
Em 20 dias, Cascavel já 
investiu R$ 1,3 milhão em
ações contra a covid-19
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Dengue cresce 32% em uma 
semana, e total já é 8 vezes 
o registrado há um ano
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Regras rígidas
O último decreto que permitiu a 

reabertura de boa parte das atividades 
em Cascavel dentro do plano de 

contenção do novo coronavírus entrou 
em vigor ontem e estabeleceu punições 
mais rígidas para quem descumprir as 

recomendações, que podem chegar a um 
ano de detenção e pagamento de multa. 

l Pág. 10

Irmãos são baleados e
dizem que foram vítimas
de assalto em área rural 

PÁGINA

12

Com transporte reduzido, vans
viram opção com tarifa a R$ 5

Apesar de ampliar a lista de empresas que reabriram as portas, a prefeitura 
manteve restrito o transporte coletivo. Para não sobrecarregar o sistema e gerar 

aglomerações, a Transitar autorizou as vans escolares a fazer o transporte 
alternativo de passageiros, que poderão rodar com até metade da ocupação 

máxima, e as tarifas podem chegar a R$ 5. l Pág. 11
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 “Se não nos prepararmos 

e agirmos agora para 
garantir acesso a ali-

mentos, evitar a falta de 
recursos e a ruptura no comércio, 
nós poderemos encarar 
múltiplas crises de fome 
de proporções bíblicas 

em poucos meses”. 

Saber envelhecer
Envelhecer bem é importante. Muitas pessoas não envelhecem 

bem e chegam ao tempo da velhice muito mal, com angústias e 
dificuldades. Envelhecemos naturalmente, mas a qualidade do 
envelhecimento é uma arte. Se seremos bem-sucedidos ou não 
nessa arte, isso depende de como nós vivemos. A sabedoria é o 
ingrediente principal para a arte de envelhecer. 

Para bem envelhecer é importante o conhecimento. Conhecer 
o ser humano e conhecer-se, a fim de apreender a lidar consigo 
mesmo e com a vida. Fazer o processo de evolução humana. 
Não estacionar a vida no básico. Colocar-se no caminho de busca 
permanente. Ir transformando-se aos poucos a partir de dentro. É 
preciso saber o que se passa em nós e conosco, afim de aprender 
a arte de envelhecer. Quem envelhece bem é inspiração para 
os demais. Como tudo na vida, nós transmitimos o que somos. 
Aquele que envelheceu bem, transmite aos demais a boa notícia 
da sabedoria da velhice. 

Nós envelhecemos como vivemos. Se você vive bem em cada 
fase da vida, então envelhecerá bem. As pesquisas mostram que 
as pessoas que vivem mal na meia idade, quando chegam a velhice 
continuarão queixosos e com muitas dificuldades. Aqueles que 
vivem meia no decorrer da vida, chegam idosos felizes e realiza-
dos. Esse dado impulsiona a buscarmos o melhor todos os dias, 
sem postergar a resolução de problemas internos e de autoconhe-
cimento. Quando falo de problemas internos me refiro a padrões 
de comportamento rígidos ou reprimidos, ansiedades, fobias, blo-
queios, emoções não resolvidas, etc. 

Quem envelhece bem vive bem e quem vive bem reparte sua 
vida com os outros. Com a nossa vida sempre mostramos algo aos 
outros, que os enriquece. Santo Agostinho dizia que começamos 
a envelhecer desde o nascimento e esse processo dura toda a 
vida. Podemos comparar essa arte com a natureza. A primavera 
é o tempo do desabrochar da vida, da jovialidade e da vivacidade. 
A plenitude da vida é o tempo de verão. O outono é a colheita e 
o inverno é o temo do repouso, da quietude e do descanso, para 
que a nova vida possa surgir. Esse amadurecimento é arte e arte 
se aprende, se busca e se aperfeiçoa a cada dia.

Padre Ezequiel contato@padreezequiel.com.br
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Em discurso ao Conselho 
de Segurança da ONU, 

David Beasley, diretor do 
WFP (Programa Mundial 
de Alimentos da ONU), 
alertou que a crise eco-

nômica gerada pelo novo 
coronavírus pode levar 

mais dezenas de milhões 
de pessoas a passar fome.

por Luiz Aparecido
esportes@cascavelnews.com.br Quinta-feira, 23/4/2020Bandeirada8 O Paraná
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ÜIvan Rossoni I
Vítima de um acidente 
aéreo, morreu terça-feira o 
agropecuarista, desportista e 
suplente de deputado federal 
Ivan Rossoni. Ele pilotava seu 
próprio avião e caiu em sua 
fazenda, no interior de Tole-
do. Também morreu Luciane 
Gasparin, amiga da família 
(de Curitiba), que passava o 
feriado na fazenda. Ivan foi 
figura marcante nas pista 
de kart na década de 1990, 
quando o filho Ivanzinho era 
destaque das pistas a ponto 
de vencer em 1997 sete 
das 12 etapas da categoria 
Cadete no Campeonato Para-
naense de Kart.

ÜIvan Rossoni II
Rossoni era uma figura alegre, 
sempre sorridente, e formou 
com Nelson Zandavalli (já fal-
ecido) e com Marco Romanini 
um trio humorístico que parava 
o Kartódromo Delci Damian 
nos fins de tarde com um festi-
val de piadas. 

