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Juíza sentencia envolvidos na Operação
Metástase em mais de 25 anos de prisão
Dois réus envolvidos e investigados dentro do âmbito da Operação 
Metástase, foram sentenciados pela juíza Patricia Reinert Lang, do Tri-
bunal de Justiça do Paraná, em mais de 25 anos de prisão. O processo 
investigava três pessoas. André Buratti, foi absolvido das acusações 

de peculato e falsidade ideológica. Pedro Ruiz, ‘Pedrinho’, ex-diretor do 
Hospital Norospar, foi condenado a mais de 15 anos e Rogério Cândido 
de Souza, há 10 anos de reclusão. Eles também foram condenados a 
pagar uma multa de mais de R$ 1 milhão.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Mudança no 
transporte

l 6

l 9

Juros elevados
desaceleraram
economia no
4º trimestre

l 2

Zé Dirceu
tem pena

reduzida na
Lava Jato

l 3

Detenta, guarda
e advogado

denunciados
por corrupção

l 4

PR fortalece
programas da
agroindústria

familiar
l 5

O Conselho e a Secretaria de Meio Ambiente de Umuarama abriram ontem a primeira Consulta Pública da 
Revisão do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Rio Piava. Toda a população pode participar 
respondendo perguntas e deixando sugestões com o tema ‘Visão das Comunidades Sobre a Unidade de 
Conservação’, em levantamento que será realizado totalmente online.

O prefeito Pimentel 
reuniu a comunidade 
da Estrada Canelinha 
para assinar a ordem 
de serviço e liberar a 
pavimentação de um 

trecho de 6 km daquela 
via, que atende dezenas 
de propriedades rurais. 
O investimento será de 

quase R$ 5 milhões em 
recursos próprios do 

município.

Pavimentação
na Canelinha

APA do Piava
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2 GERAL  Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023

Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Autônomo e Facultativo 
Valor mínimo R$ 1.302,00 20% R$ 260,40
Valor máximo R$ 7.507,49 20% R$ 1.501,49
O AUTÔNOMO que prestar serviços só a pessoas físi-
cas e o FA CULTATIVO podem contribuir com 11%
sobre o salário mínimo. Donas de casa de baixa renda
podem recolher sobre 5% do salário mínimo.

Índice em % DEZ JAN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,62 0,53 0,53 5,77
IGP-M (FGV) 0,45 0,21 0,21 3,79
IGP-DI (FGV) 0.31 0,06 0,06 3,21

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,0590 1,0545 1,0379
IGP-DI (FGV) 1,0602 1.0503 1,0301
* 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 parcelavence 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

14/1 a 14/2 0,6795 0,6795 0,1786
15/1 a 15/2 0,7073 0,7073 0,2063
16/1 a 16/2 0,7450 0,7450 0,2438
17/1 a 17/2 0,7426 0,7426 0,2414
18/1 a 18/2 0,7438  0,7438  0,2426

Ações % R$
Petrobras PN +0,15% 26,74 
Vale ON +2,18% 89,00 
ItauUnibanco PN +1,48% 26,77 
Bradesco PN +3,93% 13,76 
Magazine Luiza ON -4,19% 3,89 
Hapvida ON +7,64% 4,93

IBOVESPA: +1,62% 109.600 pontos

Iene 134,28
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 192,38

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,4% 5,2190 5,2200 +2,8%

PTAX  (BC) +1,4% 5,2237 5,2243 +2,5%

PARALELO +0,7% 5,1100 5,5300 +2,8%

TURISMO +0,7% 5,1100 5,5100 +2,8%

EURO +1,1% 5,5758 5,5785 +0,7%

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

DÓLAR 15/02

Iene R$ 0,0389
Libra est. R$ 6,27
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.395,28 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/02 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JANEIRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1731,02 
II R$ 1798,60 

III R$ 1859,19 
IV R$ 1999,02

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/23 a dez/23)

DDEEZZ JJAANN FFEEVVTJLP (%) 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 1.525,75 -11,75 -0,1%
FARELO mar/23 491,10 -9,90 3,1%
MILHO mar/23 676,25 -6,00 0,2%
TRIGO mar/23 769,25 -16,75 3,4%

SOJA 159,31 -0,7% -2,0% 158,00
MILHO 75,65 -0,1% -2,5% 75,00
TRIGO 89,46 0,1% -3,2% 92,00
BOI GORDO 269,85 0,2% -3,8% 270,00
SUINO 6,94 0,6% -0,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 15/02 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 nofarelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 15/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 15/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 169,00 -1,2% -0,6%
SOJA Paranaguá 176,00 0,0% -0,6%
MILHO Cascavel 83,00 0,0% 1,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Assalariado
Até um salário mínimo (R$ 1.302,00) 7,5%
De R$ 1.302,01 a R$ 2.571,29 9%
De R$ 2.571,30 a R$ 3.856,94 12%
De R$ 3.856,95 a R$ 7.507,49 14%

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

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0022  ffííssiiccaass  1155//0022  ddoommééssttiiccooss  0066//0022

MEI - Microempreendedor Individual 
Valor mínimo R$ 1.302,00 5% R$ 65,10
Valor máximo R$ 7.507,49 20%R$ 1.501,49

Segurados Especiais
Recolherão com 1,3% em cima do valor de suas
receitas brutas das produções rurais
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Palavras cruzadas

Solução anterior

8 VARIEDADES   Quinta-feira 16 de fevereiro de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Pode se desentender com uma pessoa 
influente ou com alguma autoridade. 
Controle-se seu gênio e sua impulsivi-
dade ariana, pois uma briga só trará pro-
blemas. No amor é possível que seu cora-
ção bata mais forte por alguém da turma.

TOURO  21/4 a 205
Dia um pouco tenso e com alguns impre-
vistos.  Controle sua ansiedade e man-
tenha o pensamento positivo, caso con-
trário, pode se estressar até o final do 
dia e descarregar a sua irritação no seu 
ambiente doméstico, com a mira apon-
tada para a família. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Invista no seu futuro, estude para um 
concurso ou busque cursos na inter-
net. Pode ter algum atrito envolvendo 
amigos, com chance até de rompi-
mento: tente dialogar. No romance 
desejos ardentes, parceria, compa-
nheirismo e sintonia. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
O clima pode ficar um tenso nos seus 
relacionamentos pessoais ou profis-
sionais. Prefira resolver as coisas com 
jeitinho e gentileza.  No amor, seu 
poder de atração será irresistível e 
pode chamar a atenção de uma pes-
soa muito cobiçada. 

LEÃO 22/7 a 22/8
O astral também favorece o contato 
com pessoas queridas pelo celular 
ou internet. Romance com alguém de 
outra cidade ou mesmo de outro país 
recebe bons estímulos, assim como o 
romance com colega de curso ou igreja. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Pense em iniciar uma reeducação ali-
mentar, dedicar-se mais a uma ativi-
dade física regular e, principalmente, 
controle o estresse. Pode ter gastos 
inesperados. No amor escolha bem o 
alvo para não atrair embuste e acabar 
fazer papel de trouxa. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Imprevistos ou conflitos em casa, mas 
tudo deve ser resolver rápido e a sin-
tonia voltará a prevalecer. É uma fase 
promissora para quem deseja engravi-
dar. No amor, um namoro recente pode 
evoluir para algo mais sério.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Dê atenção à sua saúde e sua alimen-
tação. Um tratamento de beleza com 
receitas caseiras também é indicado. 
No amor, quem está livre pode se 
envolver com um colega ou com algum 
conhecido da família e o romance terá 
o apoio dos parentes. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Seu entusiasmo está ainda mais con-
tagiante para curtir com a família. Crie 
um clima gostoso, uma brincadeira 
animada, um jogo de tabuleiro ou car-
tas. No amor, pode trocar mensagens 
empolgantes e até se surpreender com 
um pedido de namoro. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você pode querer aproveitar o tempo 
livre para ganhar dinheiro e vai usar os 
seus talentos para lucrar com algo feito 
em casa. Quem busca um novo amor 
pode deixar esse assunto em segundo 
plano hoje para fazer outras tarefas ou 
descansar. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Pode ter mal-entendidos, por isso 
acalme os ânimos e fale tudo outra vez 
para esclarecer bem as coisas. Agora, se 
você tem um segredo, guarde-o a sete 
chaves, pois a fofoca está no ar. Sinal 
verde para abrir seu coração e declarar 
seu amor.

PEIXES 20/2 a 20/3
As finanças continuam no centro das 
suas atenções. Fique longe das promo-
ções, dos crediários e deixe o cartão 
de crédito bem guardado no fundo da 
gaveta. No amor, se já encontrou seu 
par, o valorize e reforce a cumplicidade.

São espontâneos, espirituosos, corajoso, transparentes e dedicados. Não gos-
tam do comportamento medido ou reprimido. Algo que foi prometido precisa 
ser mantido porque podem sentir-se desestimulados ou sem vontade de seguir 
em frente. Terminar um relacionamento, sair de um emprego ou encerrar um 
processo de vida pode também ser muito doloroso para eles porque possuem 
dificuldades para encerrar etapas.

Horóscopo nascidos em 16 de fevereiro
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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de cor roxa

Lagoa do
(?), atra-

ção de Flo-
rianópolis

Luta pela
liberdade
de impren-

sa (BR)
O 1º presi-
dente em-
possado 

em Brasília
Cortesã
que traiu
Sansão
(Bíblia)

Canto
fúnebre

(?) data, 
ferramenta
de coleta
de dados

(?) Leocá-
dia, filha
de Olga e
Prestes

Planta a-
mazônica
cultivada
em vasos

Proibição
no jogo 

da cabra-
cega

Tipo de
aposta ofe-
recida por
lotéricas

Aliança
militar

liderada
pelos EUA

Mesa para
exibição

de merca-
dorias

Nota do
Tradutor
(abrev.)

Estrela de
pequeno
volume
(Astr.)

Interjei-
ção que 
para a

montaria

Concílio
de (?):

reação à
Reforma

Coca (Bot.)Pano de
fundo histórico do

romance "As Vinhas
da Ira", de  Steinbeck

A guerra
(poét.)

Instrumen-
to do aedo

Determinei a altura
Metal utilizado 

para inibir a corrosão
do aço  

Medida de
capacidade

Local de realização
do conclave que ele-
geu o Papa
Francisco

Série de filmes que
reúne super-heróis
do universo Marvel

Banha
Paris

Advérbio
de tempo

Almejou

Fumar
(bras.)

