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NANI

Festa no hospício
A substituição, em meio a
uma pandemia, de um ministro
que segue a Organização Mundial da Saúde e as práticas bem-sucedidas em numerosos países é, em qualquer caso, jogar a
vida alheia em uma aposta cega
e cruel. Homicida ou genocida,
potencialmente. No caso brasileiro, o ato é ainda mais grave
no desprezo egoísta por todos
os demais, todo um povo.
O ministro que chega traz
muita incerteza e confiança
rala. Está há muito afastado da
prática médica (“fui médico”,
disse na posse), nem teve, jamais, alguma experiência com
serviços de medicina pública.
Como pessoa, sua fala de escolhido foi uma enrolação ininteligível.
Afundou na dupla má intenção: pôr-se tanto como
adepto do isolamento recomendado pelas melhores competências médicas –e também
por ele defendido em texto de
13 dias antes– como anunciar-se “em alinhamento completo” com Bolsonaro, ou contra
aquelas recomendações.
Essas credenciais inversas
foram as aprovadas pelo trio
de autoridades no assunto que,
escolhidas por Bolsonaro, submeteram Nelson Teich a avaliação: um dono de construtura, Meyer Nigri; o publicitário
Fabio Wajngarten, tido como
distribuidor do coronavírus
na Casa Branca e no Planalto,
e um dos três vice-presidentes
informais-efetivos, Flávio Bolsonaro.
As afirmações de que Bolsonaro retirou Mandetta por interesse eleitoreiro mereceram,
por parte de Sergio Moro, uma
confirmação traidora: não há,
diz ele, “ninguém em sã consciência preocupado com popularidade”. Sendo notório que
Bolsonaro não tem consciência

sã, Moro o acusa de eleitoralismo. E o faz, não esqueçamos,
como íntimo conhecedor de
tal consciência.
Apesar do cuidado na escolha de um companheiro para
Damares, Weintraub, Ernesto Araújo, Augusto Heleno,
Ricardo Salles, Wajngarten e
cia., uma possibilidade ficou
sem resposta: por que não um
general, mais um? Na reunião
ministerial que antecedeu por
horas a demissão de Mandetta, Bolsonaro quis lembrar aos
presentes que foi eleito presidente, algo esquecido no próprio governo.

O Brasil não tem
preparo nem para
contabilizar seus
mortos e doentes
E daí partiu para o apelo patético de que os ministros ouçam suas opiniões. Pois então,
ninguém mais do que os generais do governo, e parece que
também de fora, ouve, aceita,
concorda, apoia e defende o
que Bolsonaro diz e faz.
Com um ou com outro,
importa é o que Bolsonaro diz
à multidão dos inquietos com
o isolamento protetor: “Está
começando a ir embora essa
questão dos vírus”. Por isso,
“tem que abrir o comércio,
voltar à normalidade”, “tem
que enfrentar o vírus, não
adianta ficar dentro de casa”.
Com mais ênfase, “tem que
voltar à escola”.
A exigência de Bolsonaro
contrasta com a situação calamitosa da mistura de mortos e
doentes em Manaus, por explo-

são das contaminações e óbitos. No Ceará. Na constatação
da Folha de que, seis dias atrás,
178 prefeituras de São Paulo já
somavam mais de 1.000 casos
de contaminação e 100 mortes
além do total apresentado pelo
governo paulista. O mesmo,
por certo, se dá em vários estados, se não em todos. O Brasil
não tem preparo nem para contabilizar seus mortos e doentes.
A incitação ao risco maior e
à desobediência às recomendações preventivas tem, é óbvio,
fácil penetração nos segmentos
menos instruídos. Sem dúvida,
é causa de parte do aumento de
aglomerações pelo país afora,
com avanço das contaminações.
Bolsonaro e seu incentivo
mortífero estão configurados
com clareza na legislação criminal. Inaplicável porque a carência de caráter sem impõe à
legislação. Mas daí não resulta
que crime deixe de ser crime e
criminoso deixe de ser criminoso.
Por tudo o que disse até
agora, o recém-ministro Nelson Teich subscreve, com repetição sobre repetição, estar
“em alinhamento completo”
com Bolsonaro. Torna-se de
repente convicto da “gripezinha”, portanto, e do que a leva
até o Código Penal. Disposto a
acabar com o isolamento preventivo, mas não com a falácia:
nada vai “mudar de forma brusca”. Logo, vai mudar. Mudança
brusca basta-lhe a sua.
A OMS e a ciência médica contrariam a “vingança de
satanás”, a “gripezinha”, a economia, o interesse eleitoral de
Bolsonaro e incontáveis coronavírus. A turma do Planalto
e as cúpulas dos ministérios
mostram-se aliviadas, sem exceção incômoda, na terra sempre e toda plana.

EDITORIAL

Recado dado
O governador Wilson Witzel,
que se recupera de contaminação
pelo novo coronavírus, viveu um
fim de semana ainda mais amargo,
com nova denúncia sobre fraude
vergonhosa na seleção de empresas
para a construção de seis hospitais
de campanha do Estado. A fraude
integra o rol de eventual escândalo
de corrupção, inicialmente revelado pelo Correio da Manhã, apoiado no trabalho investigativo pioneiro do jornalista Ruben Berta.
Witzel foi rápido. Nesta segunda-feira, exonerou - palavra
da burocracia para demitiu - do
cargo o subsecretário Executivo
da Secretaria de Saúde, Gabriell
Carvalho Neves Franco dos Santos, nome longo, como o número
de suspeitas que o envolvem em
mal feitos na vida pública.

Além de pedir a abertura de
inquérito, para apurar a denúncia,
Witzel afirma que está trabalhando incessantemente para salvar
vidas e não vai admitir atos irresponsáveis e criminosos de quem
quer que seja. Recado dado a todos da sua equipe.
O escândalo revela cotações
de preços de serviços, com textos
idênticos de empresas diferentes,
uma coincidência inaceitável. Pior:
acredita-se que caso que afeta o
Governo do Rio espalha-se, certamente, por todo o Brasil, diante
da liberalidade permitida em contratação de obras durante estado
de calamidade pública ou de emergência, provocado pela pandemia
de coronavírus. Infelizmente, mostra ações de criminosos que atentam contra a saúde da população.
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DIFERENÇA - BOLSONARO
DEMITE MINISTRO DE SAÚDE POR
DIVERGÊNCIA E WITZEL DEMITE
SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE
POR SUSPEITA DE CORRUPÇÃO
MILIONÁRIA.

CPI atropelada?
A decisão de entregar o comando
do Detran para acalmar um grupo
de deputados da Alerj em pé de
guerra com o Governo parece ter
surtido efeito.
n A votação, se houver, do
requerimento de pedido de CPI do
deputado Dr. Serginho foi adiada
para a primeira semana de maio.
n Por coincidência, seria nesta
semana a votação. Porém, devido
aos feriados de Tiradentes e São
Jorge (terça e quinta) os trabalhos
do legislativo foram suspensos.

Joia da Coroa
O Governo do Rio, por
intermédio do seu Chefe da
Casa Civil, o ex-deputado
federal André Moura, tenta
acalmar o legislativo.
n A entrega do comando
de uma das duas estrelas
mais cobiçadas do Governo
(a outra é a Cedae) parecia
impossível.
n O comando do
Departamento Estadual de
Trânsito, que possui receita
própria, estava sob as asas
do pastor Everaldo Pereira,
que também comandava a
Cedae.
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Olha o Pastor!!!
Quando a Cedae estava sob
comando do pastor Everaldo,
o novo subsecretárioexecutivo da Saúde, Iran Pires
Aguiar, estava como assessor
chefe da estatal.
n Como apurou o Blog
do Ruben Berta, ele esteve
também na assessoria
especial do secretário
Leonardo Rodrigues, na
Ciência e Tecnologia, pasta
na qual tentou recentemente
emplacar um aplicativo de R$
10 milhões como contratação
de emergência.

Crédito

Iran Pinto de Aguiar, homem da Cedae
agora na Saúde

NOÉ - COM CHEGADA
AGORA DOS EQUIPAMENTOS
COMPRADOS EM 2018/2019 PELO
PREFEITO CRIVELLA O HOSPITAL
DO RIO CENTRO ESTÁ SENDO
VISTO COMO A ARCA DO DILÚVIO.

Acertou na mosca
O jornalismo da Rede Globo
deu um show nas investigações
das super compras ligadas a
saúde. Mostrou que um dos
itens mais caros, os toldos, de
R$ 43 milhões, tiveram proposta
fantasma.
n As entrevistas dos
pseudoconcorrentes, inclusive
de uma empresa de Minas,
foram assustadoras.
n A Globo mostrou
nacionalmente que algo de
muito errado esta ocorrendo no
Governo do Estado do Rio. Foi
jornalismo de verdade.

Paternidade
Homem bomba
A exoneração sumária de Gabriell
Neves do cargo de subsecretárioexecutivo da Saúde, e responsável
pelo festival de compras bilionárias
a título de emergência no Governo
do Rio, não encerra o assunto.
n Um subsecretário estadual
teria poderes para contratar direto
uma Organização Social por R$
835 milhões, sem ter a autorização
superior ou dos seus atos estarem
avalizados por uma liderança
política forte? Quem estará por
trás destas contratações e quem

seria beneficiado por esses
contratos.
n Agora que foi exonerado e está
definitivamente fora do governo,
Gabriell se tornou um homem
bomba. É o portador de segredos
explosivos.
n Para alguns mais chegados, já
avisou que, se algo lhe acontecer,
alguns documentos preciosos
vazarão para a imprensa. Os mais
próximos, segundo ex-colegas
de governo, temem pela sua
segurança.

