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CADÊ A DEMOCRACIA?

NOVO GOVERNO: REFORMA ADMINISTRATIVA FORA DE PAUTA
A mobilização dos servidores impediu a aprovação da proposta de emenda constitucional que 

desfigurava o serviço público. Vitória da luta organizada: a PEC 32 sai de cena. Página 3

Cerca de 70 famílias ocupam desde quarta-feira, 16 de novembro, 
um prédio abandonado na rua Alcântara Machado, no Centro da 
Cidade. A Ocupação Luiz Gama reabriu negociação com o governo 
do estado, mas continua acossada pela polícia. Página 7

A LUTA POR MORADIA

POLÍCIA sitia Ocupação em prédio abandonado no Centro da Cidade 
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Foto: Divulgação

Reitora ‘aprova’ em votação 
ligeira e tumultuada a entre-
ga de área da Praia Verme-
lha à iniciativa privada sem 
o debate que a comunidade 
universitária exige. Sintufrj e 
DCE questionam a sessão.

Páginas 4 e 5

QUINTA-FEIRA, 17. Comunidade no Consuni denuncia autoritarismo da Reitoria

23 DE NOVEMBRO - 10H
AUDITÓRIO DO QUINHENTÃO - CCS

PAUTA:
• CONJUNTURA 
• MOBILIZAÇÃO CONTRA O ‘VIVA UFRJ’ 
• TIRADA DE DELEGADOS À PLENÁRIA DA FASUBRA
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Terça-feira, 22, no Espaço Cultural da entidade.

 9h às 12h – Debate “O olhar dos negros nas Ifes“, com participação de 
convidados das universidades coirmãs no Rio de Janeiro.

 12h – Deliciosa feijoada de almoço.
 14h – Roda de Capoeira.
 15h – Roda de Conversa com militantes dos movimentos antirracistas.
 17h – Confraternização. 

Sintufrj celebra o Mês 
da Consciência Negra 

O Mês da Consciência 
Negra foi celebrado pelo 
Colégio de Aplicação da 
UFRJ (CAp) durante três 
dias, marcando o encer-
ramento das atividades 
pedagógicas do Comitê 
Permanente da Educação 
para as Relações Étnico-
-Raciais (Ere/CAp). Este 
ano o tema foi “Ocupações 
negras e indígenas, forta-
lecendo redes para uma 
escola antirracista”.

A abertura no dia 16 
de novembro  reuniu um 
time de mulheres que nar-
raram suas experiências. 
O debate foi mediado pelo 
coordenador de Educação, 
Cultura e Formação Sindi-
cal do Sintufrj e servidor 

Colégio de Aplicação destaca relações étnico-raciais
do CAp, Edmilson Pereira.

HISTÓRIA 
NÃO CONTADA
Rose Cipriano, professo-
ra municipal de Duque 
de Caxias, destacou os 
avanços obtidos com a 
Lei de Cotas, mas afir-
mou que o racismo es-
trutural continua a ser 
um desafio. 

TRAJETÓRIA 
VITORIOSA
Ana Célia da Silva, coor-
denadora de Aposentados 
e Pensionistas do Sintufrj, 
usou como exemplo sua 
própria história de vida 
para refletir a realidade de 
uma mulher negra e pobre 

no Brasil e também para 
falar de superação e luta. 
“Estou feliz por estar nes-
te evento e poder afirmar 
que o papel do sindicato é 
lutar para garantir e am-
pliar esses espaços de fala 
para que a luta antirracis-
ta seja uma política per-
manente”, afirmou. 

POVO DISCRIMINADO
A neta de indígenas da 
Paraíba, Carolina Ca-
margo de Jesus, a Caroli-
na Potiguara, avalia que  
com a Lei nº 11.645, que 
tornou obrigatório o en-
sino de história e cultura 
afro-brasileira e africana 
em todas as escolas pú-
blicas e particulares, do 

ensino fundamental ao 
ensino médio, aliada ao 
ativismo dos militantes 
e à Lei de Cotas, houve 
um fortalecimento das 
políticas públicas de fato.  

