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Deputados jogam a Carteira 
de Trabalho na lata do lixo

É companheiros, na noite da quarta-feira 
(8), os deputados se reuniram quase 
que na calada da noite para mais uma 

vez “f....*” (desculpem-nos pelo uso deste 
termo, mas é que não há outro para definir 
a sacanagem tão grande que estão fazen-
do com a gente) os trabalhadores. Como já 
era esperado, a grande maioria do colegiado 
aprovou o PL 4.330, que significa em poucas 
palavras a volta da escravidão no Brasil.

Sem qualquer tipo de constrangimento, os 
324 deputados traidores, cuja única tarefa 
que desempenham no Congresso Nacional 
é defender seus interesses e dos patrões, jo-
garam a sua carteira de trabalho companhei-
ro, junto com a de milhões de brasileiros, na 
lata do lixo.

Eles ignoraram as manifestações contrá-
rias da classe trabalhadora em todo Brasil 
e até a advertência feita por membros im-

portantes de organismos com longa experi-
ência no tratamento de questões trabalhis-
tas como o Tribunal Superior do Trabalho, e 
aprovaram o maldito Projeto.

Enfim companheiro, o PL 4.330 é uma 
verdadeira bomba atômica que vai deixar 
em migalhas os direitos e salários dos tra-
balhadores brasileiros. O pior é que ela está 
prestes a explodir, pois já foi detonada pelo 
Congresso Nacional. 

CUT convoca paralização para o dia 15 de abril
As respostas da clas-

se trabalhadora e 
dos movimentos sociais 
para o mais recente ata-
que do Congresso Na-
cional aos direitos tra-
balhistas começam no 
próximo dia 15 de abril. 

Em dia nacional de 
paralisação, CUT, CTB 
e as principais centrais 
brasileiras se unirão 
a parceiros dos movi-
mentos sociais como o 

MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais 
Sem Terra), MTST (Mo-
vimento dos Trabalha-
dores Sem Teto) e Fora 
do Eixo-Mídia Ninja para 
cobrar a retirada do Pro-
jeto de Lei 4330.

Além de orientar os 
sindicatos de base para 
que cruzem os braços 
contra o projeto de ter-
ceirização, no próximo 
dia 15, a CUT também 

fará atividades diante de 
federações da indústria 
e integrará os atos por 
direitos e contra a direita.  

Os metalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
vão se engajar com força 
nessa luta, pois agora só 
resta um caminho para 
impedir que essa bomba 
exploda na mão dos tra-
balhadores: Sair ás ruas, 
lutar, lutar e lutar. Não 
tem outro jeito!
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Margarida Salomão PT 
Padre João PT 
Adelmo Carneiro Leão PT 
Gabriel Guimarães PT 
Weliton Prado PT 
Leonardo Monteiro PT 
Reginaldo Lopes PT 
Marcelo Álvaro Antônio PRP 

Ademir Camilo PROS 
Aelton Freitas PR 
Lincoln Portela PR 
Jô Moraes PCdoB 
Wadson Ribeiro PCdoB 
Laudivio Carvalho PMDB 
Subtenente Gonzaga PDT 

Salários e benefícios serão cortados
O salário de trabalhadores terceirizados é 24% 
menor do que o dos empregados formais, segun-
do o Dieese (Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos). 

Número de empregos vão cair
Terceirizados trabalham, em média, três horas a 
mais por semana do que contratados diretamen-
te. Com mais gente fazendo jornadas maiores, 
deve cair o número de vagas em todos os seto-
res. 

Mais acidentes e adoecimentos 
De cada dez acidentes de trabalho, oito envol-
vem funcionários de terceiras. 

Preconceito no trabalho vai crescer
A maior ocorrência de denúncias de discrimina-
ção está em setores onde há mais terceirizados, 
pois incentiva-se a percepção discriminatória de 
que são trabalhadores de “segunda classe”.

Negociação com a patronal ficará 
mais difícil

Terceirizados que trabalham em um mesmo lo-
cal têm patrões diferentes e são representados 
por sindicatos de setores distintos. Essa divisão 
afeta a capacidade deles pressionarem por be-
nefícios e, portanto, terão mais dificuldades de 
negociar de forma conjunta ou de fazer ações 
como greves.

Casos de trabalho escravo vão se 
multiplicar

Entre 2010 e 2014, cerca de 90% dos trabalha-
dores resgatados nos dez maiores flagrantes de 
trabalho escravo contemporâneo eram terceiri-
zados, conforme dados do Ministério do Trabalho 
e Emprego. 

Maus empregadores sairão impunes
Com a nova lei, ficará mais difícil responsabilizar 
empregadores que desrespeitam os direitos tra-
balhistas porque a relação entre a empresa prin-
cipal e o funcionário terceirizado fica mais distan-
te e difícil de ser comprovada. 

Haverá mais facilidades para a 
corrupção

Casos de corrupção como o do bicheiro Carlos 
Cachoeira e do ex-governador do Distrito Fede-
ral José Roberto Arruda envolviam a terceiriza-
ção de serviços públicos. A nova lei libera a cor-
rupção nas terceirizações do setor público. 

Estado terá menos arrecadação e 
mais gasto

Como o trabalho terceirizado transfere funcioná-
rios para empresas menores, isso diminuiria a 
arrecadação do Estado. 

