
CRIME E CASTIGO. Bolsonaro é investigado por uma série de 
crimes e deverá responder a outros inquéritos: SEM ANISTIA!  
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DEMOCRACIA OCUPA PLANALTO

Publicamos relatos de caravaneiros acerca dos 
momentos mágicos vividos na viagem a Brasília 
para a posse de Lula. O cansaço dos quilômetros 
percorridos foi vencido pela emoção de testemu-
nhar o episódio histórico que traz o Brasil de volta 
à democracia. Na foto, bandeira brasileira flutua 
sobre a massa na Praça dos Três Poderes no do-
mingo, 1º de janeiro de 2023. Páginas 3, 4, 5, 6 e 7

Foto: Ricardo Stuckert
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“Aprovamos o Orçamen-
to de 2023 garantindo R$ 
600 para o Bolsa Família 
(mais R$ 150 por criança 
até 6 anos), recomposi-
ção de recursos para pro-
gramas sociais e verba 
para áreas que estavam 
sucateadas, como a edu-
cação. Tudo pronto para 
começar um governo 
histórico!”, comemorou 
o líder do PT no Senado, 
Paulo Rocha (PA), quan-
do o texto foi aprovado, 
no dia 22 de dezembro.

Espectativa otimista, mas moderada
A Comissão Mista de 

Orçamento divulgou pa-
recer final sobre o Or-
çamento 3,4% maior 
que o original, depois 
da correção das tabe-
las com a aprovação da 
PEC da Transição. Den-
tre as áreas com apor-
tes estão o Ministério 
da Educação (aumento 
de 7,85% no texto final, 
indo para quase R$ 
159 bilhões) e da Saú-
de (mais 12,85%, agora 
de R$ 183,8 bilhões).

UFRJ – Cortes, con-
tingenciamentos e blo-
queios reduziram dras-
ticamente o orçamento 
da UFRJ – o orçamento 
de 2023 é a metade do 
de 2012. Em 2022, o dé-
ficit chegou a R$ 94 mi-
lhões, o que fará com 
que parte das despesas 
sejam arcadas com o 
orçamento deste ano, já 
insuficiente. 

No dia 22 de dezem-
bro, o Conselho Universi-
tário (Consuni) aprovou 

a proposta orçamentária, 
sem que a LOA (Lei Or-
çamentária Anual) para 
2023 tivesse sido apre-
ciada. Havia a expectati-
va de alterações, mas, se 
nada mudasse, na pre-
visão da Reitoria 2023 
chegaria com “reais ris-
cos ao funcionamento 
básico da instituição”.

A proposta foi apre-
sentada pelo pró-reitor 
de Planejamento, De-
senvolvimento e Fi-
nanças (PR-3), Eduardo 

ORÇAMENTO/UFRJ

Raupp. Para as despesas 
discricionárias, o valor caiu 
de R$ 329.290.643,00 em 
2022 para R$ 321.173.44,00 
em 2023. Só que as neces-
sidades da UFRJ para 2023 
somam R$ 450.929.619.

Raupp aguarda com 
otimismo “moderado” 
que, com a aprovação 
da LOA, ocorra algu-
ma recomposição or-
çamentária. Segundo 
a Agência Câmara, a 
sansão ocorrerá até 20 
de janeiro.  

Os pacientes clínicos e cirúrgicos do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) 
necessitam com urgência de todo tipo de san-
gue. Procure o Banco de Sangue no 3º andar da 
unidade, no Fundão, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 13h30. 

Quem pode doar: pessoas de 16 anos (com 
autorização dos responsáveis) a 69 anos (se doou 
sangue alguma vez). Peso mínimo de 50 kg. Evitar 
alimentos gordurosos nas três horas que antece-
derem a doação. Levar documento de identidade. 

Doe sangue para o HUCFF
No final da tarde de sex-
ta-feira, 6, o ainda vice-
-reitor Carlos Frederico 
Leão da Rocha não sa-
bia quando assumirá a 
Reitoria da UFRJ. Estava 
dependendo da exone-
ração de Denise Pires de 
Carvalho do cargo de rei-
tora. A convite do minis-
tro Camilo Santana (PT), 
ela já está no comando 
da Secretaria de Educa-
ção Superior do Ministé-
rio da Educação (Sesu). 

