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íderes religio-
sos comen-
taram nesta 
quinta-feira 
(26) o decreto 
do presidente 
Jair Bolsonaro 
que inclui na 
lista de ativi-
dades e servi-
ços essenciais 

durante a pandemia do novo 
coronavírus as que são de fim 
religioso. Na prática, a medida 
pode viabilizar que ocorram, por 
exemplo, missas e cultos.

O texto estabelece, no en-
tanto, que a permanência des-
sas atividades deverá obedecer 
as "determinações do Ministé-
rio da Saúde".

Veja o que disseram os lí-
deres religiosos:

Pastor Henrique Vieira, 
da Igreja Batista do Cami-
nho no Rio de Janeiro

“Como pastor, sei que os cul-
tos fazem falta, sinto saudade 
nesse momento. Cada religião 
tem seu espaço de encontro, 
que é muito precioso para a 
vida das pessoas. Contudo, a 
fé precisa ser zelosa, respon-
sável e mediada pelo amor. É 
uma atitude de bom senso e 
de amor evitar encontros cole-
tivos nesse momento, pois isso 
pode salvar vidas. O essencial 
é preservar a vida das pessoas. 
Portanto, considero esta medi-
da do presidente irresponsável 
e inconsequente, marcada por 
certa hipocrisia. No contex-
to do livro do Êxodo [Bíblia], 
diante das pragas que acome-
tiam o povo, Deus pediu que 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDivergências

L
as pessoas ficassem em casa. No 
Novo Testamento, José e Maria 
tiveram que se esconder para 
preservar o menino Jesus da 
violência do Estado. E na carta 
de Paulo aos Coríntios se fala na 
importância da fé, da esperança 
e do amor. O texto bíblico, no 
entanto, afirma categoricamen-
te que o mais importante é o 
amor. Enfim, amar é cuidar da 
vida e do próximo. Evitar aglo-
merações, encontros coletivos é 
uma atitude de amor, de fé cons-
ciente. O presidente do Brasil, ao 
longo de toda sua vida política, 
demonstra nenhuma compai-
xão e sensibilidade. Sinto falta 
de estar com minha Igreja, mas 
é uma atitude de amor orar por 
meus irmãos em minha casa e é 
bom saber que estão orando por 
mim. O presidente demonstra 
uma religiosidade vazia, hipó-
crita e sem amor, além de não ter 
noção de Democracia e Estado 
laico. Lamentável. Esse decreto 
tem mais a ver com interesses 
de poder do que com religião.”

Michel Schlesinger, rabino da 
Congregação Israelita Paulista e 
representante da Confederação 
Israelita do Brasil para o diálogo 

inter-religioso
“Nossa decisão é de seguir o 

que foi orientado pelo gover-
no do estado [de São Paulo] e 
pela prefeitura [de São Paulo] 
desde que pediram para inter-
romper os serviços. [...] A partir 
das decisões, interrompemos 
os nossos serviços presenciais. 
Hoje, não tem nenhum culto 
aberto, por questão de segu-
rança, e compreendemos que 
é o que deve ser feito. Desco-
brimos que a plataforma digital 

pode ser uma ferramenta mui-
to poderosa. A gente já tinha a 
experiência de transmitir aulas 
e cursos [online], mas nunca 
tínhamos feito uma oração vir-
tual. Em função da necessidade, 
da pandemia do coronavírus, 
migramos os nossos serviços 
religiosos para o virtual. A res-
posta tem sido incrivelmente 
positiva. Estamos atingindo 
pessoas que não atingíamos 
presencialmente porque mo-
ram longe, não podiam sair de 
casa, não tinha uma sinagoga 
perto para ir. Então estamos 
conseguindo um alcance extra-
ordinário. Não significa que não 
temos saudade do contato pes-
soal. Faz falta o beijo, o abraço, o 
aperto de mão. Mas o momento 
é de resguardo, e vamos perma-
necer seguindo as orientações 
do governo municipal e esta-
dual de suspender os serviços 
presenciais. Entendemos que 
estamos em quarentena e nos 
unimos aos demais cidadãos, 
que estão pagando um preço 
altíssimo de não poder reali-
zar suas atividades econômi-
cas, culturais. Sentimos que 
temos que estar conectados. 
E estar conectado significa se 
resguardar e abrir mão tempo-
rariamente de um serviço pre-
sencial e, ao mesmo tempo, 
fortalecer a presença digital.”

