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FOME E EXTREMA 
POBREZA NO 
TERRITÓRIO 
DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO

15 de julho de 1955. Aniversário de 
minha filha Vera Eunice. Eu pretendia 
comprar um par de sapatos para ela. 

Mas o custo dos gêneros alimentícios 
impede a realização dos nossos 

desejos. Atualmente somos escravos 
do custo de vida. Eu achei um par 

de sapatos no lixo, lavei
e remendei para ela calçar.

Carolina Maria de Jesus
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No dia 29 de setembro do ano em curso (2021), 
uma reportagem do Jornal Extra estampava a 
amarga, dura e triste realidade vivida por mi-
lhões de seres humanos ao redor da Terra1. Re-
tratava-se, na ocasião, a aspereza de existên-
cias humanas abandonadas à própria sorte. A 
vida de milhões de brasileiras e brasileiros, entre 
os quais muitos cidadãos e cidadãs fluminen-
ses, encontrava um canal para rebentar: agonia 
e humilhação profundas pingando das páginas 
do Jornal. Dor lancinante explodindo em cores e 
letras. Náufragos da vida, se poderia dizer sem 
nenhum exagero.

Pessoas desesperadas reunidas em torno de 
um caminhão, “perambulando como fantasmas 
em um mundo perdido”2, lembravam a poesia de 
Carolina Maria de Jesus e o geógrafo da fome, 
Josué de Castro. Para essa importante escrito-
ra brasileira, um ser humano que tem fome so-
fre em sua dignidade ao ponto de se ver reduzi-
do à estatura das “coisas”, equivalente à 
condição objetificada de um escravo3. O Jornal 
Extra denunciava ao país, a desconcertante atu-
alidade da “escravidão do humano”: a fome. 

As lentes do jornal desnudavam, em síntese 
impressionante, as contradições do nosso tem-
po histórico. Evidenciava-se toda a incoerência 
de uma forma de organização social, que mesmo 
atingindo níveis espetaculares de desenvolvi-
mento tecnológico, ao ponto de enfrentar com 
inteligência, precisão e heroísmo, uma complexa 
e ameaçadora emergência sanitária global, se re-
velava, por outro lado, incapaz de assegurar um 
mínimo de dignidade vital aos seres humanos.

Em letras garrafais, a manchete do Extra dizia: 
“Garimpo contra a fome: sem comida, morado-
res do Rio recorrem a restos de ossos e carne 
rejeitados por supermercados”.4 A capa, des-
concertante sob todos os aspectos, apresenta-
va uma fotografia. Nela, três jovens negros ten-
tavam extrair dos ossos espalhados no interior 
de um caminhão, sobras de proteína para o seu 
sustento e de suas famílias. A matéria descre-
via o fato nos seguintes termos:

Pouco após às 10h, o caminhão estaciona na Glória, 
Zona Sul do Rio. Minutos depois, a fila se forma. É 
que já havia gente esperando o veículo, que recolhe 
ossos e pelancas de supermercados da cidade. 

Sensibilizados, motorista e ajudante da empresa 
doam ali toda terça e quinta parte do que foi recolhi-
do. Diante do desemprego — que ficou em 14,1% no 
segundo trimestre de 2021, atingindo 14,4 milhões 
de brasileiros — e da inflação galopante — que com 
a prévia deste mês chegou a 10,05% no acumulado 
em 12 meses, ultrapassando os dois dígitos pela 
primeira vez desde fevereiro de 2016 —, é a esperan-
ça daquelas pessoas de encontrarem um pedaço de 
carne para matar a fome.5

Os jovens não estavam sozinhos. Do lado de 
fora, ao redor do caminhão, seus companheiros 
aguardavam, pacientes, sua vez de tentar a sor-
te no garimpo aberto pelos condutores do veí-
culo. 

Aquilo não era uma novidade na cidade do Rio 
de Janeiro. A bem de ver, a pobreza extrema, 
cujo signo maior é a fome, tem sido uma mani-
festação dolorosa da incapacidade humana de 
“viver com sabedoria, pensar em profundidade, 
amar com generosidade”, segundo as palavras 
do Papa Francisco6. Por assim dizer, a fome é 
inimiga antiga. De acordo com Josué de Castro: 
“a terra dos homens tem sido também até hoje 
a terra da fome”.7 

Neste passo, vale repisar a lição de Muniz So-
dré8, para quem “cultura vem do latim colere, 
que primeiro significava cultivar a terra”. Uma 
civilização se constitui para superar a fome, e 
não só do alimento material, porque o homem 
não vive apenas do pão. Afinal, como ensina 
Hannah Arendt: “tudo que adentra o mundo hu-
mano se torna parte da condição humana”9. As-
sim sendo, somos a um só tempo natureza e 
cultura. Por isso, também, seres históricos, pri-
meiramente sociais e depois políticos. Em ter-
mos humanos, a fome se inscreve, desde sem-
pre, em uma dimensão que reúne o social e o 
político. Nessa medida, conectada ao modo 
como as pessoas vivem, a ocorrência da fome é 
um fato que se relaciona diretamente à ideia 
que uma sociedade forma acerca da Justiça. 
Pobreza, desigualdade e fome são aconteci-
mentos que questionam a justeza de um modo 
de organização social.

Se por um lado o problema da miséria e da 
fome acompanham a humanidade há tempos, 
em países como o Brasil a pobreza extrema se 
reveste invariavelmente de tonalidades próprias. 

I. Introdução
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De acordo com o clássico Caio Prado Jr, esse 
sentido sempre foi um único: a exploração dos 
recursos naturais da terra, em proveito do mer-
cado externo. Temos existido, desde sempre, 
voltados menos para a produção e reprodução 
das condições de existência do povo brasileiro, 
do que para o exercício de uma função que qua-
se sempre ignora os interesses da população.

A fome no Brasil tem sido um desafio. O fenô-
meno não se tem colocado em termos de restri-
ções naturais. Desde a primeira carta escrita 
por Pero Vaz de Caminha, onde se descreveram 
as primeiras impressões quanto às riquezas da 
terra, sabe-se que por “aqui em se plantando 
tudo dá”.10 Nosso desafio se estabelece a partir 
da perspectiva de uma formatação econômica 
e política, que se vem afirmando mais ou menos 
dominante e resistente a mudanças no correr 
dos séculos.

Segundo o mencionado historiador paulista, 
desde o início do povoamento, no país  —  que 
se formou como “um dom do açúcar” —11 , os 
proprietários dos meios de produção pouco se 

preocuparam com o abastecimento de gêne-
ros alimentícios para o conjunto da população. 
Nesse tempo das origens, a escassez de ali-
mentos era uma constante. Pouco adiantava a 
intervenção do poder político, conforme nos 
demonstram as seguintes observações de 
Caio Prado Jr.:

Estabelecem-se medidas obrigando os proprietá-
rios a plantarem mandioca e outros alimentos; gra-
vam-se as doações de terras com a obrigação de se 
cultivarem gêneros alimentares desde o primeiro 
ano da concessão. E assim outras. Todas estas me-
didas eram mais ou menos frustradas na prática. As 
atenções estavam fixas no açúcar, cuja exportação 
deixava grande margem de lucros, e ninguém daria 
importância aos gêneros alimentares. Um grande 
senhor de engenho chegará a lançar seu formal de-
safio às leis que o compelem ao plantio da mandio-
ca; ‘Não planto um só pé de mandioca, escreverá ele 
dirigindo-se às autoridades, para não cair no absur-
do de renunciar à melhor cultura do país pela pior 
que nele há’...Compreende-se aliás esta atitude dos 
grandes proprietários e senhores de engenho. O 
problema da carestia e da falta de alimentos não 
existia para eles e convinha-lhes muito mais plantar 
a cana, embora pagassem preços mais elevados 
pelos gêneros que consumiam. [...] A população co-
lonial, com exceção apenas de suas classes mais 
abastadas, viverá sempre num crônico estado de 
subnutrição.12

Em defesa da tese, registre-se que Carolina 
Maria de Jesus , em seu diário (1960),13 relata a 
mesma cena flagrada pelas lentes do periódico 
em questão, o que demonstra a recorrência do 
problema da fome e da pobreza extrema no Bra-
sil, uma herança que trazemos da colônia, pas-
sado que não passa. 

Ontem comi aquele macarrão do lixo, com receio de 
morrer, porque em 1953 eu vendia ferro lá no Zinho. 
Havia um pretinho bonitinho. Ele ia vender ferro lá no 
Zinho [...]. Um dia eu ia vender ferro [...]. No lixão, 
como é denominado o local. Os lixeiros haviam joga-
do carne no lixo. E ele escolhia os pedaços [...]. Deu-
-me uns pedaços. Para não magoá-lo aceitei. Procu-
rei convencê-lo a não comer aquela carne. Para 
comer os pães duros roídos pelos ratos. Ele disse-
-me que não. Que a dois dias não comia. Acendeu o 
fogo e assou a carne [...]. Para não presenciar aquele 
quadro, saí pensando: faz de conta que eu não pre-
senciei esta cena. Isso não pode ser real num país 
fértil igual ao meu. Revoltei contra o Serviço Social 
que diz ter sido criado para reajustar os desajusta-
dos, mas não toma conhecimento da existência in-
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fausta dos marginais. Vendi os ferros no Zinho e 
voltei para o quintal de São Paulo, a favela. No outro 
dia encontraram o pretinho morto [...]. Ele aumentou 
como se fosse de borracha. Não trazia documentos. 
Foi sepultado como um Zé qualquer. Ninguém pro-
curou saber seu nome. Marginal não tem nome.14

Já dissemos, mas nunca é demais repetir: a 
fome é um flagelo antigo, a miséria, também. 
Mas, que esses desassossegos ainda persis-
tam entre nós, que, em pleno século XXI, a inani-
ção e a pobreza extrema arrastem seres huma-
nos ao desfalecimento, é um descalabro 
inaceitável para um Estado que fez da dignidade 
humana um princípio fundamental. Urge denun-
ciá-lo, para que esse descalabro não seja jamais 
naturalizado. 

Felipe Santos de Oliveira foi a um posto de 
saúde e lá chegando desmaiou. Passava mal de 
fome. A existência desse jovem brasileiro é 
igual a de muitos outros: no Rio de Janeiro, atu-
almente, são mais de dois milhões de Felipes. 
Pessoas em situação de insegurança alimentar, 
para as quais um prato de comida é menos um 
direito humano do que um garimpo. No Estado, 
dois milhões e meio de pessoas poderiam dizer 
como Felipe:  

— Comecei a sentir tontura e a mulher do lado per-
guntou se eu tava bem. Eu caí, apaguei. Foi muito 
rápido. Acordei e tava todo mundo assustado. Eu 
tava sem entender o que aconteceu. Todos foram 
acudi-lo e virou aquela coisa de traz um copo d’água, 
abana, abre espaço para o moço respirar. Até que 
perguntaram se Felipe havia tomado café. Ele con-
tou que fazia mais de 24h que não comia. O rapaz 
desmaiou de fome.15

Não foi o destino que se abateu sobre Felipe. 
Foram nossas escolhas políticas; os desacertos 
das determinações econômicas. Sequer a CO-
VID-19 pode ser responsabilizada por tamanho 
absurdo. A pandemia pode ter agravado a fome, 
mas não a inventou. E isso deve nos inquietar; 
nos convocar a uma grande reflexão para uma 
necessária e urgente correção destes caminhos. 

Afinal, se a fome é professora, como afirmou 
a obra de Carolina Maria de Jesus, a matéria 
vertente do seu ensinar é a sanidade do modo 
de vida das sociedades nas quais medra e des-
graça. Expressa as inconsistências de uma or-
dem pública. Nesse sentido, para sabermos o 
que corrigir, é forçoso indagar de suas causas, 
a fim de continuarmos a perseguir uma forma 
de organização social “livre, justa e solidária”, 

JV Santos
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conforme estabelecido na Constituição Fede-
ral de 1988.16

Há poucos anos apenas, o Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
considerava o Brasil um modelo para o mundo, 
em termos de enfrentamento da extrema pobre-
za. Desde 2014, o país não figurava mais no 
Mapa da Fome das Organizações das Nações 
Unidas.17 A World Food Programme, organismo 
da ONU para a alimentação, recomendava que 
os demais países trouxessem delegações ao 
nosso território para aprender com os brasilei-
ros, como erradicar essa realidade intolerável.18

Éramos exemplo para o mundo. Por essa qua-
dra, José Graziano da Silva, diretor-geral da Or-
ganização das Nações Unidas para a Alimenta-
ção e Agricultura (FAO)19, entrevistado pela 
revista Exame, em fevereiro de 2014, afirmava: 
“não passaram despercebidos [os avanços bra-
sileiros nas políticas sociais de combate à fome] 
para o resto do mundo. Esse conjunto de políti-
cas mudou a face do Brasil. Hoje [o país] é refe-
rência mundial no combate à fome e à miséria”.20

Em menos de uma década, contudo, entre 
2014 e 2021, a situação mudou. Bastaram al-
guns anos e muitos equívocos na condução da 
economia e das políticas públicas, para que a 
geografia da fome voltasse, como expressa esse 
pungente relato de uma moradora de rua, Vanes-

sa Avelino de Souza, colhido no curso de uma 
reportagem sobre o avanço da miséria no Brasil.