Carlos Frederico ocu-
pará o posto de reitor até 
julho, quando o manda-
to que começou em 2019 
termina. Em abril, se-
gundo o site da Reitoria, 
será realizada pesquisa 
interna para escolha da 
nova gestão. De acor-
do com o regimento da 
UFRJ, caberá ao atual vi-

Reitora vai para a Sesu e vice assumirá  
ce-reitor escolher entre 
os atuais pró-reitores 
o seu substituto. Quem 
está cotada é a pró-rei-
tora de Pós-Graduação, 
Denise Freire.

TUDO IGUAL 
 “A Reitoria manterá a 
ação que vinha tendo 
até agora. Neste momen-
to temos como pauta, 
no Conselho Universitá-
rio, o Plano de Gestão, o 
Plano Diretor e o regi-
mento das eleições”, ex-
plicou Carlos Frederico. 
Na avaliação dele, Deni-
se será a interlocutora 
da universidade com o 
atual governo. 

“Estou encantado. Vou 
falar com toda sincerida-
de que não esperava esse 
resultado. É um grande 
desafio manter o nível 

da Reitoria sob minha 
responsabilidade, agora, 
mas também é um prê-
mio poder interagir com 
o governo quem tem nos 
seus quadros pessoas da 
qualidade da Denise”, 
afirmou. “Na verdade”, 
acrescentou, “isso nos pe-
gou de surpresa. O convi-
te foi feito na quarta-feira 
(4), e não houve contato 
anterior”, disse. Para o 
vice-reitor, a nomeação 
da reitora tem um valor 
simbólico grande. 

Denise Pires

Foto: Renan Silva
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Uma ação sindical para a história do Sintufrj
Caravana para a históriaQuatro ônibus 

partiram do Sintufrj 
rumo à posse do 
presidente Lula, 
em Brasília, no dia 
30 de dezembro, 
e retornaram na 
segunda-feira, 2 de 
janeiro de 2023. 
A maioria 
dos passageiros 
eram técnicos-
-administrativos 
sindicalizados na 
entidade, mas 
também havia 
estudantes, 
militantes da 
comunidade 
universitária e dos 
movimentos sociais.
Veja, a seguir, 
depoimentos de 
participantes 
desta caravana 
inesquecível 
do Sintufrj, e o 
relato de dois 
coordenadores do 
sindicato sobre a 
aventura coletiva 
dos técnicos-
-administrativos 
em educação da 
UFRJ. Uma categoria 
que sempre se 
une para lutar por 
direitos, defender a 
universidade pública 
e a democracia, 
mantendo-se, assim, 
no topo da história 
do movimento 
sindical combativo.

 “Eu vim a Brasília comemorar 
e festejar esse momento histó-
rico, ao lado das companheiras 
e companheiros, porque foram 
seis anos de lutas, de debates 
acalorados com familiares e 
amigos (inclusive ter que abrir 
mão de amizades, porque não 
estava rolando mais uma forma 
de dialogar de forma saudável e 
produtiva). Foi um processo de 
luta amplo e de cada um indivi-
dualmente. E como no HU temos 
a oportunidade de estar ao lado 
de dirigentes e militantes do 
Sintufrj, me foi dada a oportuni-
dade de estar diante do cara, do 
Lula, vibrando por essa vitória 
importante, transformadora e de 
união” – Bernardo Nóbrega de 
Oliveira, médico do HUCFF.

“Esta foi a viagem mais impor-
tante que já fi z. Aos 54 anos, nun-
ca havia assistido a uma posse de 
presidente. Foi maravilhoso assis-
tir à passagem de faixas por pes-
soas simples. Foi muito lindo, e só 
tenho a agradecer ao Sintufrj por 
esta oportunidade. Vou levar essa 
lembrança para o resto da minha 
vida” – Eliane Corrêa.

UM MAR DE VERMELHO na Esplanada dos Ministérios – por toda a capital do país, o povo de todas as partes comemorava

Fotos: Divulgação
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“Sou servidor da UFRJ 
há 42 anos. Minha avó 
e minha mãe foram do 
quadro da universida-
de, bem como meu pai. 
Ouvi muitas histórias 
deles e presenciei várias. 
Vivi momentos políticos 
que repercutiram nas 
instituições e organiza-
ções governamentais, e 
na  classe trabalhadora.