Líderes religiosos criticam decreto de 
Bolsonaro que torna atividades religiosas 
essenciais em meio ao coronavírus

Foto: Divulgação

Bolsonaro assina decreto considerando essenciais atividades religiosas e casas lotéricas

Nota da Federação Espírita 
Brasileira (FEB) a respeito da 
publicação do Diário Oficial:

"A recomendação da Federa-
ção Espírita Brasileira é de que 
os centros espíritas atentem 
para as orientações dos organis-
mos de saúde. As atividades não 
estão paralisadas, estão acon-
tecendo de maneira virtual e 
contínua. O movimento espírita 
continua atendendo às necessi-
dades de esclarecimento, conso-
lo e iluminação das pessoas, nes-
te momento em que precisamos 
tanto de otimismo, de esperança 
e de mais caridade."

Monja Coen, missionária 
oficial da tradição Zen 

Budista Soto Shu
"Serviços religiosos, atendi-

mento aos seguidores, é impor-
tante. Pode ser feito virtualmen-
te. Não devemos reunir pessoas 
e não devemos fazer com que as 
pessoas transitem pelas ruas e 
venham a aglomerações de fiéis. 
O próprio Papa Francisco reza a 
missa sozinho. O mesmo deve 
ser respeitado aqui no Brasil 
para todas as tradições religiosas 
e espirituais: cuidar de seus se-
guidores, das pessoas que pos-
sam estar tendo dificuldades e 
precisam de consolo espiritual. 
I isso pode ser feito através dos 
vários canais de TV, das redes 

sociais, do rádio, etc. Não devem 
sair de casa. Não devem estar em 
grupos. Os religiosos não devem 
se expor nem expor seus se-
guidores num momento como 
este. Esse é o meu parecer."

Babalorixá Adailton 
Moreira, do terreiro de 

candomblé Ilê Omijuarô
"É recomendado pelas nos-

sas lideranças religiosas de ma-
triz africana que nós continue-
mos mantendo o isolamento 
social. É responsabilidade para 
com a população que fiquemos 
em nossas casas. A gente está 
seguindo a Organização Mun-
dial de Saúde e os técnicos li-
gados ao Ministério da Saúde 
e outras organizações, como 
o Conselho de Medicina e tan-
tos outros. É importante que 
nós continuemos mantendo o 
isolamento social. É isso que 
pode salvar vidas. O decreto, 
a princípio, não será acatado 
por nenhuma liderança reli-
giosa de matriz africana que 
tenha o mínimo de respeito 
pelas vidas humanas. O que 
pode salvar milhões de vidas 
é seguir o isolamento social, 
é seguir as recomendações da 
Organização Mundial de Saú-
de. É isso que nós estamos 
querendo. Vidas devem ser 
salvas, vidas nos importam."
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g o v e r n a d o r 
do RJ, Wilson 
Witzel, afir-
mou nesta 
quinta-feira 
(26) que terá 
de reavaliar 
as medidas 
p r o t e t i v a s 
contra o coro-

navírus caso o governo federal 
não socorra o que chamou 
de "caos financeiro" do esta-
do. O prazo, diz Witzel, é se-
gunda-feira (30). Ele deu as 
declarações no Bom Dia Rio.

