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Os trabalhadores terceirizados e 
alguns estudantes da Uerj reali-
zaram uma manifestação nesta 

segunda-feira (27/04) no campus Ma-
racanã da Universidade e no Hospital 
Universitário Pedro Ernesto (Hupe). 
Eles repudiaram os atrasos salariais dos 
terceirizados lotados na Uerj.

Os manifestantes realizaram um 
protesto durante a inauguração do novo 
painel em homenagem ao centenário de 
Dirce Côrtes Riedel, localizado na esca-
daria da entrada da Universidade. Após 
o ato, o corredor que dá acesso à entrada 
da Reitoria ganhou reforço da seguran-
ça.

Os manifestantes então seguiram em 
passeata até o Hupe, exibindo uma faixa 
que dizia “Terceirização é precarização! 
Pagamento imediato!” e cantando pa-

Trabalhadores e estudantes se 
mobilizam contra a precarização

O coordenador geral Jorge Luis Mattos (Gaúcho) e a coordenadora de Formação e Comunicação Social Loana Pessanha conversam com os trabalhadores terceirizados

lavras de ordem como “Chega de caô! 
Terceirizado não trabalha de favor!”. A 
coordenadora de Formação e Comuni-
cação Social do Sintuperj, Loana Pessa-
nha, acompanhou toda a mobilização.

No Hospital, trabalhadores e alunos 
se concentraram em frente à entrada 
que dá acesso ao hall dos elevadores. 
Em meio às denúncias de atrasos sala-
riais e da promessa de pagamento ape-
nas da metade dos auxílios alimentação 
e passagem, trabalhadores conclama-
vam os demais que estavam em horário 
de almoço ou de passagem, a aderirem 
ao movimento. O coordenador geral do 
Sintuperj, Jorge Luís Mattos (Gaúcho) e 
Loana Pessanha, se solidarizaram com 
os manifestantes e deram apoio ao mo-
vimento. 

Gaúcho e Loana dialogaram com 

um dos trabalhadores terceirizados da 
Empresa Construir sobre o atual mo-
mento da categoria. Em conversa com o 
auxiliar de serviços gerais, o trabalhador 
terceirizado Valdir disse que os salários 
estão atrasados há dois meses, e confir-
mou que esta não é a primeira vez que o 
pagamento dos salários é atrasado. “Essa 
é a cara da terceirização do que está se 
votando em Brasília [em referência ao 
Projeto de Lei 4330/2004]. Acabar com 
o serviço público e explorar os terceiri-
zados. É isso que eles querem empurrar 
para o povo brasileiro guela abaixo!”, 
afirmou Gaúcho. 

Valdir afirmou ainda que foi infor-
mada uma previsão da empresa em pa-
gar até o próximo dia 30 apenas metade 
do salário, do vale alimentação e da pas-
sagem. 
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Em seguida, os manifestantes seguiram até o local onde os trabalhadores terceirizados guardam seus pertences e batem 
o ponto para conversar com outros trabalhadores. Antes utilizado pela Fisiatria do Hupe e localizado atrás do CASAF, 
o espaço foi precariamente adaptado para receber os trabalhadores terceirizados. Não há banheiros e nem local para 

realizar as refeições... 

Escondidos e amontoados

...Além disso, vários materiais de trabalho estão amontoados, 
dificultando a passagem...

...Enquanto isso, uma 
mensagem diz “Bater seu 
cartão diariamente é sua 
responsabilidade”.

Não tem banheiro, mas esgoto...
Para amenizar o 
problema da fal-
ta de banheiro, foi 
instalado paliativa-
mente um contêi-
ner utilizado como 
sanitário. Ele fica 
ao lado do Cen-
tro Acadêmico Sir 
Alexander Fleming 
(CASAF). 

...Armários de ferro enfileirados quase nenhum espaço para a 
locomoção dos trabalhadores...

Entre o CASAF 
e a entrada do 
g u a r d a - v o l u m e 
dos terceirizados 
corre esgoto a céu 
aberto, trazendo 
mal cheiro e riscos 
à saúde. Sobretudo 
em se tratando de 
um hospital...

Os manifestantes foram até a Prefeitura tentar dialogar com o 
prefeito Ivair Lopes. No entanto, eles receberam a informação 
de que ele não se encontrava.


