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HOSPITAL MODULAR DE NOVA IGUAÇU SERÁ INAUGURADO EM ABRIL. P. 2

Além de ser empresário, 
Edson escreveu dois livros. 

No ano de lançamento do 
segundo, ele tornou-se 
best-seller, ficando por 

vários meses entre  
os mais vendidos
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REFORÇO NA SAÚDE
Governo vai repassar mais de R$ 18 milhões 

para o município de Mesquita, que servirá 
para ampliar atendimento à população. P. 2

UMA VIDA DE

Ex-morador de 
Mesquita, Edson 
Urubatan já foi 
ambulante. Hoje, 
após criar um 
método de ensino 
próprio, é dono 
de 3 colégios 
de educação 
básica e 3 cursos 
preparatórios. P. 3

LUTA E SUCESSO



Baixada

O convênio com a prefeitura da cidade foi assinado no segundo dia do programa 
Governo Presente na Baixada. Dinheiro vai custear ampliação da rede de atendimento

Governo repassará R$ 18 milhões 
para unidades de saúde de Mesquita

ROGERIO SANTANA / GOVERNO DO RIO / DIVULGAÇÃO

Envolvidos na assinatura do convênio posam durante passagem do programa Governo Presente na Baixada

O Governo do Estado vai re-
passar mais de R$ 18 milhões 
para obras de construção e 
ampliação de cinco unida-
des de saúde de Mesquita. O 
convênio com a prefeitura da 
cidade foi assinado ontem, 
no segundo dia do programa 
Governo Presente na Baixa-
da Fluminense.

“Este tipo de parceria é 
o que temos buscado com 
todas as cidades: estado e 
prefeituras atuando juntos 
em benefício da população. 
A saúde básica é fundamen-
tal para que haja um bom 
trabalho de prevenção, evi-
tando que pessoas busquem 
no futuro uma emergência 
para resolver um proble-
ma. Temos que investir em 
unidades, clínicas e policlí-
nicas regionais. Essa é uma 
das nossas missões aqui na 
Baixada”, ressaltou o gover-
nador em exercício Cláudio 
Castro, que visitou unidades 
em construção.

As unidades beneficiadas 
são as clínicas da Família Ro-
cha Sobrinho e Walter Bor-
ges, policlínicas Cosmorama 
e São José, além do Comple-
xo São José. A parceria vai 
garantir que o programa da 
Saúde da Família tenha to-
das as suas unidades em fun-
cionamento, ampliando de 
82% para 100% a cobertura 
da rede de atenção básica.

“O repasse de verbas do 

Governo do Estado do Rio 
será essencial para a melho-
ria dos serviços prestados 
para a população da nossa ci-
dade. É um grande presente 
para Mesquita”, disse o pre-
feito Jorge Miranda.

Nesta semana, o governo 
transferiu provisoriamente 
sua sede para a região e está 
visitando diversas cidades. O 
anúncio será feito pela ma-
nhã e, em seguida, o gover-
nador visitará unidades de 

Hospital modular de 
Nova Iguaçu será 
inaugurado em abril
Unidade contará com 150 leitos, sendo 90 
de enfermaria e 60 de UTI. Todos serão 
destinados a pacientes com Covid-19

CARLOS MAGNO / GOVERNO DO RIO / DIVULGAÇÃO

Governador em exercício anunciou inauguração de unidade de saúde

O governador em exercí-
cio do Rio Cláudio Cas-
tro marcou para o dia 15 
de abril a inauguração do 
Hospital Modular de Nova 
Iguaçu. O anúncio foi feito 
durante visita à unidade, 
na terça-feira, como parte 
das agendas do Governo 
Presente Baixada.

O hospital contará com 
150 leitos, sendo 90 de 
enfermaria e 60 de UTI. 
Todos serão destinados 
exclusivamente ao trata-
mento de pacientes com 
Covid-19. Após a pande-
mia, as vagas serão utili-
zadas como leitos de reta-
guarda para a Baixada.