"Se o governo federal, até 
segunda-feira, não apresentar 
algo que dê esperança para 
que as pessoas possam saber 
que não vão morrer de fome e 
não vão ter um cataclismo nas 
suas vidas, vai ser muito difícil 
continuar com essas medidas 
protetivas, porque nós não 
podemos brigar e pedir para as 
pessoas ficarem em casa", des-
tacou Witzel.

"Não podemos falar para 
que as empresas fiquem fe-
chadas se quem tem condi-
ções de socorrer, que é o go-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMedidas protetivas 

O
verno federal, e tem dinheiro 
pra isso, não tomar as providên-
cias. A responsabilidade passa a 
ser deles", emendou.

"Não podemos pedir para 
autônomos e pequenos em-
presários ficarem paralisados 
se não houver uma sinaliza-
ção imediata do ministro [da 
Economia] Paulo Guedes que 
ele vai colocar pelo menos 
R$ 500 bilhões na economia 
-- que é a cifra que nós mais 
ou menos imaginamos que 
deve ser colocada na econo-
mia", detalhou.

Novas orientações do 
Ministério da Saúde

No fim da manhã, o go-
vernador gravou um áudio 
e encaminhou ao RJ1 mi-
nimizando o discurso, mas 
dizendo que ficou confuso 
com as novas orientações do 
Ministério da Saúde.

"Da noite para o dia, vejo o 
ministro da Saúde, que é a au-
toridade máxima da Saúde no 
Brasil e orientador das nossas 
ações, mudar de opinião. Diz 
que começamos o isolamento 

cedo demais, critica a quaren-
tena e lava suas mãos, indo na 
mesma direção das falas do pre-
sidente. Estou estarrecido com 
a politização de uma situação 
tão grave como essa. Esse novo 
posicionamento do ministro 
Mandetta nos surpreende e 
deixa a sociedade zonza e con-
fusa sobre o que fazer. Fico em 
casa ou não fico em casa? Isso 
é inadmissível porque o mi-
nistro mudou totalmente sua 
visão sobre o isolamento so-
cial das pessoas, contrariando 
as orientações da Organização 

Witzel cobra recursos do governo 
federal e dá prazo até segunda-feira 
para reavaliar restrições no RJ

Foto: Reprodução/Twitter

Witzel participa de fórum de governadores sobre coronavírus 

Mundial da Saúde. Isso é hora 
de fazer política? Em relação ao 
governo federal, vou aguardar 
uma resposta concreta sobre o 
pedido de ajuda de injeção de 
recursos da nossa economia 
até a próxima segunda-feira", 
reiterou o governador.

Medidas protetivas
Desde o dia 16, decretos esta-

duais e municipais determina-
ram o fechamento do comércio 
em todo o RJ, salvo "serviços es-
senciais", como supermercados 
e farmácias. O transporte públi-

co para a capital está restrito a 
profissionais destas categorias.

Witzel também proibiu aglo-
merações, como em festas e em 
passeatas, e até o banho de mar 
-- a PM está autorizada a foto-
grafar e cadastrar quem for às 
praias. Escolas, creches e uni-
versidades estão fechadas.

Nesta quarta-feira (25), o 
governador conversou por vi-
deoconferência com o presi-
dente Jair Bolsonaro, de quem 
discordou sobre a proposta de 
afrouxar o isolamento, e fez um 
alerta sobre desobediências.

Com mais 2 óbitos na capital, RJ tem 8 mortes 
confirmadas por coronavírus

A Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro infor-
mou que registra, até esta quar-
ta-feira (25), 370 casos confirma-
dos e 8 óbitos por coronavírus 
(Covid-19) no estado. 

São duas mortes a mais (33%) 

que terça-feira (24), a de duas 
mulheres, de 81 e 61 anos. Am-
bas eram residentes da capital. 

Em relação aos casos confir-
mados, houve um aumento de 
65 casos em um dia (21%): de 
305 para 370.

