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Abertura de novas empresas 
cresce em meio à pandemia
Nem tudo são pedras durante a pandemia. Em Cascavel, houve aumento na abertura 

de empresas em abril, especialmente nos segmentos de lanchonetes, casas de 
chá, de sucos e similares. Além disso, o número de baixas de empresas no primeiro 
quadrimestre é menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Aliás, é 

menor inclusive no comparativo mês a mês. l Pág. 5
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feito automaticamente

PÁGINA

03
Adolescente é baleado ao
dar de cara com PM em
fuga com carro roubado

PÁGINA

12
Um mês depois, decreto que
suspende repasse a atletas
é publicado e gera revolta

PÁGINA

14

(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

,    3/6/2020
Edição 8379- Ano 44
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

Fim de longa espera
Uma espera de muitos anos chega ao fim para 
a população do Bairro Lago Azul, em Cascavel. 

Os moradores finalmente terão água tratada em 
casa. A Sanepar concluiu ontem os trabalhos da 

implantação da rede e, com isso, Cascavel volta a 
ser abastecida 100% por água tratada.

l Pág. 10
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Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Céu claro

Chuva

Rali de Estação 
O Rali de Estação estava ini-

cialmente agendado para abril. 
Porém, devido à pandemia do 
novo coronavírus, teve de ser 

suspenso como todos os even-
tos esportivos no Brasil. Agora 
terá a edição virtual, reunindo 

30 duplas. As disputas serão a 
partir de hoje e a grande final 
está marcada para 4 de julho. 

Varandinha marcou época em Cascavel
José Dimas Moreira, o 

Varandinha, marcou época 
em Cascavel. A década de 
1980 foi histórica para ele. 
Primeiro como empresá-
rio, uma vez que sua piz-
zaria, A Varandinha, era a 
mais badalada da cidade. E 
depois como piloto. Foi um 
dos astros da categoria Hot 
Dodge, que revelou muitos 
pilotos, entre eles Ângelo 
Giombelli, que mais tarde 
viria a ser tricampeão da 
Stock Car. 

A pizzaria A Varandi-
nha era o point da cidade. 
Era o encontro dos casais e 
é difícil um jovem daquela 
época que não a tenha fre-
qüentado. Mas Dimas tinha 
uma lei que inibia beijos e 
abraços dos namorados 
dentro do estabelecimento. 
Muitos dos hoje senhores e 
senhoras de meia idade, já 
chegando à terceira idade, 
foram colocados para fora 
por se excederem nos amas-
sos. “A Varandinha era o 
local onde os casais iam 
jantar. Eles não aceitavam 
a chamada ‘liberdade dos 
jovens’”, diz Dimas.

Nas pistas, Dimas com-
petiu de 1982 a 1991. Encer-
rou a carreira na Cascavel 
de Ouro de 1991, quando se 
sagrou campeão da categoria 
Hot Dodge, formando dupla 
com Gilnei Faoro, já falecido. 
“Tenho orgulho de dizer para 
os netos que sou campeão 
da Cascavel de Ouro, assim 
como Nelson Piquet, tricam-
peão mundial de Fórmula 1”, 
gaba-se Dimas.

Dimas se define como 
um piloto arrojado, tanto 
que, em 1982, seu ano de 
estreia nas pistas, conquis-
tou o título da categoria Hot 
Dodge. “Comigo o negócio 
era acelerar. Se o motor 
era forte, procurava andar 
20% mais rápido do que os 
adversários. Arriscava tudo, 
por isso bati ou levei batida 
em todas as curvas do autó-
dromo de Cascavel. Algu-
mas foram muito fortes. 
Mas foi uma época muito 
boa. Só não sei se fiquei 

conhecido porque era o 
dono de A Varandinha ou se 
A Varandinha ficou famosa 
em função das minhas per-
formances no autódromo”, 
frisa Dimas. 

O FUTURO
Afastado das pistas por 

28 anos, Dimas diz que ainda 
não é um piloto aposentado. 
Ele almeja ainda partici-
par da Cascavel de Ouro e 
adianta que poderá ser na 
edição deste ano, marcada 
para 1º de novembro. 

Dimas informa que está 
em entendimento com 
Luiz Carlos Vendramin, de 
Campo Mourão, para serem 
uma das duplas da Casca-
vel de Ouro deste ano. Eles 
analisam qual seria o carro 
ideal para dois veteranos e 
quem seria o melhor prepa-
rador. Dimas e Vendramin 
foram adversários na Hot 
Dodge e mantêm fortes 
laços de amizades até hoje. 

Dimas teve toda a sua história nas pistas registrada nas páginas de O Paraná

José Dimas Moreira foi 
campeão da Hot Dodge 
em 1982 e da Cascavel 
de Ouro em 1991

Dimas tem o recorde de ter batido em todas as curvas do 
autódromo de Cascavel

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

 Procurador-geral da República, 
Augusto Aras, afirmou que as 

Forças Armadas existem “para a 
garantia da lei da ordem, a fim de 
preservar o regime da democracia 

participativa brasileira”. 

Seja bem-vindo ao fim do mundo
Uma madrugada dessas acordei sobressaltado de um pesadelo (como 

muitos de nós têm relatado neste período de pandemia, eu também estou 
sofrendo de sonhos bizarros e perturbadores). Era pouco mais de 3h30. 
O cachorro roncava e, perdido entre o susto, o sono e o alerta, eu tive um 
insight: estamos vivendo o fim do mundo!

Calma! Não tem nada a ver com o que vimos no cinema, nem tem 
meteoro nem Bruce Willis pra nos salvar, nem alienígena explodindo a 
Casa Branca. Não tem terremotos e erupções vulcânicas devastando a 
Terra. Não tem zumbi (pelo menos ainda). Mas tem um vírus mortal que 
não vai exterminar 95% da população, mas que já mudou tudo.

Aconteceu que o fim do mundo não veio como esperávamos. Mas é 
fato que ele veio. Olhe para janeiro ou fevereiro de 2020 e se pergunte: 
a vida continua a mesma?

Como diz a música do grupo REM, “é o fim do mundo como o conhe-
cemos”. O mundo como nós conhecíamos acabou em março de 2020. 
Profissões foram extintas e inventadas, hábitos modificados, o capitalismo 
mais questionado do que nunca, a natureza retomando seu lugar em 
diversos países... tudo mudou.

Ninguém garante que os testes com as vacinas funcionarão, todos 
esperamos que sim. Mas todo fã de cinema sabe o que acontece com 
uma vacina que fracassa...

Ao contrário do que acontece nos filmes, no entanto, antes de atingirmos 
um ponto catastrófico, fomos presenteados com uma nova chance. Aqueles 
que sobreviverem terão a oportunidade de construir um novo mundo. 

