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AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Comissão de Cultura da Câmara do Rio realizou audiência públi-
ca, nessa terça-feira (9), com o objetivo de discutir o combate à 

Covid-19 em favelas, na forma do Projeto de Lei nº 1.755/2020. Os 
parlamentares alertam para a subnotificação de mortes, a elevada taxa 
de letalidade nas comunidades e a ausência de uma política estrutu-
rante. Já os representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
defendem a elaboração de planos individualizados, considerando as 
características de cada comunidade.

O presidente da Comissão, vereador Reimont (PT), afirma que a pan-
demia tornou mais visível os problemas históricos das comunidades, 
e o atendimento às demandas depende de ações conjuntas entre o 
Poder Público e a população local. Segundo o parlamentar, a cidade 
possui 700 favelas, onde vivem 1,5 milhão de pessoas, que sofrem com 
o aumento do número de mortes provocado pela ausência de políti-
cas públicas efetivas. “Já temos 274 mortes nas comunidades do Rio. 
Temos a mais alta taxa de letalidade do país, de 12,31%. Quem mais 
morre na cidade são os mais pobres. Nas favelas, 20% das pessoas 
infectadas por Covid-19 morreram dentro de suas casas e 75% não 
tiveram ajuda médica. São pessoas que parecem estar fora das estatís-
ticas”, argumenta o parlamentar.

Combate à pandemia nas 
favelas é tema de debate
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O vice-presidente da Comissão, vereador Tarcísio Motta (PSOL), destaca 
que a pandemia atinge de forma desigual os moradores da cidade, o 

que torna necessária a construção de políticas específicas para corrigir a ca-
rência de serviços públicos em determinados locais. Uma das medidas apon-
tadas é a implementação de uma política estruturante de renda mínima com 
o objetivo de criar condições para que o trabalhador possa cumprir o isola-
mento social. Mas, segundo o parlamentar, a Prefeitura prefere insistir na po-
lítica focalizada e, muitas vezes eleitoreira, de distribuição de cestas básicas. 

Os técnicos da SMS defendem a adoção de soluções individualizadas 
para considerar as características de cada comunidade. A secretária 
Ana Beatriz Busch Araújo destaca a importância de aproximar o Poder 
Público da sociedade civil para elaborar as políticas com mais conheci-
mento sobre as comunidades.

De acordo com o subsecretário Leonardo de Oliveira El Warrak, da Subse-
cretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde, as estratégias 
de combate à pandemia eram inicialmente o isolamento social e a higieniza-
ção das mãos. Entretanto, o isolamento pode gerar compressão social e apre-
sentar um resultado diferente do esperado porque as condições de moradia, 
renda e saneamento são desfavoráveis. Para a servidora Fernanda Prudên-
cio, a ação tem que ser individualizada e respeitar as características de cada 
território, sempre atuando em conjunto com as lideranças comunitárias. No 
mesmo sentido, a médica Luciane Bragança, da Subsecretaria de Atenção Pri-
mária, afirma que é preciso compreender a dinâmica das comunidades para 
traçar um plano de ação, além de multiplicar exemplos bem-sucedidos de 
ações eficazes nas comunidades.

CONTINUAÇÃO

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
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O padre Luiz Antônio afirmou que as escolas municipais deveriam ser utiliza-
das como ponto de distribuição de alimentos. Ele pediu urgência na execu-

ção das medidas de combate à pandemia nas favelas, onde os moradores sofrem 
com a ausência de direitos básicos, como o acesso a água e ao isolamento social. 

No mesmo sentido, a moradora Nathalia Mendes, da comunidade do Vidigal, 
pede urgência na aprovação do Projeto e na aplicação das medidas que, segundo 
ela, vai salvar vidas. Já o morador Rafael Sousa, do Complexo do Lins de Vasconce-
los, defende a criação de uma comissão permanente para promover o desenvolvi-
mento de favelas em interlocução com o governo. 

A defensora pública do Núcleo de Terras e Habitação, Adriana Bevilaqua, afirma 
que a pandemia tornou mais visível as desigualdades raciais e sociais na cidade, 
e destaca que as políticas públicas fundamentais estabelecidas no Projeto deve-
riam estar implementadas desde o início do isolamento social. “A subnotificação 
é muito grande. Sabemos que em condições de testagem normais, a letalidade é 
em torno de 1% a 2% da população contaminada. Na cidade do Rio de Janeiro, é 
de 12%. Os dados nas comunidades nos chocam pelo descontrole da pandemia e 
pela ausência de testes. A Rocinha tem uma taxa de letalidade de 22%, Maré de 
27%, Manguinhos e Cidade de Deus de 28%, cada. É visível o tamanho da falta de 
políticas públicas para o enfrentamento da pandemia”, alertou.

