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Plano Emergencial para o Carnaval 2021 

 

A pandemia do Coronavírus ainda está longe do fim. Apesar dos avanços nas pesquisas sobre 

vacinas, especialistas apontam que até julho de 2021 não há condições de imunização na cidade 

do Rio de Janeiro. Logo, qualquer tipo de aglomeração em massa coloca em risco a população 

carioca. Com isso, tantos as escolas de samba quanto os blocos de carnaval já acordaram que 

não haverá Carnaval em fevereiro de 2021, seja nas ruas ou na Sapucaí. 

Diante deste cenário, a Comissão Especial do Carnaval realizou a audiência pública “Qual o 

Futuro do Carnaval 2021?”, em 18 de setembro de 2020, para ouvir os trabalhadores do carnaval 

e pensar um plano de emergência para enfrentar três desafios: (a) definir critérios científicos para 

orientar um possível adiamento do Carnaval, considerando prazos de imunização necessários 

para garantir segurança sanitária na cidade; (b) elaborar propostas para o poder público garantir 

a demarcação simbólica do Carnaval na sua data tradicional; (c) desenvolver uma proposta de 

política de auxílio emergencial para os trabalhadores do carnaval a ser implementada pela 

prefeitura.  

Para encaminhar esses temas, foi criado um Grupo de Trabalho composto por representantes 

das ligas do carnaval carioca, escolas de samba e blocos de rua, pesquisadores da Fiocruz e do 

Grupo de Trabalho Multidisciplinar para o Enfretamento do Coronavírus da UFRJ, além da Riotur 

e da Subsecretária de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses – S/SUBVISA.  

O presente documento é a síntese do trabalho que foi realizado sob coordenação da Comissão 

Especial do Carnaval.  

  



Propostas do Plano Emergencial para o Carnaval 

 

1) Demarcação Simbólica 

Considerando os altos níveis de aglomeração próprios do Carnaval, não há condições de se 

realizar o carnaval em seu formato tradicional sem vacina e a necessária imunização da 

população. 

Ainda assim, ressaltamos a necessidade de demarcar a data da maior festa popular e 

manifestação cultural do Rio de Janeiro, tendo duas propostas centrais: 

 

1.1) Campanha educativa sobre a importância do Carnaval e preventiva no combate à 

pandemia. 

No lugar da já tradicional decoração carnavalesca das ruas da cidade, a prefeitura promoveria 

em logradouros públicos, totens, outdoors, relógios, bancas de jornal, rádios, internet e TV aberta, 

campanha educativa destacando personalidades emblemáticas do carnaval e a história dessa 

manifestação popular, demonstrando sua importância cultural e econômica para a cidade do Rio 

de Janeiro. 

Além disso, com o objetivo de desestimular eventuais aglomerações espontâneas que possam 

ocorrer durante o período carnavalesco, a campanha também deve ser preventiva, orientando a 

população carioca sobre os cuidados necessários durante a pandemia de COVID-19. 

 

1.2) Carnaval online. 

Carnaval está imbricado com a história da cidade e cultura carioca. Tendo isso em vista, o 

Grupo de Trabalho defende o estímulo a alternativas seguras para a manifestação cultural do 

carnaval, respeitando as regras sanitárias necessárias. 

A proposta seria incentivar as chamadas “lives” - projetos online divulgados nas redes sociais 

- de apresentação de blocos de carnaval de rua e escolas de samba do grupo especial e os de 

acesso. 

Tais projetos online devem seguir as regras sanitárias, sendo realizada com grupos menores 

de músicos e profissionais da dança, divulgando repertórios antigos, fantasias ou ainda concurso 

de novos sambas e marchinhas. 

No caso das escolas de samba, a proposta é manter o sorteio de ordem do desfile entre as 

escolas, como é feito nos desfiles presenciais, com concursos de samba-enredo. Caberia à 

prefeitura buscar parcerias de emissoras (de canais abertos ou streaming) que possam transmitir 

as “lives” em sequência. 

