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ASSEMBLEIA 
DEFINE 
PROPOSTAS 
PARA CAMPANHA 
SALARIAL

Reunião na quarta-feira (8) de� niu 
uma linha de ação para a Campanha 
Salarial 2023 buscando para o 
orçamento de 2024 toda a reposição 
de perdas desde 2010 (ao redor de 50% 
pelo IPCA) e melhoria na carreira, com 
concurso público. 
A assembleia também debateu 
alternativa para um programa de 
gestão e desempenho para a UFRJ 
apresentado no Conselho Universitário.
Páginas 3, 4 e 5

Reunião do GT Antirracista Sintufrj
Quarta-feira, 15 de fevereiro, às 14h.
Pauta: Calendário e plano de atividades semestral do 
GT e Encontro Nacional de Negras e Negros da Fasubra.
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Correção – É equi-
vocada a informa-
ção que reproduzi-
mos na edição do 
Jornal do Sintufrj 
1404, de que a em-
presa de vigilância 
Angel estava com 
os salários de de-
zembro/2022 e o 
13º de seus em-
pregados em atra-
so. Pedimos des-
culpas por isso. 

CAp faz manifestação no Consuni  
Professores e pais 

de alunos do Co-
légio de Aplica-

ção da UFRJ foram os 
principais personagens 
da sessão do Conselho 
Universitário (Consuni) 
na quinta-feira, 9. Eles 
reivindicavam a con-
tratação imediata de 
25 professores substitu-
tos de várias áreas. Sem 
isso, o início das aulas 
deste semestre do ensi-
no fundamental e mé-
dio seria adiado. 

O documento lido no 
colegiado também des-
tacava a predominância 
no meio acadêmico da 
universidade de uma 
“concepção de que a edu-
cação básica não é lugar 
de muita importância”. 
Um exemplo disso era o 
CAp não ter assento no 
Conselho de Ensino para 
Graduados (Cepg), mes-
mo oferecendo, em par-
ceria com a Faculdade 

de Educação, um curso 
de pós-graduação. 

SITUAÇÃO DE 
PRECARIEDADE 
Este ano o CAp completa 
75 anos, atende a cerca 
de 800 alunos da edu-
cação infantil ao ensino 
médio e a 41 público-al-
vo da educação especial, 
crianças com deficiên-
cia, síndromes e/ou altas 
habilidades que necessi-
tam de acompanhamen-
to específico. Além de 
mais de 500 estudantes 
das diversas licenciatu-
ras da UFRJ, cumprindo 
a tarefa de formador de 
professores. 

“Não é possível o CEG 
(Conselho de Ensino de 
Graduação) deixar 56 
professores da educação 
básica no final da fila do 
raqueamento”. A denún-
cia levada ao colegiado 
não foi somente de falta 
de professores para ga-

rantir o retorno seguro 
dos estudantes. A direção 
e o corpo docente, com 
o apoio da associação de 
pais de alunos, reivindica-
ram tratamento igualitário 
com as demais unidades 
acadêmicas da UFRJ, sede 
própria e obras na sede 
do Fundão que atenda os 
estudantes mais novos, 

“que se encontra em es-
tado físico preocupante. 

MEDIDAS
O reitor Frederico Leão 
Rocha convidou a dire-
tora do CAp, Fátima dos 
Santos Galvão, a acom-
panhá-lo na audiência 
na Secretaria de Ensi-
no Superior (Sesu) – 

agora sob o comando 
da ex-reitora da UFRJ 
Denise Pires de Car-
valho –, no dia 17 de 
fevereiro. A intenção 
é solicitar a ampliação 
do limite para contrata-
ção imediata de profes-
sores substitutos para 
atender à emergência 
do CAp.  

PROFESSORES DO COLÉGIO DA APLICAÇÃO se mobilizaram para pressionar o Consuni

Um mutirão de profis-
sionais de todas as áreas 
das equipes de trabalho 
do Sintufrj, acompanha-
dos de coordenadores 

sindicais, estará à dispo-
sição dos técnicos-admi-
nistrativos em educação 
na terça-feira, 14, a partir 
das 8h, na subsede sindi-

A mais nova parceria do Sintufrj 
oferecerá no dia 9 de março, na 
Semana da Mulher, exames de 
vista grátis e desconto de 15% 
na armação de óculos. Local e 
horário: Espaço Cultural do sin-
dicato, das 8h30 às 15h. 

Faça logo seu agendamen-
to pelos telefones: (21) 99791-
8756 e 99560-1243. 

OFERTA ESPECIAL NA 
SEMANA DA MULHER

cal, no Hospital Universi-
tário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF).