O vereador Dr. Jairinho (SOLIDARIEDADE), líder do governo, concorda no mérito 
com o Projeto, mas argumenta que está preocupado em criar uma expectativa 
que pode não se concretizar. Segundo o líder do governo, um conselho gestor só 
pode ser criado se contar com a iniciativa do próprio prefeito.

O Programa Emergencial para o Combate ao Coronavírus nas Favelas e Comuni-
dades, previsto no Projeto de Lei nº 1.755/2020, estabelece a criação de um Comi-
tê Gestor formado por representantes da Prefeitura e da sociedade. O objetivo é 
garantir que moradores de comunidades tenham acesso a direitos básicos como: 
a coleta de lixo, limpeza e desinfecção de ruas, vielas e áreas externas; a divulgação 
de informações sobre medidas de prevenção; o acesso à alimentação, aos serviços 
de saúde, ao saneamento básico e água, e aos EPIs; assim como a garantia de con-
dições para que pessoas do grupo de risco 
possam cumprir o isolamento social.

O Comitê Gestor será formado por repre-
sentantes do Gabinete de Crise da Prefeitu-
ra, da Federação das Associações de Fave-
las do Estado do Rio de Janeiro (FAFERJ), da 
Federação das Associações de Moradores 
do Estado do Rio de Janeiro (FAMERJ) e da 
Federação das Associações de Moradores 
do Município do Rio de Janeiro (FAM-Rio). 

CONTINUAÇÃO

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=102&np=DrJairinho&nome_politico=Dr.%20Jairinho
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Parlamentares da Câmara do Rio pretendem criar uma gratificação 
como forma de reconhecimento ao trabalho dos profissionais da saúde 
que atuam no combate à pandemia de Covid-19. A medida está presen-
te no Projeto de Lei nº 1.762/2020, de autoria dos vereadores Dr. Jor-
ge Manaia (PROGRESSISTAS), Leonel Brizola (PSOL) e Cesar Maia (DEM).

A matéria cria a Gratificação Extraordinária de Combate à Co-
vid-19 para os servidores profissionais de saúde da Administra-
ção Pública municipal. O benefício será creditado durante o perí-
odo de reconhecimento do estado de calamidade pública e não 
poderá ser incorporado ao vencimento do profissional em qualquer hipó-
tese, seja para a aposentadoria ou para o cálculo de demais vantagens.

Os critérios e limites para o pagamento da Gratificação Extraordinária 
de Combate à Covid-19 serão decididos pelo próprio Poder Executivo.

Os autores da medida afirmam que a gratificação não é apenas um incen-
tivo financeiro, mas um reconhecimento para os servidores da saúde que 
atuam no combate ao coronavírus. “São profissionais que vêm trabalhan-
do de forma heroica, com carga de trabalho extenuante, a fim de manter o 
sistema em pleno funcionamento, mesmo com o grau de dificuldade que 
uma pandemia demanda. Nada mais justo que melhorar a condição ma-
terial desses profissionais e, mais do que tudo, é uma forma de agradecer 
e compensar pelo empenho máximo que esses profissionais vêm laboran-
do, mesmo diante das circunstancias que o momento exige”, afirmaram.

EM PAUTA
Vereadores querem criar gratificação 

para profissionais da saúde

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/a6faa54ca3b0b9fc03258542007c3145?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=259&np=DrJorgeManaia&nome_politico=Dr.%20Jorge%20Manaia
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=259&np=DrJorgeManaia&nome_politico=Dr.%20Jorge%20Manaia
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=255&np=LeonelBrizola&nome_politico=Leonel%20Brizola
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
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DA TRIBUNA

“O município recebeu R$ 25 milhões 
destinados ao complemento da me-
renda escolar. É dinheiro carimbado 
da merenda que o prefeito não está 
repassando” 
Leonel Brizola (PSOL)

“Mais lógico do que o lockdown 
teria sido testar, no início, e fazer 
o isolamento seletivo de todos os 
grupos de risco e de todas as pes-
soas contaminadas” 
Dr. Jorge Manaia (PROGRESSISTAS)

“Estou preocupada com a flexibili-
zação. As escolas possivelmente não 

estão preparadas para cumprir as 
Regras de Ouro” 

Luciana Novaes (PT)

“Temos que ampliar a comissão que a 
Prefeitura constituiu. Há vários outros 
estudos, não ideológicos, da Fiocruz e 

UFRJ. Valeria a pena que essas pessoas 
participassem” 

Fernando William (PDT)
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