Como muitos têm dito, “não vamos voltar ao normal porque o normal 
não estava bom”. Já estamos aprendendo a conviver com o novo normal. 
E isso é ótimo! 

Indústrias bilionárias foram obrigadas a rever seus conceitos de lucro, o 
consumidor não quer apenas mais uma marca, quer saber o que ela faz para 
ajudar. Gente trabalhando de graça ajudando quem não pode, artistas tocando 
de casa, a gente revendo nossos hábitos de consumo desenfreado, serviços 
de streaming ganhando força, drive-ins ressurgindo... estamos testemunhando 
o nascimento de um admirável mundo novo (Aldous Huxley que me desculpe) 
que não sabe se está no passado ou no futuro. Nossa superexposição e nossa 
dependência da tecnologia nunca foram tão grandes. Mas nosso medo de sair 
de casa e do que vai acontecer amanhã também não. 

É como se estivéssemos num fliperama e chegamos ao game over. 
Temos a chance de colocar outra ficha e recomeçar. Cabe a nós decidir 
se vamos jogar da mesma forma ou não. 

De qualquer maneira, esperamos que a humanidade não repita os 
mesmos erros e que possamos construir um novo mundo de fato.

E que possamos dizer aos nossos netos: “eu testemunhei o fim do 
mundo. E ajudei no seu recomeço”.

Flávio Jayme é pedagogo, jornalista cultural e produtor de conteúdo digital em Curitiba

 “A Constituição 
não admite 
intervenção 

militar”.
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 O pagamento a mais de 
10,6 mil servidores munici-
pais do auxílio emergencial 
destinado a desempregados 
e informais identificado pelo 
TCE-PR (Tribunal de Contas 
do Estado) do Paraná gerou 
bastante repercussão, espe-
cialmente nas redes sociais. 

Prevendo possíveis erros e 
até fraudes, o TCE não autorizou 
a divulgação do nome dos ser-
vidores e abriu prazo para que 
eles se acusassem e devolves-
sem o dinheiro (R$ 600 e R$ 
1.200 a mães solteiras).

Em Cascavel, foram lis-
tados 425 servidores. Até 
agora, a prefeitura identi-
ficou 96 ativos e 303 apo-
sentados. Dois trabalham na 
Câmara de Vereadores. 

“Na sexta-feira [dia 29], tão 
logo recebemos a demanda 
do Tribunal de Contas com a 
listagem dos servidores que 
seriam possíveis beneficiá-
rios indevidamente desse 
auxílio emergencial, fizemos 
um levantamento para saber 
quantos eram servidores ati-
vos dos 425 indicados pelo 
Tribunal. Noventa e seis deles 
estão ativos e o restante são 
aposentados ou pensionistas 
do IPMC [Instituto de Previdên-
cia dos Servidores do Municí-
pio de Cascavel], que já está 
tomando providências”, explica 
a gerente do setor de Recursos 
Humanos da Prefeitura de Cas-
cavel, Vanilse Schenfert.

De acordo com ela, foi 
solicitado aos servidores que 
se manifestem, apresentando 

defesa ou dizendo o que 
aconteceu: “Conversamos 
com alguns mais próximos, 
e tudo indica que esses 
servidores, ou uma par te 
deles, em algum momento 
fizeram par te de [progra-
mas de] benefícios, como o 
CAD Único. Por exemplo, um 
deles recebe do governo um 
leite especial, então ele está 
num cadastro da Secretaria de 
Saúde e o governo federal, pela 
Dataprev, utilizou esses bancos 
de dados para direcionar esse 
auxilio emergencial talvez imagi-
nando que todos os que estão 
nesse cadastro seriam bene-
ficiários, e não passou pelo 
filtro se são servidores ou não 
nesse banco de dados”.

APOSENTADOS
No IPMC, foram identifi-

cados 303 aposentados na 
lista do TCE e, segundo o 
presidente Walter Parcianello, 
nenhum solicitou o auxí-
lio. Eles também estão no 
Cadastro Único e o depósito 
foi feito automaticamente. 
“Estamos orientando todos 
e mostrando os passos para 
não serem responsabilizados. 
Eles só tomaram ciência após 
a divulgação da lista. Mui-
tos são humildes e por isso 
estamos orientando como 
devem fazer a devolução do 
dinheiro”, explica Walter. 

Na Câmara, o presi -
dente Alécio Espínola disse 
que os dois servidores dis-
seram que também não fize-
ram a solicitação. 

Discussão, afagos e vista
O projeto anticorrupção, que prevê alguns requisitos às 
empresas que participam de licitações da Prefeitura de 

Cascavel, inclusive sistema de compliance, rendeu bastante 
discussão na sessão de ontem na Câmara. O vereador Rômulo 
Quintino questionou o impacto que o projeto poderia ter nas 
pequenas e nas microempresas, que não conseguiriam bancar 
a implantação do programa, que custaria R$ 200 mil e chegou 
a dizer que estavam oficializando cartel, “já que só os grandes 
têm condições de fazer esse investimento”. Após lerem para 

ele alguns artigos que liberam essas empresas dessa exigência, 
Rômulo disse então que era a sociedade civil organizada que 
estava pedindo mais tempo para discutir melhor o assunto. O 
pedido de adiamento de Rômulo foi negado por 12 votos a 8, 

então Misael Junior pediu vista do projeto, aprovado por 11x10, 
com voto minerva do presidente, Alécio Espínola. 

Pazinatto
O drama das 
famílias do Conjunto 
Residencial Pazinatto 
continua sem solução e 
o assunto volta à pauta 
nesta quarta-feira (3), 
às 14h, no Plenário da 
Câmara de Vereadores 
de Cascavel. A 
Comissão de Defesa 
ao Consumidor 
estará reunida com 
representantes 
do conjunto para 
tratar das denúncias 
envolvendo 
irregularidades na 
construção.

E as eleições?
Enquanto discutem se e 
quando serão as eleições 
municipais, alguns partidos 
deixam de lado a pandemia 
para tocar o barco. É o 
caso do PT, que definiu o 
vereador Paulo Porto como 
pré-candidato a prefeito 
de Cascavel. O nome dele 
já vinha sendo cotado 
e foi referendado por 
unanimidade em reunião 
do Diretório Municipal. 
Contudo, o aval final 
depende da convenção 
partidária, prevista para o 
início da agosto, se o calendário 
não for alterado até lá.

Viagem produtiva

A ida do secretário de Saúde, Thiago Stefanello, e do 
chefe da 10ª Regional de Saúde, João Gabriel Avanci, a 

Curitiba rendeu. Eles participaram ontem de reunião com 
o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, que anunciou 

a entrega de novos equipamentos para o HU (Hospital 
Universitário). “Amanhã cedo retornaremos levando 

pessoalmente sete ventiladores mecânicos e sete monitores 
cardíacos que permitirão a abertura de mais dez leitos de 

UTI na Ala Covid do HUOP”, comemorou Thiago.

