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EDITORIAL

400 milhões de
dólares entregues
de forma obscura
A atitude do Governo do Estado de retirar
do portal da transparência os contratos formados pela Secretaria de Saúde e o Iabas, no
valor de R$ 850 milhões, após denuncia do
blog do jornalista Ruben Berta é escandalosa.
São mais de 400 milhões de dólares. Números só
comparáveis aos escândalos do PT na Petrobras.
É muito dinheiro em qualquer parte do mundo.
Se o nosso governador fosse o Wilson Witzel, o ex-juiz federal, que se apresentou na campanha, surfando na onda moralizante de Sérgio
Moro e Jair Bolsonaro, a atitude deveria ser outra: abrir os números e pedir transparência total.
Foram retirados não apenas os documentos
destes contratos, mais de outros onze. Cadê o
Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas?
Cadê a Alerj? Por que tenta omissão dos órgãos
fiscalizadores? E ainda cadê o jornal O Globo e o
jornal O Dia que não publicam uma linha sobre
isso? Cadê a criação da força tarefa para colocar a
lupa de forma antecipada nestes malfeitos?

Nesta luta está o espírito investigativo do Ruben Berta, o Correio da Manhã e agora a Folha
de S. Paulo. A omissão de parte mídia carioca
beira a conivência.
Essa Iabas, uma OS que cresceu nos braços do
PT e do relacionamento do seu presidente com o
ex-presidiário Cândido Vacarezza consegue um
contrato BILIONÁRIO, sem concorrência, sem
contratação emergencial, apenas porque a Casa
Civil inseriu um inciso no decreto, que beneficia a
contratação direta de Organizações Sociais (OSs).
Ao permitir isso, o governador Wilson Witzel
rasga toda a sua história de magistrado e permite
uma artimanha, que até mesmo o seu colega, o
ex-governador Sérgio Cabral, não teve coragem
de fazer. É uma vergonha! Se forem encontradas
irregularidades, é um crime de guerra em meio a
uma pandemia.
Cláudio Magnavita, Diretor de Redação
do Correio da Manhã
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Ruy Castro
Dilema de escritório
Em 2016, li na Folha uma
entrevista da governadora de Tóquio, Yuriko Koike, em que ela dizia que estava combatendo a ideia
de que “é bonito ficar até tarde no
escritório”, como os japoneses foram ensinados a acreditar a partir
da Segunda Guerra. E contou que
começara uma campanha para que
as pessoas dessem menos horas de
expediente no escritório e as substituíssem pelo trabalho em casa.
Bem, isso foi em 2016. Hoje,
todos os funcionários que Yuriko queria mandar mais cedo para
casa já estão em casa – em quase
toda parte e em tempo integral.
Por causa do coronavírus, as empresas fecharam seus escritórios

presenciais. E, quando a pandemia
passar, talvez concluam que será
besteira voltar para o escritório se
se pode fazer o serviço em casa.
Os escritórios não existiam
antes de 1800. Ideias, análise de
problemas e tomadas de decisões,
tudo se resolvia monocraticamente, com bons ou maus resultados.
Mas, então, no século 19, os escritórios se institucionalizaram.
As soluções ganharam em análise,
as ideias pulularam e as decisões
se tornaram mais práticas e objetivas, o que levou ao progresso, à
eficiência, à riqueza. O mundo
melhorou com os escritórios. É
verdade que eles geraram também
a burocracia, a luta pelos cargos e a

rivalidade entre os colegas.
Mas geraram igualmente os
afetos, desafetos, intrigas e paixões,
com tudo que isso implica –prazer,
êxtase, amor, assim como, às vezes,
sofrimento, desespero, dor. Não
terá sido essa fricção humana nos
escritórios que nos fez vividos,
experientes e adultos? E que, sem
esses embates, continuaríamos tão
infantilizados quanto ao nascer?
É o que veremos depois de superado o coronavírus: se o mundo
a que voltaremos será o de antes,
que nos moldou como somos, ou
se será um novo mundo, habitado
por pessoas que talvez não reconheçamos de saída e custaremos a
entender quem são – nós mesmos.

Alexandre Garcia
Vírus sem partido
O coronavírus, que nem brasileiro é, já tem partido e ideologia
aqui no Brasil. Como partido, por
ser estrangeiro, é inconstitucional e
não pode, por exemplo, ter atividade
política com intenções de reeleger
ou derrubar presidente nem pode,
pela lei eleitoral, ter candidatos a
prefeito, governador ou presidente
da república. Esse estrangeiro oportunista, no entanto, está fazendo
política e conseguindo matar brasileiros, empresas, empregos e renda.
Será que não percebemos que a
politização e a ideologização do vírus é que nos torna reféns desse perigo para a nossa saúde física, mental
e financeira? E que o bate-boca ideológico só agrava a situação? Enquanto nos mandam cobrir nosso
nariz e boca com máscara, na verdade quem se mascara para não ser
reconhecido na sua personalidade
política e ideológica é o corona. Superando a perplexidade do pânico
que imobiliza o pensamento e a in-

genuidade passiva de massa-de-manobra, é tempo de perceber que não
se pode permitir que esse estrangeiro seja usado na disputa do poder.
Politizar o vírus é potencializar seu
poder de destruição. A manipulação
a que temos sido submetidos por razões políticas é o velho truque de tirar vantagem no caos. E quem tem o
caos como meta pouco está ligando
para a sobrevivência dos brasileiros.
Veja uma questão óbvia. Descobriu-se que um velho conhecido
remédio contra a malária é capaz
de combater com êxito a Covid-19,
desde que aplicado logo nos primeiros sintomas, sem sequer esperar o
resultado do exame. A contraindicação é mínima, que o diga a ex-senadora Marina Silva, 62 anos, que
já passou por cinco malárias. Em
São Paulo, em alguns hospitais, a
aplicação da hidroxicloroquina com
azitromicina tem salvado vidas e recuperado rapidamente os doentes.
Mas há resistências políticas, pois

poderia significar uma vitória sobre
o vírus e um antídoto contra o caos.
O mundo inteiro está combinando
esse remédio contra a malária com
antibiótico ou antiviral; mas aqui
não pode, opõem-se os que têm o
caos como alvo.
Já se sabe que o vírus perde

força no calor e num corpo jovem
e saudável. O nosso país tropical
tem 80% de brasileiros abaixo dos
50 anos. São quase 170 milhões de
pessoas. Tirando dessa faixa doentes e primeira infância, ainda temos uma população de mais de 140
milhões que está sendo paralisada.
Protegendo os de saúde debilitada,
poderíamos segurar as duas pontas
da crise: a doença e o despencar da
renda. Em ambas, estão vidas. Mas
se associaram ao corona, os subvírus
da política, do ódio, da vingança, do
egoísmo, da vaidade. Se nos isolássemos disso, cedendo espaço à razão,
ao método, à união, amanhã estaremos mais fortes.

EDITORIAL

400 milhões de dólares
entregues de forma obscura
A atitude do Governo do Estado de retirar do portal da transparência os contratos formados
pela Secretaria de Saúde e o Iabas, no valor de R$ 850 milhões,
após denuncia do blog do jornalista Ruben Berta é escandalosa.
São mais de 400 milhões de dólares. Números só comparáveis aos
escândalos do PT na Petrobras. É
muito dinheiro em qualquer parte
do mundo.
Se o nosso governador fosse o
Wilson Witzel, o ex-juiz federal,
que se apresentou na campanha,
surfando na onda moralizante de
Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, a
atitude deveria ser outra: abrir
os números e pedir transparência
total.
Foram retirados não apenas os
documentos destes contratos, mais
de outros onze. Cadê o Ministério
Público? Cadê o Tribunal de Contas? Cadê a Alerj? Por que tenta
omissão dos órgãos fiscalizadores?
E ainda cadê o jornal O Globo e
o jornal O Dia que não publicam
uma linha sobre isso? Cadê a cria-

