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Executivos de Tóquio 2020 admitem 
adiamento, mas rechaçam 
cancelamento: "Inimaginável"

Filha de Fernandinho Beira-Mar 
deve testemunhar contra 
o próprio irmão
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Coronavírus: 
Mais 300 leitos

Alívio
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Em grupo de risco 
do coronavírus, 
idosos formam 
filas para vacina 
contra gripe

  Foto: Reginaldo Pimenta

Traficantes e 
milicianos impõem 
toque de recolher 
em comunidades 
do Rio

Pág 5

  Foto: Divulgação

G
er
al

Polícia

Olimpíadas

O POVOO POVO
É NOSSO!É NOSSO!

VICE PRESIDENTE: José Guedes                                                                      PRESIDENTE: Rogério Sant'Ana                                                                             

R$1

TERÇA-FEIRA 24 DE 
MARÇO DE 2020
ANO V - Nº2355

Pág 3

Pág 3

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

RecuouRecuou
Bolsonaro revoga Bolsonaro revoga 
trecho de MP que trecho de MP que 
previa suspensão previa suspensão 
de contratos de contratos 
de trabalho e de trabalho e 
salários  por salários  por 
4 meses.4 meses.

De acordo com o secretário, hoje 
serão abertos 180 leitos na Região Sul 
do estado. Na segunda-feira (30) se-
rão inaugurados mais 75 espaços na 
Zona Norte do Rio. Além disso, 44 
leitos do Hospital do 
Cérebro já estão disponíveis.
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hegou a 
23 nesta 
s e g u n d a -
-feira (23) 
o número 
de pessoas 
que parti-
ciparam da 
viagem do 
presidente 
Jair Bolso-

naro aos Estados Unidos há 
duas semanas e agora estão 
com o coronavírus.

O caso mais recente é o do 
presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Ron-
dônia (Fiero), Marcelo Tho-
mé da Silva de Almeida. Ele 
revelou neste domingo (22) 
que contraiu o vírus. Ele es-
tava com a comitiva de Bol-
sonaro nos EUA.

Ao G1 Marcelo Thomé ex-
plicou que retornou ao Brasil 
na quarta-feira (11) e no dia 
seguinte soube que Fabio 
Wajngarten, secretário de 
Comunicação da Presidên-
cia da República, contraiu o 
vírus e estava isolado. Com 
isso, ainda em Brasília, Tho-
mé fez o teste. O resultado 
deu negativo e por isso ele 
retornou a Porto Velho.

"Na segunda-feira (16) co-
mecei a apresentar alguns 
sintomas, como febre e dor 
do corpo, e fiz novamente o 
teste. O resultado saiu ontem 
[domingo]. Desde então estou 
isolado", explicou Thomé.

Os 23 contaminados que 
integraram ou tiveram con-
tato com a comitiva de Bol-
sonaro nos EUA são os se-
guintes:

Marcelo Thomé da Silva 
de Almeida, presidente da 
Federação de Indústrias de 
Rondônia

Major Mauro César Barbo-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAtualização

C
sa Cid, ajudante de ordens do 
presidente

Coronel Gustavo Suarez da 
Silva, diretor adjunto do De-
partamento de Segurança do 
GSI

Filipe Martins, assessor es-
pecial da Presidência

Embaixador Carlos França, 
chefe do cerimonial da Presi-
dência

Sergio Segovia, presidente 
da Apex

Bento Albuquerque, minis-
tro de Minas e Energia

Augusto Heleno, ministro 
do Gabinete de Segurança Ins-
titucional

Daniel Freitas, deputado fe-
deral

Flavio Roscoe, presidente 
da Federação das Indústria 
do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg)

Marcos Troyjo, secretário 
especial de Comércio Exterior 
e Assuntos Internacionais do 
Ministério da Economia

Robson Braga de Andrade, 
presidente da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI)

Fabio Wajngarten, secretá-
rio de Comunicação da Presi-
dência da República

Nelsinho Trad (PSD-MS), 
senador

Nestor Forster, encarregado 
de negócios do Brasil nos Es-
tados Unidos

Samy Liberman, secretário 
Especial Adjunto de Comuni-
cação Social da Presidência

Francis Suarez, prefeito de 
Miami

Sérgio Lima, publicitário 
que trabalha com a família 
Bolsonaro na criação do parti-
do Aliança pelo Brasil

Karina Kufa, advogada de 
Jair Bolsonaro

quatro integrantes da equi-
pe de apoio da comitiva

Bolsonaro: terceiro exame
O presidente Jair Bolsonaro 

afirmou nesta sexta-feira (20) 
que poderá fazer um terceiro 
teste para saber se foi infecta-
do pelo novo coronavírus.

“Eu estou bem, fiz dois tes-
tes, talvez faça mais um até, 
talvez porque sou pessoa que 
tem contato com muita gente. 
Talvez receba orientação mé-
dica", disse o presidente.

Bolsonaro fez dois testes 
que, segundo ele próprio, ti-
veram resultado negativo. Ele 
destacou que os testes de fa-
miliares também deram nega-
tivo, mas ressaltou que pode 
ter sido infectado semanas 
atrás sem ter tomado conheci-
do ou manifestado sintomas.

“Aqui em casa, toda família 

Sobe para 23 o total de pessoas 
que estiveram com Bolsonaro 
nos EUA e têm coronavírus

Bolsonaro sobre manifestação: ‘Se eu me contaminei, é responsabilidade minha'

deu negativo aqui em casa. 
Talvez, eu tenha sido infec-
tado lá atrás e nem fiquei sa-
bendo, talvez. E estou com an-
ticorpos. Talvez como muitos 
de vocês também."

No dia 12 de março, após o 
anúncio do diagnóstico positi-
vo do secretário de Comunica-
ção Fabio Wajngarten, outras 
autoridades que também via-
jaram no avião presidencial ou 
se encontraram com a comiti-
va nos EUA deram início a uma 
rodada de testes.

A maior parte teve resul-
tados negativos. Estão nesta 
lista o presidente Jair Bolsona-
ro, a primeira-dama Michelle 
Bolsonaro, o deputado Eduar-
do Bolsonaro (PSL-SP), o go-
vernador do Paraná, Ratinho 

Junior (PSD), e os ministros 
Fernando Azevedo e Silva (De-
fesa) e Ernesto Araújo (Rela-
ções Internacionais).

