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A SERVIÇO DA CATEGORIA

Veja o resumo das teses ao 12o Consintufrj nas páginas 3, 4, 5 e 6
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DOIS PONTOS 

“Contra o Governo Bolso-
naro e pela Vida das Mu-
lheres” é a convocatória 
de cinquenta organizações 
de mulheres com o apoio 
de oito partidos progressis-
tas, organizações sindicais, 
populares e civis, para o 
enfrentamento do projeto 
político ultraneoliberal e 
conservador, marcando as-
sim o Dia Internacional da 
Mulher.

Elas abrem a jornada de 
lutas de março, que se inicia 
no dia 8, com atos políticos 
nas ruas por todo o país 
pela defesa dos direitos das 
mulheres, da democracia e 
contra a violência. 

Mulheres abrem lutas de março
No Rio, ato será na 
segunda-feira, dia 9

No Rio de Janeiro, o 
ato será na segunda-feira, 
9, tendo como lema “Pela 
Vida de Todas as Mulheres, 
Por Democracia e Contra a 
Retirada de Direitos! Um 
Rio de Coragem Feminista, 
Contra a Violência e os Go-
vernos Fascistas”.  A con-
centração está marcada 
para as 17h, na Candelária. 

Depois dos dias 8 e 9, 
as mulheres reforçarão as 
manifestações convocadas 
pelos movimentos sociais 
e pelas centrais sindicais 
para os dias 14 (que marca 
dois anos da execução da 
vereadora Marielle Franco) 
e 18 (Greve Geral da Edu-
cação).

No dia 9, as jornalistas 
trabalharão e vestirão lilás 
para exigir respeito.

Sintufrj realiza programação especial
 

 11 de março – quarta-
-feira – Centro de Ciências 
da Saúde (CCS)
• Roda de Conversa: Mu-
lher no mundo do trabalho, 
com Vera Miranda (Siseju-
fe) e Duda Quiroga (CUT-RJ)
• Feira da mulher produ-
tora – barracas de artesa-
natos – e ação de solida-
riedade aos atingidos das 
enchentes
• Batucada, com a Marcha 
Mundial das Mulheres

 19 de março – quinta-
-feira – Centro de Tecnolo-
gia (CT)
• Roda de Conversa: As di-

versas formas de violência 
contra a mulher

 25 de março – quarta-
-feira – Faculdade de Le-
tras
• Roda de Conversa: Mu-
lher negra e seus desafios

 26 de março – quinta-feira 
– Espaço Cultural do Sintufrj
• Ato-show Samba com De-
mocracia, ao som de Mulhe-
res de Chico

“Ditadura Nunca Mais”
Março é mês da eclosão de 
atos por todo o país contra 
o governo Bolsonaro. Depois 
do dia 8, novas manifesta-
ções, convocadas por movi-
mentos sociais, nove centrais 
sindicais – CUT, Força Sindi-
cal, UGT, CTB, Nova Central, 
CSB, CGTB, CSP-Conlutas e 
Intersindical – e as Frentes 
Brasil Popular e Povo Sem 
Medo, agitam o país.

A defesa é a dos serviços 
públicos, empregos, direitos 
e democracia. A palavra de 
ordem principal é “Ditadura 
Nunca Mais”.  Essa união é 
uma resposta a Jair Bolsona-
ro, que compartilhou vídeos 
de apoio a ato contra o Su-

premo Tribunal Federal e o 
Congresso Nacional, institui-
ções que formam a base da 
democracia no país. No dia 

14, as manifestações prosse-
guem com atos para marcar 
os dois anos da execução da 
vereadora Marielle Franco.

O Sintufrj fez agenda especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher

Dia 09/03
Coppe 
Horário: 10h
Local: Auditório G122 

Geociência 
Horário: 14h
Local: Auditório CEMA

Dia 10/03 
Instituto de 
Matemática
Horário: 10h
Local: Sala C 116

Instituto de Química
Horário: 14h
Local: Sala A 601

Politécnica
Horário: 14h
Local: Auditório André 
Rebouças D-220

Dia 11/03
Nides
Horário: 11h
Local: Ligação ABC -112 
(atrás do Banco Itaú)

