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Pacientes com covid-19
aguardam vaga em
Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) no Rio de
Janeiro. Sgundo a
Secretaria de Saúde do
Estado do Rio, todos os
leitos dedicados a
pacientes com a infecção
causada pelo novo
coronavírus estão
ocupados atualmente,
com exceção do Hospital
Regional Zilda Arns, em
Volta Redonda. O prefeito
do Rio, Marcelo Crivella,
prometeu novas vagas.

SP: MORTE POR NOVO
VÍRUS CRESCE ENTRE
MAIS JOVENS
VÍTIMAS O novo coronavírus
matou mais uma criança em
São Paulo nas últimas 24 horas. Segundo a Secretaria estadual da Saúde de São Paulo, a quarta vítima infantil
da covid-19, doença causada
pelo novo vírus, tinha 4 anos
e vivia em Francisco Morato,
na Grande São Paulo. De
acordo com um balanço feito
pela secretaria, o número de
mortes por coronavírus entre crianças, jovens e adultos
cresceu dez vezes no último
mês, passando de 1 mil na
faixa etária abaixo dos 60
anos. Até o dia 11 de abril,
nenhuma criança tinha
morrido com esse diagnóstico. Entre os idosos, com idade igual ou superior a 60
anos, a mortalidade pelo coronavírus cresceu seis vezes,
passando, em um mês, de
460 para 2.739. São Paulo
tem, ao todo, 3.743 óbitos
pela infecção.

PE RESTRINGE
CIRCULAÇÃO EM
RECIFE E 4 CIDADES
ISOLAMENTO O governo de
Pernambuco decretou quarentena em Recife e nas cidades de Olinda, Jaboatão
dos Guararapes, Camaragibe
e São Lourenço da Mata a
partir do próximo sábado,
dia 16. A medida terá 15 dias
de duração e prevê restrição
de circulação de pessoas e de
veículos nesse período. As
informações são do G1. De
acordo com o site, a recomendação anterior era que
os moradores desses municípios apenas ficassem em
casa, agora, eles passam a
ser obrigados a ficar em casa. Também foi determinado
o uso obrigatório de máscaras de proteção em vias públicas para quem precisar
sair de casa. Recife é a quarta capital do país a adotar a
proibição de circulação de
pessoas nas ruas.
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BRASIL

Ministério
propõe novas
diretrizes para
distanciamento

Casos de covid-19
diminuem quantidade de
transplantes no Brasil
BALANÇO Com 45.636 pessoas na lista de espera por transplantes de órgãos no país, o
novo coronavírus já tem reflexos para quem
precisa receber um órgão saudável. Desde
que a Organização Mundial da Saúde (OMS)
decretou a pandemia de covid-19, em março
deste ano, os transplantes de rim, que representam 66.89% da lista, foram os que registraram maior queda. Este ano foram 477 - 33
a menos que no mesmo período do ano passado. Para transplantes de coração, o número de procedimentos realizados no mês de
março caiu para 25 - em 2019 foram 37.
Segundo o Ministério da Saúde, vários critérios estão sendo levados em consideração
para adiar cirurgias. Um deles é a condição
dos pacientes. Os mais estáveis, que toleram
aguardar a melhora da situação de pandemia, estão com cirurgias postergadas.

477

transplantes de rim
foram feitos no Brasil
até março deste ano,
quando a OMS
decretou a pandemia

MEC anuncia as datas de
inscrição para o Sisu, o
ProUni e o Fies
EDUCAÇÃO O ministério da Educação anunciou ontem as datas de inscrição nos processos seletivos do segundo semestre de 2020
que utilizam o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) como forma de ingresso no
ensino superior. As inscrições para o Sistema
de Seleção Unificada (Sisu) poderão ser feitas
entre 16 e 19 de junho. O Sisu seleciona estudantes para as vagas em instituições públicas
de ensino superior em todo o país. Já as inscrições para o Programa Universidade para
Todos (ProUni) serão de 23 a 26 de junho. O
programa seleciona estudantes para bolsas
em instituições privadas de ensino superior.
As bolsas variam de acordo com a renda dos
candidatos e podem ser parciais, de 50% da
mensalidade, ou integrais, de 100%. Para o
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), as
inscrições serão de 30 de junho a 3 de julho.

