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VACINAS

Aposentados sem motivo 
para comemorar o seu dia
Prioridade é garantir a vacinação para todos os 35 milhões, dos quais 65% vivem de salário mínimo, diz sindicato.  ECONOMIA, P. 15

SAIBA POR QUÊ

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

44
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Recuperada de um câncer na 
tireoide, atriz está no ‘BBB 21’ e 
em duas reprises de novelas. P. 4

PRIORIDADES
O BRASIL SÓ SE EXPLICA 
PELO EXCESSO DE 
BUROCRACIA E PELA 
AUSÊNCIA DE SENSO
DE URGÊNCIA 
UM OLHAR SOBRE
O RIO, P. 16

LEGISLATIVO
CÂMARA DE 

VEREADORES 
OUVIRÁ 

SERVIDORES 
ANTES DE VOTAR 

REFORMA 
SERVIDOR, P. 14
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Therezinha da Conceição, 80 anos, 
a 1ª vacinada no Rio, fala da esperança. P. 5

Os sem folia: como será 2021 sem o carnaval?! 
O povo da festa está de olhos em 2022. P. 3

Na cerimônia de entrega 
das doses vindas da Índia, 

fundação informa que 
inicia a produção aqui nas 

próximas semanas. P. 6
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ECONOMIA, P. 13

ESPECIAL 
EDUCAÇÃO: 
ENSINO 
HÍBRIDO,
A NOVA 
TENDÊNCIA

RAPPER 
BIGNATO É 
PRESO COM 
DROGAS NA 
CASA DA AVÓ

COMPRAR OU 
ALUGAR IMÓVEL? 
O QUE É MAIS 
VANTAJOSO 
AGORA?!
VEJA AQUI

ESPECIAL, P. 8 a 11

RIO DE JANEIRO, P. 7

Gkay, atriz e 
influenciadora, diz 
que não tem essa 
hipocrisia de falar 

que a internet não 
mudou sua vida. 

Leia entrevista. P. 18

DESSA PIRES/DIVULGAÇÃO

“EU 
SOU 

RICA”

CARLA DIAZ E AS 
COISAS SIMPLES 
DA VIDA
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GIGANTE 

DO VASCO 
Time de 

Cano vence o 
Atlético-MG, 

por 3 a 2, e 
respira aliviado 
fora da zona da 

degola. P. 12

SÃO PAULO EMPATA E FLA FICARÁ MAIS PERTO DO OCTA SE VENCER O 
ATHLETICO-PR HOJE. FLU E BOTAFOGO DUELAM EM SÃO JANUÁRIO. P. 12
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FIOCRUZ: 
LUZ NO FIM 

DO TÚNEL  
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V ice-presidente da Comissão da Câmara Mu-
nicipal do Rio de Janeiro que acompanha as 
ações de combate ao coronavírus na cidade, 

o vereador Paulo Pinheiro (PSOL) está bem atento 
aos movimentos da Secretaria Municipal de Saúde 
do Rio e as atitudes tomadas para enfrentar a pan-
demia. Para o parlamentar, a prefeitura deveria ser 
mais rígida no controle de aglomerações na cidade 
e criticou a postura do prefeito Eduardo Paes. “O 
seu insistente discurso afirmando que o governo 
não será babá da população é frustrante. O que nós 
pedimos é que o governo atue como fiscal da cida-
de e não babá dos cariocas”, disse o vereador nesta 
entrevista ao jornal O DIA. As críticas de Paulo 
Pinheiro foram direcionadas também para o Mi-
nistério da Saúde e o governo federal por causa do 
atraso da vacinação. “Virou um problema diplomá-
tico, pois o presidente da República e o ministro da 
Saúde (além de responsáveis pela situação gravís-
sima do oxigênio em Manaus) não souberam fazer 
os acordos necessários para garantir a imunização 
do povo brasileiro”. 

ENTREVISTA 

“Pedimos que o governo 
atue como fiscal da cidade”

 n Qual a sua expectativa para a 
gestão Eduardo Paes na Saúde?

 L Lamentavelmente, os primeiros 
dias já me frustraram muito. O seu 
insistente discurso afirmando que 
o governo não será babá da popu-
lação é lamentável. O que pedimos 
é que o governo atue como fiscal da 
cidade e não babá dos cariocas. Ele 
precisa imediatamente fiscalizar e 
punir quem faz festas clandestinas, 
bares que insistem em não cum-
prir a lei, cobrar das empresas de 
transporte que coloquem nas ruas 
os ônibus retirados da população, 
que cobre o rígido cumprimento 
de um novo horário para comércio, 
indústria e serviços. Esperava que o 
novo prefeito enfrentasse corajosa-
mente o governo federal para abrir 
os mais de mil leitos dos hospitais 
federais que estão fechados. As pri-
meiras semanas nos mostram um 
prefeito “em cima do muro” para 
não desagradar o presidente. Es-
pero que ele pule do muro.

 n Qual a explicação para a con-
fusão do Ministério da Saúde 
nesse processo de vacinação?

 L O que estamos vendo é que não 
há um plano nacional bem estrutu-
rado. O presidente e o ministro da 
Saúde (além de responsáveis pela 
situação gravíssima do oxigênio em 
Manaus) não souberam fazer os 
acordos necessários para garantir 
a imunização do povo brasileiro. As 
vacinas foram distribuídas e, evi-
dentemente, a quantidade de vaci-
nas é insuficiente até mesmo para o 
primeiro grupo. Criou-se uma prio-
ridade dentro da prioridade, pois 
provavelmente o lote que chegou 
irá acabar em menos de uma sema-
na e a trágica diplomacia brasileira 
não consegue se entender com a 
China e com a Índia para receber 
os insumos necessários. Isso é uma 
vergonha internacional. 

 n Como o senhor avalia a atua-
ção do prefeito de São Paulo, 
João Doria, à frente do início 
da vacinação? E o Programa de 
Imunização do governo federal?

 L O Programa de Imunização está 
muito confuso. Nós não sabemos 
sequer quantos profissionais de 
Saúde serão atendidos. O ministé-
rio não consegue dar esse número. 
Apesar da aparente organização de 
uma divisão em fases, faltam dados 
para que tenhamos esperança de 
uma grande imunização até o se-
gundo semestre. Em relação à bri-
ga da “vacina do Doria” com a “não 
vacina do Bolsonaro”, é uma vergo-
nha que o Brasil esteja passando 
por isso. Obviamente, o governa-
dor faturou politicamente, fez um 
evento enorme de vacinação, mas 
temos que admitir que ele teve o 
mérito de lá atrás, em parceria com 
o Butantan, ter buscado comprar o 
que era necessário para a Sinovac. 
Ele pelo menos fez o mínimo.

 n O prefeito Eduardo Paes pre-
parou um evento no Corcovado 
para o início da vacinação. Qual 
sua avaliação sobre isso?

 L Assim como o Doria, eu acho que 
não precisava disso tudo. Eduar-
do Paes precisava era assumir sua 
responsabilidade e endurecer as 
medidas de isolamento. Ele insiste 
que vai conseguir conscientizar a 
população sem a necessidade de 
lockdown, mas estamos vendo que 

ra providência seja uma conversa 
com o secretário de Saúde, Daniel 
Soranz, para que ele diga quantas 
vacinas chegaram, quantas pessoas 
serão vacinadas e quantas vacinas 
a gente precisa para vacinar a po-
pulação na ordem que o PNI apon-
ta. Infelizmente, ele alega estar 
sem tempo. A comissão está pre-
vista para durar até 18 de fevereiro, 
quando a Câmara retoma ativida-
des normais, e o secretário marcou 
para ir dia 16. Ou ele remarca ou 
nem precisa ir, pois precisamos das 
informações agora. Estamos ten-
tando convencê-lo a participar de 
uma reunião virtual o mais rápido 
possível. Além disso, nos reunimos 
com profissionais dos sindicatos, 
dos órgãos de classe dos médicos, 
enfermeiros, técnicos em enferma-
gem e com hospitais privados. Pre-
cisamos conversar com todos para 
entender a situação do Rio. Inde-
pendentemente da atuação da co-
missão da Câmara, eu peço muita 
calma à população e mais atitudes 
das autoridades. As taxas de con-
taminação e óbito seguem subindo 
e são necessárias medidas como o 
distanciamento social. Até porque, 
não temos como ter certeza que o 
governo federal irá conseguir or-
ganizar a vacinação rapidamente. 
Afinal, estamos falando do mesmo 
governo que não conseguiu evitar 
a falta de oxigênio em Manaus. É 
triste e vergonhoso, mas esse é o 
caos em que nos encontramos.

PAULO PINHEIRO, VEREADOR DO PSOL

não está funcionando. E no meio 
disso tudo, ele fez o ato no Cristo. 
Entendo o jogo político, acho até 
que realmente precisamos de pro-
paganda da vacinação e que é mui-
to bonito o símbolo do Cristo, mas 
não posso concordar em levar uma 
velhinha para aquela balbúrdia. 
Ele podia ter feito a primeira vaci-
na dentro de um hospital. 

 n Em quanto tempo a população 
adulta do Rio vai ser vacinada?

 L As primeiras doses que chegaram 
ao Rio não serão suficientes para 
vacinar todos os profissionais de 
Saúde que precisam ser vacinados 
na primeira fase. Se Bolsonaro fica 
dizendo que ele não vai vacinar e 
que a vacina não é segura, então 
ele não poderia ter um ministro da 
Saúde melhor para fazer essa ba-
gunça na distribuição e logística 
(que, teoricamente, seria a especia-
lidade dele). Por isso, eu não tenho 
a menor ideia de quando a popula-
ção adulta vai ser vacinada. Depen-
de da chancelaria brasileira, mas, 
infelizmente, o ministro das Rela-
ções Exteriores é outra catástrofe.

 n O senhor integra a comissão 
da Câmara de Vereadores justa-
mente para acompanhar as ações 
de combate ao coronavírus. Que 
providências já foram tomadas?

 L Tivemos apenas uma reunião 
dessa comissão. Enquanto vice
-presidente, solicitei que a primei-

DIVULGAÇÃO

Faltam 
dados 
para que 
tenhamos 
esperança 
de uma 
grande 
imunização 
até o 
segundo 
semestre”

O que 
estamos 
vendo é 
que não há 
um plano 
nacional de 
vacinação 
bem estru-
turado” Não tenho a 

menor ideia 
de quando a 
população 
adulta 
vai ser 
vacinada”

Clube do Rio negocia 
com goleiro Bruno. 
FÁBIA OLIVEIRA

Humoristas não gostam 
das críticas feitas por 

Calabresa sobre Bruno 
Mazzeo. FÁBIA OLIVEIRA 

Carreata pelas  
ruas do Rio pede 
impeachment de 

Bolsonaro. RIO DE JANEIRO

Enfermeira é vacinada e 
debocha da CoronaVac: 
‘Tomei foi água e para 
viajar’. BRASIL

As mais lidasOnline

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

Acostumados 
a aproveitar 
os blocos 
nesta época, 
eles viram a 
pandemia 
de covid-19 
mudar os seus 
planos 

 N Apesar da lei sancionada 
pelo governador em exercí-
cio Cláudio Castro que in-
cluiu o Carnaval em julho no 
calendário oficial do esta-
do, o prefeito Eduardo Paes 
descartou essa possibilida-
de na última quinta-feira. A 
decisão apoiada por escolas 
de samba e blocos pratica-
mente encerra o assunto, 
mas a ideia do CarnaRio 
fora de época agrada aos 
foliões para o futuro.

Inclusive, já há blocos 
que costumam sair em ou-
tras épocas do ano. Vitor 
Mazzeo, por exemplo, é um 
dos organizadores do Blo-
coween, que faz a festa em 
31 de outubro ou início de 
novembro. Aniversarian-
te no Dia das Bruxas, ele se 
uniu a amigos para organi-
zar um bloco temático. 

Para 2021, ele não era 
favorável à festa em julho, 
mas apoia a iniciativa em 
outros anos.

“A galera entra na vibe 
do halloween, vai fantasia-
da mas a verdade é que nós, 
do Rio de Janeiro, fazemos 
Carnaval o ano inteiro pela 
cidade”, afirma.

FORA DE ÉPOCA

Ideia aprovada 
para próximos 
Carnavais

folia
OS SEM

Paulo (à esquerda) e Anderson no desfile da Beija-Flor em 2020
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HUGO PERRUSO
hugo.perruso@odia.com.br

NADA DE SAMBÓDROMO

Sem ensaios e desfiles, saudade 
das escolas de samba aumenta

 NNão apenas os foliões dos 
blocos que ficarão sem o Carna-
val em 2021, como também os 
amantes do samba. É o caso do 
fisioterapeuta Paulo Henrique 
Pereira, 41 anos, e do analista 
administrativo Anderson de 
Aguiar, 38. O casal se conheceu 
na quadra da Estácio e costu-
mava ter desde outubro uma 
rotina de disputas de sambas, 
ensaios técnicos, feijoadas e 
desfiles em várias escolas. 

“Sou admirador do Car-
naval desde criança e depois 
passei a frequentar quadras e 
fiz amizades. Frequentamos 
várias quadras e sou apaixo-
nado por desfile. Nosso lazer a 
partir de outubro é o Carnaval, 
acompanhamos tudo, desde 
grupo Especial ao Acesso. No 

ano passado, desfilamos em sete 
escolas e já chegamos a 11. Por isso, 
para mim, tem sido muito difícil 
porque é um ambiente de socia-
lização, momento em que mais 
via meus amigos. Fora o samba, 
que faz muita falta ouvir a bate-
ria. É uma saudade bem grande”, 
lamenta Anderson, que desta vez 
não pôde comemorar o aniver-
sário no dia 20 em uma quadra, 
como fez nos últimos anos.

Sem poder encontrar os ami-
gos e frequentar os sambas, de 
Padre Miguel a Niterói ou São Gon-
çalo, muito menos ir à Marquês 
de Sapucaí, resta aproveitar essa 
época para recordar os anos ante-
riores pelas redes sociais, e acom-
panhar desfiles antigos.

“Conhecemos muitos ami-
gos através do Carnaval e agora 

estamos segurando a mão um do 
outro durante a quarentena. É 
muito difícil, assim como ficar lon-
ge da família. Nesse momento 
estaríamos ensaiando e tentan-
do aprender os sambas de várias 
escolas que desfilaríamos, mas 

não tem o que fazer. Algumas 
eventos voltaram, mas não 
acho que é o momento. É ten-
tar amenizar com desfiles an-
tigos, não dá para colocar a 
diversão à frente da saúde pú-
blica”, completou Paulo.

