
 

 

SOBERANIA, DEMOCRACIA E JUSTIÇA PARA O BRASIL 

 

 O MOVIMENTO SOS BRASIL SOBERANO, do Sindicato dos 

Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro (SENGE-RJ), como forma 

de resistir e vencer o golpe perpetrado no Brasil em 2016, 

promoveu, desde março de 2017, seminários por diversas cidades 

brasileiras. Por meio do seu programa Soberania em Debate, 

veiculado em redes sociais e na TVT, propiciou uma expressiva 

série de discussões a respeito de temas relacionados a graves 

problemas brasileiros.  

Contamos, assim, com um vasto acervo e experiência acumulados 

nestes mais de cinco anos, sempre defendendo, de forma 

intransigente, a soberania, o desenvolvimento sustentável, a    

democracia e a superação da gritante desigualdade social que 

atinge o povo brasileiro. 

Diante de tudo que examinamos e investigamos durante esse 
período, sabemos que os desafios que se apresentam para o novo 
Governo democrático, popular e  progressista que assumirá em 1º 
de janeiro de 2023 serão gigantescos, mas necessários para 
assegurar a soberania, a democracia, a sustentabilidade e a justiça 
social para o Brasil. Temos plena confiança, contudo, de que temos 
todas as condições para vencer os obstáculos e fazer o país se 
desenvolver, de modo que todos nós possamos viver em paz. 
Nessa caminhada rumo à construção de um outro Brasil, 
precisamos compreender que alguns dos graves problemas que 



 

afligem o país têm raízes no estado do Rio de Janeiro ou aqui se 
manifestam de forma extrema. Sede da Colônia e capital do Império 
e da República até 1960, o estado, nas últimas décadas, tem sido 
esvaziado política e economicamente, de modo sistemático, 
deixando de lado uma imensa população e um valoroso patrimônio 
da Nação.  
 

No Rio de Janeiro, temos a sede de importantes Centros de 
Pesquisa,  da Eletrobras (indevidamente privatizada), da Petrobras 
(ainda a maior empresa brasileira) e também os maiores campos 
de petróleo do país. Apesar disso, o estado convive com alarmantes 
conflitos urbanos, agravados pela ausência de uma política efetiva 
de Inteligência, o que permite ao narcotráfico e às milícias 
controlarem territórios e explorarem a população indefesa das 
regiões pobres.  Além disso, o déficit de moradias obriga grande 
parte da população a viver de forma insalubre e sem condições 
habitacionais adequadas, em grandes bolsões de comunidades  
 
 
 
faveladas, marginalizadas e pobres, na periferia da capital, na 
Região Metropolitana e na Baixada Fluminense. 
 

Devido à ausência de planejamento urbano, há graves problemas 
de mobilidade nessas regiões, e não existe uma efetiva interligação 
na rede de transportes de massa (ônibus, metrô, trens e barcas, que 
foram privatizados e sucateados ao longo dos anos). Como  
 
 
resultado, os trabalhadores gastam mais de quatro horas para se 
deslocarem até os locais de trabalho, o que piora a qualidade de 
vida e a saúde das pessoas, em clara ofensa à dignidade humana. 
 



 

Além disso, inexistem políticas públicas direcionadas a crianças e 
adolescentes das regiões pobres do estado, que não dispõem de 
atividades culturais ou esportivas próximas às suas residências. 
Acabam se tornando vítimas das chamadas “balas perdidas”, a 
maior parte das vezes em operações policiais que desrespeitam 
direitos dos moradores.  
 

Assim, entendemos que, para afastar a juventude da violência e 
promover o bem-estar das famílias, devem ser criadas, com 
urgência, áreas de lazer, como parques, quadras esportivas, salas 
de cinema, de música e teatros populares. Não podemos deixar as 
igrejas como únicos polos de atração para jovens e adultos. 
 

O Rio de Janeiro tem uma grande herança cultural. Desse modo, é 
responsável pela preservação de boa parte da memória nacional, 
representada por entidades como a Biblioteca Nacional, o Jardim 
Botânico, o Arquivo Nacional, o Museu Nacional, o Museu de Belas 
Artes e a Casa de Rui Barbosa. 
 

Sendo assim, acreditamos que deva ser reativada toda a área 
cultural do estado, promovendo-se o fortalecimento e a 
manutenção da Ancine no Rio de Janeiro, a disseminação de 
Centros de Produção Audiovisual e de polos de acesso a tecnologias 
digitais, e a preservação de patrimônios arquitetônicos, como o 
Palácio Capanema, entre outros abandonados de forma 
irresponsável pela atual gestão federal. 
 
Na verdade, queremos apenas que nossos museus e bibliotecas 
nunca mais sejam destruídos pelo fogo, lançados ao abandono e ao 
descaso, como permitiram os governos posteriores a 2016! 
 

 



 

A área da cultura, além de representar a memória e a resistência de 
nosso povo, tem o potencial para ser uma grande geradora de 
empregos de qualidade para nossa juventude, relegada à 
desesperança nos últimos anos.  
 

Acreditamos também que é possível criar programas para levar 
saúde às  pessoas que enfrentam dificuldade para se deslocar pelas 
diversas regiões do Estado e que não têm como acessar os postos 
de saúde e os hospitais. 
 
Nesse campo, é importante aproveitar a experiência da Fiocruz no 
Rio de Janeiro. Todo o complexo da indústria de saúde existente no 
seu campus de Manguinhos precisa ser integrado a outras 
empresas químicas no estado, de modo a alavancar o 
desenvolvimento industrial, gerar postos de trabalho e disseminar 
o progresso com qualidade. 
 

Também consideramos estratégica a retomada imediata da 
indústria naval no  Rio de Janeiro. O estado dispõe de ampla 
estrutura operacional, atualmente ociosa, além de trabalhadores 
capacitados, que, nos últimos anos, foram deixados de lado e 
entregues à própria sorte. 
 

Na preservação ambiental, o Governo Federal terá como desafio 
realizar, de forma definitiva, a despoluição da Baia de Guanabara, 
com a implantação de rede de coleta e tratamento de esgoto nos 
municípios do seu entorno e maior fiscalização. Indústrias e 
embarcações ainda promovem a contaminação das águas desse 
importante ecossistema, com reconhecido potencial de 
crescimento econômico e turístico. 
 



 

Além dos setores acima apontados, poderíamos listar muitas 
outras atividades fundamentais ao desenvolvimento do estado do 
Rio de Janeiro, entre elas, a retomada do COMPERJ em Itaboraí.  
 
 
Entendemos que o momento requer o apoio e a participação da 
maioria que almeja o melhor para nosso estado e nosso País. 
 
Acreditamos que nossos representantes no processo de transição 
em andamento têm ampla capacidade de compreensão dos nossos 
problemas e ajudarão o Presidente Luís Inácio Lula da Silva a 
encontrar o caminho para a recuperação política, econômica, 
ambiental e social, após a incessante destruição imposta nos 
últimos seis anos. Esperamos que possamos nos unir e trabalhar 
para fazer o Brasil efetivamente soberano, democrático e justo para 
todos os brasileiros. 
 

 
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro (Senge RJ) 
 
 

 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2022 
 
 
 

 


