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Comissão arquiva o novo pedido
de cassação de Celso Pozzobom
Em reunião no final da manhã de ontem, vereadores integrantes da 
Comissão Processante que analisa o segundo pedido de cassação do 
mandato de Celso Pozzobom, decidiram por arquivar o pedido. Segundo o 
presidente, João Paulo ‘Sorrisal’, não foi encontrado conteúdo que apre-
sentasse ‘robustez’ para o andamento do processo. A relatora, vereadora 

Cris das Frutas ressalta que, apesar do arquivamento, nada impede que 
o processo possa vir a ser reativado no futuro. Fato que pode aconte-
cer, caso houver conclusão da justiça criminal, que acatou denúncia do 
Ministério Público, em que o prefeito afastado é acusado de formação 
de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

200 atendimentos

Tesouro pagou
R$ 907 milhões

de dívidas
em janeiro

l 2

TSE segue com
investigação

sobre a minuta
do golpe

l 3

Investimento
em pontes será

de R$ 30 milhões
no Paraná

l 4

l 6

l 9

Com o IPVA,
Estado transfere

quase meio milhão
para Umuarama

l 5

Herança inacabada de gestões passadas – uma das maiores edificações da cidade em construção há 12 anos 
– e um dos desafios assumidos pelo prefeito Hermes Pimentel após tomar posse oficialmente como chefe do 
Executivo em janeiro de 2022. Sem ter como mudar o histórico da obra, marcado por atrasos nos repasses federais, 
abandono, rompimentos de contratos com empreiteiras e burocráticos processos licitatórios, Pimentel comanda 
um esforço concentrado para finalizar a construção e possibilitar o uso da estrutura para o desenvolvimento do 
turismo de negócios em Umuarama e região. 

Centro de Eventos

Umuarama completa 68 
anos em 26 de junho 

e a Secretaria de Meio 
Ambiente já trabalha 
no plantio de 20 mil 

mudas de sunpatiens 
para enfeitar praças 

e canteiros em todas 
as regiões da cidade. 
Uma das flores mais 

resistentes ao sol 
existentes no Brasil, 
a espécie também é 

destaque pela variedade 
das cores. l 8

20 mil mudas
JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

@tribunahojenewsumuarama

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Índice em % DEZ JAN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,62 - 5,79 5,79
IGP-M (FGV) 0,45 0,21 0,21 3,79
IGP-DI (FGV) 0.31 - 5.03 5.03

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,0590 1,0545 1,0379
IGP-DI (FGV) 1,0602 1.0503 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,37%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 7,33%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

4/1 a 4/2 0,7374 0,7374 0,2362
5/1 a 5/2 0,7095 0,7095 0,2085
6/1 a 6/2 0,6724 0,6724 0,1715
7/1 a 7/2 0,6776 0,6776 0,1767
8/1 a 8/2 0,7152 0,7152 0,2141

Ações % R$
Petrobras PN -0,62% 25,62 
Vale ON +0,66% 88,42 
ItauUnibanco PN -2,31% 24,55 
Magazine Luiza ON -1,94% 4,05 
Locaweb ON -6,90% 5,40 
BRF ON -6,83% 6,68 

IBOVESPA: -0,82% 107.829 pontos

Iene 131,27
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 189,48

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 5,1990 5,2000 +2,4%

PTAX  (BC) -0,1% 5,1689 5,1695 +1,4%

PARALELO +1,3% 5,1200 5,5300 +2,8%

TURISMO +1,3% 5,1200 5,5100 +2,8%

EURO -0,5% 5,5261 5,5272 -0,2%

R$/m2 DEZ JAN %m %ano %12m
Paraná 2.219,09 2.221,44 0,11 0,11 10,67
Norte 2.180,03 2.179,35 -0,03 -0,03 5,55
Oeste 2.255,12 2.257,50 0,11 0,11 10,24

DÓLAR 07/02

Iene R$ 0,0394
Libra est. R$ 6,21
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.405,48 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/02 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. DEZEMBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

DDEEZZ JJAANN FFEEVV
TJLP (%) 7,20 7,37 7,37
Sal. mínimo 1.212,00 1.302,00 1.302,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/23 1.515,25 -6,00 1,5%
FARELO mar/23 481,40 -7,60 0,8%
MILHO mar/23 674,00 -5,00 3,1%
TRIGO mar/23 749,75 -0,50 0,8%

SOJA 160,16 0,2% -4,9% 159,00
MILHO 75,76 0,1% -2,3% 75,00
TRIGO 89,53 0,1% -3,5% 92,00
BOI GORDO 266,98 0,1% -5,4% 265,00
SUINO 6,45 0,5% -10,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 07/02 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 07/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 07/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,00 0,0% -1,7%
SOJA Paranaguá 176,00 1,1% -2,8%
MILHO Cascavel 83,00 1,2% 1,2%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0011  ffííssiiccaass  1166//0011  ddoommééssttiiccooss  0066//0011

Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
O astral convida você a olhar para o futuro 
e para os seus desejos mais ambiciosos. O 
fim do ano inspira novos planos e você terá 
o apoio de vários astros hoje para definir 
suas metas para o ano que vem. A vontade 
de melhorar de vida, ganhar dinheiro e dar 
outro rumo para sua carreira será enorme: 
é só planejar e fazer a sua parte. 

TOURO  21/4 a 205
Unir-se aos colegas pode ser uma boa 
opção para agilizar o serviço e cumprir logo 
as metas que faltam. Procure se aliar aos 
colegas mais experientes, e aproveite para 
observar e aprender tudo que puder, pen-
sando no seu progresso no emprego. Mas 
durante a tarde, pode surgir algum conflito 
com colegas: saiba ceder e negociar.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Você vai contar com muita disposição e disci-
plina para encarar o seu trabalho. Mas se esti-
ver insatisfeita (o) com o que faz, o desejo de 
mudar de emprego pode aumentar e o clima 
de virada será um incentivo a mais para pla-
nejar uma guinada na carreira. Sol, Vênus e 
Mercúrio estimulam as transformações, mas 
é importante se planejar bem.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Vários astros passam pela sua Casa das 
Alianças e indicam que você pode fazer 
parcerias muito vantajosas neste fim de 
ano. Vai usar todo seu charme e simpatia 
para se aproximar das pessoas e terá muita 
facilidade para trabalhar em equipe. E a 
criatividade será outra aliada importante: 
compartilhe suas ideias e busque aliados.

LEÃO 22/7 a 22/8
O trabalho estará entre as suas prioridades 
hoje e Sol garante muita vitalidade para você 
cumprir suas tarefas. Vênus recua no céu e 
indica alguns desafios, mas serão facilmente 
superados pela sua determinação. Mercúrio 
na Casa 6 também facilita o diálogo, as nego-
ciações e os acordos em geral. Confie na sua 
experiência e brilhe muito.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Simpatia e boa lábia ajudarão você a conse-
guir tudo que quiser das pessoas hoje! A Lua 
aumenta sua habilidade de comunicação 
e você saberá exatamente o que dizer para 
convencer os outros, e com vários astros pas-
sando pelo seu paraíso astral, você fica incri-
velmente carismática (o) e extrovertida (o).

LIBRA  23/9 a 22/10
Assuntos de casa e família terão prioridade 
para você. Ótimo astral para conversar com 
os parentes e tomar decisões em comum 
acordo com eles. A Lua igualmente indica 
uma boa fase para ganhar dinheiro. Você 
pode descobrir algo bem lucrativo para fazer 
em casa e faturar uma grana extra, e também 
há chance de recuperar um dinheiro.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A Lua em Escorpião renova sua força e deter-
minação para buscar tudo que deseja. Ao 
mesmo tempo, Sol, Mercúrio e Vênus ocupam 
a Casa da Comunicação e garantem a você 
uma habilidade incrível para conversar, argu-
mentar, negociar e convencer as pessoas. No 
trabalho, isso deve ajudar a vender seu peixe 
e a fazer bons acordos.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
O desejo de ganhar dinheiro será um bom 
estímulo para mergulhar no trabalho e cor-
rer atrás das oportunidades. Com vários 
astros iluminando a sua Casa das Finan-
ças, eles avisam que você pode ganhar um 
bom dinheiro se souber tirar proveito das 
situações. Converse com as pessoas, troque 
ideias, descubra do que elas precisam.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você vai usar todas as habilidades do 
seu signo para se destacar e para fechar 
o ano mais perto dos seus objetivos! A 
presença da Lua na Casa 11 te incentiva 
a olhar para o futuro, e você não medirá 
esforços para buscar seus objetivos. Claro 
que pode contar com o apoio de amigos 
ou buscar parcerias com colegas para 
cumprir suas metas.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
O ano está terminando e os astros te convi-
darão a fazer um balanço de tudo que viveu 
até aqui para traçar novos planos para o 
ano que se aproxima. Com a Lua no topo do 
seu Horóscopo, você vai sonhar alto e pode 
definir metas bem ambiciosas.

PEIXES 20/2 a 20/3
A Lua envia boas energias para quem pode 
viajar, e também te incentiva a fazer con-
tato com pessoas que moram em outras 
cidades. No trabalho, terá facilidade para 
aprender novas tarefas e para fazer parce-
rias com os colegas. Trabalhe em equipe 
e valorize a troca de ideias para encontrar 
soluções criativas para os desafios.

Os nascidos a 8 de Fevereiro têm seus sentimentos exaltados e costumam se apaixonar 
constantemente. Mas podem acabar gostando da pessoa menos adequada e sofrer 
com isso. Podem sofrer distúrbios hormonais e engordarem com o correr dos anos. 
Muitos podem ser acomodados e pouco dinâmicos. Mas, são pessoas responsáveis, 
sérias e mais voltadas ao conservadorismo.