“É um mix de 
saudade pela falta 
do Carnaval para 
encontrar os amigos 
com tristeza pelas 
mais de 215 mil 
mortes por covid”
VITOR MAZZEO 

“Eu amo Carnaval. 
É triste não só 
por mim, mas 

pelas milhares 
de pessoas que 

têm nele o seu 
sustento”

CAMILLA PEDROZA

“Acho incrível a 
ideia do Carnaval 
fora de época, porém 
não deve ser feito 
até a covid estar 
100% sob controle”
JULIA ASSIS

O 
silêncio de hoje con-
trasta com a anima-
ção que deveria acon-
tecer no Rio, abarro-

tado de foliões curtindo inú-
meros blocos espalhados pela 
cidade. Sem o tradicional Car-
naval, cancelado por causa da 
pandemia de covid-19, as fan-
tasias e adereços deram lugar 
à máscara e ao álcool em gel, 
para a tristeza daqueles que 
aproveitavam bastante essa 
época do ano. E como o pre-
feito Eduardo Paes confirmou 
que não haverá a festa fora de 
época em julho, resta a espe-
rança de que, em 2022, tudo 
volte ao normal. 

O feriado na terça-feira, 16 
de fevereiro, está mantido, 
mas não será possível apro-
veitar como antes. Algo bem 
diferente do que está acos-
tumada a bacharel em di-
reito Camilla Pedroza, de 43 
anos. Para ela, essa época já 
seria de muita diversão nos 
blocos, depois de passar na 
Saara para comprar as fan-
tasias e ajudar as amigas na 
produção. Mas não em 2021.

“Eu amo Carnaval! Ano pas-
sado eu já estava na abertura 
não oficial na primeira sema-
na de janeiro e, em 2021, eu e 
meu filho saímos do isolamen-
to de 20 dias após contrair co-
vid. Fico muito triste. Não só 
por mim, mas pelas milhares 
de pessoas que têm no Carna-
val o seu sustento”, 
lamenta Camilla, 
que concorda com 
a decisão de não ter 
a folia em julho.

“Queria muito, mas esse 
não é  um momento de 
imprudência”.

A tristeza também é com-
partilhada pelo estudante de 
Sociologia Vitor Mazzeo, de 
29 anos. Ele tocava trompete 
e agora saxofone nos blocos 
‘Derê’, os ‘Biquínis de Ogodo 
Convidam as Sungas de Oda-
ra’ e ‘Boto Marinho’, do qual 
é um dos organizadores. Era 
uma rotina de ensaios e folia 
que começava em dezembro.

“Se não fosse a pandemia, 
já estaríamos todos nos blo-
cos e nas ruas, e também en-
saiando bastante. É um vazio 
imenso. Em janeiro e feverei-
ro a cidade vibra Carnaval, 
com calor, suor, cerveja gela-
da, com os sorrisos dos foliões, 
podendo cantar, dançar, pu-
lar... É angustiante não termos 
isso”, afirma Vitor.

Já para Julia Assis, de 32 
anos, a sensação é um misto de 
decepção e alívio. Afinal, a pai-
xão está presente todo ano nos 
vários blocos em grupos — que 
chegaram a contar com até 20 
pessoas normalmente com 
fantasias combinando, tudo 
após muita organização e cro-
nograma montado. Entretan-
to, a ausência da folia facilitou 
a decisão de deixar o país para 
viver no exterior.

“A gente tentava pensar as 
fantasias com antecedência e 
fazíamos planilha para tudo. 
Dava bastante trabalho. No 
momento estou fora do Bra-
sil, no México, e confesso que 
não ter Carnaval facilitou, 
porque eu costumo tomar 
minhas decisões baseadas 
nele. Não sei se conseguiria 
não estar no Rio se já fosse o 
auge dos blocos”, afirma Ju-
lia, que acha incrível a ideia 
de um evento fora de época, 
mas concorda que neste ano 
isso não é possível. 

“É a definição de tudo que 
a gente não deveria fazer até 
a covid estar 100% controla-
da”, completa.

Na última quinta, 
prefeito Eduardo 
Paes descartou a 
chance de Carnaval 
no mês de julho
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HUGO PERRUSO / JULIANA PIMENTA

hugo.perruso@odia.com.br / juliana.pimenta@odia.com.br

O 
início da vacinação no Brasil contra a covid-19 
trouxe de volta a esperança por dias melhores e 
também comprovou, mais uma vez, a importân-
cia que um país deve dar à Ciência, muitas vezes 

posta de lado, com reduções de orçamentos e pouco apoio 
por parte de governos. A pesquisa de cientistas por todo 

“Estou com a esperança ainda mais forte dentro de mim. 
Feliz com a vitória da Ciência. E sabendo que, apesar das duas 
doses (quando aplicadas), ainda teremos que manter os 
cuidados com máscara e distanciamento. Há que se vacinar, 
ao menos 70% de brasileiros e aí começarmos a respirar novos 
momentos. Estou com a ansiedade normal de um ser humano 
preocupado com sua saúde e a de todos. Quando chegar mi-
nha vez, lá estarei, grato a Deus que permitiu aos cientistas en-
contrar as vacinas. A Ciência é fundamental na vida de todos. 
Imagine como era a vida da Humanidade quando ainda não 
havia as vacinas para sarampo, poliomielite... Ciência evolui e 
a favor de nós, seres humanos. Saúde e paz a todos”.

“Tenho minha esperança renovada na vinda de dias melhores 
com a vacina. Podemos observar mais um capítulo da história 
da humanidade em que a Ciência é responsável por salvar mi-

lhões de vidas, foi assim com a descoberta dos antibióticos, 
com a revolução sanitarista e com as vacinas em diferentes 

pandemias mundo afora. Cientistas biomédicos se empe-
nharam ao máximo nesta pandemia, portanto, a mobiliza-
ção e parceria dos diferentes pesquisadores do mundo pelo 

desenvolvimento da vacina foi algo extraordinário. Tenho 
total respeito e admiração por estes profissionais e hoje, mais 

do que nunca, vejo a Ciência como a materialização mais 
poderosa da genialidade humana”.

“A chegada da vacina traz um pouco de esperança diante 
de dias tão duros. Perdi amigos, acompanhei a agonia de 
muitos e confesso que chorei quando saiu a notícia da 
aprovação da vacina. O que o pessoal fez, em um tempo 
recorde, foi incrível. Estamos vivendo e vendo a história 
acontecer e certamente a Ciência será lembrada pelo tra-
balho incansável no combate a esse vírus”.

“A gente está num momento em que nossa principal escolha é a 
vacinação. Sabemos que a vacina já aparou várias epidemias, como 
da poliomielite e do sarampo, que eram doenças que mais contami-
navam as crianças, com mortes e sequelas graves. Vendo o que está 
acontecendo no mundo inteiro, esperamos que todos cheguem à con-
clusão de que precisam ser vacinados. Nada de medo”.

“A chegada da vacina é um dos melhores momentos 
que estamos vivendo recentemente. Com ela, es-

taremos protegidos e protegendo o outro também. 
Quando chegar a minha vez na programação, quero ser 
um dos primeiros da fila. Sinto falta de poder sair na rua 

sem preocupação, sem máscara. Mas, com este início 
da vacinação, tudo indica que está próximo o momen-

to de tudo isso voltar ao normal”.

“A chegada da vacina no Brasil é uma redenção. O país larga com 
atraso em relação ao mundo, mas é sempre tempo. Reacende a 
esperança em momento tão triste e dramático quando vemos 
cidadãos de Manaus morrerem por falta de ar. A vacina é a única 
chance de retornarmos nosso dia a dia. Que essa alegria não seja 
euforia nem passageira nem nos dê ressaca de acordar no dia 
seguinte e, ao invés de faltar oxigênio, vermos que faltam vacinas. 
Que o governo possa investir e apoiar nossa Ciência, temos capaci-
dade produtiva, mas não podemos parar. A vacina é um movimen-
to que  não pode parar, é mais do que Ciência. É vida”.

“O começo da vacinação foi um alívio dentro do coração. Só 
de ver que nossa linha de frente, formada por pessoas que 
estão há tanto tempo cuidando da gente e que viram uma 

das coisas mais absurdas em vida, agora podendo se tratar 
para cuidar da gente é muita felicidade. É a história, estamos 

aprendendo muito com tudo isso e vamos que vamos”.

“Vejo com bastante esperança. A(s) vacina(s) dependem do 
trabalho comprometido de cientistas. Esse é um valor forte da 
Ciência, o seu compromisso social para responder a demandas 

do povo, de uma nação. E, no Brasil, ele é feita, majoritaria-
mente, nas universidades e instituições de pesquisa públicas. 

Com a vacina no e do Brasil, chamamos a atenção das pessoas 
para a importância de valorizarem a Ciência brasileira e o nos-

so trabalho como cientistas deste país”.

TONY RAMOS - ATOR DE 72 ANOS, ATUALMENTE NO 
AR COMO TÉO NA REPRISE DE ‘LAÇOS DE FAMÍLIA’

FELIPE VICTOR BARBOSA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
QUE TRABALHA NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE À 
COVID-19 E VOLUNTÁRIO NOS TESTES DA CORONAVAC

FABI - EX-JOGADORA DE VÔLEI, BICAMPEÃ OLÍMPICA 
EM PEQUIM-2008 E LONDRES-2012

DIOGO NOGUEIRA - CANTOR E 
COMPOSITOR, TEVE A COVID-19 EM 2020

ADÉLIA MARIA DOS SANTOS - SERVIDORA DA SAÚDE DESDE 1979  
E UMA DAS FUNDADORAS DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DA CIDADE DO RIO

JONATHAN AZEVEDO - ATOR QUE ESTÁ NO AR COMO 
SABIÁ NA REPRISE DA NOVELA ‘A FORÇA DO QUERER’

CAMILA SILVEIRA DA SILVA - PESQUISADORA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, PARTICIPA DO PROJETO DE 

EXTENSÃO “MENINAS E MULHERES NAS CIÊNCIAS”

“VIVA A CIÊNCIA!  

Agentes de Saúde, pesquisadores e famosos celebram início  
da vacinação na luta contra a pandemia de covid-19 em nosso país

o mundo possibilitou a criação de um imunizante no pe-
ríodo recorde de menos de um ano, mostrando a quem 
duvidava que conhecimento, muito estudo e investimen-
to — e não bravatas — são a melhor alternativa para se 
combater uma pandemia. O caminho é longo, assim como 
as dificuldades para a tão esperada volta à normalidade. 
Ainda assim, a esperança está novamente presente com 
a vacina, que foi comemorada por pessoas de diversas 
áreas ouvidas por O DIA.

K
IK

O

CHRYSTINA BARROS - PESQUISADORA EM SAÚDE DO CESS/UFRJ

VIVA A VACINA!”
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Depois da vacina, 
a escola de samba 
do coração
Baiana da Estácio, Terezinha da Conceição sonha 
em voltar aos ensaios na quadra da agremiação

DIVULGAÇÃO

A 
última segunda-feira 
foi um dia atípico no 
Abrigo Cristo Reden-
tor, em Higienópolis, 

na Zona Norte do Rio. Por vol-
ta de 18h, todos se reuniram 
na área externa, diante da TV, 
para acompanhar ao vivo a va-
cinação de Terezinha da Con-
ceição, de 80 anos, a primeira 
cidadã fluminense, ao lado da 
técnica de enfermagem Dul-
cineia da Silva Lopes, de 59 
anos, a ser imunizada contra a 
covid-19 no Estado do Rio. 

Terezinha vive há cinco anos 
no abrigo, e foi vacinada em ce-
rimônia transmitida para todo 
o país, aos pés do Cristo Reden-
tor. “Foi uma choradeira. Meus 
colegas ficaram todos emocio-
nados. Lá no Cristo, os médicos 
que estavam em volta de mim 
e funcionários do abrigo que 

me acompanharam também 
choraram todos. Virei para 
eles e disse: “O que é, gente? Eu 
não morri não”, relembra Tere-
zinha, sentada em um banco 
do Abrigo Cristo Redentor, na 
última terça-feira, enquanto 
acompanhava a vacinação dos 
outros idosos que vivem no lo-
cal: são 206 e todos já recebe-
ram a primeira dose da vacina. 
A segunda está prevista para 
daqui a 21 dias.

A resposta bem-humorada 
de dona Terezinha é traço de 
sua personalidade extroverti-
da. Com o início da vacinação 
no Rio, ela conta que começa 
a enxergar uma luz no fim do 
túnel com a possibilidade de 
retornar às suas atividades em 
breve, como o trabalho que 
exerce na Secretaria Munici-
pal de Assistência Social desde 
julho de 2010.

Ela integra o programa 
Agente Experiente, auxilia os 

projetos sociais da secretaria e 
presta suporte administrativo 
no Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras) Ismênia 
de Lima Martins, no Centro. 
“Sou muito ativa e não tomo re-
médio. Gosto de acordar cedo, 
tomar banho e fazer minha gi-
nástica. Senão, acabo indo para 
a cadeira de rodas, e isso não é 
para mim, não”, diz.

Além dos colegas do abrigo, 
que desde 2008 é gerido pela 
Secretaria Estadual de Desen-
volvimento Social e Direitos 
Humanos, a comunidade do 
G.R.E.S Estácio de Sá tam-
bém ficou de olho na TV para 
acompanhar a vacinação de 
Terezinha, que desfila como 
baiana. A mensagem dos co-
legas da agremiação foi a que 
mais a emocionou: “Eles disse-
ram: ‘Parabéns para a primeira 
baiana do Carnaval carioca a 
ser vacinada contra a covid-19 
no Rio’. Fiquei muito feliz”.

Terezinha da Conceição, no Abrigo Cristo Redentor, com as peças que produziu na oficina de artesanato

UMA PESSOA MUITO QUERIDA

Antes da pandemia, agenda social movimentada

 NTerezinha chegou ao abrigo 
há cinco anos, após a casa dela, 
no Santo Cristo, ter sido inter-
ditada pela Defesa Civil. “Fui 
retirada de casa pelos meus vi-
zinhos, havia risco de desabar e 
o esgoto estava invadindo. Teve 
uma audiência na Justiça e o 
juiz determinou que eu viesse 
para o abrigo”, diz Terezinha, 
que não teve filhos e nunca foi 
casada: “Não estou aqui para 
sofrer. Ainda mais agora que a 

gente vê pela TV casos de mortes 
entre casais... Uma coisa horrível”.