Se você do Hospital 
Universitário tem dú-
vidas sobre o SouGov, 
insalubridade, abono 
de permanência, con-
vênios, entre outros 
assuntos, aproveite a 
oportunidade para es-
clarece suas dúvidas. A 
prestação de serviços 
está aberta aos sin-
dicalizados de outras 
unidades.  

Foto: Elisângela Leite
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REAJUSTE SALARIAL À VISTA, 
APÓS ANOS DE CONGELAMENTO
Após sete anos de congelamento, 
a perspectiva de aumento salarial 
linear dos servidores ganha fôlego 
diante dos compromissos firma-
dos pelo governo. Outras sinaliza-
ções importantes foram dadas na 
instalação da mesa permanente 
de negociações na terça-feira (7). 
As atenções se voltam para quinta-
-feira (16), quando as negociações 
serão iniciadas de forma efetiva.

A assembleia de quarta-feira 
(8), convocada pelo Sintufrj, foi 
termômetro das preocupações 
da categoria, que também envol-
vem outros itens da negociação e 
pontos importante da agenda in-
terna, como o relacionado à de-
finição de um programa de ges-
tão e desempenho para a UFRJ. A 
orientação é investir no esforço 
de organização para que essas 

pautas sejam enfrentadas. 
No campo interno, a assembleia 

respaldou a proposta alternativa 
apresentada no Conselho Univer-
sitário na discussão sobre a regu-
lamentação do teletrabalho na 
universidade (veja matéria na pá-
gina 5). A esse caldeirão de frentes 
de luta impõe-se a necessidade 
de fortalecimento da organização 
dos trabalhadores.

Foto: Internet

7 DE FEVEREIRO. Instalação solene da Mesa Nacional de Negociação Permanente dos servidores

DIRIGENTE DA FASUBRA: NEGOCIAÇÃO EFETIVA 
COM O GOVERNO COMEÇA EM 16 DE FEVEREIRO
O coordenador da Fasu-
bra José Maria, após a 
solenidade que marcou 
a instalação da Mesa 
Nacional de Negociação 
Permanente, anunciou 
que ficou acertado com 
o secretário de Gestão 
de Pessoas e Relações do 
Trabalho, Sérgio Men-
donça, o início efetivo da 
negociações com os ser-
vidores às 10h da quin-
ta-feira, 16 de fevereiro.

Ele disse, também, 
que está sendo acertado 
com o ministro da Edu-
cação, Camilo Santana, 
uma reunião para tratar 
da pauta específica dos 
servidores técnico-admi-
nistrativos das universi-
dades federais.

O dirigente da Fasu-
bra mencionou que a 
expectativa, hoje, é que 

o governo traga respos-
tas à pauta emergencial 
dos servidores que passa 
pela questão do aumen-
to linear, aumento dos 
benefícios, revogação de 
alguns decretos do gover-
no Bolsonaro de ataque 
aos servidores.

José Maria observou, 
ainda, que o governo Lula 
já assumiu extinguir da 
pauta a proposta de refor-
ma administrativa. 

SALÁRIOS
A ministra da Gestão e 
Inovação em Serviços 
Públicos, Esther Dweck, 
declarou que o governo 
iria anunciar um reajus-
te salarial ainda neste 
mês. Em entrevista ante-
rior divulgada no Jornal 
do Sintufrj, Dweck disse 
que existe no orçamento 

cerca de R$ 11,5 bilhões 
para a concessão de um 
aumento linear.

No dia da instalação 
da Mesa, Dweck assinou 
um despacho para enca-
minhar a permanência 
dos servidores dirigentes 
sindicais na folha de pa-
gamento, reivindicação 

antiga da categoria.
A iniciativa, de acordo 

com a titular da pasta, 
buscará soluções nego-
ciadas entre as partes e o 
estabelecimento de nor-
mas que visem à melho-
ria da qualidade dos ser-
viços prestados, além do 
debate de temas relacio-

nados à democratização 
do Estado e à cidadania.

Já a ministra do Pla-
nejamento e Orçamento, 
Simone Tebet, anunciou 
a liberação de R$ 350 mi-
lhões para pagamento de 
dívidas trabalhistas de 
governos anteriores com 
os servidores federais.

 

         



EDIÇÃO No 1405 – 13 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br4Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj

CENÁRIO DE DESAFIOS

ASSEMBLEIA ORGANIZA CAMPANHA 
SALARIAL E APROVA PROPOSTA SOBRE PGD

A elaboração de 
uma proposta al-
ternativa de PGD 

(Programa de Gestão e 
Desempenho) para a UFRJ 
(veja matéria ao lado) e as 
ações para desenvolver 
a campanha salarial na 
universidade foram apro-
vadas na assembleia geral 
dos trabalhadores da UFRJ 
na manhã/tarde de quar-
ta-feira, 8 de fevereiro.