Instituto de Física
Horário: 14h
Local: Sala 343 – 
Bl. A do CT

Dia 12/03
PR-3
Horário: 14h
Local: PR-3

Dia 13/03
Campus Macaé
Horário: 10h
Local: Sala 209 – Bl. B

Dia 16/03
Decania do CCMN
Horário: 14h
Local: Sala 01

Dia 17/03
Decania CT
Horário: 10 h
Local: Salão Nobre

12º CONSINTUFRJ

Pauta: 
Congresso, Informes e
Greve de 18/3

Calendário 
de reuniõesFoto: Rena Silva

MANIFESTAÇÃO. Denúncia no protesto de 8 de março de 2018



3 Jornal do SintufrjJornal do SintufrjEDIÇÃO No 1331 – 9 A 15 DE MARÇO DE 2020 
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

Fora Bolsonaro 
que quer aniquilar 
com a nação

O governo de ul-
tradireita de Bol-
sonaro ameaça a 

democracia e representa 
um programa que aniquila 
com a nação brasileira. Em 
bases violentas e antide-
mocráticas, ele expressa o 
aprofundamento do golpe 
iniciado em 2016.

Para sustentar seu pro-
jeto, com métodos de inti-
midação, Bolsonaro precisa 
destruir o serviço público, 
as universidades (veja o 
plano Future-se) e as orga-
nizações da sociedade que 
resistem à implantação do 
seu programa e do que ele 
representa. 

Servidores na 
linha de tiro

O governo parte com tudo 
contra os servidores. Veja 
o cronograma do infer-
no para os trabalhadores: 
primeiro veio a reforma 
trabalhista. Em seguida, 
a reforma da Previdência, 
duas mudanças na lei que 
sequestraram direitos dos 
trabalhadores. Agora a 
bola da vez são os servido-
res públicos.

Cinicamente, o ban-
queiro ministro da Econo-
mia diz que sem reforma 
Administrativa o país que-
bra. Assim como falavam 
que o país quebraria sem 
as mudanças nas leis tra-
balhistas e na Previdência.

Democracia 
é central

Por isso, a defesa da de-
mocracia é central para 
nós derrotarmos o gover-
no e chegarmos ao fora 
Bolsonaro. E é preciso 
unidade para combater a 
ferocidade da ultradireita. 
Nos multiplicarmos, en-
frentar a guerra de desin-
formação, ampliar o nosso 
exército nas ruas, nos lo-
cais de trabalho, no movi-
mento social.

Unidos, juntos 
e organizados

Temos que sair do nosso 12º 
Congresso armados para se 
contrapor a essa conjuntura. 
– que não permite perder-
mos tempo com questões 
menores. Sairmos mais or-
ganizados, mais fortes e 
mais unidos. Sairmos mais 
preparados para nos juntar-
mos à CUT e movimentos 
sociais, e organizados para 
enfrentarmos a nossa agen-
da externa.

A democracia
na universidade
Se nós defendemos a de-
mocracia como princípio, 
ela deve ser fortalecida in-
ternamente. Intensificar a 
democracia interna une a 
universidade na defesa da 
democracia lá fora. Nesse 
sentido, é preciso que se 
construam políticas que 
socializem o espaço de 
poder na UFRJ.

O caminho é cada vez 
mais inserir a categoria em 
discussões, em ambientes 
acadêmicos, e criar con-
dições para controle cada 
vez maior de sua produ-
ção. Em suma, empoderar 
a categoria. Não somos e 
nunca mais seremos tra-
balhadores invisíveis nesta 
universidade.

Política de Pessoal
A direção do Sintufrj en-
tende que para evoluir 
nesse caminho é essen-
cial que se tenha uma 
política de pessoal. E, 
para que isso aconteça, 
reafirmamos a proposta 
de criação do Conselho 
de Administração para 
socializar decisões, para 
socializar poder. 

Saúde do Trabalhador
A saúde do trabalhador 
não pode se resumir na 
concessão ou no corte 
de adicionais ocupacio-
nais. É necessário que a 
universidade tenha uma 
política de saúde para 
os seus trabalhadores. 

Onde se discuta pre-
venção, as condições 
insalubres do ambiente 
do trabalho e mais: que 
a universidade mude a 
forma como se faz as 
avaliações dos adicio-
nais. Que seja feito pelo 
ambiente de trabalho, 
não pelas pessoas.

Não só a saúde físi-
ca, mas também a saúde 
mental dialoga com a 
questão do assédio mo-
ral. E a universidade não 
tem política efetiva de 
assédio moral. 

Mudou sua forma 
de avaliação, criando o 
Avades, mas o sistema 
precisa ser aperfeiçoa-
do, garantir que a po-
sição de chefiados seja 
levada em conta, assim 
como os usuários.