No abrigo, ela fez boas amiza-
des. Uma delas foi com a assis-
tente social Aline, ex-funcionária 
do abrigo e que vive em Saqua-
rema, na Região dos Lagos, para 
onde Terezinha costumava ir com 
frequência antes da pandemia. 
Outras visitas frequentes nos fins 
de semana eram idas às casas dos 
amigos do Santo Cristo.

“A  d o n a  Te rez i n h a  é  u m a 

pessoa muito ativa e tem uma 
vida comunitária muito rica 
fora do abrigo. Por isso, quando 
recebemos a consulta para a 
vacinação pelo estado, a es-
colhemos para ser a primeira a 
ser vacinada. Ela sentiu muito o 
isolamento imposto pela pan-
demia. Ela tem o trabalho dela, 
e gosta muito de sair, principal-
mente para ir à escola de sam-
ba”, diz Lícia Mattesco, diretora 
do Abrigo Cristo Redentor.

Gosto de acordar 
cedo, tomar banho e 
fazer minha ginástica. 
Senão acabo indo para 
a cadeira de rodas, e 
isso não é para mim, 
não”

TEREZINHA DA 
CONCEIÇÃO

 > Agora,  Terezinha 
conta os dias para po-
der voltar a frequentar 
a quadra da escola, em 
feijoadas, disputas de 
samba e ensaios para o 
carnaval, que foi cance-
lado este ano devido à 
impossibilidade de va-
cinação em alta escala 
no Rio até julho, para 
os quando os desfiles 
estavam previstos:

“Espero voltar  a 
desfilar em breve. Pri-
meiro me convidaram 
na Estácio para fazer 
parte da Velha Guarda, 
mas não quis e escolhi 
fazer parte da ala das 
baianas. Quem fica pa-
rado é poste, gosto de 
dançar”.

Mas as oficinas de 
artesanato e dança 
no Abrigo Cristo Re-
dentor, outras duas de 
suas atividades prefe-
ridas, estão mantidas, 
segundo a direção da 
unidade, mantendo as 
adaptações necessá-
rias para evitar riscos 
de contaminação.

Terezinha sente-se 
orgulhosa de ter sido 
uma das primeiras pes-
soas a serem vacinadas 
no Rio, em cerimônia 
cujas fotos rodaram o 
mundo. “Só não vale 
pendurar meu retrato 
na parede para espan-
tar mosquito”, brinca.

Ansiosa para 
voltar aos 
desfiles

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br
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C
omeçamos o ano sob 
a crise da pandemia. 
Muito perderam a vida. 
Muitos enfrentam a 

crise financeira, perderam tra-
balho e sustento. O momento 
é difícil, mas por mais contra-
ditório, devemos sempre lou-
var a Deus. Parece estranho 
louvar a Deus em meio as di-
ficuldades. Quando vivemos 
situações em que não vemos 
claramente a presença e a ação 
de Deus. Mas a prece de lou-
vor é importante. Não deve ser 
praticada só na felicidade, mas 
sobretudo em horas difíceis.

Este é tempo de louvor, 
como Jesus que no momento 
escuro louva o Pai. Aprende-
mos que através do caminho 
difícil, é possível ver novo pa-
norama, horizonte mais aber-
to. Louvar é como respirar ar 
puro: purifica a alma, não nos 
aprisiona nas dificuldades.

Há grande ensinamento na 
famosa oração que São Fran-
cisco compôs no final da vida: 
o “Cântico das criaturas”. Não 
escreveu em momento de ale-
gria, de bem-estar, mas, pelo 
contrário, no meio das dificul-
dades. Francisco estava quase 
cego e sentia na alma o peso da 
solidão, o mundo não mudou 
desde o início da pregação. Po-
deria ser o momento da desi-
lusão, mas naquele instante de 
tristeza, de escuridão, Francis-
co reza. E reza louvando. Fran-
cisco louva a Deus por tudo, 
por todos os dons da criação e 
até pela morte.

Os santos nos mostram que 
podemos louvar sempre, nos 
momentos bons e maus, pois 
Deus é amigo fiel. É o funda-
mento do louvor: Deus é ami-
go fiel, e seu amor nunca falha, 
Ele está sempre ao nosso lado. 
Nos momentos difíceis e escu-
ros, encontremos a coragem 
de dizer: Louvado seja Deus!

LOUVAR 
A DEUS

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

Vacinas próprias nas próximas semanas
Presidente da Fiocruz afirma que espera iniciar produção de imunizantes em breve

ESTEFAN RADOVICZ 

O infectologista Estevão Portela foi o primeiro a tomar a vacina Oxford/Astrazeneca na Fiocruz

A 
presidente da Fun-
dação Oswaldo Cruz 
(F iocruz) ,  Nís ia 
Trindade, anunciou 

ontem que espera começar 
a produzir a própria vacina 
contra covid-19 nas próxi-
mas semanas. Durante a ce-
rimônia simbólica, a Fiocruz 
iniciou as primeiras imuni-
zações com as vacinas da Ox-
ford/Astrazeneca. Os primei-
ros foram os infectologistas 
Estevão Portela e Margareth 
Dalcomo. Dos dois milhões 
de doses que chegaram, o Es-
tado do Rio recebeu 185 mil. 

As doses da vacina desen-
volvida pela AstraZeneca e a 
Universidade de Oxford – e fa-
bricadas pelo Instituto Serum, 
na Índia – chegaram ao Rio na 
noite de sexta-feira. Ontem, 
houve a distribuição para ou-
tros estados. 

Os caminhões carregados 
com o imunizante começaram 
a sair no início da tarde. Pela 
manhã, teve início o processo 
de etiquetagem das de quatro 
mil caixas, segundo a Fiocruz. 
Cada caixa contém 50 frascos 
e 500 doses da vacina.

“Nós chegamos ontem 
(sexta-feira) bastante tarde 

aqui e começamos a ver um 
processo intenso de traba-
lho, que varou a madrugada 
e transcorreu durante a ma-
nhã. É muito emocionante fa-
zer parte dessa história, que 
sabemos que há muito traba-
lho a fazer”, disse Nísia. 

Mauricio Zuma, diretor 
do Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos (Bio
-Manguinhos/Fiocruz), afir-
mou que o sentimento é de 
esperança. “Existe uma ex-
pectativa muito grande pelas 
vacinas, essa é a esperança 
de milhões de brasileiros, 
e é explicada pela situação 
difícil que estamos vivendo. 
Hoje é um dia especial, esta-
mos recebendo as vacinas do 
instituto Serum, na Índia”.

Após a cerimônia, Mar-
gareth Dalcomo, uma das 
primeiras vacinadas, disse 
que o país poderá celebrar 
quando a cobertura vacinal 
for relevante. 

“Pensei que vai chegar um 
dia que realmente podere-
mos comemorar. Hoje é um 
dia simbólico. Nós vamos co-
memorar de verdade quando 
tivermos 70% da população 
vacinada”, disse. 

 NO prefeito Eduardo Paes 
afirmou ontem em live que 
profissionais da Educação 
deveriam fazer parte dos 
grupos prioritários na vaci-
nação. “A gente segue a re-
gra do governo federal, mas 
acho que o pessoal da Edu-
cação deveria ser tratado 
como prioritário. Mas, em 
determinado momento, se-
rão priorizadas nas próximas 
fases”, disse. 

A prefeitura anuncia na 
quarta-feira o plano de vol-
ta às aulas no Rio.

Paes defende 
prioridade

DOSES ARMAZENADAS EM NITERÓI

Distribuição a municípios começa amanhã de manhã

 NA distribuição das vacinas 
Oxford/Astrazeneca para os 
92 municípios do estado está 
marcada para amanhã de ma-
nhã. Os doses sairão da Coor-
denação Geral de Armazena-
gem, em Niterói. A organização 
do envio das cerca de 185 mil 

doses foi feita ontem.
A divisão terá com critério a base 

populacional. Mas ainda não há a 
confirmação de quantas doses cada 
cidade receberá nesta leva. Pelo 
cronograma do estado, as doses 
podem ser aplicadas sem a neces-
sidade de guardar metade para 

a segunda dose. Isso porque o 
intervalo entre as vacinas é de 
até três meses, ao contrário da 
Coronavac, que é de até 28 dias.

Há a esperança de que, em 
até 12 semanas haja nova leva. 
Não há previsão de recebimento 
de mais remessas de vacinas.

O percussionista Antenor 
Marques Filho, o ‘Gordinho 
do Surdo’, morreu ontem, 
aos 75 anos de complica-
ções da covid. Ele começou 
a carreira no grupo Nosso 
samba, fez parte do Exal-
taSamba e tocava o cantor 
Thiaguinho.

DIA A DIA

PARA EDUCAÇÃO

LUTO NO SAMBA
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P
rimeiro, Platão, Grécia, 
na Alegoria da Caver-
na: “A Educação não 
é o que alguns indi-

víduos proclamam ser ela, a 
saber, inserir conhecimento 
em almas que dele carecem, 
como inserir visão em olhos 
cegos. O poder do aprendizado 
de cada um é como olho que 
não é capaz de ser girado da 
escuridão para a luz sem que 
se gire o corpo inteiro. A con-
clusão é que a Educação não 
é a arte de introduzir visão 
na alma. Ela tem como certo 
que a visão está presente na 
alma, mas não a dirige corre-
tamente e não lança o olhar 
para onde deveria; a Educa-
ção é a arte de redirigir a visão 
adequadamente.”

Da civilização Asteca, do 
México: “Os antigos apren-
deram a conciliar a criação e 
o tempo, explorando pouco 
e bem a riqueza da selva e a 
fragilidade do vale. Mas quan-
do as castas dos governantes 
colocaram o poder por cima 
da grandeza da vida, a terra 
não bastou para sustentar 
exigências, vieram guerras, 
caiu o poder e permaneceu a 
terra. Quando a sociedade se 
torna materialista, perde a ca-
pacidade de compreender a 
linguagem dos símbolos, pró-
prio das Almas sensíveis, ca-
pazes de enxergar a vida com 
profundidade.”

Da Índia, no Bhagavad 
Gita: “Pensa-se que a luz e a 
escuridão são as eternas sen-
das do mundo. Conhecendo 
estas sendas, o Iogue não se 
confunde. Em todos os tem-
pos, mantém-te firme no Yoga, 
Oh Arjuna.” Jesus, do Oriente 
Médio: “Conhecereis a verda-
de e a verdade vos libertará.” 
Antes de descobrirmos o que 
é a Verdade, que sejamos ver-
dadeiros. Vamos!

SABEDORIA 

ETERNA

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.  

BLOG FM_FERNANDO MANSUR

Moradores 
reclamam 
da água
Mesmo após protocolo de 
emergência realizado pela 
Cedae, moradores de pelo 
menos três bairros da ca-
pital ainda se queixam de 
água com cheiro e gosto, 
neste sábado. Segundo os 
relatos do Estácio, Ilha do 
Governador e Cordovil, 
Zona Norte, a condição é 
a mesma há pelo menos 
três dias e se assemelha ao 
que aconteceu no ano pas-
sado, durante a crise no 
abastecimento provoca-
da pela presença da alga 
geosmina na água forne-
cida pela companhia. Já 
na Zona Oeste, em Campo 
Grande, uma moradora 
relata que a água voltou 
a chegar transparente e 
sem odor, mas o gosto de 
terra ainda é sentido. 

Procurada, Cedae re-
forçou o prazo deste do-
mingo para que o forne-
cimento será reestabele-
cido em todos os bairros 
e se comprometeu a ava-
liar a condição da água 
nos endereços relatados 
pelos entrevistados que 
concordarem com a visita 
da companhia. 

No Rio, carreata pede 
saída de Bolsonaro
Uma carreata reuniu mili-
tantes e políticos de opo-
sição na manhã de ontem, 
no Rio de Janeiro, para 
pedir o impeachment do 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro.

A carreata começou por 
volta das 10h, em frente 
ao Monumento Zumbi 
dos Palmares, no Centro 
do Rio, e foi até a Praça 
da Bandeira antes de re-
tornar ao local. Outras 
carreatas e manifesta-
ções ocorrem em diversos 

lugares do Brasil, também 
pedindo o impeachment de 
Bolsonaro. No Rio, a mani-
festação contou com a par-
ticipação de políticos como 
Monica Benicio, Glauber 
Braga e Sâmia Bonfim, do 
PSOL, e Benedita da Silva 
e Tainá de Paula, do PT. “O 
Brasil não suporta mais a po-
lítica de morte de Jair Bol-
sonaro”, escreveu Tainá de 
Paula, ao publicar um vídeo 
do ato em seu Twitter. “Hoje 
temos o único grito possível: 
Fora Bolsonaro!”.

BigNato é preso por 
associação ao tráfico
Rapper e namorada foram encontrados em casa com 
grande quantidade de drogas, como maconha e LSD

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Rapper BigNato foi preso junto com a companheira na Tijuca

A 
Polícia Civil do Rio 
de Janeiro prendeu 
ontem Diego da Sil-
va Simões Filho, de 

24 anos, um rapper de classe 
média alta conhecido como 
BigNato, e a companheira Lei-
diane Vernes de Andrade Fer-
reira, de 19 anos. Eles são acu-
sados de atuar como trafican-
tes de drogas em shows no Rio 
e em outros estados como São 
Paulo. Os dois foram levados 
para a 13º DP, em Ipanema.

De acordo com o chefe de 
investigação da 13ª DP, dele-
gado Luis Filho, eles foram en-
contrados na casa da avó do 
rapper, na Tijuca, Zona Nor-
te do Rio, onde havia grande 
quantidade de drogas, como 
maconha, LSD e ecstasy, além 
de rádio transmissores, ma-
terial para embrulho de dro-
gas, dinheiro em espécie, 
simulacro de armas, joias e 
máquinas de cartão de cré-
dito. BigNato e Leidiane vão 
responder por tráfico de dro-
gas e associação ao tráfico. De 

acordo com a polícia, o rapper 
comprava drogas e frequen-
tava as comunidades do Jaca-
ré, Salgueiro e Nova Holanda, 
que são ligadas ao Comando 
Vermelho.