Nestes anos de UFRJ, 
pensei que o pior mo-
mento teria sido o do 
FHC, pois fomos massa-
crados enquanto servi-
dores, e o neoliberalismo 
aprofundou as desigual-
dades sociais. Mas vimos 
e sentimos como tudo 
piorou, após o golpe que 
destituiu a presidente 
Dilma Rousse�  por se 
negar a compactuar com 
a política nefasta ao país 
e aos trabalhadores da 
maioria do Congresso 
Nacional.  

Nestes quatro anos de 
desgoverno bolsonarista 
e ampliação da milícia 
que se instalou no Planal-

to Central, precisamente 
no palácio presidencial, 
além dos políticos com 
interesses pessoais,  vá-
rios militares que se di-
zem patriotas iniciaram 
a dilapidação do patri-
mônio nacional, entre-
gando nossas riquezas 
ao capital estrangeiro ou 
se locupletando. 

A atual direção do 
Sintufrj, em seu semi-
nário estratégico de ges-
tão realizado em setem-
bro/2022, deliberou por 
promover, com aval da 
categoria, uma caravana 
de posse para garantir 
a vontade do povo e os 
direitos democráticos 
dos cidadãos brasileiros. 
E dezenas de servidores 
sindicalizados, enten-
dendo o momento crí-
tico pelo qual passava 
o país, sob ameaça dos 
fascistas, aderiram de 
imediato à “Caravana da 
Posse do Povo”.

Cerca de 200 sindica-
lizados se inscreveram, 
e vários movimentos da 

comunidade universi-
tária da UFRJ e sociais 
buscaram o apoio do 
Sintufrj para garantir a 
participação neste ato 
cívico. Coordenadores, 
colaboradores e traba-
lhadores do Sintufrj se 
dedicaram à organiza-
ção da viagem, um mo-
mento histórico que será 
lembrado para sempre 

pelos que passaram por 
mais de 24 horas se des-
locando do Rio a Brasília 
e vice-versa, na caravana 
do sindicato. O incidente 
desagradável ocorreu na 
ida: o ônibus que que 
levava estudantes que-
brou. 

Mas a caravana Sin-
tufrj chegou a Brasília e 
vivenciamos o momento 

mágico e emocionante 
de ver o amor vencen-
do o ódio ao ouvirmos 
o discurso do presidente 
Lula e o povo subindo a 
rampa para lhe entregar 
a faixa presidencial. 

Espero que este go-
verno trabalhe ouvin-
do toda a sociedade, 
mais especifi camente 
a classe trabalhadora, 
pois nestes últimos seis 
anos muitos direitos 
dos assalariados foram 
retirados. Esperamos a 
revogação de instruções 
normativas e decretos 
que retiram a autono-
mia das Ifes e de órgãos 
públicos.

Agradeço a todos que 
participaram da cara-
vana, aos experientes e 
novatos de primeira via-
gem. Obrigado” – Nival-
do Holmes de Almeida 
Filho, militante da UNIR 
(Unidade Resistência e 
Luta), coordenador de 
Comunicação e Cultura 
do Sintufrj e suplente na 
direção da Fasubra.

Fotos: Elisângela Leite
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“Esta caravana mos-
tra ao povo brasi-
leiro que, juntos, 
chegamos lá. Viva 
o Sintufrj!” – Alui-
sio Cícero Filho –
COPPE.

“Estou aqui para 
enaltecer a nossa 
democracia, porque 
foi uma luta enorme 
para chegarmos até 
aqui. Agora é só ale-
gria, e vamos home-
nagear nosso queri-
do Lula! – Lenilva. 

“Estou feliz de participar pela primeira vez de 
uma caravana do Sintufrj, em particular desta, 
porque a gente conseguiu tirar o fascismo do po-
der, que prejudicava toda a Nação brasileira. E aí 
voltou o nosso Lula” – Dulce de Lima Machado.

“A emoção é muito 
grande, e estar nesta 
caravana é também 
muita responsabilida-
de. Estamos aqui para 
reivindicar ao Lula au-
tonomia para as univer-
sidades e institutos fe-
derais e atualização do 
nosso plano de carreira, 
já!” – Sueli Gonçalves.

“Participar desta ca-
ravana foi o primei-
ro passo que eu dou 
junto com o Sintufrj. 
A emoção é muito 
grande de estar aqui, 
e eu sou muito grato 
a vocês, da direção. É 
Lula! – Almir.