SECOM

Quando é crime?
O TCE-PR repassou aos municípios orientações de como os 
servidores devem proceder para devolver o benefício pago 

irregularmente. Apenas após os servidores se manifestarem é 
que será possível identificar os casos que se enquadram como 

crime, que poderão ser investigados em inquérito policial e serem 
denunciados pelo Ministério Público Federal. “É cedo ainda para fazer 
qualquer juízo de valor, pode ser que [os servidores] tenham se auto-
declarado que daí, sim, é crime, mas precisamos aguardá-los relatar o 
que aconteceu para mandarmos ao Tribunal de Contas. E, se há erro 
no crivo desse banco de dados, Dataprev e governo federal terão de 

fazer a correção”, acrescenta Vanilse Schenfert.

Servidores não pediram
auxílio; pagamento foi
feito automaticamente
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ATIVIDADES COM QUEDA DE 100% NO FATURAMENTO DE ABRIL
• Atividades Ligadas ao Patrimônio Cultural e Ambiental
• Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, exceto Veículos Automotores
• Transporte Aquaviário

ATIVIDADES COM AUMENTO DE 100% NO FATURAMENTO DE ABRIL
• Serviços Domésticos
• Extração de Minerais Não-Metálicos
• Fabricação de Produtos de Madeira
• Atividades de Prestação de Serviços de Informação - TI
• Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados
• Pesquisa e Desenvolvimento Científico
• Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos
• Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados

Fonte: Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel 

 Nem tudo são pedras durante 
a pandemia. Em Cascavel, houve 
aumento na abertura de empresas em 
abril, mesmo com as medidas de dis-
tanciamento social. A prefeitura regis-
trou 119 novas empresas, contra 34 
em abril do ano passado. O setor mais 
que mais registrou novos empreendi-
mentos foi o de lanchonetes, casas de 
chá, de sucos e similares.

Aliás, junto à saúde (álcool em 
gel, esteiras, viseiras, aplicativo de 

Abertura de novas empresas 
cresce em meio à pandemia

exercícios, peso e elástico, dentre 
outros), o setor de alimentação é o 
de produtos e serviços que está em 
maior ascensão nesses tempos de 
covid-19. Incluem-se nessa matriz 
aplicativos de entrega, alimentos 
que aumentam a imunidade, vitami-
nas, liquidificador, forno, hambúrguer 
e lavadoras, por exemplo.

Outros produtos e serviços em 
alta estão relacionados com entre-
tenimento (como jogos), educação 
(como cursos on-line), home office 
(como cadeira, mesa, monitor), 
beleza (como marquinha de cortar 
cabelo e tinta de cabelo) e cuida-
dos com a casa (como tinta de 
parede e materiais de construção). 

Pequenas e 
microempresas
Os dados que mostram baixa no 
número de empresas fechadas 
no primeiro quadrimestre deste 
ano em Cascavel, entretanto, não 
contemplam números relacionados 
às micros e às pequenas empresas. 
Em relação a elas, há tendência de 
redução no saldo de aberturas e 
encerramentos de estabelecimentos 
comerciais em 2020, segundo núme-
ros da Receita Federal. Em janeiro, 
foram 908 empreendimentos abertos 
e 658 encerrados; em fevereiro 
foram 789 abertos e 588 encerra-
dos; em março foram 699 abertos 
e 518 encerrados; e em abril foram 
465 abertos e 346 encerrados.

Empresas fechadas
Apesar de a pandemia do novo 

coronavírus já ter derrubado econo-
mias em todo o mundo, em Cascavel o 
número de baixas de empresas (fecha-

mento) no primeiro quadrimestre deste 
ano é menor que o registrado no mesmo 

período do ano passado. Aliás, é menor 
inclusive no comparativo mês a mês.

De acordo com números da Receita 
Federal apresentados pelo Conselho de 

Desenvolvimento Econômico Susten-
tável de Cascavel, no primeiro quadri-
mestre de 2019 foram solicitadas 477 

baixas, contra 349 neste ano. Mês a mês, 
no ano passado foram abaixadas 97 

empresas em janeiro, 129 em fevereiro, 
163 em março e 88 em abril; neste ano, 

foram 94, 105, 81 e 69, respectivamente.
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 A orientação das autoridades 
de saúde é unânime: os idosos 
- por fazerem parte do grupo de 
risco - devem ficar em casa para 
não se exporem ao coronavírus 
(covid-19), visto que são os mais 
suscetíveis à doença.

Porém, ficar em isolamento pode 
gerar certa solidão. E, para levar um 
pouco descontração à terceira idade, 
o Programa Felicidade do Idoso rea-
lizará um bingo on-line, denominado 
Bingo das Cinco, que vai ocorrer por 
meio de um grupo de Whatsapp.  

“Todo dia terá uma premiação 
diferente, patrocinada pela Far-
mácia Sauvel. O idoso que qui-
ser participar liga para o 99158-
2343, deixa seu nome completo, 
endereço e idade e receberá a 
cartela em casa. É uma forma de 
proporcionar ao idoso uma forma 
de lazer, entretenimento e partici-
pação sem precisar sair de casa. 

Quando?
A primeira rodada está programada 

para o próximo dia 15 de junho. 

Para descontrair, Felicidade do 
Idoso promove Bingo das Cinco

 O Núcleo Psicossocial Escolar da 
Semed (Secretaria Municipal de Educa-
ção) disponibilizará um Call Center com 
atendimento com psicólogo e assistente 
social para prestar apoio em relação às 
necessidades psicossociais das famílias e 
dos alunos matriculados na rede pública 
municipal de ensino de Cascavel.

A necessidade do Call Center é devido 
à pandemia de covid-19 e as mudanças 
repentinas que ocorreram na sociedade que 
impactaram na vida das famílias e dos alu-
nos, principalmente com o distanciamento 
social e a dificuldade de manter essa nova 
rotina, o que pode gerar sofrimento emo-
cional em alguns membros familiares e nas 

Núcleo Psicossocial atenderá 
alunos e familiares da rede pública 

próprias crianças, como ansiedade, medo 
da doença, ausência e carência de convi-
vência com outros familiares.

Outro fator importante é que o Call 
Center estará disponível para informações 
sobre os atendimentos realizados pela 
rede de proteção de Cascavel e os canais de 
denúncia em relação à violência contra crian-
ças, lembrando que um dos principais locais 
de relatos sobre violência era a escola.

Como será o 
atendimento?
O Call Center funcionará de 
segunda a sexta-feira, das 7h30 
às 18h30, pelo telefone 
(45) 4001-2827.
A linha atenderá pais ou res-
ponsáveis e outros membros 
familiares responsáveis pelos 
alunos e a equipe pedagógica da 
escola em relação às demandas 
trazidas pelas famílias.