AULA ANTIRRACISTA
Luciana Leonidas, do proje-

to de Extensão Letramento, 
da Coppe/UFRJ, apresen-
tou sua experiência com 
as aulas de literatura para 
alunos do EJA (Educação 
para Jovens e Adultos), 
cujo objetivo é promover 
o acesso ao texto literário 
sem juízo de valor. 

MESA: Edmilson, Rose, Potiguara, Ana Célia e Luciana

Foto: Elisângela Leite

Na quarta-feira, 23, das 8h às 12h, a equipe do 
Serviço Social do Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho realizará o seminário com o objetivo 
de debater os impactos do racismo na saúde 
da população negra e as estratégias utilizadas 
pelos profissionais de saúde para combatê-lo, 
no âmbito do SUS, de forma multidisciplinar e 
integrada, com base em relatos de experiências 
práticas. Áreas de conhecimento distintas da 
unidade participarão, como enfermagem, médica, 
acadêmica e assistência social. Haverá emissão de 
certificado para os presentes.

INSCRIÇÕES 
ATRAVÉS DO QR CODE, 

SUJEITO A LOTAÇÃO
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A PEC 32 está enterrada.
Depois da jornada histó-
rica dos servidores que 
impediu que essa mu-
dança na Constituição 
desfigurasse o serviço 
público, Lula detonou o 
projeto de Guedes/Bolso-
naro: o presidente eleito 
manifestou sua posição 
contrária, o que levou 
Arthur Lira (PP-AL), pre-
sidente da Câmara, a 
anunciar que a PEC 32 
não tramitará mais.

Lira disse ainda que 
apenas as prioridades 
do novo governo Lula/
Alckmin serão pautadas 
até o final deste ano, en-
tre elas a PEC da Transi-
ção. Já Lula, ao mesmo 
tempo que planeja en-
gavetar a PEC 32, acenou 
ao longo de sua campa-
nha para a necessidade 
de uma nova reforma 
administrativa alterna-
tiva. Seu objetivo inicial 
é buscar alternativas 
à atual para propor ao 
Congresso a partir do 
início de seu mandato.

Prioridades – A CUT, 
por sua vez, emitiu nota 
três dias após a posição 
dada por Lira, apontan-

Reforma administrativa sai de cena

O Fonasefe protocolou carta de reivindicações à 
equipe de transição do governo Lula na quinta-feira, 
17. Também foi protocolado ofício solicitando reu-
nião com a equipe de trabalho. 

A carta traz quatro reivindicações imediatas: re-
ajuste emergencial linear com o índice de inflação 
acumulado nos quatro anos do governo Bolsonaro, 
arquivamento da PEC 32, revogação das Emendas 
Constitucionais 103/2019 (Reforma da Previdência) 
e 95/2016 (Teto de Gastos).

Pauta entregue à equipe de transição
A reunião solicitada é para retomar um processo de negociação 
efetivo e que foi interrompido com a categoria desde 2016 com 
o golpe que provocou a saída da presidente Dilma Rousseff. 
Foi também deste período o último acordo que assegurou 
algum percentual de recomposição salarial para a maioria do 
funcionalismo. A categoria está há mais de seis anos sem nenhum 
tipo de reajuste. E uma das reivindicações emergenciais é 
justamente um reajuste emergencial linear.

do uma lista de priori-
dades da luta da classe 
trabalhadora para cons-
trução de um caminho 
para o fortalecimento do 
país. A defesa de pautas 

emergenciais e impor-
tantes para os serviços 
públicos está entre as 
prioridades e busca ga-
rantir também a parti-
cipação popular e um 

Estado mais forte. Essa 
luta, nas essencialidades 
elencadas, passa pelo en-
cerramento da reforma 
administrativa, das pri-
vatizações em curso, da 

Emenda Constitucional 
95 (Teto de Gastos) e do 
Orçamento Secreto.

Luta das categorias 
– A PEC 32 só não foi 
aprovada no governo 
Bolsonaro porque du-
rante dois anos os servi-
dores e as entidades que 
compõem o Fonasefe 
(Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servido-
res Públicos Federais), 
entre elas a Fasubra, pro-
moveram uma batalha 
contra a reforma admi-
nistrativa da dupla que 
objetivava destruir os 
serviços públicos e reti-
rar direitos do funciona-
lismo, com vistas a sua 
privatização. 