Horóscopo nascidos em 8 de fevereiro

    

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 8/2/2023

Sol

Paranaguá
max 27
min 22

max 30
min 19

Cascavel
max 29
min 19

Foz do Iguaçu
max 32
min 21

max 29
min 18

Curitiba
max 24
min 17

FASES 
DA LUA

Quinta 9/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 10/2/2023

Sol

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03

concurso: 716
Dia de Sorte
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Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2427Lotomania

50.460
50.011
99.963
04.061
73.491

41 42 43 44 50 62 77 
PARANÁ/PR

24 28 43 65 73
concurso: 6070

19 22 37 44 51 56

01 16 17 22 24 29 34 39 42 48 
50 51 64 69 73 77 81 89 96

concurso: 2733Lotofácil
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DALCOTA
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JORNALÇA
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natural
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se na
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(Anat.)

Guisado
feito com
vísceras
do boi

Hipotética
energia 

que rodeia
o corpo

"(?) Nova",
filme da

saga "Cre-
púsculo"
Médico

que trata
de sinu-

site (red.)
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do investi-
mento em
um fundo 

Antiga
moeda
romana
de cobre

Acidentes 
de trânsito

(pop.) 

Alexander
(?), desco-
bridor da
penicilina 

Chuvara-
da rápida
típica do

verão

Musa da
Comédia,
na Mitolo-
gia grega

Pyong (?),
youtuber

de origem
coreana

Fator que
evita a

atrofia do
músculo

Meio de 
propagação
de vírus
(Inform.)

Agressão 
sofrida por
árbitros

de futebol

Local onde as pes-
soas lançam moedas

e fazem pedidos

Habitat da
lhama

O século
XIX

Ácido sintetizado no
núcleo da célula 

Escritora de "Fala
Sério, Mãe!"

Conseguir,
em inglês
Tecla do
notebook

Parafuso
com duas
asinhas 

Liga da
katana

O ângulo
com mais

de 90° Divertia 
o rei

medieval
Carcomem

Ruidosas
(?) Ribei-
ro, neuro-
cientista

A clave
musical
do violão

Terra

Veleiro
luxuoso

(?) da Li-
berdade,
atração
turística

da Filadél-
fia (EUA)

Louco;
doido

Johnny
(?),  com-

positor
Publica-

ção como
o "Clarín"

Fora, em
inglês

Manganês
(símbolo)

3/get — out. 4/asse. 5/orate — talia.
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O C O D
A N A L G E S I C O
L I G A R A N A C

B A R O A A M
G U T A R A M P A

S A L A B I O S
E C A M T S

E S B U R A C A D OS
C A L R A R O S

C O S T A N J O
L U R B A N O

P A VO R R A R C
C R I A D O M U D O

E N I G M A Ã T
S O S O C I O S A

O mais
famoso do
Cinema é
o Shrek

Mem de
(?), figura
histórica

Pôr tela
de metal

em 

A índole
da bruxa
(Lit. inf.)

(?)
Stresser,

atriz 
brasileira

Caldo 
de (?):
garapa
(bras.)

Compo-
nente do
esqueleto

Pó branco
usado na
caiação

Escas-
sos; inco-

muns

Seu
símbolo é
B (Quím.)

Reserva
de vagas
na univer-

sidade
Dercy 

Gonçalves,
comedi-

ante

Aditivo do
sal de

cozinha
(símbolo)

Desocu-
pada; 

sem o que
fazer

Que não é
escura

Material 
de panelas

Transpor-
tam alunos 
Remédio

contra dor

Unir;
juntar 

Variedade
de batata

Conjunção
aditiva

Cheios de
furos

Litoral;
beira-mar

Grande
medo

Mensa-
gem de
socorro

Charada

Mesinha
de cabe-

ceira

Antônimo
de "rural"
O gado que
fornece lã

Câmara
(abrev.)

Sílaba de
"basta"

Contornam
a boca

Relativos
às artes

Pista para
skatistas
Moradia

(fig.)

Agência
Nacional 

de Aviação
Civil (sigla)

Cidade paulista
muito fria 

Destruir usando
explosivos 

(?) Soares,
jornalista
Navio de
Cabral

Arco, em
francês

Museu de 
Niterói (RJ)

3/arc — mac. 4/guta. 5/ágata — bromo.
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O governo federal pagou 
R$ 907,88 milhões em dívi-
das atrasadas de estados e 
municípios em janeiro, infor-
mou ontem (7) a Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN). 
Os números dizem respeito às 
dívidas garantidas pela União 
e não honradas por sete esta-
dos e constam do Relatório de 
Garantias Honradas pela União 
em operações de crédito.

Foram R$ 327,33 milhões 
relativos à inadimplência do 
Maranhão; R$ 188,03 milhões de 
Minas Gerais; R$ 120,12 milhões 
do Piauí; R$ 107,01 milhões do 
Rio de Janeiro; R$ 78,30 milhões 
de Goiás; R$ 60,92 milhões do 
Rio Grande do Sul e R$ 26,18 
milhões de Pernambuco.

As garantias são os ativos 
oferecidos pela União – repre-
sentada pelo Tesouro Nacional 
– para cobrir calotes em emprés-
timos e financiamentos dos 
estados, municípios e outras 
entidades com bancos nacio-
nais ou instituições estrangeiras, 
como o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, Banco 
Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento e o Banco 
Mundial. Como garantidor das 
operações, o Tesouro é comu-
nicado pelos credores de que 
não houve a quitação de deter-
minada parcela do contrato.

Caso o ente não cumpra suas 

Tesouro pagou R$ 907,8 milhões
de dívidas atrasadas em janeiro

obrigações no prazo estipulado, 
o Tesouro compensa os calotes, 
mas desconta o valor coberto 
com bloqueios de repasses fede-
rais ordinários, além de impedir 
novos financiamentos.

“No total, desde 2016, a 
União realizou o pagamento de 
R$ 52,60 bilhões com o objetivo 
de honrar garantias em opera-
ções de crédito de Estados e 
municípios. No mesmo período, 
foram recuperados R$ 5,61 
bilhões dos valores devidos por 
meio da execução das contraga-
rantias oferecidas nos contratos. 
Nesse caso, além do valor origi-
nal, são cobrados do devedor 
juros de mora, multas e outros 
encargos previstos nos contra-
tos de empréstimo, também 
pagos pela União”, informou a 
secretaria.

A Secretaria do Tesouro 
monitora os eventuais atrasos 
de pagamentos dos contratos 
garantidos pela União, estabe-
lecendo prazos para regulari-
zação das pendências, além de 
“alertar os devedores para as 
sanções, penalidades e conse-
quências previstas nos contra-
tos e na legislação pertinente”.

Caso o ente federativo não 
acerte as pendências, a exem-
plo dos casos de honra de aval 
ou de atraso nos pagamentos 
de operações de crédito garan-
tidas, ele fica impedido de 

obter garantia da União para 
novos contratos de financia-
mento por até 12 meses.

Há casos, entretanto, de 
bloqueio na execução das 
contragarantias, em razão de 
decisões judiciais. A secretaria 
esclarece, entretanto, que o 
valor de cada garantia honrada 
é atualizado diariamente pela 
Selic, a taxa básica de juros, a 
partir da data da honra.

“A União, por vezes, é impe-
dida de executar contragaran-
tias devido a decisões judiciais. 
Atualmente, se encontram nessa 
situação obrigações honradas dos 
estados de Alagoas, Maranhão, 
Pernambuco e Piauí, além do 
Município de Taubaté, em São 
Paulo”, acrescentou a secretaria.

Queda no diesel
O preço do diesel vendido pela 
Petrobras às distribuidoras de 
combustíveis terá uma queda de 
R$ 0,40 a partir de hoje (8). Em 
termos percentuais, a redução é de 
8,8%.  Com a variação de preço, o 
valor do litro do diesel comprado 
pelas distribuidoras, chamado de 
diesel A, vai cair de R$ 4,50 para R$ 
4,10, segundo a Petrobras. O diesel 
comprado por motoristas nos 
postos de combustíveis é resultado 
de uma mistura de 90% desse 
diesel A, vendido pela Petrobras, 
com 10% de biodiesel.  A empresa 
estima que a parcela do preço 
cobrado por ela no valor final pago 
pelos motoristas passará a ser de 
R$ 3,69 por litro.
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TSE rejeita pedido de
retirada de minuta do
golpe em investigação

O corregedor do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), minis-
tro Benedito Gonçalves, rejei-
tou ontem (terça-feira, 7), um 
pedido de reconsideração 
feito pelo ex-presidente Jair 
Bolsonaro contra decisão que 
incluiu a minuta do golpe na 
ação que investiga abuso do 
poder político e uso indevido 
dos meios de comunicação 
social por Bolsonaro nas elei-
ções de 2022. A minuta do 
golpe foi encontrada durante 
operação de busca e apreen-
são na casa do ex-ministro da 
Justiça Anderson Torres.

A defesa de Bolsonaro havia 
alegado que a inclusão de novos 
documentos, nesse momento, 
“é excepcional” e exige “além 
da demonstração de que não 
se encontravam disponíveis na 
data da propositura da ação, a 

Inclusão no Bolsa Família exigirá
atestado de vacinação de crianças

Lula afirmou que para rece-
ber o Bolsa Família, as famílias 
beneficiárias deverão demons-
trar o atestado de vacinação 
das crianças em dia. Em evento 
no Rio de Janeiro na última 
segunda-feira (6), criticou o 
antecessor, Jair Bolsonaro, por 
ter promovido desinformação 
sobre as vacinas e pediu que os 
responsáveis levem as crianças 
para serem imunizadas.

O programa passará a con-
tar com três pré-requisitos: as 
crianças estarem matriculadas 
na escola, a carteira de vaci-
nação delas em dia e o acom-
panhamento pré-natal com-
pleto das mães que estiverem 
grávidas.

O Bolsa Família passará a 
ter o valor permanente de R$ 
600, com um adicional de R$ 
150 por criança abaixo dos seis 
anos de idade.

O Ministério da Saúde anun-
ciou o lançamento de uma 
campanha nacional de vacina-
ção. Segundo a ministra Nísia 
Trindade, ainda não foi possí-
vel estimar o impacto da cam-
panha negacionista contra os 
imunizantes promovido pelo 

governo Bolsonaro nos índices. 
Lula cobrou os pais para que 
levem as crianças e criticou a 
postura do ex-presidente.

