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O estado do Rio de Janeiro viveu nos últimos 
meses sérios impactos na política e isto trou-
xe consequências na forma como o setor de 

Saúde se comportou no enfrentamento à pande-
mia do novo coronavírus. Primeiro, o afastamento 
do governador Wilson Witzel, acusado de permitir 
corrupção e desvio de recursos públicos que de-
veriam ser utilizados em hospitais de campanha 
para bloquear o avanço da Covid-19. Mais tarde, o 
prefeito Marcelo Crivella perde a eleição e, antes 
mesmo do segundo turno, alertou que o desmonte 
da equipe pelo sucessor poderia aprofundar a crise 
epidêmica. Buscamos explicação como sair deste 
nó. Fomos ouvir um médico por formação focado 
na busca por melhores soluções de Governança e 
Gestão para o setor de saúde para nos contar o que 
ouvir dos especialistas sobre medidas a serem ado-
tadas. Josier Vilar, presidente da Iniciativa Fórum 
Inovação Saúde (FIS), foi direto ao ponto. Sobre as 
diferenças entre os poderes federal, estadual e mu-
nicipal, Josier acredita que “não se ganha um jogo 
individualmente quando o interesse é coletivo”.

ENTREVISTA 

 n O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, disse que a vacina da 
Pfeizer poderá ser aplicada já 
em dezembro. Isto é legalmente 
e tecnicamente viável?

 L Isso é marketing político. Não 
temos um plano vacinal, de aqui-
sição, rastreabilidade, guarda e 
aplicação da vacina. O Ministério 
ainda não organizou isso. Portanto, 
tecnicamente é muito pouco prová-
vel. Legalmente, se a Pfizer pedir 
emergência vacinal, a Anvisa pode 
liberar em 72 horas.

 n Você tem conversado com es-
pecialistas em Saúde de todas as 
áreas: Quais as recomendações 
mais importantes e viáveis que 
se poderia trazer agora para re-
flexão sobre a pandemia?

 L A pandemia nos deixa dois gran-
des ensinamentos. O primeiro 
está relacionado à importância 
da boa comunicação. Infelizmen-
te a comunicação do Ministério da 
Saúde tem sido muito ruim. Não 
se pode deixar dúvidas na popula-
ção sobre o que fazer. Não podem 
existir várias opiniões distintas 
sobre o mesmo tema. A popula-
ção se pergunta: em quem acre-
ditar? E, na dúvida, é da natureza 
humana que as pessoas tendam 
a fazer o que elas gostariam que 
fosse verdade. É um negacionis-
mo natural. Todos desejam que a 
vida seja mais simples, que o ví-
rus seja impotente diante de nós, 
mas infelizmente a realidade é ou-
tra. E a autoridade sanitária tem 
de ter liderança, credibilidade e 
uma comunicação correta para 
com firmeza e tranquilidade aler-
tar e orientar a população. Infe-
lizmente, o Brasil vive uma guer-
ra de egos, e isto não acontece. O 
outro grande ensinamento é que 
não podemos ser tão dependen-
tes de insumos e medicamentos 

do exterior. Não é razoável que te-
nhamos em nome da globalização 
da economia, abandonado nossas 
indústrias e passado a comprar 
tudo da China e da Índia. Agora 
com a Covid, vimos que erramos. 
Temos que ter uma produção pró-
pria de insumos que reduza essa 
dependência do exterior. Agora é 
uma grande oportunidade para 
o Brasil começar a construir seu 
estoque estratégico, fomentando 
a indústria da saúde nacional.

 n Haverá necessidade de se reto-
mar os hospitais de campanha?

 L Acho que não. Não existe clima 
político para se propor isso. Hou-
ve muita corrupção na construção 
deles. A reputação dos gestores pú-
blicos no Rio foi ao chão.Temos é 
de equipar os hospitais públicos 
existentes para atenderem a alta 
demanda que se aproxima. 

 n Há diferença de providências 
a serem tomadas pelos diferen-
tes poderes: federal, estadual e 
municipal?

 L Eles precisam deixar de lado 
suas idiossincrasias, seus egos e 
interesses eleitorais e colocar o 
cidadão como foco principal, se 
integrando e otimizando os pou-
cos recursos existentes. Ninguém 
aguenta mais Covid Federal, Covid 
Estadual e Covid Municipal. Não 
se ganha um jogo individualmente 
quando o interesse é coletivo. 

tratamento da Covid com a cons-
trução de um hospital permanente 
para doenças infecciosas além de 
estar totalmente envolvida na pro-
dução da vacina contra Covid em 
parceria com o laboratório Astra 
Zeneca - Universidade de Oxford.

 n A derrota do prefeito Marcelo 
Crivella na eleição causou algum 
impacto no combate à doença?

 L Acho que não. Infelizmente o pre-
feito Crivella tinha uma grande re-
jeição da população carioca. Digo 
infelizmente, porque numa hora 
de crise como a Covid, seria muito 
importante termos um prefeito ali-
nhado com os interesses da popu-
lação e que pudesse liderar a todos 
para o melhor caminho. 

 n Quais as recomendações que 
o senhor daria ao novo prefeito 
Eduardo Paes?

 L Eduardo Paes no dia seguinte à 
eleição deu uma entrevista dizen-
do que não haverá lockdown em 
seu governo. Acho que foi uma de-
claração desastrosa. Ele deveria 
ter dito que quando assumir vai 
ouvir a ciência e avaliar os fatos e 
dados e que tomará as melhores 
medidas que forem politicamen-
te viáveis. Não se pode governar a 
saúde sem a ciência. Ainda assim, 
tenho muita esperança que seja 
um ótimo prefeito. É líder, ama a 
cidade e tem tudo para dar certo. 
Vamos torcer. Vamos cobrar. 

JOSIER VILAR, MÉDICO

 n Por que o Rio de Janeiro perdeu 
o rumo e o número de infectados 
e mortes aumentou?

 L O Rio de Janeiro vive uma crise 
reputacional em sua governança. 
Faltou credibilidade e orientação 
adequada. As pessoas abandona-
ram as medidas preventivas e o 
resultado já era esperado. Não 
houve um planejamento correto 
para se fazer um controle através 
de uma testagem geral da popu-
lação para identificar os conta-
minados e prevenir suas famílias 
e amigos. Aliás, planejamento na 
saúde tem sido um fator ausente 
em todas as esferas.  

 n Qual o impacto da saída do 
governador Witzel para a Saúde 
do Rio de Janeiro?

 L Fora a decepção de muitas pes-
soas com os rumos que a gestão 
da Saúde do governo de Wilson 
Witzel tomou, uma interrupção 
de política pública sempre é ruim. 
O Rio de Janeiro ficou desgover-
nado, mas as ações de Saúde que 
foram tomadas, aparentemente, 
não foram para atender as neces-
sidades da população.

 n Qual a contribuição da Funda-
ção Oswaldo Cruz para pesquisa 
que possa ser útil ao combate à 
Covid-19?

 L A FioCruz é um orgulho do país 
e do Rio de Janeiro. Ela tem dado 
uma grande contribuição para o 
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jornada e salário de 
servidores para 2021. 



RIO DE JANEIRO

E
m abril de 2010, as chuvas dei-
xaram 251 mortos no Rio. No 
Morro do Urubu, em Pilares, 
local de risco de deslizamentos, 

a Prefeitura passou a demolir casas 
com a promessa de entrega de aparta-
mentos novos. Em 2016, após a tragé-
dia, a conquista da casa própria: 140 
apartamentos do programa Minha 
Casa Minha Vida foram entregues a 
moradores de baixa renda do local.

Este ano, em plena pandemia, o 
final feliz, no entanto, virou pesa-
delo: traficantes passaram a cobrar 
taxas dos residentes do Minha Casa 
e Minha Vida, a checarem os celu-
lares, e até obrigá-los a cozinhar e 
lavar suas roupas. 

A tática de traficantes se asseme-
lha a de milicianos e vem se tornan-
do o novo modelo do crime organi-
zado no Rio: a narcomilícia, tema 
da série de reportagens do O DIA. 

No Morro do Urubu, alguns mo-
radores, desesperados, tentaram 
alugar os apartamentos. Mas, fo-
ram proibidos de escolher os in-
quilinos. Além disso, não podem 
deixar a casa vazia nem por um fi-
nal de semana, senão são expulsos.

Uma pichação no muro lembra 
a regra. “Quem alugar a casa sem 
falar com nós vai perde a casa, p/ 
não morre o papo é 1 só (sic)”.

À reportagem, uma moradora 
relatou como foi expulsa, em ju-
nho. “Larguei tudo que eu tinha. 
Casa bem equipada, tive que deixar 
para trás por ordem do tráfico. Tive 
que sair com a roupa do corpo, não 
pude nem entrar para pegar as mi-
nhas coisas todas. Saí com uma bol-
sa e documentos. Eles deram cinco 
minutos para descer o morro”.

A balconista, de 35 anos, morava 
com sua filha, de 9 anos, no conjun-
to habitacional Itália D’Incau, desde 
outubro 2016. Ao ficar três semanas 
fora por conta de uma viagem, perdeu 
seu imóvel. Ao retornar com a criança 
encontrou um cadeado na porta de 
casa. “Estava com a minha filha quan-
do fui expulsa e lembro dela choran-
do, me perguntando ‘mamãe, vamos 
para onde?’. Eles alegam que se você 
sai, você não pode voltar. (...) Fui morar 
de favor na casa dos outros, largando 
o que eu construí e conquistei”, disse.

Antes da expulsão, a realidade já 
tinha mudado com a cobrança de 
taxas, boca de fumo dentro do con-
domínio e bailes. Até fevereiro, os 
moradores do conjunto habitacio-
nal pagavam R$ 100 para manuten-
ção do prédio. Agora, o valor passou 
para R$ 110 e o dinheiro é destinado 
somente para os traficantes. “Eles 
dividem em R$ 10 para associação 
de moradores e R$ 100 para a mão 
deles para que eles possam patro-
cinar os bailes que acontecem den-
tro do condomínio. Eles também 
montaram boca de fumo dentro do 
condomínio”, explicou.

A vítima conta que, agora, sofre 
de depressão. “É uma sensação de 
impotência, uma dor muito gran-
de. Você olha tudo aquilo que você 
sonhou, você planejou cada peda-
ço, cada metro quadrado, a forma 
como ia arrumar a casa, e tudo que 
comprei não pude pegar”.

Expulsa de casa 
pelo tráfico: 
mulher voltou 
de viagem e 
encontrou um 
cadeado na 
porta de seu 
apartamento

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br
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 > De acordo com os relatos da 
ex-moradora, os traficantes 
que aterrorizam os moradores 
do conjunto habitacional afir-
mam ser da Tropa do Urso, em 
referência ao traficante Pedro 
Paulo Guedes, o Pedro Bala ou 
Urso, que é apontado pela po-
lícia como o chefe do tráfico de 
drogas da Vila Cruzeiro e de par-
te do Complexo do Alemão.

Os traficantes ligados ao 
Comando Vermelho (CV) che-
garam na região, em março, 
depois de uma guerra contra 
os rivais do Terceiro Coman-
do Puro (TCP), que até então, 
dominavam a criminalidade 
local. A nova facção, além das 
taxas, segundo a vítima, obri-
ga os moradores a lavarem as 
suas as roupas e cozinhar para 
eles. Também tomam banho 
em suas casas. Se os moradores 
não pagarem  as taxas impostas 
tem a água cortada e, na reinci-
dência, são expulsos. 

