






R a f a e l S p u l d a r , repór ter da BBC Brasil, fez cober turas em Teresópol is e Nova Friburgo. 

"Eu não tenho muita vivência em cobertura, mas não tenho dúvida de que foi a expe-

riência humana mais forte da minha vida. E é uma experiência tão forte que eu não tenho 

ainda como expressar como isso me mudou. 

A gente chegou lá em Teresópolis, no dia 13 [de janeiro] e fomos andando de carro pela 

cidade. À medida que a gente foi se aproximando dos locais mais devastados, eu comecei a 

ficar muito chocado. Era lama, corpos jogados, casas destruídas, pessoas desesperadas. Eu 

nunca tinha visto isso. Para mim, era algo inédito. E o que mais me marcou foi o contato 

com as pessoas. A gente não tem noção, às vezes, de que são pessoas como nós e que poderia 

ser a gente ali na situação delas. A gente está ali pra pegar uma frase, uma história, e, de 

repente, ela diz que perdeu tudo. Isso me deixou muito abalado. Eu não sei dizer como vai 

mudar a minha vida. Mas certamente vai. 

Um dos taxistas me levou para dar uma volta nos lugares mais problemáticos para ver se 

tinha alguma história e aí nós paramos num motel semiabandonado, de beira de estrada, tam-

bém condenado pela defesa civil, e que estava servindo de refúgio para algumas pessoas. Ali eu 

tive a noção exata do abandono que as pessoas sofrem do poder público, elas não têm a quem 

recorrer. Embora fosse à beira da estrada, era um local bastante escondido e estranho. Eu me 

comovi com a história especificamente de uma senhora que tomava vários remédios e estava 

deixando de tomar para dar para o marido dela, que tinha um problema de saúde sério. 

Tem horas que eu tento esquecer. Enquanto eu estava lã, eu ficava tentando esquecer o tem-

po inteiro; enquanto eu estava no hotel, tentava pensar em outras coisas. Isso deprime muito, em 

vários níveis. E ontem, quando eu estava voltando, me bateu uma depressão muito forte..." 

V e r a A r a ú j o , r e p ó r t e r de O Globo, cobr iu a região se r rana a b o r d o do he l i cóp te ro do 

Serviço de I n t e n ç õ e s Aé rea s da Polícia Civil do Rio de Janeiro . 

"Quando se está acompanhando, você acaba achando que você é uma pessoa que está 

trabalhando no resgate. E ali, tem que ajudar. No helicóptero não tem nem cadeira para 

sentar, você senta no chão. E, se está ali, tem que ajudar, botar a mão na massa. Puxar a 

mão de uma pessoa para dentro do helicóptero, porque às vezes ele não pousa totalmente, 

você tem que ajudar as pessoas a entrarem. 

Os primeiros resgates eram de pessoas doentes. A gente levava mantimentos para aquelas 

áreas isoladas. Os policiais e os médicos desciam para fazer a triagem e escolher quem tinha 

mais necessidade de sair do local. Porque no início tinham poucos helicópteros. Dava um aperto 

no coração. Eu presenciei um velhinho chorando e dizendo: 'Deixa eu entrar nesse helicóptero', 

aí o médico: 'O helicóptero encheu'. Porque a aeronave tem um limite de peso. E é aí que você se 

sente realmente um 'peso'... Eu pensei: 'Meu Deus, se eu não estivesse aqui, com o cinegrafista, 

teria lugar para mais duas pessoas'. Mas, ao mesmo tempo, nossa função como jornalista ali é 

primordial, para chamar a atenção do grande público para a necessidade do lugar. 

A cena mais marcante acho que foi o resgate dos corpos. Eles resgatavam pessoas vivas e 

pessoas mortas. E teve uma hora que um grupo de pessoas fez sinal para que resgatássemos 

cinco corpos que estavam no chão, em estado bem lastimável. E uma das pessoas era irmão 

de uma das vítimas, as outras eram a cunhada e uma sobrinha. Eu queria fazer uma filma-

gem, pois ele não queria sair do lado dos corpos. A gente tem que entender essa hora. Ele 

dizia: 'Eu não vou me separar do corpo do meu irmão. Se ele chegar no IML, podem perder 

o corpo e eu demorei muito para achá-lo...'Ele conseguiu salvar o filho, a mulher, mas não 

conseguiu salvar o irmão e a família do irmão. O comandante falou que o helicóptero estava 

pesado, com os cinco corpos... E ele falou: 'Eu tenho que ir com o meu irmão, nem que eu vá 

pendurado na cauda'. Aí eu falei para nos deixarem ali na mata, eu e o cinegrafista, espe-

rando o helicóptero voltar para nos buscar." 

Text Box
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