ção da força tarefa para colocar a
lupa de forma antecipada nestes
malfeitos?
Nesta luta está o espírito investigativo do Ruben Berta, o Correio da Manhã e agora a Folha de
S. Paulo. A omissão de parte mídia
carioca beira a conivência.
Essa Iabas, uma OS que cresceu nos braços do PT e do relacionamento do seu presidente com o
ex-presidiário Cândido Vacarezza
consegue um contrato BILIONÁRIO, sem concorrência, sem
contratação emergencial, apenas
porque a Casa Civil inseriu um
inciso no decreto, que beneficia a
contratação direta de Organizações Sociais (OSs).
Ao permitir isso, o governador Wilson Witzel rasga toda a
sua história de magistrado e permite uma artimanha, que até mesmo o seu colega, o ex-governador
Sérgio Cabral, não teve coragem
de fazer. É uma vergonha! Se forem encontradas irregularidades,
é um crime de guerra em meio a
uma pandemia.
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Como viajar no tempo faz bem à alma
Fina Estampa mostra uma Barra que todos amamos
Divulgação

A atriz Lílian Cabral
volta ao horário nobre
na reprise de Fina
Estampa, novela da
Globo que teve a Barra
da Tijuca como palco

Por Cláudio Magnavita*

Nós éramos felizes e não sabíamos! A novela Fina Estampa,
gravada em 2011, está fazendo os
moradores da Barra reviverem o
glamour de uma época dourada na
nossa região.
A Barra vivia entorno da pró-

pria Barra. Éramos uma ilha, sem
metrô, sem ponte estaiada, sem
duplicação da Avenida das Américas, sem Transolímpica, sem
BRT...
Não tínhamos nada disso e
éramos felizes. Estávamos na nossa
bolha, com mais segurança, duas
entradas e duas saídas. A qualida-

de de vida que a novela retrata nem
parece o Brasil.
Avançamos na mobilidade,
mas o Brasil de 2011, retratado
na novela, nos traz nostalgia pela
situação econômica que vivíamos.
Lançamentos imobiliários, novos
shoppings, a chegada de grandes
restaurantes e grifes, sem falar na

epidemia do novo coronavírus que
nos deixa em casa e diante de um
período que suspiramos de saudade.
As imagens aéreas da Barrinha,
sem a ponte estaiada do metrô arrancam suspiros. Como éramos
mais unidos. O Barra Alerta com
o Kleber Machado, comandando a
sociedade civil organizada, menos
hotéis, nossas churrascarias... No
clube do uísque do Tourão, todo
mundo se conhecia e trocava charutos. As revendas de carro batiam
todos os recordes de venda. A troca de carro era de ano em ano ou
de seis em seis meses para muitos.
A Carvalho Hosken lançava
o Península e tínhamos estande
de vendas em todos os cantos da
cidade.
No Recreio, o Barra Bella subia um prédio por mês. O Recreio
Shopping era menor e os lojistas
chamavam os clientes pelo nome.
Esta reprise nos leva a uma
época em que éramos felizes, muito felizes.
Agora temos tudo que sonhávamos, metrô, mobilidade, Avenida das Américas duplicada, BRT,
Parque Olímpico, grandes hotéis
... mas temos algo que não esperávamos: crise econômica, festival

de escândalos, legado olímpico
abandonado, mercado imobiliário
parado, crescimento das milícias
nas comunidades, a perda de grandes amigos e agora o coronavírus,
Covid-19, deixando todo mundo
com medo e trancado em casa.
Assistir Fina Estampa é uma
lufada de alegria. É quase uma declaração de amor a nossa região.
A Griselda nos traz uma grande
lição de moral. A de uma Barra
que temos que trazer de volta, um
sentimento de comunidade e imagens espetaculares. Não há verba
publicitária que pague esta reprise
de alto astral que ocorre no horário nobre.
É uma luz que afugenta o baixo astral e nos mostra que vivemos
em uma região que todo mundo
admira e deseja viver ou visitar.
Ter a novela Fina Estampa em
horário nobre é um presente que
recebemos. Da mesma forma que
a novela teve reflexos positivos na
imagem da Barra em 2011, temos
agora uma ferramenta que levanta
o nosso astral e que nos enche de
orgulho. A Barra é nossa!
*Cláudio Magnavita é
diretor de redação do Correio
da Manhã e do Jornal da Barra

HÁ 100 ANOS: ANARQUISTAS EXPLODEM BOMBAS NO CENTRO DO RIO
As principais notícias do CORREIO
em 9 de abril de 1920 foram: anarquistas
explodem duas bombas no centro do Rio;

governo publica decreto em que candidato a cargo público precisa ter certificado
de reservista; inicia-se o julgamento do

almirante Baptista Franco; Inglaterra discorda das invasões em Ruhr; cresce o sentimento anti-britânico na Índia.

HÁ 75 ANOS: REINICIADAS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS COM A ARGENTINA
As principais notícias do CORREIO
em 9 de abril de 1945 foram: exército divulga carta na qual se isenta do golpe de

1937; morre o coronel da reserva Caio
Lustosa de Lemos; Lafayete de Carvalho e
Silva é o embaixador brasileiro na URSS;

tropas soviéticas dominam regiões próximas de Viena; reiniciadas relações diplomáticas com a Argentina.
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NACIONAL

CORREIO NACIONAL

Brasileiros repatriados
Itamaraty trouxe de volta para o país 11,7 mil pessoas
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ascom TRF-1

Decisão foi do presidente do Tribunal, desembargador Carlos Alves

TRF-1 acata pedido e desbloqueia
fundo eleitoral e partidário
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) derrubou na noite de
quarta (8) a decisão de primeira instância que havia
bloqueado os fundos partidários e eleitorais para
colocá-los à disposição
do governo no combate à
pandemia.
O presidente do TRF1, Carlos Moreira Alves,

atendeu a dois pedidos,
um do Senado e outro da
União. Para o desembargador, a liminar (decisão
provisória) invadiu competências do Executivo e do
Legislativo. A intervenção
do Judiciário nas ações
coordenadas de combate ao coronavírus deve se
dar de modo “apenas excepcional”, escreveu.

Ministro da Saúde

Fundão Eleitoral

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, discutiu a possível demissão
do ministro Mandetta com
o deputado Osmar Terra,
informa Caio Junqueira,
da CNN. A conversa foi
flagrada pela emissora no
telefonema a Terra.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
em entrevista à Rádio Tupi,
na manhã de hoje (09), disse que não é contra o uso
do fundo no combate ao
coronavírus, mas que cabe
ao presidente Bolsonaro
decidir isso.

Concentração

Cannabis online

Apenas 3 das 32 subprefeituras de SP concentram
6 em cada 10 leitos de
UTI do SUS na cidade. Os
números fazem parte de
um levantamento da Rede
Nossa São Paulo, baseados em dados divulgados
pelo Datasus em fevereiro.

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária abriu
às empresas interessadas
em vender produtos derivados de cannabis à opção de fazer os pedidos
de registro inteiramente
por meio digital, por conta
do coronavírus.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse
que o governo já repatriou 11,7
mil brasileiros que procuraram
as embaixadas do Brasil em vários países para retornar ao país,
devido as restrições de deslocamento provocadas em todo o
mundo pela pandemia do coronavírus.
Em entrevista à TV Brasil,
Ernesto Araújo também afirmou
que mais 6 mil devem ser repatriados.
Segundo o ministro, os brasileiros que estão no exterior estão
espalhados por 90 países. Mesmo com dificuldades logísticas
provocadas pelo fechamento de
aeroportos e fronteiras, todos
devem retornar por meio de
voos fretados pelo governo federal ou por vias terrestres, no caso
de quem estiver na América do
Sul.
- Vamos atender todos os
brasileiros que estavam viajando

Ministro Ernesto Araújo afirmou que mais 6 mil ainda devem ser repatriados

e, de repente, se viram nessa dificuldade, quase todos os países
fechando o espaço aéreo, voos
cancelados, as pessoas muitas vezes sem ter onde ficar - disse.
De acordo com o chanceler,
a maioria que quer voltar ao país
(1,3 mil) está em Portugal. Dias
atrás, 257 brasileiros voltaram
da África do Sul, 434 da Bolívia,
243 do Reino Unido, 60 da Ar-

gentina, 22 do Chile e nove de
Trinidad e Tobago.
A repatriação dessas pessoas
tem sido articulada pelo governo federal, através do Itamaraty,
por meio de vôos fretados, já que
a oferta de deslocamento comercial caiu drasticamente por
dezenas de países fecharem suas
fronteiras para conter o avanço
do vírus.