João Trajano, especialista em 
segurança pública, acredita que, 
embora traficantes estejam ade-
rindo práticas criminosas da mi-
lícia, a estrutura organizacional e 
e logística dos paramilitares ain-
da é mais sofisticada e organiza-
da. “O tráfico de drogas atua co-
mercializando drogas no varejo 
e, em algumas áreas, estende essa 
atividade a outras. (...) As milícias 
não, elas diversificam mais suas 
atividades, e tem mais agentes do 
Estado envolvidos”, opinou.

Tropa do Urso 
faz cobranças

Desenho em rede 
social sobre a 

chamada Tropa 
do Urso, grupo de 

traficantes liderado 
por Pedro Bala ou 

Urso (detalhe)

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil diz que tenta identificar criminosos

 N O caso foi denunciado pela 
vítima e está sendo investi-
gado pela 44ª DP (Inhaúma). 
Em nota, a Polícia Civil infor-
mou que há um inquérito em 
andamento que apura os cri-
mes de organização crimino-
sa, tráfico de drogas e porte 
de arma de fogo de uso restri-
to, no conjunto habitacional. 
Ainda segundo a corporação, 
os agentes da distrital têm 

realizado diligências para ajudar 
a esclarecer os fatos e identificar 
os suspeitos. O delegado não quis 
dar entrevistas.

A Polícia Militar informou que a 
denúncia dos moradores, repassa-
das à corporação por O DIA foram 
encaminhadas ao comando do 
3º BPM (Méier) para apreciação e 
tomada das medidas cabíveis. A 
corporação ainda orientou que a 
população formalize as denúncias 

nas delegacias ou através do 
Disque-Denúncia. Além dis-
so, a PM disse que policiais do 
3º BPM (Méier) fazem poli-
ciamento ostensivo na região, 
realizando abordagens e pri-
sões em flagrante.

Como o conjunto habita-
cional é de um programa do 
governo federal, a Polícia Fe-
deral foi procurada, mas não 
se manifestou.

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

No Morro do Urubu, 
traficantes passaram a 
cobrar taxas e trabalho 
de moradores

O TERROR DA 

NARCOMILÍCIA
No Morro do Urubu, em Pilares, traficantes adotam práticas de milicianos e cobram 
taxas, comida e até roupas lavadas dos moradores. Polícia Civil investiga o caso

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br
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H
á duas semanas o tem-
po do Advento nos con-
vida à vigilância espiri-

tual para preparar o caminho 
para o Senhor que vem. Neste 
terceiro domingo, a liturgia 
nos propõe outra atitude inte-
rior para viver esta expectati-
va do Senhor: a alegria. Pare-
ce difícil alegrar-se enquanto 
o mundo enfrenta uma rea-
lidade tão desafiadora e ad-
versa com a pandemia do co-
ronavírus, mas o cristão sabe 
pôr a sua alegria no Senhor 
também quando atravessa os 
momentos difíceis da vida.

O coração do homem dese-
ja a alegria. Todos desejamos 
a alegria, cada família, cada 
sociedade aspira à felicida-
de. Mas qual é a alegria que o 
cristão está chamado a viver 
e testemunhar? É a que vem 
da proximidade de Deus, da 
presença em nossa vida. Na li-
turgia de hoje, São Paulo nos 
indica caminhos: rezar com 
perseverança, dar sempre gra-
ças a Deus, obedecer ao seu Es-
pírito, procurar o bem e evitar 
o mal. Se for este o estilo de 
vida, então a Boa Nova pode 
entrar em tantas casas e aju-
dar a redescobrir que em Jesus 
há salvação.

Em Deus é possível encon-
trar a paz interior e a força 
para enfrentar todos os dias 
as diversas situações da vida, 
as mais complicadas. Ter fé 
não significa não ter momen-
tos difíceis, mas ter força para 
os enfrentar sabendo que não 
estamos sós. E é esta a paz que 
Deus concede aos seus filhos.

Nesta última fase do tempo 
do Advento, confiemo-nos à 
materna intercessão da Vir-
gem Maria. Ela é causa da nos-
sa gratidão, não só por ter ge-
rado Jesus, mas porque nos re-
conduz e Ele continuamente.

NÃO 
ESTAMOS SÓS

PADRE 

OMAR

FÉ 
NO RIO

Padre Omar: é o Reitor do Santuário do 

Cristo Redentor do Corcovado. Faça perguntas 

ao Padre Omar pelo e-mail padreomar@

padreomar.com. Acesse também www.

padreomar.com e www.facebook.com/

padreomarraposo

TIRE SUAS DÚVIDAS

SOBRE A VACINA
As doses não serão encontradas em clínicas particulares, e 
devem ser distribuídas por órgãos públicos, diz especialista

E
m tempos de pandemia de covid-19, 
muitas pessoas se perguntam quando 
poderão voltar a viver na normalidade e 
quais serão os desafios daqui em diante 

para que a vacinação contra a doença ocorra de 
maneira ampla. Então, a dúvida é: quanto tem-
po ainda teremos de fazer o isolamento social? 
Com o objetivo de responder a esses e outros 
questionamentos, tirando as principais dúvi-
das da população fluminense, o jornal O DIA 

conversou com a pesquisadora em saúde do 
Centro de Estudos em Gestão de Saúde (CESS) 
da UFRJ, Chrystina Barros.

Segundo ela, as vacinas, quando aprova-
das, deverão ser disponibilizadas de forma 
gratuita e todos terão direito a recebê-las, 
respeitando as prioridades de grupo (idosos 
e pessoas com doenças crônicas). Ainda de 
acordo com a especialista, outro fator que 
deve ser lembrado é que as imunizações não 
serão encontradas em clínicas particulares, e 
devem ser distribuídas por órgãos públicos, a 
fim de evitar desigualdade no acesso.

O QUE FALTA PARA A VACINA-
ÇÃO EM SÃO PAULO SER 
CONFIRMADA?
“O mundo começou a acom-
panhar a vacinação contra 
a covid-19 na Inglaterra. E, 
por aqui, no Brasil, São Pau-
lo saiu na frente dos demais 
estados do país, lançando o 
plano estadual de imuniza-
ção. E o que é isso, de fato? 
É a organização logística, 
o cronograma, os postos 
de vacinação, os critérios 
de grupos e prioridades de 
conjuntos a serem vacina-
dos, isso tudo compõe um 
programa de imunização. 
Só que, para que comece 
a acontecer, é necessário 
que a vacina seja liberada 
pela Anvisa. Dessa forma, 
somente com a permissão 
final desse órgão máximo de 
vigilância sanitária, é que a 
vacinação poderá ter início 
a partir do dia 25 de janeiro, 
como o governo do Estado 
de São Paulo prevê.”

QUEM PODERÁ TOMAR A VA-
CINA NO ESTADO PAULISTA? 
CARIOCAS PODERÃO?
“Pelo pronunciamento do 
governador de São Paulo, 
João Doria, não será exigido 
comprovante de residência 
para os cidadãos que quise-
rem tomar a vacina. Mas o 
ponto fundamental a ser es-
clarecido, é que o indivíduo 
deverá estar enquadrado 
nos grupos indicados pela 
equipe científica. São eles: 
profissionais de saúde e ido-
sos (escalonados por idade). 
Então, dessa forma, qual-
quer pessoa que esteja em 
São Paulo e se desloque aos 
postos de vacinação, aten-
dendo aos critérios clínicos, 
poderá receber a vacina no 
território paulista sem ne-
nhum tipo de problema”.

QUAL A PREVISÃO DE 
VACINAÇÃO NO RIO? E QUAIS 
SERIAM OS PÚBLICOS-ALVO 
DAQUI?

“Quanto à vacinação no Rio 
e em outros estados, nós 
deveríamos ter desde já, a 
exemplo do que fez São Pau-
lo, mas, desta vez, para todo 
o Brasil, um plano nacional 
de imunização. Vimos que 

o estado paulista priorizou 
grupos na sua estratégia. 
Será que acontecerá igual no 
restante do país? Isso tam-
bém depende de quais vaci-
nas cheguem e dos grupos 
de estudo. Então, por não 
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Q
uais são as principais 
causas do sofrimento 
humano? O que mais 

prejudica o bom funciona-
mento do mundo? O que 
mais preocupa a humani-
dade? Muitos diriam que é a 
fome, que assola populações; 
ou que são as guerras, que 
destroem vidas. Outros pode-
riam acrescentar respostas 
diferentes. Qual seria a sua?

Eu, porém, cheguei à con-
clusão de que as respostas 
acima são ‘apenas’ efeitos. A 
causa principal do desequi-
líbrio global seria o egoísmo 
humano. É ele que nos faz 
algozes, interesseiros, deso-
nestos, grosseiros... Como 
disse um Mestre de Sabedo-
ria, “Somos teimosamente 
resistentes à verdade”.

Dificilmente mudamos. 
Você, por exemplo, poderia 
responder: ‘Qual foi a maior 
mudança que já lhe ocorreu? 
E por que você decidiu mu-
dar? Foi algo simples de rea-
lizar? Creio que não.

As grandes mudanças, que 
fazem a diferença, geralmente 
são motivadas por necessida-
des profundas, quando a vida, 
cansada de nos dar alternati-
vas, perde a educada paciên-
cia e toma uma decisão mais 
drástica, que de fato nos faz 
mexer... ou parar.

É aí que alguma mudança 
real e benéfica pode ocorrer. 
Somos reféns de nós mesmos. 
Um dia de cada vez, podemos 
seguir tentando soltar as 
amarras que nos prendem ao 
turbilhão dos tempos. A liber-
dade para o transcendermos 
está em nossas mãos.

Mesmo oculta em meio a 
tantas notícias, a alegria insis-
te em permanecer no ar. Res-
pire fundo e a sinta. É nosso 
mérito. Podemos. Vamos!

A ORIGEM DO 
SOFRIMENTO

FERNANDO 
MANSUR

ALEGRIA

NO AR

Fernando Mansur: Radialista. Escritor. 

Professor. Graduado em Letras pela 

Universidade Católica de Minas Gerais 

(Ponte Nova). Mestre e doutor em 

Comunicação pela UFRJ.  
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Especialista avalia 
que vacina deve ser 

distribuída por órgão 
públicos para evitar 

desigualdade na 
vacinação

QUANTO DEVE CUSTAR?
“Nesse momento, tanto a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) quanto o Mi-
nistério da Saúde já decla-
raram que a vacina é um 
bem público. Ela, portanto, 
não será fornecida às clíni-
cas particulares. Então, não 
existe essa ideia no cenário 
atual, até porque acentua-
ria a desigualdade de aces-
so, ou seja, pessoas que têm 
dinheiro pagariam bem 
caro, inclusive, pela imuni-
zação. Já outra parcela da 
sociedade ficaria de mãos 
atadas, sem ter o que fazer. 
Por hora, não há uma ideia 
de custo das vacinas, justa-
mente porque elas são tra-
tadas como um produto de 
acesso a todos”.