Designação
aplicada a
Einstein

Outorgará

Garanti
que faço

Nome
judaico de
Jerusalém

Divide-se
em games,
no tênis 

Velho

Yves (?), pianista
francês

3/apé — big — nat. 4/sion. 5/nênia. 6/belona.
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I N G L E S A N
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U M I D I F I C A R
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C O A R O S I O
C A M I S A U S

N B O B I T O
T I P O S O T A N
O C U P A N T E T

A C E S A S O M
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Local de
conserto
de carros

Parasita
causador 
de aler-

gias (pl.)
São (?), 

importante
via fluvial
brasileira

Chave (?), 
ferramen-
ta de en-

canadores

Barra de
comando
da bici-

cleta
Letra não

usada
antes de
"P" e "B"

Enfeite
para os
cabelos

Molhar
de leve

Deborah
Evelyn,

atriz

Quarto com
banheiro
exclusivo

(pl.)
Espécie
de leito

comum no
Nordeste

Botânica
(abrev.)

No dia
anterior

ao de hoje

Univer-
sidade
católica

Aliança
militar

europeia
(sigla)

Letra
repetida
em "tato"

Desapa-
rece com

algo

Tonel de
vinho

Alvo da
acusação

Estrela, 
em inglêsProfissional como

Caio Ribeiro (fut.)

Elza (?), cantora
carioca

Goste
muito

Irmão de
Cosme

Ancora-
douro 

Função do
remédio 

Residente 
(do imóvel)

Ligada 
(a luz)

Objetivo
Soberano
do Egito
Antigo

Cantil
rústico 

de couro
(pl.)

Aquela
que escre-
ve novela

Terreiro de
Candomblé
Ana Paula
(?), atriz

Índice de
audiência

de um
programa

Modelos

Roupa
típica

masculina

Faleci-
mento

Sílaba de
"rosas"

3/puc. 4/star. 5/ibope — óbito — odres. 12/comentarista.

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

 

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quinta

25 22

Quinta

23 19 25 20

SextaSexta

Chuva

h
h

h
h

h
h

22
h

24

PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

Chuva Chuva

Cheia
07/03 - 09h42

Nova
20/02 - 04h09

Crescente
27/02 - 05h06

Minguante
13/02 - 13h03

h

Juros elevados desaceleraram a
economia no 4º trimestre de 2022

Os patamares elevados de 
juros e de endividamento das 
famílias desaceleraram a eco-
nomia em 2022 e causaram uma 
retração de 0,2% no Produto 
Interno Bruto do quarto tri-
mestre, avaliou ontem (15) a 
Fundação Getúlio Vargas, na 
pesquisa Monitor do PIB/FGV.

A estimativa da FGV é que o 
resultado anual de 2022 apre-
sentou crescimento de 2,9% na 
economia. A fundação considera 
a variação um bom resultado, 
apesar de marcado pela desa-
celeração ao longo do ano.

A coordenadora da pes-
quisa, Juliana Trece, destaca 
que o setor de serviços con-
tribuiu com mais de 80% do 
desempenho da economia no 
ano passado, com destaque 
para setores como atividades 
de alojamento, alimentação, 
saúde privada, educação pri-
vada, serviços prestados às 
famílias e às empresas.

“Esta atividade, que foi uma 
das que haviam apresentado 

as maiores perdas devido à 
necessidade de distancia-
mento social no período da 
pandemia, impulsionou o PIB 
de 2022 graças a normalização 
das atividades sociais e aos 
estímulos fiscais dados a eco-
nomia”, disse a economista.

O PIB dos meses de outubro, 
novembro e dezembro teve uma 
queda de 0,2% em relação a julho, 
agosto e setembro, concluindo o 
caminho de desaceleração da eco-
nomia ao longo do ano. Mesmo 
assim, o resultado do 4º trimes-
tre de 2022 ficou 1,9% acima do 
mesmo período de 2021.

Já no mês de dezembro, a 
pesquisa da FGV mostra que a 
economia cresceu 0,2% em rela-
ção a novembro; e 1,4%, sobre 
dezembro do ano passado.

CONSUMO E 
INVESTIMENTOS

O consumo das famílias 
brasileiras alcançou o maior 
valor desde o início da série 
histórica e teve uma alta de 

4% em 2022, segundo a pes-
quisa. Apesar disso, o consumo 
deens duráveis, como veículos 
e eletrodomésticos de grande 
porte, teve queda. “Por serem 
compostos por bens de maior 
valor agregado, os altos níveis 
dos juros, de certa forma ini-
bem o consumo desses tipos 
de bens”, avalia a FGV.

A Formação Bruta de Capital 
Fixo (FBCF), parâmetro para 
investimentos, cresceu 1,1%, 
apesar da queda dos gastos 
com máquinas e equipamentos. 
Segundo a pesquisa, a constru-
ção contribuiu positivamente 
para esse indicador.

Em relação ao comércio 
exterior, houve crescimento 
tanto nas exportações (6%) 
quanto nas importações 
(0,9%), ao longo de 2022.

A produtividade na eco-
nomia, que está em uma tra-
jetória de queda desde 2014, 
chegou em 2022 a um dos 
menores valores da série his-
tórica, abaixo do ano de 2008.

O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10), calculado pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), teve variação de 0,02% em fevereiro, segundo estudo divulgado hoje 
(15). O IGP-10 tem como base preços coletados do dia 11 do mês anterior ao 
dia 10 do mês corrente e serve como prévia para o comportamento da inflação. 
Com a alta calculada, o índice acumula aumento de 0,07% no ano e de 2,26% 
em 12 meses. No mesmo mês do ano passado, o indicador acumulava elevação de 
16,69% em 12 meses. Coordenador dos índices de preços da FGV, o econo-
mista André Braz destaca que commodities (bens primários com cotação interna-

cional) e insumos agropecuários continuam influenciando a desaceleração da inflação ao produtor. De acordo com Braz, na inflação 
dos consumidores, o destaque foi a variação de preços dos serviços: passagem aérea (de -0,15%, em janeiro, para -3,86%, em 
fevereiro), aluguel residencial (de -0,44% para -0,55%) e tarifa de telefone móvel (de 0,92% para -0,94%). Componentes 
do IGP-10, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) caiu 0,14% em fevereiro, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) 
subiu 0,55%, e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) variou 0,33%.

DIVULGAÇÃO
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Zé Dirceu tem a pena
reduzida na Lava Jato por
propinas de R$ 2 milhões

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) reduziu, de oito e 
dez meses em regime fechado 
para quatro anos e sete meses 
em regime aberto, a pena 
imposta ao ex-ministro José 
Dirceu na ação penal por cor-
rupção passiva e lavagem de 
dinheiro na Operação Vício, 
desdobramento da Lava Jato.

O ex-ministro foi acusado 
de receber R$ 2 milhões em 
propinas para intermediar 
contratos de uma empresa de 
tubos com a Petrobras.

A Quinta Turma do STJ 
atendeu parcialmente a um 
pedido da defesa. A maioria 
dos ministros entendeu que a 
lavagem de dinheiro não pode-
ria ser considerada um crime 
autônomo e derrubou esta 
parte da condenação.

A sentença de segunda ins-
tância, imposta pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF-4), considerou que a lava-
gem ocorreu em 113 ocasiões.

A corrente vencedora foi 

TSE aprova incorporação
do PROS ao Solidariedade

O  Tr i b u n a l  S u p e r i o r 
Eleitoral (TSE) aprovou por 
unanimidade, o pedido de 
incorporação do Partido 
Republicano da Ordem Social 
(Pros) pelo Solidariedade. Com 
a decisão, o PROS fica extinto. 
A decisão foi dada em meio a 
uma tentativa do então pre-
sidente do PROS, Eurípedes 
Júnior, de desistir da incor-
poração ao Solidariedade. 
Durante o julgamento, o minis-
tro Raul Araújo argumentou 
que apesar de ter protocolado, 
no dia 9 de fevereiro, a inten-
ção de voltar atrás no pedido, 
“não compete ao dirigente do 
partido, de forma unipessoal, 
desistir da decisão aprovada 
por órgão nacional por meio 
de assembleia geral”.

Além disso, conforme o 
ministro, não há nenhum 
vício formal na instrução que 
deliberou pela incorporação 
do Pros ao Solidariedade, 
“ganhando [o pedido de 

Alcance
O Supremo Tribunal Federal (STF) 
julga ação que pede a restrição da 
Justiça Militar para julgar crimes 
cometidos por integrantes das 
Forças Armadas em operações 
de Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO). A ação foi protocolada em 
2013 pela Procuradoria-Geral da 
República. A PGR argumentou, 
na época, que a atuação dos 
militares na GLO é subsidiária, não 
militar. Também apontou que a lei 
questionada permite que crimes 
cometidos por militares contra 
civis, a partir do emprego das 
Forças Armadas em favelas do Rio 
de Janeiro, sejam submetidos à 
Justiça Militar.

desistência] nítidos contornos 
de subjetividade”.

BANCADA
Com a incorporação, 

segundo o relator do processo, 
ministro Raul Araújo, passa a 
contar como do Solidariedade 
a soma dos votos obtidos pelo 
Pros nas eleições de 2022 para 
a Câmara dos Deputados, 
“para efeito da distribuição dos 
recursos do Fundo Partidário e 
do acesso gratuito ao rádio e à 
televisão”.

Ao eleger no último pleito 
quatro deputados federais, o 
Solidariedade passa a ter sete 
representantes na Câmara 
dos Deputados já somados 
aos três eleitos pelo Pros. 
Ambas as legendas não con-
seguiram atingir a cláusula de 
barreira. Sem ela, os partidos 
ficam sem acesso ao fundo 
partidário e sem o direito 
de veicular propaganda gra-
tuita em rádio e TV durante as 

campanhas eleitorais.
Segundo o TSE, a decisão, 

independentemente de publi-
cação, será comunicada ime-
diatamente ao Senado Federal, 
à Câmara dos Deputados, aos 
demais órgãos da Justiça 
Eleitoral e ao cartório com-
petente de Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas.

proposta pelo ministro João 
Otávio Noronha. Ele defendeu 
que a lavagem de dinheiro é 
um ‘desdobramento’ do crime 
de corrupção passiva.

“O recebimento da pro-
pina é, habitualmente, clan-
destino, ocorre às escondi-
das, e, por isso, é inclusive 
esperado que em crimes 
dessa natureza ocorra dissi-
mulação ou mesmo ocultação 
até do próprio destinatário 

da propina”, defendeu.
“É possível considerar 

as ações imputadas ao acu-
sado Zé Dirceu como método 
escolhido para receber a pro-
pina. Como consequência, 
a conduta integra a própria 
materialidade da corrupção 
no verbo receber, não consti-
tuindo, portanto, ação e tipo 
penal distinto e autônomo do 
crime de lavagem de dinheiro”, 
acrescentou.