Segundo as investigações, 
o rapper promovia a venda 
de drogas também nas redes 
sociais. A prisão está relacio-

nada a do alemão Andreas Mi-
chael Leyendecker, de 60 anos, 
acusado de chefiar o grupo res-
ponsável pela venda de drogas 
sintéticas na Zona Sul da cida-
de. A equipe do rapper ainda 
não se manifestou nas redes 
sociais nem respondeu o con-
tato do jornal até a publicação 
desta reportagem.

Homem preso por 
morte de advogada
Um homem foi preso por 
matar a advogada Patrí-
cia Sá Fortes, que despa-
receu após um sequestro 
ocorrido na madrugada 
de sexta, em Itaipava, na 
serra de Petrópolis. O cor-
po da vítima foi localiza-
do pela Polícia Civil após o 
homem confessar o crime.

O ex-pedreiro Rogério 

dos Santos, de 49 anos, foi 
e n c o n t ra d o  p o r  e q u i -
pes Equipes da Coordena-
doria de Recursos Especiais 
(CORE) da Polícia Civil na 
Favela do Arará, em Ben-
fica, na madrugada deste 
sábado. A investigação foi 
conduzida pelas delegacia 
de Itaipava (106ª DP) e Pe-
trópolis (105ª).
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educação
ESPECIAL

ENSINO 
PRESENCIAL 

ENSINO 
À DISTÂNCIA

presente e fomenta a melhora de rendi-
mento do aluno. Além disso, o corpo do-
cente pode oferecer uma avaliação capaz 
de levar em consideração não apenas o 
conteúdo, mas também o modo como o 
aluno se comporta mediante sua apre-
sentação e prática, incentivando, dessa 
forma, uma maior produtividade aca-
dêmica do aluno e proporcionando uma 
noção maior do conteúdo.

Já o Ensino à Distância permite que o 
aluno tenha acesso aos conteúdos traba-
lhados a qualquer momento e disponível 
para qualquer dispositivo. O estudante 
também pode montar a sua própria 
rotina de estudos de acordo com a sua 
demanda no dia-a-dia. Existe também 
a possibilidade de se cursar uma se-

X 

gunda graduação, de uma forma 
mais rápida e econômica, sendo ne-

cessário destacar que o diploma de um 
curso de EAD possui o mesmo valor que 
o tradicional. Com essa certificação, o 
aluno está apto para ocupar cargos que 
exijam maior qualificação, prestar con-
cursos públicos de nível superior e en-
trar em pós-graduações.

Antagonistas? Talvez. Conheça as principais 
características desses que são os modelos 

protagonistas no ensino universitário brasileiro

AFINAL, QUAL MODALIDADE ESCOLHER?
A tecnologia é um item fortemente pre-
sente no cotidiano da sociedade e isso 
não pode ser diferente nas instituições de 
ensino. A adoção de meios tecnológicos, 
seja para o Ensino Presencial ou à Distân-
cia, deve ser o caminho para possibilitar 
a expansão do conhecimento dos alunos.

O Brasil ainda pode melhorar bastante 
na inovação e na atualização de seu siste-
ma de aprendizagem. Desse modo, tanto 
o Ensino Presencial quanto o Ensino à 
Distância podem proporcionar estímulos 
e os melhores instrumentos para que os 
alunos possam ser capazes de se desen-
volver e construir um futuro próspero.

A
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A 
sala de aula física no seu pa-
drão tradicional e o processo 
de aprendizado passaram por 
transformações significativas 

nos últimos anos. Há mais de 15 anos, 
quando surgiu o Ensino a Distância 
(EAD) na Educação Superior e com o 
surgimento de novas tecnologias da 
informação e da comunicação, as Ins-
tituições de Ensino se vêem obrigadas 
a investir cada vez mais em diferentes 
formas de aprendizado.

A inovação, criatividade, a capacidade 
de se adaptar às particularidades de cada 
aluno e de responder de forma imediata 
às necessidades do mercado e das novas 
gerações de alunos serão fatores funda-
mentais para o sucesso de uma nova for-
ma de promover o conhecimento.

Com a procura cada vez maior por uma 
capacitação rápida, o Ensino Presencial 
não é mais a única opção para aqueles 
que desejam estar em uma universidade. 
Apesar de ambos os modelos terem as 
suas qualidades, é muito comum que os 
alunos ainda tenham algumas dúvidas na 
hora de escolher entre uma dessas catego-
rias de ensino, porém existem caracterís-
ticas importantes entre os dois modelos 
que merecem ser destacadas.

O QUE CADA MÓDULO TEM  
DE MELHOR PARA OFERECER?
A Educação Presencial permite um 
contato mais direto com os professo-
res. Com isso, o estudante consegue 
tirar as suas dúvidas de forma 
mais prática e objetiva. Nesse 
módulo, a interação social en-
tre colegas e professores está 
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O 
sonho de entrar em 
uma universidade 
privada e conseguir 
um bom desconto ou 

até a isenção de mensalidades 
faz parte do cotidiano de inú-
meros jovens. As bolsas de es-
tudo são um ótimo caminho 
para quem pretende cursar 
uma faculdade particular mas 
não possui recursos financei-
ros para bancar a totalidade 
dos gastos do curso.

Existem diversos tipos de 
bolsas de estudo no país, com 
diferentes requisitos de parti-
cipação para quem pretende 
aliviar o seu orçamento. Esses 
benefícios podem ser custea-

Conheça as diferentes bolsas 
de estudos para custear sua 
formação na universidade

dos pelo governo, pelas uni-
versidades ou até mesmo por 
empresas privadas.

Confira agora algumas op-
ções de bolsas que podem te 
auxiliar a ter bons descontos 
ou uma renda extra dentro da 
universidade privada.

BOLSAS DO PROUNI
O mais conhecido sistema, 
que é fomentado pelo gover-
no federal, é o Programa Uni-
versidade para Todos, mais co-
nhecido como ProUni. Essa 
iniciativa oferece bolsas inte-
grais e parciais para alunos 
sem diploma de nível superior 
e que não possuem condições 

para arcar com os custos de 
uma faculdade particular.

Para se candidatar nesse 
programa basta apresentar 
nota a partir de 450 pontos 
na média das provas e não ter 
zerado a redação mais recen-
te do Enem, além de atender 
a critérios de renda familiar 
bruta mensal de até três sa-
lários mínimos por pessoa, 
além de ter cursado ensino 
médio em escola pública ou 
ser bolsista integral na esco-
la particular; ser portador de 
alguma deficiência; ser pro-
fessor da rede pública concor-
rendo a uma bolsa em curso 
de licenciatura.

As inscrições para o ProU-
ni são gratuitas e acontecem 
no primeiro e no segundo se-
mestre do ano. O candidato 
pode concorrer às vagas de 
cursos presenciais e a distân-
cia, em faculdades reconheci-
das pelo Ministério da Educa-
ção (MEC). Vale lembrar que 
quanto melhor o seu desem-
penho no Enem, mais chan-
ces de conseguir uma bolsa do 
ProUni.

BOLSAS DE EMPRESAS
Diversas empresas privadas 
possuem algum programa 
que busca incentivar a quali-
ficação de seus funcionários, 

seja com desconto integral 
ou uma boa porcentagem da 
mensalidade. Caso você já es-
teja empregado e buscando 
uma chance de melhorar seu 
currículo para conseguir uma 
promoção, procure o departa-
mento de Recursos Humanos 
para saber se a organização 
possui algum convênio com 
alguma universidade.

BOLSA DE AUXÍLIO DOCENTE
É concedida para estudantes 
que auxiliam professores em 
atividades, como preparação 
de conteúdos, cópia de docu-
mentos ou no momento de ti-
rar dúvidas de outros alunos, 

como a função de um monitor. 
A bolsa auxílio docente é se-
mestral e só pode ser ofereci-
da para matérias que já foram 
cursadas pelos estudantes.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Para conseguir entrar nessa 
modalidade de bolsa é neces-
sário fazer parte do programa 
de iniciação científica da fa-
culdade e dedicar parte de seu 
tempo à pesquisa acadêmica, 
sob a orientação de um profes-
sor. A bolsa de Iniciação Cien-
tífica de faculdades privadas 
normalmente são oferecidas 
em forma de descontos nas 
mensalidades.

REPRODUÇÃO

BOLSAS DE 

ESTUDO PARA 

CUSTEIO DA 

FACULDADE
Existem inúmeras formas de 
bolsas de universidades privadas 
oferecidas no Brasil. Descubra 
como adquirir esses benefícios
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A política de descontos através do parcelamento sem juros traz alívio ao 
bolso do estudante que pretende ingressar em uma universidade privada

A
ssim que o ensino 
médio se encerra, 
muitos jovens pos-
suem o desejo de 

ingressar em uma universi-
dade. Muitos dedicam todo 
o seu tempo nos estudos 
para garantirem uma vaga 
em universidades públicas, 
mas, com a grande concor-
rência, acabam não passan-
do ou até mesmo desistindo 
do processo seletivo. O aluno 
conta com uma vasta lista de 
universidades particulares 
que são referência em ensino 
espalhadas por todo o país.

Quando falamos em pro-
cesso seletivo de faculda-
de privada, logo nos vem à 
mente o tradicional vestibu-
lar, mas nem sempre é neces-
sário passar por essa etapa 
para começar uma gradua-
ção. Com a evolução do mun-
do da educação, caso o estu-
dante não consiga aprovação 
em programas do governo, 
outros processos foram in-
troduzidos para que o aluno 
possa ingressar na faculda-
de, tendo como flexibilizar 
pagamentos de mensalida-
des ou bolsa de estudos.

Dentre essas oportunida-
des, os estudantes podem 
recorrer ao financiamento 
estudantil privado, também 
chamados de crédito estu-
dantil. Existem universida-
des que contam com pro-
gramas dedicados a ajudar 
o estudante a concluir seus 
estudos. As diretrizes dessa 
modalidade variam de acor-
do com a instituição, assim 
como os juros e o período ge-
ral de financiamento.

Há mais de 30 anos no 
mercado, a UniCarioca é 

DIVULGAÇÃO/ UNICARIOCA

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Nem sempre é 
preciso passar pelo 
tradicional vestibular 
para ingressar num 
curso de gradução

Temos uma política de 
desconto individual, 
em que analisamos a 
necessidade de cada 
aluno nesses tempos 
de pandemia”
BÁRBARA AVELLAR,
Gerente de Rede da UniCarioca

Temos tradição em 
tornar acessível o 
ingresso ao ensino 
superior, sempre com 
responsabilidade 
social”
BÁRBARA AVELLAR,
Gerente de Rede da UniCarioca

um centro universitário de 
tradição no Rio de Janeiro, 
que possuii uma política de 
descontos própria, oferecen-
do descontos que variam de 
65% a 80% para quem in-
gressar via Enem ou Vesti-
bular. Esses percentuais são 
para matrículas realizadas 
neste mês de janeiro, com 
ingresso para o 1º semestre 
de 2021, e variam de acordo 
com o curso escolhido ou 
nota do Enem (quanto maior 
a nota maior o desconto).

A instituição também ofe-
rece programas de financia-
mentos, bolsas de estudo e 
descontos para os seus alu-
nos. Dentre eles o Programa 
Parcelamento Unicarioca, 
que é um programa de par-
celamento estudantil da ins-
tituição que facilita o paga-
mento das mensalidades do 
aluno, possibilitando que ele 
pague 50% das mensalida-
des durante o curso e os ou-
tros 50% só depois de forma-
do, com pequenas parcelas e 
sem juros, diferenciando-se 
assim do financiamento.

Bárbara Avellar, gerente 

de Rede da UniCarioca. des-
taca que a universidade pos-
sui uma tradição em tornar 
acessível o ingresso ao ensi-
no superior e em fomentar a 
educação com responsabili-
dade social focando na situa-
ção de cada aluno para fazer 
com que a relação estudan-
te/universidade seja a mais 
honesta possível.

“Identificamos que ter 
uma política de descontos 
própria é mais benéfico para 
o aluno. Ele não fica refém 
de financiamentos e possível 
endividamento futuro. Te-
mos ainda uma política de 
desconto individual, em que 
analisamos a partir da neces-
sidade de cada aluno nesses 
tempos de pandemia. Outro 
ponto para facilitar o acesso 
neste período foi flexibilizar 
o ingresso via Enem. Para 
não depender somente do 
último resultado, estamos 
aceitando os resultados da 
prova dos últimos 5 anos.”, 
declarou Bárbara.

Para conseguir parcelar 
o seu curso, primeiramen-
te o candidato deve realizar 
a inscrição no Processo Se-
letivo da UniCarioca. Após 
conseguir a aprovação, o 
aluno deve solicitar o par-
celamento no ato da matrí-
cula. (a inscrição passará 
por uma análise e após isso 
o candidato será notificado 
sobre o resultado final). Pas-
sada essa fase, o aluno deve 
comparecer na UniCarioca 
para efetuar a validação do 
contrato, bastando acompa-
nhar em seu email cadastra-
do como acessar o portal do 
aluno para continuar o pro-
cesso do parcelamento). De-
pois disso é sorriso no rosto 
e parcelamento garantido.

UM INCENTIVO 

AO ACESSO PARA 
O ENSINO SUPERIOR

Bárbara Avellar, 
gerente de Rede 
da UniCarioca  

educação
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Mesclando ideias do EAD e das aulas presenciais, modelo promete vir para ficar

E
m todo o mundo, a 
pandemia do novo 
coronavírus trouxe 
diversos desafios para 

serem superados na socieda-
de, tanto na área da Ciência, 
como na saúde ou na econo-
mia. Na educação, o cenário 
não foi diferente. Cada vez 
mais, o ambiente da sala de 
aula precisa estar adaptado às 
novas tecnologias, presentes 
no cotidiano principalmente 
dos jovens. E uma atualização 
que vem ganhando cada vez 
mais prestígio é o modelo hí-
brido de educação.

O Ensino Híbrido ou semi-
presencial nada mais é do que 
a metodologia que mescla o 
aprendizado virtual com o 
presencial, unindo momen-
tos em que o aluno estuda de 
forma remota com a aprendi-
zagem de forma presencial, 
valorizando a interação entre 
professores e alunos, buscan-
do que os alunos aprendam 
mais e melhor. Esse método 
busca utilizar tecnologias 
com o foco na personalização 
das atividades de ensino e de 
aprendizagem, apresentando 
aos educadores novas manei-
ras de integrar tecnologias di-
gitais ao currículo escolar.