Por fim, a proposta também inclui a realização online do concurso de Rei Momo, Rainha e 

Princesas do Carnaval, mantendo a tradição de entrega das chaves da cidade. 

 



2) Políticas de auxílio para agremiações e trabalhadores do carnaval 

O Carnaval movimenta cerca de R$ 4 bilhões na economia da cidade do Rio de Janeiro durante 

a festa e emprega milhares de cariocas ao longo do ano todo. Em 2019, um levantamento da FGV 

mostrou que foram arrecadados pela Prefeitura mais de R$ 77 milhões de ISS durante o período 

do Carnaval. 

Ainda que a decisão de não realizar o Carnaval em fevereiro de 2021 seja acertada, é 

impossível negar o impacto financeiro que tal decisão traz para agremiações e trabalhadores do 

Carnaval. 

Nesse sentido, é de suma importância que a Prefeitura do Rio de Janeiro atenda ao setor do 

Carnaval carioca, implementando políticas de auxílio emergencial que garantam a subsistência 

dos trabalhadores e a própria existência da festa no futuro. 

Com base no modelo de Caderno de Encargos implementado pela RIOTUR tanto para a 

organização do Carnaval, como para o Réveillon, e inspirados pela experiência da Lei Aldir Blanc, 

propomos o lançamento de um caderno específico para financiar uma política de auxílio através 

de captação de verba do setor privado, que viria de patrocinadores e da emissora que firmar 

parceria para transmitir as apresentações online. 

Além disso, é importante destacar que há previsão de receita para o carnaval na Lei 

Orçamentária Anual do município que, neste momento de pandemia, deve ser totalmente revertida 

para a sobrevivência dessa importante manifestação cultural. 

Tais receitas seriam utilizadas em políticas de subsídio e editais simplificados, promovendo 

renda e viabilizando a demarcação da data através do “carnaval online”. A partir da troca e escuta 

da sociedade civil, desenvolvemos a seguinte proposta de políticas de incentivo que devem ser 

tomadas como parâmetro mínimo:  

 

2.1) Subsídio de R$ 100.000,00 para cada agremiação carnavalesca habilitada, tendo como 

critério ser membro das ligas e associações carnavalescas LIESA, LIERJ, LIESB e AESM ou 

possuir sede física na cidade do Rio de Janeiro (por exemplo, blocos tradicionais como Cordão do 

Bola Preta, Cacique de Ramos, Bafo da Onça etc.).  Além disso, cada Liga de Carnaval de rua 

também deverá ser contemplada com uma parcela do subsídio a ser distribuído posteriormente 

pelas ligas para os blocos membros. As agremiações e ligas beneficiadas realizariam, como 

contrapartida, apresentação online no período do carnaval  – Valor total: R$ 13.000.000,00 (treze 

milhões de reais). 

 

2.2) Editais de fomento para projetos online na modalidade premiação, tendo como critério a 

residência ou sede do proponente no Rio de Janeiro. Os editais devem ser desburocratizados e 

admitir CPF ou CNPJ (inclusive MEI), tendo como contrapartida a execução do projeto. Os projetos 

seriam de apresentações relacionados ao Carnaval ao longo do período de janeiro a maio. Seriam 



oferecidos prêmios de R$ 25.000,00 para 600 projetos – Valor total: R$ 15.000.000,00 (quinze 

milhões de reais). 

 

2.3) Edital de premiação para trabalhadores do carnaval, com inscrição simplificada e 

flexibilidade na documentação que comprove a atuação do profissional (portfólio com fotos, 

autodeclaração, crachás comprovando atuação em evento do carnaval, contratos de trabalho etc.). 

Seriam oferecidos 5 mil prêmios de um salário-mínimo – Valor total: R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais). 