No dia 12 de março, após o 
anúncio do diagnóstico positi-
vo de Wajngarten, outras autori-
dades que também viajaram no 
avião presidencial ou se encontra-
ram com a comitiva nos EUA de-
ram início a uma rodada de testes.

A maior parte teve resul-
tados negativos. Estão nesta 
lista o presidente Jair Bolsona-
ro, a primeira-dama Michelle 
Bolsonaro, o deputado Eduar-
do Bolsonaro (PSL-SP), o go-
vernador do Paraná, Ratinho 
Junior (PSD), e os ministros 
Fernando Azevedo e Silva (De-
fesa) e Ernesto Araújo (Rela-
ções Internacionais).

Foto: Divulgação

O presidente da Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai), Marcelo Augusto 
Xavier da Silva, recuou e refez alguns 
trechos da portaria que estabelecia 
medidas temporárias de combate ao 
novo coronavírus no âmbito do órgão.

Publicada no início da semana pas-
sada, a portaria revelou o desconheci-
mento sobre o próprio regimento do 
órgão ao tirar da Coordenação-geral 
de Índios Isolados a atribuição de con-
tatar essas tribos.

Ao estabelecer medidas temporá-
rias de prevenção à infecção e propa-
gação do novo coronavírus, o artigo 
4º da portaria determinou a suspen-
são de todas as atividades que impli-
quem o contato com comunidades 
indígenas isoladas.

Além disso, a portaria estabele-
ceu que essa suspensão pudesse 
ser excepcionada por autorização 
das 39 coordenações regionais 

“caso a atividade seja essencial à so-
brevivência do grupo isolado”.

A Funai considera isolados os 
"grupos indígenas que não estabe-
leceram contato permanente com 
a população nacional, diferencian-
do-se dos povos indígenas que 
mantêm contato antigo e intenso 
com os não-índios".

As atividades de contato com in-
dios isolados são extremamente raras 
e sempre passaram por decisão da Co-
ordenação-Geral de Índios Isolados 
e de Recente Contato – considerada a 
mais técnica e estratégica da Funai –, 
e não pelas coordenadorias regionais.

Agora, em nova portaria, o pre-
sidente da Funai cancelou todas 
as iniciativas que porventura ge-
rem contato com as comunidades 
indígenas isoladas. “Ficam sus-
pensas todas as atividades que 
impliquem o contato com comu-

Funai recua, refaz portaria sobre 
coronavírus, e mantém zero 
contato com índios isolados

A Funai considera isolados os "grupos indígenas que não estabeleceram contato permanente com a população nacional

 Foto: GloboNews

nidades indígenas isoladas”, diz a 
portaria. Servidores consultados 
em anonimato afirmam que esta já 
é a atribuição dos que atuam com 
índios isolados.

O texto destaca ainda que os 

contatos podem ocorrer excepcio-
nalmente, “caso a atividade seja 
essencial à sobrevivência do grupo 
isolado, conforme análise feita pela 
Coordenação-Geral de Índios Isola-
dos e de Recente Contato da FUNAI”.

Após o blog revelar o teor da portaria 
e a preocupação de servidores do órgão 
e de indigenistas, o MInisterio Público 
Federal (MPF) pediu a revogação do 
texto, assim como o Conselho Nacional 
dos Direitos Humanos.
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pós reper-
cussão ne-
gativa, o 
presidente 
Jair Bolso-
naro (sem 
p a r t i d o ) 
recuou e 
r e v o g o u 
um trecho 
da MP que 

permitia a suspensão de con-
trato de trabalho por até qua-
tro meses. A informação foi 
divulgada por ele nas redes 
sociais. Ele retirou o artigo 18 
que previa a medida.

 “Determinei a revogacao 
do art.18 da MP 927 que per-
mitia a suspensão do contra-
to de trabalho por até 4 me-
ses sem salário”, escreveu o 
presidente.

Anteriormente, ao comen-
tar a Medida Provisória (MP) 
editada na noite deste do-
mingo (22/3), Bolsonaro dis-
se por meio do Twitter que 
o governo poderia prestar 
auxílio. “Esclarecemos que 
a referida MP, ao contrário 
do que espalham, resguarda 
ajuda possível para os em-
pregados. Ao invés de serem 
demitidos, o governo entra 
com ajuda nos próximos 4 
meses, até a volta normal 
das atividades do estabele-
cimento, sem que exista a 
demissão do empregado”, 
escreveu o presidente.No 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRecuo

A
entanto, o chefe do Executi-
vo não deixou claro como se 
daria o auxílio para os empre-
gados atingidos pela medida.

Mais cedo, na saída da resi-
dência oficial, Bolsonaro disse 
que a MP ‘flexibiliza a CLT’. 
Ele apontou ainda uma outra 
medida, que permitiria colocar 
funcionários de férias. Segun-
do ele, a opção é ‘melhor do 
que ser demitido’.

“Flexibil iza mais  ainda a 
CLT.  É uma maneira de pre-
ser var  empregos,  diminui  o 
tempo do av iso prév io,  per-
mite que se entre em férias 
agora que é melhor do que 
ser  demitido.  B asicamente, 
é  por aí  essa nossa medida. 
Outras medidas estão sen-
do tomadas como f izemos 
no f inal  de semana v ídeo 
com o presidente do BN-
DES transferindo recurso 
do PIS Pasep para o f undo 
de garantia.  O que nós que-
remos é garantir  ao povo 
parte do que ele tem direi-
to.  S ão R$ 55 bilhões,  v isa 
você redirecionar os seus 
empréstimos,  ou melhor dá 
uma novo prazo que esse 
empréstimo seja pago.  Abre 
crédito para empresa.  A 
mesma coisa será anuncia-
da pela C aixa durante a  se-
mana agora.  Nov idades que 
são bem v indas obv iamente 
pela situação em que o Bra-
sil  se encontra”,  destacou.

Bolsonaro revoga trecho 
de MP sobre suspensão 
de contrato de trabalho

Bolsonaro estuda medidas econômicas para conter crise

 Foto: Sergio Lima/AFP

Questionado se a suspensão 
temporária dos contratos po-
deria piorar a situação de pes-
soas em vulnerabilidade ou se 
o governo estuda a liberação 
do seguro-desemprego para 
elas, Bolsonaro voltou a criti-
car medidas de alguns gover-
nadores, como Wilson Witzel, 
do Rio de Janeiro e João Doria, 
de São Paulo.