A votação da PEC 32 na 
Câmara dos Deputados 
chegou a ser adiada mais 
de uma vez por causa da 
mobilização em Brasília e 
em todos os estados, e o 
relator, deputado Arthur 
Oliveira Maia (União-BA), 
diante da enorme pres-
são dos servidores e da di-
visão na base governista, 
se viu obrigado a mudar 
o texto várias vezes para 
torná-lo palatável para 
aprovação no Congresso.

NESSA SEXTA-FEIRA (18/11), a DN da Fasubra se reuniu com o presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Heleno Araújo, que atualmente participa da 
equipe de transição da Educação do futuro governo representando o Fórum Nacional Popular 
de Educação (FNPE). Araújo vai marcar audiência com a Comissão de Transição da Educação 
já na próxima semana. Nivaldo Holmes (o primeiro à esquerda), dirigente do Sintufrj e da 
Fasubra, participou da reunião

FOTO: FASUBRA/Divulgação
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Num episódio de 
características 

poucas vezes re-
gistradas em sessão do 
Conselho Universitário 
(Consuni), na quinta-
-feira, 17,  o colegiado 
aprovou, sob severos 
protestos, em meio a 
uma votação conturba-
da e polêmica, o projeto 
que altera a anatomia do 
campus da Praia Verme-
lha com a privatização 
de uma área de 15 mil 
m² para construção de 
um equipamento cul-
tural multiúso, que será 
administrado por um 
consórcio de empresas.  

O projeto – uma va-
riação do Viva UFRJ, cujo 
nome agora é Valoriza-
ção dos Ativos Patrimo-
niais – prevê a concessão 
por 30 anos à iniciativa 
privada, com direito a 
prorrogação por mais 
cinco anos, da área do 
campo de futebol – que 
pertence à Escola de Edu-
cação Física e Desportos 
e onde é desenvolvida 
mais de uma dezena de 
projetos de Extensão de 
várias unidades – e do 
terreno da antiga casa 
shows Canecão.  

SOB PROTESTOS
“Não é mole, não: 30 
anos é privatização!” e 

CONSUNI APROVA PRIVATIZAÇÃO 
DA PRAIA VERMELHA 
Em meio a protestos, reitora Denise impõe sua decisão ao colegiado máximo 
da UFRJ para entregar, à iniciativa privada, 15 mil m² de área do campus

“Não vai ter venda, vai 
ter luta!” foram algu-
mas das palavras de 
ordem repetidas pelos 
estudantes que ocupa-
ram a sessão do Consu-
ni, a maioria dos cursos 
de graduação da Praia 
Vermelha, com faixas e 
cartazes. Assim como o 
Sintufrj e muitos pro-
fessores, o movimento 
contrário ao projeto da 
Reitoria reivindica a 
realização de debates 
e consultas à comuni-
dade universitária, e 
propõe, no lugar do Ca-
necão, um equipamen-
to cultural popular, ad-
ministrado pela UFRJ, 

e para uso também de 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.  

Antes da votação, o Sin-
tufrj e o DCE Mário Prata 
apresentaram documen-
to com questionamentos 
ao projeto e reivindican-
do audiências públicas 
e realização de plebis-
cito. Reiterados pedidos 
nesse sentido de vários 
conselheiros foram to-
talmente ignorados. O 
professor emérito da 
Faculdade de Letras Ro-
naldo Lima Lins, 81 anos, 
colocou-se de forma vee-
mente: (Estou) “disposto a 
lutar até o fim”, e concla-
mou todos a não permitir 

que “a Reitoria disponha 
do patrimônio da UFRJ 
sob nenhum pretexto”.

VOTAÇÃO IMPOSTA 
Em meio aos protestos 
que só aumentavam, de 
forma autoritária, a rei-
tora instalou o regime de 
votação – ignorando as 
solicitações  de encami-
nhamentos feitos previa-
mente pelos represen-
tantes dos estudantes e 
dos técnicos-administra-
tivos para que a votação 
só ocorresse após a re-
alização de audiências 
e consultas públicas à 
comunidade universitá-
ria. Então, Denise Pires 

de Carvalho  informou a 
aprovação do projeto. 