“Nós tivemos nos últimos 
tempos a maior campanha 
que já vi alguém fazer do 
negacionismo de uma vacina. 
Nunca imaginei um presi-
dente mentindo tão desca-
radamente sobre os benefí-
cios de uma vacina”, afirmou 
Lula, ao falar sobre a vacina-
ção contra a Covid-19. “Pelo 
amor de Deus, a gente não 
pode ser ignorante ao ponto 
de achar que não tem que 
tomar vacina. Uma mãe que 
não leva um filho para tomar 
a vacina contra a paralisia 
infantil, eu fico me pergun-
tando que amor é esse. Hoje, 
além da propaganda, é pre-
ciso convencer as pessoas. 
É preciso convencer o pai e 
a mãe que uma criança tem 
que tomar vacina para o bem 
da criança e para o bem da 
família”, disse o presidente.

No evento da segunda-feira, 
Lula esteve ao lado do prefeito 
do Rio, Eduardo Paes (PSD) e 
do governador fluminense, 

Cláudio Castro (PL) para a 
inauguração do Super Centro 
Carioca de Saúde. Com o equi-
pamento, a Prefeitura do Rio 
promete zerar até julho a fila 
de pacientes da oftalmologia, 
hoje de 136 mil pessoas.

demonstração inequívoca de 
correlação concreta, direta e 
imediata com a causa de pedir”.

Gonçalves ressaltou, na 
decisão, que a jurisprudência 
do TSE estabelece que provas 
pré-constituídas aos fatos ale-
gados não são exigíveis.

A ação foi ajuizada pelo PDT 

em 19 de agosto. O motivo foi a 
reunião realizada pelo ex-pre-
sidente com embaixadores de 
países estrangeiros residentes 
no Brasil, onde apresentou, 
sem provas, falhas no sistema 
eleitoral e desferiu ataques aos 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do TSE.

A defesa de Bolsonaro havia alegado que a inclusão de novos documentos, nesse momento, 
“é excepcional”
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Aumento no valor
A Advocacia-Geral da União 
(AGU) pediu à Justiça Federal 
do Distrito Federal o aumento 
de R$ 18,5 milhões para R$ 
20,7 milhões do valor do 
bloqueio cautelar de bens 
de manifestantes presos por 
depredar as sedes dos três 
Poderes em 8 de janeiro, em 
Brasília. O pedido considera 
a estimativa atualizada de 
prejuízos na Câmara, que 
elevou o cálculo de danos 
de R$ 1,1 milhão para R$ 
3,3 milhões. As ações foram 
propostas para garantir o 
ressarcimento aos cofres 
públicos caso os acusados – 
agora em prisão temporária 
ou em liberdade com medidas 
cautelares – sejam condenados 
definitivamente. Segundo 
a AGU, pelo menos R$ 4,3 
milhões só em veículos de 
pessoas e empresas já estão 
bloqueados.

 “Omissão dolosa”
A defesa do ex-secretário de Segurança do DF Anderson 
Torres entrou no STF com pedido de revogação de sua prisão 
preventiva, sob a acusação de “omissão dolosa” diante dos 
atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. No pedido, baseado 
no relatório do ex-interventor federal Ricardo Cappelli, os 
advogados de Torres alegam que, no curso das investigações, 
ficou comprovado que não houve suposta omissão por 
parte do ex-secretário de Segurança. “O protocolo de ações 
integradas demonstra que, mesmo na curtíssima passagem 
de quatro dias de Anderson Torres pela SSP/DF, todos os 
cuidados foram antecipados, com tarefas distribuídas, 
relações estabelecidas entre os participantes e tudo mais 
conforme os protocolos anteriores. Tomem–se, como 
exemplo, os gradis; os tão discutidos gradis. Na reunião em 
que se formulou o protocolo de ações integradas, ficaram 
definidas as tarefas de cada órgão para espalhar gradis 
nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2023”, diz trecho do pedido, 
assinado pela banca de advogados liderada por Demóstenes 
Torres e Rodrigo Roca.

Novo na Lava Jato
O juiz federal Eduardo Appio irá assumir hoje (quarta-feira, 8) 
como novo titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, na qual estão 
os processos da Lava Jato. Appio irá ocupar a vaga deixada por 
Luiz Antonio Bonat, eleito desembargador federal. Com 23 
anos de carreira na magistratura, ele foi promotor de Justiça no 
Paraná e juiz de Direito no Rio Grande do Sul. Eduardo Appio 
também atuou na 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Federais do Paraná, em Curitiba.

Ações contra os dois
O TSE ainda tem para 
analisar, em 2023, 21 
ações de investigação 
judicial eleitoral contra as 
campanhas de Bolsonaro 
e de Lula nas eleições de 
2022. Segundo o ministro 
Benedito Gonçalves, a 
maior parte delas investiga 
a campanha do PL, que saiu 
derrotada nas urnas. São 16 
processos ainda em aberto 
contra Bolsonaro, Walter 
Braga Netto e sua coligação 
de partidos. A “Brasil da 
Esperança”, comandada por 
Lula e Alckmin, responde 
a cinco casos. Outras dez 
ações de investigação contra 
as duas chapas já foram 
arquivadas.

Volta do sigilo
O Gabinete 
de Segurança 
Institucional 
(GSI) do governo 
Lula impôs sigilo 
às imagens de 
câmeras de 
vigilância do 
Palácio do Planalto 
durante a invasão 
do dia 8 de janeiro. 
Apesar de trechos já terem sido exibidos anteriormente por 
canais de TV como a Globo, a íntegra das imagens seria de 
acesso restrito. O GSI afirmou que “não é razoável a divulgação 
de informações que exponham métodos, equipamentos, 
procedimentos operacionais e recursos humanos da segurança 
presidencial”. Além disso, “sua divulgação indiscriminada traz 
prejuízos e vulnerabilidades para a atividade de segurança das 
instalações presidenciais”.

DIVULGAÇÃO

Fala do golpe
A ministra da Gestão e 
Inovação em Serviços 
Públicos, Esther Dweck, 
caracterizou o impeachment 
de Dilma como “golpe”, 
em discurso ontem (7), 
na reinstalação da Mesa 
Nacional de Negociação 
Permanente com funcionários 
públicos. “Se avançou, foi 
aprovada uma lei, e foi vetada 
integralmente pelo Temer. 
(…) foi um retrocesso, o que 
representa o que foi o golpe e 
depois o governo autoritário, 
eleito, porém um governo 
autoritário”, falou a ministra 
sobre a regulamentação 
da convenção 151 da 
Organização Internacional do 
Trabalho.
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Investimento no Estado
será de R$ 30 milhões
em pontes e viadutos

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) abriu os 
envelopes de preço de qua-
tro licitações para reforma 
de 42 obras de arte especiais 
(OAEs) nas regiões Noroeste e 
Centro-Oeste. Os editais con-
templam pontes, viadutos, 
galerias e passa-gados, inclu-
sos no pacote de revitalização 
de 195 obras de arte especiais, 
a maior iniciativa dessa cate-
goria na história do Estado.

Serão beneficiados diversos 
municípios, entre eles Maringá, 
Umuarama, Cianorte, Paranavaí, 
Campo Mourão, além da divisa 
do Paraná com São Paulo, em 
Diamante do Norte. O investi-
mento estimado do Governo 
do Paraná somando os quatro 
editais é de R$ 30 milhões.

Entre as principais refor-
mas, estão as seguintes OAEs: 
Ponte Rio Paranapanema em 
Diamante do Norte, na divisa 
com São Paulo (PR-182); Ponte 
Rio Ivaí no limite entre Paraíso 

Preço dos alimentos no PR
seguiu estável em janeiro

Curitiba e Londrina fica-
ram em lados opostos na com-
posição do Índice de Preços 
Regional (IPR) referente ao mês 
de janeiro, divulgado ontem (7) 
pelo Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (Ipardes).

O índice, que reúne men-
salmente dados das seis maio-
res cidades do Paraná a partir 
da análise da média de preço 
dos 35 itens alimentícios mais 
consumidos pelas famílias, 
mostrou Curitiba com a maior 
queda nos preços registrada 
(-0,66%) e Londrina como a 
única alta verificada (0,59%).

Ponta Grossa, (-0,35%), 
Cascavel, (-0,33%), Maringá, 
(-0,26%) e Foz do Iguaçu, 
(-0,10%) completam a forma-
ção do índice mensal, que apre-
sentou um declínio de 0,18%, 
menor do que o observado em 
dezembro (-0,66%).

Entre os itens que formam o 
índice, a maior alta em janeiro 

Impactos do clima
Antonio explica que, nos últimos 12 meses, o IPR carrega impac-
tos das adversidades no clima, que contribuíram para o aumento 
do preço da maçã, dos reajustes do leite e da batata-inglesa. “Por 

outro lado, houve oferta maior de banana-caturra, carne de frango, 
açúcar e óleo de soja – o que fez com que esses quatro produtos 

tivessem queda substancial no período”, afirma.

do Norte e Rondon (PR-492); 
Ponte Rio Ivaí no limite entre 
Floresta e Engenheiro Beltrão 
(PR-317); Ponte Rio Ivaí no 
limite entre Doutor Camargo e 
Terra Boa (PR-323); Ponte Rio 
São Mateus em Terra Boa (PR-
323); Ponte Rio Piquiri no limite 
entre Assis Chateaubriand e 
Brasilândia do Sul (PR-486).

Todas as licitações ocorrem 
por Concorrência Pública, onde 
é declarada vencedora a con-
corrente que tenha a proposta 

de preço mais vantajosa para a 
administração pública, além de 
apresentar toda documentação 
necessária, que passará por rígida 
análise do DER/PR.

