
 

ABAIXO O PL DAS TERCEIRIZAÇÕES 
 

Entenda o Projeto de Lei da Terceirização (PL 4330) 
 
O	PL	(Projeto	de	Lei)	de	

número	4330	já	há	muito	tem‐
po	 foi	 elaborado,	 esperando	 o	
momento	 em	 que	 os	 trabalha‐
dores	baixassem	a	guarda	para	
poder	ser	aprovado.	Com	isso	o	
mundo	 do	 trabalho	 de	 agora	
em	diante	 pode	mudar	 pra	 pi‐
or,	como	bem	explicou	o	presi‐
dente	da	Fiesp	 (Federação	das	
Industrias	 do	 Estado	 de	 São	
Paulo)	Benjamin	Steinbruch;	“o	
Brasil	mudou	e	é	preciso	atua‐
lizar	a	CLT	e	se	adaptar	a	uma	
nova	realidade”;	“o	trabalhador	
não	 precisa	 de	 1	 hora	 para	 o	
almoço,	nos	EUA	o	trabalhador	
come	 com	 uma	 mão	 e	 opera	
com	a	outra”.	

A	receita	é	simples:	cor‐
tar	 o	 dinheiro	 que	 seria	 para	

garantir	 direitos	 como	 férias,	
13º,	 vale	 alimentação,	 trans‐
porte	e	saúde	do	trabalhador.	É	
a	 legalização	 da	 superexplora‐
ção.	 O	 governo,	 para	 economi‐
zar	 os	 gastos	 com	 demais	 tra‐
balhadores	da	 educação	 como:	
zeladoria,	portaria,	atendimen‐
to,	 merendeira	 e	 segurança,	
são	 todos	 feitos	 via	 empresa	
terceirizadas,	com	salários	mal	
pagos	 e	 atrasados,	 demitindo‐
os	sem	 justa	causa,	 com	 jorna‐
das	estressantes.	

Os	 professores	 contra‐
tados	 por	 tempo	 determinado	
(uma	realidade	em	todo	o	Bra‐
sil),	 pior	 que	 os	 terceirizados,	
não	 tem	 garantia	 de	 nenhum	
direito	trabalhista,	passam	me‐
ses	sem	receber	e	tem	salários	

bem	menores	e	sem	as	mesmas	
gratificações	 que	 os	 efetivos.	
Professores	 que	 cumprem	 as	
mesmas	 e	 as	 vezes	 até	 mais	
funções,	 não	 recebem	 os	 mes‐
mos	direitos.	

Com	 a	 aprovação	 do	 PL	
4330,	a	prática	da	terceirização	
passa	a	ser	 legitimada	e	 incen‐
tivada,	e	as	mulheres	são	a	ca‐
tegoria	mais	atingidas	pela	ter‐
ceirização,	 em	 especial	 as	mu‐
lheres	negras.	

Alguns	pensam	que	o	PL	
4330	 trará	 apenas	 a	 falta	 de	
concursos	 públicos	 futuros,	
mas	a	PL	4330	trará	para	toda	
a	 classe	 trabalhadora	 uma	 si‐
tuação	 de	 barbárie	 no	 mundo	
do	trabalho.	

 

Destruir o mito da mobilização dos governistas: 
A Greve Geral de mentirinha de CUT e CTB. 
 

O	modelo	de	ter‐
ceirização	 que	 conhe‐
cemos	hoje	se	inicia	nos	
governos	FHC/PSDB.	Os	
números	 mostram	 que	
em	 1995	 (primeiro	 ano	
do	 governo	 FHC/PSDB)	
haviam	 1,8	 milhão	 de	
terceirizados.	 Em	 2005	
(segundo	 ano	 do	 gover‐
no	 Lula/PT)	 tínhamos	