O ex-ministro foi acusa-
do de receber R$ 2 mi-
lhões em propinas para 
intermediar contratos de 
uma empresa de tubos 
com a Petrobras

DIVULGAÇÃO

O ensejo
Dallangol protocolou requerimento pedindo a abertura de 
uma comissão especial para analisar a Proposta de Emenda 
Constitucional 199 de 2019, que trata do mesmo tema. A 
prisão após condenação em segunda instância era uma das 
bandeiras da operação Lava Jato – onde Moro e Dallagnol 
atuaram, o primeiro como juiz, o segundo como procurador 
e coordenador da força-tarefa. A proposta também foi uma 
das principais bandeiras da campanha eleitoral de ambos.

PL Mulher
Em uma estratégia para tentar preservar o recall eleitoral de 
Bolsonaro, o PL vai contratar a ex-primeira-dama Michelle 
Bolsonaro e entregar a ela o cargo de presidente do “PL 
Mulher”. A ideia, segundo interlocutores da sigla, é que ela 
e Walter Braga Netto, que foi candidato a vice-presidente 
em 2022, façam viagens pelo Brasil preparando o terreno 
para o lançamento de candidaturas a prefeito em 2024. O 
presidente do PL, Valdemar Costa Neto, gostaria de que 
o próprio Bolsonaro participasse das viagens, mas o ex-
presidente está recluso nos Estados Unidos desde dezembro, 
onde afirmou que pretende voltar ao País em março para 
liderar a oposição. Já Michelle chegou ao Brasil disposta a se 
engajar na militância partidária.

O caminho
Em 2019, o Supremo Tribunal 
Federal reviu decisão anterior, 
e proibiu a prisão após 
condenação em segunda 
instância, apontando que a 
Constituição estabelece que 
“ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal 
condenatória”. Isso permitiu 
que o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva deixasse a prisão 
e abriu caminho para que 
ele vencesse a eleição de 
2022 e voltasse ao Palácio do 
Planalto, após o STF também 
declarar a suspeição de Moro 
no julgamento de processos 
contra o petista e anulasse as 
condenações.
 

Pacote anticrime

O senador e ex-juiz Sergio Moro (UB) conseguiu reunir as 
27 assinaturas necessárias para pedir o desarquivamento 

da proposta que prevê a prisão de condenados em segunda 
instância pela Justiça. A proposta fazia parte do chamado 

“pacote anticrime”, lançado por Moro quando era ministro 
da Justiça do governo Bolsonaro, em 2019, e chegou a ser 

aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, 
mas acabou arquivada sem avançar.

DIVULGAÇÃO

O retorno
O requerimento para 
desarquivar a proposta precisa 
agora ser votado pelo plenário 
do Senado, onde precisa de 
maioria simples, ou 41 dos 
81 senadores. “Agora temos 
um desafio maior, que é levar 
o projeto de lei ao plenário e 
ter aprovação. Mas é preciso 
estudar o melhor momento 
político para isso”, afirmou 
Moro. Na Câmara, o deputado 
federal e ex-procurador da Lava 
Jato, Deltan Dallagnol também 
apresentou requerimento 
pedindo a criação de 
comissão para discutir o 
mesmo assunto. Moro pediu o 
desarquivamento do projeto 
que trata o assunto.
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MP denuncia detenta,
guarda prisional e
advogado por corrupção

Em Goioerê, o Ministério 
Público do Paraná, por meio 
da Promotoria de Justiça da 
comarca, ajuizou denúncia 
criminal contra três pessoas 
pelos crimes de corrupção 
ativa e passiva. São reque-
ridos uma mulher (presa na 
Penitenciária Feminina do 
Paraná por tráfico de drogas 
e associação para o tráfico), 
um advogado e um homem 
que atuou como guarda tem-
porário na Cadeia Pública da 
cidade.

O MP sustenta que o então 
agente público, por intermé-
dio da mulher, teria concedido 
favores ao marido dela, que 
estava preso na Cadeia Pública 
por tráfico de drogas e associa-
ção para o tráfico, como facili-
tação de visitas e a permissão 
de instalação de televisor na 
cela, entre outras regalias. Em 
troca, recebia “agrados”, como 
bebidas alcoólicas impor-
tadas. O arranjo e as entre-
gas dos produtos eram feitos 
pelo advogado, que atuava 
como defensor do casal – ele 
também é réu em outra ação 

Recomendada a criação de conselho 
para promoção da igualdade racial

O Ministério Público do 
Paraná, por meio da Promotoria 
de Justiça de Iporã, expediu 
recomendação administrativa 
voltada à promoção de políti-
cas afirmativas no Executivo e 
Legislativo dos municípios que 
integram a comarca – Iporã 
e Francisco Alves. Nos docu-
mentos, o MPPR aponta que 
se observe sempre a devida 
reserva legal de vagas para a 
população negra em concur-
sos públicos e processos sele-
tivos municipais, bem como 
que se crie, em cada cidade, 
um Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial.

Os pedidos são ampara-
dos na Constituição Federal, 
no Estatuto da Igualdade 
Racial (Lei 12.888/2010), na 
Convenção Interamericana con-
tra o Racismo, a Discriminação 
Racial e Formas Correlatas de 
Intolerância (da qual o Brasil 

penal, com os dois, e responde 
por associação para o tráfico.

WHISKY
Os fatos citados na denún-

cia teriam sido praticados em 
2020. A ação penal já foi rece-
bida e vai tramitar junto à Vara 
Criminal de Goioerê. Conforme 
trecho da inicial, “Entre os dias 
11 de julho de 2020 a 11 de 
agosto de 2020, em horários 
variados, nas dependências 
da cadeia pública de Goioerê, 
[...], o denunciado [...], na 
qualidade de guarda prisional 
temporário, com consciência 

e vontade, por diversas vezes, 
solicitou e recebeu, para si e no 
exercício da função, inúmeras 
vantagens indevidas e, em 
especial, dois litros de whisky, 
da marca Johnnie Walker, 
Black Label 12 anos, avalia-
dos em, aproximadamente, 
R$ 395,76, de [...] e [...] com 
vistas a intermediar a entrega 
de itens alimentícios e facili-
tar visitas por [...] ao preso [...] 
em contrariedade às normati-
vas vigentes à época, ou seja, 
mediante a prática de atos de 
ofício com infringência a deve-
res funcionais.”

é signatário) e na Lei Federal 
12.990/2014, que trata da 
reserva de cotas raciais em 
concursos. As recomendações 
foram apresentadas aos pre-
feitos e aos presidentes das 
Câmaras de Vereadores dos dois 
municípios em reunião realizada 
na Promotoria nesta quarta-
-feira, 8 de fevereiro, sendo indi-
cado a duração de, no mínimo, 
10 anos da política pública de 
cotas raciais e 90 dias para cria-
ção do Conselho.

VEÍCULOS
Além da questão das polí-

ticas afirmativas para a popu-
lação negra, a Promotoria 
apresentou durante o encon-
tro questões referentes ao 
suposto uso indevido de veícu-
los do Município de Francisco 
Alves, a partir de denúncias 
feitas ao Ministério Público, 
apontando uso de carros para 

atender interesses particulares 
ou assistencialistas. A partir do 
que foi discutido, foi expedida 
uma recomendação adminis-
trativa específica, na qual o 
MPPR aponta ao Executivo e ao 
Legislativo municipais a necessi-
dade de controle para utilização 
da frota municipal de modo a 
atender o interesse público dos 
munícipes, com o devido res-
peito aos princípios constitucio-
nais da administração pública.

Entre os pontos recomen-
dados pela Promotoria está, 
em até 20 dias, a determinação 
oficial da “adequada utilização 
dos veículos oficiais”, bem como 
proibição da condução de veícu-
los por agentes políticos e servi-
dores efetivos ou comissionados 
do Município. A frota deve ser 
conduzida “única e exclusiva-
mente pelos servidores efetivos 
ocupantes do cargo de moto-
rista, devidamente habilitados”.

ADVOGADO intermediava ‘presentes’ dos presos para o agente de cadeia que faci-
litava as regalias
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Nomeações
É esperada para esta quinta-
feira, 16, as nomeações dos 
deputados Márcio Nunes 
(PSD) no Turismo e Sandro 
Alex (PSD) na Infraestrutura e 
Logística. O ex-prefeito Santin 
Roveda será nomeado na 
Justiça e a deputada Leandre 
Dal Ponte (PSD) já foi nomeada 
na Secretaria da Mulher e 
Igualdade Racial.

Centro de pesquisas
O Líder do Governo, deputado 
Hussein Bakri (PSD) em  parceria 
com representantes do SEAB, IDR 
e SETI, viabilizou importantes 
conquistas importantes para a 
agricultura de União da Vitória. 
Tratativas destinaram o terreno 
da Estação de Psicultura da 
Unespar para a criação de um 
Centro de Pesquisas e Referência 
do Pinhão e da erva-mate.

Comissão de ética
Três conselheiros indicados 
pelo presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva tomaram posse 
na Comissão de Ética da 
Presidência da República. Entre 
os empossados está o jurista 
e procurador aposentado do 
Paraná Manoel Caetano Ferreira 
Filho.

Operação
A Polícia Rodoviária Federal vai 
iniciar a Operação Carnaval 2023 
que será executada em todo o 
Brasil. A operação tem o objetivo 
de promover a segurança 
viária nos deslocamentos dos 
usuários pelas rodovias federais. 
A operação tem início no dia 17 
(sexta-feira) e termina no dia 22 
de fevereiro (quarta).

Agricultura familiar
Estudo elaborado pela 
Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO) destaca 
os esforços do Governo do 
Paraná para o fortalecimento 
da agricultura familiar e o 
desenvolvimento sustentável 
no campo. Para Ratinho Junior, 
o modelo de produção agrícola 
predominantemente através de 
pequenos produtores, unidos em 
cooperativas, é um dos fatores 
que determina o sucesso do 
Paraná no cenário nacional e 
internacional.

Missão internacional
O governador Ratinho Júnior (PSD) comunicou à Assembleia 

Legislativa que estará ausente do país entre 5 e 18 de março. Ele 
vai participar de uma missão internacional de negócios que inclui 

Japão e Coreia do Sul.

ICMS
O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, reuniu-se com uma 
comitiva de governadores para 
tratar sobre a compensação 
financeira aos estados em razão 
de mudanças na cobrança do 
ICMS. Os gestores estaduais 
buscam pactuar com o governo 
federal regras do ICMS sobre 
combustíveis, energia elétrica, 
serviços de comunicação e 
transporte público. As normas 
em vigência gerou perdas na 
arrecadação dos estados. O 
Comsefaz estima que os estados 
já perderam R$ 45 bilhões.

Atos golpistas
A PGR denunciou ao STF mais 
139 pessoas presas em flagrante 
durante os atos golpistas de 8 
de janeiro. Elas vão responder 
por associação criminosa 
armada, abolição violenta 
do Estado Democrático de 
Direito, golpe de Estado, dano 
qualificado contra patrimônio 
da União e deterioração de 
patrimônio tombado. Na 6ª 
fase da Operação Lesa Pátria, a 
PF prendeu seis bolsonaristas 
envolvidos nos ataques. 
Outros dois alvos não foram 
encontrados. A PF cumpriu ainda 
treze mandados de busca e 
apreensão.