O Estádio do Maracanã 
será adaptado para receber, 
em até duas semanas, mais 
um hospital de campanha no 
estado para atender pacien-
tes do coronavírus.

Em entrevista ao Bom Dia 
Rio desta quinta-feira (26), o 
governador Wilson Witzel afir-
mou que o objetivo é aumentar 
a capacidade de atendimento.

"Toda essa logística está bem 
adiantada e deve ficar pronta 
em no máximo 15 dias", disse 
Witzel. Os outros três hospitais 
de campanha já anunciados es-
tão mantidos.

Além do Maracanã, os hospi-
tais ficarão no Parque dos Atle-

tas, na Barra da Tijuca, Zona Oes-
te do Rio; no antigo aeroclube de 
Nova Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense; e em São Gonçalo. Segun-
do Witzel, as unidades terão 900 
leitos e devem ficar prontas em 
no máximo 15 dias.

Witzel afirmou que tam-
bém estão previstas a am-
pliação do número de leitos 
no Hospital do Cérebro, pas-
sando de 44 para 100 vagas, 
e a compra de 900 respirado-
res para atender a população 
infectada pelo Covid-19.

O governador disse também 
que, a partir da curva de con-
taminação, será possível fazer 
uma avaliação no dia 4 de abril 

das restrições de mobilidade e 
começar a retomada da ativida-
de econômica no estado do RJ.

O que é um hospital de 
campanha

O hospital de campanha é 
uma unidade provisória e con-
ta com equipamentos, médicos 
e outros profissionais de saúde 
para atender apenas casos espe-
cíficos de pacientes que tiveram 
a saúde afetada por alguma situ-
ação ou doença, como é o caso 
do coronavírus.

Normalmente, esses hospi-
tais são construídos para dar 
apoio a outras unidades de saú-
de do estado.

Maracanã será transformado em um 
hospital de campanha para tratar
pacientes de coronavírus, diz Witzel

Maracanã 

Foto: Reprodução
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município 
de Mesqui-
ta abriu, 
nesta se-
gunda-fei-
ra, dia 23 
de março, 
um polo 
de atendi-
mento ex-

clusivo para Covid-19. O es-
paço, localizado na Avenida 
União 525, no bairro Santa 
Terezinha, está pronto para 
receber pacientes com sin-
tomas do novo coronavírus, 
para diagnóstico e encami-
nhamento ao tratamento 
adequado. O funcionamento 
é diário, das 8h às 20h.

“Temos profissionais pre-
parados para receber essas 
pessoas em toda a nossa 
rede municipal. Nesse polo, 
no entanto, os esforços são 
unicamente para auxiliar 
quem apresenta sintomas e 
precisa de um diagnóstico 
clínico. Tudo aqui foi plane-
jado especificamente para 
isso”, frisa o prefeito Jorge 
Miranda.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada Fluminense

O
O polo de atendimento 

exclusivo para Covid-19 é 
fruto de uma parceria que a 
Prefeitura de Mesquita man-
tém com a Fiocruz. Entre ou-
tras atividades, ela já trouxe 
para Mesquita, por exemplo, 
o Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde 
da Família. Agora, com esse 
novo polo, a intenção é com-
bater o avanço da Covid-19 
em Mesquita e na Baixada 
Fluminense, de forma geral, 
já que se trata de uma região 
com bastante deslocamento 
intermunicipal. Para isso, os 
profissionais atuam no espa-
ço realizam uma triagem para 
avaliar se é necessária a inter-
nação do paciente ou se, em 
casos leves, a pessoa pode ser 
liberada para manter a qua-
rentena de 14 dias em casa.