“Agradeço ao Sintufrj e a todos as companheiras e companheiros por essa experiência singular de democracia que pudemos vi-
venciar juntos. Foram momentos históricos e de uma plenitude impossível de descrever. Obrigada pelo coleguismo, pela alegria no 
ônibus 2, pela paciência e bom humor da Adriani e Milton, nossos coordenadores. Obrigada pela oportunidade de participação do 
campus Macaé. Marcamos nosso território de lutas mais uma vez pela democracia, justiça e liberdade e estaremos juntos acompa-
nhando a caminhada do nosso presidente, não somente para apoiá-lo, mas, quando necessário, reiterarmos nossa posição contra 
todas as formas de opressão e cobrando direitos para toda a categoria” – Janete, Macaé.

“Depois de tanto tem-
po afastada, agradeço 
ao Sintufrj e aos co-
ordenadores da ca-
ravana, e a todos os 
companheiros(as) pela 
solidariedade comigo 
e com os estreantes 
nesta difícil missão de 
caravaneiros(as). Pela 
primeira vez  o povo 
foi o ator principal em 
uma solenidade de pos-
se de um presidente. 

Com sua raça, união, 
resiliência e fé em dias 
melhores, o povo foi 
responsável pelo 'mar 
vermelho' de amor ao 
Brasil” – Vania Guedes.

Fotos: Elisângela Leite
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“Eu vim. Me sinto atravessan-
do o Mar Vermelho em meio 
às bandeiras dos movimentos. 
Nós, o Sintufrj, estamos partici-
pando da posse do presidente 
Lula, e agora começa a nossa 
luta em defesa do serviço pú-
blico, das universidades, pelos 
direitos dos trabalhadores e por 
melhores condições de vida e 
trabalho para todo o povo bra-
sileiro, e de enfrentamento à di-
reita” – Francisco de Assis.

“Como eu nunca fui e não costumo 
me envolver em eventos do sindi-
cato, fi quei positivamente surpresa 
com a estrutura criada para que 
tudo desse certo. Mesmo que tenha 
sido exaustivo, achei que fl uiu da 
melhor maneira e consigo enten-
der que a maioria das intercorrên-
cias se deram por excesso de zelo 
da organização diante da imprevi-
sibilidade dos acontecimentos pos-
síveis. A única coisa que não enten-
di, e não faço a mínima questão de 
entender, até para não estragar as 
boas lembranças que terei desses 
momentos, é a capacidade de algu-
mas pessoas de se esforçarem para 
atrapalhar” – Camilla.

“Foi a minha primeira participação em caravana, mas, as-
sim que  Lula foi eleito, fi quei acompanhando os informes 
do sindicato. Quando da chamada pública, fi quei louco. 
Confesso que a família foi contra, temiam o pior, e lá no 
fundo eu sabia que poderíamos encontrar resistência, po-
rém, era um chamado interno. Não tenho palavras para 
agradecer ao Sintufrj. Parabenizo a todos e todas. Pude 
comprovar a seriedade e a importância de uma entidade 
sindical em deslocar-se por quilômetros. Não era passeio e, 
sim, um movimento indispensável da categoria pela ma-
nutenção e posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da 
Silva, e de levar as nossas questões até ele” – Evandro Nery.

“A perfeição é inatingível, principalmente numa entida-
de que representa uma classe tão plural. Sigamos cientes 
de que no cômputo geral e fi nal, saímos felizes. Eu, com 
toda a certeza, peço desculpas por alguns momentos de 
irritação no quesito 'esperar', tão necessário quando se 
está no coletivo. Muito obrigada! – Vilma Frazão.

INTERIOR de um dos quatro ônibus rumo a Brasília – A expectativa superou o desconforto das longas horas de viagem

Foto: Elisângela Leite

Fotos: Divulgação
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“A direção do Sintufrj contou com a colaboração dos  sindicalizados e das 
lideranças das demais entidades e movimentos sociais e estudantis partici-
pantes da caravana para garantir que a viagem fosse bem-sucedida. As ta-
refas e responsabilidades foram distribuídas por comissões e coordenações, 
tais como: de ônibus, saúde, segurança e infraestrutura. 