 — A gente limpa e separa o resto de carne. Com o 
osso, fazemos sopa, colocamos no arroz, no fei-
jão... Depois de fritar, guardamos a gordura e usa-
mos para fazer a comida — explica Vanessa, que 
lamenta não conviver com os cinco filhos. — Não 
tenho como cuidar deles. Por isso, eles são criados 
pela minha mãe. Não temos quase nada. O que te-
mos é de doações. Lá, pelo menos, eles têm um 
pouco de dignidade.21

O dia a dia de Vanessa na busca do que comer, 
ilustra e sintetiza o infortúnio de milhões de pes-
soas nesses tempos de crise estrutural do capi-
talismo, agravada pela situação de saúde global 
provocada pela emergência da pandemia. Nesse 
mapa, infelizmente, Vanessa Avelino de Souza e 
Felipe Santos de Oliveira não estão sós:

[Outras] mulheres, homens e jovens se amontoam 
em busca do restolho da carne e dos ossos. A po-
breza extrema, que leva pessoas a garimpar restos, 
foi acentuada no Brasil durante a pandemia de Co-
vid-19. Levantamento da Rede Brasileira de Pesqui-
sas em Segurança Alimentar e Nutricional mostrou 
que mais de 116,8 milhões de pessoas vivem hoje 
sem acesso pleno e permanente a alimentos. Des-
sas, 19,1 milhões (9% da população) passam fome, 

JV Santos
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vivendo “quadro de insegurança alimentar grave”. 
Os números revelam um aumento de 54% no núme-
ro de pessoas que sofrem com a escassez de ali-
mentos se comparado a 2018.22

O ano de 2021 começou revelando que o país 
havia voltado ao Mapa da Fome, menos de uma 
década depois de ter sido considerado, por im-
portantes organismos internacionais, uma refe-
rência mundial no seu tratamento. E voltava em 
meio à pandemia. A crise do Coronavírus, contu-
do, não pode ser encarada como a responsável: 
as condições onde o vírus se espalha, são histó-
ricas. Os impactos da Covid são, portanto, in-
fluenciados pelas nossas ações, e só serão su-
perados no âmbito da política.

A desigualdade e a miséria, a fome, enfim, não 
escapam dessa mesma perspectiva de avalia-
ção, porque nada justifica suas continuidades, a 
não ser a impiedosa lógica mercantil que trata 
as necessidades humanas como mercadoria. 
Mercado que, ao fim e ao cabo, é quem de fato 
decide quem come, quando come e o que come. 
Trata-se, agora, de uma organização da vida 
com o propósito de lucrar com as vidas, e não 
em satisfazer as necessidades humanas.

Vejamos. No dia em que era publicada a capa 
do Jornal Extra, a BOVESPA, Bolsa de Valores do 
Estado de São Paulo, operou em baixa, por boa 
parte do tempo. Aliás, essa tendência de baixa 
nas ações negociadas em Bolsa já vinha se 
apresentando, ao menos desde o mês de maio 
deste ano, após um período de crescimento a 
partir de setembro de 2020.23 Significa dizer que 
as ações das empresas inscritas na Bolsa esta-
riam, a princípio, perdendo seu valor. 

Porém, observando melhor os dados de varia-
ção das ações negociadas na Bolsa de São Pau-
lo, no período, verificamos que no dia 27 de se-
tembro, ao findar o dia, a bolsa fechou com o 
índice de 0,27%, enquanto entre as cinco empre-
sas cujas ações foram mais valorizadas, naque-
le dia, destacaram-se a Marfrig (MRFG3), segun-
da maior empresa no ramo de proteína animal 
do planeta, com 7,15%, e a Brasil Foods (BRFS3), 
junção das empresas Sadia e Perdigão, com 7%. 
Ambas produtoras de proteína animal. 

No dia seguinte a Bolsa despenca, fechando o 
dia 28 de setembro com o índice negativo de 
-3,05%. Nesse dia, 87 empresas tiveram queda 
na BOVESPA, apenas 04 fecharam o dia com 
suas ações em alta, entre as quais três do setor 
de proteína animal. A Minerva (BEEF3), com va-

lorização de 1,75%; a Brasil Foods (BRFS3), com 
0,99% e a Marfrig (MRFG3), com 0,25%.24

No dia 29 de setembro, mês no qual o Jornal 
Extra estampou a fome em imagens chocantes 
para todo o Brasil, a BOVESPA encerrou o dia 
com variação de 0,89%, enquanto a segunda 
empresa mais valorizada era a nossa conhecida 
JBS (JBSS3), com variação de 6,22%.25

Ou seja, enquanto pessoas catavam ossos 
para comer nas ruas do Rio de Janeiro, naquela 
mesma semana, o valor das empresas brasilei-
ras de produção de proteína animal dispararam 
na bolsa de São Paulo. A lição que fica dessa 
pedagogia da fome é simples e rigorosa: a vida 
humana não tem valor para o poder. A lógica 
que hoje se define parte dos interesses do mer-
cado e da aparente prosperidade que essa enti-
dade produz. 

A pergunta que fica é aquela celebrizada por 
Eduardo Galeano: “o que nos legaram esses es-
plendores?”

Nem herança nem bonança. Jardins transformados 
em desertos, campos abandonados, montanhas es-
buracadas, águas estagnadas, longas caravanas de 
infelizes condenados à morte precoce e palácios 
vazios onde deambulam os fantasmas. Agora é a 
vez da soja transgênica, dos falsos bosques da ce-
lulose e do novo cardápio dos automóveis, que já 
não comem apenas petróleo ou gás, mas também 
milho e cana-de-açúcar de imensas plantações. Dar 
de comer aos carros é mais importante do que dar 
de comer às pessoas. E outra vez voltam as glórias 
efêmeras, que ao som de suas trombetas nos anun-
ciam grandes desgraças.26

Por tudo isso, é forçoso dizer ainda mais uma 
vez que a fome é uma manifestação das contra-
dições da nossa sociedade política. E isso pare-
ce ter ficado evidente nesses tempos de Co-
vid-19, quando a miséria voltou a atingir 
patamares assombrosos, diante das inseguran-
ças que se colocaram como desafios no nosso 
horizonte. Trata-se de uma crise humanitária 
que se agrava em meio a outra tragédia de fun-
do: nossa forma de existência social dominada 
pelo desejo de acumular bens e riquezas.27

Contudo, a extrema pobreza e a fome não se 
abatem de modo monolítico. Elas adquirem to-
nalidades diferentes de acordo com as particu-
laridades locais, conforme demonstra uma re-
cente pesquisa dirigida pela Fundação Getúlio 
Vargas, segundo a qual,

JV Santos
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[...] a média da extrema pobreza no Brasil teve uma 
queda de 23,66% durante a pandemia. O auxílio 
emergencial é considerado o principal fator para 
este resultado. Porém, no Rio de Janeiro, parece 
que a ajuda não foi suficiente. O estado foi um dos 
únicos da União a ter um aumento de pessoas na 
extrema pobreza (1,55%). Além do Rio, apenas Espí-
rito Santo também teve acréscimo (1,72%).28

Diante disso, é preciso um olhar para a crise 
atual da fome e da extrema pobreza de um pon-
to de vista sistêmico, mas que não desconside-
re as particularidades dos entes federativos; 
pensá-la, enfim, como um fenômeno multidi-
mensional, se quisermos mergulhar em suas 
causas profundas para superar a miséria e a de-
sigualdade. 

Foi com esse objetivo que, aos vinte e cinco 
dias do mês de março, do corrente ano, e atra-
vés do Requerimento n° 212/2021, a Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
criou a Comissão Especial de Enfrentamento à 
Miséria e à Extrema Pobreza, por reconhecer ter 
havido um aumento da população em estado de 
pobreza e fome em todo território do Estado.

A Comissão Especial de Enfrentamento à Mi-
séria e a Extrema pobreza no Estado do Rio de 
Janeiro tem por principal objetivo minimizar o 
agravamento das expressões da pobreza e ex-
trema pobreza, que se tornaram ainda mais agu-
das no contexto da pandemia ocasionada pelo 
Novo Coronavírus. Dentre essas expressões, a 
título de ilustração podemos citar, no breve es-

paço dessas considerações iniciais, o aumento 
dos casos de tuberculose no Estado do Rio de 
Janeiro e a assustadora diminuição do poder 
aquisitivo da população favelada e periférica 
para comprar comida. 

No que se refere ao aumento dos casos de 
tuberculose no Estado do Rio de Janeiro, se-
gundo dados do Ministério da Saúde,29 o Rio de 
Janeiro concentra na atualidade 30% dos ca-
sos da doença do Brasil. Cumpre ressaltar, que 
esse fenômeno tem relação direta com a po-
breza e a extrema pobreza, pois de acordo com 
matéria veiculada no site Diário do Rio30, o au-
mento dos casos de tuberculose concentra-se 
majoritariamente nas áreas mais pobres do 
Rio de Janeiro e entre as pessoas em maior si-
tuação de vulnerabilidade social, que tem um 
alimentação diária com baixos níveis nutriti-
vos, e vivem em condições insalubres de mora-
dia e assim ficam mais expostas a doenças 
como a tuberculose, ou outras infecções bac-
terianas ou virais. 

Esquadrinhar as causas desses fenômenos; 
buscar caminhos para superá-los, dentro da rea-
lidade política, institucional e econômica do Es-
tado do Rio de Janeiro se configura em um de-
ver para o parlamento estadual. Todos sabemos 
das dificuldades pelas quais atravessa o Esta-
do, dificuldades que não podem ser ignoradas. 

O Estado do Rio de Janeiro atravessa uma cri-
se fiscal profunda, mas também sofre de um 
“problema de arrecadação tributária que se as-
socia à debilidade anterior de sua base econô-
mica”31, a carecer de uma transformação estru-
tural inadiável. 

Apenas para se ter uma pálida ideia da gravi-
dade do cenário econômico, convém apresentar 
alguns dados. Nos anos 1940, o Estado do Rio 
de Janeiro respondia por mais de 25% do Produ-
to Interno Bruto do país. No início dos anos 
2000, nossa participação era inferior a 15%. En-
tre 2008 e 2018 reduzimos em 2% nossa partici-
pação, chegando aos atuais 10,8%.32 O Rio de 
Janeiro foi o estado da federação que mais per-
deu postos de trabalho em 2020, segundo estu-
dos da FIRJAN.33 Em regime de recuperação 
fiscal, o Estado se vê constrangido em termos 
de restrições aos gastos públicos; por outro 
lado, a fragilidade da economia fluminense sina-
liza para um problema sério de receita, dados 
que têm sido utilizados como argumento para 
justificar uma suposta incapacidade do Estado 
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em responder aos desafios da fome e da extre-
ma pobreza. Em um momento de crise econô-
mica e sanitária, ou há vontade política para co-
locar as vidas humanas no centro das 
preocupações, ou naturalizaremos a morte por 
fome, inanição ou ausência de vacina. 

Diante disso, a Comissão Especial de Enfren-
tamento da Miséria e da Extrema Pobreza apre-
senta a sistematização de seu trabalho ao lon-
go do ano de 2021. Convencionamos chamá-la 
por dossiê, pois pretende apresentar algumas 
considerações descritivas e propositivas sobre 
seu primeiro ano de trabalho. Não se trata aqui 
de uma apresentação pormenorizada dos da-
dos levantados até o presente momento, ainda 
em fase de análise minuciosa. Trata-se muito 
mais de uma prestação de contas neste ano 
que se aproxima do fim.

Este dossiê não trará respostas definitivas 
para o drama da fome e da pobreza extrema no 
Rio de Janeiro. Nossas pretensões são tão mo-
destas quanto imediatas. Em um primeiro mo-
mento objetivamos sensibilizar, chamando a 
atenção do público em geral para o imenso 
problema que temos diante de nós, que é o de 

fazer a população do Estado do Rio de Janeiro 
viver com dignidade; por outro lado, a gravida-
de do cenário atual nos impõe a tarefa de apre-
sentar, ainda que provisoriamente, um conjun-
to de medidas para o enfrentamento 
emergencial da fome de modo a minorar o so-
frimento de milhões de cidadãs e cidadãos flu-
minenses.

