
MP fecha acordo com a Sanepar e causa 
revolta de vereadores de Cascavel

PÁGINA

03
Saúde alerta pais: mais de 11 mil crianças 
não foram vacinadas contra a gripe

PÁGINA

04

Estado autoriza contratar
leitos de UTI particulares 

Com mais de 1,3 mil casos confirmados e 22 mortes, Cascavel registra um dos piores 
cenários na pandemia do novo coronavírus no Paraná. Além de anunciar a abertura do 
Hospital de Campanha e restringir o uso do Hospital de Retaguarda (foto) para casos 
exclusivos de covid-19, o secretário de Saúde revelou ontem que o governo do Estado 

autorizou a contratação de leitos de UTI dos hospitais particulares. l Págs. 6e7
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Com 95% das obras concluídas, 
o Aeroporto de Cascavel ganhou 

destaque no site de notícias do 
governo do Estado, que qualificou 

a modernização da estrutura 
como “estratégica para o oeste”. A 
previsão é de entrega no segundo 

semestre deste ano.
l Pág. 9
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 “Este é o primeiro ensaio 
clínico bem-sucedido 

para um tratamento con-
tra o novo coronavírus 

que salva vidas, reduzindo a mor-
talidade em até um terço 
e protegendo ainda mais 
nosso Serviço Nacional 

de Saúde”.

A crise também tem sua missão
E, num belo dia, o mundo parou... Quem diria, tudo que era primordial 

ficou em segundo plano. Aquelas reuniões, compromissos inadiáveis, 
festas irrecusáveis, encontros sociais, trabalhos inacabáveis.

Dia após dia a vida se repetia, o único momento de lazer ou talvez de 
uma pausa na rotina era o tão desejado fim de semana, pois é, tudo isso 
mudou assim que o mundo parou.

Ficar em casa, sem reuniões, sem festas, sem encontros sociais, sem 
trabalho ou trabalho reduzido, a atenção se voltou para tudo aquilo que foi 
deixado de lado, por muito ou pouco tempo.

O mundo parou e agora olhamos para aquilo que é verdadeiramente 
importante: resgatar o verdadeiro motivo da nossa existência, a nossa própria!

Entender e olhar para tudo que herdamos e construímos, nossas famí-
lias, nossos filhos, nosso lar e, principalmente, nosso lar interno... sim, olhar 
para o nosso corpo, nossa saúde, nossas emoções, nossa trajetória, nossas 
limitações, nossos valores, nosso propósito, nosso legado e nossa missão.

O mundo parou para recomeçarmos e resgatarmos a nossa huma-
nidade e entender que somos todos um, o que acontece comigo está 
diretamente conectado com o outro.

Acredito verdadeiramente que cada um de nós tem uma missão impor-
tante a cumprir, entendo também que cada um cumprirá a seu modo. 
Desejo que possamos fazer felizes descobertas sobre nós e perceber que 
a crise também tem a sua missão, que é transformar. Se tudo tem seu 
lado negativo, existe também o lado positivo. E o que te impede de focar 
no positivo? Talvez te falte humildade e resiliência...

A humildade trará tranquilidade que você não sabe tudo e que precisa 
de outras pessoas para ter as suas necessidades atendidas. E como 
ser mais humilde? Humildade não é sinônimo de pobreza; permita-se 
ouvir mais as pessoas e repensar suas verdades, como diria Mario Sergio 
Cortela: “Quem sabe, divide, quem não sabe, pergunta”.

E a resiliência te trará a certeza de que sairá muito mais forte, trans-
formado, lapidado e que tudo passa. E é possível ser mais resiliente? 
Certamente que sim, acreditando mais nas suas experiências e nas pes-
soas, praticando autoconfiança, bom humor, criatividade e buscando as 
oportunidades em meio aos problemas, entendendo que tudo na vida é 
um ciclo que tem começo meio e fim, e que viveu novas experiências que 
te ajudarão a ser melhor do que antes.

Este momento será só mais um importante tempo de transformação 
que passará em sua vida, então, aproveite os ensinamentos do trajeto. 
Surpreenda-se positivamente!

Cintya Santos é professora e coach de carreira e relacionamento

 DIVULGAÇÃO

Secretário de Estado da Saúde e 
Assistência Social do Reino Unido, 

Matt Hancock, ao comemorar 
resultados promissores do uso de 
dexametasona em pacientes em 

estado grave com covid-19, o qual 
reduziu em um terço a mortali-

dade. “Estamos trabalhando com 
o Serviço Nacional de Saúde para 
que o tratamento padrão contra a 
covid-19 inclua a dexametasona a 
partir da tarde desta terça-feira. 

Agradeço aos brilhantes pesquisa-
dores da Universidade de Oxford”. 
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Os empréstimos para reinvestir.
As horas a menos com a família.
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PORTFÓLIO
COMPLETO DE

INVESTIMENTOS

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.

Londres - Uma droga 
barata promete reduzir 
mortes causadas pela covid-
19, anunciaram pesquisa-
dores da Universidade de 
Oxford nessa terça-feira 
(16). Um grande estudo rea-
lizado com o esteroide/cor-
ticoide dexametasona mos-
trou que baixas doses do 
medicamento melhoraram 
as chances de sobrevivência 
dos pacientes mais graves 
em um terço. A notícia foi 
comemorada, mas especia-
listas alertaram que nem 
todos os dados da pesquisa 
foram disponibilizados e 
que ela não passou pelo pro-
cesso de revisão por pares.

A dexametasona é uma 
droga bastante conhecida, 
usada no tratamento de 

Luta contra a covid-19
Estudo com corticoide reduz mortes em um terço 

doenças que apresentam 
processos inflamatórios, 
como artrite reumatoide, 
asma e alguns tipos de cân-
cer. Os cientistas britâni-
cos afirmaram que, se ela 
tivesse sido usada no trata-
mento de pacientes graves 
desde o início da pandemia 
no Reino Unido, até 5 mil 
vidas poderiam ter sido 
salvas. No país, quase 42 
mil pessoas morreram por 
causa da doença.

RESULTADOS
O estudo foi feito com 

mais de 2 mil pacientes que 
receberam seis miligramas 
do medicamento, uma vez 
por dia. O grupo foi com-
parado a outro, com 4.300 
pacientes que não tomaram 

a droga e receberam os cui-
dados de praxe. Os pesqui-
sadores constataram que o 
risco de morte entre pacien-
tes que estavam respirando 
com auxílio de ventilado-
res caiu de 40% para 28% 
- redução de 35%. Para os 
pacientes que estavam rece-
dendo oxigênio, o risco de 
morte caiu de 25% para 20%. 
A medicação não teve efeito 
sobre pacientes com quadro 
mais leve de covid-19, que 
não precisaram de oxigênio.

