
Um grande ato público na Central do 
Brasil marcou o Dia Nacional de 
Paralisação e Mobilização dos tra-

balhadores nesta sexta-feira (30/08). Apesar 
das diversas bandeiras de luta, a maior parte 
dos pronunciamentos foram contra o Pro-
jeto de Lei (PL) 4330/2004. De autoria do 
deputado federal Sandro Mabel, ela regula-
menta as atividades terceirizadas. 

As diferentes categorias presentes à ma-
nifestação ressaltavam que a aprovação do 
PL representaria um retrocesso na Consoli-
dação das Leis trabalhistas (CLT). Ele esta-
belece que a contratante do serviço “pode 
estender” aos terceirizados os benefícios 
oferecidos aos seus empregados, além des-
tes trabalhadores não fazerem jus aos adicio-
nais de insalubridade e de periculosidade. 

O texto também prevê “o desenvolvi-
mento de atividades inerentes (...) à ati-
vidade econômica da contratante”, o que 
permite a utilização de mão-de-obra tercei-
rizada em atividades-fi ns. Dessa forma, cai 
por terra o argumento pró-terceirização da 
necessidade de especialização na atividade-
meio e focalização da contratante na ativi-
dade-fi m. Na prática, o Projeto de Lei prote-
ge a precarização das relações de trabalho. 

Sindicalistas destacaram a grande quan-
tidade de trabalhadores terceirizados que não 
receberam direitos trabalhistas, inclusive salá-
rios, após empresas de prestação de serviços 
simplismente “desaparecerem”. Enfatizaram 
também o alto índice de acidentes de traba-
lho com os terceirizados, que já supera os 
ocorridos com os efetivos devido ao descum-
primento das normas de segurança e saúde. 
Números que podem fi car ainda piores com 

Trabalhadores agitam Central do Brasil

Garis na luta
Entre as diversas categorias presentes 
no ato público, os garis da Comlurb 
se fi zeram presentes e criticaram 
os baixos salários, em torno de R$ 
850,00, recebidos pelos profi ssionais. 
Um dos garis ressaltou que estes tra-
balhadores são desvalorizados, tendo 
em vista que atuam em todo o tipo 
de situação, até mesmo em desastres 
ambientais. “Retiramos o lixo, mas 
não somos lixo!”, afi rmou.

A deputada estadual Enfermeira Rejane apoiou a luta dos trabalhadores

Trabalhadores reunidos em frente à Central do Brasil
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a possibilidade aberta pelo PL 4330 de ‘quar-
teirização’, onde a contratante assina contrato 
com uma empresa que, por sua vez, contrata 
outra empresa para realização da serviço. 

Técnico-administrativos da Uerj estiveram 
presentes à mobilização. O coordenador geral 
do Sintuperj, Jorge Luís Mattos (Gaúcho), 
ressaltou que a categoria barrou o processo 
11.479, de 02 de dezembro de 2009, de auto-
ria do reitor Ricardo Vieiralves, que concedia 
autonomia ao Hospital Universitário Pedro 
Ernesto (Hupe). Projeto que poderia abrir as 
portas do Hupe à privatização, já que o Reito-
ria da Uerj não teria mais responsabilidade ad-
ministrativa sobre o hospital. Na universidade, 

especifi camente, são freqüentes os atrasos sa-
lariais de trabalhadores terceirizados, que aca-
bam tendo de arcar, por exemplo, com os cus-
tos nos atrasos de pagamento de suas contas.

A coordenadora de Saúde e de Segurança 
do Trabalho, Regina de Souza, ressaltou que 
os trabalhadores não podem retroceder na luta 
contra a precarização das condições de trabalho. 

Os trabalhadores garantiram uma grande 
mobilização em Brasília no próximo dia 03 
de setembro, dia em que está prevista a vota-
ção do PL 4330 na Câmara dos Deputados.



Sintuperj cobra conteúdo 
de negociação com Governo
O Sintuperj entregou ofício no qual cobra do reitor da Uerj, Ricardo Vieiralves, o con-
teúdo da reformulação do Plano de Cargos e Carreira dos técnico-administrativos que 
está sendo negociado entre a Reitoria e o governador do Estado, Sérgio Cabral. O docu-
mento foi entregue na quarta-feira (28/08) e ressalta a urgência do atendimento ao pe-
dido para que a “base tenha conhecimento do documento negociado com o governador 
e, junto com a direção do Sintuperj, possa realizar as assembleias necessárias no sen-
tido de discutir a proposta”. Mas, até o fechamento desta edição, não obteve resposta.

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores das Uni-
versidades Públicas Estaduais do Estado do Rio de 
Janeiro – SINTUPERJ – convoca todos os traba-

lhadores de sua base para o IX Congresso da Entidade com 
o tema: “Novos rumos da luta sindical, no contexto da so-
ciedade brasileira atual”, que se realizará nos dias 29, 30 
e 31 de outubro de 2013, das 09 às 18 horas, no Campus 
Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 
UERJ, situado à Rua São Francisco Xavier nº 524 – Ma-
racanã –RJ. O Congresso terá como pauta os seguintes te-
mas: Conjuntura; Organização Sindical; Carreira; Saúde 
e Segurança do Trabalhador; Gênero e Etnia; Alterações 
Estatutárias; Comunicação/Formação e Questões Jurí-
dicas/Aposentadoria. A preparação e a coordenação do 
Congresso fi carão por conta da Comissão Organizadora 
nomeada pela Diretoria Executiva do SINTUPERJ.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2013.
Diretoria Executiva do Sintuperj

Confi ra o calendário:
 Liberação do edital: 28 de agosto de 2013;
 Disponibilização da ata de escolha de delegados: 
 03 de setembro de 2013;
 Período para reunião de escolha de delegados: 
 de 03 de setembro a 16 de outubro de 2013;
 Entrega das teses: de 03 de setembro a
 16 de outubro de 2013;
 Entrega das atas de escolha de delegados: 
 de 03 de setembro a 16 de outubro;
 Assembleia para a escolha de delegados 
 aposentados: 08 de outubro de 2013, às 10h;
 Credenciamento dos delegados eleitos: 
 29 de outubro de 2013;
 Entrega das moções: 31 de outubro de 2013.

Edital de convocação para o 
IX Congresso do Sintuperj
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