Em apertada síntese, este dossiê apresenta 
de início alguns dados sobre o Rio de Janeiro, e 
as condições de miséria de parte expressiva de 
sua população. Em seguida faremos uma des-
crição dos passos dados pela Comissão ao lon-
go do ano, resumindo os passos dados em visi-
tas técnicas empreendidas e audiências 
públicas realizadas. Na sequência, o tema a ser 
apreciado será o Supera Rio. Concluímos o dos-
siê com alguns apontamentos, quando então 
serão indicadas medidas que julgamos funda-
mentais diante do quadro que se apresenta. 

Em um tempo tão grave como esse que vive-
mos, a mudança requer um novo olhar: precisa-
mos hoje de uma razão que se comprometa com 
as dores do mundo. Esperamos que o presente 
texto possa contribuir para esse propósito. 

Caio O
liveira
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II. Estado do Rio de Janeiro: 
muito mais do que números, 
pessoas em situação de fome 
e pobreza extrema

No estado do Rio de Janeiro, 5,3% da população 
dispõe de uma renda de até R$249, 00 por mês, 
segundo dados da última Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios - Pnad (2016). De acordo 
com dados oficiais, famílias em situação de ex-
trema pobreza são aquelas com renda mensal 
por pessoa de até R$89,00, enquanto aquelas em 
situação de pobreza partem de R$89,01, com li-
mite de R$178,00. Vale salientar que o padrão de 
medição nacional trata de limites muito mais res-
tritos se compararmos com parâmetros interna-
cionais, tema ao qual voltaremos em breve.34 O 
fato é que os dados da última Pnad, não tão re-
centes quanto o contexto que ora analisamos, já 
permitiriam um panorama nada animador em re-
lação à situação de pobreza e pobreza extrema 
no estado do Rio de Janeiro. 

De lá para cá, entretanto, a situação só se 
agravou. Conforme apontam dados do Instituto 
Rio 21, a partir de uma série histórica com início 
em 2014, há um crescimento da taxa média 
anual da população em situação de extrema po-
breza, que atingiu seu ápice em 2019: 6,8% a 
mais do que o ano anterior (2018). Em contras-
te, o mínimo havia sido alcançado em 2015, ano 
em que cessou a pesquisa da Pnad supracitada, 
quando a redução de 10,5%, em relação ao ante-
cedente, dava sinais otimistas de melhora na 
condição de vida das famílias fluminenses. 

Nos dias atuais, o Estado do Rio de Janeiro é 
considerado um exemplo exacerbado da vulne-
rabilidade social que o país tem vivido nos últi-
mos anos. Segundo Francisco Menezes, do Ins-
tituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas (Ibase): 

O Rio de Janeiro é quase que uma mostra mais extre-
ma do que vem vivendo o Brasil, de acelerado empo-
brecimento e, mais do que isso, temos que observar 
que o crescimento da extrema pobreza se baseia 

numa linha de extrema pobreza monetária. Até 2015 
a pobreza e a extrema pobreza vinham declinando no 
estado do Rio. A partir de 2015, quando se abre a cri-
se política e econômica de forma mais acentuada, 
você tem um crescimento mais acelerado.35

De acordo a análise do Instituto Rio 21 de da-
dos do Cadastro Único (CadÚnico) de abril de 
2021, no estado do Rio de Janeiro mais de 2,5 
milhões de pessoas estão abaixo da linha da ex-
trema pobreza, e quase meio milhão se encon-
tram em situação de pobreza, conforme pode-
mos observar através dos dados consolidados 
nas tabelas a seguir. 

Segundo os dados analisados por esse mes-
mo Instituto, a taxa média anual de crescimento 
da população sob a linha da pobreza permane-
ceu em queda e desde 2014 não apresenta re-
versão dessa tendência. A maior queda, entre-
tanto, foi registrada no ano de 2015, quando a 
redução significativa foi de 19,4% em relação ao 
ano anterior. Há de se questionar, no entanto, 
para onde essa taxa regrediu, pois se a extrema 
pobreza continua crescendo, é muito provável 
que as pessoas outrora na faixa da pobreza te-
nham tido uma restrição ainda maior em sua 
possibilidade de sobrevivência. 

Já no que diz respeito à extrema pobreza, 
15.604 pessoas a cada 100 mil habitantes do 
Estado do Rio de Janeiro convivem com este 
grave quadro, mais de 15% da população. Ape-
sar dos números serem altos, cabe destacar 
que o Rio de Janeiro está abaixo da média na-
cional, onde 19.221 brasileiros a cada 100 mil 
habitantes vivem em extrema penúria, confor-
me ilustra a tabela 1. O mesmo quadro compa-
rativo é visto quando colocamos uma lupa so-
bre a situação de pobreza: o índice nacional dá 
conta de 4.003 indivíduos em situação de po-
breza a cada 100 mil habitantes, enquanto no 
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Estado, 2.765 indivíduos a cada 100 mil habitan-
tes vivem sob situação de pobreza, de acordo 
com a tabela 2. 

A despeito das médias nacionais, o incremen-
to da pobreza durante a pandemia teve sua 
maior expansão no Rio de Janeiro, Distrito Fede-
ral e Roraima, segundo dados da pesquisa da 
Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) feita pelo 
economista Daniel Duque.36 

A referida pesquisa considerou índices de po-
breza do Banco Mundial, que, diferente dos da-
dos oficiais que pautam o Governo Federal, con-
ceitua a pobreza segundo renda per capita de 

até 400 reais ao mês. Já no que diz respeito à 
condição de extrema pobreza, considera-se 
como referência a renda per capita de R$160,00. 
Nesse sentido, o padrão de medição proposto 
pelo Banco Mundial engloba os extremamente 
pobres e pobres, se considerado o padrão na-
cional, na faixa da extrema pobreza.  

Como resultado dessa pesquisa, o Rio de Ja-
neiro apresentou um aumento de pessoas em 
situação de pobreza de 16,9% em 2019, para 
23,8% em 2021. No ranking, foi o segundo esta-
do com a maior alta na concentração da popu-
lação mais pobre; atrás do Distrito Federal, 

Quantidade de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. 
Fonte: CadÚnico. Elaboração: Instituto Rio21

Taxa média anual de crescimento da população em situação de pobreza e extrema pobreza.
Fonte: CadÚnico. Elaboração: Instituto Rio21
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onde a população pobre quase dobrou no mes-
mo período. 

Apesar dos dados se desdobrarem em esta-
tísticas distintas, há algo inquestionável por trás 
dos números: o Rio de Janeiro expandiu a situa-
ção de pobreza extrema, e, portanto, de fome. 
Essa tendência, que se estabeleceu desde 2015, 
não apenas não cessou como se agravou após 
o período de crise econômica- sanitária, com a 
pandemia da Covid-19, que tomou os anos de 
2020 e 2021 quase por completo. 

O que explica tanto retrocesso e por que a popula-
ção do Rio de Janeiro, segunda maior região metro-
politana do país, não consegue comprar comida? 
Uma parte dessa resposta é que a alimentação 
pesa mais no orçamento das famílias mais pobres. 
O trabalhador fluminense compromete 63% do salá-

rio mínimo (R$ 1.100) nos itens da cesta básica (R$ 
643,06), de acordo com a edição de setembro da 
Pesquisa Nacional da Cesta Básica do Dieese (De-
partamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos).37

Se por um lado o preço dos alimentos com-
promete boa parte do orçamento familiar, por 
outro lado, os demais itens necessários à repro-
dução dos trabalhadores também estão absolu-
tamente mercantilizados: moradia, mobilidade, 
saúde, vestimenta e tantos outros. No caso de 
trabalhadores em atividade no mercado de tra-
balho, estes custos já comprometem grande 
parte da renda, o que se agrava com o notório 
aumento dos preços. Mas também é notória, 
tanto quanto grave, a queda no índice de pesso-
as empregadas no Estado: com o desemprego 

Taxa de pessoas em situação de extrema pobreza
a cada 100 mil habitantes em abril.

Fonte: CadÚnico. Elaboração: Instituto Rio21

Taxa de pessoas em situação de pobreza 
a cada 100 mil habitantes em abril.

Fonte: CadÚnico. Elaboração: Instituto Rio21



20 | Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza da ALERJ | Dossiê preliminar 2021

exorbitante, a pobreza, extrema pobreza e inse-
gurança alimentar se agravam sobremaneira. 
Voltaremos em breve a este assunto. 

De acordo ainda com a Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos38 do DIEESE, de 
agosto de 2021, as maiores altas dos ítens da 
cesta básica de alimentos foram registradas em 
Campo Grande (3,48%), Belo Horizonte (2,45%) 
e Brasília (2,10%). As capitais onde o custo 
apresentou queda foram Aracaju (-6,56%), Curi-
tiba (-3,12%), Fortaleza (-1,88%) e João Pessoa 
(-0,28%). A cesta mais cara foi a de Porto Alegre 
(R$664,67), seguida pelas de Florianópolis 
(R$659,00), São Paulo (R$650,50) e na cidade 
do Rio de Janeiro (R$634,18). Vale ressaltar 
que, desde 2019 o Índice de Preços ao Consu-
midor (IPCA) acumulou alta de 17%, enquanto o 
salário mínimo foi reajustado em apenas 10% 
no mesmo período: a inflação atinge os preços 
de mercado, mas os reajustes de salários não 
acompanham seu crescimento, descompas-
sando o poder de compra dos trabalhadores. 

Além da inflação, outro impacto alarmante no 
poder de compra diz respeito ao desemprego re-
corde no Estado, que beira a marca de 1,6 milhões, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE): “associada à condição de 
trabalho, a ocorrência da fome grave é quatro ve-
zes superior entre trabalhadores informais, e seis 
vezes maior entre os desempregados”.39 

Além dos preços associados à cesta básica 
de alimentação, o gás de cozinha teve um au-
mento de 35% e proteínas como a carne, de 37% 

de acréscimo no ano corrente. Trata-se de um 
exorbitante aumento do custo de vida, associa-
do à uma crise econômica e sanitária sem pre-
cedentes. 

A fome, muito para além de números, impacta 
a vida de milhares de pessoas no país e no Esta-
do do Rio de Janeiro. Nosso país e o território 
fluminense, em função de escolhas políticas e 
econômicas, voltam ao triste mapa da fome, 
quase erradicado em tempos não tão distantes. 
Como diria Josué de Castro:

Antes de tudo, porém, precisa, dia após dia, encon-
trar com que subsistir — comer. E esta necessidade, 
é a fome que se encarrega de lembrá-la. Sob o seu 
ferrão e para lutar contra ela, a humanidade aguçou 
seu gênio inventivo. Ninguém o ignora. E todo mun-
do sabe também que nesse velho combate contra 
esta praga permanente, o homem conseguiu ape-
nas uma vitória incerta e precária.40 

Como parte fiscalizadora do poder público, 
nos perguntamos como estabelecer diretrizes 
para enfrentar esse problema, e quais soluções 
podem se estabelecer em curto, médio e longo 
prazos para que a vitória sobre a fome não seja 
apenas uma “vitória precária e incerta”. 

Vamos a alguns elementos. A configuração 
econômica do estado do Rio de Janeiro, basea-
da no setor de serviço (68%) e indústria (31%), é 
expoente da ausência de políticas para produ-
ção alimentar. Ao processo histórico de concen-
tração de terras soma-se a escassez de investi-
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mento na agricultura familiar e agroecologia, 
gargalo que, em momentos de crise, evidencia a 
falta de investimento nesse setor para consumo 
interno, não simplesmente para exportação.  

Segundo a economista Ligia Toneto, "a destrui-
ção dos programas de aquisição de alimentos e 
crédito para agricultura familiar, algo que vem 
desde o governo Temer e se agravou com Bolso-
naro”,41 é um dos principais problemas para so-
berania alimentar, baseada na produção de ali-
mentos saudáveis e com custo acessível. Logo, é 
preciso com urgência estabelecer um programa 
de incentivo à produção de alimentos e de aquisi-
ção de alimentos saudáveis, com subsídio públi-
co estatal, para distribuição a partir de equipa-
mentos públicos acessíveis à toda população.    

Outro aspecto relevante para diminuição da po-
breza e pobreza extrema é o enfrentamento ao 
desemprego. A taxa de desemprego no Estado do 
Rio mais que dobrou entre 2012 e 2020, deixando 
um número de desempregados que já chega a 1,6 
milhões de trabalhadores fluminenses, segundo o 
IBGE. São necessárias políticas de desenvolvi-
mento e forte investimento público para geração e 
manutenção de empregos, bem como o fortaleci-

mento de políticas de economia territorial, solidá-
ria, autossustentável e comunitária. 