Peter Horby, um dos 
líderes do estudo, comemo-
rou os resultados: “Esse é 
o único medicamento até 
agora demonstrado que 
reduz a mortalidade - e a 
reduz significativamente. 
É um grande avanço”, 

disse. Outro líder da pes-
quisa, Martin Landray, 
disse que o custo do tra-
tamento é de 5 libras por 
paciente, cerca de R$ 30.

NOVO RECORDE
O Brasil registrou 1.282 

novas mortes pela covid-
19 de segunda para terça 
e alcançou 45.241 óbitos. 
Dados do Ministério da 

Saúde apontam novo recorde 
diário: 34.918 novos casos 
confirmados em um dia. 

O número total de casos 
de pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus no Bra-
sil subiu para 923.189. 
Segundo o Ministério da 
Saúde, 441.729 estão recu-
perados. São Paulo também 
teve recorde ontem, e alcan-
çou 11.132 mortes. 

Edição nº 11.857
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 O MP-PR (Ministério 
Público do Paraná) firmou 
um termo de ajustamento 
de conduta com a Sanepar 
(Companhia de Saneamento 
do Paraná) para ajustar des-
conformidades que levaram a 
um aumento desproporcional 
no valor das contas de água 
de diversos consumidores 
de Cascavel. Pelo acordo, 
foi definido que no prazo de 
30 dias a concessionária vai 
implantar um canal exclusivo 
de atendimento aos usuários 
para buscar a reparação de 
casos em que houve prejuízo 
indevido ao consumidor.

O acordo foi duramente 
criticado durante a sessão da 
Câmara Municipal na tarde 
de ontem (16). Isso porque 
os vereadores não foram 
convidados para participar da 
reunião que selou o acordo.

A principal queixa é que 
foram eles que receberam 
as reclamações e levaram 
as denúncias aos órgãos, 
mas foram excluídos na 
discussão final.

A denúncia foi formali-
zada em maio deste ano à 
12ª Promotoria de Justiça da 
Comarca, que tem atribui-
ção na defesa do consumi-
dor. Nela, continham vários 
casos de erro na leitura dos 
medidores do consumo de 
água em alguns imóveis e 
aumento abusivo de valores, 
especialmente durante o 
período de quarentena, em 
março e abril. 

“A partir disso, em atuação 
com a unidade local do Procon 
e a Comissão de Direito do 
Consumidor da OAB/Casca-
vel (Ordem dos Advogados do 
Brasil), foi buscado um acordo, 
a fim de evitar demanda judicial 
e garantir que a população não 
tivesse prejuízo”, informou o MP.

CONTAS VERIFICADAS 
Além do canal para os 

Recurso extra
A Prefeitura de Cascavel vendeu alguns bens móveis 

inservíveis e garantiu um recurso extra bem-vindo em 
tempos de pandemia. A sessão pública foi on-line e 

presencial, no Anfiteatro Emir Sfair. Dentre os bens que 
foram a leilão estavam automóveis, mobiliário em geral, itens 
de informática e até reatores. O leiloeiro público oficial Paulo 

Setsuo Nakakogue conduziu a sessão. Foram 58 lotes, que 
somavam R$ 288 mil. Arrematados, renderam R$ 442,2 mil. 
Desconsiderando os lotes não vendidos, o retorno obtido foi 

maior que 50% dos valores avaliados.

Eleição em novembro?
Pelo que tudo indica, as eleições municipais deste ano devem 
ocorrer entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Pelo menos 

esse é o prazo que vem sendo trabalhado pelo presidente 
do TSE, Luis Barroso, e pelos presidentes do Congresso 

Nacional. Barroso voltou a insistir que a prorrogação dos 
mandatos para 2022 está fora de questão, e que especialistas 

e estatísticos estão sendo consultados e garantem que o 
cenário vai permitir que o povo vá às urnas nesse período.

Contra o lockdown
Sem nada na pauta, os 
vereadores aproveitaram 
a sessão de ontem para 
reclamar, especialmente 
das medidas de contenção 
à pandemia do novo 
coronavírus. A maioria (se 
não todos) é contrária ao 
fechamento de empresas, 
principalmente à 
proposta de lockdown 
solicitada pelo Ministério 
Público de Cascavel.

Sugestão
O vereador Jorge 
Bocasanta, que é médico, 
disse que quer ir ao COE 
(Centro de Operações 
Emergenciais) e “falar para 
eles criarem vergonha e 
irem embora”. Sua crítica 
é pela não abertura 
do Hospital Santa 
Catarina, hoje Hospital 
de Retaguarda, no qual 
afirma ter 11 leitos de UTI. 
Ele sugeriu a elaboração 
de um manifesto para 
que o Município abra o 
Santa Catarina (Hospital 
de Retaguarda) e esqueça 
o Hospital de Campanha, 
“porque é uma mentira”. 

Fiscalização
Engrossando o coro, o 
vereador Serginho Ribeiro 
disse que “tem que pegar no 
pé de quem está passeando e 
batendo perna. Não é fechar todo 
o mundo pois acaba matando 
todo o mundo sem emprego”, 
em alusão a mais fiscalização às 
pessoas nas ruas. 

Testagem
Também crítico às medidas de 
contenção, o vereador Rafael 
Brugnerotto questionou por 
que o Município não insiste 
em aumentar a testagem da 
população, lembrando que essa é 
uma estratégia adotada por alguns 
países que tiveram sucesso no 
combate ao novo coronavírus.

Reconhecimento
A Câmara de Cascavel aprovou 
ontem o Projeto de Lei 39/2018, 
que institui 4 de outubro como 
o Dia Municipal do Agente 
Comunitário de Saúde e do 
Agente de Combate às Endemias. 
“Os agentes são elos dos órgãos 
de saúde governamentais com 
a comunidade e precisam ser 
valorizados e multiplicados”, 
destaca Romulo Quintino, 
autor da proposta.

MP-PR firma acordo 
com Sanepar e causa
revolta em vereadores

consumidores, a Sanepar se 
comprometeu a reter as fatu-
ras que apresentaram cresci-
mento de consumo maior de 
20% para verificar, de forma 
mais célere, a situação de 
cada consumidor. A conces-
sionária também deve enviar 
ao MP-PR, ao Procon e à OAB 
relatório dos atendimentos 
prestados aos usuários nos 
próximos três meses.

CRÍTICAS
Um dos principais autores 

das denúncias, o vereador 
Celso Dal Molin reclamou de 
não ter sido chamado para 
participar da discussão do 
acordo. “Chamou a atenção 
não sermos chamados para 
participar, sendo que nós que 
fizemos a denúncia, para que 
pudéssemos dar nossa opi-
nião e discutir o assunto”. 