4,1	 milhões	 de	 terceiri‐
zados.	 Porém	 o	 tal	 go‐
verno	dos	trabalhadores	
não	 defendeu	 o	 povo	 e	
aumentou	 o	 numero	 de	
terceirizações	já	que	em	
2013	 (terceiro	 ano	 do	
governo	 Dilma/PT)	 o	
numero	de	terceirizados	
era	de	12,7	milhões.	Um	
crescimento	 de	 109%	

em	 oito	 anos.	 Assim,	
Lula	 e	 Dilma	 não	 ficam	
devendo	 nada	 à	 FHC.	
Segundo	o	Departamen‐
to	 Intersindical	 de	Esta‐
tísticas	 e	 Estudos	 Sócio	
Econômicos	 (DIEESE)	
“os	12,7	milhões	de	 ter‐
ceirizados	 representam	
(26,8%)	 do	mercado	 de	
trabalho	 formal,	 recebi‐

am,	 em	 dezembro	 de	
2013,	24,7%	a	menos	do	
que	 os	 que	 tinham	 con‐
tratos	 diretos	 (efetivos)	
com	as	empresas,	traba‐
lham	 três	 horas	 sema‐
nais	a	mais	que	os	efeti‐
vos	 e	 estão	 mais	 susce‐
tíveis	a	acidentes	e	mor‐
te	 no	 trabalho.	 De	 cada	
10	 acidentes	 de	 traba‐



lho,	 no	 país,	 oito	 são	
com	terceirizados.”.	

Essa	 posição	
contrária	 as	 terceiriza‐
ções	 vindas	 de	 CUT	 e	
CTB	é	pura	mentira	vis‐
to	que	não	se	posiciona‐
ram	 contra	 a	 tentativa	
do	Ministério	 da	Educa‐
ção	 e	 Ministério	 da	 Ci‐
ência,	 Tecnologia	 e	 Ino‐
vação	 de	 contratar	 em‐
presa	 para	 terceirizar	 o	
trabalho	 de	 professores	
de	 universidades	 fede‐
rais.	 Essas	 centrais	 es‐

bravejam	contra	o	PL	da	
terceirização	por	ser	um	
absurdo,	 porém	 estimu‐
laram	politicas	de	reces‐
são	 do	 governo	 Dilma	
como	as	medidas	provi‐
sórias	 664	 e	 665	 que	
adotaram	 novas	 regras	
para	 aposentadoria,	
pensão,	 acesso	 ao	 segu‐
ro‐desemprego	 e	 até	
retirada	 de	 direitos	 de	
pescadores	 em	 período	
de	 defeso.	 Hoje	 para	 o	
trabalhador	 ter	 acesso	
ao	 seguro‐desemprego	

precisava	 comprovar	 6	
meses	 de	 carteira	 assi‐
nada.	 Com	 a	 mudança	
precisará	 comprovar	 18	
meses	 de	 carteira.	 Essa	
medida	 deixará	 milha‐
res	 de	 trabalhadores	
prejudicados.	 No	 caso	
de	 pensão	 por	 morte,	 o	
valor	da	pensão	cai	para	
apenas	 50%	 do	 salário	
da/o	conjugue.	

O	 Sindicato	 dos	
Metalúrgicos	 do	 ABC,	
filiado	ao	governismo	da	
CUT,	 elaborou	 o	 ante‐

projeto	do	Acordo	Cole‐
tivo	 Especial	 (ACE)	 e	
entregou	 ao	 governo	
para	 votação	 no	 Con‐
gresso	 Nacional.	 O	 ACE	
autoriza	 os	 sindicatos	 a	
negociarem	diretamente	
com	 empresas	 sem	 ne‐
cessariamente	 respeita‐
rem	a	CLT	flexibilizando	
ainda	mais	as	leis	traba‐
lhistas	 como	 FHC/PSDB	
quis	 fazer	 em	 seu	 se‐
gundo	mandato.	

 

Construir a Greve Geral 
para barrar as políticas 
neoliberais do governo 
Dilma-PT/PMDB. 