O Brasil tem atualmente cerca de 55% da po-
pulação com status de insegurança alimentar, 
dado absolutamente alarmante. Hoje são ne-
cessárias ações de solidariedade, de distribui-
ção de alimentos, mas também de comidas 
prontas para comer. As políticas de restauran-
tes populares, cozinhas comunitárias e coleti-
vas, bem como de distribuição de cestas bási-
cas precisam ser reforçadas; além do necessário 
subsídio ao gás de cozinha. Para isso é preciso 
recurso, mas, acima de tudo, vontade política. A 
Comissão Especial apresentou 11 Indicações 
Legislativas, que resultaram na reabertura de 3 
restaurantes populares que estavam fechados, 
mais o compromisso de reabertura de todos os 
que estavam fechados até meados de 2022. 

Não há outra forma de reduzir desigualda-
des, vulnerabilidades e violações de direitos 
que não seja por políticas públicas universais, 
integradas, redistributivas, afirmativas e de 
qualidade, associadas às políticas econômi-
cas que gerem emprego e renda e promovam 
desenvolvimento territorial. Ao mesmo tempo, 
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as reformas estruturais como agrária, urbana e 
tributária são indispensáveis. Enquanto as po-
líticas estruturantes não forem impulsionadas, 
é obrigação do Estado assegurar todas as polí-
ticas de diminuição de insegurança alimentar, 
distribuição de comida e redução de danos à 
vida da população. 

Notas

34 Cumpre destacar que a utilização do critério 
da renda como medidor da pobreza, em 
detrimento de outros indicadores, será 
priorizado neste dossiê apenas por uma 
questão de metodologia, considerando o 
caráter preliminar da presente apresentação.

35 Disponível em: https://www.brasildefatorj.
com.br/2019/07/25/prato-vazio-a-fome-
-que-nao-e-fake-no-brasil. Acesso em: 03 
dez. 2021.

36 Disponível em: https://economia.uol.com.
br/noticias/redacao/2021/08/30/pobreza-a-
vanca-em-todos-os-estados-menos-3-com-
-a-pandemia-diz-pesquisa.htm. Acesso em: 
03 dez. 2021.

37 https://www.brasildefato.com.
br/2021/10/13/entenda-por-que-os-alimen-
tos-estao-mais-caros-no-rj 

38 “Em agosto, a Pesquisa Nacional da Cesta 
Básica de Alimentos foi realizada presen-
cialmente em todas as 17 capitais. O 
retorno foi gradual ao longo de 2021, à 
medida que a vacinação foi avançando nas 
cidades. As feiras livres foram introduzidas 
novamente na pesquisa. As últimas cidades 
onde o levantamento voltou a campo foram 
Porto Alegre, Aracaju, Curitiba e Goiânia.” 
Disponível em: https://www.dieese.org.br/
analisecestabasica/2021/202108cestabasi-
ca.pdf. Acesso em: 03 dez. 2021 

39 Disponível em: https://www.brasildefato.
com.br/2021/10/13/entenda-por-que-os-ali-
mentos-estao-mais-caros-no-rj. Acesso em: 
03 dez. 2021.

40 CASTRO, Josué, 1908-1973. Geografia da fome 
: o dilema brasileiro : pão ou aço. Josué de 
Castro. — Rio de Janeiro : Edições Antares, 1984.

41 https://www.brasildefato.com.
br/2021/10/13/entenda-por-que-os-alimen-
tos-estao-mais-caros-no-rj
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III. Ações da Comissão Especial 
de Enfrentamento à Miséria 
e Pobreza Extrema
 VII.a. Visitas Técnicas

A Comissão Especial de Enfrentamento à Mi-
séria e à Extrema Pobreza da Alerj, presidida 
pela deputada estadual Renata Souza, tem 
como objetivo central apontar políticas públicas 
estruturantes para o enfrentamento das múlti-
plas expressões da miséria e da extrema pobre-
za no estado do Rio de Janeiro.

A Comissão realizou 11 visitas técnicas ao 
longo do ano de 2021. A partir da oitiva de au-
toridades e da escuta ativa de especialistas, 
principalmente de pessoas e organizações da 
sociedade civil que estão na ponta do enfrenta-
mento da miséria e da extrema pobreza, bus-
cou-se identificar os desafios e as alternativas 
para o necessário enfrentamento à pobreza 
extrema e à fome. 

Conforme já elucidado, o objetivo mais am-
plo desta Comissão Especial é o de apontar 
alternativas viáveis e contundentes para a im-

plementação de políticas públicas para o en-
frentamento das múltiplas expressões da mi-
séria e da extrema pobreza. Para isso, ao 
encerrar seus trabalhos, será amplamente di-
vulgado um Relatório Final, com estratégias e 
ações para enfrentamento da miséria e da po-
breza extrema, no sentido de subsidiar a imple-
mentação de políticas públicas em âmbito mu-
nicipal, estadual e federal.

No que diz respeito às visitas técnicas reali-
zadas neste ano, nos limitamos, neste Dossiê, 
em descrever as visitas e as audiências públi-
cas realizadas. Outrossim,  a partir dos relatos 
encontrados nas oitivas, buscamos tecer uma 
crítica ao Programa Supera Rio, indicando as 
contradições e limites encontrados na imple-
mentação desta política pública, que se apre-
sentava como carro chefe do combate à pobre-
za extrema na pandemia, mas acabou 
convertendo-se em uma grande cantilena.  

Passemos às visitas. 
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1. SÃO JOÃO DE MERITI

No dia 16 de abril de 2021 a Comissão Espe-
cial de Enfrentamento à Miséria e Pobreza Ex-
trema da Alerj realizou a sua primeira visita téc-
nica. A visita foi realizada no município de São 
João de Meriti, município com 728 mil habitan-
tes, dos quais apenas 12% têm condição de ren-
da plena para a família. 

A Comissão visitou o Projeto “Atos 4 – Cozi-
nha Solidária”, que fica localizado no bairro Jar-
dim Metrópole, Comunidade Guarani, e é lidera-
do pelo pastor Jorge Costa. O projeto existe há 
10 anos de forma itinerante. Devido à pandemia, 
estabeleceu-se em um lugar específico. O proje-
to produz alimentos e vende refeições ao preço 
fixo de R$5,00. 

Em seguida, fomos à “Associação Jesus é o 
Canal”, baseada no Parque Analândia, Comuni-
dade Favelinha. Oitenta por cento (80%) dos mo-
radores da Associação trabalham como catado-
res de lixo. O projeto existe há 12 anos, e consiste 
em uma casa com diversos tipos de atividades, 
como cursos de formação profissional, reforço 
escolar, distribuição de alimentos, auxílio ao 
acesso à documentos, atendimento hospitalar, 
encaminhamento funerário, dentre outros. Du-
rante a visita escutamos vários relatos sobre 
condições precárias de infraestrutura, moradia e 
saneamento, tais como: água imprópria, casas 
que caem devido à chuva, dentre outros. 

O Parque Analândia é uma comunidade no li-
mite entre dois municípios, São João de Meriti e 
Duque de Caxias, e está à beira da Linha Verme-

lha. Muitos moradores se sentem invisíveis, 
isso porque estão à margem do atendimento e 
do acesso aos serviços públicos. Eles acredi-
tam que ser uma “cidade fronteira” é a razão do 
total esquecimento por parte das autoridades 
públicas.

Uma outra grande queixa foi a falta do registro 
civil. Muitas pessoas não possuem certidão de 
nascimento, o que as impede de acessar serviços 
básicos. A  ausência do registro civil, nega a con-
dição mínima de cidadão. Três meses após a rea-
lização desta visita técnica, a Comissão Especial 
realizou uma oficina, em parceria com a Defenso-
ria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para lide-
ranças locais sobre facilitação do registro civil.

A Comissão Especial esteve, ainda, no Institu-
to “Há Esperança”. O projeto funciona em um 
espaço cedido pela Igreja e tem como principal 
objetivo a erradicação do analfabetismo na co-
munidade. Na pandemia, em especial porque as 
crianças da região ficaram sem escola, o analfa-
betismo se agravou. A maior parte dos projetos 
que ocorrem na comunidade é levada a cabo 
por organizações sociais ou iniciativas da Igre-
ja, independente das suas denominações. 

As lideranças comunitárias aproveitaram a 
oportunidade para apresentar demandas espe-
cíficas como doações de alimentos, sobretudo 
através do CEASA e de supermercados. A Co-
munidade do Dique também reivindicou a pavi-
mentação de ruas, pois a maioria é de barro. 
Também reivindicaram a limpeza dos bueiros, 
pois, segundo relatos: “chove um dia, fica alaga-
do uma semana”.

JV Santos
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2. MARÉ

No dia 19 de abril de 2021 a Comissão Espe-
cial de Enfrentamento à Miséria e Pobreza Ex-
trema da Alerj realizou sua segunda visita técni-
ca. A visita foi realizada na Maré, Complexo que 
reúne 16 favelas, na Zona Norte da cidade do 
Rio de Janeiro. Segundo o Censo da Maré, no 
conjunto das 16 favelas da Maré residem cerca 
de 140 mil pessoas. 

A visita teve seu início no Centro de Artes da 
Maré, uma instalação da Redes de Desenvolvi-
mento da Maré. Estiveram presentes representan-
tes da Redes da Maré, da organização Luta Pela 
Paz e da Frente de Combate à Covid da Maré. O 
galpão do Centro de Artes foi anfitrião das distri-
buições de alimentos durante a pandemia, que, só 
em 2020, atendeu cerca de 18 mil famílias. 

A Redes da Maré relatou que está realizando 
um mapeamento dos moradores que têm de-
manda pelo recebimento de alimentos e vem 
desenvolvendo ações para enfrentar o "Deserto 
Alimentar Real". Durante o encontro foram apre-
sentados números de pesquisas realizadas pe-
las organizações, em especial o Censo da Maré. 
As múltiplas iniciativas de levantamento de da-
dos feitas pelas organizações, jogam luz sobre 
o problema da falta de indicadores estatísticos 
que subsidiem a formulação de políticas públi-

cas. No caso da Maré, a própria comunidade 
enfrenta o problema, mas se faz fundamental a 
continuidade de pesquisas realizadas por insti-
tuições oficiais, como, por exemplo, a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE. 

Com relação às condições da favela da Maré, 
os relatos foram de uma grave ausência do po-
der público na comunidade. Houve relatos de 
que há déficit no número de médicos para aten-
der toda população e de que o único Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) que 
atende aos mareenses fica localizado em Bon-
sucesso, com agendamentos que podem levar 
até dois meses. Assim como em outras locali-
dades, houve aumento considerável no número 
de pessoas desempregadas, sem renda e com 
fome. As próprias organizações da Maré reali-
zaram, em 2020 e 2021, a distribuição de cestas 
básicas para diversas famílias na favela, atin-
gindo menos de 10% dos moradores. 

No dia 04 de dezembro de 2021, a Frente de 
Mobilização da Maré inaugurou a primeira Cozi-
nha Solidária da Maré, com objetivo de atender 
em média 600 pessoas em situação de rua den-
tro do Conjunto de Favelas da Maré, por sema-
na. A cozinha é uma parceria entre a Frente de 
Mobilização da Maré, Cozinha Marginal da Cida-
de Deus e o Centro de Ações Solidárias da Maré 
- CEASM. 
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3. TERESÓPOLIS

No dia 30 de abril de 2021 a Comissão Espe-
cial de Enfrentamento à Miséria e Pobreza Ex-
trema da Alerj realizou sua terceira visita técni-
ca. A visita foi realizada no município de 
Teresópolis, Região Serrana do estado do Rio de 
Janeiro. O município apresenta uma população 
estimada de 185.820 pessoas. 

A Comissão realizou oitiva com o Prefeito Vi-
nícius Claussen, na qual encaminhou-se a pro-
posta de criação de um programa que ofereça 
café da manhã no valor R$1 (um real) na Rodo-
viária da cidade. Além disso, propôs-se a cria-
ção da “Casa do Trabalhador”; de uma cozinha 
comunitária no bairro do Fischer, e da efetiva-
ção de uma tarifa reduzida de água e esgoto 
para as famílias cadastradas no Bolsa Família e 
no CadÚnico.