SUS e INSS ficarão sobrecarregados
A ampliação da terceirização deve provocar uma 
sobrecarga adicional ao SUS e ao INSS, isso 

porque os trabalhadores terceirizados são víti-
mas de acidentes de trabalho e doenças ocupa-
cionais com maior frequência, o que gera gastos 
ao setor público.

Teremos um monte de empresas 
sem empregados

O projeto autoriza a contratação de serviços ter-
ceirizados desde que a empresa seja “especiali-
zada”. Isso seria o sonho dos empregadores: a 
possibilidade de uma empresa sem empregados.

Responsabilidade subsidiária 
O projeto determina a responsabilidade subsidiá-
ria da contratante. Isso significa que ela só poderá 
ser acionada na Justiça, após encerradas todas 
as possibilidades de cobrança da terceirizada. 
A CUT defende a responsabilidade solidária, na 
qual, as duas empresas respondem pelas dívidas.

Permite a quarterização
O projeto também permite que a prestadora de 
serviços contrate outra empresa para tal. Isso se 
chama quarteirização e apresenta ainda mais ris-
cos aos direitos dos trabalhadores.

Haverá queda de qualidade  
Com salários baixos, alta rotatividade, jornada 
extensa e pouco treinamento entre os emprega-
dos, os serviços prestados pelas terceirizadas 
em geral são de baixa qualidade. Com isso per-
dem também os consumidores.

Em comunicado a opinião pública, um 
dos órgãos trabalhistas mais impor-

tantes do Brasil, o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) se posicionou contra o 
PL 4330 avaliando que, além dos perigos 
apontados neste boletim, o projeto tam-
bém esvazia o conceito constitucional e 
legal de categoria.

Ou seja, permite transformar a grande 
maioria de trabalhadores simplesmente 
em prestadores de serviço e não mais 
em bancários, metalúrgicos, comerciá-
rios, etc. Com isso detona as representa-
ções dos trabalhadores enfraquecendo a 

organização e a luta por avanços e con-
quistas.

O TST é taxativo ao afirmar que o re-
sultado da aprovação deste projeto tam-
bém afetará a arrecadação tributária e 
previdenciária do país, pois as grandes 
empresas irão transferir seus antigos em-
pregados para milhares de novas micro, 
pequenas e médias empresas “esvazia-
das de trabalhadores, as grandes empre-
sas – responsáveis por parte relevante da 
arrecadação tributária no Brasil -, o déficit 
fiscal tornar-se-á também incontrolável e 
dramático”, aponta o tribunal.

Nos próximos dias, serão votadas 
as propostas de modificações 

no PL 4330 e depois o mesmo será 
encaminhado para o Senado. Caso 
seja aprovado, ele vai para a presi-
dente Dilma, que deverá vetá-lo ou 
sancioná-lo. 

Este é um momento histórico para 
os trabalhadores do Brasil, onde as 
forças políticas e suas lideranças 
tem a obrigação de definir claramen-
te suas posições, pois o PL.4330  é o 
pior ataque contra a classe trabalha-
dora brasileira nos últimos 30 anos.

A presidente Dilma venceu as elei-
ções no ano passado, em grande par-
te graças ao apoio dos movimentos 
sociais e, principalmente dos traba-

lhadores, porque eles acreditam que 
uma das prioridades deste governo é 
melhorar a vida dos brasileiros. 

A terceirização representa um re-
trocesso. Ele vai na contramão des-
sa expectativa, pois afetará os sa-
lários e a distribuição da renda dos 
brasileiros provocando, certamente a 
queda na qualidade de vida.

Por isso, neste momento crucial, 
os trabalhadores e o movimento sin-
dical em geral exigem que este ne-
fasto projeto, pensado pelos patrões 
e levado adiante por deputados opor-
tunistas, seja vetado pela presidente 
Dilma.  Um governo voltado para os 
trabalhadores não pode tomar outra 
decisão que não seja essa.

Alguns exemplos do massacre contra os trabalhadores

Estes aqui são os 36 traidores que 
votaram a favor da terceirização

Não se esqueçam deles na próxima eleição
Bilac Pinto PR 
Caio Narcio PSDB 
Carlos Melles DEM 
Dâmina Pereira PMN 
Delegado E. Moreira PTN 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB 
Fábio Ramalho PV 
Jaime Martins PSD 
Júlio Delgado PSB
Leonardo Quintão PMDB 
Luis Tibé PTdoB 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcelo Aro PHS 
Marcos Montes PSD 

Marcus Pestana PSDB 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Misael Varella DEM 
Newton Cardoso Jr PMDB 
Odelmo Leão PP 
Pastor Franklin PTdoB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Raquel Muniz PSC 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Rodrigo Pacheco PMDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Silas Brasileiro PMDB 
Stefano Aguiar PSB 
Tenente Lúcio PSB 
Toninho Pinheiro PP 
Zé Silva Solidariedade

Estes são os 15 deputados que 
votaram contra a terceirização 

e a favor dos trabalhadores

TST avalia que PL 4330 é um grande 
dano para a classe trabalhadora

Exigimos   Veta Dilma!...

Veja abaixo a lista de 51 deputados mineiros que vota-
ram a favor e contra ao maior ataque sofrido pelos traba-
lhadores nos últimos anos; a aprovação da terceirização 
pra tudo, da fábrica, do serviço público, das universida-
des e até do boteco. O famigerado PL 4330. 

Saiba quem traiu e quem 
defendeu os trabalhadores