APÓS A IMUNIZAÇÃO, PODE-
REMOS DEIXAR DE USAR 
MÁSCARAS E ÁLCOOL EM GEL?
“Cada vacina tem uma tec-
nologia diferente e uma 
forma própria de induzir 
nosso corpo a produzir os 
tão esperados anticorpos. 
Em média, depois da imu-
nização, o indivíduo passa 
a ter defesas naturais após 
cerca de 28 dias. O que sabe-
mos em relação à vacina da 
Pfizer, por exemplo, é que 
ela deve ser administrada 
com uma segunda dose 21 
dias depois, fazendo haver 
um nível seguro de defesa 
do organismo. De qualquer 
forma, é importante aguar-
dar orientações específicas 

de cada fabricante das va-
cinas. Mesmo já tendo sido 
vacinada, a pessoa ainda 
deve manter os mesmos 
cuidados, usando másca-
ras e álcool em gel para 
higienização”.

QUAIS SÃO AS CONTRAIN-
DICAÇÕES E EFEITOS 
ADVERSOS DE TOMAR A 
VACINA? HÁ ALGUM RISCO?
“Sobre efeitos adversos e 
contraindicações, precisa-
se aguardar a especificação 
de cada vacina. Em linhas 
gerais, o que se sabe é que 
vacinas são feitas de modo 
muito seguro. Então, não 
se deve haver receio quan-
to a isto. O mais importan-
te agora é saber que o risco 
maior é de se contrair a co-
vid-19. Por isso, em termos 
de coletividade, é funda-
mental que a vacina alcance 
o maior número de pessoas 
possíveis, porque é essa co-
bertura vacinal da popu-
lação é que fará com que 
nossa vida possa voltar ao 
normal. A estimativa inicial 
é que isso leve um semestre 
para acontecer, mas depen-
derá muito da velocidade de 
vacinação e da quantidade 
de indivíduos imunizados 
ao mesmo tempo em de-
terminada região. Por isso, 
reforço que o Ministério da 
Saúde tome as rédeas da 
situação e desenvolva um 
programa nacional de imu-
nização sólido, capaz de 
atender aos brasileiros.”

haver nesse momento um 
grande plano nacional, fi-
caremos atrasados enquan-
to nação e necessitando de 
ideias dos poderes políticos. 
Provavelmente, o Rio, por já 
ter feito contato com o go-

verno paulista, deve seguir a 
mesma indicação de público
-alvo de lá”.

HAVERÁ VACINAS NAS 
CLÍNICAS PARTICULARES PARA 
QUEM QUISER COMPRAR? 

Em média, depois da imunização, o 
indivíduo passa a ter defesas naturais 
após cerca de 28 dias”
CHRYSTINA BARROS, pesquisadora da UFRJ

EXPECTATIVA

 NCom mais de 68,4 milhões de 
infectados e 1,5 milhão de mor-
tos no mundo e mais de 178 mil 
no Brasil por covid-19, há uma 
grande expectativa em torno 
de uma vacina. E não somente 
sobre as doses da Pfizer/BioN-
Tech, Moderna e Oxford, esta 
última produzida no Brasil no 
Instituto Butantan, existem 196 
vacinas que estão sendo desen-
volvidas atualmente no mundo 
contra a doença, de acordo com 
dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Uma outra preocupação da 
organização é com a adesão à 
vacinação na medida que as va-
cinas forem aprovadas. Segundo 
a OMS, a vacinação obrigatória 
pode ser uma opção adotada 
por países com baixa adesão es-
pontânea e níveis “inaceitavel-
mente altos” de contágio pela 
doença.

Em nota, o órgão afirmou 
que programas de vacinação 
obrigatória com “finalidade de 
salvar vidas” devem ser condu-
zidos com “extremo cuidado” e 
chamou atenção especial para 
“multas e penalidades, já que 
elas podem estimular desigual-
dades sociais e de saúde”.

“Em situações em que a ade-
são voluntária à vacina é inade-
quada e as taxas de transmissão 
de covid-19 permanecem inacei-
tavelmente altas, é possível que 
alguns países considerem a in-
trodução de programas obriga-
tórios com a finalidade de salvar 
vidas”, disse o órgão.

A OMS também reiterou 
sua postura de apoio aberto à 
vacinação voluntária por meio 
de programas de informação 
e conscientização. “Obrigato-
riedade não é o rumo a seguir”, 
disse a entidade, em nota.

No mundo existem 196 
imunizantes sendo desenvolvidos
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E
m um período obscuro, 
onde os crimes contra mu-
lheres, o machismo disfar-
çado de piadinha e a desi-

gualdade salarial entre os gêne-
ros - uma mulher ganha em mé-
dia 30% a menos que o homem -, 
afligem o universo feminino, sur-
ge um fio de esperança de que as 
coisas, enfim, mudem. O prefeito 
eleito do Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes, está compondo um primeiro 
escalão que contempla mulheres. 

Seis cargos do primeiro escalão 
do futuro governo municipal serão 
ocupados por mulheres, que coman-
darão as secretarias de Transpor-
tes, da Mulher, Assistência Social 
e Direitos Humanos, Ação Comu-
nitária, Conservação e Infraestru-
tura, que substituirá a Secretaria 
de Obras. E mais duas subprefei-

turas e a presidência da RioTur.  
Já são 9 mulheres escolhidas na 
gestão Paes, que tinha prometido 
um governo com diversidade sexual 
e racial.  Logo após o pleito foram 
apresentadas: Anna Laura Valente 
Secco, Ana Ribeiro, Marli Peçanha e 
Daniela Maia.

Depois chegou a vez da vereado-
ra eleita Laura Carneiro, conforme 
o jornal O DIA antecipou, Maína 
Celidônio, Joyce Trindade, Thalita 
Galhardo e em seguida foi anuncia-
da Kátia Souza.

“Nossa primeira missão será con-
cluir a Transbrasil e recuperar a ma-
lha do BRT. Ainda não temos todos 
os números, mas vamos recuperar 
clínicas da família e escolas que 

estão degradadas. E vamos imple-
mentar, em conjunto com Marcelo 
Calero, boas práticas de complian-
ce”, disse a servidora de carreira da 
RioUrbe, na apresentação.

INSERÇÃO NO MERCADO
Ainda na época da campanha O 

DIA perguntou ao então candidato 
se a sua gestão teria um programa 
para inclusão feminina no mercado 
de trabalho. E Paes foi enfático ao di-
zer que a condição da mulher piorou 
muito no último ano, mas há jeito. 

“A realidade da mulher carioca, 
especialmente aquelas que são che-
fes de família, piorou muito no últi-
mo ano. Muitas delas tiveram que 
ficar em casa por conta do cance-

lamento das aulas e perdendo seus 
empregos. A boa notícia é que tem 
jeito”, disse Paes.

“Vamos estabelecer um conjun-
to de políticas públicas voltadas 
especificamente para as mulheres, 
sobretudo nas áreas da saúde, da 
segurança e do cuidado em tempo 
integral com as crianças – para dessa 
forma, também ampliar o acesso das 
cariocas ao mercado de trabalho”, 
acrescentou.

E finalizou: “Já no primeiro ano 
de mandato, iremos implantar um 
programa de geração de emprego 
e renda voltado especificamente 
para as mulheres chefes de famí-
lia que hoje têm dificuldade de 
retornar ao mercado de trabalho 
em função de problemas de saúde 
ou em razão da falta de creches ou 
de ensino em tempo integral para 
seus filhos. A prefeitura vai dar a 
atenção que as mulheres cariocas 
merecem e precisam.”

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

Ex-assessora parlamentar, Anna 
Laura, já foi coordenadora de Pro-
moções e Eventos da prefeitura, 
além de presidente da Fundação 
RioZoo e vice-presidente de Es-
portes e diretora de esportes co-
munitários da Suderj. Seu principal 
desafio à frente da Conservação 
será cuidar, literalmente, da cidade, 
que padece com montanhas de lixo 
pelas ruas, esgoto a céu aberto e o 
abandono da cidade.

ANNA LAURA  
VALENTE SECCO
Secretária de Conservação

Professora da rede municipal Marli 
trabalhou com Eduardo Paes quan-
do ele era subprefeito da Barra e 
Jacarepaguá. O anúncio cumpre 
uma promessa da campanha de 
Paes, que afirmou que teria um se-
cretariado diverso e com mulheres 
negras no primeiro escalão. Marli 
esteve presente durante as remo-
ções de moradias para as obras 
olímpicas nos dois primeiros man-
datos do democrata.

MARLI PEÇANHA
Secretária  
de Ação Comunitária

Graduada em gestão pública pela 
UFRJ e cofundadora e diretora 
do Projeto Manivela, Joyce tam-
bém atua como analista de redes 
e diversidades na República.org e 
como articuladora no movimento 
Mulheres Negras Decidem. A jo-
vem de 24 anos tem experiência 
no Setor Público e Terceiro Setor e 
atua em gestão estratégica gover-
namental e articulação de redes 
na área pública. 

JOYCE TRINDADE
Secretária da Mulher

Vereadora eleita e ex-deputada 
federal, Laura Carneiro presidiu 
na Câmara a comissão de Seguri-
dade Social e Família e foi um dos 
parlamentares que elaborou a Lei 
Orgânica da Assistência Social. 
Em Brasília, foi relatora de lei que 
criou garantias para crianças e 
adolescentes vítimas de violência. 
Sem esquecer que batalhou ao 
lado de seu pai, Nelson Carneiro, 
por muitos anos. 

LAURA CARNEIRO
Secretária de Assistência 
Social e Direitos Humanos

Economista, professora do Insper e 
ex-presidente do Instituto Pereira 
Passos, Maína é especialista no te-
ma. Na sua apresentação, o prefeito 
eleito afirmou que a pasta tratará 
do maior desafio da prefeitura, com 
uma série de crises instaladas em 
vários setores, como os BRTs, que 
foram depredados e abandonados 
deixando milhares de trabalhadores 
à míngua, o sumiço dos ônibus da 
cidade, e por aí vai...

MAÍNA CELIDÔNIO
Secretária de Transporte

Assistente social, a subprefeita 
da Zona Sul passou a infância 
no Morro dos Cabritos, em Co-
pacabana, e seguiu os passos da 
mãe, Marli, de 88 anos, e passou a 
atuar como líder comunitária nos 
Cabritos. No mandato anterior de 
Eduardo Paes, Ana trabalhou com 
ele na interlocução com a popu-
lação. Ou seja, a subprefeita será 
a ligação da favela com o asfalto 
na Zona Sul. 

ANA RIBEIRO
Subprefeita da Zona Sul

Jornalista, publicitária, e com MBA 
em Gestão Pública, além de ex-as-
sessora parlamentar, Talita tra-
balhou na Alerj, na prefeitura da 
cidade, na Câmara dos Deputados 
e também como assessora de im-
prensa, entre outras funções. Mora-
dora da Barra da Tijuca, a subprefei-
ta, segundo o próprio prefeito eleito, 
é o “Eduardo Paes de saias”, por sua 
disposição, energia e empenho nas 
tarefas que assume.

TALITA GALHARDO
Subprefeita de Jacarepaguá

Filha do ex-prefeito Cesar Maia, 
irmã gêmea do presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, Daniela Maia 
foi uma das responsáveis pelo 
show do Rolling Stones em 2006 
na praia de Copacabana. Além de 
ter sido responsável por campa-
nhas tanto de Cesar, quanto de 
Rodrigo. Daniela vai presidir o órgão 
que na gestão Crivella foi motivo 
de pedidos de impeachment e era 
chamado de QG da Propina.