“Dia 15 de abril, uma 
quinta-feira, às 17h. Con-
versei com o Chaves (secre-

tário de Estado de Saúde, 

Carlos Alberto Chaves) e 
esta é a data para a inau-
guração da unidade. É um 
triste capítulo da história 
do Rio que precisamos vi-
rar a página. Precisamos 

fazer com que essa unidade 
seja um legado para a popu-
lação. Temos uma unidade 
completa aqui que precisa 
atender o povo da Baixada 
Fluminense”, afirmou Castro.

Na ocasião, ele também 
anunciou que o equipamen-
to, construído pelo Governo 
do Estado, passa a se chamar 
Hospital Estadual Dr. Ricar-
do Cruz em homenagem ao 
médico que morreu vítima 
da Covid-19 no ano passado, 
aos 66 anos.

“Recebemos a notícia com 
muita emoção porque é um 
reconhecimento enorme você 
receber o nome de um hospi-
tal, ainda mais uma unidade 
enorme como essa. O Ricardo 
foi alguém que viveu para a 
medicina desde dos seus 17 
anos e ficaria muito feliz de 
saber que uma região como 
a Baixada terá uma unidade 
com o nome dele, principal-
mente dedicada ao comba-
te da covid”, explicou Denise 
Cruz, viúva do médico.

Nilópolis ganha núcleo da Fundação 
para a Infância e Adolescência (FIA)

PHILIPPE LIMA / DIVULGAÇÃO

A primeira turma de formação 
dos adolescentes será on-line e 
começa no próximo dia 17

O 
novo  núc leo  da 
Fundação para a 
Infância e Adoles-
cência (FIA), órgão 

da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Direitos Hu-
manos, foi inaugurado, on-
tem, em Nilópolis, durante a 
passagem do ‘Governo Pre-
sente’ pela cidade. Na nova 
unidade de atendimento, 
instalada por meio de uma 
parceria com a Prefeitura 
de Nilópolis, vai funcionar 
o Programa de Trabalho 
Protegido na Adolescência 
(PTPA), que oferece aos ado-
lescentes de 15 a 18 anos, ma-
triculados na rede pública, 
cursos de capacitação para 
possibilitar a inserção quali-
ficada no mercado de traba-
lho no formato de estágios.

O governador em exer-
cício Cláudio Castro esteve 
presente à cerimônia e des-
tacou o enfoque no primei-
ro emprego. “Este núcleo da 
FIA oportuniza um caminho 
para os jovens que estão em 
situação de vulnerabilidade 
social. E digo sempre que o 
emprego é a melhor forma 
de dar dignidade a uma pes-
soa”, declarou.

As aulas serão no con-
traturno escolar e, ao todo, 
neste primeiro ciclo, serão 
atendidos 70 alunos, com du-
ração de quatro meses. 

“Com a inauguração deste 
núcleo da FIA em Nilópolis, 
o Governo do Estado estará 
contribuindo para a melho-
ria na qualidade de vida dos 
adolescentes da região”, dis-

se a presidente da fundação, 
Cléo Hermans.

As aulas começam no pró-
ximo dia 17 e serão on-line. 
Em virtude da Covid-19, a se-
leção dos 70 primeiros alunos 
foi feita por meio de um for-
mulário de cadastro virtual e 
entrevista social. Divididos 
em dois turnos (manhã e tar-
de), os estudantes terão aulas 
durante quatro meses com 
foco nas áreas administrati-
vas, de mídias sociais, além 
de português e matemática. 
Eles serão acompanhados 
por uma equipe multidisci-
plinar composta por profis-
sionais de psicologia, assis-
tência social, coordenadores 
administrativos e monitores.

“Nosso objetivo é fomen-
tar e oportunizar novas tra-

jetórias de vida para estes jo-
vens, principalmente àque-
les que estão em situação de 
vulnerabilidade social”, afir-
mou o secretário de Desen-
volvimento Social e Direitos 
Humanos, Bruno Dauaire.