Senado termina sessão
sem votação de projetos

Bruno Covas
adota cloroquina
em SP

A sessão do Senado realizada nesta quarta (8) terminou
sem a votação de nenhum dos
projetos previstos. Eram dois
projetos pautados, ambos de
socorro às empresas durante a
crise gerada pela epidemia do
coronavírus no país. Porém,
durante as discussões, ainda
no início da sessão, a possibilidade de votar foi perdendo
força. Em compensação, foram
definidas as relatorias de duas
medidas provisórias.
O presidente do Senado,
senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP) escolheu senador
Irajá (PDS-TO) para ser o
relator da Medida Provisória
(MP) 932, que reduz pela metade, por uma duração de três

O prefeito Bruno Covas
(PSDB) anunciou nesta quinta (9)
que a cidade de São Paulo adotou
a cloroquina em seu protocolo de
tratamento do coronavírus.
“Nossos hospitais municipais
vão passar a administrar também
a cloroquina. “Temos hoje 6 mil
cápsulas. como cada paciente toma
seis, já temos medicamento para
tratar mil pessoas”, disse Covas.
Mais medicamento deve ser adquirido pela prefeitura. O prefeito
frisou que o medicamento será usado desde que o médico prescreva e
que o paciente aceite.
“A cloroquina no caso do município é para o paciente dos hospitais municipais, não é medicamento para ser distribuído em rua”,
ressaltou Covas.

meses, as contribuições que
são recolhidas pelas empresas
para financiar o Sistema S. Já
a MP 944, institui o Programa Emergencial de Suporte a
Empregos, destinado à realização de operações de crédito
com empresas e cooperativas,
com a finalidade de pagar
o salário dos empregados e,
assim, evitar demissões, será
relatada por Omar Aziz (PSD-AM).
Além disso, o senador Antonio Anastasia (PSD-MG)
foi escolhido o relator da Proposta de Emenda à Constituição do Orçamento de Guerra
(PEC10/2020), que, a princípio, estará na pauta de votação
da próxima segunda (13).
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“Quem vive e quem morre”
Desobediências fazem WW falar em escolher quem salvar
Antonio Cruz/Agência Brasil

Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

A prefeitura informa que não haverá vacinação contra a gripe no domingo (12)

Vacinação no município terá
horários especiais no feriado
A Secretaria Municipal de Saúde da capital
informa que a vacinação
contra a Influenza terá
horários diferentes durante o feriado da Semana
Santa. Na Sexta-feira da
Paixão, dia 10, não haverá vacinação. No Sábado
de Aleluia, 11, não haverá
vacinação nos postos do
Detran, mas as clínicas da

família e centros municipais de saúde funcionam
de 8h ao meio-dia. No Domingo de Páscoa nenhum
posto funciona.
Na segunda, a vacinação será retomada nas
233 unidades municipais
de atenção primária. A
Prefeitura já vacinou mais
de 880 mil pessoas entre
23 de março e 8 de abril.

Calamidade no Rio

Higienização

O prefeito Marcelo Crivella decretou estado de
calamidade pública por
conta da pandemia. A medida precisará ser aprovada pela Alerj, que vai analisar na semana que vem
outros decretos similares
em outros municípios.

A Comlurb começou
nesta quinta (9) uma operação especial de higienização na Rocinha. A ação
teve início por volta de 8h,
com 20 garis. O trabalho
tem como objetivo minimizar o risco de contaminação pelo coronavírus.

Decisão revogada

Cuidados

A justiça do Rio revogou decisão liminar que
reavaliava prisões provisórias impostas a pessoas maiores de 60 anos no
estado. A decisão é da desembargadora Katia Maria
Amaral Jangutt atendeu
pedido feito pelo MPRJ.

A Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária informa que, a partir
desta quinta, todas as 51
unidades receberão termômetros infravermelho,
cujo objetivo é realizar a
medição da temperatura
dos servidores.

O Governador Wilson Witzel afirmou que, caso a população não cumpra as restrições, o
estado vai ter que escolher “quem
vive e quem morre”. A declaração
foi dada ao programa Show do
Clóvis Monteiro, na Super Rádio Tupi. Segundo o governador,
se as medidas não forem cumpridas pelos cidadãos, o sistema
de saúde será sobrecarregado e o
estado terá uma situação “muito
dolorosa”. Witzel ainda alertou
que se acontecer, “será uma marca dura para o país”.
Além das aglomerações pelo
Rio apontadas pelo governador,
outro problema está no sistema
de saúde. Quase 1,2 mil profissionais afastados com sintomas do
Covid-19 ou por suspeita de contaminação pelo vírus. Na rede estadual, de acordo com a Secretaria
de Estado de Saúde (SES), atualmente 422 profissionais de saúde
não estão no trabalho por suspeita
ou confirmação de coronavírus.

Aglomerações e problemas na saúde podem deixar Rio em “situação dolorosa”

O maior número de profissionais afastados está no Hospital Estadual Carlos Chagas
(106), seguido do Getulio Vargas (65), os dois na zona norte
da cidade; no Azevedo Lima
(44), em Niterói, na Região Metropolitana; Adão Pereira Nunes
(23), em Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense, e Roberto

Chabo (15), em Araruama, na
Região dos Lagos. Nas 30 unidades de Pronto Atendimento,
são 134, e na sede da secretaria
35 profissionais estão afastados.
Segundo a SES, profissionais
de saúde, idosos e pessoas com
comorbidades formam o grupo
prioritário para a testagem da
Covid-19.

Números piores que Espanha e Itália
Dados de uma pesquisa da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) constataram que os
profissionais de saúde da rede pública do estado do Rio apresentam
taxas de infecção pelo coronavírus
de 25%. O percentual é maior do

que o registrado em Espanha e
Portugal — ambos de 20% — e
ainda superior ao da Itália (15%).
O trabalho é de uma força-tarefa pioneira para testagem molecular de Sars-CoV-2, que reúne
mais de 60 pesquisadores, médicos

STJ afasta desembargador
acusado de vender sentença
O ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de
Justiça, determinou o afastamento
do desembargador Siro Darlan, do
Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ),
de suas funções por 180 dias.
Salomão atendeu a um pedido
feito pela Procuradoria-Geral da
República (PGR), que, em abril,
apresentou denúncia contra o desembargador por corrupção passi-

va. Ele foi acusado de ter vendido
uma decisão judicial por R$ 50
mil.
Alvo de outras investigações,
Darlan é suspeito de participar de
um esquema maior de venda de
sentenças. O ministro Salomão
determinou a quebra de sigilo
bancário e fiscal do magistrado,
bem como o bloqueio de bens, incluindo carros e imóveis.

e enfermeiros da UFRJ.
Entre 16 de março e 3 de
abril,700 testes foram feitos, entre
profissionais de saúde de hospitais
públicos e pessoal da universidade,
atendidos no Centro de Triagem
de Covid-19 da UFRJ
- Há elementos concretos da
existência de uma estrutura criminosa organizada destinada à comercialização de decisões judiciais
no âmbito do TJRJ, que aparenta
ter em seu núcleo decisório o desembargador Siro Darlan de Oliveira - escreveu o ministro do STJ.
Salomão negou um pedido de
prisão que havia sido feito pela
PF. Entretanto, o ministro determinou a prisão temporária domiciliar de outras quatro pessoas,
incluindo um filho do desembargador, que é suspeito de ter envolvimento com a milícia.
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Juíza federal desautoriza medida de Witzel
Decisão suspende restrição ao transporte intermunicipal. PGR vai recorrer
Reprodução Governo do Rio

das, que atendem apenas a uma
parcela da população e de uma
única localidade, têm potencial
maior de causar desorganização
na administração pública como
um todo, e pode até mesmo ter
efeito contrário do pretendido.
Em contato com a nossa reportagem, o Governo do Estado
disse entender que a decisão fere
o pacto federativo e a autonomia
dos Estados e afronta recentes

decisões vinculantes do STF
(ADI 6341; STF - ADPF 672
e Susp. Liminar do TRF/1).
De acordo com essas decisões,
os estados e municípios teriam
autonomia para tomar medidas
restritivas no combate ao coronavírus e proibia o governo federal de interferir nas decisões dos
entes federativos. A assessoria
ainda informou que a procuradoria geral do estado vai recorrer
da decisão.
Fontes do Palácio Guanabara ouvidas pelo CORREIO DA
MANHÃ relatam que o despacho
da juíza causou uma “sensação de
desconforto” no governador, que
ocupou a magistratura antes de se
eleger para o poder executivo.
As assessorias da Rodoviária
do Rio e das principais empresas de transporte intermunicipal
informaram que não receberam
nenhuma notificação da Justiça
federal ou do Governo do Estado e a secretaria de transportes
disse que o caso está com a procuradoria geral.