ÜIvan Rossoni III
Às vezes, Ivan Rossoni perdia 
a cabeça por qualquer coisa. 
Depois de Ivanzinho ser punido 
em uma prova em Curitiba, 
Ivan agrediu um comissário 
e foi proibido de entrar nos 
boxes dos kartódromos de 
todo o Brasil por seis meses. 
Ele ia para as cidades das pro-
vas, mas o máximo que podia 
chegar era até a arquibancada. 
Durante a punição, Ivanzinho 
ganhou todas as provas. Foi o 
suficiente para sofrer gozações 
e até pedidos de uma nova 
suspensão.  

ÜIvan Rossoni IV
Às vezes, Ivan Rossoni tam-
bém era maluco. No início da 
década de 1980, roubaram 
um avião dele, um Sêneca, em 
Toledo. Depois de alguns me-
ses ele descobriu que o avião 
estava na Colômbia. Fez uma 
investigação própria, localizou 
a aeronave e, com as chaves 
reservas, foi lá e “roubou” 
de volta o avião dos ladrões. 
Como estava depenado, veio 
voando só no visual. 

ÜIvan Rossoni V
Juntando todas as histórias, 
causos que ele mesmo con-
tava e as aventuras que vivia 
(muitas delas com amigos), 
a vida de Ivan Rossoni dá um 
belo filme, uma minissérie 
digna de prêmios. Foi um cara 
que viveu intensamente e 
morreu dentro de uma de suas 
paixões, um avião. 

Copa HB20 virtual tem premiação expressiva
A Copa HB20 será a responsável pela premiação mais expressiva entre os campeonatos de auto-
mobilismo virtual em disputa neste período de pandemia provocado pelo coronavírus. Em parceria 
com outro campeonato, o Turismo Nacional, a categoria oficial da Hyundai premiará os campeões 
e os melhores classificados com o HB20 para uma experiência real na pista. Os três mais bem 

colocados nas categorias Super, Pro, A e B ganharão treinos com carros da Copa HB20 em Interla-
gos. O campeão da Super ganhará uma etapa na Copa HB20 como piloto convidado e, se estiver 
competindo no Virtual com BH20, ganhará duas provas quando as competições retornarem. Nen-

hum dos ganhadores pode ser piloto da Copa HB20.

Veja a íntegra do comunicado
O Brasil e o mundo vivem a expectativa do que teremos pela frente em função da pan-
demia que assola o planeta. Preservar a vida e a saúde tornou-se a prioridade máxima.
A Stock Car também vive a expectativa de poder voltar às suas atividades. Levando em 
conta o cenário atual, não faremos isso antes de julho. Estamos nos planejando para 
esta hipótese, mas cientes que tudo dependerá das decisões das autoridades.
Quando voltarmos, seguiremos o melhor protocolo médico de segurança para a saúde 
dos envolvidos. Se necessário for, faremos alguns eventos com portões fechados e com 
rigorosas medidas de proteção aos pilotos e membros das equipes.
Buscaremos seguir o calendário e realizar as doze etapas do campeonato, mesmo que 
seja necessário eventualmente realizar duas etapas no mesmo final de semana, uma no 
sábado e outra no domingo. Além das transmissões pela televisão, estamos preparando 
uma completa cobertura dos bastidores pelos canais digitais.
As crises sempre trazem consigo reflexões e ensinamentos para nossa evolução no âm-
bito pessoal e profissional. Contando com o apoio de seus patrocinadores e parceiros, a 
Stock Car trabalha para evoluir sempre.

Stock Car adia início da temporada

A Vicar, promotora da 
Stock Car e da Stock Light, 
anunciou ontem que, no 
atual cenário, a abertura 
da temporada deverá acon-
tecer somente a partir de 
julho de 2020. No comuni-
cado, a empresa ponderou 
que não é possível fazer 
uma previsão precisa, 
mas que está planejando a 
retomada das atividades a 
partir do primeiro mês do 
segundo semestre. O texto 
afirma ainda que está man-
tido o calendário de 12 
etapas, incluindo a possi-
bilidade de realizar even-
tos com portões fechados, 
mas transmitidos normal-
mente pela TV.

Em um comunicado 
anterior, a Stock Car e a 
Stock Light haviam poster-
gado o início da temporada 
para 17 de maio, em Lon-
drina, data que agora foi 
alterada em função da crise 
causada pelo coronavírus. 
Um novo calendário será 
anunciado em breve.

Categoria estima que deve voltar à pista no início do segundo semestre

DIVULGAÇÃO
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Outras ações
Esses valores não incluem outras 
ações que o Município vem ado-
tando, como programas sociais de 
ajuda às famílias mais carentes, a 
estrutura do Hospital de Campa-
nha (que foi doada) e o plano de 
retomada econômica, que será 
apresentado na próxima semana.  

 Considerada um dos exemplos 
em organização e planejamento 
nas ações de prevenção e combate 
à covid-19, Cascavel foi a primeira 
cidade do Estado a obter decreto 
de calamidade pública e, assim, 
facilitar e acelerar as operações e 
aquisições necessárias. 

Em balanço preliminar feito a 
pedido do Jornal HojeNews, a 
prefeitura informou que, apenas 
em abril, o Município investiu  
R$ 1.318.853,80 em ações 
para montar uma estrutura que 
consiga dar conta da demanda 
nos piores cenários previstos. As 
informações são do Departamento 
de Planejamento, Gestão e Finanças 
da Secretaria Municipal de Saúde.

Do valor total, foram empenhados 
R$ 1.063.055, sendo efetivamente 
pagos até agora R$ 37.240 relaciona-
dos a nove processos de dispensa de 
licitação concluídos este mês e desti-
nados ao enfrentamento da covid-19.