A reunião, convoca-
da pela direção do Sin-
tufrj para o auditório 
do bloco A do CT, teve 
como marca de origi-
nalidade a participação 
online* de servidores, 
que se pronunciaram 
por meio de chat, apre-

sentando propostas e 
intervindo virtualmen-
te nos debates transmi-
tidos em tempo real pe-
las redes do sindicato.

Outra resolução da as-
sembleia determinou a 
solicitação ao Conselho 
Universitário e à Reito-
ria do adiamento, por 
seis meses, dos mandatos 
exercidos hoje pelas ban-
cadas dos técnicos-admi-
nistrativos nos colegiados 
para que a eleição de no-
vos conselheiros não ocor-
ra paralelamente ao pro-
cesso eleitoral relacionado 
à sucessão de reitor(a).

DELEGADOS
Na assembleia foi elei-

ta uma chapa de de-
legados à Plenária da 
Fasubra (dias 10 e 11 

de março) com titula-
res e suplentes com-
posta pelos coletivos 

Unir, Movimento Luta 
de Classes e Sintufrj 
Vermelho.

• Pautar e construir, desde as bases até a Fasubra, a Campanha Salarial 2023 
buscando para o orçamento de 2024 toda a reposição de perdas desde 2010 (ao 
redor de 50%, pelo IPCA) e melhorias na carreira, com concurso público. 

• Incorporar o debate acerca da campanha nas reuniões por local de trabalho e 
promover atividades presencial/online sobre o tema. Além disso, promover uma 
assembleia geral com pauta específica sobre a carreira.

*CONFIRA, AGORA, SUGESTÕES 
DO CHAT PARA DISCUSSÃO DO 
GT-CARREIRA E ACERCA DA ATU-
AÇÃO DA DIREÇÃO SINDICAL

• Debate acerca da regulamentação das 30 horas
• Recomposição do vencimento-base com a 
inflação acumulada entre 2017 e 2022
• Implantação da GAE – Gratificação por Atividade 
Educacional para os TAEs (técnicos-administrativos 
em educação)
• Implantação do RSC aos TAEs
• Redução de intervalo de Progressão por mérito e 
capacitação de 18 meses para 12 meses
• Atualização dos benefícios como alimentação, 
creche e plano de saúde
• Elaborar documento para encaminhar à Fasubra
• Campanha para solucionar dúvidas de servidores 
sobre carreira e tabela salarial
• Live ou reuniões para informar sobre 
aposentadoria atual e perspectivas futuras
• Inserir ascensão funcional na Mesa de 
Negociação
• Por meio de reunião nas unidades, sindicato 
pode estimular colegas a cursar faculdade e cursos 
de capacitação para melhoria salarial
• Gratificação para os TAEs que fazem precepção 
de estagiários

MOMENTO DE VOTAÇÃO, na primeira assembleia de 2023 convocada pelo Sintufrj

Fotos: Elisângela Leite

PROPOSTAS PARA CAMPANHA SALARIAL

MARTA BATISTA, Esteban Crescente e Nivaldo Holmes dirigiram a assembleia no auditório do CT
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CONSUNI: SINTUFRJ APRESENTA PROPOSTAS E 
DECISÃO SOBRE PGD FICA PARA A PRÓXIMA SESSÃO

A primeira sessão do 
Conselho Univer-
sitário da UFRJ de 

2023, nesta quinta-feira 
(9), resultou em encami-
nhamentos importantes 
para a categoria. Legiti-
mado pela assembleia 
do dia anterior (8 de feve-
reiro), o Sintufrj apresen-
tou proposta de minuta 
para a regulamentação 
do teletrabalho e acerca 
do controle de frequên-
cia, agenda interna cen-
tral neste momento.

A proposta do sindi-
cato, respaldada pelo 
entendimento da ban-
cada de conselheiros 
no colegiado, foi ela-
borada na forma de 
destaques com base na 
minuta aprovada pela 
Comissão de Legislação 
e Normas (CLN) do Con-
suni. A própria CLN soli-
citou tempo para avaliar 
o documento do Sintufrj. 
Uma decisão definitiva 
sobre a questão ficou 
para a próxima sessão 
do colegiado.

Há preocupações per-
tinentes dos técnicos-ad-
ministrativos expostas 
na concorrida assem-
bleia de quarta-feira (8). 
Uma delas é que a re-
gulamentação de proce-
dimentos por meio de 
programa de gestão e 
desempenho não fira 
direitos conquistados 
na carreira dos TAEs 
(técnicos-administra-
tivos em educação).

Outra preocupação é 
que na relação cotidiana 
do trabalhador no seu 
ambiente de trabalho 
decisões sejam tomadas 
de forma participativa e 
democrática. 