 

3) Nova data para realização do Carnaval 

A possibilidade de realização do Carnaval em uma nova data, ainda em 2021, só deve 

prevalecer se for assegurada a segurança sanitária da população carioca, com imunização por 

vacina. Entendendo isso, a Comissão Especial do Carnaval oficiou a FIOCRUZ para, em conjunto 

com o Grupo de Trabalho Multidisciplinar para o Enfretamento do Coronavírus da UFRJ, elaborar 

um parecer técnico sobre os parâmetros, indicadores e critérios que devem ser observados para 

a definição de eventual nova data para o Carnaval de 2021. O documento segue em anexo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I – Parecer FIOCRUZ 

 

PROPOSTA PARA INDICADORES DO CARNAVAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

O Carnaval é considerado a maior festa popular da Brasil, mobiliza milhões de pessoas, antes 
durante e após o período cultural e festivo. Toda festa popular, como o carnaval, resulta em 
aglomerações constantes, impeditivas para o distanciamento social. A prefeitura do Rio de Janeiro 
tem utilizado indicadores como capacidade de leitos, variação de óbitos, variação de novos casos 
e crescimento de casos internados, distribuídos em 6 fases e subfases como plano de retomada 
(http://inteligencia.rio/planoretomada). As fases têm orientado a flexibilização para um conjunto de 
atividades na cidade, todas com regras sanitárias específicas.  

Para o carnaval e atividades correlatas propomos agregar três indicadores, utilizados por 
organismos internacionais, para atividades de potenciais riscos de aglomerações. O quadro abaixo 
mostra dois dos indicadores em cinco faixas de risco com o objetivo de orientar os gestores para 
flexibilizar as atividades.  

O terceiro indicador refere-se a taxa de contágio da cidade, definida como R que determina o 
potencial de propagação do vírus, dentro de determinadas condições. Deve estar abaixo de 1, 
preferencialmente em torno de 0,5, quando cada vez menos indivíduos se infectam e o número 
de contágio retrocede e deve ser sustentado por um período mínimo de 7 dias. 

 

Quadro 1  - Indicadores de casos, positividade de RT-PCR. 

Indicadores 

 

Baixíssimo risco 

de transmissão 

Baixo risco 

de transmissão 

Risco moderado 

de transmissão 

Elevado risco 

de transmissão 

Elevadíssimo 

risco 

de transmissão 

Indicadores Primários 
Número de novos 

casos por 100.000 

pessoas nos últimos 

14 dias * 

<5 5 a <20 20 a <50 50 a ≤200 > 200 

Porcentagem de 

testes RT-PCR 

positivos nos últimos 

14 dias ** 

<3% 3% a <5% 5% a <8% 8% a ≤10% > 10% 

      

* O número de novos casos por 100.000 pessoas nos últimos 14 dias é calculado somando o número de novos casos 

nos últimos 14 dias e dividindo pela população do município e, em seguida, multiplique o resultado por 100.000.  
** A porcentagem de testes positivos de RT-PCR na comunidade durante os últimos 14 dias é calculada dividindo o 

número de testes positivos durante os últimos 14 dias pelo número total de testes resultantes durante os últimos 14 

dias. Os testes de diagnóstico são testes laboratoriais de detecção e diagnóstico viral (RT-PCR) (testes de anticorpos 

não estão incluídos para fins dessa vigilância). 

Referencia - CDC -Centers for Desease Control and Prevention dos EUA. 