Esse panorama se deve à entrega 
parcial dos produtos adquiridos por 
meio dos processos de compra, uma 
vez que existe grande dificuldade de 
estoque disponível no momento da 
compra, o que faz com que as entre-
gas ocorram de forma gradual.

Aliás, nem todo o valor empe-
nhado será necessariamente 
utilizado, porque só será efeti-
vamente pago o correspondente 
aos produtos entregues e aos 
serviços prestados ao Município. 

Em 20 dias, Cascavel investiu
R$ 1,3 milhão contra covid-19

Nesse caso, a diferença é auto-
maticamente cancelada.

Por enquanto, segundo da 
Secretaria de Finanças, não houve 
remanejamento de valores entre 
secretarias - o que fica mais flexível 

SECOM

HOSPITAL de Campanha não entra nas despesas, pois estrutura foi doada por um empresário

Processos mais ágeis
Estar em situação de calamidade pública permite ao Município processos licitatórios 

mais ágeis para a condição emergencial. “Cascavel tem trabalhado com dispensas 
por justificativa e, para a sistemática desses processos, em que também está sendo 
levada em conta a situação de emergência, é observada a proposta mais vantajosa 
para o Município atrelada ao prazo de entrega dos produtos/serviços. Independen-

temente da observação do princípio da vantajosidade do erário, os itens cotados são 
avaliados em conjunto com a Divisão de Medicina do Trabalho do Município para 
que seja determinado se os itens ofertados mantêm o atendimento dos critérios 

técnicos mínimos necessários”, explica o Departamento de Planejamento, Gestão e 
Finanças da Secretaria de Saúde de Cascavel.

Esses processos com dispensa de licitação têm sido tratados com prioridade 
absoluta pelo Município e, considerando o formato até agora utilizado, foi 

observado um tempo médio variável de 4 a 7 dias entre o início dos processos de 
cotação e a conclusão/publicação/empenho dos produtos/serviços.

Mas a flexibilização do orçamento não significa o fim dos entraves. O maior tem 
sido com os próprios fornecedores, devido à grande demanda por produtos simi-
lares no País todo e, inclusive, em boa parte do mundo. “Vale lembrar que, pelas 
dificuldades enfrentadas por fornecedores nesses tempos de pandemia do novo 

coronavírus, a maioria dos produtos necessários para o Município enfrentar a 
covid-19 já foi esgotada nos saldos de atas anteriormente vigentes, o que exige 
a formulação de novas compras”, acrescenta o departamento. Além disso, parte 
dos itens demandados não era padrão de utilização da Secretaria de Saúde antes 
de a pandemia ocorrer, o que também demanda a formulação de novos proces-
sos de licitação e até de conhecimento técnico dos produtos agora necessários.

em situação de calamidade pública 
- e tudo o que foi empenhado no 
enfrentamento à covid-19 são de 
rubricas previstas na própria Secre-
taria da Saúde ou verbas oriundas 
dos governos estadual e federal. 
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Casos de dengue em Cascavel

 CALL CENTER – 3096-9090
Tem sintomas de dengue? Acione o Call Center 3096-9090 e digite a opção 

número 3. O ramal é destinado para orientações em relação aos sintomas da 
dengue. As queixas para a doença são: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor nas 
articulações, febre, manchas e coceira na pele, náuseas e dor abdominal. Os casos 

são notificados e, se necessário, encaminhados a uma unidade de saúde.

 A dengue continua a avançar peri-
gosamente em Cascavel, chegando 
a 2.420 pessoas que contraíram a 
doença neste ano, número 725% 
maior que o registrado ano pas-
sado, 9.580% a mais que em 2018 
e 7.462% superior que 2017. 

Duas pessoas já perderam a 
vida por causa da doença e um ter-
ceiro óbito vem sendo investigado e 
aguarda confirmação do exame.

No início de janeiro, quando Cas-
cavel ainda tinha 12 casos confirma-
dos, o LirAa alertava para o perigo: 
o índice de infestação era de 5,1%, 
ou seja, cinco vezes o preconizado 
pela Organização Mundial de Saúde. 
E as previsões alarmistas se confir-
maram, com um salto a partir de 
março (confira no gráfico).

A Secretaria de Saúde tem inten-
sificado as fiscalizações em campo e 
orientado a população a se mobilizar 
para o combate ao vetor, uma vez que 
a dengue é uma responsabilidade 
de todos. E que a maior parte dos 

Dengue continua a crescer
Cascavel tem número histórico  

criadouros está no quintal das casas.
Em uma semana, houve aumento 

de 32%, o maior já registrado até 
agora, com 599 novos casos, uma 
média de 85,5 confirmados por dia.

E os dados do Boletim Epidemio-
lógico da Sesau (Secretaria Muni-
cipal de Saúde) alertam que esse 
cenário pode ser ainda pior: 2.184 

pessoas aguardam  resultado do 
exame. Outros 1.703 casos foram 
descartados. Ao todo, são mais de 
6,3 mil notificações no Município. 

Os bairros com as condições 
mais críticas são os da região norte: 
Interlagos, Brazmadeira e Brasília, 
respectivamente, com 343 casos, 
273 e 130 registros da doença. 

Apelo
Diante do cenário epidêmico, a 
diretora de Vigilância em Saúde, 
Beatriz Tambosi, reforça que as ações 
de vistoria estão sendo realizadas 
pelas agentes de Endemias, mas a 
comunidade também tem que tomar 
parte nessa guerra e se mobilizar: “É 
importante que a população colabore 
com as ações do Município. As visitas 
dos agentes estão acontecendo, mas 
é importante que o cidadão faça sua 
rotina semanal de inspeção. O agente 
de endemias passa uma vez a cada 
60 dias, os outros 59 dias a respon-
sabilidade é do morador de conferir 
todo e qualquer lugar que possa vir a 
se tornar um criadouro do mosquito 
da dengue”. Os cidadãos também 
podem fazer denúncias caso se 
deparem com criadouros do mos-
quito. O contato é pela Ouvidoria, 
no 156, ou pelo (45) 3902-1343. 