Outro ponto desta-
cado pelos dirigentes 
do Sintufrj sugere que o 
que for feito agora em 
relação ao tema tenha 
um caráter provisório, 
uma vez que o governo 
Lula, que se move por 
outra lógica diversa da 
extrema direita, prome-
teu uma nova Instrução 
Normativa para regula-
mentar o teletrabalho 
para dentro dos próxi-
mos dois meses.

O Conselho Universitário concordou 
com o adiamento por seis meses dos 
mandatos exercidos hoje pelas banca-
das dos técnicos-administrativos nos 

MANDATO PRORROGADO
colegiados para que a eleição de novos 
conselheiros não ocorra paralelamente 
ao processo eleitoral relacionado à su-
cessão de reitor(a).

SINTUFRJ NO CONSUNI. Coordenador do sindicato Esteban Crescente fala na sessão de quinta-feira no Parque Tecnológico

MOMENTO UNÂNIME. Sessão do Consuni vota solidariedade ao povo Yanomami

Fotos: Elisângela Leite

PROPOSTA 
DE PGD
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Van Rosa, acusada de maus-tratos 
por terceirizados, será substituída 
pela JB Alimentação e Serviços 

UFRJ rompe contrato com empresa 
que assediava trabalhadores  

TRABALHO

T erceirizados con-
tratados para fa-
zer a limpeza no 

Centro de Tecnologia (CT) 
fi nalmente estarão livres 
do assédio e maus-tratos 
dos prepostos da Van Rosa. 
A UFRJ informou à asso-
ciação que representa es-
ses trabalhadores (Attufrj), 
que na segunda-feira, 13, a 
JB Alimentação e Serviços, 
a segunda colocada na lici-
tação, entraria no lugar da 
descontratada.   

Mas tudo indica que 
a Van Rosa ainda vai dar 
trabalho. Até sexta-feira, 10, 
quando esta edição do Jor-
nal do Sintufrj estava sen-
do fechado, a empresa não 
havia depositado os salá-
rios de janeiro dos empre-
gados, nem acertado com 
eles a rescisão contratual. A 
Associação dos Terceiriza-
dos da UFRJ estava aguar-
dando uma explicação do 
pró-reitor de Gestão e Go-
vernança, André Esteves, a 
respeito do problema.  

Denúncias -- A Van 
Rosa não dava condições 
seguras de trabalho aos 
seus contratados, como 
equipamentos de pro-
teção individual, assim 
como uniformes na nu-
meração certa. Outro pro-

blema grave denunciado 
era o assédio moral. A 
Attufrj encabeçou a luta 
e, com o apoio do Sintufrj, 
do DCE Mário Prata e da 
Adufrj, realizou dois atos 
no CT em janeiro (dias 
19 e 27) e passeata até a 
Administração Central da 
universidade, no Parque 
Tecnológico. 

SOB PRESSÃO
A pressão dos trabalhado-
res e das entidades obrigou 
a UFRJ a adotar medidas 
administrativas contra a 
Van Rosa. O coordenador 
de Contratos da Pró-Reito-
ria de Planejamento, De-
senvolvimento e Finanças, 
Marcelo Braga, disse que o 
termo de rescisão contra-
tual foi encaminhado à 
Van Rosa em 2 de fevereiro. 

Segundo a comissão de 
fi scalização de contratos 
do CT, a Van Rosa encer-
raria suas atividades na 
UFRJ na sexta-feira, 10, e a 
JB Alimentação e Serviços 
assinaria contrato no dia 
seguinte com a universi-
dade, assumindo na se-
gunda-feira, 13, as tarefas 
de limpeza da unidade. A 
nova contratada se com-
prometeu a absorver o 
máximo possível de traba-

lhadores do quadro atual 
da empresa que sai.

VITÓRIA DA LUTA 
“A Attufrj está muito feliz 
por ter conseguido tirar 
uma empresa que mas-
sacrava os trabalhadores”, 
afi rmou a presidente da 
entidade Valdineia Nas-
cimento. “Cada vitória da 
associação na UFRJ em 
defesa dos terceirizados é 
uma prova do acerto de 
sua criação”, comemorou 
a dirigente. Ela criticou o 
Sindicato de Asseio e Con-
servação por fi car ausente 
da luta. 

Reivindicação – A 
Attufrj reivindica que an-
tes de contratar uma em-
presa, a UFRJ verifi que seu 

histórico em outros contra-
tos para que a situação não 
se repita, começando pela 
substituta da Van Rosa. 
Além disso, a presidente 
da associação quer uma 
reunião com o preposto da 
nova empresa e os tercei-
rizados. “Para que a gente 
possa informar como esses 
trabalhadores são impor-
tantes, até porque estão 
há muito tempo na UFRJ, 
e em setores que já domi-
nam o serviço. Isso deve 
ser feito não só no CT, onde 
aconteceram esses absur-
dos, mas em todas as uni-
dades”, explicou Valdineia.