O prefeito Marcelo Crivella
reconheceu, em coletiva,
que a ideia de tornar
obrigatório o uso de
máscaras na cidade foi
do secretário de Ordem
Urbana, Gutemberg
Fonseca.
n Na próxima semana,
a Guarda Municipal
distribuirá máscaras no
BRT e fornecerá álcool
gel aos passageiros
nas estações. Serão
máscaras de celulose,
biodegradáveis.

O CORREIO DA MANHÃ NA HISTÓRIA * POR BARROS MIRANDA

HÁ 100 ANOS: NOVO PRIMEIRO MINISTRO DA BÉLGICA VISITA O BRASIL
As principais notícias do CORREIO
em 20 de abril de 1920 foram: tropas francesas e belgas dominam norte da Alema-

nha; testemunhas de defesa depõem no
julgamento do ex-primeiro ministro francês
Caillaux; Tribunal de Cork acusa o primeiro

ministro Lloyd George de matar o prefeito
Alderman Mc Curtain; novo primeiro ministro da Bélgica visita o Brasil.

HÁ 75 ANOS: GETÚLIO VARGAS ASSINA DECRETO DA LEI DA ANISTIA
As principais notícias do CORREIO
em 20 de abril de 1945 foram: Vargas assina
decreto da Lei da Anistia e liberta presos po-

líticos; eleições marcadas para 7 de setembro
e novo governo assume em 15 de novembro;
Instituto Barão do Rio Branco é inaugura-

do; tropas anglo-americanas dominam o
Vale do Ruhr; delegação brasileira chega em
São Francisco.
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Alexandre Garcia

Os desafios de servir o país em tempos de
Covid-19 e a reconstrução da ordem mundial
As palavras de ordem do momento são: disciplina, ética e solidariedade,
três conceitos que sempre pautaram a atuação da diplomacia brasileira
Todos os anos, o 20 de abril,
dia do Diplomata, é uma data
que celebro com imensa alegria,
relembrando os desafios e as vitórias do passado e projetando
as novas contribuições que meus
colegas podem dar ao incremento da solidariedade entre os
povos, ajudando a construir um
mundo mais próspero e seguro
para todos. A atual pandemia da
Covid-19 evidencia, como em
outros momentos históricos de
crise global, o trabalho fundamental dos diplomatas, não apenas para gerenciar e minimizar
os danos oriundos de uma ruptura com o modo de vida habitual, mas, sobretudo, para lançar
os alicerces em que se reerguerá
o mundo, pós-pandemia.
As palavras de ordem do
momento são: disciplina, ética e
solidariedade, três conceitos que
sempre pautaram a atuação da
diplomacia brasileira, cujo papel
central é amplamente reconhecido na formação do Brasil, em
que se destacam o processo de
independência e a constituição
territorial, predominantemente
pacífica. No plano regional, nossa diplomacia tem sido capaz de
promover, de forma permanente, uma convivência harmônica,
o que concorre de modo significativo para a paz e o desenvolvimento da Nação.
No plano multilateral, se o
Brasil é reconhecido e respeitado por seus pares, usufruindo
de credibilidade e influência que
em muito ultrapassam seus recursos de poder militar e econômico, pode-se também creditar
ao trabalho árduo e incansável
dos cerca de 1.500 profissionais
dessa tradicional carreira de Estado, bem como daqueles que os

antecederam. Sua contribuição
ao sistema multilateral, erguido a partir da Segunda Guerra
Mundial, abrange os mais diversos campos, dos direitos humanos ao comércio internacional.
No atual cenário de pandemia, é com orgulho que destaco
a atuação dos diplomatas brasileiros na linha de frente das
negociações diárias para apoiar
compatriotas, retidos nos mais
diversos países, muitos em situação crítica, a retornarem para
casa. Até o momento, graças ao
empenho dos funcionários do
Itamaraty, às vezes correndo até
mesmo risco de vida e afastados
de suas famílias por causa das
quarentenas e dos toques de recolher, mais de 11 mil nacionais
foram trazidos de volta ao Brasil.
Em outra frente de batalha,
diplomatas têm atuado na coordenação de ações de cooperação
e enfrentamento à Covid-19, envolvendo governos estrangeiros e
organizações internacionais, bem
como para ajudar a garantir o abastecimento de material de proteção
individual e hospitalar, em que
pesem as medidas implementadas
por dezenas de países, de restrição à
exportação de produtos utilizados
na guerra contra a pandemia.
Tenho, no entanto, convicção de que precisamos ir além.
Caberá aos diplomatas, superada
essa crise, não deixar a confiança
entre as nações erodir, sustentar a cooperação e o diálogo em
um mundo que poderá descambar para uma lógica do “salve-se quem puder”. A diplomacia
brasileira, com tradição de alta
performance nas questões multilaterais, tem todos os elementos
para ajudar a criar uma grande
rede de apoio mútuo. Assim que

essa pandemia passar, estaremos
diante de uma encruzilhada:
isolamento ou intensificação da
construção de pontes de entendimento, incluindo não apenas governos nacionais e organizações
internacionais, mas, de forma
crescente, novos atores, como as
comunidades científica e empresarial, a mídia e os próprios cidadãos, com o objetivo de gerar
impactos positivos na segurança
e no bem-estar das pessoas. Para
tanto, os diplomatas brasileiros
deverão continuar embasando
sua atuação em análises fundamentadas da realidade, pautados
pela objetividade e neutralidade. Os diplomatas brasileiros
podem ajudar a prevenir o surgimento de uma pandemia de
ódio e racismo, que, assim como
uma doença autoimune, em que
o organismo reage desordenadamente à ameaça externa, poderá
se seguir à da Covid-19.
A diplomacia, como em poucos momentos históricos, revela
e renova seu caráter essencial
para curar a humanidade de si
mesma, ajudando a garantir a
sobrevivência da paz e da dignidade humana.
Maria Celina de Azevedo
Rodrigues, embaixadora, é
presidente da Associação e
Sindicato dos Diplomatas
Brasileiros (ADB Sindical),
tendo chefiado a embaixada
do Brasil em Bogotá, na
Colômbia; a Missão do
Brasil junto às Comunidades
Europeias, em Bruxelas, na
Bélgica; e o Consulado-Geral
em Paris, França
(Artigo publicado
originalmente em
El Pais-Brasil)

Tempos difíceis, com doença e retração econômica, paralisam o Brasil

Agenda de bom senso
Enquanto se discute no Supremo se a responsabilidade
pelo isolamento é do Presidente
ou é de governadores e prefeitos, quem está mesmo na ponta
do Brasil real são os prefeitos.
À exceção de prefeitos de grandes cidades, mais de 95% deles é
que sofrem literalmente na pele
e também na consciência, a responsabilidade sobre a saúde física
e econômica de seus munícipes.
E ainda cada dia mais perto da
eleição municipal. Aqui em Brasília, o Presidente sofre pressões
de todos os lados, mas quem é
mais alvo de cobrança é o prefeito. Assim como o Presidente tem
que se sujeitar a decisões do legislativo e judiciário, os prefeitos
também sofrem essas restrições.
Vou citar um exemplo de um
dos maiores centros de produção agrícola do país, Sinop, em
Mato Grosso. Cito Sinop, porque lá estive quando o município tinha apenas 5 anos de idade.
Hoje, aos 45 anos da fundação,
tem quase 150 mil habitantes.
Nesta crise sanitária, teve pouco
mais de 10 casos confirmados e
apenas um hospitalizado. E além
da pandemia, mantém um alerta
de dengue. Há poucos dias, com
base em decreto do governador,
a Prefeita foi para a TV anunciar, tendo como metas a saúde
e a preservação da economia,
a reabertura do comércio. “Foi
preciso coragem para tomar
decisões”- disse ela. Reabertura
sem aglomerações, com distan-

ciamento de 2 metros, máscaras,
higienização de mãos e lugares,
com a recomendação de ficar em
casa quem não tiver absoluta necessidade de sair. Hotéis, feiras
livres, lanchonetes e restaurantes reabertos mas não escolas. A
Justiça restringiu a abertura, que
não atinge missas e cultos, academias e ginásios. Na decisão, o
Juiz argumentou “uma agenda
de bom senso”.
Imagino quantas noites mal-dormidas de prefeitos
exigidos por todos os lados, neste momento crucial de pressão
de um vírus que não se conhece
bem mas se sabe que está entre
nós, e de uma crise econômica que se agrava a cada dia de
parada no comércio, serviços e
sobretudo nos avulsos e informais. Também quantas noites
mal-dormidas de pais e mães de
família a pensar na alimentação
dos filhos no dia seguinte, muitos dependendo da merenda na
escola fechada.
Nós, brasileiros, nos qualificamos como solidários. E é o que
o momento exige. Solidariedade
nos cuidados para não sermos
vítimas ou condutores do contágio. E solidariedade para não
sermos instrumentos do caos
econômico que pode virar caos
social. O drama que pesa sobre
a cabeça de prefeitos, governadores e presidente também exige que, solidários, cumpramos
uma agenda de bom senso, com
racionalidade e cabeça fria.