Em seguida, a Comissão Especial visitou o 
bairro do Fischer, conhecido como “Comunidade 

das Casinhas”, onde não há serviços de urbaniza-
ção ou acesso aos serviços públicos básicos, 
tais como escola, creche, posto de saúde e sane-
amento. A população local, em sua maioria, tra-
balha no lixão da própria comunidade. Segundo 
relataram catadores e catadoras, o número de 
pessoas dedicadas ao trabalho de catar lixo cres-
ceu 65% nesse lixão durante a pandemia. Não há 
equipamentos adequados ao trabalho, banheiro 
ou água potável no local. Presenciamos famílias 
que se submetem a condições degradantes e 
tem no lixão a sua única fonte de renda.

No fim do dia tivemos um encontro potente 
com moradores das favelas do Morro do Tiro, 
Fischer, Santa Cecília, Pimentel, Rosário, Perpé-
tua, Fazenda Ermitage, Ilha do Caxangá, Caleme 
e Paineiras. A maior demanda vinda das favelas 
diz respeito ao Programa Operação Trabalho - 
POT, que teria o objetivo de empregar trabalha-
dores da localidade, mas estaria sendo destina-
do a pessoas de outros territórios. 

JV Santos
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4. JACAREZINHO

No dia 17 de maio de 2021 a Comissão Espe-
cial de Enfrentamento à Miséria e Pobreza Ex-
trema da Alerj realizou sua quarta visita técnica. 
A visita foi realizada na comunidade do Jacare-
zinho, Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro. 
O Jacarezinho é uma comunidade com uma po-
pulação de mais de 50 mil habitantes. 

Na caminhada por becos e vielas do Jacarezi-
nho, pudemos constatar que parte da popula-
ção local convive com infestação de ratos, altos 
índices de tuberculose, ausência de acesso à 
água potável, saneamento básico, comida, con-
dições dignas de moradia, amparo psicológico 
e de perspectivas para a juventude. Ao longo da 
visita caminhamos pelas ruas da comunidade, 
bem como visitamos equipamentos públicos. 

A Comissão visitou a Clínica da Família. Con-
versamos com profissionais que relataram que 
operações policiais impactam constantemente 
a saúde física e mental dos moradores e traba-
lhadores do Jacarezinho. Após a realização 

dessas ações é comum o aumento de pessoas 
com diabetes, pressão arterial alta e problemas 
psicológicos.

A Comissão visitou o Nica ― Núcleo Indepen-
dente Comunitário de Aprendizagem ― que rea-
liza um importante trabalho voltado para a ju-
ventude do território e proximidades. A 
Comissão também se reuniu com lideranças 
locais e o presidente do Grêmio Recreativo Ja-
carezinho, na Quadra do Jacarezinho.

Ainda durante a visita verificou-se que o Cen-
tro de Referência da Juventude estava fechado 
há mais de dois anos. A deputada Renata Souza 
protocolou uma Indicação Legislativa para rea-
bertura do Centro de Referência da Juventude.

Diante da grave situação de abandono social 
que encontramos na comunidade do Jacarezi-
nho, podemos afirmar que as mortes causadas 
pela ação da polícia em 06 de maio de 2021, 
que vitimou pelo menos 28 pessoas, não acon-
teceram por acaso: elas são a expressão cruel 
da miséria e pobreza em que vivem os territó-
rios de favelas do Rio de Janeiro. 
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5. FRIBURGO

No dia 24 de Maio de 2021, a Comissão Espe-
cial de Enfrentamento à Miséria e Pobreza Ex-
trema da Alerj realizou a sua quinta visita técni-
ca. A visita foi realizada no município de Nova 
Friburgo, município da Região Serrana do Esta-
do do Rio de Janeiro, com uma população esti-
mada de 191.664 habitantes. 

A Comissão realizou oitiva com o Prefeito da 
cidade, Johnny Maycon, quando foi informada 
que, das mais de 10 mil pessoas de Nova Fribur-
go que constam no CadÚnico em situação de 
extrema pobreza, 3.500 não recebiam qualquer 
benefício. Ainda assim, o governo do estado ha-
via noticiado que só garantiria auxílio a cerca de 
10% desse público por meio do programa Supe-
ra Rio. Oficialmente, há o registro de que apenas 
366 pessoas estariam sendo efetivamente aten-
didas pelo Programa de transferência de renda 
do Estado, o Supera Rio.

Durante a visita pudemos verificar o agrava-
mento, no contexto da pandemia, de problemas 
históricos da região, tais quais: a falta de mora-
dia, o desemprego e a sobrecarga dos serviços 
públicos existentes. Em conversa com a Secreta-
ria Municipal de Assistência Social, houve a con-

firmação de que o município não tem informa-
ções seguras sobre o número de desempregados, 
muito embora reconheça o aumento significativo 
de cidadãos do município sem fonte de trabalho.

A Comissão visitou a Associação de Morado-
res do Bairro Rui Sanglard, onde ouviu relatos 
sobre condições precárias de moradia, inclusive 
com risco de deslizamento. Apesar de haver 
uma obra para construção de encosta no bairro, 
é urgente que o poder público invista na urbani-
zação da região. Os moradores contaram, ain-
da, que há ausência de espaços de lazer.

No que se refere à fome, apesar da existência 
do Restaurante Popular de Nova Friburgo, este, 
no momento da visita, não contava com o apoio 
do governo estadual. Também foi possível cons-
tatar que a pandemia ampliou ainda mais a so-
brecarga da rede de serviços públicos no muni-
cípio, que, por exercer papel de pólo regional, é 
referência em atendimento da população de 
outros municípios. Relatou-se que a maioria dos 
10 mil atendimentos mensais na UPA da cidade 
são de moradores de territórios próximos.

Foi relatado, também, que no caso do Centro 
de Cidadania LGBT, a realidade de desmonte é 
reflexo do desmantelamento da política estadu-
al do Rio Sem Homofobia.

Caio Oliveira
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6. MACAÉ

No dia 04 de junho de 2021, a Comissão Espe-
cial de Enfrentamento à Miséria e Pobreza Ex-
trema da Alerj realizou a sua sexta visita técni-
ca. A visita foi realizada no município de Macaé, 
Norte Fluminense. Macaé tem uma população 
estimada de 266.136 pessoas. 

 Na visita, a Comissão constatou o agravamen-
to das condições de vida da população e tam-
bém o potencial estratégico da produção agroe-
cológica em dois acampamentos do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra (MST). A comissão 
visitou o acampamento Edson Nogueira, que 
existe há três anos. O acampamento reúne 150 
famílias e é chefiado por mulheres. Foi apresen-
tada a proposta de transformação do local em 
uma escola de formação em agroecologia. Para 
isso, os acampados lutam para que a Prefeitura 
providencie um termo de cessão do uso do terre-
no e políticas públicas de apoio à iniciativa. Se-
gundo os acampados, nunca foi possível realizar 
uma reunião com a Prefeitura.

A Comissão também visitou o Projeto de De-
senvolvimento Social (PDS) Oswaldo Oliveira, 
que é referência no estado em produção agroe-
cológica, e existe há dez anos. Legalizado, o 
PDS, no seu auge, chegou a distribuir mais de 
uma tonelada de alimentos por semana para a 
merenda escolar municipal, feiras e mercados 
da região. No período da pandemia, entretanto, 
o PDS sofreu cada vez mais os efeitos do apro-
fundamento de problemas como a falta de ener-
gia, de transporte e de obras de infraestrutura. 

Além de tais demandas emergenciais por ações 
da Prefeitura, da Enel e do Incra, há uma reivindi-
cação histórica de inclusão do PDS no Progra-
ma de Aquisição de Alimentos Estadual, em par-
ceria com o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra. 

 A Comissão Especial assumiu o compromis-
so de intermediar a reunião com a prefeitura, 
que ocorreu no dia 08 de outubro de 2021, com 
a presença da prefeitura, vereadores da cidade e 
o MST.  Um encontro inédito para tratar sobre a 
estrutura dos assentamentos, o Projeto de De-
senvolvimento Sustentável (PDS) e a produção 
da agricultura familiar. Os assentados solicita-
ram a presença do prefeito no assentamento. 

Em 22 de outubro de 2021 a Comissão Espe-
cial retornou a Macaé, oportunidade na qual es-
tivemos junto com o Prefeito Welbert Rezende 
para conversar com os assentados no PDS 
Oswaldo de Oliveira. A reunião tratou sobre me-
lhorias de infraestrutura no território, como a 
construção de uma ponte sobre o Rio São Pe-
dro, a manutenção de estradas, limpeza de va-
las de dreno, garantia do preparo do solo e 
transporte de alimentos dos produtores até o 
centro da cidade. 

Como encaminhamento o prefeito se compro-
meteu em liberar um espaço na cidade para rea-
lização da feira e garantiu transporte de modo a 
contribuir no escoamento da produção. Se com-
prometeu, ainda, em construir a ponte que reduz 
significativamente o percurso entre o assenta-
mento e a cidade, e comprar alimentos da me-
renda escolar vindos da agricultura familiar.

JV Santos
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7. PATY DO ALFERES

No dia 11 de junho de 2021, a Comissão Espe-
cial de Enfrentamento à Miséria e Pobreza Ex-
trema da Alerj realizou a sua sétima visita técni-
ca. A visita foi realizada no município de Paty do 
Alferes, região Centro-Sul Fluminense. O municí-
pio de Paty do Alferes tem uma população esti-
mada de 27.942 habitantes. 

Paty do Alferes é conhecida como a Terra do 
Tomate. Entre os problemas encontrados, três 
se destacaram: a falta de um mecanismo mais 
eficiente para o escoamento da produção agrí-
cola local, o déficit de moradia e a grave insufici-
ência da oferta de auxílios emergenciais por 
meio do programa Supera Rio. 

A Comissão Especial percorreu a cidade e 
conversou com agricultores. A Comissão tam-
bém realizou oitiva com o prefeito Juninho 
Bernardes, que se comprometeu em atuar na 

busca de soluções para os problemas aponta-
dos. Segundo dados relatados, das 3 mil famí-
lias de Paty do Alferes que se inscreveram no 
Supera Rio, apenas 92 foram efetivamente ca-
dastradas para recebê-lo. Ou seja: do total, ti-
rando as 1.500 que já recebiam o Bolsa Famí-
lia, verifica-se um déficit de mais de 1.400 
famílias que não conseguiram garantir o aces-
so ao benefício. Vale destacar que este núme-
ro representa menos de 10% das famílias que 
estariam aptas a receber, se descontadas 
aquelas que já acessavam o benefício do Bol-
sa Família. 

No que se refere ao déficit de moradia, Paty do 
Alferes figura no Centro de Informações e Da-
dos do Estado do Rio de Janeiro (Cide), com um 
déficit habitacional de pelo menos 814 famílias, 
além de problemas de infraestrutura, como a 
falta de iluminação, abastecimento de água, ins-
talação sanitária e coleta de lixo.

JV Santos
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8. PROVIDÊNCIA

No dia 28 de junho de 2021, a Comissão Espe-
cial de Enfrentamento à Miséria e Pobreza Ex-
trema da Alerj realizou a sua oitava visita técni-
ca. A visita foi realizada na favela da Providência, 
centro da cidade do Rio de Janeiro. Segundo 
dados oficiais do último censo (2010), a Provi-
dência tem uma população de 4.094 pessoas 
distribuídas em 1.237 domicílios.

A Comissão Especial esteve na “Casa Amare-
la” e ouviu relatos sobre a intensificação da 
ação violenta da polícia durante a pandemia de 
Covid-19, apesar da decisão da ADPF 635, que 
permitiu a decisão que restringiria a realização 
de operações policiais durante a pandemia. As 
paredes das casas não deixam mentir: nas fa-
chadas, buracos de balas em profusão denun-
ciam uma realidade típica da criminalização de 
territórios de favelas. 

Além da violação de direitos humanos repre-
sentada pela sistemática violência policial, há 
ainda a ausência de infraestrutura e de políticas 
públicas. A Comissão ouviu relatos que dão 
conta da insuficiência de escolas, creches,áreas 
de lazer para as crianças e adolescentes e clíni-

cas do Programa Saúde da Família (PSF) em 
localidades como “King Kong” e “Pedra Lisa”. 

A Comissão escutou relatos, ainda, de  en-
chentes nas partes baixas do morro quando 
chove. Segundo moradores, o esgoto “brota das 
galerias e entra dentro das casas”. Na comuni-
dade King Kong, por exemplo, a condição das 
moradias é precária, as casas não tem reboco, 
muitas delas são coladas umas nas outras. So-
ma-se a isso a baixa circulação de ar e dificulda-
des no abastecimento de água, além do risco de 
contaminação da água pelo esgoto, já que os 
canos correm nos mesmos dutos. 