APOIO DO SINTUFRJ
O coordenador-geral do 
Sintufrj Esteban Crescen-

te, comemorou a vitória 
dos trabalhadores, desta-
cando que “foi muito im-
portante o apoio e a mo-
bilização das entidades”. 
Segundo ele, além dos 
problemas que os terceiri-
zados enfrentaram com a 
Van Rosa, houve também 
ataques à conduta profi s-
sional dos servidores que 
atuavam como fi scais de 
contratos, que identifi ca-
ram a situação de opres-
são. “Prontamente o sin-
dicato se mobilizou em 
apoio a esses trabalhado-
res e se colocou à disposi-
ção dos terceirizados para 
demandas jurídicas, e se 
fosse necessário denun-
ciar a Van Rosa ao Minis-
tério Público”, afi rmou.

TERCEIRIZADOS. Há duas semanas pressionaram a Reitoria exigindo providências contra a empresa

Foto: Elisângela Leite
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A coordenadora-geral 
do Sintufrj Marta 
Batista classificou 

como vergonhosa a mano-
bra da UFRJ para garantir 
a cessão de 15 mil metros 
quadrados do campus da 
Praia Vermelha à iniciati-
va privada, por 30 anos re-
nováveis, para construção 
de um equipamento cul-
tural multiúso em substi-
tuição ao extinto Canecão. 

“Mas a luta contra a 
entrega de áreas da Praia 
Vermelha ao setor pri-
vado segue articulada. A 
denúncia está tramitan-
do no Tribunal de Contas 
da União (TCU), há figuras 
públicas se pronunciando 
contra esse projeto e con-
tinuamos mobilizados”, in-
formou a dirigente.  

VERGONHA!
No dia 2 de fevereiro, sob 
protestos do movimento 
“A UFRJ não está à ven-
da” – que reúne o Sintu-
frj, DCE Mário Prata, An-
des e Fasubra –, a UFRJ 
e o BNDES informaram 
que estava suspenso o 
leilão que se realizava 
no Edifício Ventura, no 
Centro da cidade. Mas, 
assim que a manifes-
tação dos estudantes e 
servidores se dispersou, 
às 17h28 os trabalhos 
recomeçaram. 

“É uma vergonha! 
Só poderia vir de uma 
Reitoria que conduziu 
esse processo sempre de 
forma antidemocrática 
e açodada”, disse Marta, 
que fez parte da comis-
são com acesso ao andar 
do prédio onde ocorreu 
o leilão. Foi proibida a 

Leilão privatiza parte da Praia Vermelha 
entrada dos demais ma-
nifestantes.  

“NÃO ACEITAMOS”
Dois grupos se candida-
taram à concessão: A W 
Torre Entretenimento e 
Participações e o consór-
cio Bonus-Kleffer, forma-
do pelas empresas Bonus 
Track Entretenimento e 
Klefer Entretenimento e 
Participações, que saiu 
vencedor. A Bonus Track 
pertence aos produto-
res Luiz Oscar Niemeyer 
e Luiz Guilherme Nie-
meyer; a Kleffer, ao em-
presário e ex-presidente 
do Flamengo Kleber Leite.

“Deixamos muito claro 
a todos os setores empre-
sariais presentes no leilão 
que não vai ser tranquilo, 
não vamos aceitar a en-
trega do Campinho, do 
patrimônio da nossa uni-
versidade pública ao se-
tor privado. Também não 
é verdade as fake news 
plantadas por  alguns se-
tores de que somos contra 
a reabertura do Canecão. 
Muito pelo contrário, que-
remos a casa de shows re-
aberta, mas popularizada 
e conectada com a UFRJ. 
É por essa razão que esse 
projeto não nos serve. 
Essa luta não se encerrou 
com o dia do leilão”, ga-
rantiu Marta Batista.

O coordenador-geral do 
Sintufrj Esteban Crescente 
afirmou que o movimento 
vai continuar questionan-
do politicamente e institu-
cionalmente a aprovação 
do projeto da Reitoria sem 
consultar a comunida-
de universitária, e que os 
protestos também conti-

nuarão, para alertar a 
população sobre o que 
significa entregar áreas 
da universidade pública 
à iniciativa privada.  

“Frederico Leão Rocha 
não teve coragem de olhar 

para os estudantes, técni-
cos-administrativos e pro-
fessores presentes na sala 
do leilão. Ele ficou assistin-
do aos seguranças falarem 
que iam nos tirar de lá à 
força e chamar a Polícia 

Militar. O reitor esqueceu 
que o movimento estudan-
til e o dos trabalhadores 
não arredarão o pé contra 
uma gestão antidemocrá-
tica”, frisou Alex, diretor do 
DCE Mário Prata.