O prefeito de Nilópolis, 
Abraãozinho, também ressal-
tou a importância da chegada 
da unidade de atendimento 
ao município. “Sabemos a 
oferta de situações ruins aos 
jovens e, por isso, ter este nú-
cleo da FIA com cursos de ca-
pacitação profissional é fun-
damental para que a nova ge-
ração tenha oportunidade de 
um futuro melhor.”

HORTO DO PARQUE DO GERICINÓ
No mesmo dia, Cláudio 
Castro também assinou, 

ao lado do prefeito de Ni-
lópolis, o protocolo de in-
tenções para a criação do 
Horto Municipal do Parque 
do Gericinó. Espaço dedi-
cado à reprodução de se-
mentes e espécies da flora 
para futuras restaurações 
ambientais, os hortos cum-
prem também um papel im-
portante para a educação 
ambiental da população.

“Quando falamos em hor-
to, estamos nos referindo a 
um viveiro de mudas, que é 
fundamental para as unida-
des de conservação, porque 
é nele que fazemos estudos 
para as restaurações flores-
tais. O horto tem um segundo 
propósito, que é a promoção 
da educação ambiental. Ele, 
sendo instalado no Parque do 

Gericinó, tem a possibilida-
de de atrair a população para 
criar um sentimento de per-
tencimento à natureza”, in-
formou o presidente do Ins-
tituto Estadual do Ambiente 
(Inea), Philipe Campelo.

O município ficará res-
ponsável pela elaboração 
do projeto de construção do 
horto, enquanto caberá ao 
governo estadual, por meio 
da Secretaria de Estado do 
Ambiente, viabilizar os re-
cursos utilizando o Fundo 
da Mata Atlântica. “O ato de 
hoje reconhece a importân-
cia da pauta ambiental no 
Rio de Janeiro. É necessário 
plantar o bioma Mata Atlân-
tica no estado”, finalizou o se-
cretário do Ambiente, Thia-
go Pampolha.

saúde da cidade.
“Será o segundo dia do 

Governo Presente na Bai-
xada Fluminense e vamos 
começar por Mesquita com 
uma boa notícia para a po-
pulação na cidade na área da 
saúde. Na sequência, passa-
remos por Nilópolis e ter-
minamos a quarta-feira em 
Belford Roxo. As agendas em 
Nova Iguaçu, ontem, deram 
o tom da segunda edição do 
programa: diálogo e muito 

trabalho”, contou Castro.
Um novo núcleo de aten-

dimento da Fundação para a 
Infância e Adolescência (FIA) 
será inaugurado em Nilópo-
lis. No local, será implemen-
tado o programa ‘Trabalho 
Protegido na Adolescência’ 
para capacitar os adolescen-
tes para o mercado de traba-
lho. As próximas cidades que 
vão receber o Governo Pre-
sente são Guapimirim, Magé 
e Duque de Caxias, hoje.

Jovens de Nilópolis, de 15 
a 18 anos, terão mais uma 
oportunidade de capacitação 
para o mercado de trabalho

2    QUINTA-FEIRA, 4.3.2021  I  O DIA



Baixada

DE AMBULANTE A 

EMPREENDEDOR 

Ex-morador de Mesquita, educador 
criou uma metodologia de ensino e 
conquistou mais de 150 mil alunos

FOTOS DIVULGAÇÃO

DE SUCESSO

A
os 42 anos, Edson 
Urubatan venceu 
as dificuldades e 
se tornou um dos 

maiores nomes em edu-
cação no Brasil. Formado 
em Física e Matemática, o 
professor e ex-morador de 
Mesquita também é mes-
tre em administração e 
doutorando em Gestão 
de Competitividade. Após 
a tentativa de seguir car-
reira militar e já gradua-
do, ele viveu a realidade 
de muitos brasileiros: o 
desemprego, enquanto 
sua mãe lutava contra um 
câncer. Resolveu tornar-
-se trabalhador informal 
e começou a vender gua-
raná natural nas praias do 
Rio. Nas horas vagas, aju-
dava alguns adolescentes 
a estudar para provas. E 
foi assim que ele começou 
a desenvolver o que hoje é 
uma das maiores metodo-
logias de ensino no país, a 
MODA (Método de Orga-
nização e Otimização das 
Didáticas e Avaliações), 
criou o Sistema de Ensi-
no Pec e se tornou CEO da 
AUDE Educação.