Como ajudar
Não deixe acumular água parada, até 

mesmo água suja. Dentre os locais que 
precisam ser vistoriados pela população 
estão: edícula, tonéis com captação de 
água da chuva, aquários sem bomba de 
oxigenação, pratos de vasos de plantas, 
bandejas das geladeiras, bebedouro de 

animais, tanque de roupas que ficam com 
água empossada no fundo, coletor de 

água da saída do ar-condicionado, lixeiro 
sem tampa e sem furo embaixo, piscinas 

de plástico, cisternas, caixas de gorduras e 
plantas aquáticas, pequenos objetos nos 
quintais; como tampas de garrafas, copos 

plásticos e brinquedos infantis. Pneus 
devem ficar em área coberta ou levá-los 

a uma borracharia que os aceite. Até 
mesmo gotículas de água numa tampi-

nha de plástico são suficientes para virar 
criadouro do mosquito. 

AGENTES de Endemias continuam a realizar 
vistorias
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 Quem mora na região norte de 
Cascavel e passa pela Escola Muni-
cipal Aníbal Lopes da Silva percebe 
a grande mudança pela qual a ins-
tituição está passando. Desde 
agosto de 2019, a antiga estru-
tura, localizada no Bairro Floresta, 
passa por reforma e aos poucos 
vai dando lugar a um espaço mais 
amplo e moderno.

Como a acessibilidade é um 
fator essencial no processo de 
inclusão educacional, foram reali-
zadas a construção de rampas de 
acesso às edificações e a instala-
ção de guarda-corpos e corrimãos, 
seguindo as normas em edifica-
ções públicas e de uso coletivo, 
com a eliminação de desníveis. As 
saídas de emergência também pas-
saram por adequações. 

CARA NOVA
As instalações sanitárias tam-

bém estão sendo totalmente rea-
dequadas, com a remoção das 
paredes de alvenaria existentes 
e instalação de divisórias em gra-
nito. Ainda, está sendo realizada a 
substituição total dos revestimen-
tos de piso e paredes, a instala-
ção de novos aparelhos sanitários, 
além da demolição dos lavatórios 

Aníbal Lopes: Reforma garante 
acessibilidade no ambiente escolar

existentes com a construção de 
bancada em granito com cubas em 
louça e torneiras de acionamento 
manual/fechamento automático.

Haverá também a substituição 
de todas as esquadrias das portas 
e das janelas, de revestimentos de 
pisos e paredes, instalação de pas-
tilhas cerâmicas nas circulações e 

áreas externas, repintura geral, 
readequação do laboratório de 
ciências e do bloco administrativo.

ENTREGA
A entrega da obra está pre-

vista para agosto de 2020, com 
valor de investimento de pouco 
mais de R$ 2 milhões. 

FOTOS: SECOM
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 Fruto do trabalho feito com com-
prometimento e eficiência, a escola 
municipal já conhecida como Escola 
da Transparência, construída dentro 
da proposta de Escola Feliz, é fruto 
do valor economizado de licitações 
dos últimos anos.

Mas esse não é o único motivo 
pelo qual a instituição se destaca den-
tre as construções: a escola também 
será exemplo de sustentabilidade.

Construída em um terreno de 4.093 
metros quadrados na zona norte da 
cidade, com o valor de pouco mais de 
R$ 6,5 milhões e previsão de entrega 
em agosto deste ano, a instituição terá 
na cobertura placas da captação foto-
voltaica, responsáveis por converter a 
luz do sol em energia elétrica. 

Fonte de energia renovável, o apro-
veitamento do sol, seja como fonte de 
luz ou calor, é uma das alternativas 
energéticas mais promissoras para o 
futuro. Além disso, a escola possuirá 
cisterna enterrada para reaproveita-
mento de águas pluviais.

ESTRUTURA
Cada detalhe da escola foi cui-

dadosamente planejado, a começar 
pela fachada do complexo esco-
lar que foi criado para incorporar o 
conceito da “transparência”, sendo 
composta por pele de vidro, propor-
cionando visão total dos ambientes 
internos situados juntos a fachada.

Outra característica do novo 
espaço está em sua ampla estrutura. 

Escola será referência em 
desenvolvimento sustentável

FO
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S
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M

PREVISÃO de entrega da obra é agosto deste ano

A instituição contará com salas de 
aula do ensino regular, salas de 
pré-escola com banheiros anexos, 
sala de múltiplo uso infantil, sala de 
múltiplo uso do ensino fundamental, 
sala de reforço, biblioteca, laborató-
rio de ciências, laboratório de infor-
mática, depósito de materiais de 
limpeza, instalações sanitárias aces-
síveis, auditório, área administrativa. 
Haverá um bloco específico para o 
contra turno escolar, com salas para 
atividades extracurriculares e insta-
lações sanitárias exclusivas.

A escola contará ainda com um 

refeitório composto por cozinha, 
ambiente para higienização e preparo 
de alimentos, depósito de materiais de 
limpeza, despensa, vestiários exclusi-
vos para funcionários da cozinha.

A unidade também possuirá ginásio 
poliesportivo com vestiários feminino e 
masculino, instalações sanitárias aces-
síveis, depósito de material de educação 
física, almoxarifado e arquibancadas.