Na próxima etapa da lici-
tação serão abertos os docu-
mentos de habilitação das 
empresas classificadas após a 
abertura dos envelopes para 
análise da comissão de julga-
mento do DER/PR. O resultado 
é publicado no Diário Oficial e 
no portal Compras Paraná.

foi da batata-inglesa, com 
variação positiva de 17,91%. 
Produtos com aumentos na 
faixa entre 4% e 5% no começo 
deste ano foram maçã, alface, 
feijão preto e molho e extrato 
de tomate.

Entre as quedas, a maior foi 
a da cebola, com redução de 
27,15% dos preços no Estado, 
seguida da banana-caturra 
(-17,13%) e pernil suíno (-14,65%).

Segundo o sociólogo Marcelo 
Antonio, coordenador de pesqui-
sas periódicas e editoração do 
Ipardes, essa segunda queda con-
secutiva do IPR teve forte influên-
cia da ampliação da oferta de 
cebola, por conta da nova safra 
que chega aos mercados.

Por outro lado, segundo o 

especialista, fatores climáticos 
contribuíram para a elevação 
de preços de batata-inglesa e 
alface. “O preço da maçã ainda 
traz resquícios de 2022, um ano 
marcado pela importação da 
fruta, dado que as colheitas no 
Sul do país não foram tão satis-
fatórias”, explica.

O feijão preto, o feijão 
carioca e o arroz aparecem com 
alta de preços em janeiro, o que, 
segundo Antonio, ocorre pela 
redução de área plantada. “Há 
uma substituição do produtor, 
que opta por plantações mais 
rentáveis, como soja e milho, 
frente ao feijão e arroz, cau-
sando assim uma menor oferta 
desses itens nas prateleiras dos 
supermercados”, diz.

SERÃO beneficiados diversos municípios, entre eles Maringá, Umuarama, Cianorte, Para-
navaí, Campo Mourão, além de Diamante do Norte

DER

Eletricidade 
sustentável
O Secretário Estadual da 
Indústria, Comércio e 
Assuntos do Mercosul do 
Paraná, Ricardo Barros (PP), 
se reuniu com o secretário 
de Planejamento, Guto Silva, 
o deputado estadual, Gugu 
Bueno, e empresários da 
região Oeste para debater 
sobre a geração de eletricidade 
de forma sustentável. “O 
Paraná possui uma vasta gama 
de possibilidades para este 
segmento. O nosso objetivo é 
buscar um desenvolvimento 
econômico, social e político 
que esteja em harmonia com o 
meio ambiente”, disse Barros.

CCJ
A eleição para a presidência da 
CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça), a mais importante 
da Assembleia Legislativa, foi 
adiada para a próxima semana. 
A reunião estava marcada para 
o início da tarde desta terça-
feira (7). O motivo é a falta 
de consenso em torno de um 
único nome. Os deputados do 
PSD Luiz Claudio Romanelli 
e Tiago Amaral disputam o 
comando da comissão.

Secretário de Justiça
Santin Roveda está cotado 
para comandar a Secretaria da 
Justiça. Roveda é ex-prefeito 
de União da Vitória e terminou 
a eleição na segunda suplência 
para deputado federal do 
União Brasil. Roveda foi 
indicado pelo partido.

Moegão
Com um investimento de R$ 
592 milhões, a nova moega 
ferroviária, mais conhecida 
como Moegão, vai centralizar a 
descarga dos trens que chegam 
ao Porto de Paranaguá. A 
área onde a estrutura será 
instalada terá quase 600 mil 
metros quadrados. O projeto 
permitirá um aumento 
de 63% na capacidade de 
descarregamento, passando 

No Show Rural
A programação desta quarta-feira, 8, do Show Rural prevê 
a presença do governador Ratinho Junior e dos deputados 
estaduais do Paraná. Pela manhã o governador participará 

de uma entrevista coletiva, em seguida será assinada a 
liberação de R$ 240 milhões do BRDE (Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul) em financiamentos para 
agricultores e prefeituras da Região Oeste.

de 550 para 900 vagões ao 
dia. O Moegão visa atender 
diretamente o aumento da 
demanda causada pela Nova 
Ferroeste.

Prioridades
O deputado estadual e líder 
do governo, Hussein Bakri, 
afirma que os próximos 
quatro anos serão de 
grandes investimentos em 
infraestrutura e geração de 
empregos. “Essa gestão tende 
a priorizar os investimentos 
em infraestrutura, porque o 
nosso estado tem iniciativas 
que visam o avanço comercial 
e geração de renda. A saúde 
também terá uma atenção 
especial com investimento 
em Ambulatórios Médicos 
de Especialidades (AME),” 
afirmou.

No prelo
O presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná 
(Alep), Ademar Traiano 
deve promulgar, na próxima 
segunda-feira, 13, o projeto de 
lei que desburocratiza o acesso 
a medicamentos e produtos 
à base de canabidiol (CBD) 
e tetrahidrocanabinol (THC) 
para tratamento de doenças, 
síndromes e transtorno 
de saúde. A proposta foi 
apresentada pelos deputados 
Paulo Litro (PSD), Goura 
Nataraj (PDT) e ex-deputado 
Michele Caputo (PSDB).

Importante
“Essa é uma importante 
vitória para o aprimoramento 
do atendimento de saúde 
em nosso estado e terá 
um grande impacto para 
milhares de pacientes de 
esclerose múltipla, epilepsia e 
fibromialgia, entre outros, que 
dependem da medicação para 
realização de seus tratamentos 
e, consequentemente, melhoria 
da sua qualidade de vida”, 
destacou Paulo Litro. O Projeto 
de Lei foi aprovado em 13 de 
dezembro de 2022 e enviado 
para sanção do Poder Executivo.
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Com IPVA, Estado
transfere quase meio
milhão à Umuarama

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Fazenda, 
repassou R$ 1,81 bilhão aos 
municípios paranaenses no 
primeiro mês de 2023. O mon-
tante é maior que o transferido 
às prefeituras em janeiro de 
2022, R$ 1,5 bilhão. O dinheiro é 
referente à cota dos municípios 
nos impostos arrecadados pelo 
Estado e será revertido em inves-
timentos nas áreas da saúde, 
educação, segurança pública, 
transporte e infraestrutura. 

Do valor total repassado no 
primeiro mês de 2023, mais de 
R$ 1,12 bilhão foram oriundos 
do Imposto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA), em razão dos pagamen-
tos à vista e da primeira par-
cela do ano de 2023.

Outros R$ 682,5 milhões 
foram referentes ao Imposto 
Sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias 
e Serviços de Transporte 
Interestadual, Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS). Além 
disso, também foram desti-
nados recursos do fundo de 
exportação (R$ 7.74 milhões) 
e royalties do petróleo (R$ 228 
mil) arrecadados pelo Estado, 
cuja transferência aos municí-
pios é constitucional. 

Mesmo com a diminuição 
da receita de ICMS em 15% – 
valores reais corrigidos pela 
inflação – em razão da Lei 

Saúde distribui 261,9 mil
vacinas contra a Covid-19

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Saúde 
(Sesa), começou ontem (7) a 
distribuição de 261.999 doses 
de vacinas contra a Covid-
19 para as 22 Regionais de 
Saúde. Parte da remessa, 
117.610 doses da Pfizer, é 
destinada para bebês a par-
tir dos seis meses e outras 25 
mil doses são para crianças 
de cinco a 11 anos.

Além das vacinas pediá-
tricas, outros 119.389 imu-
nizantes para a população 
acima de 18 anos fazem parte 
desse envio. O lote está sendo 
descentralizado do Centro 
de Medicamentos do Paraná 

(Cemepar) e segue, via terres-
tre, para as centrais regionais.

Das vacinas Pfizer para 
bebês, 100 mil são para a pri-
meira dose e 17.610 para a 
completude vacinal com a 
terceira dose (D3), iniciada em 
novembro de 2022. Das doses 
destinadas para a população 
adulta, 43.555 são AstraZeneca 
e 75.834 Pfizer/BioNTech.

De acordo com o secretá-
rio de Estado de Saúde, César 
Neves, essa nova quantidade 
de imunizantes pediátricos 
amplia e permite a continui-
dade da vacinação das crian-
ças no Paraná. “Recebemos 
a primeira remessa de doses 

para bebês em novembro do 
ano passado e agora retoma-
mos a imunização deste grupo, 
o que é muito importante para 
que fiquem protegidos”, disse.

VACINAS BABY
O Paraná recebeu na sexta (3) 

300 mil doses de Pfizer, enviadas 
pelo Ministério da Saúde para a 
vacinação de bebês (vacinas 
baby). Desse total, 100 mil estão 
sendo enviadas aos municípios 
e as demais ficarão armazena-
das na rede de frio estadual, 
acondicionadas em equipa-
mentos que garantem a conser-
vação, para garantir a aplicação 
da segunda e terceira doses.

Complementar 194/2022, que 
reduziu a alíquota paranaense 
da gasolina, energia elétrica 
e comunicações de 29% para 
18%, a Secretaria da Fazenda 
do Paraná está fazendo frente 
às suas obrigações e garan-
tindo os repasses constitucio-
nais, bem como à continuidade 
aos investimentos, programas e 
projetos do Estado.

Umuarama receberá um 
total de R$ 410.134,59. Destes, 
R$ 221.037,86, são referentes 
à cota-parte do ICMS aplicada 
sobre o Índice de Participação 
do Município. Valor Líquido já 
deduzidos 20% para o FUNDEB 
– Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização aos 
Profissionais da Educação, e even-
tuais valores dados como garan-
tia. Outros R$ 189.096,73, são 

repasses referentes a 50% da arre-
cadação do IPVA no município.

As cidades que mais recebe-
ram repasses absolutos neste mês 
foram Curitiba (R$ 347,9 milhões), 
Londrina (R$ 79,8 milhões), 
Maringá (R$ 74,3 milhões), 
Araucária (R$ 61,1 milhões), 
Cascavel (R$ 56,9 milhões), 
São José dos Pinhais (R$ 55,7 
milhões), Ponta Grossa (R$ 49,7 
milhões), Foz do Iguaçu (R$ 36,4 
milhões), Toledo (R$ 31,8 milhões) 
e Guarapuava (R$ 27,2 milhões).