ATENÇÃO AO CALENDÁRIO:
ï Sisu As inscrições vão
ocorrer entre 16 e 19 de junho.
O programa seleciona para as
universidades públicas
ï Prouni As inscrições vão
ocorrer de 23 a 26 de junho. O
programa dá bolsas de 100% e
de 50% em universidades
ï Fies As inscrições serão de
30 de junho a 3 de julho. O Fies
oferece financiamento para
faculdades e universidades privadas em todo o país.

PANDEMIA O Ministério da Saúde divulgou
ontem as novas diretrizes para orientar a definição de medidas de distanciamento social
durante o atual estágio da pandemia de coronavírus no país. As propostas do chamado
“Plano de Gestão de Risco” servem como um
guia de análise da situação de cada estado ou
cidade para definir as medidas de distanciamento social e estratégias complementares.
Serão avaliados quatro eixos: a capacidade
instalada de tratamento, o nível epidemiológico, a velocidade de crescimento e as condições de mobilidade urbana. Na capacidade
instalada, estarão aspectos como quantidade
e taxa de ocupação de leitos.
Os detalhes sobre os eixos não foram divulgados, mas o ministro da Saúde, Nelson
Teich, afirmou que os critérios serão apresentados de forma completa amanhã, quando a versão final deverá ser anunciada.
Cada grupo possui indicadores que geram
uma pontuação, que começa em 0 e pode
chegar a 20 pontos no caso de um dos eixos.
Com isso, são avaliados os níveis de risco, de
muito baixos a muito altos. A partir dessa
classificação de riscos são indicados tipos de
distanciamento social: seletivo I e II, ampliado I e II e restrição máxima.
Em entrevista no Palácio do Planalto Nelson Teich afirmou que o trabalho para estabelecer as novas diretrizes de distanciamento foi feito em parceria com os secretários
estaduais e municipais de saúde.

Não é uma política de
flexibilização. É análise de cada
local e a partir delas definimos
as ações Nelson Teicha
Ministro da Saúde

$!ljlfùõ!¢ XõTff$¢\ l fù¢$fõ!õ 6 ¢
¢ñfý& l \ffù¢÷w& $l T¹ ..è1è.è.
ý  O 2Ùâ5ë2ë28 ýújfZ! jWjôúbOb! O 22ë5ë2ë28 hzt|¢¦~¢|nz ¤¢ S¢¤¦¾~¢|nzq ¤h¢tqzq
Eh¾t~Ö¦¾ Öq¦¾> dzqxn¾>  ý6q ¢ ýøhC ¢ dzqxn¾¾t¢q x¾t¾ ~¾|kn¢|«Ìz ¤¾ ø¢¦t¢n¾t¾ ¤¢ ø¾d¤¢
¤¢qn¢ Sk|¦ xz8 ! ¦¢tn¾~¢ q¢tÖ t¢¾_¾¤z |z ¤¾ èè1.ã1è.è.> Óq .Ú×æ.¥8 ú¢nt¾¤¾ ¤¢ j¤n¾ qn¢
bn¾x¦ktk8º¾8zh8ºt© ¢;¦n¾¦z¢q ¢ |z q¢nzt ¤¢ ¦n¾«g¢q ¤¢ q¢k|¤¾ ¾ q¢`n¾; ¢t¾ ¤¾q 2Ü Óq íë
ô¢Ö EßåC éçé2;ëëÜå8 bn¾x¦ktk íí52å5ë28 ^¾t¤¢ 8 ¤zq ø¾|nzq R ýt¢z¢tz !÷¦¾8