Passarelas cobertas darão acesso 
à escola e entre o refeitório e o ginásio, 
pátio coberto com fechamento lateral 
e estacionamento, além de horta para 
atividades pedagógicas. 
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Toda linha residencial com
oferta especial, por apenas:

m²R$59,90
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O que permanece fechado em Cascavel?
O Decreto 15.396 flexibilizou a abertura do comércio em Cascavel a partir de 

ontem (22) e permitiu praticamente todas as lojas a reabrirem as portas, desde 
que observadas as restrições de funcionários e de clientes, com limites estabele-
cidos para cada padrão.

Contudo, ainda há atividades que não podem fazer atendimento. Basica-
mente, são atividades classificadas como “não essenciais” e que impliquem na 
aglomeração de pessoas, como cinemas, teatros e museus, além de: 

 O Decreto 15.396, de 18 de 
abril de 2020 e publicado na última 
segunda-feira (20) em Cascavel, 
além de estender a reabertura do 
comércio local em meio à pande-
mia do novo coronavírus, explicitou 
as punições para quem desobede-
cer as regras nele contidas. 

Até então, os cinco decretos 
anteriores editados no Município e 
relacionados ao enfrentamento à 
covid-19 diziam apenas que o des-
cumprimento das medidas “sujei-
tará as sanções previstas em lei, 
devendo a autoridade que verificar o 
descumprimento comunicar o Minis-
tério Público do Estado a eventual 
tipificação do crime de infração de 
medida sanitária preventiva”. Ou 
seja, na prática, ninguém chegou a 
ser punido desde o primeiro decreto, 
que entrou em vigor dia 20 de março.

Agora, o documento traz clara-
mente as punições. 

E elas vão desde infrações contra 
o Código de Defesa do Consumidor 
até contra o Código Penal Brasileiro e 

Comércio reabre, mas infringir
regras pode render até prisão

a legislação municipal. Isso visa abran-
ger todos os possíveis infratores.

AS PUNIÇÕES
Do Código Penal, o Decreto 

15.396, dentre outros, cita o Art. 
268: “Infringir determinação do 
poder público destinada a impedir 
introdução ou propagação de doença 
contagiosa”, que estipula como pena 
a detenção de um mês a um ano 
mais multa - a pena é aumentada 
em um terço se o agente é funcio-
nário da saúde pública ou exerce a 
profissão de médico, farmacêutico, 
dentista e/ou enfermeiro.

Do Código de Defesa do Con-
sumidor, o decreto municipal cita, 
dentre outros, o parágrafo XIV do 
Art. 39: “É vedado ao fornecedor 
de produtos ou serviços, dentre 
outras práticas abusivas: permitir 
o ingresso em estabelecimentos 
comerciais ou de serviços de um 
número maior de consumidores 
que o fixado pela autoridade admi-
nistrativa como máximo”.

Já quanto às penalidades, o 
decreto cascavelense em vigor cita 
leis próprias para sanções, como 
as previstas no Decreto Municipal 
7.011/2006, que poderão ser apli-
cadas, isolada ou cumulativamente: 
multa; suspensão temporária de 
atividade; cassação de licença de 
estabelecimento ou de atividade; 
interdição, total ou parcial, de esta-
belecimento, de obra ou atividade; e 
até intervenção administrativa.

ESTRUTURA instalada no Centro de Cascavel 
permite a sanitização de quem passa por ela

CELSO DIAS

Covid: Cascavel 
tem 68 casos 
e três mortes
Em boletim divulgado ontem, 
Cascavel aparece com 68 casos de 
covid-19 confirmados, com três 
óbitos. Há ainda 21 pessoas aguar-
dando resultado do exame e 413 
sendo monitoradas, que não fizeram 
teste. Subiu para 58 o número de pes-
soas recuperadas para 58, com alta 
do isolamento domiciliar. Estão inter-
nadas sete pessoas na UTI, sendo 
que duas testaram positivo para o 
novo coronavírus, e cinco aguardam 
resultado do exame.

ACESSE pelo QR code 
para ver todas as ativida-
des liberadas, as restrições 

e os impedimentos

• Clubes jogos e competições esportivas;
• Parques infantis e casas de festas e eventos;
• Festa de qualquer natureza (baladas, casamentos, 
formaturas, aniversários e demais confraternizações);
• Atividades ao ar livre, visitações aos parques, lago 
municipal, ginásios e zoológico;
• Cursos presenciais;
• Casas noturnas, boates e congêneres;
• O uso de salões privados e públicos e a reali-
zação de festas em condomínios residenciais ou 
associações. 
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 Fechado no dia 21 de março como 
uma das medidas de proteção à popu-
lação e de enfrentamento à covid-19, o 
Terminal Rodoviário de Cascavel Dou-
tora Helenise Tolentino foi reaberto 
ontem (22) com funcionamento normal 
(24 horas), mas com adoção de medidas 
sanitárias preventivas ao coronavírus. 

Os 22 guichês de vendas de passa-
gens funcionam normalmente, porém 
aos 20 espaços comerciais (restauran-
tes, lanchonetes, lojas e revistarias) apli-
cam-se as regras do comércio em geral.

Só é permitida a entrada de pes-
soas com máscaras no TRC. Apenas 
duas portas estão abertas e somente 
um portão de embarque está funcio-
nando, com demarcação especial, res-
peitando o distanciamento e as regras 
para evitar aglomerações.