A delegação dos sindicalizados comemorou a virada de ano no aloja-
mento da CNTI (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria), 
em Luziânia. Foi servido um jantar com frutas de sobremesa, ao som de 
MPB. Com boas energias e muita animação, a companheirada seguiu bem 
cedo no domingo, 1º de janeiro, para a posse do presidente Lula. 

Muitos sindicalizados acompanharam de perto, em frente à rampa do 
Palácio do Planalto, o discurso de Lula. A emoção pela vitória e superação 
de Lula frente às perseguições sofridas e, principalmente, pela reafi rmação 
das liberdades democráticas e melhores condições para a luta por direitos 
no próximo período, era visível nos rostos e olhares das milhares de pessoas 
presentes. 

Importante destacar que durante trechos da fala de Lula sobre as barba-
ridades e crimes cometidos pelo governo anterior, a delegação do Sintufrj 
somou-se ao coro de “Sem Anistia” a Bolsonaro e seus comparsas.

A representação do povo brasileiro na entrega da faixa foi emocionante e 
simbólica. O governo Bolsonaro ofendia e atacava, cotidianamente, não ape-
nas com declarações, mas com seu projeto político, todos ali representados: 
indígenas, negros, mulheres, PCDs (pessoas com defi ciência), sindicalistas e 
professores” – Esteban Crescente, coordenador-geral do Sintufrj.

Fotos: Elisângela Leite
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UMA OUTRA REFORMA ADMINISTRATIVA
Ministra da Gestão defende valorização dos servidores e tem como pauta inicial o debate sobre recomposição salarial

A economista Es-
ther Dweck, mi-
nistra da Gestão e 

da Inovação em Serviços 
Públicos, disse que a re-
forma administrativa de 
que o país precisa é a 
que valorize a carreira 
dos servidores e au-
mente a eficiência dos 
serviços públicos pres-
tados pelo Estado.

Dweck, que é professo-
ra do Instituto de Econo-
mia (IE) da UFRJ, disse que 
uma das primeiras ações 
do seu ministério será 
a implantação de uma 
mesa de negociação com 
os servidores para discutir 
recomposição salarial. 

Essas mesas de nego-
ciação já existiram em 
outras gestões do PT. Os 
salários do trabalhadores 
do setor público federal 
estão há quase uma dé-
cada congelados. 

É isso que será a pauta 
inicial imediata das nego-
ciações que vão tratar do 
reajuste ainda em 2023. O 
Ministério da Gestão tem 
no orçamento R$ 11 bi-
lhões para recomposição 
salarial e R$ 1,5 bilhão 
para investir em concursos.

NEGOCIAÇÕES
Segundo Esther, as nego-
ciações irão incluir, além 
desse ponto (a questão 
salarial imediata), a de-
finição mais estrutural 
relacionada aos salários. 
Mas isso dependerá da 
política fiscal mais am-
pla do governo Lula. 

Esther Dweck já exer-
ceu a chefia da assesso-

ria econômica do Minis-
tério do Planejamento 
quando o ministro era o 
também professor Nel-
son Barbosa no governo 
de Dilma Rousseff – am-
bos prestigiaram a sua 
posse. A professora do 
IE também foi secretária 
do orçamento federal. 

Em entrevistas, Esther 
Dweck disse que é preci-
so acabar com o “aspecto 
punitivo aos servidores”. 
E fez críticas à proposta 
de reforma administra-
tiva encaminhada pelo 
governo Bolsonaro ao 
Congresso e que foi bar-
rada pela força da mobi-
lização dos servidores. 

Na opinião da minis-
tra, a reforma de Bolso-
naro trazia embutida 
soluções que levariam a 
demissões e terceiriza-
ções. Ela defendeu o enca-
minhamento da questão 
com participação e diálo-
go para assegurar uma re-
forma administrativa que 
fortaleça o Estado.

Teto de Gastos
Numa entrevista dada ao Jornal 
do Sintufrj em 2020, a economis-
ta Esther Dweck fez duras críticas 
à emenda do Teto de Gastos enca-
minhada pelo governo Temer em 
dezembro de 2016. Segundo ela, 
uma emenda antidemocrática que 
representou um impacto insus-
tentável nos gastos públicos com 
saúde e educação. Essa emenda – 
que o governo Lula já anunciou a 
sua extinção – limita os gastos fe-

derais a reajustes de acordo com 
a inflação, sem aumento real. À 
época, Esther Dweck estimou que 
só na saúde, entre 2016 e 2019, 
ela representou uma perda de R$ 
20 bilhões na saúde. Ela destacou 
que com a lei do Teto de Gastos a 
defasagem dos gastos sociais em 
relação ao PIB aumenta muito e 
reduz o gasto per capita no Brasil, 
que já é muito baixo em relação 
aos países desenvolvidos.