“Seguro-desemprego é auto-
mático. Ninguém está demitin-
do ninguém. O que eu reclamo 
é que algumas autoridades que 
estão ministrando o remédio 
em excesso que leva ao desem-
prego”, concluiu.

Secretário de Saúde diz que 350 novos leitos serão disponibilizados para coronavírus

Foto: Divulgação

No primeiro dia de vacinação 
com vírus da gripe provocados 
pelo Influenza, idosos lotaram os 
postos de saúde e formaram filas 
para serem imunizados, na ma-
nhã desta segunda-feira. As pes-
soas acima de 60 anos estão no 
grupo de risco do coronavírus e 
devem evitar aglomerações. Para 
tentar minimizar a lotação na 
unidades, postos do Detran ado-
taram o modelo drive thru para a 
vacinação, de 10h às 16h. 

Importante ressaltar que a va-
cina protege contra três vírus in-
fluenza (Influenza A (H1N1), In-
fluenza B e Influenza A (H3N2), 
mas não combate o Covid-19. A 
vacina nesta primeira etapa, que 
vai até dia 15 de abril, também é 
dada aos profissionais de saúde. 
Idosos acima de 80 anos podem 
ser vacinados em domicílio, caso 
tenham cadastro nas clínicas da 
família do seu bairro. 

No Centro Municipal de Saú-
de Heitor Beltrão, na Tijuca, ti-
nha uma grande fila na porta para 
acessar o local por volta de 8h30, 
em sua grande maioria idosos. No 
posto do Detran da Rua Haddock 
Lobo, no Estácio, uma longa espe-
ra dentro dos carros para esperar 
para entrar e ser imunizado. 

Já no posto de saúde Manoel 
José Ferreira, no Catete, que abriu 
às 8h para vacinação, mas muitos 
idosos já esperavam antes da aber-
tura na fila. Alguns deles usavam 
máscaras ou panos para cobrir o 
rosto. Mas, para reduzir os riscos de 
contágio por conta do novo coro-
navírus, funcionários do centro de 
saúde circulavam pela rua pedindo 
que as filas fossem espaçadas.

Quem optou por tomar a vacina, 
esperou por cerca de 30 minutos. 
Mas os idosos enfrentaram outro 
problema além das filas: a falta de 
informação. Em São Paulo, as filas 
de vacinação foram divididas por 
ordem alfabética, mas no Rio, a 
regra não foi aplicada. Idosos com 
nomes começados de "A-F" chega-
ram ao posto imaginando que te-
riam prioridade.

A aposentada Elisabeth da Sil-
va, de 67 anos, reclamou da situ-
ação. "Eu só vim porque eu achei 
que ia ser por ordem alfabética. 
Isso aqui virou um centro de con-
taminação. Vou esperar a fila di-
minuir um pouco e tentar tomar, 
porque não posso ficar muito 
tempo em pé", disse.

A vacina estará disponível nas 
233 unidades de Atenção Primária 
(clínicas da família e centros mu-
nicipais de saúde), de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 

A população em situação de rua 
também começa a ser vacinada 
nesta segunda. Para ampliar a co-
bertura, a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) vai convidar médicos 
e enfermeiros da cidade para reti-
rarem gratuitamente, nos 27 pos-
tos da vigilância em saúde, que se-
rão divulgados amanhã, as doses 
da vacina para oferecer a parentes, 
vizinhos e pacientes. 

Os postos do Detran com 'drive 
thru' de vacina

Campo Grande
– Estrada do Mendanha, 1672
Ilha do Governador
– Infraero – Estrada de Tubia-

canga s/n
Barra da Tijuca
– Av. Ayrton Senna – 2541
Catete
– Rua Machado de Assis, 80
Tijuca
– Haddock Lobo –– Rua João 

Paulo I, 194.

Secretaria do RJ anuncia mais 
300 leitos para atender infectados 
por coronavírus

Em grupo de risco do coronavírus, idosos 
formam filas para vacina contra gripe

O secretário Estadual de Saú-
de, Edmar Santos, anunciou nes-
ta segunda-feira (23) a abertura 
de mais 300 leitos até a próxima 
segunda-feira (30) para atender 
aos pacientes em função da pan-
demia do novo coronavírus no 
Rio de Janeiro.

De acordo com o secretário, 
nesta terça-feira (24) serão aber-
tos 180 leitos na Região Sul do es-
tado. Na segunda-feira (30) serão 
inaugurados mais 75 espaços na 
Zona Norte do Rio. Além disso, 
44 leitos do Hospital do Cérebro 
já estão disponíveis.

O secretário também confirmou a 
construção de hospitais modulares, 
com 100 leitos, semelhantes aos le-
vantados na China. Eles estarão nos 
seguintes locais:

São Gonçalo
Nova Iguaçu
Jacarepaguá
A montagem dos hospitais de 

campanha, com mais de 135 leitos, 
será iniciada próximos dos seguin-
tes hospitais:

Hospital Pedro Ernesto - Vila 
Isabel

Hospital Adão Pereira Nunes 
- Nova Iguaçu

Hospital Alberto Torres
Hospital Universitário de Campos
Ainda na busca por aumentar a 

quantidade de atendimentos aos 
pacientes infectados pelo vírus, o se-
cretário afirmou que o Estado do Rio 
busca auxílio do Governo Federal.

"A gente está contando que 
o Ministério da Saúde faça sua 
parte com relação aos hospitais 
federais. Os hospitais federais 
têm 950 leitos possíveis de se-
rem reativados nesse momento 
aqui no Rio", concluiu.

Disque dúvidas
A Secretaria Estadual de Saúde 

do Rio de Janeiro também anun-
ciou uma nova central telefônica 
para tirar dúvidas sobre o novo 
coronavírus.

Segundo secretário, a linha 160 – 
disponível a partir das 14h desta se-
gunda – vai contar com profissionais 
de saúde para orientar quando é 
preciso procurar um hospital e quais 
são as unidades de saúde mais pró-
ximas para atendimento.