Ele também alerta para 
as ações inócuas acertadas, 
uma vez que já existe um 
canal de atendimento “que 
não funciona”, e que chamar 
os consumidores para dis-
cutir o assunto também já 
está sendo feito, mas que 
a “Sanepar diz que tem 
vazamento, quando não 
tem”. “O que queremos 
saber o que além disso 
mais vai ser exigido da Sane-
par, porque, se for só isso 
aqui, ficamos preocupados 
pelo fato de que esse tipo de 
coisa já está acontecendo”.

O vereador Jorge Boca 
Santa sugeriu uma moção 
de repúdio ao promotor 
dizendo que todas as denún-
cias foram feitas pelos verea-
dores. Rafael Brugnerotto 
concordou com a moção de 
repúdio, reclamou da falta de 
reconhecimento ao trabalho 
dos vereadores e disse que 
é uma forma de tirar a credi-
bilidade do Poder Legislativo. 
“Não é questão de vaidade, 
mas de justiça”.  
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Mais de 11 mil crianças 
ainda não foram vacinadas

 Atenção, pais: o tema é sério 
e precisa da sua colaboração. A 
menos de duas semanas para o fim 
da Campanha de Vacinação Contra 
a Gripe, mais de 11 mil crianças 
ainda foram vacinadas em Cascavel. 
As doses estão disponíveis em 36 
pontos de vacinação no Município.

O atendimento será realizado 
em unidades de saúde das 8h às 
16h45, sem necessidade de agen-
damento. A campanha segue aberta 
para todos os grupos prioritários.

Conforme o último balanço do PMI 
(Programa Municipal de Imunização), 
das mais de 22,7 mil crianças de até 6 
anos de idade que fazem parte do grupo 
prioritário, cerca de 11,7 mil foram vaci-
nadas, o que representa 51,35% da taxa 
de cobertura. “As crianças são bastante 
vulneráveis à gripe, por isso pedimos 
aos pais que as levem para serem 
imunizadas. Infelizmente, a influenza 
pode, sim, matar uma criança. A ques-
tão é muito séria”, reforça a coordena-
dora do PMI, Cristina Carnaval.

BALANÇO
Ao todo, mais de 99,6 mil já foram 

imunizadas em Cascavel, o que inclui 
todos os grupos prioritários.

Outro grupo que preocupa o PMI 
é o das gestantes, visto que mais de 
1,8 mil grávidas ainda não tomaram a 
vacina de influenza, o que representa 
uma cobertura de apenas 47,83% 
desse público. As puérperas também 
estão com menos da metade da meta 
do público vacinada. Ainda faltam 51% 
desse grupo, cerca de 300 mulheres.

Os adultos de 55 a 59 anos de 
idade também estão deixando a dese-
jar na vacinação. No total, são quase 
5 mil pessoas que ainda não se imu-
nizaram. Para esse público, são mais 
de 12,6 mil indivíduos no grupo.

Quem deve se imunizar e como comprovar que faz parte do público-alvo:
l Idosos acima de 60 anos: precisarão apresentar documento
l Profissionais da saúde: deverão apresentar vínculo empregatício por holerite
l Adolescentes de jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas
l Sistema prisional
l Profissionais das forças de segurança e salvamento: apresentar crachá ou holerite
l Crianças de 06 meses a menores de 6 anos de idade: apenas documento
l Gestantes em qualquer fase da gestação
l Puérperas até 45 dias após o parto
l Povos indígenas
l Doentes crônicos (não transmissíveis) e portadores de outras condições clínicas especiais: devem 
    apresentar receita mesmo que desatualizada (até 6 meses) ou pedido médico da vacina
l Deficiente físico
l Caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo: deverão levar CNH C, D ou E ou 
    apresentar vínculo empregatício
l Professores das redes pública e privada de ensino: precisarão apresentar o holerite
- Adultos de 55 a 59 anos de idade: apresentar RG

ACIMA DA META
Por outro lado, há dois grupos 

que superaram as expectativas: a 
das pessoas com mais de 60 anos 
e a dos profissionais de saúde, que, 
respectivamente, atingiram cober-
tura de 131% e 104%.

A terceira idade, por exemplo, 
contava com um público de mais de 
26 mil idosos no grupo prioritário 
como meta. No entanto, mais de 34 
mil receberam a dose. 

Já em relação aos profissionais 
da saúde, mais de 15 mil trabalha-
dores foram vacinados.

Brazmadeira
Cascavel Velho
Cataratas
Cidade Verde
Claudete
Colmeia
Espigão Azul
Floresta
Guarujá

Interlagos
Ipanema
Juvinópolis 
Lago Azul
Los Angeles
Maria Luiza
Morumbi
Navegantes
Palmeiras

Parque São Paulo
Parque Verde
Periollo
Pioneiros
Presidente
Rio do Salto
Rivieira
Santa Bárbara
Santa Cruz

Santa Felicidade
Santo Onofre
Santos Dumont
São Francisco
São João
São Salvador
Sede Alvorada
Tarumã
XIV de Novembro

OBS.: As unidades de saúde que são referência para o 
enfrentamento à covid-19 não prestarão atendimentos

PONTOS DE VACINAÇÃO
Terão doses disponíveis nas seguintes unidades de saúde (seja UBS ou USF): 
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Pacientes confirmados 
com SARS-CoV-2 em UTI

Com uma explosão de casos 
nas últimas semanas em Casca-
vel, inclusive internamentos, novas 
medidas de enfrentamento à co-
vid-19 foram anunciadas na tarde 
de ontem (16) em uma transmis-
são ao vivo pelas redes sociais do 
Município de Cascavel pelo secre-
tário de Saúde, Thiago Stefanello. 

Além da ampliação de leitos ex-
clusivos no Município para o trata-
mento da doença, ele anunciou a 
busca por parcerias com hospitais 

Cascavel tem 22 óbitos 
e passa de 1.300 casos 

O segundo em número de casos do novo coronavírus no 
Estado, o Município de Cascavel registra 22 mortes por covid-19 

e 1.356 pacientes que testaram positivo. 
Nessa terça-feira (16), foram confirmadas mais duas mortes 

por covid-19 e 94 novos infectados. Os óbitos se tratam de um 
homem de 73 anos que morreu ontem no HU. Ele tinha comor-
bidade associada de doença cardiovascular crônica. A outra víti-
ma faleceu no dia 8 na UPA Tancredo, mas só teve confirmação 
ontem da doença. Trata-se de uma mulher de 63 anos, também 
com comorbidade associada de doença cardiovascular crônica.

O número mantém Cascavel como segundo município com 
maior número de casos, atrás apenas de Curitiba. 