O Núcleo Psicossocial Escolar
O Núcleo Psicossocial Escolar foi criado em 2018 e atua nas demandas emergenciais no 

contexto escolar de situações que vão além das questões pedagógicas e curriculares, como 
nas questões emocionais dos alunos, situações de violência e vulnerabilidades sociais.

O prêmio também será entregue 
na casa do ganhador. Todos os 
idosos podem participar, não pre-
cisa necessariamente per tencer 
a algum grupo”, explica o coor-
denador do Programa Felicidade 
do Idoso, Emilio Martini. 

Como participar
Para participar, o idoso não precisa 
gastar nada, apenas ter a vontade de 
interagir e se divertir. As inscrições já 
estão abertas e devem ser feitas pelo 
telefone (45) 99158-2343.
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 Cascavel é a segunda cidade 
com mais casos de covid-19 no 
Estado. Conforme boletim atua-
lizado ontem (2), são 566 confir-
mações, com nove mortes. 

Um dia depois de todas as 
unidades de saúde terem sido 
reaber tas para atendimento 
geral (veja mais na página 
8), a Secretaria Municipal de 
Saúde de Cascavel informou 
o fechamento das unidades 
Los Angeles e São Francisco, 
considerando o diagnóstico 
de caso positivo para covid-
19 entre os profissionais de 

O retorno das atividades pre-
senciais em escolas particulares, 
públicas e universidades segue 
indefinido. Em Cascavel, a data 
com que o Sinep (Sindicato das 
Escolas Particulares) trabalha há 
alguns dias e, inclusive pautou a 
reorganização e a readaptação dos 
espaços para receber os alunos, é 
15 de junho. “É a data que toma-
mos como base para a nossa prepa-
ração. A maioria das escolas já está 
com tudo organizado e a retomada 
só depende agora da decisão das 
autoridades de saúde. O que deve 
ser pautado pelo aumento ou não 
de casos, uma vez que a retomada 
precisa ser segura também”, explica 
o presidente da Regional Oeste do 
Sinepe/PR, Gelson Luiz Uecker.

De acordo com o Município, não há 
definição sobre o assunto, que deve 
estar na pauta de discussões da reu-
nião do COE (Centro de Operações de 

Emergência) desta quarta-feira (3). 
Que é, na prática, quem pode auto-
rizar a volta das aulas presenciais.

ESTADO DESCARTA RETORNO
Segundo a Seed (Secretaria de 

Estado da Educação), a decisão 
não cabe ao Município, uma vez 
que os decretos estaduais que 
determinaram a suspensão das ati-
vidades escolares públicas e priva-
das seguem em vigor e, “para que 
ocorra a reabertura das escolas 
no município de Cascavel, sejam 
elas municipais ou da rede parti-
cular, será preciso modificar esses 
Decretos Estaduais, situação que 
não está prevista neste momento”. 

Já a Sesa (Secretaria de Estado 
da Saúde) informou que, de acordo 
com o decreto, as aulas de escolas 
e universidades públicas estaduais 
ficam suspensas. Contudo, diz que 
os municípios têm autonomia para 

adotar as medidas de prevenção 
nas escolas municipais, da mesma 
forma que as escolas particulares 
também têm autonomia para deci-
dir as medidas a serem adotadas.

Em entrevista ontem à noite 
ao EPC, da Catve, o secretário de 
Saúde, Beto Preto, não chegou a 
negar a possibilidade de reaber-
tura, mas pediu sensibilidade ao 
momento e alertou que as esco-
las terão dificuldades em manter 
a higienização necessária.

MIGRAÇÃO DE ALUNOS 
Após o início da pandemia, 

segundo a Seed, 7.763 alunos 
da rede privada migraram para a 
rede pública estadual de ensino. A 
secretaria disponibiliza uma plata-
forma específica para que os pais 
consigam realizar a matrícula na 
rede pública sem a necessidade 
de procurar um local físico. 

COE volta a discutir assunto, 
mas Estado descarta retorno 

RETORNO DAS AULAS

Transporte 
público 

Cerca de 100 kits de tes-
tes para diagnosticar o novo 
coronavírus foram disponibi-
lizados pelo Sest Senat para 
os motoristas das empresas 
Pioneira e Viação Capital do 
Oeste, concessionárias do 

transporte coletivo urbano de 
Cascavel. Sob a orientação 
da Secretaria Municipal da 

Saúde, os exames serão fei-
tos ao longo de cinco dias da 
próxima semana no Centro 
de Convenções e Eventos.

saúde que atuam nas referidas 
equipes e casos suspeitos/
sintomáticos em investigação 
epidemiológica.

Os pacientes dessa área estão 
sendo remanejados para outras 
unidades. As demandas da USF 
Los Angeles serão acolhidas 
pela USF Morumbi e pela USF 
Interlagos. Os pacientes da USF 
São Francisco serão atendidos 
na USF São João.

Os pacientes que necessitarem 
de atendimento deverão contatar 
essas unidades por telefone (veja 
lista na página 8).  

 Com mais de 566 casos e 9 mortes,
duas UBS são fechadas e isoladas
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Desde segunda-feira (1º), todas 
as UBS/USF na cidade e no inte-
rior de Cascavel voltaram a aten-
der. Elas estavam com atendimento 
suspenso ou restrito devido à pan-
demia do novo coronavírus. 

De acordo com o gerente da Atenção 
Primária, Ali Haidar, o retorno dessas 

unidades se deve ao abastecimento 
de EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual), que serão disponibilizados 
aos profissionais de saúde com a volta 
do trabalho com o público. 

Os atendimentos deverão ser 
agendados por telefone (veja lista).

As unidades funcionarão de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
“Contamos com a colaboração 

de todos. Neste momento, torna-se 
imprescindível que a população mante-
nha o distanciamento social, respeite as 
orientações dos profissionais de saúde e 
agende por telefone, antes de acessar a 
unidade de saúde”, reforçou Ali Haidar. 

UBS voltam a funcionar 
mas só por agendamento

Telefones das Unidades de Saúde Cascavel
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 Uma espera de muitos anos chega 
ao fim para a população do Bairro Lago 
Azul, em Cascavel. Agora, os moradores 
poderão ter água tratada em casa. Na 
tarde dessa terça-feira (2), a Sanepar 
concluiu os trabalhos para a implanta-
ção da rede na região. Com isso, explica 
o gerente regional da Sanepar, Renato 
Bueno, Cascavel volta a ser abastecida 
100% por água tratada.

O prefeito Leonaldo Paranhos acompa-
nhou o trabalho que definitivamente leva 
água para o Lago Azul e lembrou que mais 

de 200 residências poderão ter a partir de 
agora água tratada. “Qualquer pessoa que 
tenha uma casa, um lote ou terreno pode 
pedir a ligação para ser abastecido”, obser-
vou o prefeito. “É uma grande conquista 
para a comunidade, que estava à espera 
desse serviço há muitos anos”.