Idosos formaram grandes filas para se vacinar contra o vírus da gripe 

A medida provisória (MP) foi editada na noite deste domingo (dia 22) pelo presidente Jair Bolsonaro

Foto: Reginaldo Pimenta

Foto: Divulgação 
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O objetivo é manter em segurança a população e evitar a disseminação da doença

Foto: Reprodução

P r e f e i t u -
ra de Nova 
Iguaçu co-
meçou a 
C ampanha 
N a c i o n a l 
de Vacina-
ção contra 
I n f l u e n -
za nesta 
s e g u n d a -
-feira (23) 

utilizando o sistema de dri-
ve thru para evitar aglome-
rações. Além das 57 salas de 
imunização do município, 
a vacinação, que neste mo-
mento atende apenas a po-
pulação idosa e profissionais 
da saúde, ocorrerá também 
no posto do Detran, no bairro 
Botafogo, e no estacionamen-
to do Shopping Nova Iguaçu. 
Nestes dois locais, exclusivos 
para idosos, eles serão vaci-
nados sem que precisem sair 
do carro. É importante saber 
que a vacinação contra a gripe 
influenza não imuniza contra 
o coronavírus Covid-19.

O funcionamento dos pos-
tos no Detran do bairro Bo-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
tafogo (Estr. de Adrianópolis 
s/n) e no Shopping Nova Igua-
çu (Av. Abílio Augusto Távora 
1.111) será somente nesta se-
mana, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h. Já nas salas 
do município, o atendimento 
acontece em seu horário nor-
mal, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

“É importante ressaltar que 
a vacina da gripe não previne 
o coronavírus. Mas ela é fun-
damental imunizar a popula-
ção contra a influenza”, disse o 
secretário municipal de Saúde, 
Manoel Barreto, que faz um 
apelo. “Mantenham distância 
nas filas dos postos de imuni-
zação, evitem contato com as 
outras pessoas. Estas medidas 
podem evitar a disseminação 
do Covid-19”.

A ação contra a gripe in-
fluenza, que normalmente 
começaria na segunda quin-
zena de abril, foi antecipa-
da por causa da Covid-19 e 
vai até 23 de maio. O Dia D 
será em 9 de maio. A medida 
tem como objetivo auxiliar 
os profissionais de saúde a 

descartarem as influenzas na 
triagem e acelerarem o diag-
nóstico para a Covid-19.

Na primeira etapa, que vai 
desta segunda até 15 de abril, 
serão priorizados idosos e os 
trabalhadores da área da saúde. 

Nova Iguaçu vai utilizar sistema de 
drive thru para reforçar campanha 
de vacinação contra gripe influenza

 Foto: Divulgação

A ação contra a gripe influenza, que normalmente começaria na segunda quinzena de abril, foi antecipada por causa da Covid-19

Na sequência, até 8 de maio, 
serão imunizados professores, 
profissionais das forças de se-
gurança e salvamento, porta-
dores de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condi-
ções clínicas especiais. A partir 

de 9 de maio, o atendimento 
será feito prioritariamente às 
crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos, adultos de 55 a 59 
anos, gestantes, puérperas, po-
vos indígenas e funcionários 
do sistema prisional.

A Secretaria de Saúde de Mesquita, 
na Baixada Fluminense, inaugura nesta 
segunda-feira um polo de atendimento 
exclusivo para Covid-19. O espaço fun-
cionará das 8h às 20h, na Avenida União 
525, em Santa Terezinha. A ideia é que 
as pessoas com sintomas da doença te-
nham mais um local disponível para se 
dirigirem e, nesse caso, especificamente 
para tratar dessa questão.

“O que a gente quer é se esforçar ao 
máximo para salvar vidas. Temos todas 
as nossas unidades de saúde abertas 
no seu horário de funcionamento nor-
mal, para recebermos possíveis casos 
suspeitos. Porém, com esse novo polo, 
ampliamos o atendimento e o acesso 
aos pacientes sintomáticos. Sabendo 
que existe esse lugar e que estará aberto 
das 8h às 20h, eles não vão precisar ficar 
circulando pelo município, procurando 
atendimento enquanto se expõe e ex-
põe também os outros ao Coronavírus”, 
avalia o prefeito Jorge Miranda.

O atendimento será realizado por 
uma equipe com 10 profissionais de 
saúde, incluindo médicos, enfermeiros 
e técnicos de enfermagem. Eles já foram 
preparados para fazerem o diagnóstico 
clínico dos pacientes e, em caso de ne-
cessidade, encaminhar os casos mais 
delicados para a UPA de Edson Passos 
ou até mesmo um hospital estadual.

“Nós mesmos faremos esse encami-
nhamento, levando os pacientes às uni-
dades para testes ou até mesmo interna-
ção. Nos casos de sintomas mais leves, 
colheremos os dados desses pacientes 
para que, enquanto eles estiverem em 

quarentena, se protegendo e evitando 
o contágio de outras pessoas, possamos 
monitorá-los via telefone e internet”, ex-
plica Dr. Emerson Trindade, secretário 
municipal de Saúde de Mesquita.

Participação da Fiocruz
Neste domingo, dia 22 de 

março, acontece um treinamen-
to com os profissionais de saú-
de que atuarão no novo polo de 
atendimento exclusivo para Co-
vid-19. A ação contará com a par-
ticipação do especialista Daniel 

Soranz, professor e pesquisador 
da Fundação Oswaldo Cruz.

“Esse polo de atendimento exclusivo 
para Covid-19 se tornará um diferencial 
para toda a população de Mesquita. E, 
principalmente, para os cidadãos que 
estão em regiões próximas dali. A nossa 
intenção é acompanhar esse fluxo de 
atendimento, mas já analisando a neces-
sidade de abertura de outros. Mesquita 
não vai medir esforços para conter esse 
avanço do coronavírus no estado do 
Rio”, avisa Thiago Wendell, consultor da 
secretaria de Saúde de Mesquita.

Prefeitura de Duque de Caxias 
cria novo portal Coronavírus

Polo de atendimento exclusivo para Covid-19 em Mesquita
A Prefeitura de Duque de 

Caxias criou um novo portal 
para facilitar o acesso às in-
formações sobre as medidas 
adotadas pelo município para 
o enfrentamento ao novo Co-
ronavírus. Nele, serão publi-
cadas diariamente matérias e 
atualizações sobre a situação 
de combate ao vírus na cidade.

O objetivo é manter em segu-

rança a população e evitar a disse-
minação da doença. A Prefeitura 
ressalta que novas medidas têm 
sido anunciadas, praticamente to-
dos os dias, e pede a colaboração 
de todos na preservação da saúde 
da população de Duque de Caxias.

Para acessar o novo portal, 
basta clicar no link a seguir: 
https://coronavirus.duquede-
caxias.rj.gov.br/ .