É necessário construir nova 
casa de shows no espaço 
disponível do antigo Canecão 
••• sem destruir a área verde 
do Campus da Praia Vermelha 
da UFRJ!

Sentimos saudades do 
Canecão, uma casa de show 
no mesmo lugar é razoável. 
O que NÃO é razoável é um 
projeto que invada e destrua 
a área verde do campus da 
Praia Vermelha da UFRJ que 
beneficia a população!

Por um canto das sereias 
(e um projeto aprovado sem 
concurso), estamos à beira de 
perder 15 mil metros de área 
no campus da Praia Vermelha.
A comunidade da UFRJ e vizi-
nhança perderão um espaço 
de convivência no meio de 
árvores e passarinhos que 
só ali existem.

RONALDO LIMA LINS
Professor Emérito da UFRJ

LUCÉLIA SANTOS
Atriz, diretora, autora 

e produtora

OSMAR PRADO
Ator, escritor e produtor

2 DE FEVEREIRO, QUINTA-FEIRA. Manifestantes no dia do leilão do terreno da Praia Vermelha

Foto: Elisângela Leite
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MANIFESTANTES denunciam aumento de preço das tarifas de ônibus e trens no Rio

BRASIL

Tarifas extorsivas e 
serviços de má qualidade 
atingem a população 
sob a indiferença das 
autoridades

Não basta você es-
perar uma vida 
na estação de 

trem e/ou no ponto de 
ônibus, pegar a condu-
ção superlotada, sem 
ar condicionado e suja. 
Tem que arcar com os 
custos da empresa que 
explora o serviço priva-
tizado. Esta é a realidade 
da maioria da população 
do Rio de Janeiro, prin-
cipalmente da Baixada 
Fluminense e Zona Oes-
te, que entra ano e sai 
ano tem que pagar a 
conta dos aumentos.  No 
dia 9 de fevereiro a pas-
sagem de trem foi para 
R$ 7,40, uma das mais 
caras do país. O ônibus, 
por sua vez, passou de 
R$ 4,05 para R$ 4,30. 

O governo do Rio, a 
Agetransp e a Supervia 
empurram para cima 
do povo novos aumen-
tos nas tarifas de trem. 
Aumentos que são cum-
pridos à risca, mas a 
melhoria do serviço à 
população não acontece, 
pelo contrário. Contra 
mais esta covardia com 
a população trabalhado-
ra do Rio, o Movimento 

contra o Aumento da 
Passagem, que congrega 
várias organizações da 
sociedade civil, promove 
campanha contra este 
abuso.

Houve manifestação 
na Central do Brasil no 
fi m da tarde do primeiro 
dia do aumento (9), para 
dialogar com a popula-
ção sobre esse aumento 
abusivo de 48% na pas-
sagem dos trens e reco-
lher assinaturas para 
denunciar a Supervia e 
o governo do Rio de Ja-
neiro. 

Quem pega trem todo 
dia vive uma realidade 
hostil. Vagões lotados, 
precários, longos in-
tervalos entre os trens, 
risco de suspensão das 
operações, e até mes-
mo acidente nos trilhos. 
Com o valor anterior de 
R$ 5, mais de R$ 1,5 mi-
lhão diários foram para 
os bolsos da Supervia. 
O aumento para R$ 7,40 
representa pelo menos 
R$ 300 a menos por mês 
no bolso do trabalhador.

“UM INFERNO”
A jovem Amanda, de 20 

anos, moradora de Ma-
dureira, desabafa:

“O meu cotidiano 
com a Supervia é um in-
ferno. E não é só isso, é 
desgaste físico e mental. 
Você fi ca horas em pé, 
fi ca apertado que não dá 
nem para se mexer, os 
trens fi cam parando no 
meio do caminho. Tem 
dias que o trem parador 
sentido Central não para 
nas estações, e tenho 
que gastar mais dinheiro 
da passagem para pegar 
ônibus e ir para outra es-
tação pegar o expresso.” 

Os trens da Supervia 
atendem hoje 12 municí-
pios da região metropoli-
tana e transportam mais 

de um milhão de pessoas 
todos os dias. Durante a 
pandemia, o número de 
usuários caiu bastante, 
mesmo assim em algu-
mas localidades o trem 
continua sendo o único 
meio de deslocamento 
dos moradores e traba-
lhadores. Os trens para 
quem mora na Baixada 
Fluminense e na Zona 
Oeste são muito utili-
zados pela população. 
Quem mora nestas re-
giões depende muito dos 
trens, que vão lotados de 
manhã. 

Natália Alcançova, mi-
litante da União Juventu-
de Rebelião, é moradora 
de Caxias e participa da 

mobilização estadual e 
da Baixada Fluminense 
contra o aumento. Se-
gundo ela, a mobilização 
exige também melhorias 
no serviço prestado à po-
pulação.