Durante o regime de 
votação, a reitora não 
perguntou se havia 
contrários ou absten-
ções. Logo após anun-
ciar o resultado, ela  
encerrou a sessão do 
colegiado, evidenciando 
seu desinteresse em dia-
logar com a comunida-
de universitária.

Muitos conselheiros 
foram pegos de surpre-
sa, alguns disseram que 
não conseguiram votar. 
A reitora saiu do audi-
tório sob gritos de “gol-
pe!” e foi seguida pelos 
manifestantes. 

Foto: Elisângela Leite

SESSÃO DO COLEGIADO MÁXIMO DA UFRJ no momento da tumultuada votação do projeto que compromete o futuro da UFRJ



5EDIÇÃO No 1397 – 21 A 27 DE NOVEMBRO DE 2022
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjVOTAÇÃO POLÊMICA

Foto: Elisângela Leite

“Apontamos uma 
série de ques-
tões que pre-

cisavam ser esmiuçadas, 
e agora vem essa votação 
atropelada, que mal se 
conseguiu ouvir por con-
ta das manifestações dos 
estudantes, que estão sen-
do ignorados”, afirmou 
a representante técnica-
-administrativa Gilda Al-
varenga, que não conse-
guiu votar. 

A conselheira e co-
ordenadora do Sintufrj, 
Ana Celia, também não 
votou: “Foi tudo atrope-
lado, esse processo teve 
inúmeras falhas. A Rei-
toria não está nos escu-
tando; estão atropelan-
do”, lamentou.

“Um processo atrope-
lado, tratorado. A comu-
nidade não entende o 
porquê de tanta pressa” 
– foi como avaliou a co-
ordenadora-geral do Sin-
tufrj Marta Batista sobre 
a atitude da reitora. 

Segundo a dirigente, 
como a maioria dos con-
selheiros não pôde se ma-
nifestar quando os enca-
minhamentos do Consuni 
não foram considerados, 
o Sintufrj não considerou 
válida a decisão.

Marta também criti-
cou a falta de divulgação 
da audiência pública do 
dia anterior realizada 
pela Reitoria e conside-
rou grave a informação 
passada ao jornal O Glo-
bo de que a decisão do 

REITORA ‘ATROPELOU’ VOTAÇÃO E SINTUFRJ 
QUESTIONA VALIDADE DA DECISÃO

colegiado é meramente 
consultiva. 

“A gente vai seguir 
em luta, vai resistir con-
tra esse absurdo, contra 
a entrega da universida-
de à iniciativa privada”, 
frisou a coordenadora.  

FASUBRA
Para José Maria, coor-
denador-geral da Fa-
subra, esse é um mo-
mento de transição de 
governo. “Além disso, 
acabamos de eleger um 
presidente da Repúbli-
ca compromissado com 
as universidades pú-
blicas”. Ele reforçou o 
apelo dos estudantes 
e do Sintufrj para que 
o projeto fosse discuti-
do com a comunidade 
universitária. 

O decano do CFCH, 
Vantuil Pereira, conside-
rou que é preciso discu-
tir os encaminhamentos 
a partir do processo de 
votação. “Precisamos se-
renar os ânimos, fazer 
uma avaliação política 
do que representa essa 
cessão para a UFRJ”.

“Hoje, 17 de novem-
bro, é uma data que a 
gente não deve esquecer. 
A Reitoria infelizmente 
conduziu de forma de-
sastrada e atropelada 
uma questão importan-
te para a UFRJ”, avaliou 
o conselheiro Roberto 
Gambine.

 “É inaceitável uma 
condução dessa manei-

ra de numa questão tão 
cara como patrimônio 
público da UFRJ”, disse o 
conselheiro.

Para a coordenadora 
de Comunicação do Sin-
tufrj Marly Rodrigues, 

foi um espetáculo depri-
mente: “A Reitoria não 
escuta a comunidade. Foi 
uma votação arbitrária, 
com estudantes pedindo 
para serem ouvidos. Foi 
no tapetão”. 