O Ensino Híbrido propõe 
um maior engajamento dos 
estudantes no aprendizado 
fornecendo um planejamen-
to personalizado para cada 
estudante. Somado a isso, 
otimiza o aproveitamento do 
tempo do aluno com o profes-
sor ofertando experiências de 
aprendizagem ligadas às di-
ferentes formas de aprender 
dos alunos proporcionando 
uma maior aproximação com 
o cotidiano do aluno.

Em um curso semipresen-

DIVULGAÇÃO/ UVA

ENSINO HÍBRIDO: 
SURGE NOVA TENDÊNCIA

Pátio da Universidade Veiga de Almeida (Tijuca): mesmo cursos 100% presenciais vão ter práticas online

D
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VA cial, o aluno tem acesso livre 

às dependências físicas da 
universidade a todo momen-
to e precisará ir ao campus 
apenas para realizar determi-
nadas atividades, como: au-
las práticas em laboratórios; 
provas presenciais; atividades 
complementares do curso; e 
banca de avaliação do Traba-
lho de Conclusão de Curso.

Com mais de 45 anos de 
história, a Universidade Veiga 
de Almeida aposta nessa mo-
dalidade de ensino como algo 
capaz de inovar sem deixar 
para trás métodos de sucesso 
oriundos da graduação pre-
sencial. O diretor acadêmico 
corporativo da Ilumno, man-
tenedora da UVA, Gilberto 
Silva, destaca a influência da 
pandemia na ascensão desse 
modelo de ensino e que a gra-
duação semipresencial, que 
já vinha sendo oferecida em 
menor escala, é hoje apontada 
como solução sem volta.

“A pandemia da Covid-19 
acelerou processos tecnológi-
cos que estavam começando 
e que ainda demorariam anos 
para se consolidarem, como 
é o caso do ensino semipre-
sencial. A bem-sucedida ex-
periência da virtualização das 

O formato 
tradicional de aulas 
100% expositivas há 
muito tempo já não 
conseguia cativar as 
novas gerações”
GILBERTO SILVA,
O diretor acadêmico corporativo
da Ilumno, mantenedora da 
UVA, Gilberto Silva

aulas, com aprendizado para 
professores e alunos, compro-
vou que é possível manter os 
padrões de qualidade e até 
mesmo melhorar o ensino. O 
formato tradicional de aulas 
100% expositivas há muito 
tempo já não conseguia cati-
var as novas gerações, extre-
mamente adaptadas ao mun-

do digital.”, afirmou Gilberto.
O diretor avalia que mesmo 

os cursos 100% presenciais 
deverão incorporar em sala 
de aula novas práticas como 
uso de aplicativos, conteúdos 
em vídeo, entre outras.

“O semipresencial traz o 
melhor dos dois mundos: a 
tecnologia como aliada na 

captação da atenção dos alu-
nos e o trabalho integrativo 
e em conjunto para produ-
ção de projetos colaborati-
vos. Se podemos ver o lado 
cheio do copo dessa crise sa-
nitária, ele é, sem dúvida, o 
salto qualitativo do ensino e 
aprendizado que está se de-
senhando”, finalizou.

educação
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FLAMENGO

VASCO

Mengão pega o Athletico-PR 
de olho no topo na tabela
Rubro-Negro  
quer vitória sobre 
o Furacão para  
se aproximar  
da liderança

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O técnico Rogério Ceni comanda o Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro

A
thlético-PR e Fla-
mengo se enfren-
taram cinco vezes 
durante o ano de 

2020. Hoje, às 16h, as duas 
equipes fazem a sua última 
partida nesta temporada 
e o duelo, que acontece na 
Arena da Baixada, em Curi-
tiba, tem cara de “decisão” 
para ambos os clubes. 

Com duas vitórias conse-
cutivas, o Flamengo passou 
a 55 pontos. O Rubro-Negro 
ainda tem um jogo a menos 
e um confronto direto com o 
Internacional, com 59 pon-
tos. De acordo com os cálcu-
los do matemático Tristão 
Garcia, a equipe carioca tem 
14% de chances de conquis-
tar o Brasileiro.

Enquanto isso, o Athleti-
co-PR, com 39 pontos, ain-
da luta para conquistar uma 
pontuação que afaste de vez 
o perigo do rebaixamento 
para a Série B do Campeo-
nato Brasileiro. Atualmente, 
a vantagem do Furacão para 
a zona da degola é de sete 
pontos, porém, a situação 

para os paranaenses ainda 
não é cômoda o suficiente.

DOIS DESFALQUES

O Flamengo terá dois des-
falques para o confronto 
diante do Athletico-PR. Bru-
no Henrique e Renê estão 

suspensos. O Rubro-Negro 
deverá entrar em campo 
com Hugo Souza (Diego Al-
ves); Isla, Willian Arão, Gus-
tavo Henrique e Filipe Luís; 
Gerson, Diego, Everton Ri-
beiro e Arrascaeta; Vitinho 
e Gabigol.

Germán Cano e Yago Pikachu marcaram 
para o Gigante, que subiu para 14º lugar

Time vence o Galo por 
3 a 2 e se afasta do Z-4

O Vasco ganhou um pouco 
mais de fôlego em sua luta 
para eliminar qualquer 
risco de rebaixamento no 
Brasileiro. Venceu o Atlé-
tico-MG por 3 a 2, ontem, 
em São Januário, e subiu 
para o 14º lugar, graças aos 
gols de Germán Cano (2) e 
Yago Pikachu - Hyoran e 
Eduardo Sasha desconta-
ram. No próximo domin-
go, mais uma vez em casa, 
o Vasco receberá o Bahia, 
adversário direto na briga 
contra a degola.

O Vasco começou o jogo 
mais recuado e, aos 12 mi-
nutos, Léo Matos meteu o 
braço na bola. Pênalti que 
Hyoran acertou a trave. Alí-
vio na Colina! Aos 17, Léo 
Matos se redimiu e serviu 
Cano, que encerrou um je-
jum de seis jogos sem mar-
car. O Galo ainda acertou 

a trave de Fernando Miguel 
e criou chances de empatar, 
mas, aos 31, Yago Pikachu am-
pliou para o Vasco. 

No segundo tempo, o Vas-
co levou um susto. O árbi-
tro Vinícius Gonçalves Dias 
Araújo viu o pênalti de Cas-
tan em Keno, mas o VAR 
mostrou que não houve a in-
fração. Aos 13, alegria cruz-
maltina: Benítez deu linda 
assistência para Cano, que 
matou no peito e sem deixar 
a bola cair acertou um chu-
taço de primeira. O ferrolho 
cruzmaltino foi desarmado 
pouco tempo depois por in-
termédio de Hyoran. O gol 
animou os mineiros, que 
foram se mandaram para o 
ataque e levaram o Vasco à 
loucura. Já nos acréscimos, 
aos 48, Eduardo Sasha dimi-
nuiu, mas não impediu a vi-
tória vascaína.

a palinha do apolinho
ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

PISTA ESCORREGADIA

UM CLÁSSICO 
ESCONDIDINHO

PEDALADAS

 N Fluminense e Botafogo já 
arrastaram multidões ao 
Maracanã um sem número 
de vezes na históris do con-
fronto, promovendo espe-
táculos simplesmente me-
moráveis. Hoje se encon-
trarão em São Januário, às 
20h30, sem público e sem 
o interesse de outras épo-
cas. O Fluminense ainda 
brigando por vaga na Li-
bertadores, o Botafogo ten-
do que ganhar o primeiro 
de uma série de sete jogos 
para fugir do rebaixamen-
to no Campeonato Brasi-
leiro, tarefa árdua para 
quem em 31 jogos venceu 
apenas quatro.

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

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

 NEmbolou geral e quem 
quiser disputar título do 
Brasileiro terá que entrar 
em cada rodada que falta 
como se fosse final de Copa 
do Mundo. O menor descui-
do pode significar o fim da 
linha e os três pontinhos em 
disputa passam a valer ouro. 
O Flamengo voltou para a 
briga depois que o Interna-
cional travou o São Paulo, e 
Grêmio e Atlético-MG em-
pataram. Depende das pró-
prias forças para conquistar 
o título. Jogará hoje contra o 
Atlhetico-PR enquanto sua 

torcida secará o Colorado no 
Gre-Nal. Rogerio Ceni não 
terá Rodrigo Caio, machuca-
do, e Bruno Henrique (foto), 
suspenso. Será um teste de 
nervos, pois Autuori vai tirar 
partido disso fechando os ca-
minhos, trabalhando o siste-
ma nervoso do adversário, 
sobretudo se sair com gol na 
frente. Será um teste de fogo 
para o equilíbrio emocional 
dos cariocas, que precisam 
saber que assim será até o fi-
nal. A partir de agora vale o 
lema do Horta, é Vencer ou 
Vencer.

 N Governo do Rio de Ja-
neiro libera a presença 
de convidados na final 
da Libertadores en-
tre Santos e Palmeiras, 
no próximo sábado, no 
Maracanã. Cota de 10% 
da capacidade, ou seja, 
sete mil presentes. Eles 

acham que convidados não 
passam vírus.

 N O atacante Wellington Sil-
va pode trocar o Fluminen-
se pelo Gamba Osaka, do 
Japão.

 N Onda da pandemia de 
Covid-19 pode paralisar o 
Campeonato Português.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N A  b oa  ca m pa n h a  d o 
Bragantino no Brasileiro 
anima a Red Bull, empre-
sa investidora. A ideia é 
montar uma equipe ain-
da mais forte e ambiciosa 
para 2021. Com asas.

 NTudo indica que cami-
nha para o fim o relacio-
namento  entre Messi e o 
Barcelona, é visível o seu 
desconforto e a impres-
são é de que  espera junho 
chegar para se despedir.

Pikachu (E) e Cano garantiram a vitória sobre o Atlético-MG

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

FLUMINENSE X BOTAFOGO

Em temporada de aliança, Clássico 

Vovô expõe diferenças entre os times
Pela sexta vez na atual tem-
porada, Fluminense e Bota-
fogo se enfrentam hoje, às 
20h30, em São Januário. O 
confronto marca o último 
duelo entre os dois times em 
2020-2021, que sinalizou 
uma aliança entre os dois ri-
vais, mas que termina com 
os dois clubes vivendo situa-
ções bem diferentes neste 
Campeonato Brasileiro.

Aliados contra o retorno 
do futebol durante a pan-
demia, Fluminense e Bota-
fogo chegaram até mesmo 
a marcar dois confrontos 
amistosos antes do começo 
do Brasileiro. Além disso, es-
tabeleceu-se ali a Taça Ger-
son-Didi, que poderá ir para 
o Tricolor em caso de empa-

te ou vitória hoje. Em caso 
de vitória do Botafogo por 
um gol de diferença, a taça 
será decidida nos pênaltis. 
O Glorioso fica com o títu-
lo se vencer por dois gols de 
diferença.

Porém, apesar dessa alian-
ça e desse troféu em caráter 
amistoso, o momento dos 
dois clubes é bem diferente. 
Enquanto o Fluminense luta 
por uma vaga na Libertado-

res, o Botafogo está virtual-
mente rebaixado para a Série 
B. De acordo com os cálculos 
do matemático Tristão Garcia, 
o risco alvinegro é de 99%.

O Fluminense deverá ir 
para campo hoje com Mar-
cos Felipe, Calegari, Matheus 
Ferraz (Nino), Luccas Claro 
e Egídio (Danilo Barcelos); 
Martinelli, Yago Felipe e Mi-
chel Araújo; Luiz Henrique, 
Lucca e John Kennedy (Feli-
ppe Cardoso).

Já o Botafogo deverá ser 
escalado com Diego Cavalie-
ri, Kevin, Marcelo Benevenu-
to, Rafael Forster e Victor 
Luis; Zé Welison, Caio Ale-
xandre e Bruno Nazário; Ma-
theus Nascimento (Angulo), 
Matheus Babi e Pedro Raul.

CITY VENCE E SE CLASSIFICA

Com gol de Gabriel Jesus, Manchester City 

fez 3 a 1 no Cheltenham Town, da Quarta 

Divisão, e segue na Copa da Inglaterra 

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

Tricolor e Alvinegro 
foram aliados contra 
o retorno do futebol 
durante a pandemia 
da covid-19

LUCIANO BELFORDDANIEL CASTELO BRANCO

 

DUELO

Os zagueiros 

Luccas Claro e Mar-

celo Benevenuto se 

enfrentam hoje no 

clássico

Se vencer hoje, o Fla 
vai virar vice-líder, 
pois o São Paulo 
empatou com o 
Coritiba, em 1 a 1, 
ontem, no Morumbi
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COMPRAR OU

ALUGAR? 

Especialistas 
apontam bom 

momento para 
escolher nova 

moradia. Aluguéis 
fecharam 2020 

com aumento de 
valores de 2,48%, 

bem abaixo da 
inflação

C
om a chegada da pan-
demia, os brasileiros 
passaram a ficar mais 
tempo em suas casas 

e buscar mais conforto em 
seus imóveis, o que resul-
tou no crescimento da bus-
ca pelo espaço perfeito. Uma 
pesquisa da Brain Inteligên-
cia Estratégica, em parceria 
com a Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção 
(CBIC), apontou que 40% 
dos 689 participantes têm 
a intenção de se mudar nos 
próximos dois anos, sendo 
que 32,5% deles já estão de 
olho nas ofertas do mercado 
imobiliário. Apesar da gran-
de procura, o aumento do va-
lor dos aluguéis fechou o ano 
de 2020 em 2,48%, segundo 
o Índice FipeZap, variação 
menor do que a inflação, que 
ficou em 4,2%.

No Rio, para alugar um 
imóvel padrão, com 65m², 
dois dormitórios e uma 
vaga de garagem, em de-
zembro de 2020, se gasta-
ria em média R$ 1.780 por 
mês, de acordo com o re-
latório mensal do Imóvel-
Web. O levantamento mos-
trou, ainda, que os bairros 
que registraram o maior 
aumento nos aluguéis fo-
ram a Barra da Tijuca, com 
um acréscimo de 16,4%, 
seguida do Humaitá, com 
18,5%, e Glória, que teve va-

riação de 19,4%. 
“Nos últimos anos, os 

preços caíram nominal-
mente, especialmente no 
Rio. O aumento de 2020 
reforça a percepção de re-
versão dessa tendência. 
Porém, com a inflação se 
acelerando e fechando o 
ano acima de 4,5%, ainda 
tivemos queda em termos 
reais”, comentou Eduardo 
Zylberstajn, coordenador 
do FipeZAP.