Estrutura para covid-19
terá reforço de leitos privados

O secretário Thiago Stefanello reafirmou o anúncio já feito há uma semana, 
de que a partir da 0h desta quinta-feira (18) o Hospital de Retaguarda Allan Bra-

me Pinho (antigo Hospital Santa Catarina), localizado na Rua Domiciano Theobal-
do Bresolin, 332, no Bairro São Cristóvão, perto do antigo Terminal Leste, passa 
a ser destinado exclusivamente para covid-19 com 14 leitos de UTI, 28 leitos de 
enfermaria e ambulatório para consultas de pacientes com sintomas respirató-

rios. Os atendimentos de outras patologias estão suspensos nesse local.
A UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília retornará os atendimentos 

de urgência e emergência com estrutura reformada e ampliada no antigo ende-
reço na Rua Europa, 2.650, no Bairro Brasília, a partir do dia 6 de julho.  

privados. “A 10ª Regional de Saúde 
já está autorizada pelo governo do 
Estado a buscar por parcerias com 
hospitais privados para a contrata-
ção de leitos”, afirmou o secretário. 

Essa contratação havia sido co-
gitada no plano inicial de enfrenta-
mento da pandemia e seria determi-
nada quando a ocupação dos leitos 
existentes estivesse em um limite 
grave e não fosse mais possível a 
ampliação dos leitos públicos. 

A ampliação de dez leitos de UTI 

(Unidade de Terapia Intensiva) no HU 
(Hospital Universitário) já foi autoriza-
da pelo Estado, mas o hospital en-
frenta dificuldades na compra de in-
sumos e medicamentos, por conta 
da alta demanda, e na contratação 
de profissionais para atuar na ala. 
Ontem, o HU anunciou que vai con-
tratar 117 profissionais de diversas 
especialidades, por meio de proces-
so seletivo. O edital já foi publicado 
e o resultado do processo seletivo 
será divulgado no dia 10 de julho.

Hospital de 
Campanha 
Outro anúncio feito pelo secretário 
de Saúde, Thiago Stefanello, foi em 
relação ao Hospital de Campanha 
Ney Senter Martins, que vai iniciar os 
atendimentos na próxima segunda 
(22) como Centro de Triagem e su-
porte ao enfrentamento da covid-19 
das 7h às 19h, de domingo a domin-
go, com seis consultórios médicos e 
enfermarias de observação. Os 15 
leitos de UTI no local não devem ser 
ativados por enquanto. 
Essa estrutura foi montada no Centro 
de Eventos, no Bairro Pacaembu. 

Call Center
Ao longo dos próximos 15 dias, os 
pacientes sintomáticos devem pro-
curar o Call Center 3096-9090, que 
foi ampliado, e terão à disposição os 
ambulatórios do Hospital de Reta-
guarda e do Hospital de Campanha. 
As demais patologias/doenças 
deverão buscar atendimento eletivo 
por agendamento telefônico nas 
UBS (Unidade Básica de Saúde) e/ou 
USF (Unidade de Saúde da Família), 
ou ainda na UPA Veneza (adultos e 
crianças) e na UPA Tancredo (apenas 
menores de 14 anos) em situação de 
urgência e emergência.

 SECOM

Ocupação de leitos 
A taxa de ocupação de leitos de UTI gerais, não exclusivos co-
vid e que leva em conta também hospitais privados estava em 
80,8% nessa terça-feira (16). Já o número de leitos ocupados 
na ala exclusiva para o tratamento da doença no HU era de 
95% dos leitos de UTI, restando apenas um vago. A taxa de 

ocupação de leitos de enfermaria era de 85%, com três das 20 
vagas ocupadas.  Na Macro-Oeste, a ocupação dos leitos de 

UTI chegou a 71,7% e enfermaria 37%. 

Internamentos 
Dos pacientes confirmados, 
18 estavam internados em UTI 
e 16 em enfermaria. Outros 
sete com suspeita da doença 
estão internados na UTI e 26 
em enfermaria. Eles aguardam 
resultado do exame. Dos 19 
pacientes internados na UTI do 
HU ontem, 11 eram de Casca-
vel, todos com a confirmação 
da doença. 

HU suspende visitas 
Devido ao acréscimo de número de casos de covid-19 na região, o HU (Hospital 

Universitário) de Cascavel suspendeu as visitas em todos os setores. O objetivo é 
prevenir a contaminação do vírus no ambiente hospitalar e assegurar a saúde dos 

pacientes e dos servidores. 
A suspensão é temporária, válida por um período de 15 dias, podendo ser pror-

rogada.  Já em casos específicos, como de pacientes idosos e crianças, há o direito 
da permanência de um acompanhante, não podendo haver trocas nesse momento.

Familiares que precisarem de informações sobre estado de saúde de pacientes 
podem entrar em contato pelo call center, pelos telefones (45) 3321-4682 e (45) 

3321-4695, de segunda a sexta, das 7h às 16h. Apenas um familiar pode receber as 
informações do estado de saúde, e este deve ser previamente autorizado para que 
possa ligar para o serviço. Além disso, os pacientes são orientados a ficarem com o 

celular para contato com os familiares. 

80-89 anos

60-69 anos

Hospital de Retaguarda exclusivo
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Modernização do aeroporto 
é estratégica para o oeste 
 Cascavel recebe uma das obras mais 

esperadas pela população do oeste do 
Paraná e que deverá ser um marco na 
região: a modernização do Aeroporto Coro-
nel Adalberto Mendes da Silva. Os traba-
lhos já ultrapassaram 95% no terminal de 
passageiros e 75% no pátio de aeronaves, 
inclusive com a instalação de dois fingers 
(ponte de acesso às aeronaves), um dos 
poucos aeroportos do interior do País com 
essa tecnologia. A inauguração deve acon-
tecer no próximo semestre.

Cascavel é um dos principais polos 
de uma região de cerca de 1 milhão de 
habitantes. A modernização do aeroporto 
é uma vitória de um time de muitos joga-
dores - prefeitura, governos do Estado e 
federal, setor empresarial, cooperati-
vismo agroindustrial e Itaipu.

“Cascavel é estratégica dentro do 
nosso planejamento logístico. A revitali-
zação do aeroporto e as novas conexões 
aéreas, que certamente virão, atrairão 
mais investimentos e empregos”, afirma o 
governador Carlos Massa Ratinho Junior. 
“Isso se soma ao vetor de exportação 
pela BR-277, a modernização do Trevo 
Cataratas e a expansão da atividade na 
malha férrea administrada pela Ferroeste. 
O aeroporto vai ajudar o Paraná a crescer 
nos próximos anos”.