“Essa é uma estratégia 
que já foi realizada pelo 
Ministério da Saúde na 
época da H1N1 e também 
para a dengue. Um bom 
planejamento das prefei-
turas municipais e das se-
cretarias estaduais pode 

Polo de atendimento 
exclusivo para Covid-19 
já funciona em Mesquita

Foto: Divulgação

Espaço é fruto de parceria entre o município e a Fiocruz e atende pessoas com sintomas do novo coronavírus diariamente, das 8h às 20h

A Prefeitura, por meio da 
Secretária Municipal de Saú-
de, está alterando a forma de 
atendimento aos idosos para 
a vacinação contra a gripe. A 
partir de agora, a imunização 
será por faixa etária. A campa-
nha que, nessa primeira fase 
abrange também os profissio-
nais de saúde, teve início na 
última segunda-feira.

A alteração atende a uma 
orientação da Secretaria de 
Estado de Saúde que dividiu 
os idosos em três faixas etá-
rias e tem o seguinte crono-
grama:  25 a 28/03 - pessoas 
com 80 anos ou mais, 30/03 
a 03/04 – pessoas com 70 a 

79 anos e 06 a 14/04 – pessoas 
com 60 a 69 anos. No dia 15 de 
abril, a equipe de imunização 
voltará a vacinar todos os ido-
sos acima de 60 anos que ain-
da não tenham sido atendidos.

Em Quatis, a Secretaria de 
Saúde do Município disponibi-
lizou os telefones 3353-2624 e 
o 3353-6220 para que a pessoa 
idosa possa agendar a visita em 
casa da equipe de imunização.

"Sabemos que os idosos são 
o grupo mais sensível ao con-
tágio do coronavírus. Quere-
mos que evitem sair de casa 
nesse momento de tanto risco. 
Por isso pedimos que nos li-
gue e agende a visita de nossa 

equipe" explicou a secretária 
de Saúde de Quatis, Cleoni-
ce Ramos, destacando que os 
profissionais de saúde devem 
tomar a vacina nas unidades.  

A segunda fase começa no dia 
16 de abril com a imunização de 
professores, profissionais das 
forças de segurança e salvamen-
to, portadores de doenças crôni-
cas e outras condições especiais.

 No dia 9 de maio, será a vez 
de serem vacinados as crianças 
de seis meses a menores de seis 
anos, gestantes, puérperas (até 
45 dias depois do parto), indí-
genas, adolescentes e jovens do 
sistema prisional e adultos de 55 
a 59 anos de idade.

Quatis altera cronograma de 
vacinação dos idosos

 A campanha que, nessa primeira fase abrange também os profissionais de saúde, 

Foto: Divulgação

ajudar bastante o SUS nes-
se momento”,  avalia Daniel 
Soranz, professor e pesqui-
sador da Fundação Oswal-
do Cruz, que acompanhou 
no fim de semana o treina-
mento dos profissionais do 
polo e,  nesta manhã, o iní-
cio das atividades.

Equipe
O atendimento é feito por 

uma equipe com 10 profis-

sionais de saúde, incluindo 
médicos, enfermeiros e téc-
nicos de enfermagem. Eles 
já foram preparados para o 
diagnóstico clínico dos pa-
cientes. E, em caso de neces-
sidade, encaminhar os casos 
mais delicados para a UPA 
de Edson Passos ou um hos-
pital estadual.

“Nós mesmos faremos 
esse encaminhamento, le-
vando os pacientes às uni-

dades para testes ou até 
mesmo internação. Nos ca-
sos de sintomas mais leves, 
colheremos os dados desses 
pacientes para que, enquan-
to eles estiverem em qua-
rentena, se protegendo e 
evitando o contágio de ou-
tras pessoas, possamos mo-
nitorá-los via telefone e in-
ternet”, explica Dr. Emerson 
Trindade, secretário muni-
cipal de Saúde de Mesquita.
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gentes da 
34ª DP (Ban-
gu) prende-
ram, nesta 
quarta-feira, 
um dos líde-
res do tráfico 
de drogas da 
Favela da 
Coreia, que 

fica em Senador Camará, na Zona 
Oeste do Rio. Alex Sandro de Fa-
ria, conhecido como Da Broz, foi 
encontrado em uma fazenda de 
sua propriedade no município 
de Inhapim, em Minas Gerais, 
com uma retroescavadeira ava-
liada em R$ 180 mil. 