Segunda-feira, 20, e terça-feira 21 de abril de 2020
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Valdir Simão e Walfrido Warde*
O peso da responsabilidade
Agência Brasil

A disciplina da responsabilidade dos gestores públicos
prestará desserviço se inculcar
um temor paralisante, se inspirar a omissão como a conduta mais racional. E é precisamente o que se tem visto,
mais e mais, sobretudo agora,
em meio à pandemia do novo
coronavírus. Fazer se tornou
demasiado arriscado.
A administração pública
se tornou, para o gestor, como
a esfinge, e diz: “Decifra-me
ou te devoro!” E, tudo indica,
a quebra do código informa
uma ordem de imobilismo.
Enveredar-se pelos caminhos tortuosos da gestão no
setor público requer, além de
preparo
técnico-gerencial,
uma certa dose de coragem.
Impõe assumir riscos, inclusive pessoais, que enredam o
gestor em um emaranhado de
prestações de contas e processos de responsabilização que
podem durar anos, mesmo
que os atos administrativos
sob o escrutínio do aparato de
controle estatal tenham sido
praticados de boa-fé.
Se em tempos normais já é
desafiador manejar a máquina
pública com um nível razoável
de certeza, que permita tomar
decisões com base em evidências, o que se dirá de uma crise
tormentosa, como a que estamos vivendo. Sob stress, a probabilidade de errar aumenta exponencialmente. Essa incerteza
eleva o grau de risco e, por óbvio, eleva também a exposição
do tomador de decisão a toda a
sorte de responsabilidades.
As graves consequências
da pandemia exigem que os
governos adotem medidas ousadas e urgentes. É papel do
Estado salvar vidas, garantir
subsistência àqueles que perderam emprego e renda e via-

bilizar a continuidade de empresas e pequenos negócios.
As ações de excepcionalidade relacionadas à gestão
orçamentária, financeira e
fiscal, ao processo de compras
governamentais, às obrigações
tributárias e à destinação de
benefícios sociais vêm em boa
hora. Mas a incerteza em relação à tempestividade, eficiência, eficácia e efetividade das
medidas de enfrentamento à
crise é evidente.
É notório o nível de tensão
e insegurança que toma conta
dos órgãos que levam sobre os
ombros o peso da responsabilidade de acertar, ainda que se
considere o reconhecimento do
estado de calamidade pública
ou as alterações constitucionais
em curso da chamada “PEC do
Orçamento de guerra”.
São muitas as dúvidas. As
medidas darão certo? Qual é
o limite de comprometimento do Orçamento público?
Como garantir que as compras governamentais sejam
realizadas a tempo e por pre-

ço justo, considerando a escassez de insumos e produtos
urgentes e a concentração de
fornecedores? Como gerir
adequadamente o estoque e a
distribuição de suprimentos e
equipamentos? Como balancear o apoio às empresas nos
campos tributário, trabalhista,
creditório e societário? Como
e sob que critérios prover acesso a crédito público, considerando as especificidades dos
diversos segmentos econômicos? Qual é a melhor estratégia para identificar as pessoas
que precisam receber auxílios
ou benefícios sociais excepcionais? Como evitar fraudes
e desvios na destinação de recursos assistenciais?
Questões como essas fazem
parte da rotina das decisões
administrativas que são tomadas, neste momento, com elevado grau de incerteza. Não
são decisões simples. Mas são
decisões necessárias e os administradores públicos não
podem fugir de suas responsabilidades.

Todo administrador público sabe, ao assumir um cargo
de direção, que se obrigará a
prestar contas de sua gestão e de
seus atos. Todo administrador
público sabe o quão rigoroso
é o escrutínio de suas decisões
pelos órgãos de controle e da
gravidade das sanções nas esferas administrativa, cível e penal.
Faz parte do jogo. O problema é
que, quase sempre, o julgamento das contas dos administradores públicos, seja ordinário ou
extraordinário, em decorrência
de uma auditoria ou tomada de
contas especial, leva anos.
A demora no julgamento
pode dificultar a compreensão
do contexto em que os atos
administrativos foram praticados e de quais informações
dispunha o administrador
para decidir. Fica muito mais
difícil distinguir, entre si, o
dolo, a culpa ou o erro grosseiro. Os gestores públicos também sabem disso e se preocupam com isso.
Seria muito bom se o sistema estatal de controle interno

e externo, representado pelas
controladorias, pelos tribunais
de contas e pelo Ministério
Público, estruturasse de forma excepcional o acompanhamento das decisões tomadas
durante a pandemia, flexibilizando regras, aproximando-se do dia-a-dia dos órgãos
sob sua jurisdição e ofertando
a sua notória especialização
para elevar o nível de segurança dos atos administrativos.
Não se trata aqui de compartilhar ou transferir decisões que cabem ao gestor e à
administração pública. Também não se pretende flexibilizar controles que possam
facilitar fraudes e corrupção.
Mas é preciso compartilhar a
responsabilidade de enfrentamento da grave crise que estamos vivendo, para oferecer ao
gestor público o mínimo conforto e segurança em relação
às difíceis decisões que precisam tomar.
Estamos todos no mesmo
barco. Não cabe, neste momento, aos órgãos de controle
apenas observar, insondáveis,
para, depois, apontar o que
lhes parece errado. Um esforço
comum, afetado pelas finalidades do Estado em momento
de grave crise, é indispensável,
acima de tudo, para promover
a igualdade material de tratamento e de condições de sobrevivência à pandemia para todos
os brasileiros e brasileiras.
Valdir Moysés Simão, Ex
ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da
Controladoria-Geral da
Único
Walfrido Jorge Warde
Júnior é presidente do
Instituto para a Reforma
das Relações entre Estado e
Empresa (IREE)
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32 MPs contra o Covid-19
Total de medidas editadas representa a metade de 2019
Agência Brasil

Wilson Dias/Agência Brasil

Presidente optou por revogar a MP, ao invés de esperá-la caducar

Bolsonaro desiste da
minirreforma trabalhista
em conseguir convencer o Senado a votar a
medida provisória do Emprego Verde e Amarelo, o
presidente Jair Bolsonaro
informou que revogou o
texto que reduz encargos
para patrões que contratarem jovens no primeiro
emprego e pessoas acima
de 55 anos que estavam
fora do mercado formal.

Uma nova MP deve ser
editada para o período da
calamidade pública em
decorrência do coronavírus, de acordo com postagem do presidente nas
redes sociais.
Como o texto presidencial foi editado no ano passado, o Palácio do Planalto
pode voltar a tratar do assunto por MP neste ano.

Problemas na Caixa

Pena de morte

Diversos beneficiários do
Auxílio Emergencial estão
reclamando que, após terem
sua situação financeira aprovada para receber os R$600,
não estão conseguindo
acessar o site de cadastro
do aplicativo ‘Caixa Tem’
para ter acesso ao dinheiro.

O detento José Iran
Alves da Silva, 66 anos, é
o primeiro preso a morrer
por causa da Covid-19
dentro do sistema carcerário do estado de São
Paulo. Ele morreu no domingo (19) na Santa Casa
de Sorocaba.

Missa goiana

Ditadura nunca mais!

O governador Ronaldo
Caiado (DEM), de Goiás,
flexibilizou as restrições
por conta do novo coronavírus. Com isso, igrejas,
salões de beleza e construção estão liberados,
mediante o uso de máscaras.

O procurador-geral da
República, Augusto Aras, solicitou ao STF a abertura de
inquérito para investigar manifestações do último domingo (20). O objetivo de Aras é
apurar possível violação da
Lei de Segurança Nacional
por apoio à Ditadura.

O presidente Jair Bolsonaro
tem usado a caneta para publicar
MPs (medidas provisórias) em
série para combater o coronavírus no Brasil.
De 10 de fevereiro - quando
foi editada a primeira medida
referente à pandemia - a 17 de
abril, o presidente editou 32
MPs. O número representa 68%
das 47 enviadas ao Congresso no
ano passado inteiro.
Todos os textos do período
recente são voltados ao enfrentamento da crise provocada pela
Covid-19.
Antes desse conjunto de medidas, o governo só havia editado 9 MPs sem relação com a
doença.
Uma MP tem força de lei e
entra em vigor a partir do momento em que é publicada no
Diário Oficial da União. O texto vale por 60 dias, prorrogáveis
por igual período. Ele precisa
ser chancelado pelo Congresso -

Congresso Nacional é quem dita os trâmites das Medidas Provisórias

caso contrário, caduca.
Por definição, as MPs são
editadas pelo presidente em
resposta a situações que exigem
ações urgentes.
Boa parte das medidas dispõe sobre a liberação de crédito
extraordinário para reforçar o
Orçamento dos ministérios durante a pandemia.
Há, porém, propostas de mudanças na legislação trabalhista,

como a regulação do teletrabalho e o adiamento do recolhimento de FGTS e a redução de
jornada e salários.
Outras tentam conter o efeito da pandemia sobre a renda
dos mais pobres, com recursos para pagamento do auxílio
emergencial, e sobre a receita
de estados e municípios, com a
recomposição de fundos para os
dois entes federados.