A Comissão ouviu relatos de como a crise 
econômica agravou a condição de vida das fa-
mílias, parte delas sem qualquer renda para 
além do Bolsa Família. Diminuíram até mesmo 
as demandas internas à favela por prestação de 
serviços, que antes garantiam a existência de 
algum fluxo de renda internamente. É notório 
que o impacto do desemprego afeta, principal-
mente, a população das áreas mais próximas à 
Central do Brasil. A redução do valor do auxílio 
emergencial, a partir de Março de 2021, impac-
tou na condição de vida da população mais pre-
carizada.

JV Santos
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9. CAMPOS

No dia 20 de agosto de 2021, a Comissão Es-
pecial de Enfrentamento à Miséria e Pobreza 
Extrema da Alerj realizou a sua nona visita técni-
ca. A visita foi realizada no município de Cam-
pos dos Goytacazes, região norte fluminense. 
Segundo dados do IBGE, a população estimada 
da cidade é de 514.643 habitantes.

A Comissão Especial de Enfrentamento à Mi-
séria foi recebida em Campos dos Goytacazes 
pelo prefeito Wladimir Garotinho, pela primeira 
dama Tassia Oliveira, e por secretários munici-
pais. A Comissão realizou oitiva no Restaurante 
Popular, reaberto após indicação legislativa da 
deputada estadual Renata Souza. O prefeito in-
formou, na ocasião, que o governo do estado 
estaria inadimplente há três meses no que diz 
respeito ao repasse das verbas estaduais para 
manutenção do restaurante, que distribui 500 
cafés, almoços e jantares por dia. 

Durante a visita, verificou-se que o Supera Rio 
está longe de superar a miséria e a fome em 
Campos. Dos 45 mil cadastrados pela Prefeitu-
ra por situação de extrema pobreza, apenas 10 
mil estariam aptos a receber o Supera Rio. Con-
tudo, desses, só 3 mil foram chancelados e ape-
nas mil pessoas tinham recebido  o benefício de 
fato. A Prefeitura já havia recebido o cartão dos 

outros 2 mil, mas sem os endereços dos benefi-
ciários. Sem saber como encontrá-los, 2 mil car-
tões encontravam-se parados na administração 
pública. 

A Comissão visitou a comunidade da Porteli-
nha, favela em que verificou-se  insuficiência de 
serviços públicos e a vulnerabilidade da popula-
ção local.

A Comissão visitou, ainda, o acampamento 
Cícero Guedes do MST, na antiga Fazenda Cam-
bahyba. Nesta oportunidade, testemunhamos a 
coação do Incra às famílias Sem Terra. O supe-
rintendente do Incra, Cassius Rodrigo de Almei-
da e Silva, junto a policiais federais armados, 
intimidou lideranças e militantes e recusou-se a 
dialogar com a deputada estadual Renata Sou-
za, que realizava a visita técnica no local. Como 
resposta, a deputada chamou uma audiência 
pública para buscar explicações para a atuação 
do Incra e negociar uma solução para o conflito. 

O acampamento Cícero Guedes recebeu esse 
nome em memória de Cícero Guedes, militante 
que foi assassinado na luta pelas terras da anti-
ga Fazenda Cambahyba. Segundo depoimento 
do delegado Cláudio Guerra à Comissão da Ver-
dade Memória e Justiça, os corpos dos tortura-
dos e mortos na Casa da Morte, em Petrópolis, 
eram levados para que fossem queimados nos 
fornos da Usina Cambahyba. 

Caio O
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10. MANGUINHOS

No dia 01 de outubro de 2021, a Comissão Es-
pecial de Enfrentamento à Miséria e Pobreza 
Extrema da Alerj realizou a sua décima visita 
técnica. A visita foi realizada no Complexo de 
Manguinhos, região norte da cidade do Rio de 
Janeiro. O complexo de Manguinhos conta com 
12 comunidades e, segundo dados oficiais, tem 
uma população estimada em 36 mil habitantes.

A Comissão Especial esteve em Manguinhos 
com o objetivo de visitar o Programa “Hortas 
Cariocas”, projeto que existe desde 2013 e é de-
senvolvido pela Prefeitura do Rio. A iniciativa 
conta com mais de 200 bolsistas na cidade do 
Rio de Janeiro, que recebem uma bolsa auxílio 
de aproximadamente R$500,00, mais 50% do 
produto vendido. Em Manguinhos o programa 
ocupa um terreno que anteriormente se encon-
trava ocioso, hoje ocupado por mais de 20 mo-
radores trabalhando na produção de legumes e 
verduras. Há cultivo de bertalha, chicória, batata 
doce, aipim, tomate, pimentão, jiló, limão, alface, 

couve, entre outros. A horta de Manguinhos é a 
maior horta urbana da América Latina, equiva-
lente a área de quatro campos de futebol profis-
sionais. 

O Coordenador do Programa e o Presidente 
da Associação de Moradores de Manguinhos 
relataram que com a chegada da crise sanitária 
em função da Covid-19, agravou-se ainda mais 
a situação de fome. Neste sentido, a Prefeitura 
baixou um decreto municipal orientando a doa-
ção de toda a produção de alimentos para famí-
lias de baixa renda. Em 2020 foram doadas 
mais de 80 toneladas de alimentos que benefi-
ciaram milhares de famílias. Contudo, em 2021, 
o Programa encontrou dificuldades em dar con-
tinuidade ao cultivo, por problemas oriundos da 
renovação do contrato com a empresa que for-
nece os insumos para as hortas.

Os moradores que trabalham na horta afir-
mam que este projeto “mudou a cara da comu-
nidade” e “mudou a vida deles”, além de ser ex-
tremamente satisfatório “trabalhar com algo 
que irá matar a fome de tantos outros”. 

JV Santos
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11. TRÊS RIOS

No dia 18 de outubro de 2021, a Comissão Es-
pecial de Enfrentamento à Miséria e Pobreza 
Extrema da Alerj realizou a sua décima primeira 
visita técnica. A visita foi realizada no município 
de Três Rios, região Centro Sul fluminense. Se-
gundo dados oficiais do IBGE, sua população 
estimada é de 82 142 habitantes. 

A Comissão Especial de Enfrentamento à Mi-
séria realizou oitiva com o Prefeito da Cidade 
Joacir Barbaglio Pereira, e os Secretários de 
Saúde, Educação, Planejamento e Assistência 
Social. Na oportunidade, temas tais como o 
combate à Covid 19 e o retorno às aulas, as difi-
culdades que serão enfrentadas por alunos e 
professores, além dos cadastramentos ao pro-
grama Supera Rio. Também foi relatado o au-
mento de casos de violência doméstica no perí-
odo mais agudo da pandemia. 

Na oitiva com a Prefeitura houve destaque ao 
atraso do pagamento do Supera Rio e proble-
mas com o Cartão Recomeçar, destinado à fa-
mílias atingidas por desastres naturais. Tam-
bém foi relatado atraso nos repasses do estado 
para compra de remédios. Como boas práticas, 
a Comissão foi informada sobre a aprovação do 
Sistema Municipal de Assistência Social; da 

adesão do município ao Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN); e, 
ainda que a Cesta Básica distribuída pelo muni-
cípio já contaria com absorvente íntimo entre os 
produtos, como reconhecimento à necessidade 
de combate à violência menstrual. 

A Comissão também visitou o Instituto Luz do 
Amanhecer, instituição que acolhe crianças 
com paralisia cerebral. Os relatos revelam a au-
sência de suporte vindo do poder público. Ali-
mentos, transporte, equipamentos, dentre ou-
tros, têm sido sustentados por emendas 
parlamentares e apoio da sociedade civil, como 
campanhas de arrecadação. 

A Comissão foi ainda à Paróquia São José 
Operário conhecer o trabalho comunitário e so-
cial realizado pela igreja e pelo Padre Medoro. 
Verificou-se que a igreja tem 830 famílias ca-
dastradas para recebimento de alimentos e 
apoio social. O padre relatou a diminuição da 
solidariedade à medida que a pandemia se pro-
longou, e as condições de vida da população 
em situação de rua. Também relatou a existên-
cia de prostituição infantil na cidade, em espe-
cial no circuito das rodovias.  Apesar das dificul-
dades, o padre Medoro movimenta a esperança 
para “reencantar a vida” e superar, como ele 
chamou, a “depressão social”.

JV Santos
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III.b. Audiências Públicas

Desde a criação da Comissão Especial de En-
frentamento à Miséria foram realizadas três au-
diências públicas.

A primeira, realizada no dia 07 de maio de 2021, 
teve um caráter mais geral, de apresentação das 
justificativas, dos propósitos e do método de tra-
balho da Comissão. Foi um momento também 
de escuta dos movimentos sociais sobre as ex-
pectativas em torno dos possíveis resultados e 
de construção de uma visão comum sobre o con-
texto em que se decidiu pela instalação da Co-
missão, com o compartilhamento de visões em 
torno de um diagnóstico inicial sobre a situação 
da miséria no Estado do Rio de Janeiro.

Nessa primeira audiência, foram apresenta-
dos diversos aspectos e expressões da extrema 
pobreza, com centralidade para a fome, além do 
desemprego, da ausência de políticas de habita-
ção e saneamento, do racismo e da violência de 
Estado. Foram relatadas ainda experiências de 
enfrentamento à pobreza, como as políticas de 
renda básica universal. A audiência permitiu 
uma melhor compreensão da complexidade do 
fenômeno da miséria e do desafio de encontrar 
as respectivas soluções não só as emergen-
ciais, mas também as estruturais.

Participaram, além dos deputados e deputa-
das membros da Comissão Especial, o deputa-
do Bruno Dauaire, então Secretário de Desenvol-
vimento Social e Direitos Humanos; Valcler 
Fernandes, diretor de relações institucionais da 
Fiocruz; Flávia Oliveira, jornalista e colunista de 
economia; Mauro Osório, diretor da Assessoria 
Fiscal da Alerj; Rodrigo Afonso, diretor executi-
vo da Ação da Cidadania; Lúcia Xavier, coorde-
nadora da Coalizão Negra por Direitos; Luana 
Carvalho, coordenadora nacional do MST - Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra; 
Leandro Ferreira, presidente da Rede Brasileira 
de Renda Básica e Eduardo Suplicy, vereador no 
município de São Paulo e presidente de honra 
da Rede Brasileira de Renda Básica.

A segunda audiência pública foi realizada no 
dia 18 de junho de 2021. Teve como pauta a dis-
cussão sobre a política estadual para o desen-
volvimento sustentável dos povos e comunida-
des tradicionais do Estado do Rio de Janeiro e 
sobre a necessidade do estabelecimento de di-
retrizes básicas para o processo de construção 
de um modelo de desenvolvimento sustentável, 
para o fortalecimento dos povos tradicionais, 
bem como para a criação de um arcabouço ins-
titucional de proteção, promoção e visibilidade 
das iniciativas, resistências e alternativas con-
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cretas para a superação da miséria e a garantia 
dos direitos dos povos tradicionais.

Na audiência, mereceu o enfático repúdio dos 
movimentos de quilombolas e de pescadores 
artesanais algumas propostas de emendas que 
ameaçam descaracterizar o Projeto de Lei 
4038/ 2021. O PL, de iniciativa da deputada es-
tadual Renata Souza, refere-se justamente a po-
líticas públicas de proteção e desenvolvimento 
sustentável dos povos tradicionais no Estado 
do Rio de Janeiro. A posição contrária às emen-
das foi manifestada de modo consensual por 
todos os representantes de comunidades tradi-
cionais de diversas regiões do estado que parti-
ciparam dessa audiência. Tais emendas, pro-
postas pela bancada governista da Alerj, 
pretendem promover a supressão de garantias 
de direitos previstas no texto original. 

Diante da apresentação das emendas, o PL foi 
retirado de pauta pelo presidente da Alerj, André 
Ceciliano, para o prosseguimento das discus-
sões em torno do texto. Os autores das emen-
das indesejáveis pelos movimentos não compa-
receram à audiência, realizada de modo virtual e 
transmitida pela TV Alerj. Entre os encaminha-
mentos da audiência, foi decidida a realização 
de visitas técnicas aos locais onde vivem povos 
tradicionais, assim como a inclusão de políticas 
como, por exemplo, para garantir o acesso dos 
pescadores artesanais à água potável.

A prioridade nessa audiência foi ouvir os po-
vos tradicionais em um cenário de extremo 

agravamento da situação de miséria enfrentada 
pelas comunidades tradicionais, que já era es-
pecialmente dramática antes da pandemia. 