Espaço funcionará em Santa Terezinha a partir desta segunda-feira, das 8h às 20h

Foto: Divulgação
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M i n i s t é -
rio Públi-
co do Rio 
quer que 
F e r n a n d a 
Izabel da 
Costa, uma 
das filhas 
de Luiz 
F e r n a n d o 
da Costa, o 

Fernandinho Beira-Mar, seja 
testemunha no processo no 
qual o irmão é julgado por 
sequestrar seu marido. Da-
vid Rodrigo Lira da Costa é 
acusado de manter Douglas 
Alves Prata em cárcere pri-
vado e exigir resgate. Uma 
nova audiência do caso foi 
marcada para 15 de maio, na 
2ª Vara Criminal de Duque 
de Caxias.

Douglas, que também deve 
ser ouvido na mesma oca-
sião, é réu com outros três 
homens, também presos. De 
acordo com a Delegacia Es-
pecializada em Armas, Mu-
nições e Explosivos (Desar-
me), que prendeu o grupo, 
a intenção inicial deles seria 
sequestrar Fernanda.

Eles chegaram a capturar 
uma mulher no Parque Beira-
-Mar, em Caxias, mas a libera-
ram após se darem conta de que 
era a pessoa errada. Em seguida, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSJulgamento

O
pegaram o marido de Fernanda 
quando ele chegava a seu depósi-
to de bebidas, na favela. O grupo 
circulou com a vítima encapuza-
da e algemada, enquanto exigia 
R$ 150 mil da mulher. Em depoi-
mento, Douglas contou que foi 
espancado e ameaçado. O crime 
ocorreu em 13 de junho de 2019.

Segundo a Polícia Civil, David, os 
três comparsas — um PM da ativa e 
dois ex-PMs — e a vítima foram sur-
preendidos pela Desarme parados 
num acostamento na entrada da Ilha 
do Governador. O marido de Fernan-
da estava rendido dentro do carro.

Fernanda Costa é dentista e 
concorreu a uma vaga na Câma-
ra de Vereadores de Duque de 
Caxias em 2016. Ao obter 3.098 
votos, não foi eleita, mas conse-
guiu uma vaga de suplente. Fon-

Filha de Fernandinho Beira-Mar 
deve testemunhar contra 
o próprio irmão

Foto: Reprodução

Foto: Carlos Ivan

Fernandinho Beira-Mar registrou Davi como seu filho A dentista Fernanda Izabel da Costa já candidata a vereadora em Duque de Caxias.

Um soldado da Polícia Militar, 
a serviço no Grajaú Presente, foi 
baleado na cabeça durante um 
confronto com criminosos na 
Avenida Radial Oeste, no Mara-
canã, neste domingo. Segundo a 
PM, dois homens em um veículo 

eram perseguidos pelos policiais 
do programa quando começou 
uma troca de tiros. Um dos fugi-
tivos também ficou acabou bale-
ado e o outro foi preso.

O tiroteio ocorreu na Radial 
Oeste, próximo da Avenida Profes-

sor Manoel de Abreu. Na fuga, ao 
passar por uma viatura parada na 
região, os criminiosos atiraram e 
houve troca de tiros. O soldado do 
Grajaú Presente acabou atingido. 
Ele foi socorrido no Hospital Mu-
nicipal Souza Aguiar, no Centro. 

Coronavírus: traficantes e milicianos impõem 
toque de recolher em comunidades do Rio

PM é baleado em confronto com criminosos no Maracanã
Moradores de diferentes 

comunidades do Rio rela-
tam mensagens de traf ican-
tes e  milicianos impondo to -
que de recolher à  população 
dev ido à pandemia do novo 
coronav ír us.

Em Rio das Pedras, Muzema 
e Tijuquinha, na Zona Oeste da 
cidade, o recado enviado pelas 
redes sociais orienta que a po-
pulação não saia das ruas a par-
tir das 20h.

"Atenção todos os moradores 
de Rio das Pedras, Muzema e Ti-
juquinha!!! Toque de recolher a 
partir de hoje 20:00 hrs. Quem for 
visto na rua após este horário vai 
aprender a respeitar o próximo!!!".

Já em outra publicação, a nota 
ordena o toque de recolher todos 
os dias, no mesmo horário, e diz:

"Queremos o melhor para po-
pulação. Se o governo não tem 
capacidade de dar um jeito, o 
crime organizado resolve".

PM foi baleado por criminosos na Radial Oeste, no Maracanã

O recado enviado pelas redes sociais orienta que a população não saia das ruas a partir das 20h

 Foto: Reprodução | Google Street View

  Foto: Divulgação
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tes ouvidas pelo EXTRA dizem 
que David Costa, de 34 anos, é bri-
gado com a família do pai há cerca 
de três anos. Ao ser preso, frisou 
que é filho adotivo de Beira-Mar. 
A mãe dele, Elizete Lira, casou-se 
com o traficante quando o rapaz 
era criança. Beira-Mar registrou 
David como filho.

David já havia sido preso. Em ju-
nho de 2008, o filho de Beira-Mar 
foi detido por policiais da Dele-
gacia de Roubos e Furtos de Car-

gas (DRFC), que realizavam uma 
incursão na Favela Parque Beira-
-Mar, que é o principal reduto do 
pai. Ele foi abordado em uma das 
vielas da favela com uma trouxi-
nha de maconha.

David já havia sido preso ou-
tras duas vezes. Em junho de 
2008, o filho de Beira-Mar foi 
detido por policiais da Delega-
cia de Roubos e Furtos de Car-
gas (DRFC), que faziam uma 
incursão na Favela Parque Bei-

ra-Mar, que é o principal redu-
to do pai. Ele foi abordado em 
uma das vielas da favela com 
uma trouxinha de maconha.

No ano anterior, David já havia 
sido preso com outros três ho-
mens durante uma blitz da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) no Km 
122 da Rodovia BR-040 (Rio-Juiz 
de Fora), também em Duque de 
Caxias. O grupo estava com mu-
nição de uso exclusivo das Forças 
Armadas no veículo.

David Rodrigo Lira da Costa é 
acusado de manter o cunhado em 

cárcere privado e exigir resgate
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a dúvida de 
como apro-
veitar bem 
o tempo de 
isolamento 
social em 
casa, au-
mentar a 
qualificação 
no currícu-
lo pode ser 

uma saída. Instituições como 
a Fundação Getulio Vargas, 
Udemy, Instituto Êxito de Em-
preendedorismo e Sebrae ofe-
recem cursos gratuitos online, 
em diversas áreas, durante o 
período do recolhimento por 
conta do do coronavírus. São 
mais de mil cursos.