“Vamos recompor o orça-
mento da educação, inves-
tir em mais universidades, 
no ensino técnico, na uni-
versalização do acesso à 
Internet, na ampliação das 
creches e no ensino público 
em tempo integral. Este é o 
investimento que verdadei-
ramente levará ao desen-
volvimento do país”, disse o 
presidente eleito.

Lula 

POSSE. Professora da UFRJ que assume ministério já ocupou outros cargos estratégicos

Foto: Internet
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“A UFRJ NÃO ESTÁ À VENDA”

Reitoria insiste em leilão e a resistência continua 
Depois do frustra-

do leilão, em de-
zembro, por falta 

de interessados em cons-
truir e administrar equi-
pamento cultural multiú-
so em terreno de 15 mil 
metros quadrados no 
campus da Praia Verme-
lha – espaço que inclui 
a extinta casa de shows 
Canecão –, a Reitoria 
anunciou que fará nova 
tentativa no início de fe-
vereiro. A concessão da 
área é por 30 anos e pode 
ser renovada.   

No dia 5 de janeiro, a 
UFRJ republicou o edital, 
e a nova versão diminui 
restrições à participação 
de potenciais investido-
res, como a redução de 
valor para comprovação 
do patrimônio líqui-
do ou do capital social 
mínimo. Esses seriam, 
segundo informações 
divulgadas no site da 
universidade, ajustes 
que aumentariam a 
competitividade da lici-
tação sem comprometer 
a segurança para a reali-
zação dos investimentos.

SINTUFRJ É CONTRA
“Seguiremos mobiliza-
dos e em luta, junto com 
todos os outros movi-
mentos, contra esse pro-
jeto que não serve à co-
munidade universitária 
do campus da Praia Ver-
melha e nem mesmo à 
administração pública”, 
disse a coordenadora-
-geral do Sintufrj Marta 
Batista. 

O Projeto de Valoriza-

ção dos Ativos da UFRJ 
(que inclui a concessão 
na Praia Vermelha) foi 
apreciado numa sessão 
conturbada do Conselho 
Universitário (Consuni), 
e passou em uma vota-
ção polêmica, em que 
nem todos os conselhei-
ros conseguiram votar e 
alguns tiveram seus en-
caminhamentos ignora-
dos pela mesa.

Marta Batista infor-
mou que as entidades 
estão estudando as alte-
rações feitas no edital e 
já está prevista reunião 
conjunta na próxima se-
mana. “Vamos continuar 
mobilizados para que 
este absurdo da privati-
zação de áreas da UFRJ 
não aconteça”, declarou.

O representante téc-
nico-administrativo no 

Consuni, Roberto Gam-
bine, lembra que, ainda 
em novembro, a Reitoria 
fez enorme esforço para 
aprovar, no colegiado, 
prazo para realização de 
licitação de concessão da 
área na Praia Vermelha, 
quando inúmeros conse-
lheiros apontavam que 
o momento não era o 
mais adequado, alegan-
do a proximidade do fi -
nal de ano e a mudança 
de governo.  

“A licitação foi um 
insucesso e acabou obri-
gando a retomada do 
processo. Mas, na nossa 
avaliação, ao invés de re-
tomar já e lançar novo 
edital, a Reitoria deveria 
aproveitar a oportunida-
de que lhe foi dada para 
voltar a conversar com 
sua comunidade”, avalia 

o conselheiro. Segundo 
ele, há questões relevan-
tes que devem ser ob-
servadas pela Adminis-
tração Central, como a 
preservação das áreas 
utilizadas para ativida-
des de extensão e para o 
convívio da comunidade. 