2>å >Û:LLèB ~Q ãQ:ßê ãQò
×Lãê ~Q BLLßðqê
<9v> <97lµºt l¸ FFþI"F"FL 3µï p¿ ¿ÆL >×²¿ï ÃÛÛÆç Á¿ ¿¿Û ÛÛ
½¿Ãµ¿ Á¿ ¿×¯ µÛÁ Û¿Á¿ Û ¿Ã¿µÁÛÁ¿ ÁÛ µìÛÛL 7¿ç Á¿ º×¿Ûï
""IFûI"F"FR ï FòïFF¸L tÃÛ¬ ÛÛ µ½ÛÆ¿ ¿ ¿µÛÁÛ Á ¿ÁµÛ¬ï µìÛÛ pµÃµÛ¬ Á¿ 7¿O
7Ã  {{{LÃÛÛÛ¿¿L×ÛL»L×L pÛµÛ Á¿ òµÛ {¬µÛ Á 7Û n <¿»¿µÛL

ÜÙGEG@ÔÐÙ} 2Ð.@w@Ü}6 tG @Ô}zÐ.}
ÜÙGCmÞ G6GÔÙz.@wÞ .F äÁäç¿ä¿äê 9 ~»² ¹· yÓÏ~Ó »~»Ó Ó ÓÏ·~Ó ¹ 7·³ß
~¥·}» g F#FI!F!FR Ïª·{Ó¹ Ó ´5)y1yôk9 «~ o~y-~ 7´1-~)3yã´«9 -y79 ^®FR ~k
´-~g«yk~g-9 ´1 «~k´g«´1 «´ 1~®3~-´3y´ «~ ´«kygy1-3´ôk9L 3·»·Ï· ¹Ó
Óë Ó» !!IFùI!F!F æ #FëFF°¾ ´Ï·~Ó ¹Ó Óë !!IFùI!F!F æ #FëFF°¾ y²» ¹Ó
·ß ¹· ¹~Ó ¹· ·¾ë !!IFùI!F!F æ #FëýF°L 9 ·¹Ó¥ ¹·é · Ó¹~¹ Ó 1·¹· ¹Ó
7·µ·~Ó k~»Ó¥ ~ ÓÓ{» ¹ · sssLÓÏ~ÓLÏÓL³{LÏI¹Ó)»Ó¥L°¥L o»Ó¾ß ±±
 ñ#ûîîôL yµÓ¾x·  «·E ¹· o»Ó¾x· ~ ÓÓ{» ¹ ·OÓ¥ë ÓÏ~Ó¥»Ó·³Ó¥L»L
yÓÏ~ÓI±´R Fñ ¹· Ó ¹· !F!FL o~»Ó· ¹· ®L 1L ±Ó· c 7·³·ÓL

àÝKIKD×ÓÝ 6Ó2D{Dà: xK GÓ26~D
ÏDÛâ xK :D{D×ëkâ c àÝKGkâ K:K×Ýw2D{â 2 èèÀïÄèàKïà6G
# !t£{£t{ ¥¿ !U ¥£ gò Q Ud;  ¥£q}¿¥{ ¿nt¿h§q ¥{ £§t£n{ } âéç ¥£ íÜ ¥£ ¥£_£»t{
¥£ ë2íÙ> £h¿ ¿{ §{}£§£}n{ ¥{q }n£t£qq¿¥{q> wk£ t£¿_¿tÖ §n¿ªË{ !üjgY# jYjöübQd#
Q 22å;ë2!j;!Ug £ ëí52å5ë2ë2 Óq 2Ù22}> }{ qn£ ```8§n¿§{£q;£8§{8»t8 #`jö#Ö
ü£qnt{ ¥£ yt£ª{q y¿t¿ ¡knkt¿q £ £h£}nk¿ §{}nt¿n¿ªË{ ¥£ £yt£q¿q ¥£qn}¿¥¿q ¿{ ¡{t}£§£}n{
¥£ §£}n{> ¡£tt¿£}q> §£tÐ§{q £ {knt{q ¥£qn}¿¥{q ¿ ¿}kn£}ªË{ ¥¿q q£§t£n¿t¿q ¥¿ yt£¡£nkt¿
k}§y¿ ¥£ gk¿}¿»;¿8 # j¥n¿ £}§{}nt¿;q£ ¥qy{}h£ }{q qn£qÖ ```8k¿}¿»8»¿8{h8
»t5§n¿§{£q> ```8§n¿§{£q;£8§{8»t £ }¿ q£¥£ ¥¿ !t£¡£nkt¿ Uk}§y¿> ¿{t£q }¡{t¿ªe£q
}{ ú£n{t ¥£ Y§n¿ªË{ ¥£ 2ß22} Óq íé22}8 ö££¡{}£ £k¿tÖ EßßC Ù ÙÜéí;Üíââ> £;¿Ö
yt£¿{££nt{}§{k¿}¿»£¿8§{ ; hk¿ªË{ ¥{q {knt{q ¿n{q ; Öt{ #÷§¿;qn£Ö ```8
k¿}¿»8»¿8{h8»t8 }¥£tq{} ü»£t{ ¥{q ú¿}n{q Q 2ß52å5ë2ë2 ; !t£{£t{