“A educação sempre 
foi algo importante na 
minha vida, entretanto, 
por imaturidade, só tive 
essa percepção no fim da 
adolescência. Notei que o 
estudo era o que me da-
ria sustento para reali-
zar os meus sonhos e da 
minha família”, afirma o 
empresário.

A infância difícil nun-
ca foi fator limitante para 
Urubatan. Sua mãe, que 

fora moradora de rua, e 
seu pai blindaram os dois 
filhos da dura realidade. 
“Não sabíamos que exis-
tia um mundo além do 
que nos era apresentado 
e quando tínhamos opor-
tunidade, nossos pais nos 
mostravam uma felicida-
de além das aparências”, 
relembra. Com a reali-
dade vivida, o atual pro-
fessor tirou as melhores 
lições: “Aprendi que não 
era pior nem melhor que 
ninguém, somos somató-
rio de sorte e dificuldade, 
e cada um tem no profun-
do proporções semelhan-
tes de vantagens e desven-
turas. Minha cor, fé, bens, 
força, habilidades, me 
faz tão poderoso ou frá-
gil quanto qualquer um. 
Sabendo disso, posso me 

esforçar e realizar tudo.”
O primeiro passo de 

Edson no mercado de 
trabalho foi a carreira mi-
litar, pois ele acreditava 
que se tornando um ofi-
cial do Exército atingiria 
estabilidade financeira 
para ele e a família. Dife-
rente do que acreditava, 
a carreira não foi bem-su-
cedida e o então formado 

em Matemática e Física 
começou a buscar empre-
go em outras áreas. Sem 
sucesso, foi às praias, 
onde deu seu primeiro 
passo como empreende-
dor. “Empreendi por ne-
cessidade, não por opção. 
Todos de origem humil-
de, em sua maioria costu-
mam iniciar seus traba-
lhos empreendendo, ven-
dendo picolé, sanduíche, 
roupas etc.”, conta, recor-
dando da época em que 
vendia guaraná natural.

A grande virada na 
vida dele aconteceu quan-
do, paralelamente ao tra-
balho informal, o profes-
sor começou a dar aulas 
em casa e, eventualmente, 
em algumas escolas, de-
senvolvendo um método 
rápido de aprendizado. 
“Certo dia, um aluno que 
estudava na minha casa 
me comunicou que havia 
passado em um concur-
so e que havia gabarita-
do a prova. Foi quando 
dei o meu ‘start’ em um 
empreendimento educa-
cional, o Curso Pec”, diz, 
afirmando que não foi um 
começo fácil, já que preci-
sou pedir carteiras esco-
lares de porta em porta, 
ajuda de amigos e familia-
res até conseguir de fato 
inaugurar a empresa que 
se tornou o Colégio Curso 
Pec, uma rede de escolas 
e cursos preparatórios, 
que já conta com mais de 
150 mil alunos estudando 
com alguma ferramenta 
educacional desenvolvida 
pelo empresário.

Edson Urubatan 

mostra, com orgulho, 

seu primeiro livro. 

Empreendedor sonha 

abrir uma universidade 

voltada para educadores 

e escolas internacionais

5 MIL ALUNOS EM APENAS 4 ANOS

Em apenas 4 anos, Urubatan 
já havia atingido a marca de 5 
mil alunos e tinha três escolas. 
Com uma visão holística dos 
problemas educacionais do 
Brasil, se baseou nas culturas 
mais admiradas em educação 
do mundo, tais como Finlân-
dia, Canadá, Inglaterra, Fran-
ça, EUA e China para desen-
volver o MODA, que consiste 
em uma metodologia que visa 
organizar os processos em sala 
de aula, otimizando as diversas 
práticas aplicadas em sala de 
aula, sem restringir o professor 
a uma única ferramenta. A me-
todologia é aplicada em mais 
de 230 escolas atualmente.