MANIFESTAÇÕES 
DA SOCIEDADE  
Parlamentares progressis-
tas e entidades da socie-
dade organizada também 
se manifestaram contra o 
projeto da Reitoria.

Parlamentares se manifestam
O deputado federal Glauber Braga (PSOL/
RJ), que assistiu à sessão do  Consuni, se so-
lidarizou com a luta da comunidade univer-
sitária. Ele lembrou que Lula já havia anun-
ciado investimentos na Educação. “Não há 
necessidade de entrega do patrimônio pú-
blico da UFRJ ao setor privado”, disse ele. 

Chico Alencar, que acaba de ser eleito 
deputado federal e é professor do CAp, 
destacou o compromisso de parlamenta-
res com a destinação de emendas da ban-
cada para a universidade. 

O vereador e deputado federal elei-
to Tarcísio Motta (PSOL) avaliou: “Há 
pontos muito importantes que não po-
dem ser decididos de maneira açodada, 
especialmente às vésperas de começar 
um novo governo no país, que aponta 
para uma outra política de investimen-
tos para a educação.”

Na mesma linha, a deputada estadual 
e ex-aluna da ECO Renata Souza (PSOL) se 
solidarizou com o movimento que rejeita 
a privatização de áreas da Praia Vermelha.

DENISE DEIXA O CONSUNI sob cobrança dos estudantes, que protestam contra o projeto
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O Centro de Referência para Mulheres Suely Souza 
de Almeida (CRM) da UFRJ inicia na terça-feira, 22, 
a “Campanha 21 Dias pelo Fim da Violência contra 
as Mulheres”. O evento prossegue até 9 de dezembro. 
Confira a programação:

 Terça-feira, 22, às 9h – Encontro Curso Ficha 
Única e seus Desdobramentos na Prática Profissional 
(presencial).

 Sexta-feira, 25, às 9h – Dia do Autocuidado: Ati-
vidade em conjunto com o Espaço Saúde Sintufrj; às 
13h30: Oficina Ervas na Saúde, com limpeza de pele 
e hidratação – Projeto Troca Isé (presencial).

 Terça-feira, 29, às 10h – Roda de Conversa 
RAMM: Violência de Gênero no Território da Maré 
em Dados (presencial); às 14h: Oficina Direitos Hu-
manos e Práticas Profissionais (presencial).

 Quinta-feira, 1º de dezembro, às 13h30 – Ofi-
cina de Dança: a influência das letras de músicas so-
bre o corpo da mulher (híbrida); às 14h: Cine Debate 
“Mulheres e Futebol” (remota).

 Sexta-feira, 9 de dezembro, às 9h – Webiná-
rio “Saúde Mental e Violência” (remota/live no Ins-
tagram); 13h30: Oficina de Sabedoria Artesanal de 
Ervas Terapêuticas – Projeto Troca Isé (presencial). 

Endereço do CRM: Praça Jorge Machado Moreira, 
s/n - Cidade Universitária. Instagram - @crmssaufrj.

Pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres

O Dia da Consciência Ne-
gra é celebrado no Bra-
sil em 20 de novembro, 
desde 2003, quando foi 
incluído no calendário 
escolar nacional, mas foi 
instituído oficialmente 
como feriado no país em 
2011, por meio de uma 
lei (12.519) sancionada 
pela então presidenta 
Dilma Rousseff. 

Apesar da lei, é feria-
do somente em 1.260 ci-
dades brasileiras, onde as 
Câmaras locais aprova-
ram leis regulamentando 
a decisão. Recentemente, 
o Senado aprovou um 
projeto de lei que torna 
o Dia Nacional da Cons-
ciência Negra feriado na-
cional. A decisão ainda 
tem de passar pela Câ-
mara Federal e ser san-
cionada pelo presidente 
da República. 