As transferências são libera-
das de acordo com os respec-
tivos Índices de Participação 
dos Municípios (IPM), conforme 
determina a Constituição 
Federal. Esses índices são apu-
rados anualmente para aplica-
ção no exercício seguinte, obser-
vando os critérios estabelecidos 
pelas legislações estaduais. 

UMUARAMA recebe R$ 410.134,59, referentes à cota-parte do ICMS sobre o Índice de 
Participação do Município e dos repasses referentes da arrecadação do IPVA

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

União no preju
O deputado federal Zucco 
(Republicanos-RS) apresentou 
emenda à MP 1160/23, 
que altera as regras de 
proclamação de resultados 
do CARF: na hipótese de 
empate na votação, multas e 
juros não precisam ser pagos 
pelos contribuintes, restando 
apenas o principal da dívida. 
Segundo dados do Sindifisco 
Nacional, o desempate em 
favor dos contribuintes 
comprometeu mais de R$ 25 
bilhões em receitas somente 
no ano passado.

Preju no cartão

O Brasil registrou 5,6 milhões 
de tentativas de fraudes 
em 2022. Segundo o Mapa 
da Fraude, da empresa 
ClearSale, cerca de 312,2 
milhões de transações 
feitas no e-commerce com 
pagamentos por cartão 
de crédito renderam R$ 
5,8 bilhões em ações 
fraudulentas. A região Norte 
apresentou o maior índice de 
tentativas de fraudes (3,4%), 
seguida pelo Nordeste 
(2,8%), Centro Oeste (2,5%), 
Sudeste (2,1%) e Sul (1,1%).

Mulheres negras
As mulheres negras que chefiam negócios próprios trabalham 
a maior parte do tempo sem contratar funcionários. É o que 

constatou um estudo realizado pelo Sebrae por meio de dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do 
IBGE, coletados no 2º trimestre de 2022. Apenas 8% dessas 

empreendedoras contrataram funcionários. Ainda de acordo 
com a análise, as mulheres negras são o grupo que chefia os 
menores negócios. Cerca de 17% dos homens brancos têm 

empresas com 11 ou mais funcionários. Entre as empresárias 
negras, 82% têm entre um e cinco empregados.

ESPLANADEIRA
# PotencializEE realiza hoje em Brasília workshop “Revisão da 
Participação da Indústria no PEE da ANEEL”. # Melhor Escola 

lança relatório 2023 com valor médio das mensalidades e 
melhor custo-benefício. # Pravaler compra edtech Workalove. # 
Andbank inaugura escritório no Rio de Janeiro. # Giraffas fatura 
R$ 804 milhões em 2022 e estima ganho de 1 bilhão em 2023. # 

CASA&VIDEO inaugura 1ª Liquidação Maluca do ano.

$eguros avançam
Um levantamento da 
Confederação Nacional 
das Seguradoras mostra 
aumento no pagamento de 
indenizações, benefícios, 
resgates e sorteios que 
somaram mais de R$ 219,4 
bilhões em 2022, 15,5% 
superior a 2021. O setor 
arrecadou R$ 356 bilhões 
ano passado – mais 16,2% 
em relação a 2021. O Estado 
de São Paulo lidera com R$ 
138,4 bilhões, seguido do Rio 
de Janeiro (R$ 34,5 bilhões) e 
Minas Gerais (R$ 30,3 bilhões).

Desmate de janeiro
A ministra Marina Silva 
acompanha com especial 
atenção os novos dados 
do desmate e queimadas 
nas florestas. O Instituto de 
Pesquisas Espaciais divulgou 
por meio do Sistema de 
Detecção de Desmatamento 
em Tempo Real (Deter) 
os dados preliminares do 
índice de desmatamento da 
Amazônia durante janeiro: 
o desmate do mês alcançou 
120,72 km², o 3º menor índice 
para o mês desde o início das 
divulgações do levantamento, 
em 2015. Em janeiro de 2022, 
o registro foi de 430,44 km². 

100 da Portela
A Portela, uma das mais 
tradicionais escolas de samba 
do Rio de Janeiro, convidou as 
últimas 20 rainhas de bateria 
para o desfile deste mês para 
comemorar seus 100 anos. 
A modelo Luiza Brunet e a 
apresentadora de TV Adriane 
Galisteu estão entre elas.
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Comissão Processante arquiva segundo
pedido de cassação de Celso Pozzobom

Em reunião no final da 
manhã de ontem (terça-feira, 
7), vereadores integrantes da 
Comissão Processante que 
analisa um segundo pedido 
de cassação do mandato de 
Celso Pozzobom, decidiram 
por arquivar o pedido.

Segundo o presidente, 
vereador João Paulo ‘Sorrisal’, 
não foi encontrado conteúdo 
que apresentasse ‘robus-
tez’ para o andamento do 
processo.

O relatório foi assinado 
inicialmente pela vereadora 
Cris das Frutas. A parlamen-
tar ressaltou que, apesar do 
arquivamento, nada impede 
que o processo possa vir a ser 
reativado no futuro. Isso pode 
acontecer, de acordo com 
Diemerson Castilho, procura-
dor jurídico Legislativo, caso 
houver conclusão da justiça 
criminal, que acatou denún-
cia do Ministério Público, 
onde Celso Pozzobom é acu-
sado de formação de quadri-
lha, corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro.

“Foi baseado nesta denún-
cia, que uma notícia jorna-
lística levou à elaboração 

Bando rouba veículo 
e sequestra mulher e 

seus filhos de 3 e 9 anos
A Polícia Militar (PM) aten-

deu uma ocorrência envol-
vendo roubo, sequestro e cár-
cere privado na noite da última 
segunda-feira (6) em Rondon, 
na região de Cianorte. Na oca-
sião, bandidos teriam roubado 
uma caminhonete Fiat Toro 
de um morador da cidade, 
levando junto a esposa e os 
dois filhos pequenos do casal.

No local, os policiais ouvi-
ram da vítima que ele estava 
dentro de casa quando escu-
tou o choro de seu filho e uma 
arrancada brusca da caminho-
nete. Ao sair para verificar, ele 
percebeu que o veículo estava 
saindo em alta velocidade.

A vítima disse que ime-
diatamente tentou entrar 
em contato com a esposa, 
porém esta não atendeu. Foi 
então que, logo após contatar 
seu sogro, ele acionou a PM 
via 190. As equipes iniciaram 
buscas pela região, inclusive 

no município de Cianorte, 
porém não conseguiu loca-
lizar os autores e as vítimas.

Foi somente depois de algu-
mas horas de diligências que os 
policiais receberam a informa-
ção, pelos familiares, de que a 
mulher e as duas crianças, de 3 
e 9 anos, haviam sido libertadas 
pelos bandidos nas proximida-
des de São Lourenço, a 76 qui-
lômetros de Rondon.

Após ser libertada, a mulher 
pediu ajuda a populares e 
entrou em contato com a famí-
lia, que foi ao seu resgate.

do conteúdo referente ao 
segundo pedido de cassação 
do prefeito, agora afastado, de 
Umuarama”, explica Castilho.

A segunda denúncia pro-
tocolada na Câmara, tam-
bém foi feita pelo ex prefeito 
Jorge Vieira, da mesma forma 
que a primeira, que terminou 
na cassação do mandato de 
Pozzobom. O decreto da cassa-
ção posteriormente foi suspenso 

por uma decisão monocrática 
de uma desembargadora, hoje 
aposentada, do Tribunal de 
Justiça do Paraná. Tal decisão 
gerou um recurso por parte da 
Câmara Municipal, em busca de 
uma análise por um colegiado 
do TJPR.

Devido à decisão tomada 
pela Comissão, foi extinta a 
ordem para o prosseguimento 
do processo.

VEREADORES integrantes da CP decidiram por arquivar o pedido, devido à falta de conteúdo que apresentasse ‘robustez’ para o prosseguimento do processo

ALEX MIRANDA

Equipes da Polícia Militar (PM) e da Defesa Civil atenderam ontem (terça-feira, 7) pela manhã a uma ocorrência 
de incêndio em uma residência em Iporã. No início da tarde, as chamas foram apagadas e um rescaldo foi realizado 
para que o fogo não retornasse. As causas do incêndio não foram reveladas pelos bombeiros e uma análise do local 
será feita por peritos criminalistas. A casa, que era construída em madeira, foi totalmente consumida pelo fogo. O 
morador estava trabalhando fora da residência no mento em que o incêndio começou. Não houve registro de feridos.

DIVULGAÇÃO
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Pais de recém-nascido vítima de
agressão foram ouvidos pela PC

A Polícia Civil de Cruzeiro 
do Oeste emitiu uma nota, na 
manhã de ontem (7), sobre 
a investigação envolvendo 
uma suposta agressão a um 
bebê recém-nascido de ape-
nas 17 dias, que teve de ser 
internado em Umuarama em 
estado grave.

De acordo com a PC, a 
criança, que é natural de 
Cruzeiro do Oeste, foi internada 
com inúmeras lesões pelo corpo, 
além de paradas respiratórias. 
O caso mobilizou a equipe do 
Conselho Tutelar de Cruzeiro 
do Oeste e a Polícia Militar, que 
inicialmente deteve os pais e 
responsáveis pelo bebê.

O bebê de 17 dias deu 

Idoso acusado de 
estupro de

vulnerável é 
capturado em Iporã

 Um idoso de 72 anos foi 
preso na cidade de Iporã 
(localizada a 55 quilômetros 
de Umuarama). Ele foi con-
denado pelo crime de estu-
pro de vulnerável. A prisão 
ocorreu na tarde de ontem 
(terça-feira, 7).

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR), por intermédio de 
policiais lotados na 15ª 
Delegacia Regional de Iporã, 
contando com apoio de 
agentes da Força Nacional, 
cumpriu o mandado de pri-
são em desfavor do homem.