Para aqueles que tiverem 
a oportunidade de custear 
uma mudança, o momento 
pode ser oportuno. “Devido 
às condições de mercado, 
sobretudo no que se refere 
ao excesso de imóveis dis-
poníveis para venda e/ou 
locação o momento é pro-
pício para a barganha de 
preço e das condições de 
locação. Mesmo as famí-
lias que acham que não têm 
condições deveriam con-
sultar as incorporadoras 
que constroem habitações 
populares, pois existem 
excelentes oportunidade 
de preço e financiamento 
nesse setor, inclusive com 
subsídio do governo fede-
ral”, explicou o economista 
Sérgio Motta.

 > Se a decisão final for o 
aluguel, alguns cuidados 
precisam ser tomados 
durante as negociações 
a fim de evitar possíveis 
golpes, como orientou o 
advogado  especialista 
em Direito Imobiliário, 
Francisco Egito. “Des-
confie de negócios muito 
atraentes, com ofertas e 
condições fora da média 
do mercado. Nas plata-
formas imobiliárias você 
consegue ver o preço 
médio tanto para loca-
ção quanto para venda. 
Verifique se a empresa é 
bem localizada, se possui 
registro dos corretores, 
CNPJ e só faça qualquer 

depósito se estiver muito 
seguro do negócio”.

Também é importan-
te estar atento aos deta-
lhes do imóvel. “Visite 
o imóvel pessoalmente, 
veja todos os detalhes e 
se as instalações elétri-
cas e hidráulicas estão 
adequadas. Uma vistoria 
minuciosa, que deve es-
tar prevista no contrato”, 
alerta o advogado. 

“Se o imóvel precisa 
de obras é possível ne-
gociar com a imobiliária 
ou com o proprietário. 
Nesse caso, é importan-
te detalhar na vistoria 
o que precisa ser feito e 
também anexar um or-
çamento para esses con-
sertos. Se houver um 
acordo prévio de abati-
mento no aluguel já está 
dada a solução para a re-
forma”, finaliza. 

Tente evitar 
negócios ruins 
e frustrações

ALGO MAIS

O cenário está mais favorável para adquirir ou locar?

 N A melhor opção é sempre 
aquela que cabe no orçamento 
de cada família, como reforçou 
Sérgio Motta. “Essa decisão vai 
depender evidentemente das 
demandas das famílias, da ex-
pectativa de manutenção dos 
empregos e das oportunida-
des de preço dos imóveis e das 
condições de financiamento. 
Mas, se pensarmos somente 
na questão econômica, exis-
tem dois fatores que devem 
ser considerados: o custo do 
financiamento, ou do aluguel, 
e a valorização do imóvel”.

“No aspecto custo, devemos 
sempre comparar a taxa de ju-
ros do financiamento cobrado 
pelo banco com a “taxa” do 
aluguel, que pode ser calculada 

dividindo do valor do aluguel pelo 
preço do imóvel alugado. O resul-
tado menor é a melhor opção do 
ponto de vista econômico. Porém, 
ao compramos um imóvel tere-
mos direito a sua valorização fu-
tura, o que não ocorre na opção de 
locação. Isso deve ser balanceado 
no momento de decidir entre as 
opções”, ponderou o economista. 

Para o advogado especialista 
em Direito Imobiliário Francisco 
Egito, o mercado imobiliário está 
vivendo o melhor cenário para 
compra dos últimos anos. “Para 
quem ainda não comprou seu imó-
vel, as taxas de juros estão muito 
baixas, são as menores da história 
do Brasil. Isso significa uma pres-
tação que cabe no bolso, com o 
valor próximo de um aluguel, mais 

prazo para pagar e um preço 
muito convidativo. A compra 
está no seu melhor momento, 
se você tem renda disponível, 
FGTS para dar de entrada ou 
uma pequena reserva, esse é o 
momento para realizar o sonho 
da casa própria”. 

Mas, se ainda não for o mo-
mento adequado para fazer o 
investimento, alugar pode ser 
uma solução. “Existem mui-
tas ofertas para locação com 
preços convidativos. Durante 
o período que você alugar o 
imóvel poderá se planejar para 
comprar no futuro. A vantagem 
do aluguel é que você sempre 
pode mudar de bairro ou de 
rua, a locação também é uma 
boa alternativa”, acrescentou. 

“Devido às 
condições de 
mercado, o 
momento é 
propício para a 
barganha  
de preço”

CONFIRA

2,48%

R$ 1.780

689

Foi a média de aumento dos 
aluguéis em 2020, segundo 
o Índice FipeZap, variação 
menor do que a inflação, 
que ficou em 4,2%.

Seria o valor médio do 
aluguel de imóvel padrão, 
com 65m², dois dormitórios 
e vaga de garagem, em 
dezembro de 2020.

Pessoas participaram de 
pesquisa: 40% delas têm 
a intenção de se mudar nos 
próximos dois anos e 32,5% 
delas já estão de olho no 
mercado imobiliário.

Faça uma vistoria 
minuciosa  
das instalações 
elétricas e 
hidráulicas

Reportagem da estagiária Maria Clara 

Nóbrega, sob supervisão de Marina Cardoso

Existem excelentes 
oportunidade de preço e 

financiamento no setor 
de habitações populares, 

aponta economista
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

 PROMESSA DE 

DIÁLOGO
Na presidência da Câmara do Rio, Carlo Caiado garante que a Casa ouvirá os 
servidores e todas as análises técnicas antes de votar a reforma previdenciária

A 
abertura do ano le-
gislativo pela Câmara 
Municipal do Rio, em 
fevereiro, promete 

ser movimentada: o governo 
Paes planeja enviar à Casa, no 
início dos trabalhos, um paco-
te de austeridade que inclui a 
possibilidade de uma propos-
ta de reforma previdenciária, 
com o aumento da alíquota 
previdenciária do funciona-
lismo de 11% para 14%. De 
antemão, o novo presidente 
do Legislativo carioca, Car-
lo Caiado (DEM), disse que 
tratará o tema com diálogo, 
abrindo as portas do Parla-
mento para ouvir os servi-
dores: “Vamos encarar com 
muito diálogo, com muita 
percepção técnica, com bus-
ca de união no momento difí-
cil que o Rio de Janeiro vive. 
Inclusive, os servidores serão 
recebidos aqui”.

Ele ressaltou ainda que 
os vereadores já estão dis-
cutindo, no recesso, solu-
ções para a recuperação das 
finanças da cidade. “O re-
cesso é o momento do par-
lamentar estar próximo à 
sociedade, dialogar, pensar 
e ver as coisas. A demons-
tração nossa, no meio do re-
cesso, foi criar essa comis-
são de representação (para 
a retomada da economia do 
Rio). Então, nós já estamos 
discutindo esse pacote”, de-
clarou Caiado, em entrevis-
ta concedida à coluna na úl-
tima quinta-feira, quando 
houve a primeira reunião 
do grupo com o secretário 
de Fazenda, Pedro Paulo. 

Os estudos técnicos que a 
Prefeitura do Rio apresen-
tará também serão detalha-
dos pelos vereadores, mas 
o presidente da Câmara faz 

questão de citar o nome de 
Cesar Maia, seu colega de 
partido (DEM), de plenário 
e ex-prefeito do Rio por dois 
mandatos. 

Para Caiado, a avaliação 
de Maia sobre uma possível 
reforma será essencial, já 
que o ex-chefe do Executivo 
municipal não taxou os ina-
tivos da prefeitura, medida 
que a gestão anterior lançou 
mão, alegando o cumpri-
mento da Constituição. “O 
Cesar Maia é a nossa refe-
rência para essas questões 
de servidores”, afirmou.

O parlamentar disse que, 
antes de votar, a Câmara 
pretende entender a real si-
tuação do caixa da cidade (e 
da previdência): “O servidor 
público é o maior patrimônio 
que a Prefeitura do Rio tem. 
Muda prefeito, vereador, e o 
servidor está aí. A gente tem 
que olhar com muito carinho 
e os servidores não podem 
ser penalizados por erros 
de gestão política, e a gente 
também precisa entender 
que austeridade é essa”. 

Segundo ele, o funciona-
lismo “tem que ser prioriza-
do” e não pode ser afetado 
por erros políticos e de ges-
tão: “A maioria dos vereado-
res tem esse pensamento”. 
“Agora, se tiver demonstra-
ção de que ele não está sen-
do prejudicado, que é uma 
questão necessária, que vai 
manter os seus direitos, e 
que qualquer ação que tem 
que ser feita é para realmen-
te manter o direito deles, 
tudo tem que ser demons-
trado”, acrescentou.

Presidente da Câmara Municipal do Rio, o vereador Carlo Caiado (DEM) também faz questão de citar o ex-prefeito Cesar Maia como nome imprescindível nesse debate

RENAN OLAZ/CMRJ

Maioria dos 

vereadores 

defende que 

funcionalismo 

deve ser 

priorizado

Prefeitura tem cerca de 190 mil servidores ativos, inativos e pensionistas

DANIEL CASTELO BRANCO

 > O presidente da Câmara 
ressaltou que a Casa quer 
criar sua própria pauta, 
com uma postura mais ati-
va na apresentação de solu-
ções para que a cidade seja 
reerguida. Do mesmo par-
tido do prefeito Eduardo 
Paes (DEM), e ex-coorde-
nador da campanha do go-
vernante, Caiado também 
disse que manterá uma pos-
tura independente à frente 
do Legislativo. E assegurou 
que a Câmara não será uma 
extensão da prefeitura.

“Em quase todos os meus 
cinco mandatos eu fiz parte 
da mesa diretora, inclusive 
com o Jorge Felippe (DEM), 
ex-presidente, quero citar 
isso porque a minha chega-
da à presidência se mistura 
com essa experiência que 
eu tive (com ele). Ele sem-
pre foi muito experiente e 

manteve um equilíbrio for-
te na Casa. E nesses perío-
dos sempre lidei de forma 
independente”, declarou.

“Mesmo fazendo parte 
da base do governo Cesar 
Maia, sempre busquei ter 
minha posição de inde-
pendência. Então a presi-
dência da Câmara muni-
cipal será muito indepen-
dente”, prometeu.

Segundo Caiado, o seu 
primeiro ato no cargo - a 
criação de três comissões 
de representação - de-
monstra isso: “As compo-
sições das comissões mos-
tram essa independência. 
A de combate à covid, por 
exemplo, o presidente é o 
vereador Dr. João Ricardo, 
do PSC, o vice-presidente 
é o Paulo Pinheiro (PSL), e 
o relator é o Rogério Amo-
rim (PSL)”.

Garantia de independência 
do Poder Legislativo carioca

O servidor é o maior 
patrimônio que 
a prefeitura tem. 
Temos que olhar com 
carinho para que ele 
não seja penalizado 
por erros” 

CARLO CAIADO, presidente 
do Legislativo
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Nada a comemorar no Dia 
Nacional dos Aposentados
Sindicato reafirma luta por direitos de 35 milhões de segurados da Previdência

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

A maioria dos aposentados e pensionistas (67,5%), sobrevive com salário mínimo de R$ 1.100

O 
Dia Nacional dos 
Aposentados, come-
morado hoje, não 
será marcado por 

celebrações devido à pan-
demia da covid-19. Em con-
trapartida, o Sindicato Na-
cional dos Aposentados rea-
firma suas reivindicações: 
“Para a entidade, a grande 
luta vai ser garantir a vacina 
(contra o coronavírus) para 
todos os aposentados, espe-
cialmente para os idosos do 
nosso país. É o ponto chave 
para o dia 24 de janeiro, nos-
sa prioridade neste momen-
to”, disse João Inocentini, 
presidente da entidade. 

Segundo Inocentini, o sin-
dicato entrou com ações na 
Justiça, em todos os estados, 
cobrando um calendário de 
vacinação contra a covid-19 
e a garantia da vacina para 
todos os aposentados e pen-
sionistas do INSS. 

Conforme o sindicalista, 
atualmente o Brasil registra 
35 milhões de cidadãos vin-
culados à Previdência, sendo 
que 67,5% sobrevivem com 
apenas um salário mínimo 
atual de R$ 1.100. 

REIVINDICAÇÕES
“Vários segmentos da socie-
dade receberam o auxílio, 
no entanto, os aposentados 
ficaram de fora. Vale desta-
car que cerca de 10 milhões 
de trabalhadores brasilei-
ros que perderam o em-

prego durante a pandemia 
encontraram amparo nas 
rendas dos pais, beneficiá-
rios do INSS”. 

O sindicato também co-
bra a gratuidade nos trans-
portes públicos a partir dos 
60 anos: “É urgente a neces-
sidade de implantação da 
gratuidade nos transportes 
públicos aos cidadãos acima 
dos 60 anos. Ainda mais em 
tempos de crise econômica 
provocada pela pandemia, 
essa questão impacta direta-
mente na vida de milhões de 
aposentados, considerando 
que 67,5% ganham um salá-
rio mínimo (R$ 1.100) e o im-
pacto no orçamento familiar 
é considerável”, disse a enti-
dade, em comunicado.

ESTE ANO DE NOVO

 N O governo estuda antecipar 
novamente o décimo tercei-
ro salário de aposentados 
e pensionistas do INSS e o 
abono salarial. A intenção é 
iniciar os pagamentos entre 
fevereiro e março. Em 2020, a 
medida também foi adotada, 
com o pagamento integral do 
13º no primeiro semestre do 
ano. As informações são da 
Rádio Senado. 

Segu ndo a emis sora,  a 
iniciativa é bem vista pelo 
governo por injetar recursos 
na economia, após o fim do 

auxílio emergencial, sem ge-
rar custos extras. 

O projeto de iniciativa po-
pular foi adotado pelo sena-
dor Paulo Paim (PT-RS). Ele 
lembrou que, mesmo antes da 
pandemia, mais de 10 milhões 
de pessoas precisavam da ren-
da dos idosos para sobreviver.

“O país precisa saber que 
nesse centro de pandemia os 
aposentados estão arcando 
com maior parte das despe-
sas da família. Sai do bolso 
dele o socorro para filhos e 
netos”, disse.

Governo estuda antecipar o 13º



16    DOMINGO, 24.1.2021  I  O DIA

O sol rachava a caminha-
da no janeiro do Rio, 
e a prosa soprava uma 

brisa metafísica sobre os nos-
sos entendimentos. Júlio e 
Breno, de assunto em assun-
to, estacionaram as emoções 
para falar de Kush.