DANIELA MAIA
Presidente da RioTur

Engenheira e servidora municipal 
desde 2008, Kátia é lotada na RioUr-
be e acompanhou projetos da primei-
ra gestão de Eduardo Paes, como 
obras olímpicas e fábrica de escolas 
do amanhã. Seu foco inicial na pas-
ta será retomar projetos passados, 
além de adaptar cerca de 20 clínicas 
da família em clínicas especializadas. 
Paes afirmou que ela será responsá-
vel pela secretaria em um formato 
diferente do atual.

KÁTIA SOUZA
Secretária de Infraestrutura 
(ex-Obras)
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Astróloga Zora Yonara 
deixa legião de fãs de luto
Ícone do rádio, a comunicadora morreu aos 91 anos vítima de pneumonia aguda 

LUCIANO BELFORD

Radialista também sofria de Mal de Alzheimer e estava internada 

Í
cone do rádio e voz que se 
fez presente no dia a dia 
dos cariocas, marcando 
gerações, a astróloga e 

comunicadora Zora Yonara 
morreu na tarde da última 
sexta-feira, aos 91 anos, ví-
tima de pneumonia aguda. 
Zora, que também sofria de 
Mal de Alzheimer, estava in-
ternada no Hospital Copa 
D’Or, no bairro onde morava. 

Nascida Creusa Gramacho 
Carosella, em Vitória, no Es-
pírito Santo, Zora trabalhou 
durante anos no programa 
‘Show do Antonio Carlos’, em 
várias emissoras de rádio no 
Rio. O corpo da astróloga foi 
velado e enterrado ontem no 
Cemitério João Batista, em 
Botafogo, Zona Sul do Rio. 

Seu nome artístico foi 
dado pelo radialista Mário 
Luiz Barbato, ex-diretor da 
Rádio Globo, em homena-
gem à atriz Yoná Magalhães, 
que faleceu em 2015.

“Mário, a quem eu chama-
va carinhosamente de pai, 
e que abriu as portas para 
mim em solo fluminense, 
disse logo de cara que esse 
nome me daria sorte para o 
resto da vida. E deu”, relatou 
a radialista em entrevista 
concedida ao DIA em 2018, 
quando completava 60 anos 
de carreira. 

Zora Yonara se vai, mas 
entre sua legião de fãs fica 
uma certeza: a sua imensa 
contribuição e legado para o 
rádio são eternos.

Morre prefeito de 
Nilópolis, Farid Abrão

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

Neguinho homenageou Farid 

O prefeito de Nilópolis, 
Farid Abrão David (PTB), 
76 anos, morreu na últi-
ma sexta-feira após com-
plicações decorrentes da 
covid-19. Ele estava in-
ternado desde o último 
dia 30 no Copa D’Or, em 
Copacabana. 

Farid Abrão foi deputa-
do estadual e presidente 
da Beija-Flor de Nilópo-
lis. A escola decretou luto 
oficial pela morte de Fa-
rid. Ele foi diagnosticado 
com coronavírus pouco 
antes das eleições, e teve 
seu quadro agravado nos 
últimos dias. Farid exercia 
o 3º mandato à frente da 
Prefeitura de Nilópolis, ci-

dade onde nasceu e exerceu 
sua carreira política. 

Neguinho da Beija-Flor 
postou uma homenagem 
a Farid: “Meu coração está 
partido”. O governador inte-
rino, Cláudio Castro, emitiu 
nota de pesar, assim como 
algumas agremiações.

Piloto é vítima fatal 
de acidente aéreo
A queda de um helicópte-
ro na noite de sexta-feira, 
na região da Vila Histó-
rica de Mambucaba, em 
Angra dos Reis, fez uma 
vítima fatal: o piloto da 
aeronave, Eurico Azeve-
do, de 44 anos. 

Em suas redes sociais, 
Eur ico  demonstrava 
ser um apaixonado pela 
aviação. Seu último post 
no Instagram, inclusi-

ve, foi de um helicóptero 
decolando.

De Volta Redonda, o piloto 
estava sozinho no momento 
do acidente. Segundo o Corpo 
de Bombeiros, o local era de 
difícil acesso. A corporação 
de Mambucaba foi acionada 
às 19h e, em seguida, o quar-
tel de Paraty. Os destroços 
foram encontrados por volta 
das 20h e em seguida localiza-
ram o corpo da vítima.

OBITUÁRIOS

Covid leva vereador Carlos Boechat
Vereador eleito na cidade 
de Niterói e irmão de Ricar-
do Boechat, Carlos Boechat 
(PDT) morreu ontem, aos 70 
anos, vítima da covid-19. Ele 
estava internado no Hospital 
Santa Marta, em Santa Rosa, 
desde 19 de novembro. 

O óbito foi confirmado por 
seu irmão, Alexandre Boe-
chat, nas redes sociais, que 
escreveu: “Cumpre informar 
que meu amado irmão Car-
los Roberto Boechat acaba 
de perder a guerra contra a 
Covid. Cuide-se”. 

Engenheiro civil formado 
pela UFF, ele já havia se can-
didatado à Câmara de Niterói 
em 2016, mas só conseguiu 
ser eleito neste ano. Carlos 
Boechat deixa esposa, quatro 
filhos, dois netos e sua mãe, 
Dona Mercedes. 

O vereador eleito pelo 
PDT também recebeu ho-
menagem do prefeito de Ni-
terói, Rodrigo Neves, com 
uma publicação: “Uma dor 
e tristeza imensas no cora-
ção pela partida desse amigo 
incansável”.

Também radioatriz, Zora 
iniciou a carreira quando 
ainda era jovem em rádios 

do Espírito Santo, produzin-
do programas e participan-
do de radionovelas. 
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VASCO X FLUMINENSE

FLAMENGO

Para Papai Joel, rivais 
colhem o que plantam 

Campeão pelo 
Cruzmaltino e 
pelo Tricolor, ele 
analisa o clássico 
desta noite

DIVULGAÇÃO: DANIEL JANSSENS/ PALMER ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

V
asco e Fluminense 
se enfrentam hoje, 
às 20h30, em São Ja-
nuário, em um clás-

sico importante para os dois 
treinadores dos clubes, que vi-
vem momentos bem distintos 
na temporada. De um lado, o 
ameaçado Sá Pinto e, do outro, 
Marcão, que faz a sua reestreia 
pelo Fluminense. Supercam-
peão nos dois clubes, Joel San-
tana contou em conversa com 
O DIA que acredita que as 
diferentes colocações dos 
dois clubes na tabela do Bra-
sileiro passam bastante pela 
escolha que eles fizeram para 
o comando técnico. 

“O Vasco errou ao demitir 
o Ramon, escolheu alguém 
que não conhece o clube, en-
quanto o Fluminense perdeu 
o seu técnico, que fazia um 
bom trabalho, e acertou na es-
colha”, disse Joel. Na opinião 
do Papai, Sá Pinto não deverá 

João Gomes deve ter nova chance
Em busca de uma vitória con-
tra o Santos, hoje, às 16h, no 
Maracanã, em duelo que pode 
ser considerado um jogo de 
“seis pontos” pelas primeira 
colocações do Brasileirão, o 
Flamengo deverá ter uma no-
vidade. O jovem João Gomes 
muito provavelmente vai ter 
mais uma oportunidade como 
titular da equipe. 

Sem poder contar com Wil-

lian Arão e Thiago Maia lesio-
nados, Rogério Ceni deve dar 
uma oportunidade ao jogador 
que atuou como titular pela 
primeira vez na goleada sofri-
da pelo Flamengo contra o São 
Paulo, por 4 a 1 no Campeo-
nato Brasileiro. Na ocasião, o 
treinador da equipe era Domè-
nec Torrent.

Com Rogério Ceni, o volan-
te, de 19 anos, teve oportuni-

dades nos dois duelos contra o 
Racing pela Libertadores. No 
entanto, em todas eles entrou 
na segunda etapa. Contra o 
Botafogo, João Gomes ficou 
no banco de reservas.

O Flamengo deverá ir para 
campo com Diego Alves, Isla, 
Rodrigo Caio, Léo Pereira, Fi-
lipe Luís, João Gomes, Gerson, 
Arrascaeta, Everton Ribeiro, 
Gabigol e Bruno Henrique.

a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO/SÃO PAULO

SÃO PAULO FAZ MILAGRES

FOI NA FERIDA PEDALADAS

 N O desabafo do ex-goleiro 
Jefferson, revoltado com 
o pálido desempenho dos 
jogadores do Botafogo no 
Campeonato Brasileiro, 
reflete toda a angústia da 
torcida alvinegra. Como 
ele diz, perder e ganhar 
são alternativas do jogo. 
O que se espera de uma 
equipe é que lute pelos 
resultados até a exaustão. 
O que não é admissível é 
a passividade, o aparente 
conformismo, o popular 
jogar a toalha. As duras 
críticas ecoaram no clu-
be alvinegro e no grupo 
de jogadores. A verdade 
realmente dói.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

 N Até outro dia em crise, 
muros pichados, galera fu-
riosa exigindo as cabeças 
de Fernando Diniz (foto), 
Raí e do presidente Car-
los Augusto, o Leco. Como 
a vida muda de minuto a 
minuto, o então time sem 
vergonha, mercenário, as-
sume com folga a liderança 
do Brasileiro, o técnico Fer-
nando Diniz salta da caixa 
dos burros para prateleira 
dourada dos gênios, a dire-
toria passa a ser enaltecida 
pelo moderno modelo de 
gestão que proporcionou 
segurança ao elenco com 

a manutenção do comando 
técnico. Semanas atrás, o 
pau comia no lombo de to-
dos. Num sopro de magia, 
tudo mudou, a tempestade 
passou, Fernando Diniz e 
sua arca emergiram sãos e 
salvos e o presidente Leco 
já aparece belo e formoso, 
pronto para receber uma 
estrelinha e entrar para a 
galeria dos notáveis do clu-
be. Só precisam ter cuidado, 
se perderem esse título de-
pois de abrir tamanha van-
tagem, nem o misericordio-
so São Paulo os salvará da 
fúria dos elementos.

 NO Flamengo sabe que o 
Brasileirão é o que resta 
da festa e que está atra-
sado na corrida. A partir 
de hoje, contra o Santos, 
no Maracanã, o lema será 
o do alpinista, só o cume 
interessa. 

 NVasco em crise x Fluminense 
na muda: o clássico de hoje, 
em São Januário, promete 
grandes emoções.

 NNinguém é contra o VAR. A 
tecnologia é bem-vinda. So-
mos contra a incompetência 
dos que operam a geringonça.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Marcão, mais uma vez, 
assume o mando da equi-
pe do Fluminense numa 
emergência. Competente 
e carismático, ele tem a 
confiança dos jogadores e 
a simpatia da torcida.

 N A invasão do Centro de 
Treinamentos do Vasco 
por um grupo de torce-
dores poderia terminar 
mal. Falha da segurança 
colocou todos em situa-
ção de sério risco.

BOTAFOGO

Alvinegro dá bobeira e 
sofre virada do Inter 

A caminhada do Botafogo 
no Brasileiro teve mais um 
capítulo dramático ontem, 
em Porto Alegre. Contra o 
Internacional, a equipe ca-
rioca saiu na frente, cedeu o 
empate e criou até oportu-
nidades no Beira-Rio, mas 
um lance de uma bobeira 
inacreditável no segundo 
tempo selou mais um resul-
tado negativo na competi-
ção. O Colorado venceu de 
virada por 2 a 1.