 
Essas	 centrais	

pelegas	 e	 oportunistas	
não	 se	 importam	 com	
o/a	 trabalhador/a	 “efe‐
tivo/a”	 ou	 terceiriza‐
da/o.	 Nas	 “greves	 por	
empresas”	 param	 os	
funcionários	 mas	 não	
estimulam	a	paralização	
dos	 terceirizados	 pois	
não	 os	 filiam	 em	 suas	
bases	 sindicais	 dizendo	
serem	de	outra	base,	ou	
seja,	a	empresa	continua	
funcionando	 com	 os	
terceirizados.	 É	 assim	
no	serviço	privado	como	
no	 serviço	público	onde	
as	empresas	não	sentem	
a	 greve	 pois	 os	 terceiri‐
zados	 (discriminados	
pelos	sindicatos	oficiais)	
seguem	 trabalhando	
sem	 segurança	 para	
cruzar	os	braços.	

Para	nós	a	Greve	
Geral	 não	 é	 apenas	 a	
paralização	 de	 alguns	
serviços	 por	 um	 dia.	 O	
Sindicalismo	 Revolucio‐
nário	que	reivindicamos	
entende	 a	 Greve	 Geral	
como	 a	 organização	 de	
assembleias	por	local	de	
trabalho	 e/ou	 por	 ramo	
de	 serviço	 para	 definir	
as	 bandeiras	 e	 reivindi‐
cações	 e	 tirar	 um	 co‐
mando	de	greve	que	 irá	
compor	um	comando	de	
Greve	 Geral	 local	 (por	
cidade	 ou	 estado)	 e	
construir	 um	 comando	
de	 Greve	 Geral	 nacional	
que	 irá,	 através	 das	 as‐
sembleias	 locais,	 trazer	
as	 bandeiras	 e	 reivindi‐
cações	de	cada	categoria	
para	unificar	num	plano	

nacional	 de	 reivindica‐
ções.	

Para	 construir	 a	
Greve	Geral	é	preciso	do	
método	 das	 “coordena‐
ções	 inter‐sindicais”	
(seguindo	 a	 lógica	 da	
organização	 interprofis‐
sional)	para	encaminhar	
as	 lutas	 econômicas	 e	
políticas	 (como	 por	
exemplo	 o	 combate	 à	
projetos	 de	 lei);	 Esta	
Coordenação	teria	como	
objetivo:	 1)	 unificar	
pautas	de	 reivindicação,	
2)	 promover	 a	 integra‐
ção	 e	 a	 comunicação	
entre	 as	 bases	 (assem‐
bleias,	 atividades	 asso‐
ciativas);	 3)	 realizar	

mobilizações	unificadas;	
4)	 ampliação	 e	 defesa	
dos	serviços	púbicos;	5)	
articular	o	diálogo	com	a	
população;	 6)	 combate	
as	 reformas	 neoliberais	
em	 curso	 (universitária,	
trabalhista	 e	 sindical	
especialmente).	

Esse	conjunto	de	
políticas	 visa	 dar	 mate‐
rialidade	 a	 autonomia	
sindical	 e	 organizacio‐
nal.	 Sempre	 fortalecen‐
do	a	relação	dos	sindica‐
tos	 com	 os	 locais	 de	
trabalho	 e	 com	 os	 ór‐
gãos	 unitários	 de	 luta,	
visando	greves	gerais.	

 
CONSTRUIR A GREVE GERAL CONTRA O PL 4330! 

CONTRA O ASSÉDIO ÀS TRABALHADORAS TERCEIRIZADAS! 
FORA CUT e CTB GOVERNISTAS! 

CONSTRUIR OPOSIÇÕES POR LOCAL DE TRABALHO, ESTUDO E MORADIA! 
CONSTRUIR O FÓRUM DE OPOSIÇÕES PELA BASE-FOB! 

 

www.lutafob.wordpress.com 