Ponto Eletrônico, 
somos contra
O nosso fazer na uni-
versidade não cabe no 
ponto eletrônico. Nossa 
prestação de contas é 
com a sociedade e por 
meio do controle de fre-
quência, que deve ser 
para todos.

Viva UFRJ  
A Administração Central 
não consegue oferecer 
com transparência ne-
cessária explicações so-
bre um programa que 
mexe com o patrimônio 
da universidade.
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 A s  p r o p o s t a s  d e  R e f o r m a 
Administrativa e PEC 186 atacam direta-
mente a efetivação de direitos. Estão na 
pauta medidas como o im de novos 
concursos, a contratação temporária de 
servidores, o ataque à estabilidade, 
congelamentos salariais, eliminação de 
carreiras e autorização para corte de 25% 
nos vencimentos dos servidores públicos, 
com redução proporcional da carga de 
trabalho. E�  importante destacar que, 
neste último caso, a medida não alcança 
mandatários do executivo, parlamenta-
res, juıźes e generais. Na realidade, todas 
estas medidas têm o objetivo de manter o 
sistema da dıv́ida pública brasileira, como 
uma verdadeira sangria de recursos para 
o sistema inanceiro internacional.
 Precisamos que o Sintufrj atue nas 
greves e manifestações, na construção da 
unidade do povo trabalhador por um 

programa polı́tico popular e socialista 
que jogue nos ricos e poderosos a conta 
da crise do sistema capitalista.

Por	isso,	defendemos:
- Anulação das Reformas Trabalhista, 
Previdenciária e da EC 95 (Teto de Gastos);
- Auditoria da Dıv́ida Pública e suspensão 
dos pagamentos ilegais e fraudulentos;
- Priorizar investimentos em áreas 
estratégicas como educação, saúde, 
habitação e industrialização;
- Taxação de fortunas, lucros e dividen-
dos. Imposto progressivo;
- Reforma Agrária e Reforma Urbana;
- Reestatização das empresas privatizadas;
- Redução da jornada de trabalho sem 
redução de vencimentos, para geração de 
mais postos de trabalho;
- Controle de preços sobre produtos de 
primeira necessidade.

Nosso	 plano	 de	 lutas	 em	 defesa	 da	
UFRJ,	Carreira	e	Serviço	Público:
- Mobilizar ações de massa e diretas 
c o n t r a  a  a g e n d a  d a s  R e f o r m a s 
Administrativas, desde a Greve do dia 18 
de março até a pressão sobre deputados e 
senadores durante o primeiro semestre;
- Indicar à Fasubra participação na 
construção de um Encontro Nacional da 
Classe Trabalhadora (ENCLAT);
- Promover campanhas de conscientiza-
ção de que os TAE’s são agentes na 
formação da cidadania e na construção do 
conhecimento cientıico;
- Atuar na esfera polıt́ ica e jurıd́ica na 
defesa da data base para o funcionalismo;
- Integração das representações instituci-
onais dos TAE’s nos colegiados da UFRJ 
em sintonia com as lutas da categoria;
- Exigir a recomposição dos orçamentos 
das universidades;
- Não permitir a privatização do patrimô-
nio da UFRJ, como proposto no Future-se;
- Eleição da CIS (Comissão Interna de 
Supervisão de Carreira);
- Avançar aspectos da carreira na UFRJ;
- Resgatar histórico e formação dos 
conceitos de nosso Plano de Carreira, em 
especial para fomentar a formulação para 
os recém ingressos da UFRJ.

Movimento	sindical	na	UFRJ
 A gestão do grupo Ressigniicar	
esvaziou os debates e espaços de partici-
pação coletivos da categoria no Sintufrj, 
além de estar ausente nas unidades e 
enfraquecer o Conselho de Delegados 
Sindicais de Base.
 Um exemplo foi a construção do 
próprio Consintufrj. A agenda e pauta do 
congresso não foram debatidas com a 
categoria. Após exigência de delegados 
sindicais de base e movimentos da 
oposição à atual direção, a mesma foi 
obrigada a ampliar o prazo de entrega das 
teses. Porém, manteve-se diversas outras 
posturas autoritárias, como a convocação 
de reuniões de base para eleição de 
delegados ao congresso, sem haver teses 
a serem apresentadas para a categoria.
 E�  perigosa a polı́tica isolada da 
direção do Sintufrj, em um momento no 
qual precisamos uniicar a categoria.