O resultado mantém o 
Glorioso com 20 pontos, no 
Z-4. Aos 27 minutos, o Bo-
tafogo saiu na frente, após 
boa jogada de Zé Welison, 
que brigou pela bola no ata-
que e recuperou após erro 
de Patrick. O volante cruzou 

na medida para Pedro Raul ca-
becear, sem chances de defesa 
para Marcelo Lomba. 

Aos 36, o Internacional em-
patou. Moisés fez uma ótima 
jogada e finalizou, a bola ba-
teu na trave, após boa defesa 
de Cavalieri e a bola sobrou 
para Patrick, que finalizou 
para o gol, a defesa alvinegra 
tentou tirar, mas a bola já ti-
nha passado da linha. 

No segundo tempo, aos 20 
minutos, um lance incrível no 
Beira-Rio fez o Internacional 
virar a partida. Kevin cobrou 
falta no campo de defesa, a bola 
foi interceptada por Yuri Alber-
to, o jogador do Internacional 
deu prosseguimento ao lance 
e marcou para os gaúchos. O 
lance foi analisado pelo árbi-
tro no VAR e, depois de quatro 
minutos, foi validado.

ÚLTIMA HOMENAGEM
Campeões mundiais em 1982 e 

centenas de torcedores foram a Vicenza, 

para o funeral de Paolo Rossi, na Itália.   

Aponte a câmera 
do seu celular e 
acesse conteúdos 
exclusivos do 
caderno ATAQUE. 
8 páginas, fotos e 
vídeos para você  
ler e curtir.

Exclusivo!

Quando o português entender 
o que é o Vasco, provavelmente 
não vai estar mais no cargo”
JOEL SANTANA 

PEDRO LOGATO
pedro.logato@odia.com.br 

Odair Hellmann foi oficial-
mente apresentado ontem 
como novo treinador do Al 
Wasl, dos Emirados Árabes. 
Cinco dias após ter confir-
mado sua saída do Flumi-
nense, o técnico teve sua 
apresentação no clube de 
Dubai e posou com uma 
camisa e um cachecol da 
equipe. O time árabe, que 
já foi comandado por Die-
go Maradona, desembol-
sou US$ 2,1 milhões (R$ 10,7 
milhões) para ter Odair, ini-
cialmente, pelo período de 
18 meses. 

PASSE CURTO

ODAIR É 
APRESENTADO

REPRODUÇÃO/AL WASL

permanecer muito tempo no 
comando do Cruzmaltino.

“Ele nunca trabalhou no 
Brasil, o Vasco em uma difi-
culdade muito grande. Eu cri-
tiquei a saída do Ramon desde 
que aconteceu e a equipe caiu. 
Ele conhecia o plantel, conhe-
cia o Vasco. Agora vai reclamar 
que está sofrendo. Quando o 
português entender o que é o 
Vasco, provavelmente não vai 
estar mais no cargo. Sem dúvi-
das, não vai resolver o proble-
ma”, afirmou.

Já Marcão assumiu o Flu-
minense pela segunda vez de 
forma efetivada. No ano pas-
sado, o técnico comandou 
a equipe em boa parte do 
segundo turno do Brasi-
leiro e teve bom aprovei-
tamento. Neste ano, o 
ex-jogador será o subs-
tituto de Odair Hell-
mann. Na opinião 

de Joel, Marcão, 
que foi comandado 
pelo Papai em 2003, 
merece a oportuni-
dade no clube das 

Laranjeiras.
“Acho que o Fluminense 

acertou na escolha que fez. O 
trabalho estava sendo bem fei-
to e, diferente do Vasco, colo-
cou um profissional que está 
bastante ambientado com o 
clube. Marcão é um profissio-
nal experiente, conhece bem 
o Fluminense e já merece essa 
oportunidade sim”, afirmou.

O Internacional recebeu o Botafogo e arrancou a vitória de virada

RICARDO DUARTE/SPORT CLUB INTERNACIONAL

 > Porto Alegre 
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Texto: 

Ana Carla 
Gomes 
acarla@
odia.com.br

Fotografias: 

Estefan 
Radovicz

fia, em detalhes, simbolizando uma crença. A vivacidade de uma 
alegoria verde, que parece não resistir ao seu próprio reflexo na 
porta de vidro do VLT, é impressionante. Como dizer que não há 
vida nessas artes, a dos carnavalescos e a do Estefan?

Na quarta-feira passada, bem cedinho, o craque das lentes 
voltou o seu olhar novamente para o universo do samba na 
zona portuária e nos arredores da Rodoviária do Rio. Não 
mais com as alegorias prestes a ganharem vida na 
Sapucaí. Num simbolismo dos nossos tempos 
difíceis, elas são apenas lembranças de ou-
tros Carnavais. Parecem à espera da liber-
dade para a folia. 

A imaginação, assim, contrasta com 
a realidade quando nos damos conta 
de que os tempos de festa não fazem 
parte do mundo dos desenhos ani-
mados. Embora, lá no fundo, a gente 
guarde o sonho de que os brinquedos 
do samba, como o caubói Woody e o 
herói das galáxias Buzz Lightyear, 
possam ganhar logo vida. E bem dian-
te dos nossos olhos. 

Da fantasiaDa fantasia
N

esses tempos difíceis em que nossas máscaras 
não são fantasias, mas escudos vitais para a saú-
de de todos, ficamos sabendo que o Carnaval de 
2021 pode ganhar ares de festa junina ou julina. 
O inverno deve tomar o lugar do verão na Sapu-

caí, já fazendo os carnavalescos pensarem em novas texturas 
para as fantasias. Tudo muito atípico, como vem sendo a nossa 
(não) rotina há nove meses.

Em dezembro de 2019, o Rio já vivia um clima de pré-Carnaval, 
com ensaios de escolas de samba, blocos e shows. A cidade estava 
no compasso da folia, fervilhando no frenesi de preparativos para 
a Sapucaí. Saudosista, me pego num passeio pelo Instagram do 
fotógrafo Estefan Radovicz, que comanda o projeto  ‘Carnavales-
ca’, em que ele empresta a sensibilidade do olhar para captar os 
momentos que antecedem à festa. Num vaivém incansável pela 
Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, ele clica detalhes 
dos carros alegóricos horas antes de entrarem no Sambódromo.

As cenas registradas por ele me remetem ao universo do filme 
“Toy Story”, em que os brinquedos ganham vida, mas fingem ser 
inanimados quando os humanos estão por perto. Nos cliques do 
Estefan, vejo o olho bem atento e expressivo do palhaço à espera de 
virar realidade na Sapucaí. Também me chama a atenção o inseto 
gigante de asas coloridas, captado num ângulo que mostra toda a 
sua imponência diante dos prédios do centro financeiro do Rio.

As fitas de Senhor do Bonfim também estão ali numa fotogra-

A alegoria verde 
parece não resistir ao 
seu próprio reflexo na 
porta de vidro do VLT

O tigre, que já foi 
protagonista, é a 
imagem da folia 
à espera de seus 
dias de reinado 
novamente

Escultura nos arredores da 
Rodoviária do Rio: lembrança 
de outros Carnavais 

O simbolismo do 
cadeado com a 
Apoteose ao fundo: 
expectativa para 
que o sambe ganhe 
sua liberdade 

Inseto gigante 
é captado num 

ângulo que mostra 
a sua imponência 

diante dos prédios 
do Centro do Rio

Fitas do Senhor 
do Bonfim estão 
nos cliques 
do projeto 
‘Carnavalesca’, de 
Estefan Radovicz
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“Embora, lá no fundo, a gente guarde o sonho de 

que os brinquedos do samba, como o caubói Woody 

e o herói das galáxias Buzz Lightyear, possam 

ganhar logo vida. E bem diante dos nossos olhos”
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ECONOMIA

Como encerrar 
2020 com as 
contas no azul
Especialistas ensinam a fazer planejamento 
financeiro para iniciar o ano com o pé direito

REPRODUÇÃO / PEXELS 

M
ais um ano chega 
ao fim e traz com 
ele as despesas das 
compras de Natal 

e Ano Novo, além dos im-
postos obrigatórios que ven-
cem no início de 2021, como 
o IPVA e o IPTU. Encerrar 
2020 pode até representar 
um alívio, mas débitos anti-
gos podem ser uma pedra no 
sapato de quem deseja virar 
a página de um período bem 
conturbado. E para te ajudar 
a começar o próximo ano no 
azul e livre das dívidas, con-
fira as dicas de especialistas 
ouvidos pelo DIA. 

Que tal aproveitar o resti-
nho de 2020 para fazer um 
planejamento financeiro 
para ter mais controle so-
bre despesas e gastos? Essa 
organização ainda ajuda a 
não extrapolar os gastos 
com presentes nessa época. 
E não precisa quebrar a ca-
beça para montar, é possível 

fazer em um bloquinho de 
papel ou no bloco de notas 
do celular ou computador. 
Há ainda os mais rebusca-
dos, feitos em planilhas do 
Excel, por exemplo. 

“Não recomendo que você 
tenha um orçamento sofisti-
cado, cada um faz de acordo 
com aquilo que for prático. 
Não adianta fazer uma pla-
nilha eletrônica se você não 

tem acesso a isso facilmente, 
se você vai usar só o celular. 
Vale qualquer meio se você 
consegue calcular confor-
me as suas características 
e necessidades”, esclarece o 
economista e professor do 
Ibmec, Gilberto Braga.

Braga acrescenta que o 
grau de detalhamento vai 

variar de acordo com o con-
sumidor. “De um lado, liste 
todas as entradas, ou seja, 
receitas, salários, comissões, 
dinheiros extras. De outro, as 
despesas. Elas devem ser se-
paradas entre despesas obri-
gatórias, como contas de tele-
fone e gás, aluguel ou presta-
ção da casa própria”, detalha.

No outro grupo, entram 
as despesas extraordinárias, 
explica Braga: “São aquelas 
que não ocorrem com regu-
laridade todos os meses. Por 
exemplo, um conserto de ele-
trodoméstico, um imposto 
que só paga uma vez ao ano”.

Coordenador do MBA de 
Finanças do Ibmec, Filipe Pi-
res orienta que o consumidor 
some todos os gastos e recei-
tas. “Na última linha da pla-
nilha, compare se o valor que 
você recebe é maior que o que 
gasta. Nas suas despesas, co-
loque também os gastos com 
cartão de crédito, porque é 
dívida, apesar de você pagar 
todo mês, você fica 30 dias de-
vendo até a quitação”.

Organização auxilia 
a não extrapolar 
os gastos com 
presentes nesse 
período

O planejamento financeiro não precisa ser sofisticado, pode ser feito em um bloco de notas, por exemplo

DICAS VALIOSAS

De olho nas festas e na renegociação de dívidas

 N Para as festas de fim de ano, 
Braga aconselha que o consu-
midor faça uma lista de gastos: 
“Se for dar presente, estipule 
um valor e olhe o orçamento. 
Se estourar com o valor y, di-
minua o valor para x, e assim 
sucessivamente”.

“Na hora das compras, tem 

que procurar ficar próximo do que 
você orçou. Mas se excedeu ao 
comprar para uma pessoa, vai ter 
que compensar em outra”, instrui.