A prisão ocorreu no inte-
rior do Fórum da cidade de 
Iporã. Logo em seguida o 
idoso foi encaminhado para 
a Cadeia Pública do municí-
pio, onde foi colocado à dis-
posição da justiça.

entrada no Hospital Cemil 
de Umuarama na madru-
gada da terça-feira (7) com 
ferimentos graves suposta-
mente causados por agres-
sões. Inicialmente os pais da 
criança, de 23 e 22 anos foram 
presos e encaminhados à 7ª 
Subdivisão Policial (SDP).

A situação aconteceu por 
volta da 1h da madrugada, 
quando os policiais foram 
acionados pela equipe médica 
pediátrica do Hospital Cemil, 
que informou que o Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) havia trazido um 
bebê com sinais de agressões, 
vindo do município de Cruzeiro 
do Oeste.

No hospital, os policiais ouvi-
ram da equipe médica que o 
laudo constatava que a criança 
apresentava hematoma em 
tórax, múltiplas fraturas em 
costelas, hematomas nas pál-
pebras, corte na região do calca-
nhar, instabilidade respiratória e 
desidratação, tendo seu estado 
de saúde considerado grave e 
sendo necessário que ele fosse 
sedado e intubado para encami-
nhá-lo ao hospital de referência, 
o Cemil. No hospital também 
estava a conselheira tutelar de 
Cruzeiro do Oeste.

Em conversa com os pais 
da criança, estes disseram 
que eram os únicos cuidado-
res e responsáveis pelo filho, 

e diante dos visíveis sinais de 
maus tratos e agressões, rece-
beram voz de prisão e foram 
encaminhados para a 7ª SDP, 
em Umuarama.

A explicação que o pai deu 
à PM foi que a criança possi-
velmente tenha se machucado 
em um esbarrão, já que dorme 
junto com o casal na cama. Já 
a mãe disse que os hematomas 
podem ser oriundos do parto.

A PM afirmou que conver-
sou com a avó materna do 
bebê, que disse que no último 
sábado (4) deu banho na 
criança e a mesma não apre-
sentava qualquer hematoma.

A criança seguia inter-
nada no Hospital Cemil de 

Umuarama até o final da tarde 
de ontem, entubada e sedada.

NOTA DA POLÍCIA CIVIL
“A Polícia Civil de Cruzeiro 

do Oeste informa que já está 
em diligências com o fim de 
apurar maiores informações 
sobre o caso. Os genitores do 
recém-nascido encontravam-
-se na Delegacia Regional de 
Polícia de Cruzeiro do Oeste 
durante a amanhã da ter-
ça-feira, 7, ocasião em que 
foram ouvidos pela delegada 
titular, Dra. Karoline Bischoff. 
Ressalta-se que todos os fatos 
estão sendo devidamente apu-
rados com a maior rapidez 
possível”.

PM atendeu mais de 5 mil ocorrências no Litoral
A Polícia Militar do Paraná 

atendeu 5.721 ocorrências 
nos sete municípios do Litoral 
desde o dia 12 de dezembro 
de 2022 até a segunda-feira 
(6). A perturbação do traba-
lho ou sossego alheio prosse-
gue como a principal ocorrên-
cia, com 911 atendimentos 
desde o início das atividades 
da temporada. Os policiais 
também prenderam 129 pes-
soas que estavam com man-
dados em aberto e encami-
nhou 329 para a delegacia 
por flagrante delito. 

O porta-voz da PMPR no 
Verão Maior Paraná, capi-
tão Rafael Risoni, reforça 
a importância do policia-
mento para garantir a ordem 
pública e mais segurança 
aos moradores e veranistas. 
“O policiamento preventivo 
e repressivo promove segu-
rança para todas as pessoas. 
As ocorrências são atendi-
das o mais breve possível, 
com resposta rápida, coi-
bindo a incidência de cri-
mes durante a temporada 
de verão”, explica.

As equipes policiais abor-
daram 25.539 pessoas, fisca-
lizaram 8.138 veículos e 327 
estabelecimentos. As ações 
resultaram na apreensão de 
22 armas de fogo e na recupe-
ração de 29 veículos. 

“É importante também a 

participação da população, 
pois isso nos ajuda a agir de 
forma mais rápida em vários 
casos. Contamos sempre com 
as denúncias pelos canais da 
Polícia Militar para que pos-
samos promover uma tempo-
rada mais segura para todos”, 
afirma Risoni.

A Polícia Militar conta com 
módulos móveis distribuídos 
por toda a orla das praias do 
Litoral. Nessas unidades, os 
policiais fazem atendimentos 

e dão orientações para as 
famílias, além de distribuir 
pulseirinhas de identificação 

para as crianças. Ao todo, as 
equipes já entregaram 18.571 
unidades.

AS equipes policiais abordaram 25.539 pessoas, fiscalizaram 8.138 veículos e 327 estabelecimentos

A
E

N
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Meio Ambiente prepara 20 mil mudas de
flores para o aniversário de Umuarama

Umuarama completa 68 
anos no dia 26 de junho e a 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente já trabalha a todo 
vapor no plantio de 20 mil 
mudas de sunpatiens para 
enfeitar praças e canteiros em 
todas as regiões da cidade. 
Uma das flores mais resis-
tentes ao sol existentes no 
Brasil, a espécie também é 
destaque pela variedade das 
cores, produzindo um resul-
tado que encanta moradores 
e visitantes.

O prefeito Hermes Pimentel 
comenta que, além de ser a 
Capital da Amizade, Umuarama 
é também conhecida como uma 
das cidades mais floridas do 
Paraná. “O trabalho realizado 
pelas equipes da Secretaria de 
Meio Ambiente é exemplar. 
Nosso desejo é zelar para que 
todos os bairros recebam cui-
dados especiais com o plantio 
de flores, arbustos ou árvores. 
E tudo produzido e cuidado no 

Conselho dos Direitos da Mulher elege nova presidente

Viveiro Municipal, o que pode 
reduzir custos e oferecer ganho 
na qualidade dessas espécies”, 
observa.

Segundo o secretário 
municipal de Meio Ambiente, 
Rubens Sampaio, a sunpatiens 
é uma planta florífera, ou seja, 
significa que dá muitas flores. 
“Vamos iniciar o plantio no 
final de março, início de abril, e 
em junho nossa cidade estará 
um verdadeiro jardim para as 
comemorações e atividades 
que já estão sendo prepara-
das para as festividades de ani-
versário. Uma cidade florida e 
bem cuidada, como a nossa, é 
motivo de orgulho, pois somos 
referência para outros municí-
pios do Estado”, pontua.

A chefe da Divisão de 
Controle Ambiental, Fernanda 
Periard Mantovani, informou 
que os plantios vão ser iniciados 
pelas praças um pouco mais dis-
tantes da área central da cidade 
– como a Brasília e Portugal 

– para terminar com a orna-
mentação das praças Miguel 
Rossafa, Arthur Thomas, Santos 
Dumont e Hênio Romagnolli, 
além do Lago Aratimbó. “Esse 
cartão-postal da cidade será 
ainda mais cuidado neste ano, 
conforme é o desejo do prefeito 

Life Dance volta com ‘esquenta’ no
ritmo do carnaval, no próximo domingo

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (CMDM) 
empossou, em reunião ordi-
nária na manhã de ontem (7), 
os conselheiros para o biênio 
2023-2025 e elegeu a nova 
diretoria, que será presidida 
no período pela advogada 
Silmara Ruiz. A vice-presi-
dente eleita foi a representante 
da Assistência Social, Juliana 
Manduca Catarin, e como 
secretária a conselheira Jonia 
Piveta de Lima, da Apafibro.

O CMDM é um órgão delibe-
rativo, consultivo, fiscalizador e 
articulador, que propõe diretri-
zes e ações governamentais para 
promover os diretos da mulher 
e assegurar sua participação no 
desenvolvimento social, econô-
mico, político e cultural da socie-
dade, entre outras garantias. De 
composição paritária, o órgão é 
composto por 20 membros titu-
lares e igual número de suplen-
tes, sendo dez representantes 
do poder público municipal e 

dez da sociedade civil.
A reunião foi aberta pela 

vice-presidente da gestão 
anterior, advogada Franciellen 
Bertoncello de Carvalho. Ela 
recomendou às novas con-
selheiras que estudem a Lei 
Municipal 4.429/2020, que 
institui o Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher e a 
Conferência Municipal dos 
Direitos da Mulher, para saber 
em detalhes quais são as atribui-
ções, objetivos, competências e 

estrutura do CMDM, bem como 
a importância da conferência. 
Disse encerrar sua participação 
seguindo o regimento, após 
duas gestões, e após agrade-
cimentos desejou sucesso à 
nova equipe.

A secretária municipal de 
Assistência Social, Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana, 
elogiou a renovação e disse 
que os novos membros devem 
trazer novas ideias e ações.

A nova presidente Silmara 

Ruiz agradeceu o apoio obtido 
para sua eleição e disse contar 
com o trabalho e a colaboração 
de todas as conselheiras e cole-
gas de longa caminhada. “Unidas 
vamos chegar bem longe. É um 
orgulho assumir esta nova mis-
são e quero trabalhar junto com 
todas vocês”, disse. A reunião ter-
minou com a aprovação das atas 
da reunião anterior e da eleição 
e a composição das comissões 
temáticas que integram o con-
selho da mulher.

Uma ação já consagrada 
da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (Smel) volta 
com tudo no próximo final de 
semana para movimentar a 
população de Umuarama. A 
primeira edição do evento Life 
Dance deste ano vai colocar a 
população para dançar num 
‘esquenta’ do clima carnava-
lesco já no próximo domingo, 
12, a partir das 17h, na Praça 
Miguel Rossafa.

Neste ano, oficialmente, o 
carnaval será comemorado em 

NESTE ano, o carnaval será comemorado em 21 de fevereiro. Mas já neste domingo a 
Miguel Rossafa será palco de um ‘aulão’ de dança com vários professores

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

21 de fevereiro. Mas já neste 
domingo a Miguel Rossafa 
será palco de um ‘aulão’ de 
dança com vários professores. 
Serão pelo menos três horas 
ininterruptas de muito ritmo, 
com axé, sertanejo universitá-
rio, forró, funk e dance, entre 
outras batidas.