MEC prorroga
Mulheres são
prazo de inscrição mais agredidas
no Fies
na pandemia

Auxílio:
Caixa já creditou
R$ 16,3 bi

O Ministério da Educação
(MEC) prorrogou por mais 30
dias o prazo para estudantes validarem as inscrições do Fundo
de Financiamento Estudantil nas
faculdades e formalizarem os contratos com os bancos. A prorrogação, segundo o MEC, é para não
prejudicar os estudantes diante
das medidas de isolamento.
É a segunda prorrogação do
prazo tomada pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação.
O Fies é o programa de financiamento estudantil para cursos
superiores particulares. O financiamento pode ser a juros zero para estudantes com renda familiar de até
três salários ou com taxas mais baixas para famílias renda de até cinco
salários mínimos.

Desde o início do pagamento
do auxílio emergencial até esta segunda (20), foram creditados R$
16,3 bi para o pagamento do benefício a 24 milhões de brasileiros.
Nesta segunda, a Caixa Econômica Federal deposita o valor de R$
600 para 4.230.900 pessoas.
Até agora, 38 mi de cidadãos
cadastraram-se para receber o
benefício. Na sexta (17), o banco
realizou o crédito para 3.438.238
pessoas com conta poupança na
Caixa. Já no sábado (18), o crédito foi para 1.420.466 pessoas
com contas em outros bancos.
Segundo a Caixa, os saques em
dinheiro, sem a necessidade de
cartão em casas lotéricas e em
caixas eletrônicos, terão início
na próxima segunda (27).

Durante a pandemia, os atendimentos da PM a mulheres vítimas de violência aumentaram
44,9% em São Paulo. Em relatório divulgado na segunda (20), o
Fórum Brasileiro de Segurança
Pública informa que o total de socorros prestados passou de 6.775
para 9.817, na comparação entre
março de 2019 e de 2020. A quantidade de feminicídios subiu de 13
para 19 casos (46,2%).
No Acre constatou-se um crescimento de 2,1% no número de
chamados, que saltou de 470 para
480. Também foram registrados
dois feminicídios, contra um ocorrido em 2019. No Rio Grande do
Norte apresentou um aumento de
34,1% nos casos de lesão corporal
dolosa e de 54,3% nos de ameaça.
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Risco de colapso na saúde
DPRJ e MPRJ ajuizaram ação pedindo medidas emergenciais
Kai Pfaffenbach/Agência Brasil

Reprodução

A Clínica da Família Zilda Arns atua ao redor do Complexo do Alemão

Casos suspeitos de Covid-19
explodem no Complexo do Alemão
A Clínica da Família
Zilda Arns, localizada em
Ramos, Zona Norte, que
atende a 15 territórios no
Complexo do Alemão,
lançou na tarde do domingo (19), o painel com
dados de notificação de
casos suspeitos de Covid-19. A atualização realizada às 19h30 mostra
que 804 pacientes aten-

didos na Clínica da Família estão com suspeita da
doença. Na região ao redor da Nova Brasília, por
exemplo, se concentram
pelo menos 59 casos suspeitos. As informações
foram dadas pelo site
Voz das Comunidades. O
painel é uma iniciativa de
médicos preceptores e residentes.

Comunidades sofrem

Prefeito liberado

Um médico que trabalha
em uma Clínica da Família
em Rio das Pedras, comunidade na Zona Oeste, relatou
para a reportagem do CORREIO, que só nesta segunda, 26 pacientes suspeitos
de infecção passaram pela
unidade na parte da manhã.

O prefeito de Macaé,
Dr. Aluizio, teve alta nesta segunda (20) e segue
em isolamento domiciliar
após ter testado positivo
para Covd-19. O diagnóstico foi anunciado pela
prefeitura na noite da última quinta (16).

Atenção na Ilha

Luto na PM

Para a manutenção da
rede elétrica da Light na
terça (21), o conjunto de
bombas da Cedae, localizado na Ilha do Fundão,
precisará ser desligado
devido à falta de energia.
A normalização está prevista para às 16h.

A PMERJ confirmou
nesta segunda (20) a primeira morte em decorrência de Covid-19 na
corporação. A vítima foi a
sargento Carla Nascimento Dias, de 46 anos, que
trabalhava no Hospital
Central da Polícia Militar.

O sistema de saúde da cidade do Rio de Janeiro está com
93,9% dos leitos de unidades de
terapia intensivas (UTIs) ocupados e pode entrar em colapso
muito em breve. O alerta foi
feito pela Defensoria Pública
do Rio (DPRJ) e pelo Ministério Público estadual (MPRJ),
que ajuizaram ação coletiva para
que medidas emergenciais sejam
adotadas.
Na ação, as instituições pedem o desbloqueio de 155 dos
287 leitos destinados aos pacientes com coronavírus na capital,
conforme previsto no Plano de
Contingência à Covid-19, e solicitam que sejam mantidas as medidas de distanciamento social
até que todos os leitos estejam
funcionando.
De acordo com o levantamento, feito na sexta-feira (17)
pela plataforma do Sistema de
Regulação (Sisreg), o estado e a
prefeitura destinaram ao muni-

cípio 749 leitos de UTI para tratamento de Covid-19, incluindo
os hospitais de campanha, ainda
não inaugurados. A coordenadora de Saúde e Tutela Coletiva da
DPRJ, Thaisa Guerreiro, destaca
que, do total de leitos, 287 são de
hospitais estaduais e municipais
da cidade e 155 deles ainda não
entraram em operação.

A defensoria aponta que há 61
leitos inoperantes no Hospital Estadual Anchieta; oito no Hospital
Municipal Ronaldo Gazolla; 71
no Hospital Universitário Pedro
Ernesto; e cinco no Instituto Estadual do Cérebro. No Hospital
das Clínicas (IESS), não foram
identificados os 10 leitos previstos
no plano de contingência.

Hospital de
campanha fica
pronto na Barra

Witzel rechaça
volta do
futebol no Rio

Uso de máscara
passa a ser
obrigatório

A Prefeitura do Rio entregou
no domingo (19) as obras do hospital de campanha do Riocentro.
A unidade da capital é a maior da
rede pública no estado, com 16,5
mil m² de pavilhão e 13 mil m²
de área construída. São 500 leitos
destinados a pacientes com coronavírus, sendo 400 de clínica médica e 100 de UTI, sendo 15 com
recursos para hemodiálise.
Foram montados também
um centro cirúrgico em uma área
de 500 m², com aparelhos de autoclave e termodesinfectador, e
três salas para procedimentos,
além de um centro de imagens
com tomógrafo e raio-x digital.
A instalação recebe os pacientes
após o Hospital Ronaldo Gazolla
chegar a 70% de ocupação.

O governador Wilson Witzel,
declarou não aprovar o retorno
das atividades envolvendo futebol, como treinamentos e partidas. A proibição faz parte de um
conjunto de medidas de distanciamento social durante a pandemia.
No estado, as medidas restritivas,
estabelecidas em decreto, seguem
até o dia 30 de abril.
O campeonato Carioca está
suspenso desde o dia 16 de março
e deve permanecer paralisado até
o dia 30 de abril, segundo resolução da Federação de Futebol do
Estado (Ferj). Na semana passada, a Ferj publicou um documento batizado de Jogo Seguro, que
visa servir como um conjunto de
regras para possibilitar a volta
gradativa dos jogos de futebol.

A Companhia de Engenharia
de Tráfego do Rio de Janeiro (Cet-Rio) está alertando motoristas e
pedestres, por meio de mensagem,
sobre a obrigatoriedade do uso de
máscaras de proteção pela população. A mensagem está sendo veiculada nos 28 painéis eletrônicos
fixos que dão orientações sobre
trânsito e ficam posicionados nas
principais vias da cidade.
A medida adotada visa obrigar a população a usar máscaras
nas ruas e faz parte do conjunto
de ações no combate à pandemia
O decreto, que passa a valer a
partir de quinta (23), prevê que
pessoas sem máscaras sejam impedidas de entrar em transporte
público e nos estabelecimentos
autorizados a funcionar.

De acordo com os órgãos, o município já está com 93,9% dos leitos ocupados
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Brasília 60
anos: a história
da atual capital
federal
Por Marcelo Perillier

D

esejo previsto
desde a constituição de 1891,
muitos políticos tentaram.
Vargas, por duas vezes (1940 e
1953), foi quem chegou mais
próximo de concretizá-lo. Contudo, cube ao corajoso Juscelino
Kubitschek realizá-lo. Em 21 de
abril de 1960, o então presidente
do Brasil fez esse pedido: transferiu a capital federal do Rio de
Janeiro para o interior do país.
Brasília era inaugurada. E com
ela, o novo centro político do
país. Sua conseqüência foi a fundação do Estado da Guanabara,
separando, durante 15 anos, a
capital fluminense de seu estado.
JK, como era conhecido, foi
eleito com um audacioso projeto
socioeconômico. Chamado de
“Plano de Metas”, ele pretendia
tirar o país da sina agroexportadora e incluí-lo no setor industrial, além de transformar a nação em moderna e altiva.
Brasília se tornou o símbolo
máximo desse plano, pois reuniu
muita coisa dele. Interiorizou o
país, trazendo pessoas para morar no “deserto”. Aumentou a indústria de base, para ter material
próprio para a construção da capital federal. Fundou a indústria
automobilística, para servir de
locomoção entre as estradas do
Distrito Federal e o litoral. E outras melhorias mais.
Em abril de 1956, JK protocola um projeto de lei que

cria estabelecia a transferência
da capital federal do Rio para o
interior. Em setembro do mesmo ano, criou-se a Companhia
Urbanizadora da Nova Capital
(Novacap), responsável pelas
obras de Brasília. O engenheiro Israel Pinheiro foi indicado
como presidente da autarquia e
o arquiteto Oscar Niemeyer, o
mesmo que construiu o Complexo da Pampulha quando o
próprio Juscelino era prefeito
de Belo Horizonte, era o diretor
técnico.
Ainda em 1956, JK visitou
a região onde iria construir Brasília, nome dado para a cidade,
e fez sua famosa proclamação:
“Deste planalto central, desta
solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos
mais uma vez sobre o amanhã
do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável
e uma confiança sem limites no
seu grande destino” No local, foi
inaugurado, de forma improvisada, um palacete, chamado de
“Catetinho” – uma referência
ao Palácio do Catete, então sede
oficial do Governo Federal – que
existe até hoje, como museu.
Em março de 1957, o plano-piloto de Lucio Costa, inspirado no modernismo do francês
Le Corbusier, um grande arquiteto da época, foi vencedor de
um concurso público, feito pelo
Ministério da Educação, para
elaborar o projeto de urbanização de Brasília.
O projeto foi estruturado em