A data foi escolhi-
da porque foi em 20 de 
novembro de 1695 que 
morreu Zumbi, também 
chamado de Zumbi dos 
Palmares, o último dos 
líderes do Quilombo dos 
Palmares, em Pernam-
buco. Escravo que virou 
símbolo da luta do povo 
negro contra a escravi-

Na terça, 22, a Revista Praia Vermelha recebe os or-
ganizadores Ludmila Fontenele Cavalcanti (ESS-
-UFRJ), Francisco Teixeira Portugal (IP-UFRJ) e 
Carlos Serrano Ferreira (ULHT e Universidade de 
Lisboa, Portugal) para o lançamento do livro A Re-
volução em Imagens. A transmissão ao vivo será 
às 15h no Instagram @praiavermelhaufrj e a pu-
blicação já está disponível para download em ess.
ufrj.br/index.php/livros.

A publicação digital contém as conferências do 
seminário e as imagens da exposição homônima 
– realizada pelo Espaço JJ do Centro de Filosofia 
e Ciências Humanas (CFCH) por ocasião dos cem 
anos da Revolução Russa, com textos explicativos.

História: Dia da Consciência Negra

“A Revolução em Imagens”

dão, Zumbi dos Palma-
res, que nasceu na então 
Capitania de Pernam-
buco, região que hoje 
pertence ao município 
de União dos Palmares, 
no estado de Alagoas, 
foi assassinado durante 
uma batalha contra as 
forças da Coroa Portu-
guesa, teve a cabeça cor-
tada, salgada e exposta 
pelas autoridades no Pá-
tio do Carmo, em Recife. 
O objetivo da exposição 
foi desmentir a crença 
da população sobre a 
lenda da imortalidade 
de Zumbi.

A luta de Zumbi dos 
Palmares é lembrada no 
Dia Nacional da Cons-
ciência Negra, em 20 de 
novembro, para cons-
cientizar a população 
negra e a sociedade em 
geral da força, da resis-
tência e do sofrimento 
que o povo negro viveu 
– e vive – no Brasil desde 
a colonização.

Além disso, também 
se debate na data a im-
portância do povo e da 
cultura africana no Bra-
sil, com sua influência 
no desenvolvimento da 
identidade cultural bra-

sileira, seja por meio da 
música, da política, da 
religião ou da gastrono-
mia, entre várias outras 
áreas.

É também uma data 
em que a luta antirracista 
ganha ainda mais visibi-
lidade para conscientizar 
a sociedade da persegui-
ção histórica sofrida pela 
população negra. O Brasil 
foi um dos últimos paí-
ses no mundo a abolir a 
escravidão. Somente em 
1888 foi assinada a Lei 
Áurea. Todos os outros 
países das Américas já 
haviam abolido a escra-
vidão décadas antes.

A assinatura da lei 
pela Princesa Isabel, po-
rém, em nada garantiu 
a dignidade e justiça 
social aos milhões de 
escravizados sequestra-
dos da África durante 
séculos. Eles foram joga-
dos à própria sorte, sem 
nenhuma proteção so-
cial, ficando à margem 
da sociedade. Hoje, a 
discriminação e as desi-
gualdades persistem e 
continuam oprimindo a 
população negra.

Fonte: CUT Nacional

Ilustração: CUT Nacional
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As famílias da Ocu-
pação Luiz Gama, 
desde o dia 16, ins-

talada no prédio abando-
nado há mais de 10 anos 
da rua Alcântara Macha-
do, 24, no Centro, conse-
guiram, no dia seguinte à 
mobilização, a reabertura 
de diálogo com o governo 
do estado. Elas têm apoio 
de ativistas, parlamenta-
res e entidades sindicais 
e estudantis, entre elas o 
Sintufrj e o DCE da UFRJ. 
Mas lideranças alertam 
que o prédio segue sitia-
do pela polícia.

As famílias foram re-
tiradas há mais de um 
ano, pelo governo do es-
tado, da Ocupação João 
Cândido (também no 
Centro), com a promes-
sa de construção de 150 
moradias. O governo não 
cumpriu a promessa e 
se recusava a recebê-los. 

Direito à moradia: famílias ocupam 
prédio abandonado no Centro
Com apoio de entidades 
sindicais e estudantis 
e da sociedade civil, 
como OAB, além de 
parlamentares do 
campo popular, a 
ocupação coordenada 
pelo Movimento de 
Luta nos Bairros (MLB) 
conseguiu reabrir 
negociação com o 
governo estadual. Mas 
continuava sitiada pela 
polícia até esta sexta- 
-feira, 18

Sem avanços, as famílias 
decidiram ocupar o pré-
dio abandonado.