IR 2023
A Receita Federal informou 
que o prazo de entrega das 
declarações do Imposto de 
Renda 2023 da pessoa física será 
de 15 de março a 31 de maio. As 
novas regras para declaração 
do Imposto de Renda da Pessoa 
Física serão anunciadas, em 
coletiva à imprensa, em 27 de 
fevereiro, informou a Receita.

Redes sociais
O secretário-executivo do 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, Ricardo Cappelli, disse 
que a regulação de redes sociais 
sairá ainda neste semestre. 
De acordo com o secretário-
executivo, as alterações não 
representam uma ameaça à 
liberdade de expressão. “Não há 
censura em hipótese alguma. 
O eixo é ter regulamentação, 
uma regra e a possibilidade de 
responsabilização das plataformas 
por conteúdos inadequados que 
circulam em suas redes”.
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Marca na pista
A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
avocou para o órgão 
novamente a atribuição de 
fiscalização de transportes 
coletivos nas estradas que 
cortam o Distrito Federal. 
Desde o início de 2020 havia 
empurrado para o GDF a 
competência. Em resolução 
anteontem, a ANTT retomou 
a fiscalização de ônibus 
e vans, mas deixou para 
o GDF a arrecadação de 
multas aplicadas. Servidores 
criticaram em 2020 a 
decisão dos diretores de 
abrir precedente ao dar ao DF 
essa função e enfraquecer a 
agência.

Folia do Poder
O Camarote Salvador, o 
mais famoso da capital – de 
propriedade de Duquinho, 
herdeiro de Luís Eduardo 
Magalhães – continua o mais 
requisitado por políticos do 
eixo Brasília-Rio-São Paulo 
que querem aportar na orla 
baiana. Embora todos os 
ingressos e convites estejam 
esgotados há semanas, 
sempre cabe mais um no 
aperto vip. Hoje, o palco 
será de Alexandre Peixe e da 
dupla Jorge & Mateus. 
 

Foice no Cerrado 
O Cerrado continua o bioma 
mais desmatado no Brasil. O 
Ministério do Meio Ambiente 
foca a fiscalização na região 

Pacto online
Ministros do Palácio do Planalto estão fazendo reuniões 

online quatro vezes por dia, através do aplicativo zoom, com 
governadores e suas equipes a mando de Lula da Silva. 
O presidente quer refazer um grande pacto nacional com 
os Estados, sem perseguições ideológicas, conhecer as 
demandas e os maiores problemas de cada um. Há uma 

atenção especial no approach com os governadores Cláudio 
Castro, do Rio de Janeiro, e Tarcísio Freitas, de São Paulo 

– dois aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Atrair ambos 
para esse pacto virou questão de honra para o Barba, por 
comandarem 

dois dos maiores 
colégios eleitorais 

do País. Lula 
tem falado aos 
ministros que 

pretende retomar 
o Programa de 
Aceleração do 

Crescimento, e há 
uma força tarefa 
(inclusive nessas 
reuniões online) 
para tratar de 

eventuais obras 
paralisadas do 

Governo federal.

centro-oeste e meio norte 
do País e prepara uma 
força-tarefa para dar um 
freio. Somente em janeiro 
o desmatamento apenas 
na Bahia (9,3 mil hectares) 
e Piauí (9,5 mil hectares) 
aumentou 88% em relação 
ao mesmo período de 2022. 
Pior, 85% do desmate foram 
em áreas privadas. 

No vermelho
As Câmaras de Diretores 
Lojistas de capitais têm 
emitido alertas ao SENAC 
sobre a alta inadimplência 
dos brasileiros desde 2022. 
Já o estudo do IBEVAR e a 
FIA Business School aponta 
que a taxa de inadimplência 
no Brasil este mês deve 
ficar em 5,92%. A avaliação 
implica em aumento de 
0,06% em relação ao valor 
de janeiro. O inadimplente é 
quem atrasa pagamentos em 
90 dias ou mais.

Mão leve
Mais de 116 mil paulistas 
perderam celulares em 
furtos e roubos no ano 
passado – são os B.O.s mais 
registrados nas delegacias 
de polícia. O levantamento 
foi feito pelo Departamento 
de Economia do Crime 
da Fundação Escola de 
Comércio Álvares Penteado: 
foram 65.704 boletins de 
roubo (34,81% a mais que 
2021); e 51.115 ocorrências 
de furto (aumento de 54,6%).

Brasília - O fim do mandato 
vitalício para os ministros do 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) pode voltar a ser discutido 
pelo Senado em 2023. Essa é 
a intenção do senador Plí-
nio Valério (PSDB-AM), autor 
da PEC 16/2019, proposta de 
emenda à Constituição que 
fixa em oito anos o mandato 
dos ministros do STF, sem 
direito à recondução. Para ele, 
o mandato vitalício com apo-
sentadoria compulsória aos 
75 anos — conforme a regra 
atual — dá muito poder aos 
ministros.

“Quando apresentei a PEC, 
em 2019, eu queria a mesma 
coisa que quero hoje: dar 
celeridade ao andamento da 
nomeação dos ministros e 
fixar o mandato em oito anos 
para que eles não se sintam 
semideuses, como alguns se 
sentem, para que eles tenham 
que decidir sabendo que são 
mortais”, disse o senador.

Ao apresentar a proposta, 
no início do seu mandato, 
Plínio argumentou que a 
nova regra evitaria durações 
muito distintas de mandatos, 
como ocorre atualmente, já 
que, após serem indicados, 
os ministros podem ficar no 
cargo até os 75 anos. Além 
disso, o senador argumenta 
que a PEC, se aprovada, evi-
taria mudanças significativas 
na composição do STF em um 
curto espaço de tempo, com 
alterações súbitas de entendi-
mento e consequente insegu-
rança institucional.

Em 2023, por exemplo, 
serão abertas duas novas 
vagas no Supremo com as 
aposentadorias do minis-
tro Ricardo Lewandowski, 
em maio, e da ministra Rosa 
Weber, atual presidente da 

PEC que estabelece 8 anos
de mandatos aos ministros 
do STF aguarda um relator

Senado em poder de “crivo”
Em entrevista publicada em janeiro pela Agência Senado, o senador 

Sérgio Moro (União-PR) afirmou que o Senado, ao tratar da definição 
dessas duas novas vagas, terá a oportunidade de abordar questões 
como a judicialização da política. Apesar de a indicação dos nomes 
ser feita pelo presidente da República, a sabatina e a aprovação cabem 
aos senadores.

Para Moro, o fato de que é muito raro o Senado rejeitar um nome 
para o STF mostra a passividade da Casa nessa área. Isso só aconteceu 
durante o governo de Floriano Peixoto. “Historicamente, o Senado não 
tem feito um crivo rigoroso”, declarou ele.

  STF 

Corte, em outubro. Com isso, 
haverá dois novos ministros 
indicados pelo presidente Lula 
no mesmo ano.

A PROPOSTA
A proposta do senador Plí-

nio Valério tramitava em con-
junto com a PEC 35/2015, que 
trata do mesmo tema. Na CCJ 
(Comissão de Constituição e 
Justiça) do Senado, os textos 
foram relatados pelo então 
senador Antonio Anastasia 
(MG), na forma de um substi-
tutivo que estabelecia man-
dato de dez anos. Com o fim da 
legislatura e o arquivamento 
da PEC 35/2015, agora a PEC 
16/2019 passa a ser analisada 
sozinha — e aguarda a desig-
nação de um novo relator.

A proposta também fixa um 
prazo para que a indicação do 
presidente da República seja 
feita, o que atualmente não 
é estabelecido. Pelo texto, o 
presidente terá até um mês, a 
contar do surgimento da vaga 
no STF, para indicar ao Senado 
o nome de um novo ministro. 
E então o Senado teria até 120 
dias para analisar a indica-
ção. De acordo com a PEC, se 
o presidente não fizer a indi-
cação dentro desse prazo, a 
escolha caberá ao Senado, 
também em até 120 dias. “Por 

que isso? Para dar celeridade. 
No caso do [atual ministro do 
STF] André Mendonça, ficamos 
meses e meses com um minis-
tro a menos”, explicou Plínio 
Valério, que disse ter espe-
rança na aprovação do texto, 
já que novos senadores toma-
ram posse.

Em ambos os casos, a pro-
posta prevê que a indicação 
passará a trancar a pauta de 
votações do Senado se não 
for votada dentro do prazo. E, 
se o nome for aprovado pelo 
Senado (por maioria absoluta), 
o presidente da República terá 
dez dias para nomear o novo 
ministro. Caso isso não ocorra, 
o texto determina que será 
considerado que o presidente 
concordou com a nomeação.

APOIO
Pelo Twitter, nesta segun-

da-feira (13), o senador Jorge 
Seif (PL-SC) manifestou apoio à 
PEC de Plínio Valério: “É preciso 
fixar os mandatos para minis-
tros do STF. No formato atual, 
o mandato é vitalício, com apo-
sentadoria compulsória aos 75 
anos. Eu apoio a PEC de auto-
ria do senador Plínio Valério, 
que propõe fixar o mandato de 
ministros do STF em oito anos, 
sem chance de recondução”, 
afirmou o senador.

Governo vai fortalecer
programas voltados à
agroindústria familiar

O Governo do Estado vai 
fortalecer o apoio à agroin-
dústria familiar. Os programas 
voltados às pequenas coopera-
tivas e associações da agricul-
tura familiar, particularmente 
o Coopera Paraná, serão man-
tidos e aperfeiçoados, com edi-
tais mais assertivos e diretos 
centrados em algumas cultu-
ras ou regiões.

“Há um espaço enorme 
para continuarmos nos orga-
nizando”, afirmou o secre-
tário da Agricultura e do 
Abastecimento, Norberto 
Ortigara, na abertura do 
S e m i n á r i o  d e  Po l í t i ca s 
Agrícolas promovido pela 
Federação dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores Familiares 
do Estado do Paraná (Fetaep).

“Vamos continuar repas-
sando recursos, especialmente 
capital de investimento, para 
agregar valor, para processar 
na pequena cooperativa”, disse 
Ortigara. Também está previsto 
para este ano contratação de 
novos profissionais para ajudar 
na gestão e na parte técnica 
das pequenas cooperativas. 

Presidente do Conjove assume
diretoria de eventos na Faciap

A solenidade de posse da 
nova diretoria da Federação 
das Associações Comerciais e 
Empresariais do Paraná (Faciap), 
na capital do Estado, reuniu líde-
res empresariais, representan-
tes das coordenadorias e asso-
ciações comerciais, parceiros 
institucionais, colaboradores 
e autoridades políticas como o 
vice-governador Darci Piana e o 
senador Sérgio Moro.