“Programamos a primeira 
edição da Life Dance para este 
domingo na Miguel Rossafa – e 
não mais na Santos Dumont, 
como era de costume. O local 
é amplo, bem arejado e já é 

ponto de encontro da comuni-
dade, especialmente dos mais 
preocupados com a saúde e a 
qualidade de vida”, informou o 
secretário de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira.

Na ação, professores reno-
mados de Umuarama e região 
ministram a atividade num 
palco repleto de animação. “O 
evento é livre para todas as ida-
des, basta apenas respeitar o 
distanciamento entre os demais 
participantes. Vamos propor-
cionar uma diversão com toda 

a segurança para fazer o corpo 
se mexer com muita alegria”, 
completou Jefinho. “Seguindo 
a determinação do prefeito 

Hermes Pimentel quanto mais 
pessoas ativas tivermos, 
Umuarama será cada vez mais 
saudável”, completou.

Hermes Pimentel”, garante.
Fernanda explica que, ao 

contrário da impatiens comum 
(também conhecida como 
beijinho ou maria-sem-ver-
gonha), a sunpatiens é muito 
tolerante ao sol e calor e, por-
tanto, indicada para sol pleno 

que também é uma marca 
Umuarama. “A quantidade 
de cores das flores da sunpa-
tiens é vasta e aqui em nosso 
viveiro estamos cultivando 
espécies em nove cores dife-
rentes, que vão transformar 
nossa cidade”, observa.

INÍCIO do plantio das 
sunpatiens, em nove 
cores diferentes, será no 
final de março para que 
em junho toda a cidade 
esteja florida

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
O astral convida você a olhar para o futuro 
e para os seus desejos mais ambiciosos. O 
fim do ano inspira novos planos e você terá 
o apoio de vários astros hoje para definir 
suas metas para o ano que vem. A vontade 
de melhorar de vida, ganhar dinheiro e dar 
outro rumo para sua carreira será enorme: 
é só planejar e fazer a sua parte. 

TOURO  21/4 a 205
Unir-se aos colegas pode ser uma boa 
opção para agilizar o serviço e cumprir logo 
as metas que faltam. Procure se aliar aos 
colegas mais experientes, e aproveite para 
observar e aprender tudo que puder, pen-
sando no seu progresso no emprego. Mas 
durante a tarde, pode surgir algum conflito 
com colegas: saiba ceder e negociar.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Você vai contar com muita disposição e disci-
plina para encarar o seu trabalho. Mas se esti-
ver insatisfeita (o) com o que faz, o desejo de 
mudar de emprego pode aumentar e o clima 
de virada será um incentivo a mais para pla-
nejar uma guinada na carreira. Sol, Vênus e 
Mercúrio estimulam as transformações, mas 
é importante se planejar bem.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Vários astros passam pela sua Casa das 
Alianças e indicam que você pode fazer 
parcerias muito vantajosas neste fim de 
ano. Vai usar todo seu charme e simpatia 
para se aproximar das pessoas e terá muita 
facilidade para trabalhar em equipe. E a 
criatividade será outra aliada importante: 
compartilhe suas ideias e busque aliados.

LEÃO 22/7 a 22/8
O trabalho estará entre as suas prioridades 
hoje e Sol garante muita vitalidade para você 
cumprir suas tarefas. Vênus recua no céu e 
indica alguns desafios, mas serão facilmente 
superados pela sua determinação. Mercúrio 
na Casa 6 também facilita o diálogo, as nego-
ciações e os acordos em geral. Confie na sua 
experiência e brilhe muito.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Simpatia e boa lábia ajudarão você a conse-
guir tudo que quiser das pessoas hoje! A Lua 
aumenta sua habilidade de comunicação 
e você saberá exatamente o que dizer para 
convencer os outros, e com vários astros pas-
sando pelo seu paraíso astral, você fica incri-
velmente carismática (o) e extrovertida (o).

LIBRA  23/9 a 22/10
Assuntos de casa e família terão prioridade 
para você. Ótimo astral para conversar com 
os parentes e tomar decisões em comum 
acordo com eles. A Lua igualmente indica 
uma boa fase para ganhar dinheiro. Você 
pode descobrir algo bem lucrativo para fazer 
em casa e faturar uma grana extra, e também 
há chance de recuperar um dinheiro.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A Lua em Escorpião renova sua força e deter-
minação para buscar tudo que deseja. Ao 
mesmo tempo, Sol, Mercúrio e Vênus ocupam 
a Casa da Comunicação e garantem a você 
uma habilidade incrível para conversar, argu-
mentar, negociar e convencer as pessoas. No 
trabalho, isso deve ajudar a vender seu peixe 
e a fazer bons acordos.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
O desejo de ganhar dinheiro será um bom 
estímulo para mergulhar no trabalho e cor-
rer atrás das oportunidades. Com vários 
astros iluminando a sua Casa das Finan-
ças, eles avisam que você pode ganhar um 
bom dinheiro se souber tirar proveito das 
situações. Converse com as pessoas, troque 
ideias, descubra do que elas precisam.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você vai usar todas as habilidades do 
seu signo para se destacar e para fechar 
o ano mais perto dos seus objetivos! A 
presença da Lua na Casa 11 te incentiva 
a olhar para o futuro, e você não medirá 
esforços para buscar seus objetivos. Claro 
que pode contar com o apoio de amigos 
ou buscar parcerias com colegas para 
cumprir suas metas.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
O ano está terminando e os astros te convi-
darão a fazer um balanço de tudo que viveu 
até aqui para traçar novos planos para o 
ano que se aproxima. Com a Lua no topo do 
seu Horóscopo, você vai sonhar alto e pode 
definir metas bem ambiciosas.

PEIXES 20/2 a 20/3
A Lua envia boas energias para quem pode 
viajar, e também te incentiva a fazer con-
tato com pessoas que moram em outras 
cidades. No trabalho, terá facilidade para 
aprender novas tarefas e para fazer parce-
rias com os colegas. Trabalhe em equipe 
e valorize a troca de ideias para encontrar 
soluções criativas para os desafios.

Os nascidos a 8 de Fevereiro têm seus sentimentos exaltados e costumam se apaixonar 
constantemente. Mas podem acabar gostando da pessoa menos adequada e sofrer 
com isso. Podem sofrer distúrbios hormonais e engordarem com o correr dos anos. 
Muitos podem ser acomodados e pouco dinâmicos. Mas, são pessoas responsáveis, 
sérias e mais voltadas ao conservadorismo.

Horóscopo nascidos em 8 de fevereiro
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3/get — out. 4/asse. 5/orate — talia.
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3/arc — mac. 4/guta. 5/ágata — bromo.

Sempre com foco em 
garantir a segurança dos cida-
dãos, a Guarda Municipal de 
Umuarama (GMU) atua no 
policiamento administrativo 
ostensivo e na prevenção a 
infrações penais em todo ter-
ritório do município. Com 
um efetivo de 28 agentes – 
seis mulheres e 22 homens 
–, a força de segurança é 
parceira das polícias Civil, 
Militar, Ambiental e Corpo de 

GM começa 2023 atendendo a quase 200 chamados
Bombeiros, além do Samu. O 
ano de 2023, segundo relatório 
divulgado nesta terça-feira (7), 
começou com o atendimento 
de 195 chamados feitos ao 
telefone 153.

As ocorrências mais signi-
ficativas de janeiro foram a 
apreensão de um veículo em 
alienação fiduciária e enca-
minhamentos à Delegacia de 
Polícia Civil de um sujeito por 
importunação sexual, um por 

tráfico de drogas e outro para 
cumprimento de mandado de 
prisão, segundo informa o dire-
tor da GMU, Valdiney Rissato. 
“Estamos sempre atentos e 
a postos para atuar coibindo 
ações violentas ou criminosas, 
no comércio e uso de entorpe-
centes, na segurança de esco-
las e na manutenção da ordem 
na cidade, elementos que for-
talecem o vínculo com a comu-
nidade”, pontua.

Em primeiro lugar no 
número de ocorrências ficou a 
abordagem para averiguação 
de suspeito, com 31 chama-
dos, em segundo lugar foram 
as denúncias de pessoas que 
se sentiram ou sofreram abor-
dagens intimidadoras por 
parte de pessoas em situa-
ção de rua (mendigos, droga-
ditos, andarilhos etc.), com 
23 chamados, e em terceiro 
lugar ficaram as denúncias 

de trânsito, especificamente 
sobre veículos estacionados 
em lugares proibidos, com 11 
chamados.

O levantamento também 
indica atendimentos a cha-
mados de perturbação de 
sossego, ameaças, situações 
envolvendo animais, vias de 
fato, violência contra a mulher, 
homicídio, operação AIFU, 
invasão de domicílio e apoio 
a ocorrências no Centro Pop.
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Nissan Sentra: Linhagem de 
sedãs em evolução constante

A Nissan confirmou recen-
temente o início das vendas 
do Novo Nissan Sentra no mer-
cado brasileiro para o final de 
março. Os consumidores bra-
sileiros terão, então, a opor-
tunidade de presenciar mais 
um capítulo da longa história 
desse sedã, que está em sua 
oitava geração.

Apesar de ter se tornado um 
nome global em 1982, e ter suas 
gerações contadas a partir desse 
marco, a jornada do que seria a 
linha Nissan Sentra começou 
bem antes. Teve início no Japão 
com o lançamento na década 
de 1960 de um sedã chamado 
Nissan Tsuru, nome de uma ave 
sagrada do país, que é símbolo 
da saúde, da boa sorte, felici-
dade, longevidade e da fortuna.

Esse foi o nome do que pode 
ser considerado o antepassado 
da família Sentra que, por sua 
vez, foi o primeiro produto da 
empresa japonesa sob a identi-
dade Nissan nos Estados Unidos, 
mercado no qual foi substituto 
direto do Datsun 210, inicialmente 
importado do Japão.