Criação da cidade fez nascer o estado da Guanabara,
desmembrando, por 15 anos, a capital fluminense do Rio

torno de dois eixos monumentais dispostos em cruz com áreas
utilizadas para fins comercial,
industrial, residencial, administrativo, recreativo, cultural, etc.
Com o objetivo de diminuir o
problema de circulação de carros
e pessoas, os cruzamentos foram
eliminados, por meio de intersecção de avenidas em passagens
de nível.
Entretanto, a topografia do
local e o alto grau de necessidade de circulação fizeram com
que o projeto, de cruz, virasse
um avião. E prazo para tirar do
papel e o por em realidade era

curto: três anos e cinco meses. A data de inauguração da nova capital federal
já estava marcada: 21 de abril
de 1960, feriado de Tiradentes,
considerado o “herói” independência do Brasil. Um mineiro
que lutou pela liberdade da província de Minas Gerais perante o
governo de Portugal.
Coube a Oscar Niemeyer,
com toda a sua criatividade, criar
formas simples, livres, nobres,
claras, leves e belas para a cidade, além de considerar, também,
seu aspecto funcional. Ou seja,
as principais obras da nova ca-

pital federal, como o
Congresso Nacional, a
Catedral e as residências
oficiais.
O Brasil não tinha tanto
dinheiro para fazer as audaciosas metas de Juscelino, que fez
empréstimos a bancos internacionais, já que rompera com o
Fundo Monetário Internacional
(FMI), para ter caixa. O CORREIO DA MANHÃ publicou
várias notas e reportagens sobre o fato. Com títulos dizendo os bilhões de dólares pegos
dessas instituições, foi além ao
revelar dinheiro sendo retirado
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de autarquias nacionais, para o
“investimento particular”. Em
uma delas, manchete do jornal
em 1959, revelou que o Palácio
custou 300 milhões de cruzeiros,
um valor relativamente alto para
o período.
Faltando meses para a inauguração e ainda com obras a fazer, JK emitiu títulos da dívida
pública e aumentou a saída de
moedas no país. O resultado nos
anos seguintes foi uma inflação
desgovernada e uma astronômica dívida pública.
A oposição, liderada por
Carlos Lacerda, queria a todo
custo investigar a obra ou postergá-la para JK não inaugurá-la.
Não conseguiu nem uma coisa
nem outra, pois Juscelino tinha
uma base sólida no Congresso.
Estima-se que Brasília teria custado, para os padrões atuais, algo
entre US$ 45 bilhões e US$ 83
bilhões, mas nunca foi descoberto, de fato, a quantia total para
fazer o atual Distrito Federal.

Segunda-feira, 20, e terça-feira 21 de abril de 2020
Estado da Guanabara
Por conseguinte, no mesmo
ano em que Brasília vira a nova
capital do país, o Rio de Janeiro
se transforma em estado autônomo. Durante 15 anos, a cidade
funcionou como um estado próprio, chamado de Guanabara. A
fusão entre o estado do Rio e a
Guanabara, recriando o Estado
do Rio de Janeiro, aconteceu em
1975, com uma Lei Complementar criada por Ernesto Geisel, então presidente da época.
Temendo perder o prestígio
político, econômico e social conquistado desde 1808, quando a
família real se instala na cidade,
o Rio de Janeiro se baseia na
constituição de 1946 e da lei San
Tiago Dantas, de 14 de abril de
1960, para romper-se com o resto do estado e se autoproclamar
uma cidade-estado, com o nome
de Guanabara.
José Sette Câmara Filho assume interinamente o comando da
Guanabara, até que em dezem-

bro a população elege o primeiro governador oficial do estado:
Carlos Lacerda (1960-1965).
Depois dele vieram Negrão de
Lima (1965-1970) e Chagas
Freitas (1970-1975).
Durante esses 15 anos, a Guanabara se fortaleceu economicamente, já que tinha uma grande ar-

recadação (municipal e estadual),
enquanto o Rio de Janeiro se empobrecia. No entanto, os militares
criaram um projeto para reintroduzir a cidade do Rio ao Estado.
No governo de Chagas Freitas
foi inaugurada a Ponte Rio - Niterói, um símbolo que unia os
estados da Guanabara e do Rio

de Janeiro. A obra foi o primeiro
passo dado para outras medidas
de reunificação, até que em 15 de
março de 1975 a cidade do Rio se
reincorporaria ao Estado do Rio
de Janeiro, extinguindo o Estado
da Guanabara e transformando-se
novamente na capital fluminense,
retirando o título de Niterói.
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Como está o MEI na crise?
Sebrae Rio pesquisa situação atual do microempresário
Agência Brasil

Agência Brasil

Caixa já pagou auxílio a 24,2 milhões de pessoas, num total de R$ 16 bi

Caixa antecipa segunda
parcela do coronavoucher
Na quinta (23), trabalhadores informais e pessoas inscritas no Cadastro
Único de Programas Sociais do governo federal
(CadÚnico) nascidas em
janeiro e fevereiro receberão a segunda parcela
do auxílio emergencial de
R$ 600. A antecipação foi
anunciada pelo presidente
da Caixa Econômica Fe-

deral, Pedro Guimarães.
Na sexta (24) será a vez
dos nascidos em março
e abril. No sábado (25),
aos nascidos em maio e
junho. Na segunda (27),
receberão os aniversariantes de julho e agosto. Na
terça (28) os nascidos em
setembro e outubro. Na
quarta (29), os de novembro e dezembro.

Golpes virtuais

Redução do PIB

A Federação Brasileira
de Bancos divulgou dicas
para que as pessoas se
protejam e evitem golpes
pela internet, que vêm
aumentando em razão da
pandemia do Covid-19,
que podem gerar prejuízos
materiais aos clientes.

O mercado financeiro
reduziu a projeção do Produto Interno Bruto este ano
para menos 2,96%, contra
os menos 1,96% apontados na semana passada.
A informação está no boletim Focus, do divulgado
pelo Banco Central.

Empréstimos

Bolsa de Valores

Segundo o Banco Central, os empréstimos para
as empresas aumentaram
58,4% entre 2 e 27 de
março (10ª a 13ª semanas
deste ano), em relação ao
mesmo período de 2019.
Os dados são um reflexo
da crise do coronavírus.

A queda no preço do
petróleo fez as bolsas dos
EUA despencarem. Dow
Jones perdeu 2,44%, S&P
500 caiu 1,79% e Nasdaq
recuou 1,03%. No Brasil, o
Ibovespa ficou estável. Já
o dólar fechou em alta de
1,33%, a R$ 5,30.

Por Affonso Nunes

Mais do que afetar a saúde
das pessoas, o coronavírus compromete todos os aspectos do
tecido social. À crise sanitária
somou-se um abalo econômico
global que só encontra paralelos
na Grande Depressão de 1929.
No Rio, segundo estado com o
maior número de casos da Covid-19 no país, somente 4% das
pequenas empresas funcionam
normalmente. Os dados estão
no levantamento “Especial Coronavírus – As dores dos pequenos negócios no Rio de Janeiro”,
realizado pelo Sebrae Rio.
Entre microempreendedores
individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte
o Estado do Rio possui cerca de
1,5 milhão de empreendimentos, sendo que os MEIs respondem por 75% desse universo,
informa a economista Simone
Moura, que participa do grupo
de técnicos do Sebrae Rio, que
conduziu a pesquisa.
Ao destrinchar os 96% de pequenos empreendimentos “asfixiados” pela Covid-19, a maioria
(55%) das empresas pesquisadas
estão totalmente fechadas e 41%
funcionando de forma parcial.
Desse total, 24,7% dos empresários estão buscando capacitação
de ordem financeira. - As principais dúvidas do empreendedor
nesse estágio da pandemia é como
calcular o capital de giro, fundamental para sobrevivência do negócio, e a adoção de ferramentas
mais rígidas de controle financeiro dentro das empresas. Nenhum
cenário pessimista de um plano de
negócio até hoje traçou um quadro como esse. Ninguém estava
preparado - destaca Simone.
E a falta de capital de giro,
muito comum entre os MEI e
nas microempresas, torna a situação mais dramática.
- Os números da pesquisa
revelam que o empreendedor