A ocupação, batizada 
de Luiz Gama (advogado, 
jornalista e abolicionista 
que viveu entre 1830 e 
1882), com mais de 70 fa-
mílias, é coordenada pelo 
Movimento de Luta nos 
Bairros, Vilas e Favelas 
(MLB). O prédio abando-
nado, antes cheio de es-
combros e lixo, está agora 
limpo pelos ocupantes. 

Só que, mais de 48 
horas depois do início 
da ocupação, no dia 18, 
a polícia militar seguia, 
segundo coordenadores 
do movimento, impe-
dindo que as famílias 
saíssem ou entrassem na 
moradia. Nas primeiras 
24 horas, chegaram a ser 
privadas de água e ali-
mentos, com momentos 
de tensão diante da ame-
aça de ação violenta.  

DESPEJO
Com o apoio de aliados, 
como parlamentares, De-
fensoria Pública do Rio, 
advogados, OAB e outras 
entidades, a ocupação 
obteve vitórias, como 
a reunião do dia 17, na 
qual o governo assumiu 
o compromisso de que 
não haveria despejo com 
ação violenta da polícia 
e garantiria a entrada de 
água e alimentos e trân-
sito livre para um grupo 
de 10 pessoas.

O governo encami-

nhou assistentes sociais 
para avaliar a situação e 
refazer o cadastro das fa-
mílias. Nova reunião es-
tava prevista para a tar-
de de sexta-feira, dia 18, 
como informou Renan 
Carvalho, coordenador 
do MLB do Rio.

“Nos solidarizamos enquanto entida-
de de classe. Esta é uma pauta cen-
tral da classe trabalhadora: o direito 
à moradia das famílias”, disse o coor-
denador-geral do Sintufrj, estimando 
que seriam necessárias 340 mil mora-
dias para suprir o déficit habitacional 
na região metropolitana (no estado o 
déficit chega a 500 mil), isso em meio 
ao aumento de preço dos aluguéis e à 
alta da inflação.

Entre os parlamentares que apoiam 
a ocupação estão a vereadora Monica 
Benicio, os deputados estaduais Rena-

Renan manifestou pre-
ocupação com o cerco que 
a polícia está fazendo no 
prédio. “É uma situação de 
bloqueio. Estamos sitiados 
no centro do Rio”, diz ele, 
explicando que, embora 
não haja uma repressão 
ostensiva, há um rigoro-

so controle de entrada e 
saída dos ocupantes do 
prédio. Embora tenha sido 
permitida a entrada de 
alimentos, medicamentos 
e água, está impedida, por 
exemplo, a entrada de bo-
tijões de gás, o que dificul-
ta a situação das famílias.

Déficit habitacional é de 340 mil moradias
ta Souza e Flávio Serafini e o deputado 
federal Glauber Braga (todos do PSOL). 
Braga lembra que moradia é um direito 
constitucional, e a ocupação é um re-
flexo da incapacidade de o estado bur-
guês gerar moradia para todos. 

Acompanhe 
https://www.instagram.com/ocupa.
luizgama/

Veja o vídeo 
no código QR

Foto: Internet

TODO APOIO À OCUPAÇÃO LUIZ GAMA. Resistência e luta em busca de um espaço para morar
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A Festa de Confraternização de Fim de Ano deste 2022 tem um 
sentido muito especial de reencontro dos trabalhadores da 
UFRJ. Nos últimos dois anos, período da tragédia da pandemia, 
o distanciamento social impôs o afastamento de pessoas, num 
ambiente de vidas perdidas de colegas. Portanto, o nosso encontro 
de 8 de dezembro tem esse sentido de celebração da vida.

Atenção, alterações:
Horário da festa: das 12h às 19h.

Saída dos ônibus do Fundão e da Praia Vermelha: 9h30.
Recomendação: Esteja em dia com as quatro doses da vacina 

contra a covid-19. Cuide de você e das outras pessoas.

Garden Party – na Estrada do Cafundá, 
2162 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ.

8 de dezembro
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