ÜÙGEG@ÓÏÙ} 2Ï.@w@Ü}6 tG Ü}62}× tG 2Þ.ÓG }6ÓÞ
}Ë@×Þ tG wB}2}2G.ÓÞ ÜVz6@wÞ .ê® ä½çÀäÀäwÜ
5¯r|*5è .µ¢µ»Ü ·Ñ ~Ñ Ñ« xÑ~Ñ¨Ñ ÑÑ ³µ¹«µ~ ·µ «~µ ·µ ¹«»Ü ·µ ¥«~
·µ µµ·Ñ µ¹¢Ñ Ñ µµ ·«~«Í{®· Ñ µ~{·Ñ~µM µ±{¢Ñµ~µ Ñ~«¹{¢Ñ· Ñ µ·µ qÍ¢«¹Ñ
{«¹«Ñ¢ ·µ µ·{¹Ñ»ÜM ·µx«· ã {µÜ ·Ñ Ñ{¢Ñ µ ·µ¹³¹«Ñ ·Ñ «~{Ñ»Ü µµ±µ¹«Ñ¢
·µ µ³µ~Ñµ~ ·Ñ Ñ·µ«Ñ µ¢ ¬Ñx®{ T¬5#v©JüëRM ¹³µ µµ¹«)¹Ñ»tµ
¹~Ñ~µ · *µ ·µ 0µ³µ³¹«Ñ µ ·µ µ{ ²µoG 3µ~µ·µJµ µ¹µÍµ Ñ ~Ñ Ñ~¸ 
·«Ñ üADAöDúAúAM  µ« · µ·µµ» µ¢µ~y«¹è ¹¢µÑ¢Ñ·µ~µÑ¢~GÍÑG±xGÍG v³ÑJµ
{µ  µ·«~Ñ¢ ·µ ¬®ÑÑµ~ 3qÍ¢«¹ µ~æ ·«®xµ¢ µ ®~~èDDpppGÑ¢Ñ·µ~µÑ¢~GÍÑG±xG
ÍD~ÑÑµ¹«ÑD¹ÑD¢«¹«~Ñ¹µG 3Ñ¢Ñ ·µ g~µ ²¢~M ¯Ñ®«ÑM AóDAöDúAúAG ²kgv0 3v0|. ©|
¬²0#²kx5 30|.v©|c*| ©² ¬3k ©|¬0|*5 cG© AîDúAúA