De acordo com o gerente da Sanepar, 
a interligação feita ontem é a fase final da 
obra: “A partir daqui fazemos toda a lim-
peza da tubulação, a higienização, todo o 
processo que é estabelecido pelo Ministério 
da Saúde e em seguida estará a disposição 

da nossa clientela”.
A partir da semana que 

vem as cerca de 200 resi-
dências estarão aptas para 
receber a ligação de água.

Bueno explica que a 
reivindicação era antiga, 
mas que a Sanepar não 
conseguia investir na 
área quando ela não 
estava inserida no perí-
metro urbano de Casca-
vel. O bairro foi incor-
porado ao perímetro 
urbano de Cascavel 
somente em 2018.

 A cada semana que passa a 
dengue faz novas vítimas em Cas-
cavel. São inúmeras pessoas que 
acabam adoecendo por conta da 
doença. O cenário é grave, o Municí-
pio, bem como todo o Paraná, está 
em uma crítica epidemia de dengue. 
O governo municipal tem feito inú-
meras ações para eliminar os focos 
do mosquito Aedes aegypti, mas 
somente a colaboração de todos é 
que poderá mudar esse cenário.

Os dados revelam que os casos 
não param de aumentar. De acordo 
com o Boletim Epidemiológico da 

Sesau (Secretaria Municipal de 
Saúde) divulgado ontem (2), 6.172 
cascavelenses tiveram o exame 
positivo para dengue desde agosto 
do ano passado (ano epidemioló-
gico). Para se ter uma idade da gra-
vidade, nunca na história de Cas-
cavel a dengue chegou a números 
tão expressivos. Além disso, já são 
cinco óbitos por conta do mosquito.

O boletim epidemiológico aponta 
ainda que Cascavel teve quase 10 
mil notificações, sendo que 3.017 
foram descar tadas; outros 787 
aguardam o resultado dos exames.

Clínica Escola será 
inaugurada hoje

Será inaugurada nesta quarta-
feira (3), a Clínica Escola Juditha 
Paludo Zanuzzo para atendimento 
às especificidades clínicas e 
pedagógicas da pessoa com TEA 
(Transtorno do Espectro Autista). 
A clínica servirá de modelo para 
outras cidades.

Sendo a primeira da região 
oeste do Paraná, a Clínica Escola 
tem o objetivo de promover a esco-
larização das pessoas com TEA para 
inclusão ou permanência na rede 
regular de ensino e atender inte-
gralmente às necessidades de saúde 
da pessoa com TEA, objetivando o 
atendimento precoce e multiprofis-
sional do indivíduo.

Para isso, a clínica terá atuação 
nas áreas: médica, pedagógica, psi-
cológica, fonoaudiológica, fisiotera-
pêutica, terapia ocupacional, nutri-
cional, assistencial e musicoterapia.

A escola funcionará na antiga 
Famipar, no Bairro Recanto Tropical.

 Mesmo com queda de novos 
casos, passa de 6 mil atingidos

DENGUE

Os bairros mais infestados são: 
Interlagos, com 706 casos; Braz-
madeira, com 434; Cascavel Velho, 
com 371; Brasília, com 318; e, 
Centro, com 276 casos positivos.

COMBATE À DENGUE
Conforme a diretora de Vigilân-

cia em Saúde, Beatriz Tambosi, o 
momento exige que todos se mobi-
lizem nessa luta contra o mosquito 
e incorporem em sua rotina o com-
bate à dengue. “O agente de Ende-
mias passa a cada 60 dias nas 
residências, nos dias em que ele 
não passar, a pessoa pode fazer o 
check list da casa e ser o próprio 
agente, limpando o quintal e elimi-
nando criadouros”.

Após anos de espera, água 
tratada chega ao Lago Azul

RESIDÊNCIAS serão ligadas à rede na próxima semana

S
EC

O
M
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Sua franqueza é cada vez mais óbvia e tem maior impacto. 
Você está mais próximo de pessoas mais maduras. No amor, 
será franco e direto e seus relacionamentos irão se beneficiar de 
crescente harmonia. Seu parceiro será muito grato. Você está lhe 
dando os meios necessários para se afirmar mais, por sua vez.

Touro 21/04 a 20/05
Não deixe que os outros se encarreguem de dar passos por você 
ou as coisas podem dar errado. Há previsão de acesso de nervos 
e, embora não queira, você realmente deveria manter distância. Há 
previsão de ternura hoje. Você vai sentir muita felicidade. Se você for 
solteiro, corre o risco de ser vítima de amor à primeira vista.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Seu bom humor recebe reconhecimento daqueles que o rodeiam. 
O céu está claro e atividades de lazer estão próximas. Você terá a 
sensação de que tudo está indo rápido demais ao seu redor e você 
vai precisar recorrer a seus recursos ocultos. No amor, seja observa-
dor. Nas finanças, vai seguir suas ações, não deixe nada ao acaso.

Câncer 21/06 a 21/07
Você tem que se aproximar das pessoas que ama. Siga seus senti-
mentos, eles vão levar você na direção certa. Seu estado de ânimo vai 
fazer toda a diferença hoje e facilmente compensar o sono que está 
faltando. É hora de se concentrar em sua vida privada, esclarecer a 
comunicação e falar sobre suas esperanças e expectativas.

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
Você vai parecer mais profundo para as pessoas que te cercam, 
o que é a chave para seu sucesso. Você está muito preocupado 
com os outros, dê-se uma pausa. É verdade que você não sabe 
quais são os seus limites, por isso deve descansar. No amor, vai 
ficar feliz com você mesmo por ter a admiração de seu parceiro. 

Aquário 21/01 a 19/02
Seus talentos como mediador servirão para evitar conflitos em 
torno de você. Seu comportamento excessivo te fará desperdiçar 
energia, acalme-se. Ou tome tempo para se recuperar depois. No 
amor, sua afetividade se harmoniza perfeitamente com a situação 
presente. O principal será deixar para trás suas hesitações. 

Peixes 20/02 a 20/03
Você pode facilmente chegar a um acordo e a um compromisso 
firme e vai se orgulhar de suas realizações. Você deve ser capaz 
de ver as consequências de seus excessos e ganhar ao gastar sua 
energia na mesma proporção. No amor, sente uma necessidade 
maior do que a habitual de provar seus poderes sedutores hoje. 

Terá dificuldade para manter os pés no chão e sua cabeça estará 
completamente nas nuvens. Você não será capaz de manter seu 
próprio ritmo e terá que compensar com algum descanso. No 
amor, o ambiente é tranquilo. No trabalho, achará mais fácil geren-
ciar o fluxo de atividades. Procure ajuda para conseguir fazer isso.