Kush era um cachorro. Che-
gou tímido tateando os cheiros 
da casa. E da gata. Sim, havia 
uma gata, Taga. Taga parecia 
professorar os jeitos de Kush. 
Ele se movimentava quase que 
deslizando. E, se não a via, es-
condida que gostava de ser, 
procurava-a sem incômodos 
nos poucos cômodos onde mo-
ravam. Quem disse que cão e 

Os cachorros têm lugar no céu

Gabriel 

Chalita 

professor e 
escritor

gata precisam brigar? Que preci-
sam se estranhar?

Os anos de alegria vão se des-
ligando, e outros se ligam sem 
que possamos decidir. Do jeito 
filhote ao entardecer cansado, ele 
ocupava aquele mundo. Era preto 
como as asas da graúna e foi se 
esbranquiçando como acontece 
com as forças que se despedem. 

Na caminhada, uma água para 
refrescar os pensamentos. E o 
pensamento nele prosseguia no 
dizer daqueles dois. Ele gostava 
de gente. Esmerava-se em desfi-
lar com elegância e olhava, em 
pose de atenção, para receber elo-
gios. Os passeios com ele eram 
obrigação de amor. Nos movi-
mentos de saída, ele já aguarda-
va na porta, ensinando gratidão. 
Sua felicidade dissipava qualquer 
antônimo. E o dia começava bem. 
No pôr do sol, ele admirava como 
gente. E, como gente, olhava as 

BUROCRACIA

A boa notícia é a demonstração 
de que, ao contrário do que vi-
nha parecendo, o Brasil pode se 
relacionar com outros países de 
forma madura e ter suas necessi-
dades atendidas de acordo com 
as possibilidades do parceiro co-
mercial. Para um país que, desde 
o início da pandemia, cometeu 
uma sucessão de erros desneces-
sários, começar a acertar agora 
pode não ser suficiente para eli-
minar o atraso do esforço de imu-
nização. Mas é, com certeza, uma 
demonstração de que tudo pode 
começar a andar desde que as au-
toridades passem a falar menos 
e trabalhar mais para proteger a 
vida da população.

ESTOQUE LIMITADO
O Rio de Janeiro deu início à va-
cinação na segunda-feira passa-
da, um dia depois de São Paulo. 
Mas há o risco de ter que inter-
rompê-la nos próximos dias por 
falta do produto. Os problemas 
que vinham impedindo a produ-
ção em larga escala de vacinas 
no Brasil persistem e, caso não 
sejam corrigidos, logo não ha-
verá doses disponíveis. 

Na prática, tudo o que o país 
dispõe até agora, além desses dois 
milhões de doses que vieram da 
Índia, são os 10,8 milhões de do-

Os dois milhões de doses vindas da Índia para reforçar o 
estoque brasileiro de vacinas contra a covid-19 trazem com 
elas, sem dúvida, uma das poucas notícias positivas em 

relação à campanha de imunização recebidas nas últimas sema-
nas. Não pela quantidade de doses recebidas. Esses dois milhões 
não passam de uma gota para um país que, para proteger toda 
sua população desse inimigo perigoso que é o coronavírus, preci-
saria de quase 400 milhões de doses.

É HORA DE FALAR MENOS E TRABALHAR MAIS

Um olhar sobre o Rio

ses da China e estão sendo distribuí-
das pelo Instituto Butantan, de São 
Paulo. De acordo com os protoco-
los que recomendam a aplicação de 
duas doses para se alcançar a imu-
nização máxima possível, isso é su-
ficiente para 5,4 milhões de pessoas, 
cerca de 2,5% da população. 

Dessas vacinas, o Rio recebeu, 
neste primeiro momento, um total 
de 488 mil doses — suficientes, por-
tanto, para imunizar 244 mil pes-
soas. Isso cobre todo o grupo prio-
ritário no estado, que reúne pouco 
mais de 232 mil pessoas, entre pro-
fissionais da área de Saúde e os ido-
sos mais expostos ao risco. 

SENSO DE URGÊNCIA 
A falta de vacina num país como 
o Brasil só se explica pelo excesso 
de burocracia e pela ausência de 
senso de urgência das autoridades. 
Um país que conta com duas das 
instituições científicas mais capa-
citadas para produzir imunizantes 
em todo o mundo, a Fundação Os-
waldo Cruz, do Rio de Janeiro, e o 
próprio Butantan, não poderia es-
tar a essa altura diante do risco de 
ver zerado seu estoque de vacinas 
contra a covid-19. 

O problema é que, no momen-
to em que foi preciso dar a elas os 
recursos necessários e as condi-
ções de trabalho adequadas, o que 

de um ano, as autoridades bra-
sileiras deveriam ter agido me-
ses atrás. Se o general Eduardo 
Pazuello, ao tomar posse no dia 
16 de maio de 2020, tivesse come-
çado a preparar o terreno para 
produção da vacina ao invés de se 
preocupar em comprar “tonela-

das” de hidroxicloroquina, talvez 
a produção brasileira já estivesse 
a todo vapor e não houvesse risco 
de escassez. Infelizmente, não foi 
o que aconteceu.

O mundo inteiro, inclusive o 
Brasil, está se mexendo e logo ha-
verá doses suficientes para imu-
nizar toda a população mundial. 
O problema não é o futuro, mas o 
presente. Todos querem ser vaci-
nados logo e isso é fundamental 
para que a Economia volte a an-
dar e as pessoas recuperem seus 
empregos e tenham renda. Neste 
momento, a atitude mais sensata 
é fazer o que deveria ter sido fei-
to meses atrás: dar aos cientistas 
da Fiocruz e do Butantan o apoio 
de que precisam para trabalhar e 
torcer para que chegue logo a vez 
do Brasil receber seus insumos. É 
hora de ter humildade e de espe-
rar que falhas semelhantes não 
venham a ser cometidas daqui 
por diante. 

expressões dos que sabem se ex-
pressar quando conseguem ver 
o espetáculo único de todos os 
dias. 

Júlio se emociona para falar 
da despedida. Pede desculpas. 
Eu digo, em sorriso, que com-
preendo o amor que eles nos dão 

e a dor de quando se vão. Con-
to dos meus cachorros que se 
foram. De um que partiu o ano 
passado. Do último abraço no 
tapete da sala, do último olhar, 
das primeiras lágrimas sem ele. 

Breno pede que Julio conte da 
missa. “Fomos à Igreja de São 
Judas Tadeu, e o padre, quan-
do começou a ler as intenções, 
disse: 

- Missa de sétimo dia de Maria 
Antonia e de... me desculpem, 
mas tem um nome aqui que não 
consigo pronunciar. Deixa eu so-
letrar K U S H. Tem alguém da 
família?

E eu, com riso nervoso e os 
olhos marejados, expliquei que 
era o meu cachorro. E achei 
que ganharia uma reprimenda. 
Ocorreu o contrário, o padre me 
acolheu com sorriso. Tempos de-
pois, nos encontramos na rua e 
ele se lembrou de mim e disse: 
“Viu que até o Papa Francisco 
disse que os cachorros têm lugar 
no céu?”.

Algum silêncio nos encon-
trou, enquanto minha imagi-
nação brincava de desenhar pa-

lavras. Como é bom encontrar 
pessoas que não têm medo de 
demonstrar os sentimentos. O 
que é o viver sem o sentir?

No mosaico dos sentimentos, 
encontramos recados todos os 
dias. Misteriosamente, eles apa-
recem tentando fazer desapare-
cer nossas insensibilidades. São 
trechos de vidas, são dizeres de 
encantamento, são silêncios re-
veladores. Por isso presto tanto 
atenção ao que os outros me di-
zem. Abro os compartimentos 
da escuta para que histórias de 
amor me preencham.

Por pessoas, por animais, pe-
los dias, pelas causas. 

No fim da caminhada, nos 
despedimos e voltei para a vida 
imaginando Kush brincando em 
algum jardim das transcendên-
cias. E abanando uma alegria 
capaz de ultrapassar o invísivel.

Alegre, terminei o meu dia.

“Os anos de alegria 

vão se desligando, 

e outros se ligam 

sem que possamos 

decidir”
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“A falta de 

vacina  no Brasil 

só se explica 

pelo excesso de 

burocracia”
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se viu entre as autoridades foi um 
bate-boca sem sentido e a inércia 
diante de providências indispensá-
veis para se ter acesso às substân-
cias necessárias para a produção 
do imunizante. Se o governador de 
São Paulo, João Doria, não tivesse 
desafiado Brasília e decidido ini-
ciar uma campanha de vacinação 
por conta própria, o Ministério da 
Saúde não teria acordado para o 
problema nem passado a tomar 
providências para acelerar o aces-
so às vacinas. Essa é a verdade, por 
mais incômoda que seja.

O problema é que, mesmo que 
passe a fazer tudo certo daqui por 
diante, nada se resolverá de uma 
hora para outra. Os produtores não 
estão atrasando a entrega da maté-
ria-prima porque são insensíveis à 
aflição do povo brasileiro nem por-
que desejam se vingar das falas ina-
dequadas de figuras graduadas do 
governo em relação à China. Agem 
assim porque trabalham com subs-
tâncias que, para gerar os efeitos es-
perados, precisam ser produzidas 
com zelo. Para ter acesso a elas neste 

momento em que o mundo inteiro 
está na fila, à espera de seu quinhão, 
a encomenda deveria ter sido feita e 
confirmada meses atrás. 

ESFORÇO MUNDIAL 
Por que o Brasil, mesmo dispondo 
de cientistas preparados como os 
da Fiocruz e do Butantan, não fez 
as encomendas na hora certa? Sim-
ples: isso não aconteceu porque, a 
despeito dos alertas feitos por eles, 
apenas no último dia 7 de janeiro 
(há pouco mais de duas semanas, 
portanto), começaram a cair as bar-
reiras burocráticas que impediam 
a importação. Para isso, o governo 
baixou uma medida provisória que 
dispensa a licitação para a compra 
das vacinas e de seus princípios 
ativos. Também foi dispensada a 
exigência de autorização específica 
da Anvisa para que a encomenda 
pudesse ser feita. 

Isso mesmo! Para ter agora os in-
sumos que permitirão aos laborató-
rios nacionais produzir as doses que 
protegerão sua população de uma 
ameaça que já é conhecida há mais 

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)
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Kiko

com os pés 
Voando

“E se olhar para o alto dá 

asas à nossa imaginação, 

mirar onde pisamos nos 

proporciona a dimensão 

de ter os pés no chão. Um 

equilíbrio difícil e tão 

necessário na vida”

no chão

“As nuvens, no entanto, 

acenam com desenhos.  

E são tão gentis que 

nos deixam imaginar 

o cumprimento que 

desejamos receber”

S
abe aquela sensação de viajar com a 
mente para bem longe de onde o nosso 
corpo efetivamente está? Andando por 
um lugar, mas com a cabeça a quilô-
metros daquele espaço? Possivelmente 

envoltos em planos, sonhos, tarefas a cumprir, 
angústias ou problemas a resolver. A tal ponto 
que se um conhecido passar por nós na rua é 
preciso que ele acene bem na nossa frente para 
que possamos, enfim, percebê-lo. 

É aquele famoso corre-corre da vida moderna, 
que nos tira os momentos de respiro. Instantes 
em que inspiramos de verdade o que está à nossa 
volta. Quando temos a chance de não correr tan-
to e olhar pelo trajeto que fazemos, mesmo que 
ele seja diário, encontramos tanta beleza. Recen-
temente, me deparei no Instagram com belos 
cliques de nuvens. Essas lindezas aparecem no 
céu como nossos amigos surgem diante de nós 
nas ruas. As nuvens, no entanto, acenam com 
desenhos. E são tão gentis que nos deixam ima-
ginar o cumprimento que desejamos receber.

Um dos registros de nuvens veio do pessoal da 
canoa havaiana, de Niterói, numa remada do pôr 
do sol. Lá ao longe elas acenavam como uma girafa 
no céu, segundo uma das praticantes do esporte.

E se olhar para o alto dá asas à nossa imagi-
nação, mirar onde pisamos nos proporciona a 
dimensão de ter os pés no chão. Um equilíbrio 

difícil e tão necessário na vida. Um outro cli-
que lindo também me capturou no Instagram: 
o trajeto da onda já se desfazendo na beirinha 
da areia, toda texturizada pela água. Aliás, pisos 
de todos os tipos me encantam. Podem ser os da 
Ilha Fiscal, palco do último baile do Império an-
tes da Proclamação da República, os paralelepí-
pedos, aqueles caquinhos de azulejo ou a areia e 
a grama que nos aceitam como somos, descalços.  

Seja olhando para o céu ou atentos aos pas-
sos do percurso à nossa frente, que todos nós 
possamos ter mais pequenos respiros na vida. 
Daqueles que não nos deixem grandes belezas 
passarem despercebidas.
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 N O que fez você largar duas faculdades (Direito e Relações Inter-
nacionais) para apostar na internet. Teve medo de não dar certo?

 L Eu sempre fui uma pessoa estudiosa. Gostava e gosto muito de estudar 
e eu fazia mesmo as duas faculdades, mas o que me levou a largar, por 
incrível que pareça, foi uma conversa que eu tive com o meu pai. Quan-
do eu iniciei na internet, esse trabalho começou a me consumir muito. 
Me consumir no sentido de aparecer uma boa oportunidade em uma 
semana de provas, por exemplo. Eram oportunidades que eu não podia 
perder, deixar de fazer e eu acabava perdendo as provas. Fui perdendo 
também as reposições das provas e eu ia perdendo as cadeiras, as ma-
térias e acabava deixando as faculdades de lado. Fui conversar com o 
meu pai e ele falou assim: ‘Gessica, isso que você está vivendo pode ser 
a oportunidade que você precise agarrar agora. Então agarra e depois, 
qualquer coisa que acontecer, você volta porque é um menina estudiosa e 
vai conseguir retomar’. Eu tive muito medo. Fiquei muitos meses receosa 
e até arrependida. Mas, eu segui o meu coração e os sinais de Deus. Essa 
conversa com o meu pai, eu senti que foi um sinal de Deus. Deu muito 
certo. Continuo estudando. Faço teatro, faço idiomas e gosto muito de 
ler. Eu considero o estudo a base de tudo e por isso eu sempre incentivo 
as pessoas a estudarem. Tenho certeza de que o tempo que eu passei na 
faculdade me ajudou muito a construir essa Gessica que sou hoje.

 N Pode-se dizer que você hoje é rica? Que a internet mudou a sua 
vida? O que ela te deu no sentido mesmo financeiro e realizações? 