A presidente da Comissão Especial defendeu 
a garantia da dignidade humana dos quilombo-
las, caiçaras e pescadores artesanais e, nesse 
sentido, comprometeu-se em prosseguir na de-
fesa do projeto contra alterações que possam 
prejudicar os seus objetivos.

Pela sociedade civil, participaram da audiên-
cia: Ronaldo dos Santos, presidente da Associa-
ção do Quilombo de Campinho da Independên-
cia, de Paraty, e membro da Coordenação 
Nacional de Articulação das Comunidades Qui-
lombolas (Conaq); Marilda de Souza Francisco, 
coordenadora da Associação do Quilombo de 
Santa Rita do Bracuhy, de Angra dos Reis; Anto-
nio do Nascimento Fernandes, representante do 
Quilombo de São José, de Valença; Ivone de 
Mattos Bernardo, presidente da Associação das 
Comunidades Remanescentes de Quilombos 
(ACQUILERJ); Alexandre Anderson, presidente 
da Associação dos Homens e Mulheres do Mar 
da Baía de Guanabara (Ahomar); Edna Apareci-
da Araújo, representante do Sindpesca-RJ. 

Pelo poder público, participaram Ana Asta, 
pela Subsecretaria Estadual de Recursos Hídri-
cos e Sustentabilidade; Fernanda Peralta, Vivian 
Vivarini e Irlaine Alvarenga, pela Secretaria Esta-
dual de Meio Ambiente e Sustentabilidade; Deu-
semar Correa, da Secretaria Estadual de Desen-
volvimento Social e Direitos Humanos, e Sérgio 
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Martins, pela Secretaria Estadual de Desenvolvi-
mento Econômico. 

Participaram ainda a professora Elaine Mon-
teiro, da Faculdade de Educação da UFF, e o pro-
curador regional dos Direitos do Cidadão, Júlio 
José (em vídeo).

A terceira audiência pública foi realizada em 
caráter presencial, no dia 08 de novembro de 
2021. Nela, cumpriu-se o propósito de discutir a 
Reforma Agrária como um importante instru-
mento de enfrentamento a pobreza e a extrema 
miséria no âmbito do Estado do Rio de Janeiro 
e, em conjunto com os atores convidados, ca-
racterizar o cenário e os desafios enfrentados 
para de fato  se realizar a reforma agrária que há 
muito se arrasta no âmbito do Estado; tornando-
-se ainda mais urgente e necessária no contexto 
de avanço da  miséria e da extrema pobreza, 
com especial destaque para a questão da fome.

Além da deputada presidenta da Comissão e 
dos demais membros da Comissão Especial, 
participaram dessa audiência a deputada fede-
ral Talíria Petrone; o procurador do Ministério 
Público Federal e coordenador do grupo de tra-
balho Reforma Agrária, Júlio Araújo; o Reitor da 
UENF, Raul Palácio; a presidenta do SEPE de 
Volta Redonda, Dodora; o Padre Gildo, integran-
te do assentamento Irmã Dorothy, em Quatis; a 
Fernanda da UFRJ e integrante do movimento 
MST; Luana, diretora geral do MST, além de fa-
mílias dos assentamentos Cícero Guedes- 
Campos dos Goytacazes, Irmã Dorothy- Quatis, 
entre outros. 

Faz-se relevante registrar nesse caso as ausên-
cias, apesar de devidamente convidados, do supe-
rintendente do Incra-RJ e do Secretário de Infraes-
trutura do Governo do Estado, uma demonstração 
nítida da ausência de esforço de diálogo do Gover-
no do Estado com os assentados.

A diversidade dos convidados permitiu uma 
análise bastante profunda sobre a realidade da 
reforma agrária no Estado do Rio de Janeiro. Fo-
ram apresentados diversos aspectos, tais como 
o fato de a Superintendência do Rio se mostrar 
bastante resistente ao debate sobre a reforma 
agrária no estado. Para além disso, houve a 
constatação de que o Incra Nacional não fiscali-
za a função social da terra, não identificando e 
desapropriando de forma correta para a refor-
ma agrária e ainda desrespeitando direitos 
constituídos.

Os assentados ressaltaram a importância da 
produção e do escoamento de alimentos saudá-
veis a preços justos para que a população pos-
sa se alimentar de forma digna.

Notas

42 Disponível em: https://www.redesdamare.
org.br/media/downloads/arquivos/Censo-
Mare_WEB_04MAI.pdf. Acesso em: 03 dez. 
2021. 

43 http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/
default.
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IV. Os limites do Supera Rio
Em tempos de crise sanitária, econômica, éti-
co-política e institucional no país, o recrudesci-
mento da fome, em pleno contexto de pandemia 
de Covid-19, aparece como fenômeno dos mais 
trágicos no Estado do Rio de Janeiro, na esteira 
de um surto inflacionário, do recorde de desem-
prego, do déficit de moradias e dos cortes, pre-
carização e desmantelamento das políticas pú-
blicas de garantia de direitos.

 Com base nos dados oficiais e pesquisas dis-
poníveis, na escuta dos movimentos sociais e 
comunitários, no acolhimento de casos, em au-
diências públicas e em 11 visitas técnicas a 12 
municípios e comunidades, a Comissão Espe-
cial de Enfrentamento à Miséria da Alerj pôde 
concluir que têm sido bastante insuficientes as 
ações emergenciais do governo estadual diante 
da extrema e urgente necessidade de soluções 
para a fome no estado.

 Segundo pesquisa da Firjan, com base em da-
dos do Ministério da Cidadania, 2,6 milhões de 
fluminenses, o equivalente a 15,1%, da popula-

ção estadual, chegaram a 2021 com o desafio 
de sobreviver com no máximo R$ 89 por mês, 
valor da renda per capita em que considera-se a 
pessoa em situação de pobreza extrema. Pes-
quisa do Instituto Rio 21 na base do CadÚnico, 
supracitada, confirma que há no Rio destes tem-
pos de pandemia 2,6 milhões de pessoas em 
situação de pobreza extrema.

 Em especial, faz-se necessário destacar a 
gravidade das consequências dos problemas 
relacionados à implementação do programa Su-
pera Rio, que, em tese, consiste na distribuição 
de cartões no valor de R$200 a R$300 a adultos 
ou mães adolescentes em contexto de pobreza 
e extrema pobreza, cujos nomes constem no 
CadÚnico.

Neste capítulo, pretendemos expor, de forma 
sintética e objetiva, a insuficiência e os proble-
mas relacionados ao Supera Rio como resposta 
emergencial à fome e à insegurança alimentar 
no estado.

O governo estadual chegou a anunciar que po-
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deria chegar a R$5 bilhões o valor destinado ao 
Supera Rio. Na prática, no entanto, estudo da 
Secretaria de Desenvolvimento Social, estabele-
ceu como suficiente a verba de R$261,3 milhões 
para um público estimado em 186.345 famílias 
identificadas como beneficiárias, o equivalente 
a cerca de 560 pessoas. Este número é extre-
mamente inferior aos que têm sido divulgados 
nas pesquisas sobre a população atingida pela 
fome e a insegurança alimentar.

Nessas circunstâncias, a deputada estadual 
Renata Souza, presidenta da Comissão Espe-
cial de Enfrentamento à Miséria da Alerj, deu 
entrada em representação ao Ministério Públi-
co Estadual para questionar a desproporciona-
lidade do valor destinado a despesas com a 
publicidade do Supera Rio, de R$25 milhões, 
cerca de 10% do valor total destinado ao pro-
grama. Foi solicitada a abertura de procedi-
mento apuratório da eventual ocorrência de 
atos contra a Administração Pública e de im-
probidade administrativa.

Em todas as 11 visitas técnicas a municípios 
e comunidades do Rio que se fez possível reali-
zar neste ano de 2021, desde a criação dessa 
Comissão Especial, os relatos obtidos de autori-
dades municipais e dos movimentos sociais e 
comunitários em muito se assemelham no que 
se refere à descrição dos problemas relaciona-
dos ao Supera Rio. A Comissão esteve em Cam-
pos, Macaé (duas vezes), Três Rios, Paty do Al-
feres, Nova Friburgo, Teresópolis, São João de 
Meriti, Rio de Janeiro (Jacarezinho, Mangui-
nhos, Providência, Maré).

Segundo os relatos, apenas cerca de 10% dos 
cadastrados no CadÚnico como aptos a receber 
o Supera Rio de fato têm conseguido acesso ao 
cartão do benefício. Haveria nesse sentido gra-
ves problemas de ordem operacional, como 
atrasos ou mesmo não recebimento. Segundo 
as prefeituras, o principal problema se deve à 
insuficiência de informações enviadas aos mu-
nicípios pelo governo estadual, que estaria for-
necendo somente uma lista de nomes, sem en-
dereços e sem telefones para contato. De outro 
modo, essa situação acaba por indicar a impo-
tência das políticas assistenciais municipais no 
sentido de identificar, conhecer e contatar, no 
nível local, todas as pessoas que realmente pre-
cisam do benefício. Em meio ao empurra-em-
purra de responsabilidades, pouco se tem avan-
çado para a concreta solução das dificuldades.

Das 3 mil famílias de Paty do Alferes que se 
inscreveram no Supera Rio, por exemplo, ape-
nas 92 foram efetivamente cadastradas para 
receber o auxílio. Ou seja: do total, tirando as 
1.500 que já recebiam o Bolsa Família, verifica-
-se um déficit de mais de 1.400 famílias de 
Paty que não conseguiram garantir o acesso 
ao benefício.

Outra questão que foi identificada se refere à 
abrangência limitada do programa. Algumas ca-
tegorias ficaram de fora, como, por exemplo, o 
caso dos trabalhadores ambulantes que atuam 
nos estádios esportivos. Duramente atingida 
pela pandemia, sem a oportunidade do sustento 
em função do cancelamento dos jogos, essa ca-
tegoria não foi, no entanto, reconhecida como 
beneficiária do Supera Rio.

Os limites da abrangência do Supera Rio atin-
giram  também aqueles e aquelas que sequer 
conseguiram se cadastrar no CadÚnico, pelos 
mais diversos motivos, dentre os quais o respei-
to aos prazos de cadastramento e a falta da do-
cumentação pessoal exigida. Novos miseráveis, 
expostos a essa classificação em meio à pan-
demia, não tiveram em muitos dos casos a 
oportunidade de acessar o benefício.44 

Mesmo os que têm seus nomes do CadÚnico 
enfrentam problemas. Estima-se que mais de 
50 mil famílias do Rio nessa situação tenham 
deixado de receber o benefício porque não con-
seguiram sequer receber o cartão três meses 
após o lançamento do programa.45

Para piorar a situação, também há inúmeras e 
graves denúncias de fraudes, feitas por usuá-
rios que, embora cadastrados, tiveram os seus 
cartões desviados de forma fraudulenta para 
terceiros.46 

Por fim, faz-se necessário assinalar a signifi-
cativa demanda apresentada por pessoas com 
dificuldade da população no acesso a canais de 
reclamação, em obter explicações e respostas 
às suas questões.47

  Diante de todo esse cenário, urge uma inves-
tigação mais profunda das falhas e indícios 
mesmo de irregularidades na condução do pro-
grama Supera Rio, desde a definição do seu es-
copo (alcance e valores) até à forma de sua im-
plementação, operação e controle de processos, 
sob pena de incontornáveis consequências para 
a vida daqueles e daquelas que dependem hoje 
desse benefício para se alimentar e assim so-
breviver com o mínimo de saúde e dignidade.
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Notas

44 Disponível em: (https://oglobo.globo.com/
rio/vulneraveis-a-espera-auxilio-estadual-pa-
ra-os-mais-pobres-atrasa-programa-da-pre-
feitura-nao-alcanca-todo-valor-prometi-
do-25025603). Acesso em: 03 dez. 2021.

45 Disponível em: (https://g1.globo.com/rj/
rio-de-janeiro/noticia/2021/09/14/tres-me-
ses-apos-o-lancamento-do-supera-rj-pelo-
-menos-50-mil-inscritos-nem-sequer-recebe-
ram-o-cartao.ghtml). Acesso em: 03 dez. 
2021.

46 Disponível em: (https://g1.globo.com/rj/
rio-de-janeiro/noticia/2021/11/10/familias-
-reclamam-da-dificuldade-para-receber-o-su-
pera-rj-veja-como-consultar-o-beneficio.
ghtml). Acesso em: 03 dez. 2021.

47 Disponível em: (https://docs.google.com/
document/d/1YWTxE_9gYaOD4bX7YEIxLQf-
TuHXsyZwLCH_69tWNV5Q/edit?usp=sha-
ring). Acesso em: 03 dez. 2021.