EMPREENDIMENTO
A obra envolve mais de dez contratos 

e cerca de R$ 38 milhões. O governo dis-
ponibilizou recursos do SFM (Sistema de 
Financiamento aos Municípios), adminis-
trado pelo Paranacidade e pela Fomento 
Paraná. Há, ainda, recursos federais a 
fundo perdido (R$ 2,3 milhões), da Itaipu 
e verba municipal. 

Novo terminal de passageiros 
Apenas o prédio principal do novo terminal de passageiros (Octacílio Mion) cus-

tou cerca de R$ 19 milhões. A estrutura está praticamente pronta. 
O layout da área interna do terminal permite circulação de 600 passageiros e 
contará com painéis de vídeo e totens de publicidade digital e monitores para 
consulta dos voos. Os fingers facilitam a acessibilidade e o embarque e desem-

barque dos passageiros em dias muito frios, muito quentes ou com muita 
instabilidade. Têm capacidade para atender todas as aeronaves que fazem voos 

domésticos no País, modelos da Embraer, Boeing e Airbus.

A intervenção completa engloba a 
revitalização e duplicação de 2,2 quilôme-
tros da Avenida Itelo Webber com novo 
sistema de iluminação; seis quilômetros 
de cerca; estacionamento para 398 auto-
móveis; sistema de drenagem da água da 
chuva do sítio aeroportuário; novo pátio 
de estacionamento das aeronaves com 
piso de concreto; iluminação em LED; um 
novo terminal de passageiros com cinco 
portões e dois pavimentos; dois fingers; 
mobiliário aeroportuário, equipamentos 
de informática e novas esteiras; deslo-
camento dos nove hangares particula-
res para uma nova área dentro da faixa 
de segurança; e demolição da estrutura 
atual, construída nos anos 70.

“Essa obra é um sinal de esperança 
para a retomada do País. Os empresários 
saem e chegam a Cascavel com expecta-
tiva de fechar novos negócios, acelerar o 
crescimento a partir do segmento agrope-
cuário, mas também industrial e turístico, 
dada a proximidade com Foz do Iguaçu”, 
destaca o prefeito Leonaldo Paranhos. 

Após abandono, 
obra mais ambiciosa
As primeiras obras no aeroporto 
começaram em 2011 a partir de 
um projeto mais simples, porque a 
demanda projetada era considera-
velmente menor na ocasião e ainda 
havia discussões sobre a necessidade 
de um aeroporto regional. Contudo, a 
vencedora da concorrência não finali-
zou a obra e ela foi judicializada.
Quando a modernização foi reto-
mada, há pouco mais de um ano, o 
projeto já era bem mais ambicioso, 
três vezes maior que o desenho 
original, com cerca de 6 mil metros 
de área construída e possibilidade de 
expansão para mais de 10 mil metros 
sem novas desapropriações.
“Esse novo aeroporto é fruto de um 
projeto feito em casa, dentro da prefei-
tura, com todas as dificuldades ineren-
tes do processo. Um aeroporto é uma 
obra complexa por conta das exigências 
técnicas e das normas internacionais 
que regulamentam a atividade”, 
aponta o engenheiro responsável pela 
obra, Sandro Camilo Rocha Rancy.
Ele afirma que houve inúmeras 
dificuldades, mas também boas 
surpresas, como os fingers. Apenas 
Campinas e Foz do Iguaçu contam 
com estruturas parecidas no Interior. 
“Essa obra é um divisor de águas para 
Cascavel”, diz Rancy.

JOSE FERNANDO OGURA
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A semana será muito intensa e pro-
mete alguns perrengues para quem não 
está com os pés firmes no chão. O Mer-
cúrio Retrógrado vem com tudo a partir 
desta quinta-feira (18). 

Durante esse movimento de retro-
cesso, qualquer coisa relacionada a 
comunicação, tecnologia ou contratos 
pode ser muito complicada, então evite 
falar o que não deve. 

Mercúrio está associado a comuni-
cação, informação, eletrônica, viagens 
e até mesmo pensamento claro. Assim, 
quando ele está retrógrado, temos que 
estar prontos para uma desaceleração em 
todas essas áreas. As coisas quebram. Pro-
jetos se enrolam. Nós perdemos coisas. 
Cronogramas são jogados fora. Ficamos 
frustrados, nos atacamos e mais avarias 
nas comunicações seguem.

Os efeitos de Mercúrio Retrógrado 
não estão todos em sua imaginação – mas 
também não são más notícias. Mercúrio 
Retrógrado pode parecer que está aba-
lando todo o seu mundo, e é verdade. 
Esse aspecto afeta a saúde e a carreira, 
mas também significa questões diferentes 

para cada signo. Saber o que fazer e o que 
esperar é uma das melhores maneiras de 
lidar com o retrógrado de mercúrio.

Além da ação do Mercúrio Retrógrado, 
no dia 20 começa o inverno no hemisfério 
sul, e o verão, no hemisfério norte. O Sols-
tício é um momento de mudança energé-
tica que logicamente podemos aproveitar. 

O Solstício de Inverno no Brasil 
marca o dia mais curto do ano e, con-
sequentemente, a noite mais longa. Esta 
data também era de grande importância 
para diversas culturas antigas, que de 
um modo geral a associavam simbolica-
mente a aspectos como nascimento ou 
renascimento.

Diversas religiões acreditam que as 
noites de solstício são as mais poderosas 
que existem. Magias e rituais são muito 
comuns durante os dias das entradas das 
estações, pois as chances de realização 
são grandes e é o momento de olharmos 
para dentro de nós e alimentarmos com 
amor, fé e empenho tudo o que deseja-
mos ser. Porque esta é a noite que fará 
nascer o esplendoroso dia.

Mas nada é comparável à intensa 

energia que virá com o Eclipse de 
domingo (21), onde finalmente um 
Eclipse “com par” acontecerá (seu par 
é exatamente o Eclipse Lunar que vai 
ocorrer no dia 5 de Julho). 

Dia 21 de junho teremos um Eclipse 
Solar no grau 0 de Câncer, ele tem um 
potencial imenso de início com uma força 
que intensifica o poder do novo e convoca a 
lançar sementes em alguns setores da vida. 

Esse eclipse solar em especial também 
evidencia e revela qualquer desequilíbrio 
que possa existir pela energia canceriana 
que há em cada um. É possível que ocorra 
alguma revelação ou que seu desequilí-
brio energético se evidencie. Reviravoltas 
e acontecimentos inesperados tendem a 
vir à tona nessa energia. Como a energia 
que se enfatiza é de Câncer, o momento 
nos leva a entrar em contato com nosso 
lado mais afetuoso, acolhedor e emotivo.

Como a semana será bem bagunçada, 
evite tomar decisões e prefira ficar mais 
na sua em todos os ambientes. Aproveite 
esse tempo para colocar a cabeça em 
ordem e pensar sobre os desejos para o 
futuro, nada existe se não for idealizado! 