A estudante de Jornalismo, 
Camilla Roque, de 22 anos, op-
tou por se aprofundar em Au-
diovisual: "Tenho usado todo 
esse tempo livre para estudar 
e tirar projetos do papel, come-
cei um curso de fotografia que 
queria fazer há muito tempo", 
diz. Camilla reforçou a impor-
tância das pessoas ficarem em 
casa e tirarem proveito disso. 
"Já que sair na rua não é mais 
uma opção, podemos tirar algo 
bom de toda essa situação de 
isolamento", afirma.

Doutora em Educação, Jac-
queline Sobral, 41, explicou que 
ter objetivo de carreira é essen-
cial. Ela dá dicas para aqueles 
quem quer estudar: "Estabeleça 
metas de aprendizagem, o que 
você quer aprender nesta sema-
na? A partir disso crie uma roti-
na, tenha horário para acordar, 
tomar banho, estudar, porque 
quando temos muito tempo li-
vre a tendência é que não faça-
mos nada", advertiu.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

N
Encontrar lugar silencioso e 

confortável em casa também aju-
da. Além disso, "tirar o pijama e 
levantar da cama é essencial para 
produzir bem", orienta.

Onde encontrar

Fundação Getulio Vargas
A FGV liberou 55 cursos gra-

tuitos com certificado, nas áreas 
de gestão, finanças, marketing, 
direito e administração. Para par-
ticipar basta se inscrever pelo site 
www.fgv.br/fgvonline/Cursos/

Udemy
A plataforma online Udemy 

também está oferecendo mais 
de mil cursos gratuitos, nas mais 
variadas áreas, como: design grá-
fico, idiomas, tecnologia e educa-
ção. O cadastro é totalmente sem 
custos e deve ser feito pelo site 
www.udemy.com

Instituto Êxito de
 Empreendedorismo

No Instituto Êxito de Empre-
endedorismo tem disponíveis 
300 cursos da área de Saúde, 
Tecnologia, Marketing, Educação 
Infantil e Empreendedorismo. Os 
cursos estão disponíveis gratui-
tamente no site da plataforma: 
www.institutoexito.com.br

Sebrae
O portal do Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas disponibilizou 100 
cursos gratuitos. Entre as áreas 
abordadas estão o fluxo de cai-
xa, planejamento de marketing 
e atendimento ao cliente. Para 
aproveitar, basta acessar o site 
www.sebrae.com.br

Onde há livros, há esperança
A editora Colli Books criou 

campanha de conscientização 
para crianças. Os vídeos citam 
a importância de lavar as mãos 
e evitar aglomerações, com 
uma linguagem lúdica e colo-

Mais de mil cursos 
online gratuitos para 
ajudar na quarentena

Cursos pela internet são boas opções em tempos de pandemia de coronavírus

rida. A dona da editora Isa Colli 
disponibilizou também na pá-
gina (www.facebook.com/colli-
books) dicas para entreter os pe-
quenos dias de isolamento.

A Amazon oferece livros gratui-
tos em diversas áreas. Para ler, bas-
ta baixar o app do Kindle e fazer 
o download dos ebooks pelo site 
www.amazon.com.br.

Foto: Arte Paulo Márcio

Com base no Relatório de 
Gestão Fiscal do município do 
Rio, o gabinete da vereadora 
Teresa Bergher (PSDB) apu-
rou que, entre o terceiro qua-
drimestre de 2018 e o terceiro 
quadrimestre de 2019, enquan-
to a receita corrente líquida da 
prefeitura aumentou 3% — pra-
ticamente o mesmo percentual 
da inflação —, a despesa com 
pessoal cresceu mais do que o 
dobro (7%). A equipe técnica 
atribui o aumento aos cargos 
comissionados e aos encargos, 
que são adicionais no salário 
de servidores e funcionários, 
distribuídos pelos titulares das 
pastas sem critérios.

A equipe também constatou 
que, em dezembro de 2017, 
havia 13.883 cargos comissio-
nados e de confiança ocupa-
dos. Até agosto de 2019, eram 
14.810 — um crescimento de 
quase mil cargos em dois anos. 
Em encargos, foram pagos, 
em 2017, R$ 8,1 milhões, ten-
do uma leve queda em 2018, 
para R$ 7,7 milhões, voltando 
a crescer em 2019, para R$ 8,4 
milhões — aumento de R$ 700 
mil em um ano.

Questionada sobre os crité-

rios para a ocupação, a prefei-
tura respondeu que os cargos 
comissionados podem ser pre-
enchidos por indivíduos sem 
vínculo com o órgão, e que sua 
natureza considera a confiança 
e o comprometimento pessoal 
entre o ocupante e a adminis-
tração. Qualificação e compe-
tência também devem ser le-
vados em conta.

O Tribunal de Contas do Mu-
nicípio (TCM), também aler-
tou, no dia 12, que a prefeitu-
ra estourou, em 2019, o limite 
máximo de 54% da receita 
corrente líquida determinado 
pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) com despesas de 
pessoal, que chegaram a R$ 
12,2 bilhões. Com isso, Marce-
lo Crivella terá que cortar ao 
menos 20% das despesas com 
cargos e funções de confiança 
e exonerar servidores não está-
veis até os dois quadrimestres 
seguintes, ou seja, até meados 
de agosto.

Divergências entre 
município e TCM

A prefeitura e o Tribunal 
de Contas do Município di-
vergem sobre os cálculos: 

Prefeitura do Rio aumentou em 
um ano R$ 700 mil no valor pago 
em adicionais a funcionários

Prefeitura do Rio: despesa com pessoal cresceu 7% de 2018 para 2019

Foto: Gabriel de Paiva

enquanto o TCM engloba na 
conta de despesa com pesso-
al o socorro feito para o fundo 
de Previdência (Funprevi), o 
Poder Executivo descarta esse 
montante, cujo saldo foi de R$ 
532 milhões. Por isso, o muni-
cípio alega que os gastos com 
pessoal chegaram a 51,97% da 
receita corrente líquida e estão 
acima apenas do limite pru-
dencial de 51,30%. A controla-
dora-geral do município, Már-
cia Andréa dos Santos Peres, 
analisa o voto do TCM para en-
tender o ponto de divergência.