Proprietário e administra-
dor dos 3 colégios de educa-
ção básica e 3 cursos prepara-
tórios, desenvolveu também 
o Sistema Pec de Ensino que 
possui abrangência nacional, 
o M4 — Método Matemático 
Minha Memória, o Pequeni-
no, diversos softwares edu-
cacionais, vídeo-aulas, áudio-
-livros, e-books, livros para-
didáticos e complementares 
com temas como Inteligência 
Emocional e Empreendedo-

rismo, todos sob a guarda da 
AUDE Educação, empresa 
especializada em soluções de 
tecnologia educacional che-
fiada por Urubatan. Contan-
do com todos os produtos, a 
margem atingida é de mais de 
300 escolas e 150 mil alunos.

“Após um ano e meio tendo 
prejuízo com os cursos, com 
muitas dificuldades e uma 
enorme energia aplicada no 
empreendimento, fui em busca 
do sucesso e inaugurei os colé-
gios. Eu realmente acreditava 
muito que estava fazendo a coi-
sa certa e em poucos meses, a 
situação se reverteu. Os resul-
tados apareceram, os aprova-
dos eram reconhecidos pelas 
ruas e nossos feitos ganharam 
notoriedade. Tanto as escolas 
quanto os cursos começaram 
a dar um lucro significativo”, 
conta ele, que esporadicamen-
te ainda dá aulas.

E ele ainda é escritor: lan-
çou dois livros. ‘A Educação 

está na MODA’, escrito em 
2015 e ‘Conquistar está na 

MODA’, de 2017. No ano do 
lançamento da segunda obra, 
tornou-se best-seller , ficando 
por vários meses entre os mais 

PENSANDO NO FUTURO

Para um visionário, os planos 
nunca param no presente. Ed-
son planeja a criação de escolas 
internacionais nas capitais do 
Brasil. “Quero trazer o melhor 
da nossa cultura, com metodo-
logias disruptivas, formando 
cidadãos eruditos e sábios para 
o mundo”, afirma, dizendo que 
estas escolas terão programas 

de bolsa de até 100% para fi-
lhos de assalariados.

Além das escolas, ele preten-
de fundar uma universidade 
modernizada voltada a educa-
dores. “Eles aprenderão práti-
cas docentes múltiplas a serem 
aplicadas nas escolas interna-
cionais, como fazer material 
didático, dar aulas particula-
res e aulas on-line. Sobretudo, 

o objetivo é formar profissio-
nais aptos a transmitir conhe-
cimento com eficácia”, explica.

“Quero ensinar aos educa-
dores a beleza de ser docente 
e como ser bem remunerado 
cim profissionalismo. Pretendo 
após os 50 anos, me dedicar in-
tegralmente em reafirmar meu 
país através da educação, trans-
formar realidades”, finaliza.

vendidos. Tais livros detalham 
os processos de aprendiza-
gem, levando os professores a 
um universo mais profundo, 
proporcionando uma visão 
educacional, que de acordo 
com o autor, é fora da mesmi-
ce pedagógica.

Carregando consigo suas 
raízes de uma infância sem re-
cursos, Urubatan se empenha 
para que a educação esteja dis-
ponível para o maior número 
de pessoas, independentemen-
te de classe social. 

“Tive a oportunidade de le-
cionar para sonhos distintos, 
como aprovação em vestibu-
lar para medicina, engenha-
ria, direito, cursos militares, 
correios, caixa econômica e 
vários outros. Sempre me pro-
pus a ajudar como podia, faço 
de tudo para me sentir um 
instrumento de transforma-
ção”, conta o professor, que faz 
ações sociais desde antes de se 
tornar um grande empreen-
dedor. “Promovo eventos em 
datas especiais e pago cursos e 
graduações para crianças que 
não teriam essa oportunidade. 
Crio os meus filhos com a mes-
ma motivação.”

Método de 
ensino foi criado 
quando Edson 
preparava 
jovens para  
as provas
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