Mercúrio Retrógrado, 
solstício e eclipse 
trazem semana 
intensa na astrologia 
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Pôr as coisas em prática lhe trarão mais satisfação hoje. 
Você corre o risco de cansar as pessoas ao seu redor 
hoje! Tenha cuidado para não passar dos seus limites, 
nem do limite de qualquer outra pessoa.

Touro 21/04 a 20/05
Sua crença em suas próprias ideias faz com que você seja tei-
moso, mas no caminho certo! Isto o levará a algumas discussões 
interessantes. Os comentários que você está empreendendo são 
um sinal positivo, mas isso cansa mais do que você imagina.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Atividades em grupo e trabalho em equipe farão bem para 
seu ego. Você é o único que corre o risco de desgastar 
as pessoas ao seu redor! Poupe os nervos dos outros, 
assim como os seus próprios!

Câncer 21/06 a 21/07
Motivado e otimista, você será perfeito para treinar as 
pessoas ao seu redor, é hora de lutar por sua causa, você 
está lutando para manter o ritmo, suas baterias podem 
ser recarregadas ao ar livre. Não se preocupe com nada.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Fuja da realidade da vida diária. Os problemas cotidianos 
estão te deixando de cabeça quente. Faça um favor a você 
mesmo e faça uma pausa, você vai se sentir fisicamente 
exausto e precisa recarregar suas baterias. Durma mais!

Aquário 21/01 a 19/02
Reoriente as suas prioridades, é hora de agir para con-
seguir alcançar seus objetivos. Você vai precisar dormir 
muito e vai recarregar as baterias totalmente. No entanto, 
você está em excelente forma.

Peixes 20/02 a 20/03
Acredite em si mesmo. Algumas verdades de alguém de seu 
círculo serão reveladas. Você está se sentindo fisicamente 
cansado e precisa de descanso e de uma mudança de ares, 
mas, enquanto isso, encontre algo relaxante para fazer.

Melhore seu dia sendo mais otimista, assim, você irá 
para a direção perfeita. Agora é a hora de defender a 
sua causa. Você está encontrando dificuldades para 
acompanhar o ritmo. Recarregue suas baterias ao ar livre.  

Hoje vai ser um dia difícil se você ficar tão sério. Você 
corre o risco de falar rápido demais. A maioria de sua 
energia será usada em discussões com as pessoas que 
o rodeiam e elas irão ajudá-lo a se orientar novamente.

Verá os resultados positivos de algo que começou há qua-
tro semanas. Vai conseguir enfrentar qualquer coisa que 
apareça no seu caminho - você está de muito bom humor!

De repente você se sente tomado por uma sensação de 
liberdade. Evite tomar grandes decisões de hoje. Você 
tem uma sensação de serenidade e calma, o que lhe 
permitirá recarregar as baterias. Você precisa disso.

Esqueça um pouco dos problemas e aproveite as coisas boas 
da vida e saberá como arrastar as pessoas a sua volta. Você 
estará muito inclinado a tomar atalhos por falta de paciência. Isso 
poderia levá-lo à fadiga mental, então desacelere.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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POLIRFIEL
ENGROSSA

FIOFREAR

Vara
flexível

usada em
cestos

Argumento
que leva à
absolvição

do réu

Região da
cidade

De novo;
bis

Peça
que veda
garrafas

Vogal
ausente
em "Per-
nambuco"

Brado aos
toureiros

 (pl.)

Tempero
da batata

frita

(?)-mail,
correio da
internet

Fonte do 
caviar (pl.)

Ação do
engraxate,
em relação
ao sapato 

Reduto 
da vida
familiar

Que não
trai

Maneira
de parar o

carro

Preposição
de origem
Situação

difícil

Minuto
(abrev.)

Cabeça de
gado

Consoantes
de "rifa"
Para, em

inglês

Cervídeo do
Canadá (pl.)
Argentina

(sigla)

Baralho
cigano

O gado que
fornece lã

A linha feita
com régua
Riquezas 
feudais

A ti
(Gram.)
Mulher
bonita

Matéria de
jornal

Pelo das
pálpebras

Prorroga
(a data) 

Sufixo de
"formol"

Ordinal de
"trinta"
Ceder;
ofertar

Aumenta
o volume
Condutor
elétrico

Bruninho
(Esporte)
Formato
do anzol

Desvio
moral;

perversão
Sucede 
ao "T"

Nome da letra "R"

3/for. 4/vime. 5/lacre — polir. 6/terras.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
16 
01 
02 
16

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Rapaz que atropelou e matou
jovem ainda não foi encontrado

O rapaz que estava dirigindo o 
Kadett que se envolveu no acidente 
que matou a jovem Amanda Amo-
rim, na madrugada da última sex-
ta-feira (12), ainda não foi encon-
trado pela polícia.

O grave acidente foi registrado 
no Bairro Canadá, em Cascavel. 
Dois rapazes estavam em um 
Kadett, que começou a perseguir 
duas jovens que estavam em uma 
moto. O carro bateu na motoci-
cleta e as duas ficaram debaixo do 
carro, sendo arrastadas por vários 
metros. A piloto da moto contou 
que ambas estavam de mãos 
dadas, quando Amanda morreu.

Familiares e amigos da jovem 
pedem por justiça. Eles realizaram 
uma mobilização no Centro da 
cidade durante o fim de semana. 

PRIMO MORREU 
Dois dias após a morte trágica 

de Amanda, o primo dela Kennedy 
Souza morreu, na tarde de domingo 
(14), em um gravíssimo acidente 
na rodovia BR-369, no trecho entre 
Cascavel e Corbélia. 

Ele estava com um amigo iden-
tificado como Renan Jonathan. O 

veículo em que os dois estavam 
teria saído da pista, capotado 
e colidido contra uma ár vore. 
Os dois morreram na hora. Um 
segundo veículo teria causado 
o acidente e fugido. O caso tam-
bém é investigado. 

Eronice Carneiro Ribas, 49 anos, ficou 
ferida na tarde dessa terça-feira (16) em uma 
colisão seguida de tombamento. O acidente 
aconteceu na Rua Cuiabá proximidades da 
Rua Eça de Queiroz, no Bairro Alto Alegre, 
em Cascavel. Segundo populares, os dois 
veículos seguiam pela via quando ocorreu 
uma colisão lateral. O choque dos pneus dos 
dois veículos teria causado o tombamento 
do carro que Eronice conduzia. Ela ficou 
presa no veículo e foi retirada por equipes 
do Corpo de Bombeiros. A mulher teve uma 
contusão na região escapular e escoriação na 
mão esquerda. Ela foi encaminhada à UPA 
Tancredo. No outro carro ninguém se feriu. 