 L Sim. Eu sou rica. Não tenho essa hipocrisia de dizer que a internet 
não mudou a minha vida na questão financeira. Mudou a minha vida 
completamente em todos os sentidos. No financeiro, principalmente, e 
graças a Deus hoje eu sustento toda a minha família. Pago os estudos dos 
meus primos e trago vários benefícios para todos que antes, eu não pode-
ria dar. A internet mudou a minha vida de uma forma transformadora.

FábiaOliveira

 > Ela é Gessica Kayane Rocha de Vas-
concelos, mas todo mundo a chama 
de Gkay. Aos 28 anos, paraibana de 
Solânea, município a 140 KM de João 
Pessoa, ela desde pequena gostava 
de estudar e por isso sempre foi cha-
mada de ‘a intelectual’ da família. 
Chegou a cursar duas faculdades ao 
mesmo tempo, mas largou tudo pele 
internet. Benditas redes sociais que 
mudaram em todos os sentidos a sua 
vida. Amiga de muitas celebridades, 
Gkay dá dica de como manter as ami-
zades no mundo dos famosos: “O que 
não se deve mexer no mundo dos fa-
mosos é não expor tudo, não expor 
demais. Evitar. Têm muitas coisas 
que é melhor não gravar, não filmar 
e fingir que não viu”, entrega.   

ENTREVISTA GKAY, ATRIZ E INFLUENCIADORA

 N Você fez plásticas? Quantas foram e gosta do que vê no es-
pelho ou ainda pretende mexer em alguma coisa?

 L Fiz plásticas e não tenho problemas para falar sobre esse assunto. 
Fiz silicone, rinoplastia, bichectomia, preenchimento... Estou muito 
feliz. Também se não tivesse feliz depois de um monte de coisas des-
sas (risos)... Eram operações e cirurgias que eu tinha muita vontade 
de fazer, mas não tinha condições financeiras de fazer. Sou da opi-
nião que quando você deseja mudar algumas coisas e tem condições 
de bancar, qual é o problema? 

 N Já sofreu algum preconceito por ser nordestina?

 L Já. Mas acho que sofri mais por ser mulher do que nordestina. Vi 
comentários pejorativos, que nós sabemos que existem contra os 
nordestinos. Sofri também perguntas intencionadas, mas eu sempre 
relevei porque acho que a xenofobia é algo tão obsoleto e ultrapas-
sado que não merece nem atenção.

 N Quem era Gkay de alguns anos atrás? Dizem que você 
mudou bastante...É verdade?

 L Mudei bastante esteticamente e amadureci. Sou outra mu-
lher porque quando eu comecei na internet, eu era uma me-
nina que nem sabia direito o que eu estava fazendo. Aprendi 
muitas coisas, amadureci, me empoderei muito e mudei, sim. 
Acho que isso é o bom da vida! Imagina uma pessoa sendo por 
anos a mesma, sem nenhuma mudança ou transformação e 
sem coragem de mudar. É preciso ter coragem para mudar. Eu 
mudei de estado, mudei de cidade, mudei de casa e de vida. Eu 
tenho muito orgulho das minhas mudanças, que acabaram 
construindo uma pessoa incrível.

 N A Gkay no lado profissional também mudou e evoluiu. 
Como você avalia essa mudança?

 L Com certeza. O meu lado profissional mudou bastante porque 
quando eu comecei, eu não tina muita noção. Fazia as coisas 
meio que levada, meio que natural. Hoje, eu não só tenho noção 
como sei da importância e da minha responsabilidade que é 
muito maior. Eu evoluí muito e com certeza ainda tenho muito 
o que aprender e evoluir.

‘O que ainda me falta é fazer  
algo internacional. Fazer um 
projeto e de ser vista pelo mundo, 
de romper fronteiras’
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MARIANA MORAIS

 n  O que você descobriu e aprendeu que não é de bom tom ou 
não se deve mexer no mundo dos famosos já que agora você 
é amiga de muitos?

 L Acho que o que não se deve mexer no mundo dos famosos é não ex-
por tudo, não expor demais. Evitar. Têm muitas coisas que é melhor 
não gravar, não filmar e fingir que não viu para depois não te pedirem 
um pronunciamento sobre aquilo que você não quer fazer (risos).

 n O que você não tolera?

 L Não tolero gente que cria clima errado. Sabe aquele tipo de pessoa 
que não te fala o que ela realmente quer falar naquele momento e fica 
enrolando? É aquela pessoa que você manda logo: ‘pula a abertura’. 
Não tolero. Eu prefiro que a pessoas chegue pra mim e fale  ou per-
gunte: ‘pode fazer?’. Detesto que me enrole. Chega na sinceridade. 
Outra coisa que eu não tolero é ser feita da idiota. Nunca deixe de 
me contar a informação. Nunca deixe de me contar uma coisa, não 
deixe para contar depois. Detesto.

 n Existe ou não a fogueira da vaidade entre os in-
fluenciadores? Já teve o tapete puxado?

 L Existe sim. É muita vaidade junta em um grupo. Muito 
ego e eu já tive o tapete puxado, mas acho que não é só 
no meio dos influenciadores. Acho que qualquer meio 
de trabalho, um ambiente em que você convive, existe a 
competição. Existem a vaidade, o ego e a concorrência 
e eu acho que é preciso ser sábio e ter sagacidade para 
perceber as coisas e saber também se afastar. Assim a 
gente vai aprendendo a lidar.

 n A Gkay quase não fala de amores, paixões e affairs. 
Faz o estilo mineirinha nas relações amorosas?

 L Eu não sou mesmo essa pessoa que se abre com relação 
aos relacionamentos e eu não sei como as pessoas aca-
bam descobrindo (risos). Eu prefiro deixar esse assunto 
em off porque acho relacionamento tão complicado, tão 
íntimo e que envolve só duas pessoas... Se você for parar 
para pensar e explicar, só vai viver de explicações, só vai 
ter tempo para se explicar. Prefiro que as pessoas foquem 
mais no meu trabalho. 

 n Você tem algum plano ou alguma meta que pen-
sa em fazer? 

 LPlanos e metas são só o que tenho. Sou uma pessoa de 
muitos planos, sonhos e metas. Inclusive para esse ano, 
vou dar até um spoiler para vocês. Podem aguardar que eu 
vou estar na Netflix, vou estar nos cinemas, talvez vou es-
tar novamente na Netflix e vou ter um projeto muito legal. 

 n Como é a Gessica? Ela sabe cozinhar, passar... Faz alguma 
coisa que ninguém imagina?

 L Na verdade, a Gessica é uma pessoa que gosta muito de ficar sozinha. 
Gosta de maratonar séries, gosta de ler e gosta muito de se inteirar 
em assuntos que ninguém imagina. Eu tenho esse lado introspectivo 
e intelectual, digamos assim. Gosto de games e acho que essas são 
coisas que a Gkay não pratica muito.  A Gessica precisa desse tempo 
e dessa atenção. As pessoas me perguntam: ‘você é sempre bem-hu-
morada?’. Não. Existem dias que eu acordo um porre e está tudo bem. 
Todo mundo é assim e é normal.

 n Teve ou não affair com Neymar? 

 L Todo mundo acha que eu tive um affair com o Neymar (risos). Es-
tamos aí, Neymar! Brincadeira. Eu amo o Neymar e ele é uma pessoa 
que sempre me tratou da melhor forma e tem uma energia linda. A 
gente nunca ficou. Não teria problema nenhum de falar se tivesse 
ficado com ele até porque o Neymar é um gatinho. É um homem 
solteiro e eu também sou. Amo o Ney e acho uma pessoa incrível.

 n Li que você foi roubada por um empresário. Como foi? E agora, 
você procura acompanhar mais o gerenciamento de sua carreira?

 L Sim. Eu já passei por muitas experiências ruins com relação ao meu 
agenciamento. São coisas que ficaram no passado, logo no começo da 
minha carreira. Graças a Deus estou com equipes maravilhosas, rodeada 
de pessoas incríveis que só impulsionam a minha carreira. Eu tive um 
agenciador que falou que eu estava com Síndrome do Pânico e por isso eu 
não poderia cumprir o compromisso, o evento. Ele pegava o dinheiro do 
contratante. Ele dizia que eu estava doente e eu em casa postando stories 
normalmente. Essas entre outras experiências, que ficaram no passado.

 n O que ainda te falta?

 L O que ainda me falta é fazer algo internacional. Fazer um projeto e de 
ser vista pelo mundo, de romper fronteiras. Eu estou me dedicando, es-
tou aprendendo inglês e espero que na minha primeira oportunidade, 
eu consiga agarrar com unhas e dentes. Acho que não é o que me falta, na 
verdade, eu acho que é uma meta. Gosto de falar que não me falta nada. 
Tenho uma família abençoada, amigos, um trabalho que eu amo e faço 
questão de trabalhar todos os dias. Tenho Deus no meu coração e guiando 
a minha vida. Então, eu não posso abrir a boca e dizer que falta alguma 
coisa. Não falta. Se vier algo é para somar e graças a Deus, eu tenho tudo.

‘A gente nunca ficou. Não teria 
problema nenhum de falar se 
tivesse ficado com ele até porque 
o Neymar é um gatinho’ 
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‘Eu sou rica 
e não tenho 
essa hipocrisia 
de dizer que 
a internet 
não mudou a 
minha vida’
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Todos os dias Paulo Roberto Martins, de 38 
anos, acorda por volta das 5h, toma café 
e prepara o desjejum para as cerca de 150 
aves que abriga em casa. À tarde, cuida das 
tarefas mais burocráticas da organização 
Renascer ACN, fundada em 2017. Antes de 
se mudar para Planura (MG) ele trabalha-
va na empresa da família, em São Paulo, e 
possuía um papagaio. A ideia de fundar a 
organização para resgate e reabilitação de 
animais silvestres surgiu após presenciar 
uma arara sofrendo um acidente.

ABRIGO COM 
MAIS DE 100 AVES

Faye Chandler é dona de Max, um filhote da raça 
cockapoo, e tinha acabado de comprar um quadro 
para decoração em um site, deixando o celular em 
cima do sofá. Ao voltar para a sala, viu a notificação 
de que o item havia sido despachado e não estava 
entendendo o que era a encomenda da cópia de um 
documento histórico. “Max pulou no sofá onde o meu 
celular estava. Ele ficou se mexendo, chacoalhando 
o bumbum até ficar confortável”, conta. Assim, Max 
comprou a cópia de uma carta de 1745, escrita pelo 
príncipe da Inglaterra Carlos Eduardo Stuart durante 
uma revolução, pedindo ajuda para reconquistar o 
trono. A dona de Max até tentou explicar ao vendedor 
o que aconteceu, mas não teve sucesso.

O pitbull Myron e o vira-lata Toulouse (foto) são conhecidos pelos fãs da can-
tora Ariana Grande pelos mimos que recebem da mãe famosa. Myron, o maior 
dos dois, foi adotado do rapper norte-americano Mac Miller, ex-namorado de 
Ariana, que morreu em 2018. Já Toulouse foi adotado de um abrigo de animais. 

CACHORRO ‘PEDE’ 

ITEM EM SITE OS PETS DE ARIANA GRANDE

REPRODUÇÃO

Jessica fala 
que o 
cachorro 
Roman e a 
coelha Sugar 
não se 
desgrudam e 
têm uma 
rotina juntos

Um gesto de empatia

Em Londres, um homem manco gastou cerca de R$ 2.169 
com consultas veterinárias para descobrir que seu cachorro 
não estava com a pata quebrada, mas estava o imitando. 
Ao ver o animal mancando, Jones o levou ao veterinário.  
E descobriu que Bill estava fazendo um gesto de empatia. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM 

DE OLHO NA 
SAÚDE DOS 
ANIMAIS
A acupuntura 
pode ser usada 
para a saúde do 
seu pet. Sem 
contraindicação 
e efeitos colate-
rais negativos, 
a prática pode 
aliviar dores, tra-
tar várias doen-
ças e acalmar os 
animais

FIQUE 
LIGADO!

Para alguns animais, a espécie é só um detalhe na 
hora de fazer amizade. Na casa da estaduniden-
se Jessica, a família já tinha um cachorro quando 

resolveu adotar uma coelha, sem saber que essa seria a 
melhor coisa que eles fariam.

Jessica era dona de Roman, um cachorro bem agitado 
e um tanto quanto estabanado e bruto. Mas tudo mu-
daria com a chegada da coelha Sugar. “Ela veio de um 
criador que não queria mais cruzar ela. Então, eu falei 
para o meu marido: ‘Ei, que tal resgatarmos um coelho?’”, 
relembra a dona dos dois em entrevista ao site The Dodo.

A estadunidense diz que foi muito rápido para o cachorro e 
a coelha se conhecerem e logo eles já estavam se dando bem. 
“Foi na primeira semana que nós trouxemos ela para casa. 
Sugar ficou solta para saltar por aí e fazer o que ela quisesse. 
Roman estava deitado no chão e deixou ela pular ao redor 
dele. Depois ele rolou até ficar de costas e sorriu para mim. 
Quando eu vi que isso aconteceu, eu fiquei: ‘Tudo bem, algu-
ma coisa está acontecendo aqui’”, conta.

UMA ROTINA JUNTOS
“O momento que eu percebi que eles estavam bem foi 
quando Roman tirou um cochilo no lugar onde Sugar 
ficava e ela se deitou perto dele e também dormiu. Se os 
coelhos dormem com as patas esticadas, eles estão tran-
quilos e foi isso que ela fez ao lado dele. Agora eles fazem 
tudo juntos”, completa.

Jessica fala que os pets não se desgrudam e têm uma 
rotina juntos. Eles adoram brincar juntos e todas as ma-
nhãs aproveitam um tempo ao ar livre com a dona. “Eu 
sei que ter o Roman ajudou com que a Sugar se sentisse 
segura aqui, porque ela tem um amigo. Sugar ajudou o 
Roman a aprender como ser sensível e respeitar o espaço 
dela”, Jessica conclui.

Uma amizade 
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FAZ SUCESSO
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HERMES é um pequeno chihuahua. Mas, por den-
tro, ele acredita piamente ser um destemido lobo. No 
Instagram, sua dona postou um vídeo do cachorrinho 

dando um longo uivado que parecia não ter fim. Os seguido-
res se derreteram pelo animalzinho. Na legenda da publicação, 

Hemes é descrito como um “chihuahua meio lobo”. Nos comentários, 
os internautas acharam o vídeo extremamente fofo.