Bombeiros de aeródromo que 

 A Cettrans/Transitar definiu 
que as vans do transporte escolar 
urbano regularmente permissiona-
das pelo setor de Regulamentação 
de Transporte estão autorizadas a 
realizar transporte alternativo em 
Cascavel durante o período de 
pandemia da covid-19, que limita 
o transporte coletivo urbano a ati-
vidades essenciais.

A Resolução 005/2020, que 
regulamenta a atividade provisória, 
será publicada nesta quinta-feira 
(23), no Órgão Oficial do Município, 
quando também passa a vigorar.

De acordo com a liquidante da 
Cettrans, Simoni Soares da Silva, 
as 104 vans que estão devida-
mente vistoriadas e cadastradas 
na Cettrans para o transporte esco-
lar urbano estão aptas a realizar o 
transporte de passageiros, desde 
que respeitando as normais pré-es-
tabelecidas para evitar a propagação 
do coronavírus. Somente poderão 

Medidas a serem observadas:
l O valor máximo que pode ser cobrado é de R$ 5 por pessoa transportada;
l O horário da prestação do serviço será das 7h às 10h; das 12h às 15h 
    e das 17h às 20h;
l O transporte alternativo não funcionará aos domingos e feriados;
l A lotação máxima dos veículos é de 50% da capacidade, conforme a 
    especificação do fabricante;
l Os passageiros deverão usar os assentos de forma intercalada;
l É obrigatório o uso de máscara;
l O transportador deve oferece álcool em gel para higienização dos usuários;
l Ao fim de cada trajeto é necessária a higienização dos veículos, assim 
   como ventilação durante o trajeto.

Vans podem transportar 
passageiros; tarifa será de R$ 5

conduzir os veículos os motoristas 
já cadastrados na Cettrans.

“Essa é uma maneira de atender 
as pessoas que estão trabalhando e 
que ainda não podem usar o trans-
porte, assim como os demais cida-
dãos que precisam se deslocar para 
outras atividades, como comércio, 
supermercado ou até mesmo uma 
consulta médica”, detalha Simoni.

Uma rota com 13 linhas foi ela-
borada pela Divisão de Transporte 

para atender diferentes regiões da 
cidade e repassada ao sindicato da 
categoria, o qual distribuiu entre os 
proprietários de vans que estão 
interessados em fazer o trans-
porte alternativo. Os transportado-
res interessados devem informar 
ao setor de Regulamentação de 
Transporte da Cettrans/Transitar o 
itinerário que irão realizar, ficando 
assim responsáveis pela efetiva 
execução do trajeto.

 secom 

atuavam no aeroporto estão nos portões 
de entrada aferindo a temperatura dos 
passageiros. O usuário que apresentar 
febre deverá ser orientado ao isola-
mento domiciliar e entrar em contato 
com o Call Center (45) 3096-9090, para 
que possa receber as orientações cabí-
veis. No desembarque (chegada de pas-
sageiros) também é verificada a tempe-
ratura e feita orientação de passageiros 
em caso de febre.

Os ônibus só podem transportar 
passageiros com restrição de lotação à 
metade da capacidade do veículo, con-
forme especificação do fabricante, evi-
tando aglomeração de pessoas no interior 
do veículo, adotando medidas de controle 
de acesso na entrada.

O decreto ainda define que as empre-
sas de ônibus devem realizar constante-
mente a profilaxia nos ônibus bem como 

a ventilação adequada e orientar que os 
passageiros permaneçam de máscaras 
faciais durante todo o trajeto.

Rodoviária é reaberta com restrições

PASSAGEIROS que entram e saem são monitorados
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
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02 
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

PRF divulga 
novos telefones 
das delegacias 
regionais no PR

A PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) está divulgando os 
telefones atuais de suas 
sete delegacias regionais no 
Paraná. Todos os números, 
mesmo aqueles de cidades 
localizadas no interior, têm 
código DDD 41.

Os telefones antigos, com 
DDD local, vão deixar de fun-
cionar a partir de maio. 

Além das sete delegacias 
regionais, a Polícia Rodoviária 
Federal mantém 38 unidades 
operacionais no Estado.

No Paraná, a Polícia 
Rodoviária Federal fiscaliza 
cerca de 3.824 quilômetros 
de malha viária.

Atenção: Para situações 
de emergência, ligue 191. 

 Um jovem de 17 anos foi atin-
gido por cinco disparos de arma 
de fogo na tarde de ontem (22) em 
Cascavel. De acordo com a vítima, 
ele estaria em um sítio nas proxi-
midades do Autódromo Internacio-
nal de Cascavel, quando teria sido 
abordado por dois homens em um 
Fiat Uno. Os dois teriam dado voz 
de assalto e tomado sua moto, 
disparando contra ele em seguida. 

Ainda segundo o que a vítima 
contou à Polícia Militar, após os 
bandidos deixarem o local, ele teria 
ido a pé até a marginal da rodo-
via BR-277, próximo à Coopavel, e 
acionado o Siate. 

O rapaz foi atingido no braço 
direito, na pélvis e no abdômen. 
Após os primeiros socorros, ele 
foi encaminhado ao HU (Hospital 
Universitário) de Cascavel. 

Conforme a PM, a vítima teria con-
tado que seu irmão estava junto no 
momento do assalto e conseguiu fugir.

O rapaz já teria passagens poli-
ciais e teria sofrido ameaças, mas 
não foi informado o motivo das 
ameaças nem por quais crimes 
seriam as passagens.