pos, Casimiro de Abreu e Nova
Iguaçu.
O processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
foi bloqueado com base num
artigo da lei federal 8.666, que
diz que “a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu
procedimento, salvo quanto ao
conteúdo das propostas, até a
respectiva abertura”. O artigo
citado não se enquadra no caso
do processo da contratação da
Iabas porque não houve sequer
uma licitação.
- O artigo 37 da Constituição Federal garante o princípio da transparência que está
sendo quebrada exatamente
quando ela é mais relevante,
nas excepcionalidades - critica o
depuitado estadual Luiz Paulo
Corrêa da Rocha, da Comissão

de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa.
O jornalista acrescenta que
o processo não tinha só conteúdo de propostas, mas também
outros documentos como o
próprio contrato que foi assinado entre a Secretaria de Saúde e
a Organização Social. “A proposta inicial do Iabas já estava
bloqueada para o público, também sem qualquer base legal,
pois, mesmo após a assinatura
do contrato, o documento continuou em sigilo”, argumenta.
A título de curiosidade foi
também tirado do ar um termo
de referência – documento que
deu início ao processo de contratação -, assinado por Gabriell
Neves. Nele, a justificativa para
o uso de uma OS nos hospitais
de campanha tem apenas duas
frases. E com erros de português.

Por Ive Ribeiro

O decreto do governador
Wilson Witzel, publicado no
dia 3 de abril, que restringia o
transporte de pessoas e veículos
entre a Região Metropolitana e
os demais municípios do Rio foi
cassado pela Justiça Federal nesta quinta-feira (9).
A decisão liminar da juíza
de plantão Marianna Carvalho
Belloti proíbe ainda a restrição
de circulação entre as cidades de
Volta Redonda, Barra Mansa e
Pinheiral, e as outras regiões do
estado. De acordo com a Bandnews, o pedido foi feito pelo Ministério Público Federal.
A juíza destacou que a proibição de circulação intermunicipal
de passageiros nas modalidades
regular, fretamento e complementar, poderá acarretar em danos à população, principalmente
dos municípios do interior, em
sua maioria de baixo poder econômico, e que depende do transporte público. Ainda para a ma-

Empresas de ônibus intermunicipais e a Rodoviária do Rio desconhecem

gistrada, a medida de Witzel vai
contra o direito fundamental de
liberdade de locomoção. Ficou
estabelecida multa de R$ 100
mil por dia em caso de descumprimento.
A juíza federal diz ainda que
a questão da ilegalidade ou inconstitucionalidade de usurpar
competência é uma questão secundária na ação civil pública e
que as restrições impostas pelo

governo do também ex-juiz federal devem observar o princípio
de proporcionalidade.
A juíza Marianna sugere que
o tratamento da locomoção de
pessoas tinha que se dar de formas linear, ou seja, alcançando
todo o território nacional. E
lembra de uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre
a mesma questão em São Paulo
destacou que decisões isola-

Um negócio caro (e opaco)
Governo do Estado tira do ar documentos sobre
contratação milionária de OS sem licitação
Por Afonso Nunes

O combate à pandemia de
coronavírus no Estado do Rio
de Janeiro é um trabalho incessante e que não pode parar, mas
é preciso ser transparente nas
decisões públicas. No entanto,
a transparência deixou a desejar
na gestão do Governo Wilson
Witzel, que escolhe trilhar o
caminho menos recomendável.
Péssima escolha para um homem público com formação de
juiz de direito. A administração
estadual tirou do ar documentos públicos que mostravam

detalhes sobre a parceria entre a
Secretaria de Saúde com a Organização Social Instituto de
Atenção Básica e Avançada (Iabas), um negócio da ordem de
R$ 835,7 milhões.
O contrato determina que
a Iabas ficará responsável pela
implementação de sete hospitais de campanha voltados para
pacientes com a Covid-19. O
processo de contratação foi conduzido pelo subsecretário-executivo de Saúde, Gabriell Neves,
em regime de contratação direta
sem qualquer tipo de processo
seletivo ou publicidade.

A informação sobre a operação entre o Estado e a OS havia
sido publicada nesta quinta-feira no Blog do Berta, do jornalista Rubem Berta. De acordo
com o repórter, apesar do alto
valor do contrato, não houve
qualquer publicação em Diário
Oficial para que outras OSs pudessem se apresentar para um
processo de seleção emergencial, que seria o mais recomendado. E assim o Iabas obteve a
concessão de hospitais de campanha na capital (Maracanã e
Parque Olímpico), Duque de
Caxias, São Gonçalo, Cam-
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CORREIO NO MUNDO

Prevenção africana impressiona
África tem 48 países capazes de fazer teste de coronavírus
Agência Brasil

Reprodução

Benjamin Aidoo criou o rito para o enterro da mãe, e hoje lucra com ele

Vídeo viral mostra cenas de um
ritual funerário africano
O meme do momento
é um grupo de africanos
de terno dançando com
um caixão, após uma situação adversa. De acordo
com a BBC, o vídeo retrata um funeral “espetáculo” de 2015, realizado
em Gana. “Os carregadores de caixões elevam
o ânimo nos funerais em
Gana com danças lou-

cas. As famílias pagam
cada vez mais dinheiro
pelos seus serviços para
que se possam despedir
dos seus entes queridos
desta forma”, explica um
documentário da BBC. O
vídeo viralizou com a música eletrônica Astronomia
2K19, de Stephan F., mas,
originalmente, era tocado
um jazz africano.

E a economia?

Fora da UTI

Segundo Kristalina Georgieva, diretora do Fundo
Monetário Internacional,
o mundo enfrenta a pior
crise econômica desde a
Grande Depressão, nos
anos 30. De acordo com
ela, a previsão é que a
economia se recupere parcialmente em 2021.

O
primeiro-ministro
britânico, Boris Johnson,
deixou a UTI, onde estava desde segunda-feira.
Ele segue no hospital
onde, segundo a nota divulgada pelo governo do
Reino Unido, ele “receberá um monitoramento
rigoroso”.

ELE. NÃO. PARA!

Adiantamento

Cristiano Ronaldo, astro da Juventus, está passando pela pandemia de
coronavírus em sua casa,
em Portugal. Conhecido
por sua mentalidade de
atleta, CR7 foi visto treinando no estádio do Nacional, o primeiro clube de
sua carreira.

Os clubes da Premier
League (campeonato inglês)
vão receber adiantamentos
de verbas referentes a posições alcançadas no campeonato e cotas televisivas.
Isso porque muitos clubes
estão enfrentando uma grave crise agora que a renda
dos jogos não existe mais.

A África tem 48 países com testes para covid-19 e compete com o
“mundo desenvolvido” no acesso
a kits de diagnóstico e material de
proteção, disse hoje (9) o diretor
do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana
(África CDC).
John Nkengasong, que falou
durante encontro online com jornalistas a partir de Adis Abeba, na
Etiópia, destacou “o feito” que a
União Africana alcançou ao conseguir que, em duas semanas, o número de países com capacidade de
testar a covid-19 passasse de dois
para 43, situando-se atualmente
em 48.
“Se tivéssemos começado em janeiro, todos os países já teriam essa
capacidades de diagnóstico”, disse.
Segundo o diretor do África
CDC graças à existência desses testes, é possível quantificar hoje o número de infectados no continente.
Ele informou que a África registra atualmente 11.400 casos em

O grande número
de países
capazes de
realizar o teste do
novo coronavírus
bate de frente
com o de EUA e
Europa

52 países, com 572 mortos e 1.313
recuperados.
Na entrevista, John Nkengasong disse que o continente compete atualmente com “o mundo
desenvolvido” no acesso a esses
diagnósticos e também a materiais
de proteção, como máscaras.
E deixou um recado: “O inimigo é o vírus e um vírus perigoso.
Não podemos politizar essa situação, pois seria devastador para nós”.
“O inimigo é o vírus e não instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS) ou a União
Africana”, advertiu.

