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PRF apreende mais de R$ 7
milhões em pasta base de cocaína
Policiais rodoviários federais, com apoio de policiais militares, apreenderam
cerca de 60 quilos de pasta base de cocaína na tarde de terça-feira (26) na BR116, em Ponte Alta do Norte.
Durante fiscalização a um Renault/Clio de Portão/RS e um Ford/Ka de Vera
Cruz/RS, que aparentemente viajavam juntos, os policiais perceberam que os
forros das laterais traseiras de ambos os veículos estavam soltos. A vistoria mais
detalhada encontrou escondidos diversos tabletes de cor azul contendo pasta base
de cocaína, que totalizaram 60,25 quilos.
Os dois casais que ocupavam os veículos disseram que buscaram a droga em
Curitiba/PR e a levariam até Porto Alegre/RS. Eles foram encaminhados à
Delegacia de Polícia em Curitibanos, onde vão responder pelos crimes de tráfico
de drogas e associação para o tráfico.
Esta apreensão representa um prejuízo de mais de R$ 7 milhões e 500 mil reais,
valor que deixou de cair nas mãos do crime organizado.

Elementos trocam tiros com a PM
após furar barreira policial
Foto Divulgação

Um GM/Corsa colidiu
contra um poste de
energia elétrica após
furar uma barreira
policial e empreender
fuga em alta velocidade
na noite de terça-feira
(26), em Ipumirim. Os
ocupantes do veículo
ainda trocaram tiros com
a Policia Militar, sendo
que um deles foi preso.
A PM realizava uma
blitz no centro de Lindóia
do Sul, quando o
condutor do carro não
obedeceu ordem de
parada dos agentes. O
veículo foi acompanhado
pelas guarnições,
realizando manobras
perigosas até bater no
poste.

Quatro homens desceram do automóvel e
começaram a disparar contra os policiais, que
revidaram. O condutor foi capturado, porém os
demais entraram na mata e não foram localizados.
Os militares apreenderam um simulacro de pistola.
O detido foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de
Concórdia e a Polícia Militar permanece em buscas
pelos demais suspeitos.
Fonte: Atual FM

COMUNICADO - Em atenção ao que preconiza a Lei 8.213/91, a Lei 7.853/89, o Decreto
3.298/99 e o Decreto n.º 5.296/04, o Hospital Universitário Santa Terezinha - HUST,
informa que está aberto processo seletivo, para a contratação de funcionários, que
destina vagas à portadores de necessidades especiais, EDITAL Nº 01/HUST – DG/2021,
o qual poderá ser acessado na íntegra na página principal do HUST: http://
www.hust.org.br e na página principal da Unoesc: http://www.unoesc.edu.br.

AVISO DE GREVE
SINDICATO dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Joaçaba e Região, por seu
Presidente, para cumprimento das exigências contidas na Lei n° 7.783/89, avisa aos usuários
dos serviços e a população em geral, que os empregados pertencentes à categoria bancária
que prestam serviços ao Banco do Brasil S/A, em assembleia realizada em 25/01/2021 deliberaram em paralisar suas atividades a partir da 00h00m até às 23h59m do dia 29/01/2021.
Joaçaba SC, 26 de janeiro de 2021.
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