O sedã foi vendido com dife-
rentes nomes pelo mundo nas 
últimas décadas. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, começou 
como Sunny. No México e em 
algumas regiões da América 
Latina foi conhecido, logo no 
início, como Lucino.

Sentra é uma palavra ori-
ginária do grego “kentron”, 
que significa “centro” e se 
refere a algo central, que tem 
o tamanho ideal para propor-
cionar segurança e conforto. 
No Brasil, a trajetória do sedã 
começou em 2004, ano do lan-
çamento do modelo em nosso 
mercado. Uma história que vai 
ganhar um novo capítulo com 
a chegada ao país do Novo 
Nissan Sentra, que mantém 
a tradição de sua linhagem, 
mas também inova com muita 
tecnologia de ponta e design 
diferenciado.

Tendo como base o início 
oficial do nome Sentra para o 
sedã médio da marca, as gera-
ções vêm evoluindo constante-
mente na ordem a seguir:

PRIMEIRA GERAÇÃO (1982)
Foi vendida em alguns mer-

cados de 1982 a 1986 nas ver-
sões cupê, sedã de duas ou 
quatro portas, hatchback de 

três portas, perua e Sport Coupé 
hatch. Foi fabricado em Smyrna, 
Tennessee, nos Estados Unidos, 
representando cerca de 22% das 
vendas da marca na América do 
Norte em 1986.

SEGUNDA 
GERAÇÃO (1987)

Nessa primeira mudança, 
as opções de carroceria foram 
mantidas. A suspensão inde-
pendente nas quatro rodas, no 
entanto, foi radicalmente modi-
ficada, com o modelo ganhando 
também freios a disco nas qua-
tro rodas. No México, foi bati-
zado de Nissan Tsuru II e estava 
disponível como sedã de 2 ou 4 
portas e perua. O cupê foi bati-
zado de Nissan Hikari. Em 1988, 
foi lançado no mercado mexi-
cano uma versão esportiva rara 
equipada com motor turbo de 
injeção de combustível de 1,6 
litro. Essa geração também foi 
exportada para alguns merca-
dos da América Central e do 
Sul, como Peru, Chile e Bolívia. 
No Chile, o carro mexicano rece-
beu o emblema “Sentra”.

TERCEIRA 
GERAÇÃO (1990)

O desenho ficou menos 
quadrado e somente as ver-
sões cupê e sedã de quatro 
portas, com opções de câm-
bios manual de quatro e cinco 
velocidades e automática de 
três ou quatro, foram manti-
das. Era equipada com motor 
1.6 com injeção de combustí-
vel que desenvolvia até 126 cv. 
Tinha versões de entrada (sem 
identificação), E, XE, SE e GXE.

QUARTA GERAÇÃO (1995)
Aqui, a Nissan decidiu man-

ter o nome Sentra apenas para o 
sedã. E também introduziu uma 
opção de 2 litros, de 140 cava-
los. Tanto este como o 1,6 litro 

vinham com correntes de dis-
tribuição ao invés de correias 
dentadas, algo que os modelos 
da marca japonesa mantêm até 
hoje. Em 1998 recebeu itens de 
desempenho e rodas de liga 
leve de 14 polegadas (na versão 
topo de linha GXE), além das edi-
ções especiais SE e Special, que 
vinham com rodas de liga leve 
de 15 polegadas.

QUINTA GERAÇÃO (2000)
O redesenho deu ao modelo 

uma presença mais substancial 
para coincidir com seu cresci-
mento em tamanho e foi cons-
truído na plataforma Nissan 
MS. As opções de motor eram 
a 1,8 litro, de quatro cilindros 
com 126 cavalos de potência e 
transmissão automática de qua-
tro marchas ou caixa manual de 
cinco marchas, e o quatro cilin-
dros de 2,5 litros, com 165 cava-
los de potência – 175 cv na ver-
são Spec V mais esportiva. Esse 
motor foi originalmente criado 
para o Nissan Altima.

SEXTA GERAÇÃO (2006)
O Sentra aumentou de tama-

nho para permitir o lançamento 

e o posicionamento de um 
novo modelo mais compacto, o 
Nissan Versa. Esta geração era 
maior em quase todos os aspec-
tos do que a anterior e apresen-
tava uma distância entreeixos 
com quase quinze centímetros 
a mais. No Brasil, essa geração 
estreou a opção flex fuel de 
motor.

SÉTIMA GERAÇÃO (2013)
Para essa geração, a Nissan 

decidiu que Sentra e Sylphy pas-
sassem a ser um único modelo 
global no desenvolvimento. 
Assim, o novo desenho mundial 
foi revelado no Salão de Pequim 
de 2012, como Nissan Sylphy. O 
objetivo da Nissan era globalizar 
o Sentra, introduzindo-o em mais 
de 120 países.

OITAVA GERAÇÃO
...no Brasil, no próximo 

mês.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 239.900,00
EQUINOX PREMIER  18/19 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 175.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 75.900,00
ONIX 1.0 LT 22/23 BRANCO COMPLETO R$ 82.900,00
ONIX 1.4 AT ACTIV 18/19 LARANJA COMPLETO, AUT R$ 76.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO MT LTZ 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO AT LTZ 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 92.900,00
POLO MF 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
PRISMA 1.4 LT 19/19 PRETO COMPLETO R$ 69.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 18/18 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 229.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 189.900,00
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 102.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 144.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00 
VW UP TRACK 16/17 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

                                                            COMUNICADO 

 Sr. ALEXSANDRO DOMINGUES DE SOUZA, solteiro conforme declarado, residente e 
domiciliado na Rua Pindauba, 772, Centro, CEP 87638-000, na cidade de PEROBAL-PR, favor 
entrar em contato com a empresa CORRÊA E FAVARÃO IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 03.360.584/0001-02, com sede na Avenida Brasil, n° 
4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama-PR, telefone: (44) 3622-5221, referente assuntos de 
vosso interesse.  

O Boletim Covid de ontem 
(terça-feira, 7) informou que 
cinco novos casos foram con-
firmados, sendo quatro mulhe-
res, um homem e nenhuma 
criança. Nos primeiros dias de 
fevereiro, 33 pessoas foram 
diagnosticadas com o corona-
vírus, o que dá uma média de 
5,5 casos por dia. O informa-
tivo revela ainda que, segundo 
o relatório de ocupação de lei-
tos exclusivos para tratamento 
da doença em hospitais cre-
denciados ao SUS (Sistema 
Único de Saúde) na cidade, 
há 15 dias nenhum paciente 
de Umuarama é internado 
para tratamento da doença, 
nem em enfermarias e nem 

Secretaria Saúde registra 5 novos
casos de Covid em Umuarama

em UTIs.
Desde o início da pande-

mia, em março de 2020, 41.776 
pessoas foram diagnosticadas 
com covid e deste total 41.381 
se recuperaram. O número de 
mortes nesse período é de 360, 
em controle oficial feito pela 
SESA (Secretaria de Estado da 
Saúde). Existem hoje 48 pes-
soas em isolamento domiciliar, 
com 13 pessoas aguardando os 

resultados dos exames e mais 
35 casos ativos.

Nos 38 primeiros dias de 
2023, 534 pessoas foram diag-
nosticadas com covid-19 em 
Umuarama – o que dá uma 
média diária de 14 casos. Diante 
de todos esses números, a SESA 
continua classificando a cidade 
com bandeira verde, quando o 
risco de contaminação é consi-
derado baixo.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Nenhum de nós é tão inteligente e forte 
quanto todos nós juntos.”

Ken Blanchard.

TE
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BOLSAS!
O Sesc de Umuarama prorrogou 

até o próximo dia 14 de fevereiro 
as inscrições para os interessados 
em concorrer às bolsas gratuitas 
de idiomas. No Paraná são 900 

vagas para os cursos de inglês e 
espanhol nas unidades do Sesc da 

capital e interior do Paraná.

 
***

Além das mensalidades, o mate-
rial didático utilizado no curso 
está incluso na bolsa. As vagas 

são destinadas para trabalhadores 
do comércio de bens, serviços e 

turismo ou dependentes de traba-
lhadores do comércio, estudantes 
da Educação Básica na rede pú-
blica de ensino e/ou estudantes 
da rede particular de ensino com 

bolsa de estudo integral.
 

***

Os candidatos também deverão 
comprovar renda bruta familiar de 
até três salários mínimos confor-
me o piso nacional vigente. No 

Edital é possível ter acesso à lis-
tagem completa da documentação 
exigida e consultar a relação de 
unidades que oferecem as vagas.

 
***

Mais informações no Sesc Umuara-
ma, localizado na rua Domingos G. 
de Paula, 2700. Os telefones são 
(44) 3623-8050 ou (44) 3623-
8065, o e-mail é ana.oliveira@
sescpr.com.br ou o site  www.

sescpr.com.br.

ZOOM
LAURA comemorou seu primeiro 
aninho cercada pelo carinho dos 
pais Gisela Teixeira Munhoz e Fábio 
Munhoz. Da coluna: felicidades!

ZOOM
RAFAELA FORMICOLI LUZIA 
é uma das candidatas ao tí-

tulo de Rainha da Expo 2023, 
que acontece na sexta-feira 
(12) nos domínios do Parque 

de Exposições, às 19h30, após 
o lançamento oficial da Feira 

Agropecuária.

ARQUIVO SRU

ARQUIVO FACEBBOK

NEWS
Uma atualização do WhatsApp que saiu 

ontem   deixa os status ainda mais pareci-
dos com os stories do Instagram. O recurso 
permite o compartilhamento de imagens e 
vídeos em um mural aberto aos contatos. 
Como na rede social irmã, as publicações 
desaparecem após 24 horas. Na atualiza-

ção, o usuário poderá controlar quem pode 
ver os status, reagir com emojis e compar-

tilhar mensagens de voz. (Folha)
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