Mais de 1.5 milhão de
infectados no mundo
Os casos confirmados da Covid-19 chegaram a 1,5 milhão no
mundo todo, segundo o serviço
de monitoramento da pandemia
feito pela Universidade Johns
Hopkins, dos Estados Unidos.
Mais de 430 mil casos foram
registrados nos Estados Unidos,
que têm o maior número de infectados. Espanha (152 mil),
Itália (139 mil), Alemanha (113
mil) e França (83 mil) também
estão entre os países com o maior
número de casos confirmados.
Na Itália, ao menos 17 mil
pessoas morreram com a doença.
Na Espanha, país com o segundo
maior número de mortes, foram
mais de 15 mil óbitos causados
pela Covid-19. As mortes já passam de 4,5 mil somente no estado
americano de Nova York.

O número de casos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma parte do número total
de infecções, devido às diferentes
políticas dos países para registrar
os casos - alguns o fazem apenas
com as pessoas em estado grave,
como é o caso do Brasil. Para tentar tratar os infectados, diversos
estados brasileiros estão construindo hospitais de campanhas
em estádios, estacionamentos,
centros de convenções e arenas, já
que não há leitos suficientes para
todos os infectados.
A descoberta de um novo
vírus na China foi comunicada
à OMS (Organização Mundial
da Saúde) no fim de dezembro
de 2019. Desde então, 89 mil
morreram em decorrência da
Covid-19.

Virologista de profissão, John
Nkengasong admitiu que nunca
imaginou que iria viver para assistir a uma situação tão devastadora
quanto a pandemia de covid-19.
“Quando estudamos virologia,
estudamos esses casos nos livros,
como a situação de 1918”, disse, em
referência à “gripe espanhola” que,
entre 1918 e 1920, infectou 500
milhões de pessoas.
Os países africanos com mais
infecções por covid-19 são atualmente a África do Sul (1.800), Argélia (1.500), o Egito (1.500), Marrocos (1.200) e Camarões (650).

Itália começa
a discutir
a Fase 2
Vivendo em reclusão nacional há quase um mês por conta
da propagação impressionante de coronavírus ao norte do
país, o governo italiano começou a discutir sobre o processo
da implantação da “Fase 2” da
reclusão, em que os habitantes
sairão aos poucos de casa para
“conviver” com a doença. Apesar de ainda não haver qualquer
data para que os trabalhadores
possam deixar o isolamento para
voltarem às fábricas, as discussões dos governantes vêm causando bastante polêmica, já que,
segundo a Universidade Johns
Hopkins, 135 mil italianos estão
com o Covid-19, número este
que é tratado como a ponta de
um iceberg gigante.
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Covid-19: tratamentos,
mas a que preço?
MARISOL TOURAINE, Ex-Ministra da Saúde da França,
Presidente do Conselho de
Administração da Unitaid (Organização das Nações Unidas
– ONU)
PROF. DR. JORGE ALBERTO
COSTA E SILVA, Presidente da
Academia Nacional de Medicina (2017-2020), Professor
Emérito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Ex-Diretor da Organização
Mundial de Saúde.

Enquanto os países mais ricos
do mundo concentram seus esforços domésticos na luta contra
o novo coronavírus (Covid-19),
a pandemia ameaça agora a África e as populações mais vulneráveis do mundo, das comunidades
carentes no Brasil, aos subúrbios
de Nova Deli. Populações marginalizadas estão expostas à pandemia sem poderem dela se proteger. O isolamento é impossível
para aqueles que, para sobreviver,
têm de sair à rua. As precárias
condições de vida, incluindo a
falta de acesso à água e ao saneamento básico, a fragilidade dos
sistemas de saúde e a carência de
equipamentos básicos são fatores que, apesar da mobilização
dos governos, trarão dificuldades
adicionais no enfrentamento da
pandemia. Isso sem mencionar
o fato de que, nessas circunstâncias, pessoas morrerão de outras
doenças mais difíceis de combater nestes tempos de crise.
A Organização Mundial de
Saúde (OMS) soou o alarme.
Estamos numa corrida contra o
tempo. Esta corrida está absorvendo nossos recursos e energias, mas não podemos esquecer
das populações mais vulneráveis,

seja em São Paulo, Manaus, Maputo ou Dakar.
O dever de solidariedade é,
em primeiro lugar e acima de
tudo, moral. É a humanidade
no seu conjunto que está sendo
afetada e, num momento em que
as nossas sociedades prósperas
redescobrem a importância de
cuidar do próximo, seria imoral
abandonar os mais vulneráveis.
Mas este dever moral é também
de nosso interesse: face a uma
pandemia global, só uma resposta global será eficiente a longo
prazo. Caso contrário, corremos
o risco de novas ondas da doença. A ideia de que somente uma
resposta global permitiria acabar
com pandemias levou, há 20
anos atrás, à criação de novas organizações, que foram imediatamente mobilizadas face à emergência do COVID-19: a Aliança
Global de Vacinas (Gavi) está
intensificando suas campanhas;
o Fundo Global de luta contra
AIDS, Tuberculose e Malária
está permitindo aos países utilizar uma parte das suas subvenções (14 bilhões de dólares nos

próximos 3 anos) para proteger
as comunidades vulneráveis; a
Unitaid, da qual o Brasil é membro fundador, está apoiando
projetos inovadores que promovem acesso à saúde, bem como
investindo em diagnósticos,
tratamentos e instrumentos de
triagem e novas ferramentas para
doenças respiratórias.
Mas é necessário ir mais além.
O modelo clássico de assistência,
embora indispensável, não será
suficiente. Estão surgindo novas iniciativas, todas elas úteis.
Temos de nos preparar também
para o momento em que os tratamentos e as vacinas estarão disponíveis. Mas estes tratamentos e
vacinas, é importante frisar, terão
de ser acessíveis a todos, em todos
os lugares e ao mesmo tempo.
Estamos lançando um apelo à
comunidade internacional. Não
podemos esperar que o tratamento esteja disponível nos países do
Norte, para somente depois negociar o acesso para para os do Sul,
como tem sido o caso da AIDS.
As circunstâncias excepcionais
da pandemia de COVID-19 exi-

gem uma resposta excepcional. O
Acordo Sobre os Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(TRIPS, 1995), e as disposições
da Declaração de Doha (2001),
permitem que os Estados utilizem uma licença para produzir
tratamentos, particularmente no
caso de uma pandemia.
Devemos nos inspirar nisso e
darmos um passo adiante. Solicitamos que os governos e instituições que atualmente financiam
ou contribuem para o desenvolvimento de medicamentos, vacinas
ou tecnologias para combater o
COVID-19 incluam nos seus
contratos com a indústria, logo
de início, o princípio da partilha
de patentes, por motivos de emergência. A ideia é simples: uma vez
que o dinheiro público está sendo investido maciçamente para
encontrar tratamentos o mais rápido possível, para enfrentar uma
pandemia que ameaça todo o planeta, os Estados devem propor
em troca que as empresas entreguem suas licenças sem limitação
geográfica a uma estrutura que

garanta a produção em massa de
tratamentos eficazes e seguros, e
que facilite o acesso a todos. O investimento público deve ter uma
contrapartida: preços baixos, em
todos os lugares.
Não se trata de uma utopia.
Há dez anos, a Unitaid criou o
"Medicines Patent Pool" (MPP),
uma organização que permite às
empresas farmacêuticas cederem
voluntariamente os seus direitos de propriedade intelectual.
Este mecanismo tornou possível a produção de genéricos que
tratam dezenas de milhões de
pessoas em todo o mundo. Graças ao MPP, por exemplo, um
tratamento anual contra HIV/
AIDS custa menos de US$ 70
na África, enquanto custa mais
de US$10 mil na Europa ou nos
Estados Unidos. No entanto,
foi necessário esperar quase dez
anos entre o surgimento dos tratamentos nos países do Norte e
a sua disponibilidade nos países
em desenvolvimento. Face ao
Covid-19, temos que agir imediatamente para que todos, em
todos os lugares, tenham acesso
a tratamentos ao mesmo tempo.
Seria inédito. Mas alguns países
como a Alemanha, o Chile, a Austrália e o Canadá já tomaram medidas que lhes permitem avançar
nessa direção. Algumas empresas
também estariam dispostas a fornecer suas licenças para uso livre. A
comunidade internacional, no seu
conjunto, deve inovar e avançar
num espírito de solidariedade.
Apelamos aos governos do
G20, às organizações internacionais, à Organização Mundial da
Saúde, que se empenhem nesse
âmbito. O mundo precisa do
compromisso de todos para erradicar o Covid-19 e salvar vidas.
No Brasil e no mundo tudo.
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Luz para quem precisa
MP autoriza Tesouro a bancar contas para baixa renda
Reprodução

Divulgação

Parcelas do crédito rural terão o vencimento prorrogado

CMN permite renegociação
de dívida rural
O Conselho Monetário
Nacional (CMN) anunciou
nesta quinta-feira (9) medidas para minimizar os
impactos da pandemia do
novo coronavírus sobre
produtores rurais. Dívidas
do setor poderão ser renegociadas e adiadas.
Instituições financeiras

foram autorizadas a prorrogar para 15 de agosto o
vencimento das parcelas
de crédito rural, custeio e
investimento que tenham
prazo, originalmente, de
janeiro até agosto deste
ano. A regra vale para todos os produtores, inclusive agricultores familiares.