Para quem está com dívidas, 
Filipe Pires dá uma dica que vai 
além de ‘apertar o cinto’: a rene-
gociação. O especialista orien-
ta também que o inadimplente 

procure soluções, como a por-
tabilidade. “Se você tem um fi-
nanciamento há muito tempo, 
busque renegociar com bancos 
concorrentes. Trabalhe tam-
bém a alternativa das fintechs, 
que são empresas de tecnolo-
gia que promovem soluções 
bancárias e financeiras”.

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br
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E não é que cheguei aos cem 
anos? Ah, tempo fugidio. 
Tudo é um piscar de olhos. 

Nasci no dia 10 de dezembro de 
1920. Não nasci no Brasil. Nasci 
no Brasil. Sou pernambucana, 
nordestina, mulher, sofredora 
das subjetividades humanas, 
complexa e livre.

Escrevo para entender a mim 
mesma. Escrevo para mergulhar 
no meu interior e tentar enxer-
gar, por entre os mistérios, um 
pouco de mim. E, assim, me re-
velo. E, assim, me descubro. E, 
assim, me transformo.

Eu, Clarice Lispector, centenária

Gabriel 

Chalita 

professor e 
escritor

Sou adepta das epifanias. Sem 
medo de ir adiante ou precisar retor-
nar. Sou mãe por escolha, e, por es-
colha, compreendo que meus filhos 
pertencem ao mundo. A eles entrego 
a porção que me cabe de honradez, 
de retidão. O resto é com eles. 

Sofri os preconceitos e me tran-
quei mais de uma vez. Em noites 
indormidas, tentava entender o 
como nós, mulheres, éramos tra-
tadas. Dizia à Lygia e à Nélida, es-
critoras como eu, que nos cuidás-
semos, que nos decidíssemos por 
adiar qualquer sorriso, para que 
nos respeitassem. Sorri mais para 
dentro do que para fora.

No mesmo piscar, o tempo foi mu-
dando e nós, mulheres, fomos nos 
deslocando dos alicerces, sem eles 
abandonar, para atingir os andares 
diferentes da construção humana. 

GUERRA POLÍTICA

O lance mais recente da dispu-
ta é a decisão do governo federal 
de, por meio de uma Medida Pro-
visória, destinar R$ 20 bilhões 
para adquirir todo o estoque de 
vacinas e centralizar sua distri-
buição pelos estados e municí-
pios. A decisão conta com o apoio 
de políticos aliados ao Planalto 
que, enciumados diante do pro-
tagonismo de Doria, passaram a 
exigir de Brasília uma ação para 
impedir que o paulista brilhe so-
zinho. Se a ideia for posta em prá-
tica, todos os imunizantes impor-
tados e, também, tudo o que for 
produzido pelo instituto Butan-
tan, de São Paulo, pela Fundação 
Oswaldo Cruz, do Rio, ficarão sob 
a guarda de Brasília. 

REVOLTA DA VACINA — Se ti-
vesse tomado essa decisão mais 
cedo (ou seja, antes de São Paulo 
anunciar seu plano)  o governo 
não deixaria no ar a sensação de 
que só se mexeu para impedir que 
a agilidade rendesse benefícios 
políticos a Doria. Muita água ain-
da se perderá nesse turbilhão. A 
Medida Provisória precisa, antes 
de tudo ficar pronta. Precisa, em 

UMA VACINA DE BOM SENSO

Um olhar sobre o Rio

seguida, não gerar reações adversas 
num Congresso que não está nada 
satisfeito com o governo. A Justiça 
certamente será acionada por quem 
se sentir lesado — e certamente leva-
rá em conta o precedente de meses 
atrás, que concedeu aos estados e 
municípios a responsabilidade pe-
las políticas de combate à pandemia. 

Ou seja: o caminho escolhido pelo 
governo para atender seus aliados, 
ao invés de trazer a celeridade ne-
cessária, pode acabar prejudicando 
todo mundo — e é aí que a popu-
lação do Rio poderá estar entre as 
mais afetadas. O bom senso reco-
menda que as populações de cidades 
como o Rio e São Paulo, bem como 
dos municípios que as circulam, es-
tejam entre as primeiras a ser imuni-
zadas. Não por se tratar das capitais 
dos dois estados mais ricos do país. 
Mas porque são as mais densamente 
povoadas e oferecem, como as esta-
tísticas da doença já demonstraram, 
condições que aceleram a dissemi-
nação da pandemia. 

Se o governo levar isso em conta, 
ótimo. Se não levar, poderá gerar 
uma situação de descontentamento 
que, no limite, pode até evoluir para 
uma segunda Revolta da Vacina. Na 

vírus chinês”, apontávamos para o 
erro de se por a saúde da popula-
ção em risco devido a um debate 
político que, àquela altura, estava 
apenas no início. O título do artigo 
em que o tema foi tratado àquela 
altura  não podia ser mais claro: 
“Vírus não tem pátria e remédio 
não tem ideologia”. 

A posição em relação à disputa 
atual permanece a mesma. Não 
interessa se o plano que salvará 
vidas tenha saído do Palácio do 
Planalto, do Palácio Guanabara 
ou pela prefeitura. O importante 
é que exista e seja claro. Também é 
fundamental que se acelere o pro-
cesso de aprovação das vacinas 
pelas autoridades sanitárias e que 
elas venham logo livrar o Brasil da 
ameaça do vírus.

Tanto a vacina desenvolvida 
pela chinesa Sinovac, produzi-
da em São Paulo pelo Butantan, 
quanto a da Universidade de Ox-
ford e da AstraZeneca, produzida 
no Rio pela Fiocruz, estão em fase 
final de testes e logo começarão 

a ser aplicadas em outros países. 
Essa última deverá começar a 
ser utilizada no Reino Unido nos 
próximos dias ou, no mais tardar, 
semanas. Pela pressa e diligência 
que as autoridades dos países de-
senvolvidos têm demonstrado em 
relação a esse assunto, é provável 
que o produto logo comece a ser 
utilizado em massa pelo mundo 
afora. Sendo assim, nada impedi-
rá que a Anvisa também autorize 
o início de sua utilização. Para a 
população brasileira, o que me-
nos importa agora é saber de onde 
virá a vacina salvadora. O impor-
tante é que ela venha. E logo! 

Imaginei chegar aos 100 anos 
escrevendo um mundo melhor. 
Sem as ervas amargas do precon-
ceito, sem os machismos, sem as 
violências. Ledo engano! Os trato-

res estão por aí ameaçando a nos-
sa jardinagem. 

Escrevi sobre homens monos-
silábicos. Que falta faz um dito de 
amor! Escrevi sobre mulheres em 

busca de amor. Sobre ovos que-
brados, em um antigo bonde, que-
rendo ser vida. Sobre os mistérios 
desafiadores que moram em um 
Jardim Botânico. Me fiz árvore, 
ramagem e raiz. Tive medo. Corri 
apressada em busca do ontem. Os 
futuros, quem os sabe?

Morri cedo. Na véspera de um 
aniversário meu. Fiquei pensando 
no que fariam com o que deixei 
escrito. Inventaram coisas que eu 
não disse, em nome de alguma ho-
menagem. Ora, por favor, recupe-
rem a verdade.

Sou Clarice inteira. Com mi-
nhas esquisitices e minha liber-
dade. Com minha calma e minhas 
larvas vulcânicas que incandes-
cem no desejo de queimar a vila-
nia, o inumano, a dissimulação.

Amei até os últimos instantes 

dos meus respiros. Amei do meu 
jeito. Do jeito que pude. Do jeito 
que podem os que pensam no exis-
tir. Existi escrevendo o amor, em 
sua complexidade, em seus desva-
rios, em seu suor de inseguranças. 

Se ainda tenho um sonho? 
Leiam o que eu escrevi. Não como 
importância que eu tenha de ser 
citada. Não. Nada de vaidades. 
Leiam o que eu escrevi e exerçam 
o prazer silencioso do pensamento 
e me permitam usar, novamente, 
da epifania.

Meu sonho é a redenção, é a 
transformação, é o acender lumi-
noso da alma humana, tão cheia 
de amor. No meu centenário, 
aguardo um presente, mesmo que 
demore, uma decisão firme, ine-
gociável, de nada fazer sem amor.

Aí, sim. Aí, então, nos acalmaremos.
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primeira, em 1904, a população do 
Rio se insurgiu contra a decisão do 
governo de obrigar a população a se 
vacinar contra a varíola. O risco, ago-
ra, é de haver uma reação na direção 
oposta. Ou seja, na de se exigir que o 
governo disponibilize vacinas a to-
dos que queiram tomá-la. 

APELO À SENSATEZ — O governo 
precisa, em nome da tranquilidade 
à população, ser mais claro em suas 
intenções e em seus atos. O simples 
anúncio de que pretende adquirir as 
vacinas e centralizar a distribuição 
não basta. É preciso informar o que 
pretende fazer e dizer como e quan-
do o trabalho será executado. Até 
aqui, infelizmente, Pazuello não deu 
as demonstrações de eficiência que 

se esperava de um especialista em 
logística — condição que justificou a 
nomeação de um general para o Mi-
nistério da Saúde. Prova disso são os 
quase 7 milhões de testes da Covid-19 
que ficaram esquecidos nos depósi-
tos federais e que estiveram a ponto 
de perder a validade sem servir à po-
pulação que pagou por eles. De nada 
adiantará o governo ter toda vacina 
do mundo se não souber como levá
-la a quem estiver precisando. 

Pedir sensatez e alertar para o 
equívoco que significa dar contorno 
político e ideológico às medidas ne-
cessárias para o combate à pandemia 
tem sido prática frequente desta co-
luna. Ainda no dia 12 de abril, quan-
do muita gente ainda se referia ao 
agente causador da Covid-19 como “o 

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)

A disputa em torno da imunização contra a Covid-19 pode agilizar o processo e beneficiar 
o país. Mas há também o risco de provocar uma paralisia prejudicial a todos

A 
guerra política entre o presidente Jair Bolsonaro e o gover-
nador de São Paulo, João Doria, em torno da vacina con-
tra o coronavírus é, provavelmente, a primeira disputa do 

gênero em que o cidadão pode sair ganhando. Se isso acontecerá 
ou se, mais uma vez, pagaremos pela mania dos governantes de 
colocar seus interesses à frente da sociedade, vai depender dos 
próximos movimentos de Brasília em torno do programa federal 
de distribuição dos imunizantes. Se o bom senso prevalecer, o 
povo ganhará. Do contrário, todos perderão e a população do Rio 
de Janeiro estará entre as mais prejudicadas. 

“Até aqui 

Pazuello não deu 

as demonstrações 

de eficiência que 

se esperava”

“Sou mãe por 

escolha, e, por 

escolha, compreendo 

que meus filhos 

pertencem ao mundo”
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Não é de hoje que os gatos fazem muito sucesso 
na internet. Mas deve ser uma das primeiras vezes 
que os gatinhos conquistam fãs nas redes sociais 
ensinando receitas. Isso mesmo: os pets estão 
tomando conta da gastronomia no perfil “That 
Little Puff”. Na conta do Instagram, os donos de 
sete gatos já tem quase 90 mil seguidores, que eles 
conquistaram botando os gatos para cozinhar. Eles 
postam vídeos de receitas simples, como drinks, 
picolés ou coquetéis. Mas são as patinhas dos gatos 
que fazem o passo a passo da preparação.

Quem disse que os cachorros não gostam de abraçar? Num ensaio, 
dois cães foram fotografados em diferentes paisagens e ficam junti-
nhos, um com a pata por cima do outro. Esses dois devem ser mesmo 
melhores amigos e ter muito amor um pelo outro.