Vai ser necessário reexaminar certas coisas hoje. Você vai querer 
dar um grande passo e isso é a coisa certa a fazer. Você está 
fazendo muito por outras pessoas. Certifique-se de fazer pausas. 
No amor, pode confiar em seus instintos emocionais para guiar sua 
intuição. Seus sentidos vão te ajudar a compreender seu parceiro.

Um conselho de fora vai te tirar de um impasse. Esteja aberto para as 
sugestões das pessoas que te 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. Nas finanças, a oportunidade vai aparecer no seu caminho. 

Será motivado por jovens a seguir em frente e seu entusiasmo interior 
renascerá. Oscilações dramáticas no seu ritmo diário vão te deixar 
cansado. Admita que está exagerando. No amor, não é o momento 
de sonhar e sim de construir. Certifique-se de não perder de vista seus 
sonhos. Eles são a base para o que você quer construir.

As escolhas que fizer hoje serão mais importantes do que nunca. Olhe 
para o futuro e sua construção. Você terá tudo a ganhar desenvol-
vendo a sua resistência. Felizmente, a sua moral é muito boa e com-
pensa suas fraquezas. No amor, estará alegre, descontraído e mais 
leve. É hora de dar meia-volta e fazer o que você realmente gosta. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 2

ABAV
EXTRAVIAR

ASSINAAUGE
TLIORÃG
RAULAMOR
AREMTEA

LENHAAAL
GENERICOS
UOOPACO

ALACLORO
ANSIAIME

CRUSTEOR
LANCETM

REPETITIVO
VIESASAS

Método
de leitura
para cegos

Excessi-
vamente
apegada 

ao dinheiro

Partes de
comboio

ferroviário 

"Toda (?)
tem uma
exceção"

(dito)
Risco da

carta com
endereço

errado

O ponto
máximo
de uma
situação

Escreve o
próprio no-
me à mão

O 7o plane-
ta do Sis-
tema So-
lar (Astr.)

Mastiga
feito o
rato 

(?) Seixas,
cantor de
"Maluco
Beleza"

Madeira
para

queimar

Vogais 
de "casa"

Problema
que atinge
os dentes

(?) Pra 
Contrariar,
grupo de
pagode

Purifica-
dor da

água de
piscinas

Vazios de
população

Instituto
militar
(sigla)

Aparta-
mento
(bras.)

Tarcísio
Meira,
ator

Constan-
te; monó-

tono

Tira de
pano cor-
tada na
diagonal

Bater (?):
fugir

(pop.)

Parte em que se
aplica o desodorante

Matar por sufocação 

Constru-
ção da
aranha

Conteúdo
Qualquer jogada rele-
vante dentro da partida
Raquel Villar: atuou 

em "Amor à Vida" (TV)

Sem brilho
"O Lago
dos (?)",

balé

Enjoo;
náusea

Não
cozido

Sílaba de
"harém"

Hélio
(símbolo)

Chá, em
inglês

O popular
"salsão"

Afeição
profunda

Onda
marinha

Cada
setor do
hospital

O remédio
vendido a

preços
populares

(pl.) Som
da vaia
Invalidei
 o voto 

3/tea. 5/lenha. 6/assina. 9/extraviar. 10/repetitivo.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
13 
01 
02 
16

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

O motorista do carro que causou o 
acidente com morte na tarde de sábado 
(30) no Bairro Cascavel Velho, em Casca-
vel, e fugiu do local, apresentou-se ontem 
à Polícia Civil. Ele esteve na Delegacia 
acompanhado de um advogado e pres-
tou depoimento. 

Ele disse que fugiu do local da batida 
porque não tinha carteira de habilitação e 
porque o carro era emprestado. O moto-
rista disse ainda que não viu a aproxima-
ção do outro veículo. Após ser ouvido, 
ele foi liberado porque já havia passado 
o prazo de flagrante. 

O inquérito sobre o caso continua e 
ele pode responder por homicídio cul-
poso (sem intenção de matar).

 Um adolescente de 16 anos foi 
baleado e outro jovem de 18 anos 
foi detido na tarde dessa terça-feira 
(2) na Rua Souza Naves, Bairro Par-
que São Paulo, em Cascavel.

A dupla havia roubado uma 
caminhonete no Loteamento Man-
tovani minutos antes e estava 
fugindo com o veículo. As vítimas, 
que estavam em uma empresa 
quando os suspeitos levaram o 
veículo, acionaram a Polícia Militar 
e seguiram a caminhonete. Os sus-
peitos foram localizados pela PM 
próximo ao viaduto de acesso ao 
Bairro XIV de Novembro. 

Após a tentativa de abordagem 
da PM, os dois tentaram fugir com 
o veículo. Os policiais então dispara-
ram contra o veículo. Eles atingiram 
os pneus e um deles atingiu a cami-
nhonete, alvejando o adolescente. 

O ferimento foi na região do 
tórax e o adolescente foi levado 
ao HU (Hospital Universitário), mas 
não há informações sobre o estado 
de saúde dele. 

O outro rapaz foi encaminhado 
para a carceragem da 15ª SDP. 

Na caminhonete, os policiais 
encontraram uma arma falsa que 
havia sido utilizada no roubo, um 
radiocomunicador e um bloqueador 
de sinal de telefone. 

A caminhonete foi levada para 
a 15ª SDP, onde passará por perí-
cia. Um inquérito será instaurado 
para investigar o caso. 

O nome dos suspeitos não 
foi divulgado.

 

Em fuga com carro roubado, 
adolescente é baleado pela PM

Estelionato pode 
ser registrado via 
Delegacia Eletrônica
Por conta da pandemia do novo 
coronavírus, com o objetivo de evitar 
a locomoção de vítimas de crimi-
nosos até uma delegacia, a Polícia 
Civil do Paraná disponibiliza agora a 
possibilidade de registros de queixas 
de estelionato também por meio da 
Delegacia Eletrônica. Acessando o site 
(delegaciaeletrônica.pr.gov.br), com 
orientações autoexplicativas, pode 
ser feito registro de todos os tipos de 
estelionato, pelas pessoas que foram 
lesadas de alguma forma.
O Boletim de Ocorrência é encaminhado 
via e-mail para a vítima, e também direcio-
nado à Delegacia de Policia da respectiva 
cidade, ou Especializada, onde houver. 
Posteriormente, a vítima será convidada a 
comparecer em data pré-agendada àquela 
unidade para formalizar sua representa-
ção e apresentação da documentação 
comprobatória dos fatos.
Além desse crime, a Delegacia Eletrô-
nica já vem atendendo a população 
com registros de furto ou perda de 
placa de veículo; furto ou perda de 
documentos; furto ou perda de obje-
tos; perda de referências financeiras 
(cartões bancários, cheque e dinheiro), 
além de registrar desaparecimento de 
pessoas e denúncias anônimas, estas 
sem identificação, ou se identificando, 
caso deseje retorno da investigação.