FÁBIO DONEGÁ
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A gente sabe o quanto você batalhou
para conquistar seu dinheiro.
As noites trabalhando.
Os empréstimos para reinvestir.
As horas a menos com a família.
Venha conversar sobre investimentos
com quem tem mais de 116 anos de
experiência e a confiança de
4 milhões de pessoas.

SAC: 0800 724 7220
Deficientes Auditivos
ou de Fala: 0800 724 0525
Ouvidoria: 0800 646 2519

sicredi.com.br

PORTFÓLIO
COMPLETO DE

INVESTIMENTOS

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.
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Um dos primeiros setores afe-
tados pelas restrições sociais em 
virtude da pandemia do novo coro-
navírus, o esporte completou esta 
semana três meses de paralisa-
ção em Cascavel desde o primeiro 
decreto municipal editado, em 14 
de março, com medidas de enfren-
tamento à disseminação de covid-19 
no município. Em busca de recursos 
para quitar obrigações como salá-
rios de técnicos, aluguel e auxílio 
a atletas, algumas equipes estão 
com ações de promoção e venda de 
ações entre amigos, as populares 
rifas, para angariar recursos.

Para isso, até uma associação foi 
formalizada, a Ateff (Associação dos 
Técnicos e Escolas Futsal e Futebol). 
“A paralisação do espor te afetou 
demais a renda de várias famí-
lias que dependem dele para seu 
sustento, e como já vamos para 
90 dias sem recebimento algum, 
montamos essa associação com o 
intuito de ajudar vários profissionais 

que estão passando muita dificul-
dade, e com isso for talecer e unir 
essa categoria nesse momento difí-
cil. Faremos algumas ações para 
amenizar um pouco essa situação 
e uma delas é a venda da camiseta 
da Ateff”, explica Marquinhos Gois.

O valor da camiseta, confeccionada 
em malha em Dry Fit, com proteção 
UV, é R$ 30 e será revertido para 
ajudar as escolinhas e os técnicos 
que tiveram a renda diminuída nesta 
pandemia. Os interessados em ajudar 
devem entrar em contato com Marqui-
nhos pelo 99944-6402 (WhatsApp).

GINÁSTICA RÍTMICA
Na ginástica rítmica, a equipe 

de Cascavel, que conta com atletas 
medalhistas em campeonatos esta-
duais, nacionais e internacionais, 
além de muitos sonhos e esperança, 
a busca por recursos financeiros está 
concentrada na venda on-line de 
uma rifa, pelo site botanarifa.com.
br/ginasticaritmica. O valor de cada 

número é R$ 5 e dá direito a concor-
rer a quatro prêmios: uma cesta de 
produtos de beleza com uma jaqueta 
feminina de couro verniz, avaliada em 
R$ 450; um nicho em porcelanato 
instalado, avaliado em R$ 400; outro 
nicho em porcelanato instalado, tam-
bém avaliado em R$ 400; e uma 
obra de arte com moldura, tamanho 
50x40, avaliada em R$ 300.

BASQUETE FEMININO
Já o Novo Basquete Feminino de 

Cascavel promove a ação West Bur-
guer NBFC, com a venda de hambúr-
guer (pão brioche, hambúrguer de 
Angus 140g, queijo, barbecue com 
cebola rocha e molho) ao valor de 
R$ 15. A entrega dos lanches será 
no dia 7 de julho, no sistema dri-
ve-thru, mas vendas serão apenas 
de forma antecipada. Os interes-
sados em ajudar devem entrar em 
contato com representantes da 
associação pelo número 98806-
2228 (fone e WhatsApp).

 Equipe que concentra o maior 
número de atletas que represen-
tam o País na seleção brasileira de 
canoagem, o CRC (Clube de Regatas 
Cascavel) recebeu nesta semana, 
na segunda-feira (15), a convoca-
ção inédita das canoístas Luana 
Kamiya Marinho e Maria Eduarda 
Bertoncello Mufato para participar 
dos treinamentos da equipe nacional 
permanente de caiaque feminino de 
canoagem velocidade 2020.

A Confederação Brasileira de 
Canoagem também confirmou o início 
dos treinos no Lago Municipal de Cas-
cavel para o dia 15 de julho, em con-
vênio com o município de Cascavel.

Além de Luana e Maria Eduarda, 

Equipes realizam promoções e rifas por recursos em tempos sem esporte

Seleção convoca cascavelenses e 
confirma data de treinos no lago

a equipe cascavelense também 
conta com a canoísta olímpica Ana 
Paula Vergutz na seleção brasileira. 
As demais convocadas segunda-feira 
foram Gabriella dos Santos Machado 
(Acares/Eldorado do Sul-RS), Bruna 
de Abreu Libório (Turma do Remo/
Santos-SP), Giovanna Vitória Gomes 
da Luz (Giovanna Vitória Gomes da 
Luz/São Leopoldo-RS) e Aghata Jus-
tino Carvalho (CRCuritiba).

Todas serão treinadas pela tam-
bém integrante do CRC e ex-atleta 
da seleção Beatriz Renata Vergutz, 
medalhista de ouro (K4-500m e 
K2-1000m) nos Sul-Americanos de 
Ibarra 2015 e de bronze (K4-200m) 
em Buenos Aires 2009. 

FACEBOOK CRC
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JOGAM HOJE
           INGLÊS

14h	 Aston	Villa	 x	 Sheffield
16h15 Man. City x Arsenal

          ESPANHOL
14h30 Eibar x At. Bilbao
14h30	 Valladolid	 x	 Celta
17h	 Osasuna	 x	 At.	de	Madri

            ALEMÃO
13h30 Eintracht x Schalke 04
15h30 B. Leverkusen x Colônia
15h30	 B.	Dortmund	 x	 Mainz
15h30	 Augsburg	 x	 Hoffenheim
15h30	 RB	Leipzig	 x	 Fortuna

            PORTUGUÊS
15h	 P.	Ferreira	 x	 Belenenses
17h15	 Rio	Ave	 x	 Benfica

Mais do mesmo no Alemão
 O Bayern de Munique é o 

campeão do Campeonato Alemão 
2019/2020. O time da Baviera 
venceu o Werder Bremen, hoje, por 
1 a 0, fora de casa, e garantiu o 
oitavo título seguido da Bundesliga. 
Lewandowski fez o único gol do 
jogo no Weserstadion, mais um do 
artilheiro isolado da competição: 
são 31 gols em 29 jogos.