TOMA LÁ DA CÁ 
No dia 2 de fevereiro, 
no Edifício Ventura, na 
Avenida Chile, 330, é es-
perada a entrega de pro-
postas e a abertura dos 
envelopes. O período de 
concessão é de 30 anos, 
e são esperadas interven-
ções na UFRJ da ordem 
de R$ 137,7 milhões e 
contrapartidas, como um 
restaurante universitário 
e dois prédios acadêmi-
cos na Praia Vermelha. 
A UFRJ teria direito a 50 

dias por ano do espaço 
Na primeira licitação, 

em 21 de dezembro, o 
movimento “A UFRJ não 
está à venda” realizou 
manifestação em frente 
ao Edifício Ventura para 
denunciar o processo. E 
prevendo que haveria 
modifi cação no edital, já 
que não houve interes-
sados na concessão da 
área, as entidades deci-
diram que exigiriam da 
Reitoria ouvir a comu-
nidade universitária da 
Praia Vermelha sobre se 
a prioridade são os inte-
resses da UFRJ ou do ca-
pital privado.

“Queremos o Cane-
cão como um espaço cul-
tural popular, de ensino, 
pesquisa e extensão nas 
artes e na cultura” – é o 
slogan do movimento. 

COORDENADORES do Sintufrj Esteban e Cícero com Roberto Gambine e representantes do DCE Mário Prata e do Andes, e outros 
integrantes da comunidade universitária, docentes e técnicos-administrativos, em uma das manifestações em defesa da UFRJ

Foto: Elisângela Leite
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SEM
ANISTIA

A manifestação da 
massa que foi à Pra-
ça dos Três Poderes 

para a posse de Lula foi 
clara: “Sem anistia! Sem 
anistia!”, – entoou o coro 
na sequência da exposição 
do presidente empossado 
acerca da herança de terra 
arrasada que encontrou 
no governo. 

O fato é que a suces-
são de crimes cometidos 
por Bolsonaro não tem 
precedentes na história 
da República. No seu dis-
curso, Lula chegou a citar 
a palavra genocídio. A res-
ponsabilização criminal de 

Bolsonaro é uma exigência 
política para neutralizar 
novas ações criminosas.

Durante 21 anos, a dita-
dura civil-militar prendeu, 
perseguiu, torturou e ma-
tou opositores. A compla-
cência de uma Lei de Anis-
tia que perdoou os agentes 
públicos envolvidos nessas 
ações acabou cevando a 
semente do fascismo na 
sociedade e, em particular, 
nas Forças Armadas.

Agora mesmo o país 
se defronta com atos ter-
roristas e crimes contra a 
democracia praticados por 
bolsonaristas que queriam 

um golpe de estado para 
evitar a posse de Lula. En-
quanto isso, alguns setores 
das elites já falam em paz 
e conciliação, insinuando 
uma anistia a Bolsonaro.

Estamos diante de um 
personagem negacionista, 
responsável por 700 mil 
mortes por covid e que 
mergulhou no risco a saú-
de de toda a população. 
Trata-se de figura abjeta 
e que passou o mandato 
pregando golpe e difun-
dindo notícias falsas so-
bre urnas eletrônicas e de 
toda natureza.

Um corrupto cujos ne-

gócios de família envolvem 
rachadinhas e tenebrosas 
transações com imóveis. 

Na semana passada, 
Guilherme Boulos anunciou 
que o seu partido, o PSOL, 
entrou com representação 
no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) com pedido de 
prisão de Bolsonaro por cri-
mes cometidos no exercício 
da Presidência.

Mas desde o início 
do mês Bolsonaro per-
deu o foro privilegiado 
que tinha direito como 
presidente. Agora, sem 
mandato, deve enfrentar 
processos e investigações 

criminais na primeira ins-
tância da Justiça.

Hoje, no STF, o ex-pre-
sidente responde a quatro 
inquéritos. 
•  ter interferido na Polícia 

Federal; 
•  ter vazado uma investiga-

ção sigilosa da PF; 
•  ter dado declarações so-

bre a pandemia que co-
locaram em risco a saúde 
da população; 

•  ter difundido notícias 
falsas sobre as urnas 
eletrônicas.

Essas investigações de-
vem descer para primeira 
instância.

BRASIL

• 700 MIL MORTES 
POR COVID
Bolsonaro é acusado 
pela CPI do Senado, 
dentre outras coisas,  
de prevaricação 
e charlatanismo 
e crimes contra 
humanidade

• OS NEGÓCIOS 
DA JAIR
Livro faz relato de 
histórias escandalosas 
na origem do 
patrimônio financeiro 
de Bolsonaro e sua 
família
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