Parece que até os animais estão 
entrando no clima natalino. Na 
Austrália, uma família recebeu uma 
visita especial. De acordo com o 
que Amanda McCormick postou no 
Facebook, ela entrou em casa e se 
deparou com um coala. “Bom, isso 
não é algo que você vê todos os dias. 
Nós acabamos de chegar em casa e 
encontramos uma coala de verdade 
na nossa árvore de Natal na sala de 
estar”, ela escreveu. 

COALA NA 
ÁRVORE DE 
NATAL

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Casa abriga 1.300 cães

Há 20 anos, Weng Junhong pegou um filhote de cachor-
ro abandonado em uma rua em Chongqing, na China. E 
não parou de pegar cães perdidos, protegendo-os dos 
acidentes de estrada e da faca do açougueiro. Aos 68 
anos, ela divide a casa com 1.300 cães, além de gatos, 
cavalos, coelhos e pássaros. As informações são da AFP.

SOLUÇÃO 
CURIOSA NA 
DECORAÇÃO
Todo dono de pet 
sabe a dificuldade 
que é decorar a 
casa para o Natal 
sem que o cenário 
seja destruído. 
Victor, dono de 
dois gatos, fez su-
cesso no Twitter 
ao compartilhar 
sua solução. Ele 
comprou uma 
árvore, que fica no 
teto — isso mes-
mo —, à prova de 
destruição felina.

FIQUE 
LIGADO!

P
hil Heckels conseguiu arrecadar milha-
res de libras para caridade depois que 
seus desenhos viralizaram. Em entrevis-

ta à  CNN International , o britânico de 38 anos 
disse que tudo começou quando tentou ajudar 
seu filho, de 6 anos, a fazer cartões de Natal 
para a família. Dando exemplo à criança, ele 
desenhou o labrador deles, chamado Narla. 

O resultado foi desastroso, mas, mesmo 
assim, Phil decidiu postar em suas redes so-
ciais, fazendo uma brincadeira. Na legenda, 
ele disse que a obra de arte valia US$ 400 — 
cerca de R$ 2 mil. 

Surpreendentemente, os seguidores do mais 
novo artista do pedaço gostaram do desenho e 
fizeram suas encomendas! Ele recebeu sete pe-
didos de amigos que queriam um desenho de 
seus animais de estimação. Em poucos dias, ele 
arranjou uma gama de clientes. 

Vendo o sucesso de sua arte diferenciada, o 
britânico, que trabalha em tempo integral no 
setor imobiliário, criou a página “Hercule Van 
Wolfwinkle”.

Phil não achou justo lucrar com seus dese-
nhos, mas encontrou uma ótima saída para 
isso. “Não posso aceitar dinheiro por isso, então 
dê um pouco para caridade”, disse, em entrevis-
ta, explicando que criou uma campanha de ar-
recadação de fundos para a Turning Tides, uma 
instituição de caridade para moradores de rua.

Retratos de pets viram 

BIGGY POP, A 
CACATUA DO 

CANTOR IGGY POP
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É o bicho
n blog: www.odia.com.br/blog/eobicho n Com conteúdo: Portal iG

ação de caridade

Quase tão famosos quanto seus donos, os bichinhos 
de estimação das celebridades também fazem su-

cesso nas redes sociais. E um deles é BIGGY POP, pás-
saro do cantor Iggy Pop. A cacatua é dona de uma conta 

verificada no Instagram e soma mais de 100 mil seguidores 
por lá. Biggy Pop começou a ficar famosa após o músico postar o 
vídeo dela dançando ao som de ‘Surfing Bird’, do The Trashmen.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

CÃEZINHOS ABRAÇADOS 
GATOS FAZEM SUCESSO 
ENSINANDO RECEITAS

Surpreen-
dentemente, 
os seguido-
res do mais 
novo artista 
do pedaço 
gostaram do 
desenho e 
fizeram suas 
encomendas! 
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 n Quais são os principais 
pontos que o sr. já iden-
tificou na rede de ensino 
municipal que devem ser 
tratados de imediato?

 L Renan Ferreirinha: A gen-
te tem feito já um processo 
de diagnóstico muito impor-
tante nesse momento. Come-
çamos também o processo de 
transição com a secretária 
municipal de Educação (Tal-
ma Suane) e eu também já 
tenho um histórico de atua-
ção na área... Dito isso, há al-
guns fatores que gostaria de 
destacar. 

 n Quais são?

 L O primeiro é o enorme dé-
ficit de aprendizagem, que 
vem anteriormente à pan-
demia. Mas a pandemia es-
cancarou esse problema e 
fez com que o fosso da de-
sigualdade educacional fi-
casse ainda maior: tivemos 
alunos que tiveram acesso a 
ferramentas educacionais, 
enquanto outros milhares de 
alunos não tiveram acesso a 
isso e ficaram marginaliza-
dos em termos de políticas 
públicas educacionais. E a 
segunda questão é o que a 
gente vem falando: um de-
bate racional de volta segura 
às aulas.

 n E como planeja encarar 
essa situação do retorno 
às aulas presenciais?

 L Ninguém aqui quer colocar 
as crianças e nossos profis-
sionais de Educação em ris-
co, e também ninguém quer 
que escolas fiquem fechadas 
de forma indeterminada 
sem um debate que leve em 
consideração aspectos edu-
cacionais e pedagógicos, sa-
nitários, de saúde mental, de 
alimentação escolar. A gente 
precisa falar sobre alimen-
tação escolar, por exemplo. 
As nossas crianças não estão 
tendo acesso a uma alimen-
tação saudável, isso impacta 
no desenvolvimento cogniti-
vo das crianças. Isso precisa 
ser discutido. E a valorização 
dos profissionais de Educa-
ção, assegurando condições 
de trabalho a todos será uma 
de nossas prioridades.

 n Como vai atuar frente 
a um eventual posicio-
namento contrário da 
categoria sobre a volta 
presencial?

“Ninguém quer 
colocar crianças 
e professores em 
risco, nem escolas 
fechadas de forma 
indeterminada”

“A Educação tem 
um dinheiro que é 
carimbado que é 
muito importante 
para a valorização 
dessa área”

de que eu acredito que ne-
nhum educador queira ver 
escolas fechadas de forma in-
determinada. Mas também 
acredito que nenhum cida-
dão queira ver suas crianças 
e educadores em risco, e che-
gar nesse ponto de equilíbrio 
é o nosso grande desafio. E 
quero falar aqui uma coisa 
que é muito importante: a 
expansão do 40 horas. 

 n Está com planos de ex-
pandir a jornada de 40 
horas na rede?

 L Essa é uma situação que 
tanto eu quanto o prefeito 
concordamos, e que eu le-
vei para ele antes de aceitar 
o convite. A expansão para 
40 horas é fundamental, tem 
vários benefícios. Se for bem 
implementada, fica até mais 
barato se fizer da maneira 
mais adequada essa transi-
ção, essa abertura. Além de 
chegar a ser mais barato, os 
professores preferem isso. 
É bom para a comunidade 
escolar. E o prefeito já tinha 
prometido em seu plano de 
campanha por volta de 3 mil 
contratações de professo-
res, e que isso já possa ser 
no regime de 40 horas, que 
está muito alinhado com o 
turno único, com o projeto 
de escolas do amanhã, com 
ensino integral, ou seja, com 
o maior vínculo e pertenci-
mento do professor e profis-
sional de Educação na escola 
onde trabalha.

 n Esse reforço de 3 mil 
profissionais então será 
na jornada de 40 horas? 
E será por contratação 
temporária? 

 L Só para ficar bem claro so-
bre a questão da pandemia: 
a gente vai fazer um diálogo 
constante. Queremos ouvir 
os profissionais de Educa-
ção, os pais e mães, os res-
ponsáveis. Estamos falando 
de mais de um milhão de 
mães e pais, e avós e avôs e 
tias que são responsáveis 
dos nossos alunos. E quere-
mos ouvir os próprios alunos 
a partir de uma certa faixa 
etária. 

 n A partir de qual faixa 
etária?

 L É uma situação que já es-
tamos discutindo. Mas pos-
so dizer que os alunos serão 
ouvidos também. Nós vamos 
ouvir a ciência. Vamos criar 
um conselho de especialis-
tas para orientar decisões da 
prefeitura perante a pande-
mia. Eu já alinhei isso com o 
prefeito e com o secretário 
de Saúde, Daniel Soranz. 
Educação e Saúde vão fazer 
uma tabelinha contínua so-
bre isso. Dito isso, nós vamos 
ter um diálogo constante 
com a categoria.

 n Já está em diálogo com 
a categoria (Ferreirinha 
se reuniu na última sexta-
feira com o Sepe)?

 L Eu já tenho conversas mar-
cadas com representantes 
de carreiras e vamos discu-
tir políticas de valorização, 
que passa por recebimento 
dos salários em dia, avan-
ços previstos na carreira, 
sejam de direitos alcança-
dos ou de outras intenções. 
Eu não quero fazer aqui ne-
nhuma promessa porque a 
gente precisa dialogar e de 
um diagnóstico, mas podem 
e devem esperar da gente 
muito diálogo, muita escu-
ta, e tudo isso em equilíbrio 
com a capacidade orçamen-
tária e financeira do muni-
cípio, lembrando que existe 
um compromisso de que o 
mínimo constitucional será 
respeitado, de 25%. Então a 
Educação já tem um dinhei-
ro que é carimbado que é 
muito importante para a va-
lorização dessa área. 

 n Então o seu posiciona-
mento em relação ao re-
torno presencial é ouvir 
todos?

 L Exatamente, mas avançan-
do com o debate e com o fato 

 L Eu não posso te afirmar 
agora como vai ser (se tem-
porários), porque é fruto de 
diagnóstico, mas posso dizer 
que é uma forte inclinação 
nossa de que seja para 40 ho-
ras também. 

 n Também pensa em fazer 
uma migração dos profis-
sionais (de 16; 22,5 e 30 
horas) para 40 horas?

 L Existe a motivação para 
que a gente possa fazer uma 
transição, mas eu não posso 
te afirmar quando, quantos 
e como agora. Isso é fruto 
de um diagnóstico, de en-
tender a situação financeira 
e orçamentária da Secreta-
ria Municipal de Educação. 
O que eu posso deixar bem 
claro é que eu sou um gran-
de entusiasta do modelo de 
40 horas. Eu quero avan-
çar com essa pauta, e eu já 
alinhei com o prefeito essa 
motivação. 

 n O sr. citou a sua atuação 
na área educacional antes 
e depois de se tornar par-
lamentar. O que poderá 
levar para a secretaria a 
partir dessas experiências?

 L Tem uma lei de minha au-
toria, que foi aprovada na 
Alerj, a Lei 8.728, conhecida 
como a ‘Lei dos Cieps’, que 
permite reformas estrutu-
rais nas unidades dos Cieps. 
De acordo com inúmeras 
demandas que chegaram 
ao nosso gabinete, o tomba-
mento geral dos Cieps - que 
tem um propósito e eu tenho 
uma afinidade com esse pro-
jeto - estava sendo um obs-
táculo para fazer ajustes e 

obras, como climatização, 
melhoria da acústica em sa-
las de aula, e isso prejudica 
a qualidade de dignidade do 
trabalho. Por isso, procura-
mos o meio-termo. Mantive-
mos o tombamento da facha-
da, até como uma reverência 
a Darcy Ribeiro, e garanti-
mos a mudança do ambiente 
interno, até para melhorar o 
espaço e a acústica para pro-
fessores, que serão impacta-
dos positivamente com isso, 
além dos demais servidores 
e alunos. Nós também quere-
mos avançar na conectivida-
de das escolas.

 n De que forma vai avançar 
com a conectividade?