Com a vitória na 32ª rodada 
do Alemão, o Bayern chegou aos 
76 pontos e não pode mais ser ultra-
passado pelo vice-líder Borussia Dort-
mund, que tem dez pontos a menos e 
apenas nove pontos para jogar em 
três partidas. Já o Werder Bremen 
é o penúltimo colocado, na zona 

A Prefeitura do Rio de Janeiro anun-
ciou, ontem (16), que a cidade entrará 
na fase 2 do plano de flexibilização do 
isolamento social. Assim, a realização 
de competições esportivas com portões 
fechados está autorizada, o que deve 
permitir a volta do Campeonato Carioca.

No dia anterior, em reunião que 
adentrou a madrugada de terça, reunião 
do Conselho Arbitral da Ferj (Federação 
de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) 
chegou a acordo para que a competição 
fosse retomada, depois de três meses 

de paralisação a partir desta quinta-feira 
(18), com o duelo entre Flamengo e Bangu.

O retorno foi aprovado pela maioria 
dos 16 clubes participantes, mas houve 
discordância de equipes como Flumi-
nense e Botafogo, que prometeram 
entrar na Justiça contra a decisão.

Nova reunião foi realizada ontem à 
noite, e uma das possibilidades discuti-
das foi o adiamento das partidas de Flu 
e Fogão, inicialmente marcadas já para a 
próxima semana (segunda-feira, dia 22).

Vale informar que no Maracanã, 

principal palco de jogos do Estadual, 
encontra-se um hospital de campanha 
para a covid-19 no setor do complexo 
Célio de Barros. “Não tem problema 
com o hospital de campanha. No jogo 
são só os jogadores, que vão entrar por 
um portão que não tem ligação com o 
hospital de campanha. A imprensa é res-
trita, com todas as normas de segurança. 
A Vigilância Sanitária vai estar para fis-
calizar vestiários, atendimento médico 
aos jogadores”, disse o prefeito do Rio, 
Marcelo Crivella.

de rebaixamento, com 28 pontos.

DESDE 2013
A Alemanha não sabe o que é 

ver outro time ser campeão nacio-
nal desde 2013. O Bayern vem 
dominando a Bundesliga e agora 

aumenta ainda mais a sequên-
cia histórica de títulos do Ale-
mão que começou na temporada 
2012/2013. A última equipe a 
levar a salva de prata antes do 
Bayern foi o Borussia Dortmund, 
em 2011/2012. 

O Carioca volta mesmo?

O Campeonato Inglês, que nos últimos anos foi alçado ao status de mais rico do planeta, retornará 
nesta quarta-feira (17), com dois jogos, após mais de três meses de paralisação devido a pandemia 
da covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. A bola rolará primeiro para Aston 
Villa e Sheffield United, em Birmingham. Horas depois, Manchester City e Arsenal jogarão 
no Etihad Stadium. As partidas estavam atrasadas, e com a realização delas, todas as equipes 
passarão a ter 29 compromissos realizados. No sábado, acontecerá a 30ª rodada, em que, 
inclusive o Liverpool, de Firmino, Salah e Mané (foto), pode ser campeão. Para isso, precisa 
vencer o Everton e que o City perca para o Arsenal nesta quarta ou para o Burnley, na 
segunda-feira (22). Além da ausência de público, na retomada do Inglês haverá realização de 
testes de diagnóstico constantes, entre os envolvidos com as partidas, viagens em delegações 
pequenas, de até 37 pessoas por equipe, proibição de gestos como aperto de mão, entre outros.

PREMIER LEAGUE
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MEC divulga novas datas 
do Sisu, do Prouni e do Fies

Governo quer facilitar 
recontratação de demitidos

O governo federal pretende autori-
zar às empresas recontratar um mesmo 
empregado num prazo inferior a 90 dias da 
data da rescisão contratual. Atualmente, 
isso é vedado pela Portaria 384, publicada 
há 28 anos pelo extinto Ministério do Tra-
balho e que precisaria ser revogada.

Segundo técnicos da equipe econômica, 
a ideia inicial é adotar a medida durante o 
período de calamidade pública por causa do 
coronavírus, que termina em 31 de dezembro.

Mas a proposta pode ir além. A bancada 
do Novo apresentou um projeto que não 
veda que o trabalhador seja recontratado 
por um salário inferior ao auferido anterior-
mente, deixando que a remuneração seja 
acordada entre as partes.

O autor, deputado Alexis Fonteyne (SP), 

Redução de jornada 
O Senado deu aval para o governo prorrogar a suspensão de contratos de traba-
lho e a redução de jornadas e salários enquanto durar o período de calamidade 
pública, ou seja, até o fim do ano. O período de adiamento, porém, dependerá 
de decisão do presidente Jair Bolsonaro. Os senadores aprovaram ontem (16) a 

medida provisória sobre o tema por 75 votos favoráveis e nenhum contrário.
A proposta seguirá direto para sanção do presidente Jair Bolsonaro, o que deve 

ocorrer nos próximos dias. A MP 936/2020 foi assinada por Bolsonaro em abril e 
é vista como essencial para a preservação de empregos e um alívio financeiro às 
empresas durante a pandemia de covid-19. Até ontem, de acordo com o Minis-
tério da Economia, pelo menos 10,693 milhões de acordos entre funcionários e 

empregadores foram assinados nos moldes da MP.

Covid no Brasil
O Brasil registrou mais 1.282 mortes pela 
covid-19 ontem e, conforme atualiza-
ção do Ministério da Saúde, chegou a 
45.241 óbitos em função da pandemia do 
novo coronavírus. O balanço contabiliza 
também 34.918 novos casos da doença, 
novo recorde diário, totalizando 923.189 
pessoas que contraíram a covid-19.
Do total, 436.219 pessoas estão em 
observação e 441.729 pacientes se 
recuperaram. Há ainda 4.047 mortes 
em investigação em todo o País.

disse que pretende apresentar a proposta 
ao ministro da Economia, Paulo Guedes, 
ainda nesta semana e que tem certeza de 
que ela será bem aceita. O parlamentar 

afirmou que foi procurado por empresá-
rios afetados pela crise e que gostariam 
de recontratar ex-funcionários assim que a 
atividade for econômica for retomada.

O MEC (Ministério da Educação) alte-
rou as datas das inscrições aos principais 
programas de acesso às universidades para 
atender a uma solicitação das instituições 
de ensino superior públicas e privadas, 
segundo informou o secretário de Ensino 
Superior do MEC, Wagner Vilas Boas Souza.

O edital que muda o prazo de inscrição 
do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do 

segundo semestre, de 16 a 19 de junho 
para 7 a 10 de julho, deve ser publicado 
na quarta-feira (17). O ProUni (Programa 
Universidade Para Todos), que teria as 
inscrições abertas de 23 a 26 de junho, 
passou para o dia 14 de julho. E o Fies 
(Financiamento Estudantil), que teria ins-
crições efetuadas de 30 de junho a 3 de 
julho, passou para 21 a 24 de julho. 
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