“Essa luta contra os 
R$ 7,40 é também uma 
reivindicação pela me-
lhoria nos trens. Você 
fi ca pelo menos meia 
hora esperando na es-
tação, os trens chegam 
atrasados e vêm superlo-
tados, e param no meio 
do caminho sem motivo. 
A melhoria é uma rei-
vindicação que os movi-
mentos sociais fazem há 
anos e procuram deba-
ter com a população.”

Caos no transporte público
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Chuvas: descaso é causa de tragédias
População pobre é mais vulnerável aos estragos provocados pelas águas de verão

No dia 7 de feverei-
ro, mais uma vez 
a população do Es-

tado do Rio de Janeiro foi 
vítima dos efeitos das chu-
vas e da omissão do poder 
público. O temporal cau-
sou mortes, desabamen-
tos e deixou ruas debaixo 
d´água. Segundo a Secre-
taria de Estado de Defesa 
Civil, o Corpo de Bombei-
ros atendeu a aproxima-
damente 300 ocorrências 
relacionadas às chuvas, 
sendo 70 referentes a sal-
vamentos de pessoas pre-
sas ou ilhadas. Somente 
na capital, cerca de 113 
sirenes foram acionadas 
sinalizando alto risco para 
a vida da população. Entre 
as vítimas, uma criança 
de apenas 2 anos de idade, 
morta após desabamento 
de sua casa, atingida por 
deslizamento, no Morro 
Chácara do Céu, no Alto 
da Boa Vista, Zona Norte 
do Rio.

A cena se repete a 
cada ano no verão, quase 
sempre nos mesmos lu-
gares e regiões.  Segundo 
a Defesa Civil, as regiões 
com maior atenção para 
risco de desabamento são 
as regiões Metropolitana, 
Serrana e as baixadas Lito-
râneas, com atenção para 
os municípios de Niterói, 
São Gonçalo, Cachoeiras 
de Macacu, Maricá, Rio 
de Janeiro, Nova Friburgo 
e Saquarema. As conse-
quências das chuvas não 
podem ter como justifi ca-
tiva apenas causas natu-

rais e mudanças climáti-
cas, segundo especialistas. 
Os problemas crônicos de 
infraestrutura das cidades, 
como as redes de drena-
gem antigas, a ocupação 
desordenada dos solos 
urbanos, o desmatamento, 
o assoreamento dos rios, 
agravam e muito os efeitos 
dos temporais.

Para variar, quem mais 
sofre são os vulneráveis. Os 
trabalhadores não conse-
guem um transporte para 
chegar em casa, perdem 
seus pertences básicos 
de casa (geladeira, fogão, 

etc.), comprados a várias 
prestações, casas desabam 
e pessoas morrem nos 
bairros pobres. Governos 
e instituições responsáveis 
anunciam medidas e pro-
vidências imediatas e pa-
liativas, mas não atacam o 
problema na sua origem.

O Movimento dos Atin-
gidos por Barragens (MAB) 
manifestou no dia 8 de fe-
vereiro solidariedade aos 
atingidos pelas enchentes 
e deslizamentos no Rio 
e cobrou ações emergen-
ciais, reivindicando que o 
poder público atenda às 

demandas urgentes dos 
atingidos por enchentes e 
providencie um plano de 
segurança e de reparação 
integral dos danos causa-
dos no Rio de Janeiro.

“Cobramos do poder 
público que empreendam 
esforços para solucionar 
os problemas, principal-
mente nas áreas de maior 
vulnerabilidade, ouvindo 
a população das comuni-
dades, os movimentos, co-
letivos e associações. É ur-
gente a discussão de uma 
lei estadual que garanta a 
segurança, reparação inte-

gral e os direitos dos atin-
gidos e atingidas, e que 
nesse primeiro momen-
to sejam adotadas ações 
emergenciais para as re-
giões mais atingidas”, diz 
trecho da carta da Coorde-
nação Estadual do MAB.

PROBLEMA SECULAR
Matéria publicada no 
jornal A Tribuna revela 
estudo de dois cientistas 
da UFF mostrando que 
o Rio de Janeiro lidera a 
ocorrência de desastres 
naturais no país, fenôme-
no que não se limita à 
questão climática. A pós-
-graduanda em Geogra-
fi a, Marina Aires, e o pes-
quisador e professor do 
Departamento, Jorge Luiz 
Fernandes Oliveira, fi ze-
ram um estudo que mos-
tra como a confi guração 
do relevo, a concentração 
demográfi ca aliada à ocu-
pação desordenada em 
áreas de risco, a falta de 
planejamento urbano e o 
clima característico do lo-
cal fazem do Rio uma das 
regiões que mais sofrem 
com desastres de origem 
natural no país.

