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operação sMoKe 
Polícia Federal desarticula venda 

ilegal de papel seda no Oeste de SC
Mais de 40 policiais participaram dos trabalhos para cumprir mandados 

de busca e apreensão em Dionísio Cerqueira e outras quatro cidades do país

saúde

Mutirão viabiliza 
exames de mamografia

prefeitura de xaxim

xaxiM

Neste mês a Prefei-
tura de Xaxim vai pro-
mover mutirões pa-
ra a realização de ma-
mografias. Recente-
mente, o município ti-
nha um convênio, por 
meio do Estado, com o 
Hospital São Paulo, de 
Xanxerê, para a reali-
zação de 50 mamogra-
fias por mês.  O contra-
to entre o hospital e o 
governo estadual não 
foi renovado, gerando 
o acúmulo de 400 pes-
soas que aguardavam 
pelo exame. 

A solução proposta 
pela Secretaria de Saú-
de foi de que o muni-
cípio custeasse os gas-
tos. A indicação foi re-
cebida e prontamen-
te aceita pelo prefeito 

Lírio Dagort. “É uma 
alegria muito gran-
de promover esse ti-
po de gesto que aju-
da a melhorar a saúde 
das pessoas. Estamos 
atacando em todos os 
setores possíveis com 
muito amor, muita de-
dicação e sempre que 
somos solicitados pe-
la equipe de governo 
qualquer demanda vi-
ra prioridade”. 

Neste  primeiro 
momento 93 mulhe-
res receberão gratui-
tamente os exames 
que serão feitos nas 
cidades de Chapecó 
e Xanxerê. Os custos 
serão bancados pelo 
município, por meio 
do Consórcio Inter-
municipal de Saúde 
do Oeste de Santa Ca-
tarina (CIS-Amosc).

reunião apresentou solução encontrada pela prefeitura

dionísio Cerqueira 

Mais de 40 policiais fe-
derais participam da 

Operação Smoke deflagrada 
ontem (13) e que cumpriu 11 
mandados de busca e apre-
ensão em Dionísio Cerquei-
ra e outras quatro cidades 
do país. O objetivo foi desar-
ticular um grupo criminoso 
dedicado ao descaminho de 
“papel seda” utilizado para 
fazer cigarros e que seriam 
fornecido por indivíduo que 
atua em território argenti-

no, em Bernardo de Irigoyen 
– que fica na fronteira com 
Dionísio Cerqueira e Barra-
cão (PR). Segundo a Polícia 
Federal, praticamente todo 
o produto dessa natureza 
utilizado no Brasil tem ori-
gem estrangeira.

Os mandados de busca 
e apreensão foram cumpri-
dos em Dionísio Cerqueira, 
Santa Terezinha de Itaipu 
(PR), São Paulo (SP), Praia 
Grande (SP) e São Vicente 
(SP) – todos expedidos pelo 
Juízo da 5ª Vara Federal em 

Foz do Iguaçu (PR). Também 
foi realizado o bloqueio de 
bens (conta bancária e se-
questro de imóveis) de três 
indivíduos investigados. 

InveStIgaçãO 
de trêS anOS

A investigação começou 
em 2017, quando um dos in-
vestigados foi preso em fla-
grante em Barracão após ter 
entrado no Brasil com uma 
carga de “papel seda”. Em 
três anos o fornecedor ar-

gentino recebeu cerca R$ 
2,3 milhões numa conta que 
mantinha no Brasil – valor 
que a investigação apontou 
fortes indícios desse tipo de 
comércio ilegal.

Também foram colhidos 
fortes elementos no sentido 
de que os encarregados de 
fazer a remessa dos produ-
tos para distribuidores em 
São Paulo eram uma pessoa 
de Dionísio Cerqueira e outra 
de Santa Terezinha de Itaipu, 
que juntos receberam em su-
as contas nesse mesmo perí-

odo cerca de R$ 4,8 milhões.

PenaS

Nos autos do inquérito po-
licial instaurado para com-
pleta apuração dos fatos os 
investigados poderão ser in-
diciados pelo crime de des-
caminho (art. 334, §1º, III, 
do Código Penal, com pena 
de até quatro anos de reclu-
são) praticado em associa-
ção criminosa (art. 288 do 
Código Penal, com pena de 
até três anos de reclusão).


