Vertical.
Zoni de Fátima Ramos, 63 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Central de 
Araucária.
Tereza Gabardo de 
Miranda, 77 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Água Verde.
Abigail Ribeiro, 79 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Memorial da Vida 
(S.J.Pinhais). 
Darci Gonçalves, 73 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério São Gabriel 
(Colombo).
Roberto José Langer, 64 
anos, sepultamento hoje, 
na Comuna Evangélica 
Luterana.
Renato Soares Dias, 64 
anos, sepultamento hoje, 
no Crematório Jardim da 
Saudade (Pinhais).
Ricardo Luís das 
Neves Gapski, 46 anos, 
sepultamento hoje, no 

Cemitério Municipal São 
Francisco de Paula.
Jussara Machado, 55 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Jardim 
Independência (Araucária).
Luiz Carlos Donainski, 74 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Paroquial do 
Abranches.
José Jezo de Oliveira, 75 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Pedro Fuss 
(S.J.Pinhais).
José Inácio da Silva Filho, 
55 anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal do 
Boqueirão.
Maria da Silva Oliveira, 88 
anos, sepultamento hoje, no 
Cemitério Jardim da Paz.
Newton Aparecido da Silva, 
62 anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Vaticano (Alm. 
Tamandaré).
Olinda Felipe dos Santos, 
85 anos, sepultamento 
ontem.
Laurita Grein Teixeira, 98 
anos, sepultamento ontem.
Massamitsu Fukushima, 79 
anos, sepultamento ontem.
Helena Modesta Bordignon 
Schwartz, 91 anos, 
sepultamento ontem.

FALECIMENTOS

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

EDERSON JOSÉ PINHEIRO COLAÇO – CPF nº 034.755.279-01. 

DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto 
de 2012, sua intenção de exercer cargo de membro do Comitê de Auditoria no Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, CNPJ 92.816.560/0001-37.

ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do 
Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, 
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, 
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas 
e para Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema 
Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF
Gerência Técnica em Porto Alegre – GTPAL

Curitiba, 22 de novembro de 2021.
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