A presidente do Conselho do 
Jovem Empresário (Conjove) 
da Aciu, Ana Flávia Miquelante, 
assumiu a diretoria de eventos 
da Faciap Jovem. “Somos res-
ponsáveis por eventos como 
os Encontros Paranaenses de 
Jovens Empreendedores, que 
serão realizados em quatro 
cidades do Paraná ao longo 
do ano. A Faciap Jovem terá 
um extenso cronograma e cer-
tamente será um ano incrível. 

“Vamos reforçar o time. Serão 
igualmente fortalecidos os pro-
gramas de compra direta da 
agricultura familiar”.

O Governo do Estado, disse 
o secretário, vai construir um 
processo consequente para 
que as empresas nasçam pelo 
empreendedorismo, cresçam 
e sejam boas. Segundo ele, os 
programas que já estão em 
curso continuam.

Entre eles está o Susaf/PR 
– Sistema Unificado Estadual 
de Sanidade Agroindustrial 
Familiar, Artesanal e de 
Pequeno Porte. Os municípios 
que aderem ao sistema podem 
autorizar agroindústrias qualifi-
cadas com inspeção municipal 
a vender para todo o Estado. 
Atualmente, há 21 municípios 
que aderiram. A intenção é 
encerrar o mandato do atual 
governo com pelo menos 200 
municípios no Susaf.

Ortigara salientou que o 
governo estadual também 
tem a possibilidade de fomen-
tar algumas cadeias produti-
vas com repasse de recursos 
aos municípios, a exemplo do 

Programa de Revitalização da 
Viticultura (Revitis). Para o pro-
dutor, o Estado criou o Banco 
do Agricultor Paranaense. Uma 
das linhas contempla investi-
mentos para implantação, 
expansão, modernização e 
adequações para atendimento 
às exigências sanitárias de 
agroindústrias.

Com o Banco do Agricultor, 
o Estado banca parte ou todo 
o juro. A equalização das taxas 
nessa linha tem como critério 
a absorção pelo Estado de até 
três pontos percentuais ao ano 
em agroindústrias localizadas 
em municípios com Índice de 
Desenvolvimento Humano 
(IDH) abaixo da média estadual 
ou aquelas com faturamento 
até R$ 4,8 milhões ao ano.

Se as empresas estive-
rem nos demais municípios 
do Estado, ou o faturamento 
anual ficar entre R$ 4,8 milhões 
e R$ 16 milhões, a equalização 
é de dois pontos percentuais. 
“Quanto mais para baixo trou-
xer o custo do dinheiro, mais 
facilita a vida do agricultor”, 
afirmou o secretário.

Fizemos por dois dias o plane-
jamento estratégico e todas as 
diretorias estão muito alinha-
das e animadas”, ressalta.

Importante braço de atuação 
da Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do 
Paraná, a Faciap Jovem traz em 
seu DNA a missão de fomentar 

a participação dos jovens 
empreendedores no cenário dos 
negócios e no associativismo.

O presidente da Faciap, 
Fernando Moraes, partici-
pou de um dos encontros da 
Faciap Jovem para planejar 
as ações e as atividades do 
grupo em 2023.

A presidente do Conselho do Jovem Empresário (Conjove) da Aciu, Ana Flávia Miquelante, 
assumiu a diretoria de eventos da Faciap Jovem
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Juíza sentencia envolvidos na Operação
Metástase em mais de 25 anos de prisão

Dois réus envolvidos e 
investigados dentro do âmbito 
da Operação Metástase, do 
Gaeco, foram sentenciados 
pela Juíza de Direito Patricia 
Reinert Lang, do Tribunal de 
Justiça do Paraná, em mais de 
25 anos de prisão.

O processo investigava 
três pessoas. André Buratti, 
foi absolvido das acusações 
de peculato e falsidade ideo-
lógica, ao contrário de Pedro 
Ruiz, ‘Pedrinho’, ex diretor 
do Hospital Norospar de 
Umuarama, que foi condenado 
a mais de 15 anos e Rogério 
Cândido de Souza, há mais de 
10 anos de reclusão.

A decisão da magistrada con-
dena o acusado Pedro Arildo 
Ruiz Filho pelos delitos do art. 
299, caput, c/c art. 29, caput, por 
57 vezes, na forma do art. 71, 
caput, todos do Código Penal 
(falsidade ideológica); art. 312, 
caput, c/c o art. 327, §1° e art. 29, 
caput, por 75 vezes, na forma do 
art. 71, caput, todos do Código 
Penal (peculato); e art. 1°, caput, 
da Lei n. 9.613/98, por três vezes, 
na forma do art. 69 do Código 
Penal (lavagem de capitais). A 
pena definitiva foi de exatos 15 
anos, 2 meses e 21 dias de reclu-
são e 337 dias-multa, que deve-
rão ser cumpridos em regime 
fechado.

A condenação de Rogério 
Candido de Souza foi pelos 

Vacinas
No curso das investigações, 

surgiram elementos indicativos 
de desvio de doses de vacina 
contra a Covid-19 para uso 

de autoridades vinculadas ao 
Município de Umuarama e seus 
familiares. Também foram en-
contrados indícios da aquisição 

de equipamentos náuticos e 
da construção de uma casa de 
veraneio no Balneário de Porto 

Rico com recursos desviados 
de entidades filantrópicas da 
cidade que prestam serviços 

médico-hospitalares ao sistema 
municipal de saúde.

Buscas
Com as buscas, autorizadas 
à ocasião pela Vara Criminal 
da comarca e pelo Tribunal 

de Justiça do Paraná, o MPPR 
pretendia obter documentos 
para confirmar provas já pro-
duzidas a partir de diligências 

de campo e de intercepta-
ções telefônicas e quebras 
de sigilos bancário, fiscal e 

telemático. Outras medidas 
cautelares importantes para 

a continuidade dos traba-
lhos e para cessar as práticas 
delitivas foram deferidas pela 
Justiça, como o afastamento 
da secretária Municipal de 

Saúde do cargo, a proibição de 
investigados frequentarem de-
terminados locais, a proibição 
de as empresas investigadas 

contratarem com o poder 
público e o bloqueio de ativos 

financeiros.

 Foro-privilegiado
As investigações foram iniciadas 

pelo Gepatria de Umuarama, 
com apoio do Gaeco de Casca-
vel, no começo de 2020. Diante 
do envolvimento de suspeitos 
com foro privilegiado, também 
atuou na apuração a Subpro-

curadoria-Geral de Justiça para 
Assuntos Jurídicos.

delitos do art. 299, caput, c/c 
art. 29, caput, por 57 vezes, na 
forma do art. 71, caput, todos 
do Código Penal (falsidade 
ideológica); art. 312, caput, c/c 
o art. 327, §1° e art. 29, caput, 
por 75 vezes, na forma do art. 
71, caput, todos do Código 
Penal (peculato).

A penas definitiva foi de 
exatamente 10 anos de reclu-
são e 219 dias-multa, que deve 
ser cumprida também e regime 
fechado.

Ainda de acordo com a deci-
são da juíza, houve a fixação 
em favor do Fundo Municipal 
de Saúde de Umuarama, do 

pagamento do valor mínimo 
de R$ 1.324.950,00, para fins de 
reparação dos danos decorren-
tes dos crimes de peculato, de 
forma solidária entre os réus 
‘Pedrinho’ e Rogério, “uma vez 
que cabalmente comprovada a 
existência e liquidez do dano 
causado ao erário”.

OPERAÇÃO
No dia 5 de maio de 2021, 

a Subprocuradoria-Geral 
de Justiça para Assuntos 
Jurídicos (SubJur), do núcleo 
de Umuarama do Grupo 
Especializado na Proteção 
do Patrimônio Público e no 

Combate à Improbidade 
Administrativa (Gepatria) e do 
núcleo de Cascavel do Grupo de 
Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco), con-
tando também com o apoio da 
Polícia Militar do Paraná, cum-
priram sete mandados de prisão 
e 62 de busca e apreensão foram 
na cidade.

A operação investigou a 
atuação de uma organiza-
ção criminosa que praticava 
os crimes de peculato e fal-
sidade ideológica a partir de 
desvios na área da saúde no 
Município de Umuarama, além 
de fraudes em licitações (dire-
cionamento para empresas 
de interesse do grupo), frau-
des em contratações diretas 
(também mediante favoreci-
mento a empresas ligadas ao 
grupo), superfaturamentos 
e corrupção ativa e passiva 
(com depósitos em contas 
de investigados e de tercei-
ros). Os desvios somariam, 
segundo o Ministério Público, 
mais de R$ 19 milhões.

OPERAÇÃO foi desencadeada no início de maio de 2021, levando a prisão de 10 pessoas envolvidas no esquema
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Na educação, são duzentos milhões de reais em 
investimento que colocam o Paraná como líder nacional  
em oferta de computadores e internet para as escolas.

Programa À Frente Paraná:
O Governo do Estado liberou o maior pacote  
de obras da história com 3,4 bilhões de reais  
de investimento em infraestrutura.

Boa notícia também para o trabalhador. Foi assinado  
o decreto que garante reajuste no Salário Mínimo Regional, 
mantendo o do Paraná como o maior do país.

NOTÍCIAS QUE FAZEM O PARANÁ 
AVANÇAR CADA VEZ MAIS.

Para mais informações, acesse: aen.pr.gov.br ou @aenparana. Governo do Estado. Trabalhando pelo Paraná que a gente quer.

Seleção brasileira fará amistoso
contra Marrocos em 25 de março

O primeiro amistoso do 
ano da seleção brasileira 
masculina de futebol será 
contra Marrocos, em 25 de 
março, na cidade de Tanger. O 
anúncio foi feito na manhã de 
ontem (quarta-feira, 15) pela 
CBF. O escrete canarinho será 

comandado, interinamente, 
pelo técnico Ramon, que no 
último domingo (12) con-
quistou com a seleção Sub-
20 o título do Campeonato 
Sul-Americano, após jejum 
de 12 anos.

O duelo será o primeiro 

da seleção em solo marro-
quino. Os brasileiros joga-
rão no Estádio Ibn Batouta, 
que foi palco das partidas do 
Mundial de Clubes, concluído 
no último domingo (12), com 
o Real Madrid conquistando o 
oitavo título no torneio.

Mercedes está de volta ao carro preto e quer retomar títulos na F1
A Mercedes voltou ao preto 

com um novo e elegante carro 
de Fórmula 1 com o qual 
espera permitir que Lewis 
Hamilton e George Russell 
lutem por vitórias e títulos 
após uma difícil temporada de 
2022. A equipe encerrou uma 
série sem precedentes de oito 
títulos consecutivos de cons-
trutores com o terceiro lugar 
geral no ano passado.