Da Broz esteve envolvido 
em um ataque a um capitão 
e dois sargentos do 14º BPM 
(Bangu), quando os PMs de-
sembarcavam de um blindado 
há alguns meses. Por causa da 
repercussão do episódio, o tra-
ficante fugiu para Inhapim.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTráfico

A
De acordo com a Polícia Civil, 

o ataque aos militares contou 
com a participação da cúpula 
da facção Terceiro Comando 
Puro (TCP) que comanda o trá-
fico na Coreia. Além de Da Broz, 
na ocasião estavam presentes 
José Rodrigo Gonçalves da Sil-
va, o Sabão, e Fábio Inácio de 
Araújo, o Bochechão.

Ainda segundo a polícia, Sabão 
ocupa o lugar mais alto da hierar-
quia da quadrilha na Coreia. Da 
Broz e Bochechão são apontados 
como seus sucessores, sendo o 
primeiro considerado o "cérebro, 
contador e Lobista” do bando.

Da Broz seria o responsável 
por ter implementado caracte-
rísticas da atuação de milícia ao 
tráfico local, com a cobrança de 
taxas para comerciantes e am-
bulantes da comunidade. Foi 
ele também que estabeleceu o 
valor de R$ 110 para o botijão 
de gás vendido na região. O tra-

ficante ainda tomava terrenos 
da população para vendê-los e 
se aproveitou da recente crise 
da Cedae para estabelecer um 
monopólio da venda de água 
potável na Coreia.

A fazenda comprada por Da 

Um dos líderes do tráfico
da Favela da Coreia é preso 
em fazenda de Minas Gerais

 Foto: Reprodução

Alex Sandro de Faria, o Da Broz, foi preso em uma fazenda no município de Inhapim (MG) 

Broz em Inhapim foi adquirida 
com dinheiro que ele obteve 
através das ações do tráfico de 
drogas na favela de Senador Ca-
mará. Por causa disso, foi aberto 
um inquérito para apurar o crime 
de lavagem de dinheiro.

Contra o traficante, havia 
um mandado de prisão ex-
pedido pelo Juízo de Bangu 
em aberto. Preso, ele já foi 
trazido de volta ao Rio, onde 
foi encaminhado ao sistema 
prisional do estado.

Na linha de frente no combate 
ao novo coronavírus, a Polícia Mi-
litar do Rio já sente os efeitos da 
doença. Dados da Diretoria Geral 
de Saúde da PM, divulgados pela 
Subsecretária de Inteligência da 
corporação, mostram que quase 
300 PMs estão afastados de suas 
funções por suspeita de estarem 
infectados pela covid-19.

Um dos casos é avaliado 
dentro do Hospital Central 
da Polícia Militar (HCPM), 
no Estácio, no Centro do 
Rio, mas o resultado ainda 
não ficou pronto. A policial 
segue internada. 

Os policiais que apresentam 
os sintomas da covid-19 são 
orientados a permaneceram em 

suas casas. O período de licença 
é de sete dias.

Para combater a propagação 
do novo coronavírus, os PMs 
estão trocando os seus fuzis e 
pistolas por luvas, máscaras e ál-
cool gel. Eles estão nas ruas atu-
ando para conter aglomerações, 
seja nas praias ou nos transpor-
tes, durante a pandemia.

Polícia estoura fábrica clandestina 
de álcool em gel na Baixada

Quase 300 PMs são afastados por 
suspeita de coronavírus

Agentes da 53ª DP (Mesquita), 
na Baixada Fluminense, interdi-
taram, nesta quarta-feira, uma fá-
brica clandestina de álcool em gel. 
O local funcionava em um galpão, 
localizado no Centro da cidade, 
e produzia o produto falsificado. 
Ninguém foi preso. 