Segundo eles, o primei-
ro registro ofi cial da ocor-
rência de um episódio de 
chuva intensa com fortes 
rajadas de vento seguida 
de inundações e desaba-
mentos em toda a cidade 
do Rio de Janeiro data de 
1756. O registro seguinte de 
um incidente similar ocor-
reu apenas no ano de 1811.

DOIS MOMENTOS. Acima, a enchente histórica que inundou o Rio em . Nesta 
segunda foto, tragédia no Morro Chácara do Céu na semana passada: uma criança morreu
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Hidro abre 
parceria Cepe-  
Sintufrj

Foto: Elisângela Leite

VERÃO. O 
prazer da 
hidroginástia

DIRIGENTES, instrutores e diretor do Cepe animam evento

Nada pode ser me-
lhor, neste verão 
de maçarico liga-

do, do que passar 50 mi-
nutos se movimentando 
nas águas mornas de 
uma piscina semiolímpi-
ca antes de começar o ex-
pediente de trabalho na 
universidade ou no fi m 
da jornada. A retomada 
da parceria entre o Sintu-
frj e o Clube dos Empre-
gados da Petrobras (Cepe-
-Fundão) foi inaugurada 
na quinta-feira, 9, com as 
aulas de hidroginástica. 

A partir desta segun-
da-feira, 13, os 20 alunos 
inscritos para a natação 
começam as atividades. O 
convênio foi uma iniciati-
va da Coordenação de Es-
porte e Lazer da entidade 
e benefi cia os sindicaliza-
dos e seus dependentes 
diretos. 

“É muito importante 
essa reaproximação com 
o Sintufrj, porque o clube 
nasceu de uma relação 
antiga com os servidores 
da UFRJ”, saudou o pre-
sidente do Cepe, Carlos 
Roberto Cordeiro – Cama-
rão, para os amigos. 

O clube foi fundado 
ofi cialmente no dia 13 de 

maio de 1979, mas, segun-
do o dirigente, desde 1976 
existia na prática. “Éra-
mos uma confraria que 
disputava campeonatos e 
bebíamos juntos”, contou. 
“Tanto é que na época de 
pôr a iniciativa no papel, 
se não fossem os impedi-
mentos legais, tanto por 
parte da Petrobras como 
da universidade, o Cepe 
nasceria pertencendo às 
duas categorias”, explicou. 
A boa notícia é que o esta-
tuto do Cepe permite aos 
servidores se associarem. 

BENEFÍCIOS
“As atividades aquáticas 
ajudam muito na redução 
do estresse, porque acal-
mam, relaxam. Para quem 

tem limitações físicas, são 
exercícios de menor im-
pacto. Excelente para a 
terceira idade”, recomen-
dou Carla Nascimento, 
coordenadora pedagógica 
do Espaço Saúde Sintufrj.    
Cerca de 70 pessoas estão 
na fi la de espera.

O convênio com o Cepe 
para uso da piscina pelo 
Sintufrj começou na ges-
tão 2015-2017 e foi inter-
rompida pela pandemia 
de covid. Com as restrições 
sanitárias, as aulas de na-
tação e hidro foram sus-
pensas. Depois desse lon-
go inverno de isolamento, 
a atual direção do sindi-
cato, por intermédio da 
Coordenação de Esporte e 
Lazer, resgatou a parceria. 

Inscreveram-se para a 
hidroginástica 44 pes-
soas. As turmas são às 
segundas e quartas-fei-
ras, das 17h às 18h, e às 
terças e quintas-feiras, 
das 10h às 11h. 

Vinte sindicaliza-
dos e/ou dependentes 
estão inscritos na na-
tação: às segundas e 
quartas-feiras, das 15h 
às 15h50, e às terças e 
quintas-feiras, das 9h 
às 9h50 (infantojuve-
nil); adultos, às segun-
das e quartas-feiras, 
das 16h às 16h50, e às 
terças e quintas-feiras, 
das 8h às 8h50.  

As aulas são minis-
tradas pela professora 
da equipe do Espaço 
Saúde Sintufrj Carleni 

Aulas a todo vapor
Freitas Nunes. Ela está 
à frente das turmas 
desde a primeira par-
ceria do sindicato com 
o clube. “Estou muito 
feliz por estarmos de 
volta”, disse. A média 
de idade dos partici-
pantes da hidroginásti-
ca é 45 anos, mas antes 
da pandemia ela che-
gou a ter alunas de 85 
e 90 anos. “As aposen-
tadas estão voltando”, 
garantiu.

No site, confi ra de-
poimentos de quem 
confessa a alegria 
por estar de volta 
e por reencontrar 
amigos em longos 
abraços no Cepe, na 
quinta-feira (9), dia 
da inauguração.