Para o economista André Luiz 
Marques, coordenador de Ges-

tão de Políticas Públicas do Ins-
per, vale a interpretação do TCM 
— órgão assessor da Câmara de 
Vereadores na análise das con-
tas e que segue o entendimento 
do governo federal:

— Normalmente, a conta do 
ente tem percentual menor do 
que a do órgão avaliador. O mu-
nicípio afirma que tem mais 
margem para gastar. Em ano 
de eleição, isso é mais crítico, 
porque as movimentações de 
pessoal acabam ocorrendo no 
terceiro, no quarto ano de man-
dato, para que isso fique na me-
mória do servidor e da popula-
ção e se converta em votos.

Sem impacto visível no 
caixa do governo

André Luiz Marques acredita que 
a redução da despesa com pessoal 
para ficar dentro do limite da legis-
lação não impacta de forma efetiva o 
caixa do município, que tem restos a 
pagar de R$ 2,42 bilhões.

— É preciso fazer análises quan-
titativa e qualitativa das carreiras 
e dos penduricalhos, que foram 
formas paliativas para não aumen-
tar o salário dos servidores.<

A auditoria do TCM deverá seguir 
até abril. Em julho, o órgão deverá 
emitir o parecer prévio para a Câmara 
dar ou não aval. Isso se nenhum prazo 
for mudado devido ao coronavírus.
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O home office exige mais con-
centração e disciplina. Focar no 
trabalho em casa pode ser desa-
fiador, com grandes chances de 
dividir a atenção entre tarefas 
domésticas, televisão, a cama 
logo ali para uma soneca, entre 
outras distrações.

Os benefícios da Aromatera-
pia para quem está em casa e 
precisa de concentração para 
manter a produtividade do tra-
balho são inúmeros. Segundo o 
naturopata Daniel Alan Costa, 
professor de fitoterapia na USP 
e diretor da Escola Brasileira de 
Naturopatia - EBRAN, há vários 
óleos essenciais que podem aju-
dar no momento da prova.

“A Lavanda (Lavandula angus-
tifolia) e a Camomila Romana 
(Chamaemelum nobile/Anthe-
mis nobilis) podem ser utiliza-
das para equilibrar o emocional 
e oferecer tranquilidade durante 

esse período, já que é mais do 
que normal ficar nervoso ou an-
sioso com tudo o que está acon-
tecendo. Já o Alecrim (Rosma-
rinus officinalis), por exemplo, é 
excelente como fortalecedor de 
memória”, afirma o especialista.

Segundo Alan, a reputação do 
Alecrim como estimulante do 
cérebro vem da época da Grécia 
antiga. “Naquela época os es-
tudantes, durante o período de 
provas, já usavam raminhos da 
erva no cabelo, pois eles perce-
beram que a essência conforta o 
cérebro, aguça a compreensão, 
restaura a memória perdida e 
desperta a mente”, afirma o na-
turopata.

Outros óleos essenciais indi-
cados para concentração precá-
ria e fadiga mental são o Menta 
(Mentha piperita), o Patchouli 
(Pogostemon cablin), que além 
de auxiliar na falta de concen-

Dicas para manter a concentração 
e foco em home office

Aromaterapia: Alecrim, Menta, Patchouli, Tomilho e Vetiver estimulam o cérebro

Foto: Gabriel de Paiva
tração, alivia a ansiedade em con-
dições relacionadas ao estresse, o 
Tomilho branco (Thymus vulga-
ris – ct linalol) que ativa as células 
do cérebro, estimulando a me-
mória e favorecendo a concentra-
ção. Já o óleo essencial de Vetiver 
(Vetiveria zizanoides) descontrai 
profundamente sendo útil para 
quem precisa concentrar as suas 
energias.

“As propriedades harmoniza-
doras dos óleos essenciais vão 
oferecer um equilíbrio físico, 
mental e emocional duradouros 
aos trabalhadores, extremamente 
importante neste momento em 
home office. Mas é importante 
lembrar que os óleos essenciais 
não podem ser usados diretamen-
te na pele. Neste caso, a sugestão 
é o de inalar o aroma profunda-
mente diretamente do vidro ou 
utilizar os colares aromatizado-
res individuais. Imediatamente 
já haverá estímulos das partes 
do cérebro relativas a memória e 
emoção”, alerta o naturopata.

Além da Aromaterapia, ou-

tras terapias naturais também 
podem ajudar como Meditação, 
Cromoterapia, Cristaloterapia 
e Florais de Bach. “A indicação 
nessa fase de isolamento é a de 
consultar o seu naturopata de 
forma remota e ter uma combi-
nação destas terapias receitadas 
de forma individual e personali-
zada”, indica Alan.

Daniel Alan Costa é especialista 

em Bases de Medicina Integrativa 
pelo Albert Einstein, professor de 
fitoterapia na USP, Naturopata, 
Acupunturista membro da WF-
CMS (World Federation Chinese 
Medicine Societies), coordenador 
do curso de pós-graduação em 
Naturopatia da UNIP, coordena-
dor geral dos cursos do Instituto 
Imparare e diretor da Escola Bra-
sileira de Naturopatia - EBRAN.

oi lança-
da nesta 
s e m a n a 
o Guia 
C o l a b o -
rativo de 
S e r v i ç o s 
Gratuitos 
voltado à 
população 

que trabalha ou que ficará 
em casa no período da CO-
VID-19 (o novo Coronavírus) 
no Brasil. Qualquer pessoa 
ou empresa poderá cadastrar 
as atividades online que es-
tará oferecendo de graça. 

Entre os serviços lista-
dos, há canais de TV, filmes, 
séries, jogos, aplicativos de 
saúde que antes eram pa-

gos, cursos, museus virtuais 
e até mesmo ferramentas 
para facilitar o trabalho em 
casa, visto que a modalidade 
home office cresce no país 
desde que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) de-
cretou a pandemia do novo 
Coronavírus no último dia 11. 

A curadoria do conte-
údo é do site Razões Para 
Acreditar, o maior portal de 
notícias positivas do Brasil. 
Em 24 horas, foram mais 
de 200 sugestões recebi-
das. Quem quiser cadastrar 
suas informações ou sou-
ber de algum serviço que 
não esteja no Guia, pode 
acessar o hotsite e preen-
cher as informações. 

Informações

F

CCulturando ulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

As categorias que mais re-
ceberam contribuições nestas 
primeiras horas de lançamento 
são entretenimento, saúde, fer-
ramentas online, educação e 
cultura. O objetivo é tornar mais 
serenos e leves os dias em que 

as pessoas precisarão ficar em 
casa como forma de ajudar a 
não propagar o Coronavírus. 