De acordo com a Polícia Civil, os 
agentes descobriram a fábrica após 
receberam denúncias sobre o fun-
cionamento dela. O local não pos-
suía qualquer licença da Vigilância 
Sanitária para produção, armazena-
gem e venda de álcool em gel.

No galpão, os policiais apreen-
deram uma grande quantidade de 

queratina (gel) e álcool (líquido), 
além de frascos e rótulos para a em-
balagem do produto falsificado. O 
álcool em gel produzido no local era 
distribuído em toda a Baixada.

A polícia interditou a fábrica e 
investiga os possíveis responsáveis 
pelo local. Se identificados, eles po-
dem ser autuados por crime contra 
a saúde pública, que tem pena pre-
vista de 10 a 15 anos de prisão.

"A Polícia Civil alerta toda a po-
pulação para evitar adquirir álcool 
gel que não contenha informações 
mínimas do fabricante sobre o pro-
duto, bem como o devido selo do 
Inmetro", a corporação avisa.

PM estão nas ruas atuando para conter aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus 

Foto: Cleber Mendes

EntrevistaEntrevista
Linha DiretaLinha Direta

Local funcionava em um galpão no Centro de Mesquita 

Foto: Divulgação / Polícia Civil
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ois dias 
após defi-
nir o adia-
mento das 
O l i m p í a -
das de Tó-
quio para 
2021, na 
última ter-
ça-feira, o 

Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) trabalha agora 
com a ideia de, em até um 
mês, anunciar as novas da-
tas dos Jogos Olímpicos. 
Uma força-tarefa criada 
pela entidade espera que 
o megaevento ocorra en-
tre julho e agosto de 2021, 
exatamente um ano de-
pois do período original. A 
informação é do jornal ja-
ponês Yomiuri Shimbun e 
foi confirmada pelo inglês 
The Telegraph.

- Nós queremos fechar 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNovas datas

D
as datas em quatro semanas 
mais ou menos - afirmou 
John Coates, chefe da co-
missão de coordenação dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio e 
membro do COI.

Também presidente do 
Comitê Olímpico Austra-
liano, Coates disse que as 
novas datas para as Olimpí-
adas vão ser marcadas mes-
mo que ocorram conflitos 
com o Mundial de Esportes 
Aquáticos, programado para 
ocorrer entre o dias 16 de ju-
lho e 1 de agosto de 2021, em 
Fukuoka, também no Japão, 
e o Mundial de atletismo, 
que será entre 6 e 15 de agos-
to do ano que vem, em Euge-
ne, nos Estados Unidos.

A previsão de Tóquio 
20202 era de que 11 mil atle-
tas, de pelo menos 204 paí-
ses, disputassem os Jogos, 
distribuídos por 33 esportes. 

Se não bastasse esse contin-
gente de pessoas, o COI e o 
Comitê Organizador do Ja-
pão tinham por estimativa 
que as provas recebessem 
até cinco milhões de espec-
tadores de todo o mundo, 
nos 43 locais de disputas.

Yoshiro Mori, ex-primeiro 

COI quer anunciar Olimpíadas 
entre julho e agosto de 
2021 em até um mês

Foto: Kyodo/via REUTERS

Avião sobrevoa o Estádio Nacional de Tóquio

ministro e atual presidente 
do Comitê Organizador Tó-
quio 2020 falou dos desafios 
que o Japão irá enfrentar 
para a realização dos Jogos 
em uma data diferente.

- Em suma, o que estamos 
trabalhando há sete anos 
chegou a um ponto crítico 

quando estava prestes a co-
meçar. E agora temos que 
reconstruí-lo novamente. 
Vamos ter que remontar 
em seis meses o que fize-
mos em sete anos, por isso 
será difícil.  Tomar decisões 
sem problemas será crucial 
- disse Mori.