Embora Russell tenha come-
morado sua primeira vitória na 
Fórmula 1 no Brasil, o hepta-
campeão mundial Hamilton 
não conseguiu vencer uma 

corrida em toda a temporada 
pela primeira vez em uma car-
reira na Fórmula 1 que começou 
em 2007. “É bonito. Vai ser tão 
rápido quanto bonito? Espero 
que sim”, comentou o chefe da 
equipe, Toto Wolff, ontem (14), 
em um lançamento digital de 
Silverstone, onde os dois pilotos 
dariam ao W14 algumas voltas. 
“Vimos o carro agora e ficamos 
pensando se ele é rápido ou não. 
Resolvemos alguns dos proble-
mas? Quais serão os desafios 
que encontraremos na pista?”, 
acrescentou o austríaco. “Isso 
é uma grande incógnita. Mas 

estamos otimistas, há empol-
gação. Temos as ferramentas 
para entender, para crescer 
e desenvolver o carro e, com 
sorte, dar a George e Lewis algo 
que funcione”.

A Mercedes rodou com um 
carro prateado no ano pas-
sado e o retorno ao preto de 
2020 e 2021, em sintonia com 
o esforço da equipe por maior 
diversidade, tem o benefí-
cio adicional de economizar 
peso ao remover a tinta e dei-
xar a fibra de carbono bruta. 
“Fica ótimo em preto”, disse 
Hamilton, agora com 38 anos e 

“Este é o início de um 
novo ciclo para o futebol 
brasileiro. E a CBF dá o pon-
tapé inicial com a nossa sele-
ção entrando em campo con-
tra um adversário forte, que 
é o Marrocos, que chegou às 
semifinais da Copa do Mundo 

do Catar, no ano passado. 
Será um bom teste para a 
Seleção Brasileira Masculina. 
E, certamente, um jogo que 
irá despertar o interesse do 
torcedor brasileiro”, afirmou 
Ednaldo Rodrigues, presi-
dente da CBF.

vencedor de um recorde de 103 
Grandes Prêmios. O britânico, 
que inicia a 11ª temporada na 
equipe e “pretende ficar mais 
um pouco”, disse que sempre 
acreditou que poderia melhorar. 

“Estou animado para correr 
novamente. Sinto-me calmo, 
com energia e com o foco agu-
çado. Estou pronto para fazer o 
que for necessário para vencer”, 
afirmou ele.
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Meio Ambiente inicia consulta
pública sobre a APA do Piava

O Conselho e a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
de Umuarama abriram ontem 
(quarta-feira, 15) a primeira 
Consulta Pública da Revisão 
do Plano de Manejo da Área de 
Proteção Ambiental (APA) do 
Rio Piava. Toda a população 
é convidada a participar, res-
pondendo a perguntas e dei-
xando sugestões com o tema 
‘Visão das Comunidades Sobre 
a Unidade de Conservação’, em 
levantamento que será reali-
zado totalmente on-line.

Segundo a presidente do 
Conselho Municipal de Meio 
Ambiente (CMMA), Fernanda 
Periard Mantovani, serão ana-
lisadas apenas as contribui-
ções que forem postadas até 
a próxima quarta-feira (22). “É 
fundamental que todos parti-
cipem, pois a APA do Piava é 
um bem de toda a população 
e qualquer discussão acerca 
desse patrimônio estraté-
gico, necessita da opinião de 
todos”, explica.

Revitalização do asfalto e limpeza 
de bueiros avançam no Bairro Limpo

A Secretaria de Obras, 
Planejamento Urbano e Projetos 
Técnicos é uma das participan-
tes do Projeto Bairro Limpo, em 
execução na região do Conjunto 
Guarani. Uma série de ações 
públicas estão sendo realiza-
das para melhorar as condições 
gerais dos bairros e a qualidade 
de vida da população, incluindo 
a mobilidade urbana com diver-
sos serviços.

A obra mais significativa seja 
talvez o recapeamento do último 
trecho da avenida Vitória que 
ainda não recebeu melhorias 
estruturais. Há poucos meses a 
via foi recapeada entre a avenida 
Mascarenhas de Moraes e a rua 
Afonso Pena, além de receber 
calçadas e gramados laterais, e 
no início deste ano outra parte foi 
duplicada – entre as ruas Coelho 
Neto e Tomás Antônio Gonzaga.

“Restava o trecho entre a 
Coelho Neto e a Afonso Pena, 
onde funcionam a unidade 
básica de saúde do bairro 
(Guarani/Anchieta) e uma escola 
estadual, além de comércios e 
residências. Por determinação 
do prefeito Hermes Pimentel 

O questionário é fácil de 
ser respondido, segundo 
Fernanda, e busca elementos 
para garantir o desenvolvi-
mento ambiental sustentável, 
com uma infraestrutura urbana 
para melhorar a qualidade de 
vida de todos os moradores de 
Umuarama. “A APA da bacia 
de captação do Rio Piava foi 
criada pelo Decreto Municipal 
nº 050/98, com o objetivo de 
assegurar a proteção dos ecos-
sistemas, bem como proteger 
as águas do rio, controlar o uso 
do solo e estabelecer os crité-
rios racionais de ocupação da 
área. É uma tarefa que tem de 
ser constantemente realizada, 
daí a importância da revisão 
do Plano de Manejo”, afirma a 
presidente.

Ela informa que a APA pos-
sui área total de 8.344,6644 
hectares (ou 3.448,2083 
alqueires). “Para assegurar a 
utilização da área da APA, de 
forma sustentável, foi estabe-
lecida a elaboração do Plano 

de Manejo, que será um ins-
trumento tanto para levantar 
as demandas, quanto para 
nortear a implementação 
de medidas que busquem o 
desenvolvimento econômico, 
social e ambiental, intervindo 
nos aspectos socioambientais 
que determinam a utilização 
e ocupação dessa unidade de 
conservação”, explica.

Para resumir, o secretário 
municipal de Meio Ambiente, 
Rubens Sampaio, descreve o 
Plano de Manejo como um ins-
trumento de gestão que impli-
cará em normas para regula-
rizar as atividades realizadas 
em toda essa área. “Temos de 
lutar fortemente, juntos com 
toda a comunidade, pela pre-
servação dessa APA, de forma 
a garantir o uso sustentado 
dos recursos naturais dispo-
níveis, assegurando a quali-
dade dos recursos hídricos e 
o manejo adequado do solo 
e da água”, observa.

Ele complementa que a 

O Carnaval da Saudade resgatou a alegria de centenas de foliões com 
60 anos ou mais na manhã desta quarta-feira, 15, no Ginásio de Espor-
tes Mário Oncken. As marchinhas carnavalescas tradicionais, executadas 
com maestria por integrantes da Banda Municipal, a decoração colorida 
e a alegria contagiante dos idosos foram o destaque na retomada das 
festividades abertas ao público, com o fim das restrições da pandemia. 
Após dois anos de pausa, a folia foi retomada e o sucesso foi total. 
Pimentel participou das brincadeiras, contagiado pela alegria dos foliões. 
Participaram mais de 300 pessoas, oriundas dos grupos do projeto Vida 
Ativa Melhor Idade, da Smel.

estamos preparando o pavi-
mento para o recape, que seria 
iniciado nesta quarta (mas foi 
adiado por conta das chuvas), 
e logo a avenida Vitória estará 
restaurada em toda sua exten-
são”, disse o secretário de Obras, 
Gleison Alves de Andrade.

Além da avenida, a equipe de 
servidores municipais trabalha 
na manutenção do pavimento 
com tapa-buraco em trechos 
de diversas ruas do Guarani 
I, II e III, Parque San Marino e 
Jardim Los Angeles – apesar das 
chuvas, mais de 70% do traba-
lho já foram concluídos. Outra 
frente revitalizou as marcações 

indicativas de ruas e avenidas 
nos postes da região.

Coube ainda à Secretaria 
Municipal de Obras a limpeza 
das bocas de lobo, substituição 
de tampas quebradas ou reposi-
ção de tampas de bocas de lobo. 
“Nosso pessoal está finalizando 
esta parte, enquanto as demais 
secretarias seguem com outros 
serviços – como recolhimento 
de entulhos, limpeza, poda de 
árvores e pintura da sinaliza-
ção de trânsito. Em poucos dias 
a região estará de cara nova e 
quem ganha com isso é a popu-
lação”, acrescentou o prefeito 
Hermes Pimentel.

O prefeito lembra que criou 
o projeto Bairro Limpo para 
atender demandas reprimidas 
dos moradores. “Concentrando 
os serviços públicos nos locais 
atendidos conseguimos 

promover melhorias rápidas, 
na execução, e de grande dura-
bilidade, que trazem impacto 
positivo na rotina e na quali-
dade de vida da população em 
geral”, completou Pimentel.

realização dessa consulta 
pública, para enumerar o 
pensamento da população 
a respeito da APA, vai contri-
buir também para a prote-
ção das nascentes, cachoei-
ras, cursos d’água, áreas de 
preservação permanente, 
reserva legal, áreas de reflo-
restamento com espécies 
nativas e exóticas, área de uso 
do solo, culturas permanen-
tes e temporárias, estradas 
rurais etc. “Precisamos dessa 

participação para podermos 
cuidar da recuperação de 
áreas (quando necessário), da 
conservação e proteção dos 
recursos naturais, bloquear 
e impedir os possíveis efei-
tos nocivos da intervenção do 
homem nos recursos naturais, 
enfim, termos elementos para 
implantar uma política de cons-
cientização da sociedade, para 
que a proteção ambiental faça 
parte do processo de desenvol-
vimento da cidade”, esclareceu.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

POPULAÇÃO pode participar, respondendo a perguntas e deixando sugestões com o tema 
‘Visão das Comunidades Sobre a Unidade de Conservação’

JOSÉ A. SABINO/SECOM

UMA série de ações públicas estão sendo realizadas para melhorar as condições gerais dos 
bairros e a qualidade de vida da população
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Pode se desentender com uma pessoa 
influente ou com alguma autoridade. 
Controle-se seu gênio e sua impulsivi-
dade ariana, pois uma briga só trará pro-
blemas. No amor é possível que seu cora-
ção bata mais forte por alguém da turma.

TOURO  21/4 a 205
Dia um pouco tenso e com alguns impre-
vistos.  Controle sua ansiedade e man-
tenha o pensamento positivo, caso con-
trário, pode se estressar até o final do 
dia e descarregar a sua irritação no seu 
ambiente doméstico, com a mira apon-
tada para a família. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Invista no seu futuro, estude para um 
concurso ou busque cursos na inter-
net. Pode ter algum atrito envolvendo 
amigos, com chance até de rompi-
mento: tente dialogar. No romance 
desejos ardentes, parceria, compa-
nheirismo e sintonia. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
O clima pode ficar um tenso nos seus 
relacionamentos pessoais ou profis-
sionais. Prefira resolver as coisas com 
jeitinho e gentileza.  No amor, seu 
poder de atração será irresistível e 
pode chamar a atenção de uma pes-
soa muito cobiçada. 