Por	isso,	defendemos:
-  Fortalecimento do Conselho de 
Delegados Sindicais de Base;
- Respeito ao calendário e organização 
dos GTs Aposentados, Mulher e Racial;
- Integração dos Campi da UFRJ com 
assembleias locais;
- Unidade nos fóruns de entidades do 
Serviço Públicos nos nı́veis federal, 
estadual e municipal.

 O Governo Bolsonaro, além de fascista, mostra-se incompetente para 
resolver as mazelas de nosso povo, o que tem acarretado o aumento de sua 
rejeição na população. Diversas medidas têm gerado reação e luta como nos 
tsunamis da Educação, nas greves da Casa da Moeda, Correios, Serpro e 
Petrobrás.
 Quem sustenta esse governo são os parasitas da grande burguesia, seus 
meios de comunicação e os generais fascistas. As trabalhadoras e os trabalhado-
res, os pobres, não podem seguir sofrendo e sendo pisoteados, humilhados, 
jogados na miséria e na pobreza até as eleições de 2022. Por isso, precisamos 
construir as condições para derrubar o quanto antes o governo Bolsonaro!

Unidade	para	derrotar	Bolsonaro	
na	universidade	e	nas	ruas!

Assinam: Movimento Luta de Classes - Primavera Socialista - Resistência - Tribo Unidade, Resistência e Luta - Unidade Classista
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Construindo a CSP-Conlutas na 
UFRJ para superar o imobilismo
e derrotar a extrema-direita
RESUMO DE TESE AO 12º CONGRESSO DO SINTUFRJ

Nós que estamos construindo a CSP-Conlutas na UFRJ apresentamos 
esta proposta de tese ao 12º Congresso do Sintufrj elaborada junto 
com a categoria neste mês de fevereiro. A proposta de tese está 
dividida em quatro eixos temáticos, além da apresentação.

Unidade para derrotar nas ruas a extrema-direita
inimiga da educação pública!1

Coragem para romper as amarras do imobilismo e avançar 
além dos limitados horizontes das burocracias sindicais!2

Defender a UFRJ e sua autonomia
contra qualquer ameaça, interna ou externa.3

Temas censurados pelo Sintufrj4

Apresentação
A CSP-CONLUTAS é uma central sindical 
e popular fundada no Congresso Nacio-
nal da Classe Trabalhadora ocorrido em 
Santos (SP) em junho de 2010, a partir 
da fusão e filiação de várias entidades 
sindicais e populares existentes, entre 

elas a então Coordenação Nacional de 
Lutas (Conlutas), que se organizava des-
de 2004, e de onde veio a maior parte 
da base sindical da nova entidade.
A CENTRAL surgiu a partir da unidade 
de vários setores dos movimentos so-

ciais na luta contra as reformas neoli-
berais aplicadas pelos governos do PT, 
e segue se fortalecendo...

A CRISE estrutural do capitalismo as-
sume formas cada vez mais bárbaras. 
Governos de inúmeros países aplicam 
planos de retirada de direitos sociais, 
degradando as condições de vida da 

maioria da população mundial, e ata-
cam as liberdades democráticas, con-
centrando ainda mais o poder nas mãos 
das grandes corporações. Ao mesmo 
tempo, aprofunda-se a destruição da 

natureza, a ponto de ameaçar a sobre-
vivência da humanidade...

MAIS DO que nunca, a superação da 
crise econômica, social e ambiental é 
irrealizável sob o capitalismo. Não há 
mais espaço, nem nos países centrais, 
para um “capitalismo com rosto huma-

no”, defendido por diversas vertentes do 
reformismo.
OPINAMOS QUE as lutas que aconte-
ceram no primeiro ano do governo Bol-
sonaro não se intensificaram graças 

sobretudo ao papel cumprido pelos 
principais partidos da oposição, como 
a esquerda da ordem (PT/PCdoB)...

O PROJETO “viva” UFRJ, concebido pela 
gestão anterior e entusiasticamente 
abraçado pela nova reitoria, é uma pro-
posta de privatização de grandes áreas 
da UFRJ, com a concessão de quase 

500 mil Km² para a iniciativa privada por 
até 50 anos! Do campus Praia Vermelha 
– a joia de ouro do projeto – não deve 
sobrar metade. E o antigo Canecão pode 
ser gerido por um “parceiro” privado.

ATÉ JULHO de 2019 a reitoria dizia que 
a privatização seria apenas de espaços 
sem utilização acadêmica...