Flexibilização

Flexibilização 2

Para incentivar que
os bancos emprestem às
pequenas e médias empresas, o CMN diminuiu o
requerimento de capital de
operações de crédito destinadas ao segmento. A
medida tem o potencial de
liberar aproximadamente
R$3,2 bilhões da exigibilidade de capital regulatório
dos bancos.

Além disso, a decisão
permite que R$228 bilhões em empréstimos ao
segmento sejam renegociados. O BC determina
que os bancos mantenham em caixa um percentual de cada operação de crédito, que pode
variar de acordo com seu
risco, para que seja assegurada.

IPCA em 0,07%

Novo PIB global

A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 0,07%
em março deste ano. É o
menor resultado para um
mês de março desde o
início do Plano Real, em
1994. A taxa também ficou
abaixo da registrada em fevereiro deste ano (0,25%).

O Instituto Internacional
de Finanças, formado pelos
maiores bancos do mundo,
revisou para baixo a projeção do Produto Interno Bruto global e prevê contração
de 2,8% em 2020, fazendo
com que o “choque causado pela Covid-19 seja maior
do que o da crise financeira
de 2008”.

O presidente Jair Bolsonaro
editou duas medidas provisórias nesta quarta-feira (8) autorizando o Tesouro a liberar R$
900 milhões para que o governo
possa bancar as contas de luz de
cerca de 9,4 milhões de famílias
carentes pelos próximos três meses. Mais da metade vive no Nordeste.
Uma das MPs modificou a
legislação que instituiu o programa Tarifa Social, que concede descontos de até R$ 200 na
tarifa de energia para as famílias
que consomem por mês até 200
Kwh. Com a mudança, elas agora ficam isentas do pagamento.
A outra medida provisória
autorizou a transferência de R$
900 milhões para o orçamento
do Ministério de Minas e Energia. O recurso saiu carimbado
e será destinado à Conta de
Desenvolvimento Energético
(CDE), uma espécie de fundo
abastecido por todos os consumidores do país e que compensa
subsídios concedidos por lei aos
beneficiários do Bolsa Família e
do Cadastro Único.

Famílias atingidas pelo Tarifa Social terão as contas subsidiadas durante a pandemia

O Palácio do Planalto ainda
deve baixar um decreto regulamentando os detalhes dessa iniciativa nos próximos dias.
Embora tenha liberado R$
900 milhões, o custo estimado
dessa medida é de até R$ 1,2 bilhão ao longo dos três meses.
Segundo assessores do governo
que participam das discussões, a
diferença deve sair de sobras de
fundos setoriais, como a própria
CDE e o Luz Para Todos. Ou seja:
os demais consumidores não paga-

rão a mais em suas contas para que
os mais pobres sejam beneficiados.
A medida também deu um
fôlego às distribuidoras, que estão preocupadas com o aumento da inadimplência, especialmente nessa fase de isolamento.
As empresas não teriam sequer
como cortar o fornecimento de
energia, porque, por uma determinação da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), ficaram proibidas de fazê-lo no
período da pandemia.

Respiro no mercado imobiliário
Caixa amplia prazo de pausa nos contratos de habitação
A Caixa Econômica Federal
anunciou nesta quinta-feira (9)
novas medidas para o mercado
de crédito imobiliário, como carência para novos financiamentos, aumento do tempo de pausa
nos contratos e renegociação de
dívidas, tanto para pessoas físicas
quanto para as construtoras. No
total, as ações representam R$ 43
bilhões em recursos no mercado
imobiliário nos próximos meses.
As medidas serão válidas a partir
da próxima segunda-feira.
Em transmissão ao vivo pela
internet, o presidente da Caixa,
Pedro Guimarães, disse que as

medidas beneficiarão mais de 5
milhões de famílias e preservarão
cerca de 1,2 milhão de empregos.
- Não aceitamos demissão.
Queremos o maior tipo de proteção para os funcionários. É o
equilíbrio entre a questão de preservação de saúde e a questão econômica, que evita demissões.
A Caixa implementou a pausa
de 90 dias no financiamento habitacional, para clientes adimplentes ou com até duas parcelas em
atraso. Quem já pediu dois meses
de prorrogação terá a medida ampliada automaticamente para três
meses. Se a crise se agravar, a Cai-

xa poderá estender o benefício por
mais tempo.
Outra medida é para aqueles clientes que usam o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para pagar parte das parcelas do financiamento. A partir
de segunda-feira, os clientes do
banco poderão pedir a pausa no
pagamento da parte não coberta
pelo FGTS da prestação, por 90
dias. Outra opção é continuar pagando as parcelas, mas com redução do valor por 90 dias. A Caixa
também oferece carência de 180
dias para contratos de financiamento de imóveis novos.
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É dia de cantar Chorão
Artistas dublam vocalista do Charlie Brown Jr, que faria 50 anos
Divulgação

Reprodução

King pede desuplpas pelas semelhanças entre sua obra e a realidade

Stephen King comenta que
pandemia parece com suas criações
Stephen King, autor de
livros como “It - A Coisa”
e “O Iluminado”, lamentou o fato de que alguns
de seus leitores se sintam
atualmente dentro de uma
de suas histórias de horror,
por conta da pandemia do
novo coronavírus. “Eu escuto as pessoas dizendo:
‘Nossa, é como se estivéssemos vivendo uma
história de Stephen King’”,
disse o escritor à National
Public Radio. “E minha
única resposta a isso é
‘desculpe-me’”.

King está isolado em
casa, o que tem lhe rendido mais tempo para escrever. E afirma que o que
o preocupa sobre o vírus é
diferente do que as pessoas devem estar enfrentando. “Não é pânico. Não é
o terror o que eu sinto, que
eu acho que a maioria das
pessoas sente. É um tipo
de ansiedade que você diz
para si mesmo: ‘Eu não
deveria sair. Se eu sair, eu
posso pegar essa coisa ou
posso passar a outra pessoa ‘”, resume.

Memória literária

Lista Fortes

O escritor Luiz Alberto Mendes morreu nesta
quarta (8), aos 68 anos,
após sofrer um aneurisma. Mendes é autor dos
livros “Memórias de um
Sobrevivente” (2001), “Às
Cegas” (2012) e “Confissões de um Homem Livre”
(2015). O primeiro é sua
obra mais famosa, na qual
narra histórias vividas por
ele ao longo dos 31 anos e
dez meses em que esteve
preso.

Logo que a pandemia
por conta do Covid-19
se instaurou no Brasil, o
ator Caco Ciocler ficou
transtornado pelo fato de
alguns empresários estarem contra o isolamento social, sob a bandeira
de que “a economia não
pode parar”. Por isso, ele
criou a Lista Fortes, para
divulgar as ações das
grandes empresas de impacto positivo no combate ao vírus.

Por Affonso Nunes

Para os fãs do Charlie Brown
Jr., o dia 9 de abril sempre será
especial. A data marca o aniversário de Alexandre Magno
Abrão, ou melhor, o carismático Chorão, eterno vocalista da
banda e que nos deixou precocemente em março de 2013. Nesta
quinta-feira (9), ele completaria
50 anos de idade e, para homenagear um dos personagens mais
icônicos da música nacional dos
últimos tempos, foi divulgado
um videoclipe no canal oficial
do grupo no YouTube.
A produção conta com a voz
de Chorão cantando o hit “Dias
de Luta, Dias de Glória”, faixa
extraída da gravação original do
álbum “Imunidade Musical” e diversos artistas aparecem dublando o vocalista. Entre os músicos
que participam da homenagem
estão Priscila Tossan, Luccas
Carlos, Melim, As Bahias e a Cozinha Mineira, Jojo Maronttinni,

Chorão, morto em 1983, era a grande referência do Charlie Brown Jr.