LEÃO 22/7 a 22/8
O astral também favorece o contato 
com pessoas queridas pelo celular 
ou internet. Romance com alguém de 
outra cidade ou mesmo de outro país 
recebe bons estímulos, assim como o 
romance com colega de curso ou igreja. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Pense em iniciar uma reeducação ali-
mentar, dedicar-se mais a uma ativi-
dade física regular e, principalmente, 
controle o estresse. Pode ter gastos 
inesperados. No amor escolha bem o 
alvo para não atrair embuste e acabar 
fazer papel de trouxa. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Imprevistos ou conflitos em casa, mas 
tudo deve ser resolver rápido e a sin-
tonia voltará a prevalecer. É uma fase 
promissora para quem deseja engravi-
dar. No amor, um namoro recente pode 
evoluir para algo mais sério.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Dê atenção à sua saúde e sua alimen-
tação. Um tratamento de beleza com 
receitas caseiras também é indicado. 
No amor, quem está livre pode se 
envolver com um colega ou com algum 
conhecido da família e o romance terá 
o apoio dos parentes. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Seu entusiasmo está ainda mais con-
tagiante para curtir com a família. Crie 
um clima gostoso, uma brincadeira 
animada, um jogo de tabuleiro ou car-
tas. No amor, pode trocar mensagens 
empolgantes e até se surpreender com 
um pedido de namoro. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você pode querer aproveitar o tempo 
livre para ganhar dinheiro e vai usar os 
seus talentos para lucrar com algo feito 
em casa. Quem busca um novo amor 
pode deixar esse assunto em segundo 
plano hoje para fazer outras tarefas ou 
descansar. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Pode ter mal-entendidos, por isso 
acalme os ânimos e fale tudo outra vez 
para esclarecer bem as coisas. Agora, se 
você tem um segredo, guarde-o a sete 
chaves, pois a fofoca está no ar. Sinal 
verde para abrir seu coração e declarar 
seu amor.

PEIXES 20/2 a 20/3
As finanças continuam no centro das 
suas atenções. Fique longe das promo-
ções, dos crediários e deixe o cartão 
de crédito bem guardado no fundo da 
gaveta. No amor, se já encontrou seu 
par, o valorize e reforce a cumplicidade.

São espontâneos, espirituosos, corajoso, transparentes e dedicados. Não gos-
tam do comportamento medido ou reprimido. Algo que foi prometido precisa 
ser mantido porque podem sentir-se desestimulados ou sem vontade de seguir 
em frente. Terminar um relacionamento, sair de um emprego ou encerrar um 
processo de vida pode também ser muito doloroso para eles porque possuem 
dificuldades para encerrar etapas.

Horóscopo nascidos em 16 de fevereiro
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BANCO 4

PM
GLENNCLOSE
RADIOATIVO

JANIOPERI
NTBELONA
DALILAGIB

GENIOSENA
DARAAINDA

VERANSIOU
PCPITAR

PROMETIEB
SETANOSO
SIONATL

OÃCLABANÃ
OATRENTO

Protagonis-
ta de "A
Esposa"
(Cinema)
O lixo des-
cartado no
recipiente 
de cor roxa

Lagoa do
(?), atra-

ção de Flo-
rianópolis

Luta pela
liberdade
de impren-

sa (BR)
O 1º presi-
dente em-
possado 

em Brasília
Cortesã
que traiu
Sansão
(Bíblia)

Canto
fúnebre

(?) data, 
ferramenta
de coleta
de dados

(?) Leocá-
dia, filha
de Olga e
Prestes

Planta a-
mazônica
cultivada
em vasos

Proibição
no jogo 

da cabra-
cega

Tipo de
aposta ofe-
recida por
lotéricas

Aliança
militar

liderada
pelos EUA

Mesa para
exibição

de merca-
dorias

Nota do
Tradutor
(abrev.)

Estrela de
pequeno
volume
(Astr.)

Interjei-
ção que 
para a

montaria

Concílio
de (?):

reação à
Reforma

Coca (Bot.)Pano de
fundo histórico do

romance "As Vinhas
da Ira", de  Steinbeck

A guerra
(poét.)

Instrumen-
to do aedo

Determinei a altura
Metal utilizado 

para inibir a corrosão
do aço  

Medida de
capacidade

Local de realização
do conclave que ele-
geu o Papa
Francisco

Série de filmes que
reúne super-heróis
do universo Marvel

Banha
Paris

Advérbio
de tempo

Almejou

Fumar
(bras.)

Designação
aplicada a
Einstein

Outorgará

Garanti
que faço

Nome
judaico de
Jerusalém

Divide-se
em games,
no tênis 

Velho

Yves (?), pianista
francês

3/apé — big — nat. 4/sion. 5/nênia. 6/belona.
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O B A S
F R A N C I S C O

P I E R A U T O RA

C U R A R A M E
I I O D R E S

I N G L E S A N
A U L M E T A

U M I D I F I C A R
R E D E A Ã R C

C O A R O S I O
C A M I S A U S

N B O B I T O
T I P O S O T A N
O C U P A N T E T

A C E S A S O M
E

Local de
conserto
de carros

Parasita
causador 
de aler-

gias (pl.)
São (?), 

importante
via fluvial
brasileira

Chave (?), 
ferramen-
ta de en-

canadores

Barra de
comando
da bici-

cleta
Letra não

usada
antes de
"P" e "B"

Enfeite
para os
cabelos

Molhar
de leve

Deborah
Evelyn,

atriz

Quarto com
banheiro
exclusivo

(pl.)
Espécie
de leito

comum no
Nordeste

Botânica
(abrev.)

No dia
anterior

ao de hoje

Univer-
sidade
católica

Aliança
militar

europeia
(sigla)

Letra
repetida
em "tato"

Desapa-
rece com

algo

Tonel de
vinho

Alvo da
acusação

Estrela, 
em inglêsProfissional como

Caio Ribeiro (fut.)

Elza (?), cantora
carioca

Goste
muito

Irmão de
Cosme

Ancora-
douro 

Função do
remédio 

Residente 
(do imóvel)

Ligada 
(a luz)

Objetivo
Soberano
do Egito
Antigo

Cantil
rústico 

de couro
(pl.)

Aquela
que escre-
ve novela

Terreiro de
Candomblé
Ana Paula
(?), atriz

Índice de
audiência

de um
programa

Modelos

Roupa
típica

masculina

Faleci-
mento

Sílaba de
"rosas"

3/puc. 4/star. 5/ibope — óbito — odres. 12/comentarista.

Comissão estuda melhorias 
no transporte coletivo

A comissão interna que 
estuda a renovação do sistema 
de transporte coletivo urbano 
em Umuarama reuniu-se com 
o prefeito Hermes Pimentel 
ontem (15). Detalhes de uma 
pesquisa realizada por uma 
empresa especializada em 
soluções sobre mobilidade foi 
contratada para estudar pro-
blemas e formatar um novo 
modelo de contrato que o 
município deve firmar, por 
meio de licitação que já está 

em andamento, com nova con-
cessionária de transporte.

A comissão foi montada 
para analisar alterações no 
processo de gestão do con-
trato de concessão do trans-
porte coletivo, depois que 
o MP considerou inválida a 
prorrogação do contrato com 
a Viação Umuarama e determi-
nou nova licitação.

Uma nova licitação já está 
sendo preparada e segue as fases 
determinadas na legislação. 

Enquanto isso, foi realizada 
uma pesquisa junto aos usuá-
rios dos ônibus para identificar as 
principais falhas, aborrecimen-
tos, transtornos e dificuldades 
encontradas. O estudo apontou 
sugestões da população para 
contribuir com o sistema, neces-
sidades de alterações em rotas, 
inclusão de novos bairros e ajus-
tes nos horários.

A determinação de Pimentel 
é ter um controle rigoroso sobre 
o sistema.

A comissão foi montada para analisar alterações na gestão do contrato de concessão do 
transporte coletivo

JOSÉ A. SABINO/SECOM

O processo licitatório deve 
ser finalizado em meados de 
junho. A comissão interna conta 
com representantes da Sestram 

e das secretarias municipais 
de Fazenda, Administração e 
Proteção e Defesa do Consumidor 
– Procon Umuarama.
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Desde 2001 o nome Twister 
faz parte da vida dos motoci-
clistas brasileiros. Estética 
bem-sucedida e ótima per-
formance global viraram a 
marca registrada do modelo. 
Em 2008 a 1ª geração da CBX 
250 Twister deu lugar à mais 
potente CB 300R, que domi-
nou o segmento, até o resgate 
do nome através da inédita 
CB 250F Twister, que em 2015 
estreou um motor inédito, com 
menor capacidade cúbica que 
sua antecessora, mas com per-
formance equivalente e con-
sumo menor.

Em sete anos de mercado, 
de 2015 até 2022, a CB 250F 
Twister se manteve como a 
nº 1 de seu segmento. A ele-
vada confiabilidade, o estilo 
moderno e a facilidade de pilo-
tagem a tornaram a opção pre-
ferencial para os que desejas-
sem dar um salto de categoria, 
passar de modelos utilitários 
de pequena cilindrada, como 
a CG 160, para uma motoci-
cleta com maior desempenho 
e capacidade.

Agora, com a chegada da 
CB 300F Twister, a história 
se repete: a Honda cumpre 
sua tradição de constante 
aperfeiçoamento técnico e 
modernização estética, pon-
tos cruciais para continuar 
na liderança do segmento. A 
nova Twister colhe o legado 
de continuar a ser uma moto-
cicleta versátil, durável, ágil 
e ambicionada, uma campeã 
inclusive quando o assunto é 
a depreciação mínima.

Sob esta filosofia de aper-
feiçoamento, mas sem romper 
com a essência que o nome 
Twister carrega, nasce a Honda 
CB 300F Twister. Motor e sus-
pensões foram aperfeiçoados 
assim como o aspecto estético, 
aproximando-a da Honda CB 
500F; detalhes como o banco 
bipartido, painel LCD Blackout 
e iluminação full-LED são um 
genuíno upgrade em relação 
ao modelo que substitui.

Generalidades
A Honda CB 300F Twister 

é o resultado de um aprofun-
dado projeto que resultou em 
uma avançada streetfighter 
urbana, com estilo agressivo, 
forte e esportivo, que visa dar 

Honda aperfeiçoa a suspensão e o
motor da CB 300F Twister 2023

aos seus usuários a sensação 
real de estar pilotando um 
modelo de cilindrada supe-
rior. No entanto, seu DNA pre-
serva as qualidades da geração 
precedente, entre elas a reno-
mada robustez, economia e 
grande versatilidade.