ÝÚHFHAÔÐÚ~ 3Ð/AxAÝ~7 uH {~ÚÚßx~Ø
ÝÚHDmß H7HÔÚz/Axß /¯ ååååÂèÀåÀåJ lª¸ªÐ¼Ý à« ï!ø!ûõÝJ 6 4 ´°´ª  6)¸ªÐ£  Ð tÌ£ª¸
Ð ª´ ´Ð¶ |´P ´Ð£ªoÐ M´Mæ Ð £ª¸ªÐ¼Ýé 4 ¸´ ´¶ªª Ðªy D!DìGýDýDJ h¶Ð£ª¶Ð¶´
4 ´°Ý ~£´ |ª¸ dC DDDD!GýDýDJ +ª h´ 4 ´¼  l´ a 6±t~+6é ´|ªª¼Ý ¶´ DýW¶ªU
y´±¸|£ ¶´ Ð´ªP ¸ÐÐ¸ª¶Ð¶´ øW¸ª¸U ´ÐP â´  phP Ð Ð Ð´¶´ Ð ´¸´ª¶Ð¶´ ¶Ð
/´¸ ´Ð ªÐ h|ª¸ªÐ£ ¶´ /Ðt¶´ ¶´ ±Ð ¸ÐJ «ÐÐ ´ z Ð ¶Ð ´Ì´ | Ð ¶Ð 4 Ðé ýõGDøGýDýDP
j/ DìéûD Wz æ ª ¶´ ± Ð±£ªÐUP Ð /Ð£Ð ¶´ lª¸ªÐ¼w´P ª|Ð¶Ð Ð ´yJ ´®hP «òDøP ®´ P
±Ð ¸Ð M ±ÐJ 6 ´¶ªÐ£ ¸ ¶ ´| Ð´pP ¶´y´ æ ´ Ìª¶  ª´ qqqJ£ª¸ªÐ¸´M´J¸J
Ì J x² Ð¼w´P Ð 4 ´²´ª| Ð h|ª¸ªÐ£ ¶´ ±Ð ¸ÐP Ð ´yJ ´®hP«òDøP ±Ðª  ®´ P ¶Ð DïéDD
Ð !ýéDD a /ª² ª ´£y´ ¶´ 2|´ª o d´ a 4 ´°´ª  6)¸ªÐ£J

"ýljle÷óý¡ VóRee"¡Z l Z¡h$¡ ýl¡Z
R"a RÖ éá4åéá4ééÞ7...é1Ù.

àÝKIKD×ÓÝ 6Ó2D{Dà: xK 6Ý{Û
ÏDÛâ xK àÝKGkâ K:K×Ýw2D{â 2 ÃÁìÅéÅéï & $v¥¡}¥v} §} Xm© {} §¥ XÁvÁ©×s R £>
v¥Á`Áv× ©pÁ¬Í}  Ýíåííí ; X}§Á§Á§¥ $!mjZ& m\mù!bTf& T éç5ë2ë2> } §Á ëë52å5ë2ë2
Ôs 2ÝØé2> {ÁvÁ £yms¬Í} §¥ Áp¥vÁ §¥ ©}sm} ¥ {¥vÁ¥p¥> §¥spÁ§}s {ÁvÁ spÁÁ¬Í}
§} ýsp¥Á §¥ X}p}vÁ¥p} §¥ ñ §¥} } Xm© {} §¥ XÁvÁ©×s ÁÁ> ©}£}v¥ ©}§¬g¥s ¥
¥a¡¥©Ás ¥spÁ½¥¥©§Ás } ù¥v} §¥ !¥£¥v¥©Á> {Ávp¥ p¥¡vÁp¥ §} m§pÁ8 m§pÁ §s{} j¥ }s
sp¥sØ bbb8ÁvÁ©Ás8½Á8¡}j8½v ¥ bbb8©pÁ©}¥s;¥8©}8½v8 XÁ}v¥s £}vÁ¬g¥s ùØEàéCéåéé;ëíëí ;
£Tù&Tf& \8 T8 j&Xmý R $v¥¡}¥v}8
ÏDÛâ xK àÝKGkâ K:K×Ýw2D{â 2 Ã¿ìÅéÅéï & $v¥¡}¥v} §} Xm© {} §¥ XÁvÁ©×s R £>
v¥Á`Áv× ©pÁ¬Í}  Ýíåíéà ; X}§Á§Á§¥ $!mjZ& m\mù!bTf& T éå5ë2ë2> } §Á ëë52å5ë2ë2
Ôs í2Ø22> {ÁvÁ }pvÁpÁ¬Í} §¥ ¥{v¥sÁ ¥s{¥©Á`Á§Á {ÁvÁ } £}v¥©¥p} {Áv©¥Á§} §¥ ©Áv¡Á §¥
}a¡¥} ¥§©Á ©} £}v¥©¥p} §¥ ©§v} ¥ v¥¡¥ §¥ ©}}§Áp} {ÁvÁ Áp¥§¥v } h}s{pÁ
Xm©{Á v8 ojÁv} ¥`¥vvÁ> õ§Á§¥s §¥ ýÁd§¥ ¥ ý£Xõ> ©}£}v¥ ©}§¬g¥s ¥ ¥s{¥©ø©Á¬g¥s
©}p§Ás } p¥v} §¥ v¥£¥v¥©Á> {Ávp¥ p¥¡vÁp¥ §} ¥§pÁ8 m§pÁ §s{} j¥ }s sp¥sØ bbb8
ÁvÁ©Ás8½Á8¡}j8½v5ýp¥5Áv}&ø©Á ¥ bbb8©pÁ©}¥s;¥8©}8½v8 XÁ}v¥s £}vÁ¬g¥s ùØEàéCéåéé;
ëíëí ; £Tù&Tf& \8 T8 j&Xmý R $v¥¡}¥v}8