IRMÃO ENCONTRADO 
O irmão da vítima, identificado 

com Ezequiel da Silva Barbosa, 22 
anos, foi encontrado pela polícia no 
início da noite no Bairro Colmeia. 
Ele tinha um ferimento de arma 
de fogo no braço. O Siate foi acio-
nado, os socorristas prestaram os 
primeiros atendimentos ao rapaz, 

Jovem é atingido por cinco  
tiros em estrada rural

que foi levado na sequência para 
a UPA Tancredo.

 
INVESTIGAÇÃO 

A PM, com apoio da Guarda 
Municipal, realizou diligências na 
região em busca dos assaltantes. A 

Delegacia de Homicídios investiga 
o caso, mas ainda não confirma se 
trata como tentativa de latrocínio 
(roubo seguido de morte). 

Até o fechamento da edição, 
nenhum suspeito do crime havia 
sido identificado ou preso.  

NPR ONLINE

O RAPAZ disse que foi baleado em um sítio e caminhou até a rodovia pedir ajuda
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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.



14 VARIEDADES HOJE NEWS, 23 DE ABRIL DE 2020

de Arthur. Carolina comenta com 
Pietro que Arthur parece não se 
importar com sua possível gra-
videz. Jonatas faz uma surpresa 
para Eliza. Eliza e Jonatas se des-
pedem. Braço e Jacaré descobrem 
onde Jonatas mora. Jonatas leva 
Eliza para a casa de Arthur, para 
se certificar de que ela ficará bem. 
Ar thur expulsa Jonatas de sua 
casa, e os dois se enfrentam.

FINA ESTAMPA 
Tereza Cristina diz a Renê que 
passou o Le Velmont para o seu 
nome. Teodora decide conversar 
com Griselda. Quinzé se desen-
tende com Wallace, que acaba 
desmaiando. Esther discute com 
Paulo e desconfia de Marcela. 
Esther afirma a Paulo que irá se 
separar dele. Griselda confessa 
a Celeste que gostaria de morar 
em uma casa em frente à de 
Tereza Cristina. Rafael dá uma 
aliança de noivado para Amá-
lia. Esther marca sua fer tiliza-
ção. Paulo se embriaga, e Renê 
cuida do cunhado. Antenor chega 
à casa de Griselda e pede para 
par ticipar da comemoração do 
noivado de Amália.

N  o  velas
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD

 

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
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resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
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NOVO MUNDO 
Pedro tem um ataque de fúria e 
Chalaça tenta contê-lo. Cecília 
pede que Matias a leve para o 
convento. Dom Pedro afirma a 
Chalaça que abrirá mão do seu 
salário até que a crise financeira 
do Brasil esteja sanada. Sebas-
tião liber ta Diara, que retorna 
para casa com Wolfgang. Amália 
tem um surto ao ouvir o nome 
de Sebastião e Madre Assunção 
repreende Cecília. Os índios ocu-
pam as ruas da cidade. Joaquim 
convence Dom Pedro a se aproxi-
mar dos índios. Piatã se emociona 
ao ver os índios e reconhece Joa-
quim. Pedro fica encantado com 
as nações indígenas e pede para 
se reunir com seus líderes. Leo-
poldina se disfarça para ver os 
índios de perto. Pedro conversa 
com Ubirajara e promete tentar 
um acordo de paz para todos.

TOTALMENTE DEMAIS
Eliza aceita a proposta de Arthur. 
Jonatas fica perplexo ao saber 
que Eliza se mudará para a casa 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Vini conta para Mirela sobre a 
armação de Luca e Zóio. Zóio 
pede desculpas para Mirela pes-
soalmente. Gleyce conta toda 
a verdade sobre Waldineusa/
Waldisneia para Ruth. Fernanda 
diz a Raquel que irá bancar sua 
viagem para Austrália. Ruth arma 
um plano para tentar desmasca-
rar Waldisneia. Verônica fica cha-
teada com a maneira com que seu 
marido vem a tratando e desabafa 
com Arlete. Pendleton compra a ex 
mansão de Luisa de volta e coloca 
no nome de Poliana. Verônica con-
fronta Roger e o acusa de estar 
usando o dinheiro do CLP.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Dinho chega empolgado após a for-
matura. Meire leva Dinho para cui-
dar do caso dos irmãos Vaz. Isabela 
pega o cartão de Rebeca na bolsa 
da mãe e vai às compras escon-
dida. Rebeca fica irritada e diz que 
irá doar todas as roupas. Isabela ri 
por conseguir irritar Rebeca. Jaime 
diz para Vicente que sua liberação 
da cadeia não saiu, mas é mentira.

Keyla decide se 
encontrar com Deco
Em “Malhação”, Nena conta a história da filha 
para Dóris. Lica afirma a Felipe que terminou o 
namoro com MB. Tato sugere que Anderson faça 
um jantar romântico para Tina no galpão. Felipe 
escuta uma briga entre Malu, Edgar e Clara. Jota 
conta para Ellen que foi procurado por Frostbyte, 
e ela pede que o amigo tenha cuidado. Felipe 
conta para Lica sobre a discussão que ouviu na 
sala de Edgar. Luís pede para Marta acompanhá-
-lo a um encontro com Malu e Edgar. Josefina 
conserta uma torneira na lanchonete de Roney. 
Keyla decide se encontrar com Deco.
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Suas amizades parecem bem sucedidas. Este 
é o momento de rever as coisas com certas 
pessoas. Seria bom tomar precauções contra 
o frio e o vento. O ar não é um elemento favo-
rável para você hoje.

A sorte estará com você em seus passos hoje, é 
hora de considerar um investimento financeiro e 
repensar o seu orçamento. Seus exageros podem 
gastar suas reservas de energia. Tente compen-
sar isso com uma dieta equilibrada.