“Optamos por essa linha 
de fazer algo colaborativo 
porque acreditamos que, 
além de ser a cara do Ra-

zões para Acreditar, é uma 
forma de contribuir criando 
uma ferramenta útil nesta 
fase delicada que passamos 
e que exige união de todos 
nós”, explica Vicente Carva-
lho, fundador do site. 

 Acesse: 
Lista Colaborativa do 

Razões para Acreditar de 
Serviços Gratuitos: ht-
tps://razoesparaacreditar.
com/ser v icos-gratuitos-
-coronavirus/ 

DIANA PIRES

As categorias que mais receberam contribuições nestas primeiras horas de lançamento são entretenimento, saúde, ferramentas online, educação e cultura

Lançado o Guia Colaborativo 
de Serviços Gratuitos para 
quem vai ficar em casa
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Olimpíadas Foto: REUTERS/Issei Kato

pós uma 
semana em 
que o coro-
navírus ga-
nhou força 
em boa par-
te do mun-
do, o discur-
so quanto 
ao possível 
adiamento 
das Olimpí-

adas de Tóquio 2020 parece ter 
mudado de vez. Nesta segun-
da-feira foi a vez dos dois prin-
cipais executivos do Comitê 
Organizador virem a público e 
deixarem claro que uma mu-
dança na data da competição 
não está descartada. O cancela-
mento, entretanto, é totalmente 
rechaçado pela organização.

Em entrevista coletiva, o 
presidente do Comitê Tóquio 
2020, Yoshiro Mori, e o CEO do 
órgão, Toshiro Muto, indicaram 
as dificuldades para cravar o 
adiamento. Mori fez questão, 
entretanto, de frisar que can-
celar o megaevento não é uma 
possibilidade vislumbrada.

- Primeiro de tudo: sobre can-
celamento, nunca consideramos 
isso. É inimaginável. O adiamen-
to não é o primeiro caminho 
de ação, mas não podemos não 
considerar isso - disse Mori.

O presidente de Tóquio 2020 
indicou que o Japão considera 
a pandemia do COVID-19 "uma 
questão estabilizada". Entretan-
to, disse que as autoridades estão 
cientes de como o coronavírus 
chegou com força a outros locais.

- Não podemos deixar nossa 
guarda baixa sobre isso, especial-
mente porque nos Estados Uni-
dos, Europa e novas áreas estão 
sob situações extremas agora. En-
tendemos isso, ouvimos muitas 
opiniões, de muitos países, sobre 
realizar os Jogos como planejado 
inicialmente. Não somos tolos.

O CEO do comitê, Toshiro 
Muto, indicou que não é simples 
mudar os planos repentinamen-
te, uma vez que houve um longo 
planejamento considerando que 
os Jogos aconteceriam neste ano. 
As Olimpíadas estão marcadas, a 
princípio, para ocorrer de 24 de 
julho a 9 de agosto.

Executivos de Tóquio 2020 
admitem adiamento, mas rechaçam 
cancelamento: "Inimaginável"

A
Toshiro Mori é o presidente do Comitê Tóquio 2020

- Há muito envolvido. Traba-
lhamos por seis anos para essas 
Olimpíadas começarem em 24 
de julho, esse trabalho terá que 
ser refeito. Claro, a segunda vez 
deve ser mais eficiente. Entretan-
to, fizemos muitos contratos que 
já estão prontos, e revisar esses 
contratos não é uma tarefa fácil - 
apontou Toshiro Muto.

Depois de atletas e comitês 
olímpicos ao redor do mundo 

criticarem o discurso de manu-
tenção na data das Olimpíadas 
deste ano, o COI admitiu pela 
primeira vez no último domingo 
o possível adiamento da compe-
tição. Horas depois, o primeiro-
-ministro do Japão, Shinzo Abe, 
endossou que a remarcação vem 
sendo considerada.

A decisão final sobre o adia-
mento ou manutenção das Olim-
píadas cabe ao COI, mas as au-

toridades do Japão, país-sede, 
também têm grande influência. 
Os maiores problemas para o 
adiamento das Olimpíadas en-
volveriam o prazo de patrocínio 
dos atletas, a idade de alguns 
participantes, além das empresas 
que estamparão suas marcas em 
todo o evento. Outra questão se-
ria a Vila Olímpica, planejada para 
ser convertida em apartamentos 
após a competição.

A pandemia do novo corona-
vírus suspendeu praticamente 
todo o futebol pelo planeta. Mas 
pode ir além. Em entrevista ao 
jornal La Gazzetta Dello Sport, 
Gianni Infantino, presidente da 
Fifa, levantou a possibilidade de 
um calendário mais enxuto, com 
menos competições.

- Precisamos estudar o im-
pacto global dessa crise. Agora 
é difícil, não sabemos quando 
voltaremos à normalidade. Mas 
vamos olhar as oportunidades. 
Talvez possamos reformar o fu-
tebol mundial dando um passo 
atrás. Com diferentes formatos, 
menos torneios, porém mais in-
teressantes - afirmou Infantino 
ao diário italiano.

Infantino disse que prepara 
uma força-tarefa para ajudar clu-

bes e federações no impacto eco-
nômico que o coronavírus traz 
com suspensões e paralisações 
de campeonatos.

- Mostramos um espírito de co-
operação e solidariedade com a 
Europa e a América do Sul (nota: 
alusão aos adiamentos para 2021 
da Eurocopa e Copa América). 
Agora temos que pensar no mo-
mento dos clubes e nas decisões 
sobre a regulamentação do status 
dos jogadores e transferências. Te-
mos que pensar em proteger con-
tratos. São necessárias medidas. 
Será difícil, mas não há outra op-
ção - afirmou, complementando:

"Todos teremos que fazer 
sacrifícios"

Aniversariante do dia, completan-
do 50 anos de idade, Infantino enfati-

Presidente da Fifa diz que coronavírus 
pode mudar calendário do futebol 
mundial: "Menos torneios"

Gianni Infantino presidente da Fifa
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zou a importância de privilegiar a saúde 
nestes tempos de emergência global 
devido à disseminação do coronavírus.

- Saúde primeiro e depois tudo 
mais. É esperar o melhor e se pre-
parar para o pior. Sem pânico. As 

Federações e Ligas devem seguir 
as recomendações dos governos - 
salientou o dirigente.