PRECISAMOS aprimorar o funcionamen-
to, a autonomia e a força executória das 
decisões do Conselho Sindical de Base, 
evitando que possa ser sistematicamen-
te boicotado pela direção do sindicato.
AS ELEIÇÕES do sindicato deveriam 

adotar a proporcionalidade, para que a 
entidade volte a ser um instrumento de 
frente única entre as correntes organiza-
das e a categoria, com maior fiscaliza-
ção interna inclusive.
O SINDICATO precisa rever sua filiação à 

CUT! Esta central sindical burocratizada 
e imobilista não está à altura dos desa-
fios colocados pela realidade...

LEIA NA ÍNTEGRA EM
cspufrj.wordpress.com/apresentacao-de-tese

LEIA NA ÍNTEGRA EM
cspufrj.wordpress.com/unidade

LEIA NA ÍNTEGRA EM
cspufrj.wordpress.com/coragem

LEIA NA ÍNTEGRA EM
cspufrj.wordpress.com/defender-a-ufrj

LEIA NA ÍNTEGRA EM
cspufrj.wordpress.com/temas-censurados
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HUCFF se planeja para 
enfrentar o coronavírus

Obituário
Lamentamos informar o falecimento do companheiro Euzébio Bernar-
do, atendente de serviços gerais, dia 29 de fevereiro. Euzébio era lota-
do no setor do Centro Cirúrgico, no 12° andar do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho.

Mais uma iniciativa para reconstruir 
e restaurar o Museu Nacional. Foi 
assinado um termo de cooperação 
técnica entre a UFRJ, a Organização 
das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura (Unesco) 
e a Fundação Vale, dia 3 de março, 

A direção da Faculdade de Educa-
ção e as coordenações de Peda-
gogia, de Licenciaturas, do Curso 
de Especialização Saberes e Prá-
ticas na Educação e do programa 
de Pós-Graduação em Educação 
convidam estudantes, técnicos-
-administrativos e professores 
para a tradicional aula inaugural.

“Além da Tolerância: a Arte 
do Respeito no Encontro dos Sa-
beres”, com o professor Márcio 
Goldman, do Museu Nacional 

O auditório Alice Rosa, no 12º andar 
do Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho, lotou com a presença 
de numerosos servidores e estudan-
tes, na manhã do dia 5, na sessão 
clínica organizada pela direção da 
unidade, aberta ao seu corpo social, 
sobre o novo coronavírus. Na pauta, 
informações sobre a doença e o pla-
nejamento do hospital. 

O assunto foi debatido pelo in-

em cerimônia no campus da univer-
sidade, na Praia Vermelha. Durante 
o evento, os envolvidos no projeto 
também apresentaram o cronogra-
ma de reconstrução. A estimativa é 
que parte do Museu Nacional seja 
reaberta em 2022.

UFRJ assina acordo para 
reforma do Museu

(MN) da UFRJ, é o tema do even-
to, que será realizado dia 12 de 
março (quinta-feira), às 18h30, no 
Auditório Professor Manoel Maurí-
cio de Albuquerque, localizado no 
andar térreo do prédio do Centro 
de Filosofia e Ciências Humanas – 
CFCH (Avenida Pasteur, 250, fun-
dos, Urca).

Para saber mais, clique no link 
http://www.cfch.ufrj.br/index.
php/27-noticias/1280-fe-ufrj-reali-
za-aula-inaugural.

Aula inaugural na Faculdade de Educação

fectologista e diretor médico Alber-
to Chebabo, pela chefe do Serviço 
de Patologia Clínica, Maria Angélica 
Guimarães, e pelo médico Luiz Feli-
pe Guimarães, do Serviço de Doen-
ças Infecto-Parasitárias (DIP).

Embora o atendimento no 
HUCFF seja fechado (é um hospital 
especializado em patologias de mé-
dia e alta complexidade) e a emer-
gencia referenciada (apenas para 

quem tem prontuário), o hospital 
– uma das referências da rede SUS 
para receber pacientes do Covid-19 
– ofereceu três leitos de isolamento. 

Embora o HUCFF não seja refe-
rência para atendimento de casos 
suspeitos de Covid-19 (a doença 
causada pelo novo coronavírus) 
por demanda espontânea, na reu-
nião – uma verdadeira aula aberta 
sobre o tema em foco – os especia-

listas, além de esclarecerem dúvi-
das e reforçarem a importância de 
procedimentos como o reforço da 
higienização das mãos, abordaram 
aspectos técnicos, relativos aos 
profissionais da saúde, em caso de 
necessidade de atendimento de 
paciente referenciado com suspei-
ta de Covid-19 e também entre os 
atendidos nos consultórios e am-
bulatórios.