Reflexo da crise: lojas fechadas na Rua Marquês de Abrantes, no Flamengo

compreende a importância de
formar capital de giro, mas nem
sempre ele consegue iniciar o negócio com essa margem de reserva – observa a economista.
O levantamento ouviu 687
empreendedores, de diferentes
setores, e aponta outros questionamentos que surgem como desafios nos negócios em tempos de
crise como dúvidas sobre crédito
(22,7%), rever o planejamento
estratégico (18,5%), entender
como atingir o público com o
marketing digital (16,3%).
- Olhando atentamente esses números, o que vemos é que
o pequeno empresário percebe
exatamente o que precisa ser
feito na estratégia de arrumação
da casa neste cenário de crise.
Em primeiro lugar, levantar o
tamanho do impacto financeiro, o prejuízo com a situação;
em segundo lugar, as soluções
de ordem financeira para manter
o negócio ativo; e, finalmente,
a reinvenção, como o investimento no marketing digital, por
exemplo - afirma.
A crise chegou numa velocidade muito rápida, o que levou
muitas empresas a lançarem um
olhar atento à possibilidade de
entrar no mercado digital. Com
a restrição de funcionamento
dos serviços, alguns empresários
encontram como saída à venda

online, mas nem todos estavam
preparados para virar essa chave.
A pesquisa mostra que eles esbarraram em diversos tipos de dificuldade. O estudo aponta que
32% dos pequenos negócios ainda não conseguem vender de forma digital; 25% não conseguem
migrar o produto físico ou serviço para o digital; 24% viram as
receitas diminuírem; 13% conseguiram manter o número de vendas nos canais digitais; e apenas
6% aumentaram suas vendas.
- Não sabemos ainda o tempo
de duração dessa crise, mas existe
um consenso sobre a necessidade
de ter parte dos negócios no mercado digital, seja como estratégia
para alavancar vendas e ampliar
fatias de mercado seja como um
plano B para situações inesperadas - avalia Simone.
Por isso, os empresários estão recorrendo aos produtos
online para aperfeiçoar seus conhecimentos. Hoje, 19% deles
procuram capacitações online
(cursos, oficinas e workshops),
18,8% preferem vídeos curtos
com orientações de especialistas,
17,3% buscam consultorias online, 13,3% optam por palestras
online gravadas, 9,8% correm
atrás de boletins informativos e
por aí vai, o que reforça o conceito de que informação é uma palavra de ordem neste momento.
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A exceção em Portugal
A região de Alentejo não registrou nenhuma morte pelo novo coronavírus
Crédito

Reprodução

Fãs poderão voltar a assistir as provas pela TV em breve

Dirigentes dão novo passo para
voltar com a Fórmula 1
O plano da Fórmula 1
de voltar em julho, definido em reunião entre os
comandantes da categoria e os chefes das equipes na semana passada,
começa a ganhar corpo.
A ideia é fazer a primeira etapa na Áustria, no
primeiro final de semana
do mês, data original da
prova, com portões fe-

chados, e depois seguir
para uma sequência de
provas na Inglaterra, também sem torcedores. A
Áustria é um dos países
europeus que adotaram
a política de massificação
de testes para o novo coronavírus e que já começaram a relaxar as regras
de isolamento de forma
paulatina.

Falha Britânica

União em Israel

Um mês depois da promessa de testes em massa
contra o Covid-19, Boris
Johson está sendo cobrado
pela demora na tomada de
decisões. A oposição aponta
que as equipes de testes não
possuem máscaras, uniformes e testes suficientes.

Após meses de paralisia
do governo, o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin
Netanyahu, e seu rival, Benny Gantz, anunciaram uma
parceria governamental de
emergência. Segundo a imprensa local, Gantz assumirá o cargo daqui a três anos.

Confronto em Paris

Djoko é contra

Jovens e Policiais se enfrentaram ao longo do fim de
semana no norte da França.
Segundo a imprensa francesa,
os confrontos tiveram início no
sábado, após a polícia ter ferido um motociclista. Os jovens
queimaram carros e foram acertados por balas de borracha.

O tenista sérvio Novak Djokovic, 32, afirmou que é contra a
possibilidade de se exigir vacinação contra o
novo coronavírus como
requisito para atletas
participarem de torneios futuramente.

Alentejo, em Portugal, detém o menor número de casos
do país, e mantêm nulas as estatísticas de morte pelo Covid-19.
O local abriga hospedagens de
luxo, história milenar e quilômetros de terras com fantásticas vinícolas e plantações diversas, às
margens do Rio Tejo.
Comparando com outros lugares do país, que, em uma única
região, registrou mais de 10 mil
casos testando positivo, o Alentejo apresentou apenas 155 confirmados registrados pelo Serviço Nacional de Saúde.
Mas o que realmente chama
atenção é que Alentejo é a única
região portuguesa a não apresentar mortos pelo coronavírus. Especialistas da saúde afirmam que
a melhor explicação foi a rapidez
para dispersão social e o fechamento das fronteiras.
Empreendimentos de toda a
região estão esperançosos com
a melhora da pandemia, com o

retorno das atividades turísticas
e do convívio social.
O Convento do Espinheiro,
primeiro hotel cinco estrelas do
Alentejo, e que carrega consigo
uma lenda baseada no milagre
da Nossa Senhora do Espinheiro,
encerrou suas atividades logo no
início da Pandemia, visando preservar clientes, funcionários e co-

Mortes
em asilos
preocupam Itália

Rakitic quer
Críticas às
Barcelona campeão indefinições
se nada mudar
de Cannes

Enquanto programa a saída
gradual da quarentena, a Itália lida
com denúncias e investigações de
irregularidades que já causaram
milhares de mortes dentro de asilos. Há relatos de falta de dispositivos de proteção para funcionários
de asilos, não realização de testes
do Covid-19, permissão para visitas, transferência de pacientes
positivos para dentro dessas moradias e até a proibição, por dirigentes, do uso de máscaras e luvas, nos
primeiros dias da epidemia, para
evitar o pânico entre idosos.
O asilo Pio Albergo Trivulzio,
em Milão, teve mais de 190 idosos
mortos desde março. Uma investigação foi aberta sobre possíveis
crimes de homicídio culposo e
epidemia culposa.

O croata Ivan Rakitic, meia do
Barcelona, disse que se o Campeonato Espanhol não puder ser retomado por conta do novo coronavírus, o time deve ser declarado
campeão. “Todos queremos voltar
a jogar de novo. E vencer a Liga jogando. Mas também entendo que,
se não pudermos voltar, a temporada tem que acabar. E se somos
os primeiros, teremos de ser os
campeões”, disse em entrevista ao
canal Movistar Plus.
Quando o campeonato foi pausado, em março, o Barcelona era
líder, com dois pontos à frente do
Real Madrid. “Espero que possamos jogar novamente nesta temporada e buscar os títulos pelos quais
podemos lutar. Ninguém tem prioridade nessa situação”, completou.

Turismo da região já planeja formas para voltar a atender os turistas

laboradores. Mas decidiu manter
o serviço à distância, como cancelamentos, adiamentos e reservas futuras, feito por sua equipe
em home office. Além disso, o
hotel, que possui mais de 70 funcionários, está usando o tempo
de reclusão para criar novas experiências com os clientes e oferecer uma reabertura diferente.

O presidente da Bienal de Veneza, Roberto Cicutto, -que organiza, entre outros, o Festival de
Cinema de Veneza-, reclamou da
aparente inação do Festival de Cannes diante da pandemia do novo
coronavírus em uma entrevista à
agência de notícias italiana Ansa
desta segunda (20). A informação é
da revista americana Variety.
Considerado o festival de
cinema mais importante hoje,
Cannes ainda não decidiu o futuro de sua edição deste ano. Inicialmente marcado para os dias
12 a 23 de maio, e postergado
para junho ou julho assim que as
medidas de distanciamento social foram decretadas na França,
o evento foi adiado indefinidamente há uma semana.
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Os
bastidores
de
CORREIO CULTURAL
uma obra-prima
Compartilhar histórias para se
identificar no outro

Universal/Divulgação

O artista espanhol Alejandro Sanz, vencedor de
quatro prêmios Grammy,
anunciou em suas redes
sociais o nascimento do
projeto especial, intitulado “ElMundoFueraLaPelícula”. A iniciativa tem o
objetivo de retratar o afastamento social ao compartilhar diversas histórias de
pessoas mundo afora.
“Proponho que abramos uma janela de esperança que nos ajude a ver
tudo que estamos vivendo
com um olhar diferente”,
disse que ele, que convidou os fás para, a partir
desta segunda-feira (20)
até a aproxima sexta, a
compartilhar um pedacinho de nossas vidas. ”Des-

Vídeos inéditos da gravação do premiado álbum
‘Sambolero’, de João Donato, chegam ao YouTube

Por Affonso Nunes

Sanz quer dividir histórias
para unir mais as pessoas
cobriremos que somos
mais parecidos do que
pensávamos e que estamos muito mais próximos
do que jamais poderíamos
imaginar”, escreveu o cantor, que convocou seus fãs
para enviarem seus relatos
e depoimentos sobre a
quarentena em vídeo.

Faça o que eu digo

Retorno

Victoria Beckham (ex-Spice Girls) demitiu 30
funcionários de sua grife
de roupas por conta da
pandemia do coronavírus.
No sábado, ela e o marido, o ex-futebolista David
Beckham, pediram apoio
à classe médica na live do
movimento Global Citizen
e da Organização Mundial
de Saúde.