¡ïeû$ l Zee÷¡öw$
/ ax§µ¬§ ³± eÍÍ *±Í C ¥¨F ¯Íã -±Ù -±~±µ§Í ÍÍ  (§~{±Í ³± *±§~{ ³± -±¸~
³± ]@@ ::í=ó:ó:F É¤±{§uÍ³  ±§~{ ³± ±¸~ u§~Í³ µ{Í{Í¸s±~ ¯x{xÍ~ ± ±u±{xÍ§~
ÍÍ Íx§~§¸Ù ³± µ±~{Í~ Éã~§µÍ~ ÍÍ ³§~{§Éx§¸Ù Í ±~~Í~ x± ~± ±µ{Í ± ~§{xÍ¸Ù ³±
ux±ÍÉ§§³Í³± ~µ§Í ±~{± x§µ¬§@ ¨É±{xÍ ³§Í óó=:í=ó:ó:F à~ :äÞ:: M§{K ªÍ~F Í ~±³± ³Í
-±¯±§{xÍ ax§µ§Í@ /~ ³±Í§~ Í{~ ³±~{± µ±{Í± ~±Ù xÉ§µÍ³~  ³§ã§ )µ§Í ³ x§µ¬§
ª{{Þ==mmm@ÍÍ±Í@ÉÍ@u@É@ p¯Í¸s±~ ±Í§~ Í{Íuµ~ ³ ±CÍ§ §µ§{ÍµÍ@ÍÍ±Í@ÉÍ«Í§@
µF x ± {±±¯± MççK ñïççCõ:áõ@ eÍÍ *±Í C ¥¨F õõ ³± Í§ ³± ó:ó:@ l~± aÍµ~ (Í±~
³± (xlÍ C -±±§@
¡ïeû$ l Zee÷¡öw$
/ ax§µ¬§ ³± eÍÍ *±Í C ¥¨F ¯Íã -±Ù -±~±µ§Í ÍÍ  (§~{±Í ³± *±§~{ ³± -±¸~
³± ]@@ ::ê=ó:ó:F É¤±{§uÍ³  ±§~{ ³± ±¸~ u§~Í³ µ{Í{Í¸s±~ ¯x{xÍ~ ± ±u±{xÍ§~ ÍÍ
Íx§~§¸Ù ³± Í{±§Í§~ ±~{§u~ MÉÍ~F x§¯±~F ±³ÍªÍ~F ±³±~F {¯µx~ ± x{~ µ±Í{~K@
¨É±{xÍ ³§Í óó=:í=ó:ó:F à~ õ:Þ:: M³±lK ªÍ~F Í ~±³± ³Í -±¯±§{xÍ ax§µ§Í@ /~ ³±Í§~
Í{~ ³±~{± µ±{Í± ~±Ù xÉ§µÍ³~  ³§ã§ )µ§Í ³ x§µ¬§ ª{{Þ==mmm@ÍÍ±Í@ÉÍ@u@
É@ p¯Í¸s±~ ±Í§~ Í{Íuµ~ ³ ±CÍ§ §µ§{ÍµÍ@ÍÍ±Í@ÉÍ«Í§@µF x ± {±±¯± MççK
ñïççCõ:áõ@ eÍÍ *±Í C ¥¨F õõ ³± Í§ ³± ó:ó:@ l~± aÍµ~ (Í±~ ³± (xlÍ C -±±§@