De fato, a Twister se presta 
tanto para o trabalho e trans-
porte no dia-a-dia quanto 
para o lazer de final de 
semana. Atende tanto quem 
quer uma moto ágil e diver-
tida para encarar estradas 
repletas de curvas como os 
que desejam realizar trajetos 
rodoviários com segurança e 
reserva de potência, inclusive 
levando garupa.

Mudanças aprofundadas 
nas suspensões encontraram 
no consagrado chassi tubular 
tipo Diamond a estrutura exata 
para oferecer um comporta-
mento dinâmico de excelên-
cia ao modelo. A frenagem se 
vale de discos na dianteira e 
traseira, sendo que a CB 300F 
Twister será vendida em duas 
opções nas quais o diferen-
cial é justamente o sistema 
de freios: CBS – Combined 
Brake System, ou a versão 
ABS, com sistema eletrônico 
antitravamento.

No motor, a elevação da 

potência e torque permite 
respostas ao acelerador mais 
consistentes, melhorando 
a aceleração, retomada de 
velocidade e proporcionando 
à nova Twister a capacidade de 
alcançar excelente desempe-
nho. Esta evolução na perfor-
mance do motor com tecnolo-
gia FlexOne veio acompanhada 
de ainda mais economia. O 
câmbio de seis marchas conta 
com embreagem assistida e 
deslizante, ‘upgrade’ com-
plementado pelo novo pneu 
traseiro, agora mais largo, 
mudança que atende a eleva-
ção da potência.

A iluminação da CB 300F 
Twister é full-LED e o painel, 
tipo Blackout, é pleno de infor-
mações e tem como novidade 
uma porta USB do tipo C para 
a recarga de smartphones. Por 
último, necessário destacar 
que o novo assento bipartido, 
o formato do novo tanque e o 
posicionamento de guidão e 
pedaleiras proporciona uma 
excelente ergonomia, sem que 
tenham sido afetados aspectos 
práticos como a distância do 
assento em relação ao solo e o 
peso a seco, apenas 2 kg supe-
rior ao do modelo precedente.

O motor da CB 300F Twister 
deriva diretamente do que 

equipava sua antecessora. O 
ganho de capacidade cúbica 
– que passou de 249,5 cm3 
para 293,5 cm3 – foi obtido 
mediante o aumento do diâ-
metro do cilindro, que pas-
sou de 71 para 77 mm, sendo 
mantido o curso de 63 mm. 
Importante lembrar que tal 
opção permitiu o aperfeiçoa-
mento do cabeçote de quatro 
válvulas e consequente ganho 
para o sistema de alimentação 
e exaustão do motor.

A potência máxima passou 
dos 22,6 cv (22,4 com gasolina) 

a 7.500 rpm para 24,7 cv (24,5 
com gasolina) à mesma rota-
ção. O torque máximo subiu 
de 2,28 kgm.f (2,24 com gaso-
lina) a 5.500 rpm a 2,60 kgm.f 
(2,61 com gasolina) à mesma 
rotação. A potência máxima 
cresceu 9,3% enquanto o tor-
que máximo nada menos que 
15,5%, uma característica 
extremamente desejável consi-
derando o tipo de uso ao qual 
a CB 300F Twister se destina, 
majoritariamente feito de per-
cursos urbanos entremeados a 
vias expressas.
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CB 300F Twister ABS 
 Dourada e Vermelha  

R$ 19.800,00
CB 300F Twister CBS: 

Cinza metálico e Vermelha
R$ 18.900,00

PREÇOS SUGERIDOS (BASE DISTRITO FEDERAL): 
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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 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. SAMUEL DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Tácio Costa Borges, 2622, Jardim São Francisco, CEP 87505-626, 
na cidade de UMUARAMA-PR, favor entrar em contato com a empresa 
U.F.C. LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 14.315.648/0001-61, com sede 
na Avenida Brasil, n° 4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama-PR, telefone: 
(44) 3622-5221, referente assuntos de vosso interesse.

COMUNICADO 
Sr. LOIAN AVIDA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Avenida Padre José Germano Neto Jr, 3657, fundos, Zona I, CEP 
87503-650, na cidade de UMUARAMA-PR, favor entrar em contato com a 
empresa U.F.C. LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 14.315.648/0001-61, 
com sede na Avenida Brasil, n° 4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama-PR, 
telefone: (44) 3622-5221, referente assuntos de vosso interesse.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
FRANCISCO MARTINS DE 
SOUSA - DECORAÇÕES, inscrita 
sob nº CNPJ 10.731.532/0001-
52, estabelecido na Avenida 
Brasil,3261, Zona I, CEP 87501-
000, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio de 
seu alvará nº 28.051. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.   
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Não se julgue todos os dias pelo que colhe, 
e sim pelas sementes que planta.”

Robert Louis Stevenson.
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SATISFEITOS?
 Quatro em cada dez brasileiros (40%) 
dizem estar insatisfeitos com sua vida 
sexual e amorosa. É o que revela o le-

vantamento “Love Life Satisfaction”, do 
Instituto Ipsos, que foi realizado de 22 
de dezembro de 2022 a 6 de janeiro. A 

pesquisa online ouviu 22 mil pessoas de 
32 países. Com 60% dos entrevistados 
contentes com esse aspecto de suas vi-
das, os brasileiros ocupam a 22ª posição 
do ranking e estão três pontos abaixo da 

média global, que é de 63%.

 ***

A China aparece em primeiro lugar, com 
79% dos entrevistados afirmando que 

estão satisfeitos com a sua vida amorosa, 
e é seguida por Indonésia e Tailândia, 

ambos com 75%. Já o Japão está na outra 
ponta, com 34%. A pesquisa também 

questionou os participantes se estão satis-
feitos com os seus parceiros ou parceiras 
—78% dos brasileiros afirmaram que sim. 
A média global nesse quesito é de 84%. E 
72% dos entrevistados do Brasil disseram 
que se sentem amados. A margem de erro 

é de 3,5 pontos percentuais.

BASTIDORES
A  presidente da Academia de Hollywood, 
Janet Yang, admitiu na terça-feira que a 
instituição não lidou de forma adequada 
com as consequências do tapa de Will 

Smith em Chris Rock durante a cerimônia 
do Oscar de 2022. Segundo Yang, “O 

que aconteceu no palco foi totalmente 
inaceitável e a resposta da nossa organi-
zação foi inadequada. Aprendemos com 
isso que a Academia deve ser totalmente 

transparente e responsável em nossas 
ações.” Segundo ela, em tempos de cri-
se, é necessário agir “com rapidez, com-
paixão e decisão”. (Omelete e Variety)

CORTES
A Netflix tem sistematicamente cance-
lado séries queridas do público como 
1899, Sense 8, Anne With an E, e The 
OA sem nenhuma explicação aparente. 
Segundo Paulo Ratz, que foi gerente 

financeiro de produção na Netflix Bra-
sil entre 2018 e 2021, a plataforma de 
streaming observa várias métricas an-
tes de tomar a decisão de descontinuar 

uma produção. A Netflix mede, por 
exemplo, quantas pessoas assistiram 
ao título e quantas foram até o final, 
quem assistiu a mais de um episódio 
e por quanto tempo os espectadores 

ficaram sintonizados. (Folha)

+ RECURSOS
O WhatsApp anunciou quatro novos 

recursos para otimizar a experiência do 
usuário no Android. O mensageiro pas-
sou a suportar legendas para documen-

tos, suporte a assuntos e descrições 
mais longos em grupos, capacidade de 
compartilhar até 100 mídias e uso de 
avatares personalizados pelo usuário. 
Basta acessar a Google Play Store para 
atualizar o seu aplicativo ou baixá-lo, 
caso anda não o possua em seu apare-

lho. (Canal Tech)

ZOOM
Rosaria Trombini, em ensaio exclusivo no Studio Luci Lemes, ilumina o zoom da 

coluna desta quinta-feira.  

 LUCI LEMES

PICADINHO!
INGREDIENTES
1 kg de coxão mole em peça
2 cebolas
3 dentes de alho
70 g de bacon em cubinhos (cerca de ½ 
xícara [chá])
2 colheres (sopa) de extrato de tomate
2 colheres (sopa) de molho inglês
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
5 colheres (sopa) de azeite
4 xícaras (chá) de água
caldo de ½ limão
¼ de xícara (chá) de salsinha
sal e pimenta-do-reino moída na hora a 
gosto

MODO DE PREPARO
Corte o coxão mole em bifes de cerca 
de 1,5 cm de espessura. Corte os bifes 
em tiras e as tiras em cubos de 1,5 cm. 
Transfira para uma tigela, tempere com 2 
colheres (chá) de sal e pimenta-do-rei-
no a gosto e mantenha em temperatura 

ambiente enquanto prepara o 
restante dos ingredientes — a 
carne não pode estar gelada na 
hora de ir para a panela.
Descasque e pique fino a cebola 
e o alho. Numa chaleira, leve um 
pouco mais de 1 litro de água ao 
fogo médio para aquecer. Leve 
uma panela grande ao fogo médio. 
Quando aquecer, regue com 1 
colher (sopa) de azeite e doure 
cerca de ¼ da carne, sem amonto-
ar os cubinhos — se colocar toda 
a carne de uma vez, ela vai esfriar 
a panela e cozinhar no próprio líquido, em 
vez de dourar. Deixe a carne dourar por cerca 
de 2 minutos e vire para dourar os cubos de 
maneira uniforme. Transfira a carne dourada 
para uma tigela e repita com o restante, 
regando com azeite a cada leva. Mantenha a 
panela em fogo médio, regue com 1 colher 
(sopa) de azeite e acrescente o bacon. Mexa 
por cerca de 3 minutos, até começar a dou-

rar. Adicione a cebola, 
tempere com uma pitada 
de sal e refogue até 
murchar. Junte o alho e 
mexa por 1 minuto para 
perfumar. Acrescente 
o extrato de tomate e 
mexa por 3 minutos até 
dar uma leve tostadinha 

no fundo da panela — isso vai dar mais sa-
bor ao caldo do picadinho. Junte a farinha e 
mexa por 1 minuto até formar uma pastinha 
— a farinha ajuda a engrossar o caldo.
Regue com o molho inglês e o caldo de 
limão e misture bem. Adicione a água 
quente aos poucos, mexendo com a 
espátula para dissolver os gruminhos 
de farinha e o queimadinho do fundo 
da panela. Tempere com uma pitada 
de sal, volte a carne para a panela e 
misture bem. 
Quando começar a ferver, abaixe o fogo e 
deixe cozinhar por 30 minutos, mexendo 
de vez em quando, até a carne ficar macia 
e o caldo levemente engrossado. Enquanto 
isso, lave, seque e pique fino a salsinha. 
Desligue o fogo do picadinho e misture a 
salsinha picada. Sirva a seguir.
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