48 MBEMBE, Achille. Políticas da inimizade. 
São Paulo: n-1 edições, 2020.
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Por tudo que foi dito ao longo destas páginas, 
fica a certeza de que estamos diante de uma 
quadra histórica de extrema gravidade e com-
plexidade. Os números da miséria e da fome, 
por sua enormidade, geram um desafio de pro-
porções colossais, que encontram o mundo e o 
país, de modo particular, em um momento de 
muitas incertezas e tensões. Os desacertos da 
política econômica que não favorece os mais 
vulneráveis, o avanço neoliberal sobre o Estado, 
que segue apostando na redução do setor públi-
co em detrimento do mercado, parecem não dar 
espaço à esperança.

Mas, não somente a desesperança que en-
contra lugar nesta quadra histórica. Ao longo 
dos trabalhos desta Comissão encontramos 
muitos exemplos inspiradores de coragem, de-

terminação, construção de alternativas e pro-
postas de superação. Há no Rio de Janeiro mui-
ta potência, porque entre nós existem aqueles 
que não aceitam viver em um mundo onde a 
política de morte seja a regra. 

Pois bem, nesses primeiros meses de traba-
lho, estamos seguros em  acreditar que o Rio de 
Janeiro pode vencer! 

Não é tarefa fácil, bem o sabemos. Temos dian-
te de nós uma caminhada árdua. Precisamos reer-
guer o Estado, reestruturando sua economia, a fim 
de gerar emprego e renda para nossa gente; ree-
quilibrar nossas contas, combalidas por muitos 
anos de má administração; dar um novo sentido à 
política, trazendo os homens e mulheres reais, as 
pessoas de carne e osso ― a vida, enfim ― , para o 
centro das preocupações do poder.

V. Apontamentos

JV Santos
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Muito embora o tempo presente venha sendo 
tomado pela tendência ao embrutecimento ge-
neralizado, conforme Mbembe tem nos adver-
tido em suas reflexões, o que nossos encon-
tros pelo Estado do Rio de Janeiro têm 
demonstrado é a existência de um conjunto de 
pessoas e de ações desenvolvidas no território 
que fazem da responsabilidade pelo outro um 
imperativo, recusando negligenciar o sofrimen-
to dos outros. 

Assim sendo, queríamos deixar aqui registra-
das algumas iniciativas elaboradas ao longo 
deste ano, com o propósito de buscar soluções 
públicas, no âmbito da política, que comprome-
tam nosso Estado diante da conjuntura atual.

Foi recentemente instalada na Assembleia Le-
gislativa, uma Comissão para acompanhar a im-
plementação do Supera Rio. De acordo com o 
que foi dito neste dossiê, fica claro que o progra-
ma apresenta deficiências graves em sua exe-
cução que exigem do Poder Legislativo uma to-
mada de posição em relação à cobrança e à 
fiscalização necessárias para que cumpra a fi-
nalidade para a qual foi instituído: servir de auxí-
lio emergencial, garantindo dignidade à vida de 
milhões de cidadãs e cidadãos fluminenses, al-
cançados pela pobreza extrema e a fome.

Do que foi apurado, verifica-se a necessidade 
urgente de se criar um programa emergencial 
de combate à fome, no âmbito do Estado do Rio 
de Janeiro, que tenha como com objetivo a ime-

diata prestação de socorro às pessoas que se 
encontram em estado de insegurança alimentar, 
programa que será protocolado na Alerj, como 
resultado dos trabalhos alçados por essa Co-
missão Especial.

Para tanto, seu primeiro passo consistiu na 
identificação do público alvo. Entendemos que 
esse programa deva estar direcionado a um gru-
po específico de pessoas, atualmente, as mais 
vulneráveis: os profissionais autônomos; traba-
lhadores informais; pessoas em situação de de-
semprego; mulheres chefes de família e pesso-
as em situação de rua. Identificado o público 
alvo, o passo seguinte é definir as linhas gerais 
do programa. Entendemos que o referido pro-
grama precisa ser estruturado em torno de 
ações voltadas para auxiliar os restaurantes po-
pulares; às cozinhas coletivas, solidárias e co-
munitárias, mas não só.  

Os Centros de referência especializados no 
atendimento à população de rua não podem ser 
desconsiderados. Um programa de enfrenta-
mento emergencial contra a extrema pobreza e 
a fome precisa considerar a oferta de alimenta-
ção saudável e adequada para essas pessoas 
como uma prioridade.

A busca ativa das famílias elegíveis aos pro-
gramas sociais para inclusão no CadÚnico, ten-
do como prioridade favelas, comunidades peri-
féricas, população negra, povos e comunidades 
tradicionais, é um aspecto central a ser conside-



rado em um futuro programa estadual de com-
bate à fome. Uma crítica recorrente ao Supera 
Rio considera essa iniciativa um encaminha-
mento urgente.

Uma medida urgente, ainda, dentro do escopo 
de um programa emergencial de enfrentamento 
da fome, é a aquisição de cestas básicas para 
serem distribuídas às famílias em situação de 
vulnerabilidade e de fome. Essa iniciativa, aliás, 
poderia também ser aprofundada e instituciona-
lizada de modo mais perene, através da criação 
de um segundo programa estadual para a aqui-
sição de alimentos da agricultura familiar.

Em linhas gerais, a ideia consistiria em criar 
no Estado do Rio de Janeiro um mecanismo de 
compra de gêneros alimentícios direto da agri-
cultura Familiar e de pequenos Produtores, 
com o intuito de fomentar a ocupação produti-
va e a renda desses trabalhadores, garantindo 
ao mesmo tempo o abastecimento contínuo e 
prioritário aos restaurantes e cozinhas comuni-
tárias, coletivas e solidárias. O referido progra-
ma deverá ser implementado de acordo com 
as diretrizes do Sistema Único de Assistência 
Social, que já prevê a possibilidade de iniciati-
vas como essa.

Uma outra iniciativa política que poderia con-
tribuir, emergencialmente, para diminuir os im-
pactos da extrema pobreza e da fome, no Rio de 
Janeiro, considerando nossas atuais circuns-
tâncias, poderia ser a criação de uma Frente 
Parlamentar de Combate à Fome, que buscasse 
atuar em conjunto com parlamentares federais, 
estaduais e também municipais. 

Uma Frente Parlamentar Estadual é uma as-
sociação de deputados, de caráter supraparti-
dário, que se destina à promoção ao aperfeiçoa-
mento, tanto da legislação, quanto das políticas 
públicas. Pelo seu poder de mobilização políti-
ca, que pode incluir parlamentares e sociedade 
civil, uma Frente pode conseguir em pouco tem-
po resultados consistentes. 

Um exemplo, que a história recente do país re-
gistra, no sentido da eficiência dessa iniciativa, 
é o da Frente Parlamentar de Proteção à Criança 
e ao Adolescente, que no final dos anos 1980 
conseguiu articular conquistas importantes. Em 
um curto espaço de tempo, a atuação da referi-
da Frente acarretou na substituição da legisla-
ção para acolher na sequência a doutrina da 
proteção integral. Logo no início dos anos 1990, 
como fruto desse trabalho, o Brasil publicava 

seu Estatuto da Criança e do Adolescente. Os 
artigos 227 e 228 da atual Constituição Federal 
são produtos desse esforço político.   

Outras questões surgiram ao longo dos traba-
lhos da Comissão, como pontos fundamentais 
para a superação da pobreza, extrema pobreza 
e a fome no Rio de Janeiro, que deveremos 
aprofundar nos próximos meses na continua-
ção dos seus trabalhos.       

Moradia. Um tema com várias dimensões, 
desde a população em situação de rua; quem 
paga aluguel muito caro; quem vive em área de 
risco; quem perde a casa para o valão ou para o 
deslizamento; quem é removido ilegalmente, 
quem vive com aluguel social pago pelos gover-
nos. Hoje, no Rio de Janeiro, não há políticas 
habitacionais sustentadas, nem investimento 
para construção de unidades habitacionais po-
pulares.

Outro ponto que releva destacar é o do sub-re-
gistro civil. No Rio de Janeiro, são milhares de 
pessoas sem documento. É até difícil levantar 
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um número pois muitas dessas pessoas, para 
os bancos de registro, são juridicamente invisí-
veis. Já realizamos uma oficina com a Defenso-
ra Pública responsável, e pretendemos construir 
uma  parceria com o Comitê Estadual pela Erra-
dicação do Sub-registro civil, para enfrentar 
esse grave problema.

Água e saneamento são preocupações perma-
nentes. Inúmeras reclamações chegaram à co-
missão, sobre esses direitos básicos da popula-
ção. Trata-se de um problema recorrente no Rio 
de Janeiro, seja porque esses serviços não estão 
universalizados, ou porque são oferecidos de 
modo inadequado para consumo. Além disso te-
mos o esgoto, cuja insuficiência tem se constitu-
ído em verdadeira causa para a manifestação de 
muitas doenças. Aqui temos a equacionar, ainda, 
uma grave questão agravada pela privatização. 
Nosso ponto de vista é que a situação tende a 
piorar com a privatização. Contudo, estamos nos 
preparando para atuar agora e depois. 

No que se refere à política de resíduos sólidos, 
a situação é calamitosa. Diversas comunidades 
e territórios não têm o devido recolhimento, e 
quando isso acontece segue para lixões em con-
dições precárias. Mas, mesmo assim há famílias 
inteiras que dependem dos recicláveis. Quando 
são desativados a situação só se agrava.

Outro aspecto muito preocupante, que chegou 
à Comissão a partir de vários relatos, diz respeito 
às especificidades nas quais se encontram as 
Comunidades e territórios limítrofes. Na prática, 
esses locais estão jogados em uma espécie de 
limbo administrativo e por isso uma sensação de 
abandono se abate sobre essas populações, tra-
duzida concretamente na mais completa falta, 
ou na precariedade dos serviços públicos.

Para resgatar de modo imediato e eficaz, 
apresentamos um projeto de lei junto à Assem-
bleia Legislativa, que institui a Renda Básica Flu-
minense; um programa estadual de transferên-
cia de renda no valor de R$ 600,00. O público 
alvo tem um recorte voltado para aqueles que 
não recebem nenhum tipo de benefício e possu-
am renda familiar mensal (per capita) de até 
meio salário mínimo ―  ou a renda familiar men-
sal não exceda a três salários mínimos. O proje-
to de lei está tramitando no Parlamento.

Por derradeiro convém destacar que os traba-
lhos prosseguirão durante o ano de 2022, quan-
do o Brasil completará seus 200 anos de inde-
pendência política. 

Dois séculos de existência e ainda temos 
fome, pobreza extrema, miséria humana e racis-
mo, que esteve o tempo todo presente por trás 
dos índices que apresentamos, demonstrando o 
quanto o racismo é determinante em todas as 
relações sócio-econômicas no Brasil. A insensi-
bilidade diante da fome, que é uma forma de 
violência, faz parte dessa mesma economia da 
hostilidade, que atuando sobre a imaginação 
coletiva nos torna indiferentes aos massacres 
diários promovidos ― seja pela fome, ou pela 
política de segurança pública ―, nos mesmos 
lugares de pobreza, que são majoritariamente 
povoados pelo povo preto.

 A Comissão Especial para o Enfrentamento 
da Comissão Especial de Enfrentamento à Mi-
séria e à Extrema Pobreza da ALERJ prossegui-
rá em 2022, Há muitos elementos ainda para 
serem reunidos e confrontados; pesquisas para 
serem elaboradas, dados a avaliar.

Ao final, apresentaremos um relatório estrutu-
rado e fundamentado, através do qual pretende-
mos apontar caminhos para o nosso Estado. 
Mais que uma convicção intelectual, um afeto 
inamovível nos anima a prosseguir nessa em-
preitada: a indignação de viver em uma socieda-
de política que submete a pessoa humana à 
humilhação de viver disputando ossos e restos 
de comida, o que para nós significa a negação 
da própria política. 

Começamos com Carolina Maria de Jesus e 
gostaríamos de concluir este dossiê com al-
guns versos de Torquato Neto, um texto que se 
chama Poema do aviso final. 

Diz Torquato:

É preciso que haja alguma coisa 
alimentando o meu povo; 
uma vontade uma certeza
uma qualquer esperança.
É preciso que alguma coisa atraia a vida…

Para nós, a política deve ser capaz de envolver 
as pessoas em uma ação coletiva para atrair a 
vida, como nos versos do poeta. Com a presen-
te Comissão, pretendemos contagiar a popula-
ção fluminense com o desejo de fazer do Esta-
do do Rio de Janeiro um lugar de proteção e 
promoção da dignidade humana, onde as pes-
soas possam viver plenamente; não apenas so-
breviver. 
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