A CAMINHONETE ficou com marcas dos tiros e deve passar por perícia

O ACIDENTE 
A colisão seguida de capotamento 

aconteceu na esquina das Ruas Áustria e 
Suíça. Câmeras de vigilância registraram 
a ocorrência e mostram que o condutor 
sem habilitação atravessa a rua sem frear, 
atingindo o veículo que vinha na via pre-
ferencial e que capotou. A vítima, Heber-
son Vicentin, de 43 anos, morreu na hora.  

Motorista que causou acidente 
com morte não tinha habilitação 
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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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Com atenção às medidas 
de isolamento, o FC 
Cascavel voltou a treinar 
nesta semana com o 
elenco praticamente 
completo, depois de 
mais de dois meses 
sem atividades. É que 
dois atletas (o zagueiro 
Guilherme Borech e o 
atacante Magno), além 
do presidente da equipe 
(Valdinei Silva), testaram 
positivo para covid-19 
nos testes realizados no 
último fim de semana. 
Agora, os infectados 
seguem em isolamento 
domiciliar, enquanto os 
demais em isolamento no 
CT da equipe, onde 
farão treinos físicos e 
táticos respeitando o 
distanciamento recomen-
dado pelas organizações 
de saúde e a cartilha 
do Clube.

 O repasse de subsídio público 
municipal às organizações espor-
tivas da sociedade civil está 
desde sábado (30) oficialmente 
suspenso em Cascavel. O deta-
lhe é que o Decreto 15.408 está 
datado de 27 de abril, mais de um 
mês antes da publicação. E isso 
chamou a atenção da comunidade 
esportiva cascavelense.

É que a publicação do docu-
mento era esperada para o dia 
30 de abril, um dia depois que 
as associações esportivas toma-
ram conhecimento da decisão da 
Secesp (Secretaria de Cultura e 
Esporte) como medida de conten-
ção de despesas para concentrar 
esforços no enfrentamento da pan-
demia do novo coronavírus.

Na ocasião, dirigentes de equi-
pes, técnicos e atletas protesta-
ram e uma reunião foi marcada 

para a semana seguinte, no dia 
5 de maio. Nela, a Secesp expôs 
situações relacionadas ao Tribu-
nal de Contas do Estado, como 
a preocupação do Município em 
responder por fazer os repasses 
sem que as equipes seguissem 
o cronograma de atividades esti-
pulado quando da assinatura dos 
contratos, e as equipes argumen-
taram que adaptaram os treinos 
devido às medidas de distan-
ciamento e isolamento social, 
mas que não os interromperam, 
permanecendo, assim, com com-
promissos com atletas, técni-
cos, fornecedores e para manter 
estruturas físicas.

Além disso, propuseram a sus-
pensão no repasse dos recursos 
somente em maio de 2020; a sus-
pensão no repasse dos recursos 
em maio e junho, desde que este 

valor seja repassado posterior-
mente; ou repasse de percentual 
menor do que está pactuado nos 
planos de aplicação nos meses 
de maio e junho, contanto que 
nos meses seguintes o percentual 
não repassado em maio e junho 
seja novamente agregado aos pla-
nos de aplicação.

Desde então, as discussões 
entre dirigentes de equipes e 
representantes da Secesp pas-
saram a ser não presenciais, 
com troca de e-mail e mensagens 
com solicitações de mudanças na 
ata da reunião e novas propos-
tas que par tiram de ambos os 
lados, Município e organizações 
da sociedade civil. Ainda assim, 
o decreto foi publicado no dia 30 
de maio, com data de 27 de abril 
e sem levar em conta o que foi 
discutido desde 5 de maio.

Sangue tricolor
Entre vários problemas 

causados com a pandemia, a 
diretoria do Cascavel Futsal 
percebeu a necessidade de 
elevar o indicador de doação 
de sangue na cidade. Com 
isso, o elenco tricolor esteve 
no Banco de Sangue  
na última semana para  
fazer a sua parte. 

Atletas e membros da 
comissão técnica realizaram 
a doação e lançaram uma 
campanha visando chamar a 
atenção da população para 
essa carência que  
foi agravada ainda mais,  
com o momento que  
estamos passando.

Para quem doar sangue 
nesta semana no Banco de 
Sangue de Cascavel, desde 
segunda-feira (1º) e até sexta-
-feira (5), a Serpente sorteará 
uma camisa oficial e uma 
bola de futsal.

Decreto da discórdia é publicado

FCC
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Audiência
O dado consolidado de audiência 

divulgado segunda-feira (1º) pelo 
Kantar Ibope confirmou que a exibição 
do jogo entre Palmeiras e Deportivo 
Cali (COL), que deu ao clube paulista 
seu até aqui único título da Liberta-
dores, teve o pior índice das reprises 
de futebol nos domingos da Globo. 
A emissora perdeu na audiência para 
o programa da apresentadora Eliana, 
do SBT. No horário do jogo, foram 10 
pontos de média de telespectadores 
ligados na Globo e 11 no SBT.

Audiência 2
Reexibida no último domingo (31) 

pelo SporTV, a goleada por 7 a 1 da 
Alemanha sobre a seleção brasileira, 
pela semifinal da Copa do Mundo de 
2014, elevou os índices de audiência 
do canal esportivo. A partida deu duas 
vezes mais ibope do que o normal para 
a “Faixa Especial”, exibida em horário 
nobre durante a pandemia do novo 
coronavírus, e foi mais assistida que 
jogos ao vivo do Campeonato Alemão.

 Depois do Campeonato Alemão, 
chegou a hora de mais uma grande liga 
voltar na Europa. Nesta quarta-feira (3), 
é a vez de o Campeonato Português 
retornar. A dez rodadas do fim da com-
petição, as disputas retornar depois de 
quase três meses paralisados por conta 
da pandemia do novo coronavírus.

Na liderança isolada com 60 pon-
tos, um a mais que o vice-líder Ben-
fica, o Porto tem pela frente hoje, às 
15h15 (de Brasília), o Famalicão, no 
Estádio Municipal de Famalicão, em 
Vila Nova de Famalicão. O time da 
casa é o sétimo colocado, com 37.

Invicto há sete partidas no cam-
peonato, o Por to não vai poder 
contar com um dos seus principais 
jogadores. O lateral Alex Telles, 
ex-Grêmio e que vem sendo pre-
tendido por Paris Saint-Germain e 
Chelsea, está suspenso.

Mas o atual líder do Português 
ainda tem outros brasileiros em seu 

Português de volta
elenco e que devem estar em campo 
nesta quarta, como o volante Otá-
vio (ex-Internacional) e o atacante 
Tiquinho (ex-América-RN, Botafogo-
-PB, Treze-PB e Veranópolis-RS). Tem 
também o brasileiro naturalizado por-
tuguês Pepe, ex-Real Madrid.

