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Estudantes ocupam a Uerj 
e cobram respostas sobre pagamentos

anos

Estudantes da Uerj ocuparam 
na noite de segunda-feira 
(30/11) o Pavilhão João Lyra 

Filho e a Faculdade de Formação 
de Professores (FFP – campus São 
Gonçalo) da Universidade. Orga-
nizados pelo Diretório Central dos 
Estudantes (DCE), eles reivindicam 
uma posição da Reitoria e do Go-
verno do Estado em relação ao pa-
gamento das bolsas e salários dos 
trabalhadores terceirizados.

De acordo com Natália Trindade, 
diretora de Políticas Institucionais 
do DCE, a ocupação, que foi deci-
dida em assembleia realizada no  
dia 26 de novembro na FFP, é uma 

resposta ao não pronunciamento do 
reitor da Uerj e do Governo do Esta-
do sobre os atrasos nos pagamentos 
das bolsas e salários, mesmo após a 
suspensão das atividades acadêmi-
cas entre os dias 24 e 30 de novem-
bro, anunciada pelo reitor Ricardo 
Vieiralves no dia 23 do mesmo mês. 
O DCE questiona a retomada das 
atividades no dia 1º de dezembro 
mesmo sem um posicionamento 
sobre os pagamentos, já que o reitor 
interrompeu as atividades alegando 
que o não pagamento de bolsistas 
e terceirizados aumentaria o “risco 
institucional”.

Na manhã de segunda-feira 

(01/12) foi realizada assembleia 
para esclarecer os estudantes sobre a 
ocupação da universidade e decidir 
os rumos da mobilização. Outra as-
sembleia, programada para às 17h, 
será organizada para que os estu-
dantes do horário da noite também 
participem do debate. Para garantir 
que os alunos da Uerj não sejam 
prejudicados academicamente, os 
manifestantes fecharam os aces-
sos ao Pavilhão João Lyra Filho, no 
campus Maracanã, para evitar que 
sejam ministradas aulas sem que a 
Administração Central da Uerj e o 
Governo do Estado se pronunciem e 
divulguem previsão de pagamento.

Estudantes fecharam as entradas do Pavilhão João Lyra Filho da Uerj nesta segunda-feira (01/12)
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O Sintuperj apoiou a mobilização dos estudantes nesta terça-feira (01/12). O coordenador Geral Jorge Luis 
Mattos de Lemos (Gaúcho) e a coordenadora de Formação e Comunicação Sindical, Loana Saldanha, 
dialogaram com o DCE e demais estudantes e ofereceram material para a realização das assembleias.

Gaúcho ressaltou a importância da mobilização dos estudantes e cobrou uma resposta da Reitoria e do Go-
verno do Estado sobre os pagamentos. Gaúcho apontou que os terceirizados estão há dois meses sem receber, 
e classificou a situação destes trabalhadores como “escravidão”, além de afirmar que as empresas prestado-
ras de serviço devem estar preparadas para eventuais atrasos de repasses por parte da esfera governamental.
O Sintuperj reitera seu apoio às justas e devidas reivindicações do Movimento Estudantil da Uerj e coloca-se aber-
to ao diálogo e à parceria com o DCE e demais instituições representativas das universidades que representa para 
a construção coletiva que busque a melhoria das condições dos trabalhadores e estudantes destas instituições.

Sintuperj solidariza-se com 
mobilização dos estudantes

Gaúcho leva o apoio do Sintuperj. E diretora do DCE fala diante de centenas de estudantes 
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