Ana Maria Braga reapareceu na TV durante o Encontro, de Fátima Bernardes, nesta segunda-feira
(20). De casa, a apresentadora comentou a luta contra o câncer de pulmão em
meio à pandemia. “Estou
entre as pessoas mais preocupadas, pois passei dos
60, mas encarei o tratamento de forma positiva”.

Entraram no ar, via YouTube,
os primeiros vídeos dos 12 inéditos do CD “Sambolero” (2008),
uma das obras-primas do João
Donato. Com um repertório
que traz parcerias do pianista e
arranjador com Carmem Costa,
Paulo Sergio Valle, Gilberto Gil
e Caetano Veloso, entre outros,
“Sambolero” recebeu em 2010 o
Grammy na categoria de melhor
álbum de jazz latino. As imagens
foram captadas durante a gravação do CD no estúdio com um
time de craques que reuniu o
lendário baterista Robertinho
Silva, o contrabaixo elegante de
Luiz Alves e o mago da percussão Sidinho Moreira e participação especial do saxofonista e
flautista Ricardo Pontes, todos
instrumentistas com vasta folha
de serviços prestados à música.
O repertório é composto
de músicas que Donato diz que
gosta de tocar. “Alguns temas
presentes no álbum são apresentados sem as letras que viriam a
ganhar depois, mas voltam no
disco já com os nomes de batismo dos letristas”, conta Donato
ao CORREIO DA MANHÃ.
“Esse disco apresenta uma tran-

Teatro caiu na rede
O site do jornal britânico The Guardian disponibiliza, em parceria
com o teatro Hampstead,
em Londres, um vídeo da
peça “Tiger Country”, de
2014, sobre a crise do sistema de saúde do país.
Dirigida por Nina Raime,
ela mostra Indira Varma
-a Ellaria Sand de “Game

Divulgação

of Thrones”- como uma
funcionária pública num
hospital londrino em dezembro, mês mais intenso
para esse tipo de instituição. A peça pode ser vista
nos sites do The Guardian
e do teatro Hampstead entre as 10h da manhã desta
segunda (20) e as 22h de
domingo.

Schultz no set
de filmagens
colhendo
imagens de
momentos
mágicos
que seriam
eternizados no
álbum vencedor
do Grammy na
categoria jazz
latino

As lentes de Schultz captam em detalhes a performance de Donato e trio

quilidade e acho que por isso ele
ganhou o Grammy de jazz latino
em meio à agitação dos outros
discos latinos. É uma tranquilidade que vem do amadurecimento do nosso trio. Tocarmos juntos há trinta, quarenta anos. Essa
tranquilidade fica muito clara na
hora de gravar e é percebida por
quem está ouvindo”, disse Donato, em áudio do WhatsApp. Aos
82 anos, o artista está cumprindo
as recomendações de isolamento
social em sua casa, na Urca.
Com a direção, fotografia e
edição de Andre Schultz e Denise Schultz, a gravação tem um
estilo quase documentário, no
qual a câmera captura imagens
únicas do exato instante da graDivulgação

vação de cada uma das faixas de
“Sambolero”, nos transportando
a um raro momento na intimidade dos músicos no estúdio de
gravação. Já estão no ar faixas
“Amazonas”,parceria com o irmão Lysias Ênio; “Supresa”, com
Caetano Veloso; e “Bananeira”,
com Gilberto Gil. Os outros
vídeos serão lançados ao longo
dos próximos dias, avisa Andre
Schultz.
“Sempre ouvi o termo ‘músico de estúdio’. Sempre achei
fascinante esse universo da
gravação de um disco. Em um
show com o calor do público as performances são emocionantes mas é difícil serem
tecnicamente perfeitas”, conta
Schultz, cuja intenção era documentar aquele momento mágico no estúdio quando tudo
dá certo. “Quando a emoção e
a técnica estão combinadas. E
o que aconteceu nessa gravação
foram aqueles momentos raros
que o público não tem a oportunidade de ver, só de ouvir…
Aqui vocês vão ter a oportunidade de assistir o nascimento
do disco vencedor do Grammy
no estúdio de gravação”, completa o cineasta.
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Sedentarismo
não ajuda
nessa hora
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A prática da ioga, através
de videoaulas, é umas das
opções mais populares
de prática física durante o
isolamento

Quarentena muda hábitos e amplia a prática
de atividades para corpo e mente em casa
Por Ana Beatriz Gonçalves (Folhapress)

Quarentena, isolamento social,
distanciamento, reclusão. Essas são
algumas palavras que entraram no
cotidiano de milhões de pessoas ao
redor do mundo por causa da pandemia do coronavírus. Com as medidas restritivas de circulação, uma
das principais mudanças na rotina
foi a forma de como cuidar da saúde mental e física neste período.
Roberto Debski, clínico-geral e
psicólogo especialista em medicina
integrativa, a atividade física é um
dos pilares da saúde e da manutenção do bem-estar físico e emocional. “As pessoas estão muito tempo
em casa, fechadas, com ansiedade e
incertezas por causa da pandemia.
É importante que haja uma rotina
de atividade física em casa. Sedentarismo não é benéfico para a saúde, independentemente da idade.”
Assim tem funcionado para o
empresário de marketing Higor
Gonçalves, que trocou a corrida
matinal nos parques pela ioga-prática que tinha em mente antes
mesmo da quarentena. “Tinha
vontade de aprender ioga, mas
em virtude da correria maluca do
dia a dia, nunca consegui. Como
a corrida, a ioga para mim é uma
boa forma para esvaziar a mente.
Só uni o útil ao agradável e tem
sido maravilhoso. Se não fosse
isso, eu já teria surtado”.
Para se adaptar ao novo hábito, Gonçalves afirma que faz
diariamente ioga, até mesmo de
fim de semana. “Se eu não sigo a
risca eu sou aquela pessoa extrema mesmo. Tenho que ser bem

metódico porque se não, não
funciona. E com a ioga não foi diferente”, diz o empresário, que já
pensa em como manter a prática
após a quarentena. “Não sei ainda
como vai ser [risos], mas eu não
quero parar”.Professora de ioga
há dez anos, Priscilla Leite afirma
que ganhou 100 mil inscritos, em
apenas 20 dias, em seu canal no
YouTube, o Pri Leite Yoga. “Foi
surpreendente. Há muitas pessoas que estão começando agora.
Tanto que a aula mais popular do
canal é para iniciantes”.
Morando em Los Angeles
(EUA), Leite afirma que começou
o projeto de videoaulas há cinco
anos para “dividir com as pessoas
o que ama fazer e oferecer aulas
de qualidade e gratuitas.” “Percebi que não existiam muitas aulas
online em português, apenas em
inglês, e resolvi disponibilizar no
YouTube. (...) Estamos vivendo
tempos incertos e, sem dúvidas,
difíceis para muitos de nós. A
prática de ioga ajuda a cuidar do
corpo e da mente”, diz a professora, que participou até de live da
ex-BBB 18 Gleice Damasceno.
Espectadora do canal Pri Leite
Yog, a historiadora Thaís Carneiro, diz que havia abandonado a
prática de ioga e a dança por falta de tempo, mas, agora, resolveu
retomar as atividades. “Com a
quarentena e a ideia de ter saúde
mental e uma rotina, incluí ioga
todos os dias pela manhã.”
Ela afirma que a ioga tem sido
fundamental para conhecer melhor seu corpo e manter o equilíbrio nas atuais circunstâncias de

isolamento social. “Pensar no presente gera uma estabilidade, e com
essas aulas da Pri eu percebi que em
15 minutos eu consigo fazer isso,
por exemplo.”
Além da ioga, Carneiro gosta
de praticar dança e tem assistido
às lives de Isa Zendron, que “são
divertidas”. Ela escolhe uma música por semana, seja pop, funk
ou brega funk. Quando a aula
começa, ela já criou todo um
clima na casa dela com luzes coloridas, roupas super anos 1980.
Aproveito para fazer e relaxar. “

Cuidados
precisam
ser físicos
e mentais
Com a maior procura por
atividades online, as famosas
lives das redes sociais ganharam
espaço e, com elas, o receio de
que haja um aumento do número de lesões, como aponta a
Personal trainer e especialista
em nutrição Raqueli Dallacqua.
“Minha maior preocupação
é com relação às lesões. É importante o acompanhamento com
um profissional. Essas lives de
treino estão na moda, mas à vezes um treino que serve para uma
pessoa não serve pra outra. Ela
vai fazer aquilo e acaba se machucando”, diz a personal ao reiterar
os cuidados para a terceira idade.