O Famalicão também tem um 
desfalque brasileiro por suspensão: 
o atacante Ricelli, ex-Mirassol. Uma 
das surpresas do campeonato, o 
time conta com outros brazucas no 
elenco: os goleiros Vana (ex-Coritiba) 
e Rodrigo Defendi (ex-Bragantino), o 
zagueiro/lateral-direito Patrick Wil-
liam (ex-Vila Nova e Ceará) e os ata-
cantes Anderson (ex-Guaratinguetá) 
e Walterson (ex-São Bento). 

Jogo de reabertura
No outro jogo desta quarta-feira, 

o de reabertura do campeonato, às 
15h, o desesperado Portimonense 

recebe o Gil Vicente no Estádio 
Municipal de Portimão, em Porti-

mão. Os donos da casa não ganham 
há 12 rodadas e amargam a penúl-

tima colocação, com 16 pontos. 
Foram duas vitórias em 24 jogos. 

Já o Gil Vicente é o nono colocado, 
com 30. O Portimonense conta com 
nove brasileiros em seu elenco, um a 
menos que o Gil Vicente. O titular no 
gol do time visitante é Denis, ex-São 

Paulo, Ponte Preta e Figueirense.

JOGAM HOJE
            ALEMÃO

15h30 Werder Bremen x E. Frankfurt

             PORTUGUÊS
15h Portimonense x Gil Vicente
15h15 FC Famalicao x Porto 

Fórmula 1 anuncia retorno

A Fórmula 1 confirmou nas primeiras 
horas dessa terça-feira (2) o calendário da 
temporada 2020 com apenas oito corridas. 
Somente seis países europeus foram envolvi-
dos, na espera do cenário mundial da pande-
mia do novo coronavírus melhorar, incluindo 
mais de um grande prêmio no mesmo local. 
O primeiro GP está marcado para 5 de julho 
em Spielberg, na Áustria. Não haverá a pre-
sença de público nesta fase inicial.

Inicialmente, só foi divulgado o 
calendário europeu da temporada. A 
ideia inicial da organização da categoria 

continua sendo realizar entre 15 e 18 
provas, passando ainda por Ásia, Oriente 
Médio e pelas Américas. Sendo assim, o 
GP Brasil ainda não está confirmado.

O detalhe é que o calendário anun-
ciado tem repetição de sedes. O início da F1 
está agendado para 5 de julho em Spielberg 
(AUT), que receberá uma nova corrida uma 
semana depois. Depois de sete dias ocor-
rerá o GP da Hungria, em Hungaroring. Até 
6 de setembro, a Fórmula 1 ainda passará 
duas vezes por Silverstone, na Inglaterra, e 
por Espanha, Bélgica e Itália.
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 A Caixa começou a creditar a 
segunda parcela do auxílio emer-
gencial de R$ 600 diretamente 
nas contas bancárias indicadas 
pelos beneficiários. Os recursos, 
que haviam sido antecipados para 
uso digital pelo aplicativo Caixa 
Tem, agora serão transferidos 
automaticamente para as contas 
informadas pelos beneficiários, de 

 A Fundação Banco do Brasil doou ao 
Provopar de Cascavel 1.000 cestas 
básicas e 1.000 kits de higiene. “As 
cestas serão destinadas para famílias 
em situação de vulnerabilidade social 
de Cascavel. Hoje [ontem] mesmo já 
começa a entrega desses itens, porque 
realmente muitas pessoas estão preci-
sando”, disse a coordenadora do Provo-
par, Néia Alberton. Cada cesta tem 22 
quilos de alimentos não perecíveis.
Em outra ação, o Corpo de Bombeiros 
de Cascavel aderiu à campanha estadual 
Cesta Solidária e arrecadou 162 cestas 
básicas que serão distribuídas aos mais 
vulneráveis. A instituição destinou os 
itens à Defesa Civil, que repassou as 
cestas à Secretaria de Assistência Social, 
que será responsável por destinar os 
alimentos às famílias em situação de 
vulnerabilidade social do Município.  

CONFIRA CALENDÁRIO
 DA 2ª PARCELA DO AUXÍLIO 

SAQUE EM ESPÉCIE

Nascidos  ............... saque
janeiro ....................... 30/05
fevereiro .................... 1º/06
março ........................ 02/06
abril ........................... 03/06
maio .......................... 04/06
junho ......................... 05/06
julho .......................... 06/06
agosto ....................... 08/06
setembro ................... 09/06
outubro ...................... 10/06
novembro ................... 12/06
dezembro ................... 13/06 

Caixa paga 2ª parcela de auxílio
acordo com o calendário de saque 
em espécie.

A transferência dos valores não 
movimentados pelo Caixa Tem será 
realizada para quem indicou contas 
para recebimento de outros bancos 
ou poupança existente na Caixa. 
Com isso, esses beneficiários 
poderão procurar as instituições 
financeiras com quem tem rela-
cionamento, caso queiram sacar, 
segundo orientou o banco estatal.

Mães adolescentes
As mães com menos de 18 anos 
podem pedir o auxílio emergen-
cial de R$ 600 e de R$ 1,2 mil para 
aquelas que cuidam sozinhas dos 
filhos. A novidade está disponível na 
16ª versão do aplicativo Caixa Auxílio 
Emergencial, que foi liberada dia 30 
de maio pela Caixa.
A mãe menor de idade precisa 
cadastrar pelo menos dois mem-
bros da família (ela própria mais um 
filho, no mínimo). Caso a adoles-
cente pertença a uma família maior, 
com algum membro que tenha se 
cadastrado no auxílio emergencial, 
precisará fazer o cadastro compatível 
com o do outro membro da família.
Mães grávidas não poderão fazer o 
cadastro porque o aplicativo pedirá o 
CPF do filho. 
O processo se dará de forma igual 
ao dos demais cadastramentos. Ao 
entrar no aplicativo, a mãe digitará 
nome completo, número do CPF, 
nome da mãe e data de nascimento, 
conforme constam nos cadastros da 
Receita Federal. O aplicativo oferece 
a opção “mãe desconhecida”, caso a 
requerente não conheça a mãe. 

Atendimento
A Caixa reforça que não é preciso 
madrugar nas filas e garante que 
todas as pessoas que chegarem às 

agências durante o horário de funciona-
mento, das 8h às 14h, serão atendidas. 

Elas receberão senhas e, mesmo com as 
unidades fechando às 14h, o atendi-
mento continua até o último cliente. 
O banco fechou parceria com cerca 

de 1.200 prefeituras em todo o País 
para reforçar a organização das filas e 
manter o distanciamento mínimo de 

dois metros entre as pessoas.

S
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Cestas básicas
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