Clau, Vitão, Cortesia da Casa,
MC Du Black, entre outros.
Formada em Santos, em São
Paulo, no ano de 1992, a Charlie Brown Jr. sacudiu a cena do
rock nacional nos anos 1990

com suas canções que mesclavam diversos gêneros musicais,
como o hardcore, punk, reggae,
rap, funk e rock, trazendo uma
identidade sonora peculiar e que
fez escola. As letras de Chorão
traziam à superfície os dilemas
da juventude daquela época com
fortes críticas à sociedade, sobretudo ao consumismo.
O grupo na época, se extinguiu logo após a morte do baixista Champignon, mas o Charlie Brown Jr. segue como uma
das bandas de rock brasileiras
mais importantes e com o maior
número de streams no gênero.
Eles são donos de clássicos como
“Proibida Pra Mim”, “Só os Loucos Sabem”, “Te Levar Daqui”,
“Lugar ao Sol”, entre tantos outros hits. Com uma trajetória
que durou mais de 20 anos, o
Charlie Brown resiste até hoje
talvez porque, mesmo morto,
Chorão está na memória afetiva da juventude que ele tão bem
soube retratar.

Festival online chega à 4ª edição
Evento reúne artistas da antiga e nova geração da MPB
O Festival #ZiriguidumEmCasa chega a sua quarta edição
mantendo uma grade diversificada
de shows de música brasileira na
web. Desde a primeira edição, no
início do confinamento, o festival
traz uma programação de shows
pensando em aproximar artistas e
público, todos em suas casas, fortalecendo a ideia de que o país precisa praticar o distanciamento social.
Nas três edições anteriores
#ZiriguidumEmCasa já trouxe
114 shows. Idealizado pelo cantor, compositor e ator Claudio
Lins e pelo jornalista Beto Feitosa,
o festival conta na produção com a
assessora de imprensa Ana Romeiro e com a produtora Maria Braga.
Já se apresentaram nomes

como Ivan Lins, Baby do Brasil,
Joyce Moreno, Marcos Valle, Zé
Renato, Detonautas, Biquini Cavadão, Rita Benneditto, Pedro
Luis, Roberta Campos entre outros. A nova edição acontece entre sexta (10 de abril) e domingo
(12 de abril) e conta com nomes
como os de Suricato, Marcos Sacramento, Simone Mazzer, Verônica Ferriani, Carol Saboya, Nico
Rezende e Leoni entre outros. A
programação completa está no
site www.ziriguidum.com
Além dos shows, em sua maioria apresentações acústicas, dessa
vez a programação tem como novidade uma festa programada para
o sábado com o DJ e produtor
Duart, com percussão ao vivo em

um set com remixes de sucessos
de grandes nomes da música brasileira.
A partir dessa edição também
vamos abrir uma conta para contribuições voluntárias do público
que assiste. Pensando em todo
mercado da música que está parado e precisando encontrar novas formas de se sustentar, o valor
total arrecadado será dividido de
forma igual entre os produtores
envolvidos e os artistas participantes. Dessa forma acreditamos
dar novo passo no formato dos
festivais online que nas últimas
semanas tem feito parte da vida de
muitas pessoas que estão em casa.
A contribuição pode ser feita através do PagSeguro.
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Pequena e de portas fechadas para o vírus
Com 781 habitantes, cidade menos populosa do Brasil dispensa visitantes durante a pandemia

Reprodução

Por Fulao de Tal

A cidade mineira de Serra da
Saudade, a menos populosa do
Brasil com apenas 781 habitantes, quer desaparecer da mídia
nesses dias de pandemia de coronavírus. O prefeito Alaor José
Machado (PP) dispensa pedidos
de entrevistas e, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura,
a intenção é evitar os holofotes.
Não há nenhum caso da doença no local e muito menos suspeitas de infecção pela Covid-19
no momento. A prefeitura, no
entanto, observou que houve
um aumento na circulação de
visitantes nas últimas semanas e
faz campanhas para evitar turistas – embora Serra da Saudade
não tenha nenhuma pousada ou
hotel.
- Como Serra da Saudade
transmite uma calmaria e não
teve infectados, muitos vieram
para cá com medo do coronavírus, mas todos estamos expostos e não é para ficar viajando
– adverte Amarildo Fernandes,
secretário municipal de saúde,
ao revelar que esses visitantes
residem, em sua maioria, em Divinópolis ou Belo Horizonte e
tem casas ou parentes em Serra
da saudade. A orientação da Prefeitura é que a população peça
aos amigos e parentes que não
viajem.
Serra da Saudade está a 239
quilômetros de Belo Horizonte,
a capital do estado, e nem tão distante de municípios mais populosos como Divinópolis (a 157
km, 238 mil habitantes) e Araxá
(a 179 km, 106 mil habitantes).
Ao contrário do que ocorre
na maioria das cidades do país,
a população de Serra da Saudade
tem encolhido, principalmente
com o êxodo dos mais jovens, o
que tirou de Borá, no interior
paulista, o título de município
menos habitado. O IBGE estima
que a o município mineiro tem

O comércio de Serra da Saudade se resume a duas mercearias, uma padaria, uma lotérica e sete bares, Cidade não tem farmácia nem unidade de saúde

781 moradores atualmente, enquanto a paulista Borá tem 837
habitantes. No último Censo,
realizado em 2010, Serra reunia
815 moradores.
A fama de menos populosa
preocupa a administração local,
principalmente diante da sua
falta de estrutura hospitalar na
cidade.
- Depois que Serra ultrapassou Borá, tivemos consequências
negativas. A primeira foi uma
reportagem mostrando que a população não fechava suas casas, o
que pode atrair bandido – desabafa um aliado do prefeito Machado, que não quis se identificar.
Nas redes sociais, a página
oficial da prefeitura compartilhou, entre outras peças sobre o
coronavírus, uma imagem com
fundo preto e os dizeres em
branco: “#FicaemCasa, Serra da
Saudade, nossa cidade não tem
estrutura e nem aparelho respirador”. Único equipamento para
lidar com a saúde da população,

o posto de saúde tem um clínico
geral e um pediatra do Programa
Saúde Familiar.
- Se houver a necessidade
de encaminhamento, o paciente deverá ser conduzido para
hospitais em cidades vizinhas
de Estrela do Indaiá e Dores do
Indaiá, mas lá também não também não tem UTI - afirma o secretário.
A Secretária Municipal de
Saúde estadual informou que
Serra da Saudade, Estrela do Indaiá e Dores do Indaiá têm acesso aos leitos de UTI em Divinópolis. “Há que se considerar que
uma unidade de terapia intensiva demanda recursos de ordem
financeira, estruturação física e
recursos humanos capacitados”,
diz trecho da nota enviado pela
assessoria de imprensa da pasta.
Nesta quarta-feira (7), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que mais
de 150 prefeitos, entre os 853
municípios no estado, libera-

ram a reabertura do comércio.
Em março, o governador havia
determinado o fechamento do
comércio não essencial, escolas
públicas e particulares. Zema,
agora, estuda diretrizes para os
prefeitos mineiros que queiram
flexibilizar as medidas de isolamento social. O estado registrou
11 óbitos e 559 infectados pela
Covid-19 até o último dia 8.
Segundo a assessoria da prefeitura de Serra da Saudade, não
há nenhuma previsão de flexibilização, nem para o comércio,
nem para os cem alunos da rede
pública. A cidade mineira tem
apenas um colégio público, duas
creches e nenhum centro universitário. Há também um cartório
e uma agência dos Correios.
O comércio se resume a duas
mercearias, uma padaria, uma
lotérica e sete bares. Não há farmácia ou posto de gasolina. Para
garantir produtos como máscara
e álcool em gel, os moradores
organizam pedidos para os que

viajam diariamente pela região.
Também não há agência
bancária, somente correspondentes de alguns bancos. Entre
os essenciais, estão funcionando
a lotérica, as duas mercearias e a
padaria.
A cidade que, diante da sua
calmaria, já fechava as portas
do comércio por duas horas durante o almoço, está deserta. No
final do dia, a população já não
se reúne mais em uma das suas
três praças, ou no coreto da praça Ademar Ribeiro de Oliveira,
onde há o login e senha do wifi,
disponibilizado gratuitamente.
Randon Rodrigues diz que
a movimentação em sua lotérica
se reduziu à metade, sobretudo
com a queda na venda de jogos,
mas não faz queixas do isolamento social.
- Se contrair o coronavírus,
em Serra da Saudade, a morte é
certa. Nem nas cidades vizinhas
tem respiradores – comenta o
empreendedor.
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OUTRAS PÁGINAS NO BRASIL E NO MUNDO

JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

Após China travar compra de respiradores, governo quer aumentar produção
1- Quarentena por coronavírus
afrouxa em todas as capitais do
País.Variação, que ocorreu entre
a última semana de março e primeiros dias de abril, foi identificada com base na localização de
60 milhões de celulares, reporta
Tulio Kruse. Entre a última semana de março e os primeiros
dias de abril, a diminuição no
isolamento da população foi o
padrão para todas as capitais
brasileiras, com Manaus à frente.
Mesmo em casos onde a variação
foi pequena, houve algum aumento na circulação de pessoas.
(...) (O Estado de S. Paulo)
2- ‘Não estamos prontos para
voltar às ruas e jogar no lixo o
esforço já feito’, alerta secretário
estadual de Saúde do Rio, Edmar
Santos. Aumento da circulação
de pessoas pode ter reflexo muito negativo nas próximas duas
semanas, afirmam para Felipe
Grinberg e Vera Araújo. (...) (O
Globo)
3- Mais de 1,5 milhão de pessoas
já foram infectadas por coronavírus no mundo, segundo o serviço
de monitoramento da pandemia
feito pela Universidade Johns Hopkins. (...) (Folha de S. Paulo)
3- Covid-19 já matou em 43
dias mais do que dengue, H1N1
e sarampo ao longo de 2019. Aumento no número de casos de
dengue neste ano pode acirrar
ainda mais a disputa por leitos
no sistema de saúde, alertam especialistas, segundo Célia Costa. (...) (O Globo)
4- Ao atingir 800 mortos no
Brasil, a epidemia de coronavírus superou o número de mortes
previsto pelo presidente Jair Bolsonaro em uma das entrevistas
em que minimizava a gravidade

da doença, escreve Rodrigo Mattos. (...) (UOL)
5- Coronavírus - Estudos com
cloroquina e outros possíveis remédios. Fármacos já aprovados
e utilizados para outras doenças
seriam a melhor aposta, mas sua
eficácia e segurança ainda não
foi comprovada cientificamente; uso de plasma e até de sangue
de verme marinho também está
sendo estudado, escreve Daniela
Fernandes. (BBC News)
6- O tratamento à base de cloroquina proposto por Trump e
Bolsonaro - “no qual os pacientes
recebem doses de hidroxicloroquina, um medicamento usado
para tratar malária - aumenta o
risco de que alguns pacientes tenham batimentos cardíacos irregulares que poderiam ser fatais,
segundo alertam cardiologistas
em nova orientação publicada
pelo American College of Cardiology”, escreve Robert Mackey
em The Intercept.(...) (Brasil247)

ministro Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), impediu na quarta-feira o governo do presidente Jair
Bolsonaro de barrar medidas de
isolamento social previstas em
lei tomadas por Estados e municípios durante a pandemia do
novo coronavírus. (...) (Reuters-UOL)
10- O exercício da diplomacia
também está sendo bastante prejudicado em razão da epidemia
de covid-19, que já levou ao cancelamento de diversos encontros
multilaterais. Se mesmo a maior
economia do mundo (os Estados
Unidos) entendeu ser necessário
adotar o pragmatismo para lidar
com a pandemia de covid-19,
nada explica que o Brasil, cuja economia é apenas uma fração da norte-americana, se permita provocar
os chineses numa hora dessas. (...)
(Editorial-O Estado de S. Paulo)

7- A Academia Americana de
Oftamologia emitiu um alerta
para profissionais de saúde sobre a covid-19 e a conjuntivite,
reporta Lucas Agrela. O sintoma
pode ter passado despercebido
em casos de contágio da doença.
(...) (Exame)

11- Após China travar compra
de respiradores, governo quer
aumentar produção. Uma empresa da China desistiu da venda
de 15 mil respiradores que tinha
sido negociada com o governo
brasileiro, afirmou nesta quarta-feira (8) o ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta, segundo Leonardo Desideri. (...)
(Gazeta do Povo/PR)

8- Bolsonaro pede volta ao trabalho, observadas as normas do
Ministério da Saúde e diz que
medidas de isolamento são responsabilidade exclusiva de governadores. Presidente fez quinto pronunciamento na TV sobre
coronavírus. (G1)

12- Sociólogo chileno: ‘Coronavírus está criando polarização
entre mais ricos e o resto da população’. Sebastián Depolo, professor da Universidade do Chile,
vê novas tensões no país depois
de protestos de outubro, reporta
Bruno Marinho. (...) (O Globo)

9- Ministro do STF impede
que governo Bolsonaro barre
medidas de isolamento adotada por Estados e municípios. O

13- Constitui mérito inegável dos governos consecutivos
do PSDB em São Paulo as ótimas condições das rodovias do

estado. Esse legado vem sendo
maculado, ao longo dos último
anos. Agora, graves suspeitas recaem sobre o sistema Anchieta-Imigrantes. A Ecovias afirmou
que todos os 12 contratos de
concessão rodoviária firmados
com o governo paulista a partir
de 1998 foram fraudados por
meio de um cartel até 2015. No
período, estiveram à frente do
estado Mário Covas, José Serra
e Geraldo Alckmin. (...) (Editorial-Folha de S. Paulo)
14- FHC sobre Olavo de
Carvalho : “Só fala bobagem e
palavrão sem parar”. O ex-presidente da República Fernando
Henrique Cardoso (PSDB) criticou Olavo de Carvalho. Disse
que Olavo (considerado guru da
família Bolsonaro) “é invenção
brasileira de qualidade discutível”. (...) (UOL)
15-’Sem liquidez, empresas vão
começar a quebrar’, diz presidente da GM. Acordos de redução
de jornada e salários não serão
suficientes para manter empregos; novas medidas devem ser
tomadas em até duas semanas,
reporta Cleide Silva. Em meia
hora de conversa, o presidente da
General Motors América do Sul,
Carlos Zarlenga, citou 14 vezes a
palavra liquidez. A única saída,
diz ele, é BNDES liberar linhas
de curto prazo ou o governo assumir a garantia para empréstimos dos bancos privados. (...) (O
Estado de S. Paulo)
16- O futuro pós-coronavírus
já está em disputa. Se tantos repetem que o mundo nunca mais
será o mesmo, qual é então o
mundo que queremos? Ninguém
se iluda, opina Eliane Brum. Enquanto a pandemia é enfrentada,
essa resposta já está sendo dis-

putada. Lutar pela vida ameaçada pelo vírus é o imperativo da
emergência. É preciso, porém, fazer algo ainda mais difícil: lutar
pelo futuro pós-vírus. As grandes corporações já começam a se
mover para garantir o controle
do que virá. Até baluartes da
imprensa liberal têm anunciado
que é preciso dar um passo atrás.
Maior intervenção do Estado e
políticas como renda mínima
e taxação de fortunas têm sido
elencadas na abordagem do novo
contrato social no mundo pós-pandemia. Conceder um pouco
para garantir que nada mude no
essencial é um truque antigo. (...)
(El País Brasil)
17- Ao fim desta pandemia,
pouca coisa vai sobrar da agenda com a qual o ministro Paulo
Guedes chegou ao governo, escreve Míriam Leitão. As reformas foram engavetadas, o plano
Mansueto foi deixado de lado
por outro que socorre os estados
na emergência. (...) (O Globo)
18- Sérgio Bermudes, no
Rio de Janeiro, e o ministro Ari
Pargendler (em São Paulo) estão internados por Covid-19.
Sérgio Bermudes, um dos mais
importantes advogados brasileiros, e o ministro aposentado do
Superior Tribunal de Justiça Ari
Pargendler, ex-presidente da corte, estão internados por causa da
Covid-19.(...) (Conjur)
(*) José Aparecido Miguel,
jornalista, diretor da Mais
Comunicação- SP (http://www.

maiscom.com), trabalhou
em todos os grandes jornais
brasileiro - e em todas as mídias.
Foi editor-executivo do Jornal do
Brasil, no Rio, de 2007 a 2009.
(http://www.outraspaginas.com.
br) E-mail - jmigueljb@gmail.com
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