 

ANEXO II – Apresentação UFRJ 

 



A epidemiologia da COVID-19 
no Brasil e no mundo

Roberto Medronho



Coronavírus

• Grande família que causa infecções 
respiratórias em seres humanos e em 
animais

• São zoonóticos → transmitidos entre 
animais e humanos

• Primeiros coronavírus isolados em 
humanos (HCoV) → 1937

• Descrição como coronavírus pelo perfil 
semelhante a uma coroa → 1965



•Vários coronavírus conhecidos 
estão circulando em animais

• São causa comum de infecções 
do trato respiratório superior
e, menos comumente, do trato 
respiratório inferior

•Representam até 1/3 dos 
casos de resfriado comum no 
mundo

Coronavírus



Coronavírus
• Doenças respiratórias leves a moderadas, como resfriado 

comum, atingem principalmente crianças
• HCoV-229E 
• HCoV-NL63 
• HCoV-OC43 
• HCoV-HKU1

• Síndromes respiratórias graves
• SARS-CoV → 2002 → China → civeta
• MERS-CoV → 2012 → Arábia Saudita → dromedários
• SARS-CoV-2



SARS, MERS, COVID-19
Letalidade, 27/10/2020

Doença Casos Óbitos Letalidade

SARS 8.437 813 9,6

MERS 2.494 858 34,4

COVID-19 43.341.451 1.157.509 2,7

Fonte: WHO
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/figure/article
-52171.image.f4/?report=objectonly
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Mercado de Wuhan



Mercado de Wuhan



Vírus zoonóticos

Kreuder Johnson, C., Hitchens, P., Smiley Evans, T. et al. Spillover and pandemic properties of zoonotic viruses with high host plasticity. Sci Rep 5, 14830 (2015). 
https://doi.org/10.1038/srep14830



Tráfego aéreo diário de passageiros no mundo

Hufnagel L, Brockmann D, Geisel T. Forecast and control of epidemics in a globalized world. Proc Natl Acad Sci USA 2004; 101: 15124–29.

Milhares Centenas Dezenas



Número de passageiros regulares embarcados pela 
indústria global de companhias aéreas de 2004 a 2021

https://www.statista.com/statistics/564717/airline-industry-passenger-traffic-globally/
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Wuhan, Hubei, China



Fonte: WHO, 27/10/2020
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Fonte: Our World Data, 28/10/2020
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Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Brasil, 2020
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Distribuição por Regiões, 26/10/2020
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Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Brasil, 2020
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Projeção em 27/10/2020

Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)



Casos de COVID-19, estado do Rio de Janeiro, 
27/10/2020

08/12 29/12 30/12 03/01 07/01 30/01 03/02 11/0204/02

Fonte: SES-RJ

Casos Óbitos Letalidade Incidência* Mortalidade*

Rio de Janeiro 117.379 11.952 10,2 1.812,3 184,5

Niterói 15.412 500 3,2 3.102,9 100,7

------- -------- ------- -------- -------- ----------

Estado RJ 304.906 20.292 6,7 1.766,0 117,5
*por 100.000 hab
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Projeção em 27/10/2020

Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)
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Colapso da rede hospitalar
Hospitais de campanha deficientes
Contratação de recém-formados
Gravidade da doença
Elevada letalidade hospitalar



Evolução temporal do estado do Rio de Janeiro, 27/10/2020

Fonte: SES-RJ
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Evolução temporal do estado do Rio de Janeiro, 27/10/2020
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MOBILIDADE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ATÉ 16/10/2020

Fonte: COPPE/UFRJ
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Evolução temporal do cidade do Rio de Janeiro, 27/10/2020
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Evolução temporal do cidade do Rio de Janeiro, 27/10/2020

Fonte: SES-RJ(31/05 a 06/06)

Pico (26/04 a 02/05) (14/06 a 20/06)



Evolução temporal do cidade do Rio de Janeiro, 27/10/2020

Fonte: SES-RJ

Início da flexibilização (02/06)
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Perspectivas

•Não terá vacina disponível este ano

•Conviveremos por no mínimo dois anos

•Reforço da atenção primária

•Leitos equipados



Perspectivas

•Manutenção do distanciamento social

•Uso de máscaras

•Higienização frequente das mãos



Legado

•SUS

•Ciência, Tecnologia e Inovação

•Outro mundo
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Muito
obrigado

Antiga Sede da Faculdade Nacional de 
Medicina da Universidade do Brasil


