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Novo IML de Londrina é inaugurado: sede atenderá a 36 cidades
Polícia Científica
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O Governo do Paraná inaugurou nesta quinta-feira (22) o novo prédio do Instituto Médico-Legal de
Londrina, no Norte do Paraná. O Instituto atende a 36 municípios da região, onde vivem 1,5 milhão
de pessoas, e os serviços na nova sede começam a ser prestados já nesta sexta-feira.
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Ao entregar a obra, o governador Beto Richa destacou a qualidade da nova sede, que recebeu
investimento de R$ 10 milhões - R$ 6 milhões na estrutura e R$ 4 milhões em equipamentos. "A
estrutura está entre as melhores do Brasil neste setor. Os equipamentos são de última geração, o
que se refletirá na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos", disse Richa. "O raio-x, por
exemplo, é mais moderno que os dos aeroportos. Todas as obras do Paraná prezam pela
qualidade", disse.
O governador também destacou a ampliação do quadro de profissionais da Polícia Científica, com a
contratação, no começo deste mês, de 28 peritos criminais, médicos legistas e técnicos para
atender os IMLs do Paraná. "Novas estruturas e profissionais capacitados garantem atendimento de
qualidade, humanizado, adequado às necessidades da população", disse ele. "Se precisar de mais
gente, há o banco de aprovados".
Há uma semana, lembrou o governador, foi entregue o novo IML de Curitiba, considerado um dos
mais modernos do mundo em estrutura e equipamentos. De 2011 para cá o Governo do Estado
investiu em novas unidades em Maringá, Londrina e Paranaguá e em uma reforma completa no IML
de Umuarama. Ele também citou a abertura das unidades de União da Vitória, Toledo e Paranavaí.
Além disso, foi ampliada a frota de veículos, que agora conta com 30 viaturas novas, além de
investimentos em áreas como DNA Forense, em equipamentos e laboratórios.
VIATURAS - Na solenidade, o governador entregou também 15 viaturas para a polícia militar e três
para o IML de Londrina. Os veículos fazem parte do lote de 1.100 adquiriras no ano passado com
investimento de R$ 112,3 milhõe
MARCO - O secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Júlio Reis, disse que
os investimentos na Polícia Científica se somam aos montantes destinados a todas as ações do
programa Paraná Seguro. De 2011 para cá, ele destacou, o Governo do Estado comprou 3 mil
novas viaturas para as polícias, contratou 11 mil novos profissionais, ampliou o uso de helicópteros
em operações policiais.
"Tudo isso é um marco em segurança pública no Paraná. Quando a gente dá a missão tem que dar
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os meios para cumpri-la. O governo deu os meios, e as polícias respondem com importante redução
dos principais indicadores criminais", disse Reis.
MELHORIAS - Entre as principais melhorias do novo IML de Londrina, estão as novas câmaras
frias, um novo auditório e novos consultórios e laboratórios de toxicologia e bioquímica, salas de
observatório, necropsia, além de áreas administrativas. O prédio abriga laboratórios forenses,
consultórios humanizados para reconhecimento de corpos. O Instituto de Criminalística continuará
funcionando na antiga sede.
O imóvel de dois andares, fica na avenida Dez de Dezembro, bairro Nova Londrina, é de fácil
acesso e fica próximo a prefeitura de Londrina.
O diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, Hemerson Bertassoni Alves, e o diretor do IML de
Londrina, Antônio Carlos de Queiroz, também ressaltaram as vantagens da nova estrutura. "É uma
conquista para Londrina e região, pois permitirá atendimento humanizado e celeridade nos
processos", afirmou Bertassoni. "Nosso público é formado por pessoas que sofreram algum tipo de
violência e que agora contam com espaço adequado para um bom atendimento, um olhar
diferenciado", disse ele.
"Saímos de um prédio alugado, de 300 metros quadrados, para um espaço de 2.400 metros
quadrados, novo e moderno, equipado com instrumentos de perícia médica de última geração",
disse Queiroz.
PRESENÇAS - Também participaram da inauguração os secretários de Estado José Richa Filho
(Infraestrutura e Logistica) e José Carlos Gomes (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior); o
presidente da Sanepar Mounir Chaowiche, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Maurício
Tortato; o diretor-geral do Detran- PR Marcos Traad; os deputados federais Luiz Carlos Hauly e Alex
Canziani, os deputados estaduais Tiago Amaral e Cobra Repórter, e o presidente da Associação
Comercial e industrial de Londrina, Cláudio Tedeschi
Fonte: Agência Estadual de Notícias
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