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As marcas da repressão aos 
servidores públicos

Ao longo das manifestações dos 
servidores públicos estaduais desde 
o final de 2016, as forças policiais 
foram utilizadas exaustivamente 
para reprimir o  legítimo direito 
de manifestação dos trabalhadores 
contra os projetos de lei do chamado 
“pacote de maldades”, enviado 
pelo governador do Rio de Janeiro, 
Luiz Fernando Pezão, à Assembleia 
Legislativa.

O uso dos militares atingiu 
patamares jamais vistos, com a 
colocação de cercas em todo o 
entorno da Casa legislativa e com 
o apoio de tropas federais que 
impediram a entrada da população 
para acompanhar as discussões 
acerca dos seus destinos.

Em meio a este cenário 
muitas vezes transformado em 

palco de guerra, a Polícia fez o 
uso desproporcional da força em 
diversas ocasiões, lançando mão de 
sprays de pimenta, bombas de gás 
lacrimogêneos e de efeito moral, além 
das balas de borracha que deixaram 
suas marcas em trabalhadores e 
estudantes.

Um desses feridos foi o servidor da 
Uerj João Luiz Romão Pereira. No dia 
01 de fevereiro de 2017, quarta-feira, 
João e outros muitos servidores de 
diversas categorias do funcionalismo 
público estadual estavam reunidos 
em frente à Alerj, em ato público 
organizado pelo Movimento 
Unificado dos Servidores Públicos 
Estadauis (Muspe) para manifestar 
repúdio contra um projeto de lei 
que tramitava na Casa. De autoria 
do Poder Executivo, o PL permitia a 

As imagens mostram o servidor durante a manifestação e em sua casa ao final do dia
privatização da Companhia Estadual  
de Águas e Esgotos do Estado (Cedae) 
como garantia para o recebimento de 
um empréstimo do governo federal 
ao Estado fluminense. 

Segundo João Luiz, ele foi atingido 
no braço e no cotovelo (imagens 
acima) por bala de borracha disparada 
por militares da Tropa de Choque da 
Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro que reprimiu a manifestação 
dos servidores.

Ainda de acordo com o servidor 
da Uerj, ele foi atendido no Hospital 
Municipal Souza Aguiar e registrou 
a ocorrência na 4a. Delegacia de 
Polícia, no centro da cidade.
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Mural da resistência
Na última edição do Boletim 

Sintuperj, de número 316, 
publicamos o “Mural da 

Vergonha” com os deputados que 
votaram contra o povo e a favor da 
entrega da Cedae. Neste edição, em 
forma de agradecimento, estamos 
publicando o “Mural da Resistência”, 
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com os 28 deputados que assumiram 
e cumpriram o compromisso de 
defender o estado do Rio de Janeiro, 
sua população e seus trabalhadores, 
e votando contra a privatização da 
Cedae deram um exemplo de luta e 
combatividade contra os desmandos e 
a corrupção do governador Pezão.

Agradecemos a colaboração desses 
28 parlamentares, com a certeza de que 
seguirão sensíveis a luta dos servidores 
e lutarão contra o novo “Pacote de 
Maldades” e se manterão firmes para 
interromper os ataques do PMDB 
e seus asseclas contra o povo e os 
trabalhadores.

Sintuperj

Informam

  Assembleia dos técnico-administrativos da Uerj, 07/03
  Local: Auditório 53
  Pauta: Informes; Pagamento dos Salários e do 13º Salário;   
  Pacote de maldades; Reforma da Previdência; 
  Assuntos Gerais.