Desfile do Minerva Assanhada
Dia 13 de março, sexta-feira, às 16h, concentração 
na rotatória do CCMN. Desfile segue até a Reitoria. 
Não percam!
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Qual a real dimensão da 
epidemia de coronavírus? 
Como se prevenir? O que 
a UFRJ está fazendo para 
enfrentar a situação? 

No programa Linha Di-
reta do Sintufrj de 3 de 
março, o epidemiologista 
Roberto Medronho, pro-
fessor da Faculdade de 
Medicina, responde. Para 
ele, é provável que o co-
ronavírus chegue ao Brasil 
sob forma epidêmica daqui 
a alguns meses, quando a 
temperatura for mais bai-
xa, mas desde já a socieda-
de deve pressionar os go-
vernantes por um plano de 
contingência eficaz. “Está 

Na próxima semana será 
realizado na Cidade Univer-
sitária um grande mutirão 
para mobilizar a sociedade 
e a academia sobre a im-
portância de se preservar a 
natureza. É o evento “Gua-
nabara Vive o Mutirão do 
Plástico”, nos dias 19, 20 e 
21 de março, promovido 
pelo Movimento Baía Viva, 
em parceria com a ONG 
Amar sem Lixo e a Reitoria 
da UFRJ, com apoio da equi-
pe da Prefeitura da UFRJ e 
do Sintufrj.

“Faço um convite aos 
estudantes, aos servidores 
e aos professores das UFRJ. 
Entre 19 e 21 de março 
realizaremos aqui na Ilha 
do Fundão, no campus da 
UFRJ, esse evento em co-
memoração ao Dia Mundial 
da Água, celebrado no dia 
22 de março. Teremos ati-
vidades de educação am-
biental, mutirão de limpeza, 
plantio de mudas, oficinas. 
Tudo isso em defesa da Baía 
de Guanabara”, convoca o 

Mutirão do plástico na UFRJ

Coronavírus, na forma epidêmica, deve 
chegar ao Brasil, diz especialista

em jogo nosso bem mais 
precioso: a saúde”.

Cenário pendular de pâni-
co e negligência
“Não há motivo para pâni-
co, que é um mau conse-
lheiro. Por outro lado, não 
há como negligenciar a 
situação preocupante, em 
que temos a disseminação 
de uma doença de forma 
rápida no mundo. Um ter-
ço dos resfriados no mun-
do é provocado por vírus 
da família coronavírus. Dois 
desses vírus (que vieram 
antes do atual) provoca-
ram processos de doenças 
graves em alguns casos. Só 

ecologista Sérgio Ricardo, 
do Movimento Baía Viva.

Segundo ele, um dos 
principais problemas da 
Baía de Guanabara é o des-
pejo de grande volume de 
lixo flutuante que desce 
para as suas águas, vindo 
dos rios, canais e valões 
dos municípios do entorno 
onde a coleta do lixo é de-
ficitária. “A presença des-
se lixo tem prejudicado a 
balneabilidade das praias 
e a pesca artesanal. É uma 
verdadeira tragédia, pois 
ameaça de extinção várias 
espécies marinhas, como a 
tartaruga-verde, o boto-cin-
za, que é o símbolo do Rio 
de Janeiro”, afirma Sérgio 
Ricardo. 

O ecologista alerta que 
esse é um problema muito 
grave, exatamente porque 
as maiores concentrações 
de lixo flutuante existentes 
na Baía de Guanabara se 
dão exatamente na Ilha do 
Governador e na Ilha do 
Fundão. 

que este tem mostrado ca-
pacidade de se disseminar 
maior.

A doença começa nor-
malmente com febre, dor 
no corpo, tosse, coriza, dor 
de garganta e certo mal-
-estar. Mas a imensa maio-
ria se recupera apenas com 
medidas de suporte: hidra-
tação, repouso, boa alimen-
tação.

A letalidade do novo co-
ronavírus é bem menor que 
a de outros coronavírus. Po-
rém, conforme vai aumen-
tando a faixa etária, aumen-
ta o risco de morte. Temos 
que ter muito cuidado com 
os idosos.

LINHA DIRETA

PRAIA DO CATALÃO, NO FUNDÃO. Devastação ambiental impressiona pela poluição 

MEDRONHO. Epidemiologista da UFRJ prevê cenário difícil
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