Acostumado a participar de
corridas de ruas, o pianista aposentado José Eduardo Martins
teve que trocar o asfalto pelo
quintal de casa. “Por conselho da
médica,faço o treinamento em
casa. Corro durante uma hora,
duas vezes por semana, no meu
quintal. Dou 190 voltas”.
Casado há 57 anos, Martins
conta que sua esposa, Regina, também tem tido aulas de ginástica
online, com a personal que antes
ia presencialmente na residência
do casal. “Ela não gosta de correr
“Para um melhor resultado e
mais segurança, principalmente
para essa faixa etária, é importante uma avaliação e um acompanhamento.”
Dallacqua diz ainda que a
falta de espaço não é motivo
para não se exercitar. “Problema
não é o espaço. Dá para fazer
exercícios e um treino inteiro
utilizando apenas cadeira. Em
um pequeno espaço dá pra fazer
bastante coisa”.
Na visão do médico e psicólogo Roberto Debski, as redes
sociais não são maléficas, principalmente para a saúde mental.
“Como qualquer coisa, a rede
social é apenas uma ferramenta.
Se você usar para o mal, se colocar para baixo, ou ficar olhar
toda hora olhando se tem alguma novidade, acaba se tornando um comportamento e uma
compulsão que não é saudável.
É a pessoa que precisa olhar

como eu, mas não parou de fazer
sua ginástica.”
O casal faz parte do grupo de
risco da Covid-19 que inclui, além
dos idosos, pessoas com diabetes,
pneumopatia, doença neurológica, insuficiência cardíaca, renal ou
doença respiratória crônica. “Temos que passar por isso, mas sem
nenhum trauma. Temos que agradecer a Deus que somos privilegiados que podemos ficar em casa.
“As nossas filhas nos ajudam, vão
ao mercado e cuidam da gente de
longe”, diz Martins.
para ela mesma, e o que leva ela
fazer isso”.
Debski também afirma a
importância de não cair no
conto do excesso de cobrança
e produtividade, já que muitos conteúdos, cursos, aluas,
estão sendo disponibilizados
na web. “Não se deve exagerar,
ainda mais nesse momento. É
preciso manter o equilíbrio.
Usar todas as coisas com propósito positivo. Nada é bom
em excesso, nem água”.
Muitas vezes deixada de
lado, a saúde mental em momentos de pandemia pode ser
um fator crucial no bem-estar
durante a quarentena. Debski
explica que a atividade física
libera substâncias que podem
contribuir com o bem-estar
mental, como por exemplo, a
endorfina. “Traz a sensação de
relaxamento e também ajuda na
memória e no organismo”.
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OUTRAS PÁGINAS NO BRASIL E NO MUNDO

JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

Coronavírus - Drauzio prevê tragédia nacional: 'País vai pagar o preço da desigualdade'.
1- Bilionário diz que crise
faz “grandiosa” distribuição
de renda e muda mundo. O
megainvestidor americano vê
similaridades da situação econômica atual com o período
da Grande Depressão e diz que
tudo vai passar, ainda que o resultado seja “um mundo muito diferente, uma nova ordem
mundial”, escreve Fernanda
Ezabella. (...) (UOL)
2- É bem possível que o mundo posterior à pandemia seja
pior do que o FMI projeta, comenta Samuel Pessôa. O cenário básico de FMI, de retração
da economia mundial de 3%
em 2020, com crescimento de
5,8% em 2021, pode ser muito
otimista. Mas é bem possível
que o mundo posterior à pandemia seja pior do que o FMI
projeta. O próprio Fundo considerou outros três cenários,
todos eles piores do que o cenário básico. (...) (Folha de S.
Paulo)
3- Protestos contra o confinamento crescem nos EUA incentivados por Donald Trump,
escreve Pablo Ximénez de
Sandoval. Novos protestos em
diferentes cidades dos Estados
Unidos, convocados principalmente por seguidores de Donald Trump, desafiaram neste
fim de semana as medidas de
confinamento pelo coronavírus para pressionar os governadores a colocar fim às restrições que estão paralisando a
economia. (El País Brasil)
4- Pesquisa - 79% dos brasileiros defendem algum tipo
de punição para pessoas que
violem regras de quarentena
devido ao novo coronavírus
no país, escreve Igor Gielow.

Desses, contudo, apenas 3%
acham que prisão seria uma
sanção aceitável. Já multas têm
apoio de 33% e advertências
verbais, de 43%. (...) (Folha de
S. Paulo)
5- Coronavírus pode já ter
matado entre 3.800 e 15,6 mil
no Brasil, diz estudo. Projeção
leva em conta demora para
casos de mortes entrarem nas
estatísticas. No cenário pessimista, país teria 9 vezes mais
óbitos; no conservador, seria o
dobro, reporta Nathan Lopes.
(...) (UOL)
6- No País, 91 milhões deixaram de pagar alguma conta
em abril. Em março, antes do
impacto da covid-19, eram 59
milhões com contas atrasadas;
resultado já nas primeiras semanas da quarentena surpreende analistas, reporta Renato
Jakitas. Antes dos impactos da
quarentena, eram 59 milhões
(37%) com contas atrasadas –
houve, portanto, um salto de
54% no período. A pesquisa é
do instituto Locomotiva. (...) (
O Estado de S. Paulo)
7- Pandemia deve lançar
mais 5,4 milhões de brasileiros na extrema pobreza em
2020. Caso previsão do Banco
Mundial se confirme, percentual de miseráveis subirá a 7%
da população, maior patamar
desde 2006, reportam Pedro
Capetti e Vitor da Costa. (...)
(O Globo)
8- Drauzio Varella prevê ‘tragédia nacional’ por coronavírus: ‘Brasil vai pagar o preço
da desigualdade’. A principal
peculiaridade brasileira é a
imensa desigualdade social,
que impõe condições de vidas

muito distintas para ricos e
pobres, limitando o acesso de
grande parte da população às
práticas que previnem o contágio, como lavar as mãos, comprar álcool gel e praticar o isolamento social. Há no país 35
milhões de brasileiro sem acesso à rede de água potável, segundo dados do Instituto Data
Brasil de 2017. Em 2018, antes
da crise do coronavírus, chegou
a 13,5 milhões o número de
brasileiros vivendo abaixo da
linha da extrema pobreza, com
menos de R$ 145 por mês. É
esse contexto que, na previsão
de Varella, levará o país sem
dúvida a uma “tragédia nacional” durante a pandemia. (...)
(BBC News Brasil)
9- Presidente recriminou
apoiador que pediu fechamento do Supremo em manifestação que pedia intervenção e
criticava as duas instituições,
escreve Daniel Gullino. Ele
respondeu que não concordava. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que defende o Congresso e
o Supremo Tribunal Federal
(STF) abertos. (...) (O Globo)
10- Um estudo preliminar
feito por pesquisadores chineses indica que pessoas pertencentes ao tipo sanguíneo
A são mais suscetíveis à infecção e apresentam mais risco de
morte por Covid-19, enquanto
pessoas do tipo O correm menos risco. (...) (Veja)
11- Governo fará mapa com
100 mil testes rápidos para
identificar o novo coronavírus
no país. Levantamento em 133
cidades será feito com apoio do
Ibope e da Universidade Federal de Pelotas, reportam Juliana

Dal Piva e Juliana Castro. Os
testes serão feitos em três fases.
A primeira deve começar na semana que vem. (...) (O Globo)
12- Em uma semana, mortes
por covid dobram no Brasil;
“vai piorar”, diz médica. Mortes confirmadas nos últimos 7
dias (1.223) representam 52%
do total de óbitos por covid-19,
Herculano Barreto Filho. Na
semana anterior, foram 692
mortes confirmadas. “Mortes
vão dobrar a cada semana”, diz
pneumologista. Ouvida pelo
UOL, a pneumologista Margareth Dalcolmo, pesquisadora
da Fiocruz, prevê um cenário
ainda mais nebuloso para os
próximos dias. “Vai piorar. Infelizmente, a tendência é que
ocorra no Brasil a mesma coisa
que aconteceu nos outros países. Os hospitais da rede pública e privada estão com quase
100% da ocupação. O número
de mortes vai dobrar a cada semana”, prevê. (...) (UOL)
13- Schelp: Novo ministro
da Saúde tem a chance de encontrar um caminho do meio.
O novo ministro Nelson Teich
tem como desafio lidar com a
covid-19 sem entrar em rota
de colisão com a presidência.
O jornalista Diogo Schelp vê
a oportunidade para que Teich
opte por um caminho neutro
em relação ao que defendia
Mandetta e ao que propõe
Bolsonaro, já que Supremo
Tribunal Federal definiu que
a decisão do isolamento cabe
aos prefeitos e governadores.
(...) (UOL)
14- PGR cobra Damares sobre gasto de apenas R$ 1 mil
contra coronavírus. Subprocurador-geral da República,

Antonio Bigonha, afirma que
pasta tem orçamento de R$ 45
milhões para combate à pandemia; ele também cobra a Funai
sobre R$ 10,8 milhões ainda
não gastos, como revelou o ‘Estado’, escrevem Luiz Vassallo e
André Borges. A pasta de Damares tem R$ 45 milhões em
caixa, e, segundo o Ministério
Público Federal, empenhou
apenas R$ 1.059,00. (...) (O
Estado de S. Paulo)
15- Maia sofre maior ataque
do ano nas redes sociais. Segundo consultoria, 1,6 milhão
de publicações foram feitas
contra o presidente da Câmara após críticas de Bolsonaro
na quinta-feira, informa Bianca Gomes. Apenas no Twitter,
238 mil perfis publicaram 1,6
milhão postagens contra o parlamentar nos últimos dois dias.
(...) (O Estado de S. Paulo)
16- Missas de São Jorge serão transmitidas pela internet. Tradicional na Cidade
Maravilhosa, o Dia de São
Jorge, celebrado na próxima
quinta-feira (23/04), contará
com a ajuda da tecnologia em
tempos de pandemia do novo
Coronavírus. As missas serão
transmitidas pela internet, via
Facebook, com o intúito de
evitar aglomerações de fiéis,
escreve Altair Alves. (...) (Diário do Rio)
(*) 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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