 L Queremos ofertar isso para 
os nossos alunos, principal-
mente para o 2º segmento do 
Ensino Fundamental, lem-
brando que essa transforma-
ção digital vai muito mais do 
que só um computador ou 
um tablet que pode ter a sua 
função. Isso dialoga com um 
processo digital humaniza-
do, a formação continuada 
dos professores para que 
possam se adequar, o forta-
lecimento da escola Paulo 
Freire. São vários elemen-
tos, e tem também o papel 
da MultiRio... 

 n Esse tema então estará na 
sua lista de prioridades?

 L Estamos pensando em 
avançar nesse diagnóstico, 
e o que eu posso te dizer é 
que conectividade nas esco-
las será uma das prioridades. 
Precisamos reconhecer tam-
bém que o ensino remoto em 
2020 poderia ter sido muito 
melhor, e o que foi de bom 
foi muito graças ao esforço 
monumental dos nossos pro-
fessores e professoras, que 
se sacrificaram em jornada 
tripla para poder aprender 
uma ferramenta diferente 
para conseguir avançar com 
um conhecimento que eles 
não tinham como manusear, 
salvo raras exceções. 

 n Como pretende colocar 
de pé o projeto ‘dois anos 
em um’?

 L Essa é uma promessa de 
campanha do prefeito. Pre-
cisamos recuperar em 2021 
o que não foi aprendido em 
2020 e também passar os co-
nhecimentos de 2021. Para 
isso, é muito importante que 
possam ser identificadas as 
defasagens individuais de 
cada aluno, e que elas pos-
sam ser corrigidas através 
de um processo de reforço 
escolar, de acompanhamen-
to personalizado, de prepa-
ração dos nossos excelentes 
profissionais da rede para 
acompanharem nossos alu-
nos, para que possamos cor-
rigir esse déficit de aprendi-
zagem que foi escancarado 
pela pandemia. 

 n Mas como fazer esse re-
forço? Pensa em adotar 
hora extra, no mesmo mo-
delo do Estado do Rio?

 L Isso será definido a partir 
de um diagnóstico que esta-
mos finalizando. 

 > Futuro secretário municipal de Educação do 
Rio, o deputado estadual Renan Ferreirinha 
(PSB) assumirá a pasta diante de um confli-
to que toma a rede de ensino durante a pan-
demia: o retorno ou não às aulas presenciais. 
Com seu histórico de “ativismo educacional” 
— como ressalta —, ele aposta na escuta como 
solução para esse impasse: ouvirá todos os ato-
res envolvidos, inclusive alunos, para “avançar 
com a discussão”. Para colocar de pé a promessa 
de ‘dois anos em um’, feita pelo prefeito eleito, 
Eduardo Paes (DEM), planeja o reforço escolar. 
Ferreirinha se diz ainda “entusiasta do modelo 
de 40 horas”, sinalizando a expansão dessa jor-
nada para a rede, e crava que a primeira inicia-
tiva será a contratação de três mil profissionais.

ENTREVISTA RENAN FERREIRINHA, FUTURO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO

‘Os professores podem e devem 
esperar da gente muito diálogo’

Exclusivo!

FOTOS LUCIANO BELFORD



FábiaOliveira

 N Você se acha uma pessoa polêmica ou os outros não estão acostuma-
dos a se posicionarem por medo de julgamentos ou críticas?

 L Sei que sou uma pessoa com opiniões polêmicas. Mas é que costumo falar a 
verdade e boa parte das pessoas públicas tem receio de se posicionar.

 N Podemos dizer que você é um apresentador fora dos padrões? Outro 
dia, eu vi você brigando com seu diretor que não te ajudou com uma 
informação e isso raro de ver na televisão. Mesmo assim as pessoas te 
respeitam e te admiram. Como se explica isso?

 L Se sou fora dos padrões eu não sei. Isso nunca me importou. Luto para fazer 
o melhor e vou em busca dele. Nunca fugindo da minha essência.

 L Quando jogador você também era fora dos padrões, mas fazia gols. Vivia fora 
de forma e curtia baladas. Se arrepende de alguma coisa? Ficou com alguma 
mágoa?

 N Não me arrependo de nada fora de campo. 
Não guardo mágoa. Dentro de campo me 
arrependo de uma vez ter cuspido no ros-
to de um árbitro. Aquilo me deixou muito 
marcado negativamente. Mas era o calor 
do momento. Eu não era assim. Mas tanto 
o árbitro quanto Deus já me perdoaram.

 N O que você seria se não fosse jogador? 
Você tinha algum plano B?

 L Provavelmente seguiria a carreira do meu pai, 
que era sargento da polícia.

 N Dizem que, quando o apresentador ou 
comentarista foi jogador, ele é mais respei-
tado e tem mais propriedade para opinar. 
Mas tem o outro lado da moeda: ele é mais 
odiado e até xingado. Isso acontece muito 
com você, que tem muitos desafetos decla-
rados. O que pensa sobre isso?

 L O que existia era preconceito por parte de 
muitos jornalistas formados (e não formados 
também!). Hoje, ainda existe, mas é mais ve-
lado. Eu acho que tem espaço pra todo mundo 
porque o ex-jogador tem a visão do campo e o 
jornalista a visão de fora.

 N Teria lugar hoje no Corinthians ou em 
qualquer outro time? Concorda que o fu-
tebol atualmente não tem bobo e jogador 
é mais racional do que coração?

 L A geração hoje tecnicamente é terrível. Poucos 
jogam bola de verdade. Eu seria titular absolu-
to, camisa 10 e a faixa de capitão com o pé nas 
costas. Até porque o elenco do Corinthians hoje 
é muito fraco.

 N Um baita jogador da sua época e um baita 
jogador atualmente? E quem é o mais en-

ganador, aquele que não joga nada?

 L Tinham vários craques. Mas o Romário foi um baita jogador da minha época. 
Hoje um dos poucos é o Neymar. Agora um enganador de carteirinha é o Lucas 
Lima, do Palmeiras.

 N Por que você não gosta do Flamengo? 

 L Eu gosto do Flamengo. Tenho uma admiração incrível pelo clube, sobretudo 
por causa do Zico. Mas é que o torcedor rubro-negro acha que o clube é maior 
do que de fato é. Só isso. O Mengão tem uma baita nação, maravilhosa, mas se 
não fossem os torcedores ‘terceirizados’ do nordeste, não seria nem a quarta 
maior. 

 N Ainda pensa em morar nos Estados Unidos?

ENTREVISTA NETO, APRESENTADOR E EX-JOGADOR DE FUTEBOL

‘Torcedor rubro-negro acha que o 

‘Sou meio 
bipolar. 
Tenho muita 
alternância 
de humor e 
precisa me 
entender 
bem pra me 
aguentar. 
Mas sou 
fiel e tenho 
gratidão 
aos meus 
amigos 
leais’
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 n Talvez. Tenho um projeto lá no futuro. Mas ainda vou discutir com 
a família.

 n Você nunca mais teve problemas com a balança. Está fininho. O que 
faz para manter a forma?

 L Então, eu sempre tive problemas. Mas fiz a cirurgia bariátrica vertical há 
alguns anos que resolveu minha vida. Hoje minha esposa me ajuda com ali-
mentação saudável a controlar meu peso.

 n Você teve Covid-19 e revelou ter ficado reflexivo durante a recupera-
ção. Você subestimou a gravidade da doença?

 L Acho que sim. Mas pude ver que o negócio é sério. Fiquei mal, mas graças a 
Deus me recuperei bem. Hoje estou zerado.

 n Um amigo do futebol para a vida toda. Você tem?

 L Tenho o Renato Nalesso, que é meu diretor 
no ‘Os Donos da Bola’, da Band, e me ajuda 
com praticamente tudo o que preciso. Nos co-
nhecemos em 1999 logo que me aposentei dos 
gramados e estamos juntos até hoje.

 n Dizem que quando uma pessoa nasce, 
ela vai pegando as características. Eu, por 
exemplo, passei direto da ‘paciência’  e 
exagerei um pouco na ‘ansiedade’. E você?

 L Sou meio bipolar. Tenho muita alternância 
de humor e precisa me entender bem pra me 
aguentar. Mas sou fiel e tenho gratidão aos 
meus amigos leais.

 n Neto é um homem ...

 L Verdadeiro, polêmico e feliz.

 n Dizem que você é dos maiores faturamen-
tos da Band, já que tem uma boa audiência 
nos ‘Donos da Bola’ e sempre dá o que falar 
nas redes sociais. Verdade? Está rico?

 L Posso dizer que sou bem remunerado, mas 
tenho bastante gente pra cuidar. Sou um cara 
que precisa trabalhar, não estou com a vida 
ganha como muita gente da TV.

 n Somos um país de maricas?

 L Isso é uma bobagem sem tamanho.

 n O que as pessoas nem imaginam sobre o 
Neto longe da televisão?

 L Que sou um cara afetuoso, caseiro e total-
mente família.

 n Neto tem medo...

 L Dos meus filhos morrerem antes de mim.

 n Como é a sua relação com seus filhos, que tem idades tão diferentes? 
É verdade que você pensa em adotar mais um?

 L Consigo lidar com meus filhos de maneiras distintas. A mais velha, a Luisa, 
é a única que não mora comigo e sinto muita falta dela. Mas, os outros três 
(Gustavo, João e Júlio) eu tiro de letra. A gente tem entrosamento. Quanto a 
adoção... eu pensei seriamente e até tentei. Mas não consegui.  

 n Vai ser presidente do Corinthians?

 L Talvez. A verdade é que sempre tive esse sonho, mas preciso me preparar me-
lhor profissionalmente. O que me dá vontade de antecipar isso é a forma como 
estão maltratando o clube. Isso me incomoda demais e me faz pensar em me 
candidatar. Mas essa possibilidade será só daqui a três meses, então ainda tem 
muita água para rolar embaixo dessa ponte.

clube é maior do que de fato é’

 > Paulista de Santo Antônio de Posse, 

José Ferreira Neto é o Neto, ex-jogador 

de futebol e, hoje, apresentador do ‘Donos da 

Bola’, na Band. Neto sabe que é uma pessoa de 

opiniões polêmicas, mas entrega ser também um 

homem afetuoso, caseiro e totalmente família. Tem 

medo dos filhos - Luisa, Gustavo,João Vitor e Júlio - 

morrerem antes dele e sonha ser um dia presidente 

do Corinthians. Cheio de desafetos declarados, ele 

criticou o presidente Jair Bolsonaro sobre a polê-

mica do ‘país de maricas’ e diz que Lucas Lima, 

do Palmeiras, é o maior enganador do futebol 

brasileiro no momento. Ele ainda negou 

que não gosta do Flamengo. 

‘A geração 
hoje 
tecnicamente 
é terrível. 
Poucos jogam 
bola de 
verdade. Eu 
seria titular 
absoluto, 
camisa 10 
e a faixa de 
capitão com o 
pé nas costas’
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