Seu otimismo sobe a outro patamar e é hora 
de realmente apreciar as coisas boas da vida. 
Há muita coisa acontecendo ao seu redor, 
então reconheça seus verdadeiros limites. Isso 
lhe causa esgotamento nervoso, por isso seria 
melhor procurar paz e tranquilidade.
Seu senso de humor o torna mais popular do 
que nunca e será muito bom para os relacio-
namentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo

Cuidado com distrações ou negligências de 
qualquer tipo. Concentre-se em seus cálculos. 
Você vai mostrar mais cautela em questões de 
dinheiro hoje e não haverá um retorno ao seu 
equilíbrio anterior.

Você está mais impulsivo do que o habitual. 
Evite esportes radicais e discussões tem-
pestuosas. Se sente mais à vontade consigo 
mesmo e vai ser melhor em ouvir as suas 
necessidades. Você precisa beber mais líqui-
dos e ter uma dieta mais leve.
Um conselho de fora vai tirar você de um impasse. 
Esteja aberto para as sugestões das pessoas que 
o cercam. Sua forma física está cada vez melhor 
e é hora de praticar um esporte. É hora de se 
movimentar e não ficar no lugar.

Fuga será o seu tema recorrente do dia. Você 
precisa sair de sua rotina para obter um pouco 
de ar fresco e para esquecer as suas preocu-
pações, embora elas sejam passageiras.

Você corre o risco de se concentrar muito em seus 
próprios interesses, você realmente vai ter que rela-
xar. Você está sobrecarregado, mas a perspectiva 
de desaceleração vai parecer ainda pior do que con-
tinuar nesse ritmo - tente equilibrar suas atividades.

Um Vênus expansivo facilita o surgimento de discus-
sões íntimas. Este é o momento para desenvolver 
seu relacionamento com cuidado. “Depois de fazer 
um esforço, vem a recompensa”. Seria bom se lem-
brar disso. Tenha uma noite de relaxamento total.

Os conflitos que prevalecem em torno de você 
estão fazendo com que sinta náuseas. Tire um 
tempo para se reorientar em uma atmosfera 
calma. Você não terá muito tempo livre hoje, 
então relaxe.

Suas alterações em seus padrões de trabalho 
estão trazendo boa sorte. Não se segure! Você 
vai usar menos energia se preservar momentos 
de solidão e intimidade. Há muita coisa acon-
tecendo ao seu redor!
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 Plano para relaxamento do isolamento 
O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse ontem que vai apresentar um plano 
para o relaxamento das medidas de distanciamento social no País dentro de 

uma semana. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tinha ontem 
45.757 casos confirmados da doença e 2.906 mortes.

“A gente hoje já tem uma matriz pronta. Daqui uma semana a gente entrega 
uma diretriz completa, depois dos ajustes”, disse ele em entrevista coletiva 

no Palácio do Planalto.
Segundo o ministro, essa “diretriz” será customizada para atender as dife-

rentes partes do País. “O Brasil é gigante e heterogêneo, não tem como dire-
triz não ser customizada para as diferentes partes do País, para os diferentes 
estados e regiões, você vai computar quais os números de casos novos, com 
os anteriores, qual a estrutura de leitos, quantos estão ocupados, como está 

sua parte de recursos humanos, como tem que se planejar”.
Teich afirmou que o País não poderá ficar até “um ano e meio parado” e que 

o País precisa de um programa de “saída” para as medidas de isolamento 
social implementadas em resposta ao novo coronavírus. 

 O Senado aprovou nessa quar-
ta-feira proposta que acrescenta 
nominalmente categorias como 
beneficiárias da renda emergencial 
de R$ 600 para trabalhadores infor-
mais e intermitentes em meio à pan-
demia do coronavírus. O texto prevê 
outros detalhes sobre a ajuda, como 
a extensão a mães adolescentes 
solteiras - antes era preciso ter ao 
menos 18 anos - e inclusão de pais 
solteiros, que, como as mães chefes 

Auxílio de R$ 600: Senado
aprova ampliação de categorias 

de família, receberão R$ 1,2 mil.
Esse projeto agora segue para a 

análise do presidente Jair Bolsonaro. 
Outra mudança em relação ao 

aprovado pela Câmara é em rela-
ção à regularização do CPF de 
beneficiários. Os deputados haviam 
aprovado texto que proibia a recusa 
do auxílio emergencial para o traba-
lhador que declarasse não possuir 
registro no CPF ou título de eleitor 
ou que tivesse a situação cadastral 

suspensa. Contudo, na segunda-
-feira o Superior Tribunal de Justiça 
assegurou ao governo o direito de 
exigir a regularização do CPF para 
concessão do auxílio, uma maneira 
de coibir fraudes. 

As medidas entram em vigor 
após a sanção do presidente 
Jair Bolsonaro.

Títulos eleitorais
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 
decidiu ontem (22) suspender o can-
celamento de 2,5 milhões de títulos 
de eleitores que não compareceram 
ao processo de revisão biométrica. A 
suspensão ocorreu devido ao período 
de isolamento provocado pela pan-
demia do novo coronavírus. Com a 
medida, os eleitores estarão aptos a 
votar nas eleições de outubro. 
Segundo o TSE, a suspensão do can-
celamento ocorreu em 11 estados. Os 
eleitores que estavam com pendên-
cias no documento deverão resolvê-
-las após as eleições. 
O primeiro turno será realizado 
no dia 4 de outubro. Cerca de 146 
milhões de eleitores estarão aptos 
a votar para eleger prefeitos, vice-
-prefeitos e vereadores nos 5.568 
municípios do País.
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