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TERCEIRIZAÇÃO - I

TERCEIRIZAÇÃO - IV

PL 4330: Câmara dos Deputados aprovou A luta contra o PL
a terceirização das atividades-fim
4330 continua
Na noite de quarta-feira, 22 de
abril, a Câmara dos Deputados
aprovou a emenda que autoriza a
terceirização em atividades-fim das
empresas. Foram computados 230
votos a favor da emenda e 203
contrários a ela.

A quarentena também foi
reduzida por meio de uma emenda.
O tempo que um trabalhador de uma
empresa deve aguardar para que
possa prestar serviços à mesma
através de uma terceirizada passou
de 24 para 12 meses.

TERCEIRIZAÇÃO - II

PL 4330 decreta o fim
dos concursos públicos

Matéria publicada pela
ContrafCUT em seu sítio na Internet,
no dia 22-04, traz um relato dos
prejuízos que os bancários terão com
o PL 4330 tal como foi aprovado na
Câmara dos Deputados. Um dos
prejuízos é o fim dos concursos
públicos, que trará consequências
nefastas às empresas públicas:
“O BB, a Caixa, o Banco do
Nordeste, o BNDES, o Banco da
Amazônia e os bancos estaduais

poderão se tornar verdadeiros
cabides de emprego e unidades de
lotação de militantes políticos e cabos
eleitorais, através da realização de
contratos de prestação de serviços.
A remuneração, como será
diferenciada, em alguns casos,
poderá ser inclusive maior que a
praticada na categoria, para
contemplar novos apadrinhados.
Poderá ser o fim dos quadros de
carreira”.

TERCEIRIZAÇÃO - III

Renovação de acordos e convenções
será extremamente dificultada

A matéria publicada pela
ContrafCUT aponta também que as
negociações para a renovação de
acordos e convenções coletivas
serão extremamente dificultadas com
a ampliação da terceirização. Isto
ocorrerá em virtude da “alta
pulverização nas categorias
profissionais, com diversas datas

base”. Novas conquistas serão
praticamente impossíveis, “haja vista
a fragilização dos movimentos
grevistas, porque cada vez mais as
negociações serão mais específicas,
em torno de um número cada vez
menor de representados, que se
apresentarão de forma cada vez mais
isolada”, enfatiza a Contraf.

DE OLHO NA MÍDIA

A Operação Zelotes e o mutismo da mídia
Já virou rotina. Basta ligarmos
a TV para que “chovam” denúncias de
corrupção; principalmente a ligada à
Petrobras (Operação Lava Jato). O
interessante é que a mídia hegemônica
tem deixado transparecer que existem
dois tipos de corrupção. A corrupção

que deve ser divulgada à exaustão e a
corrupção que deve ser esquecida,
envolta em um mutismo quase total.
Um exemplo disso é a
Operação Zelotes que praticamente
sumiu dos noticiários. Por que motivo
a mídia a “esqueceu”?

Perdemos uma batalha na luta
contra a terceirização total, porém a
luta continua. Agora, o PL 4330 vai
para o Senado e, se for aprovado ali,
seguirá para sanção ou veto
presidencial. Enquanto isso, os
trabalhadores não ficarão de braços
cruzados. A CUT e as demais
centrais sindicais devem organizar
um 1º de maio, Dia do Trabalhador,
de grandes manifestações. A seguir,
serão realizadas novos dias de
paralisações que poderão culminar
em uma greve geral.
TERCEIRIZAÇÃO - V

Pressionar os
senadores

Como a próxima batalha será
travada no Senado, devemos
pressionar os senadores; envie uma
mensagem a eles cobrando
compromisso com os direitos dos
trabalhadores. Os três do Rio Grande
do Sul são os seguintes:
Ana
Amélia
(PP-RS)
ana.amelia@senadora.leg.br
Lasier
Martins
(PDT)
lasier.martins@senador.leg.br
Paulo
Paim
(PT)
paulopaim@senador.leg.br
PIADINHA
Nestas férias, fui pra Jaraguá do Sul.
Ao passar em Pomerode, vi um
senhor alemão e pedi uma
informação:
- Qual é o caminho pra Jaraguá?
E ele começou a responder:
- Pra Xaraguá tu vai reto, reto, reto,
depois xobe, vai xubindo, daí desce,
desce, desce e segue reto. Aí tu xega
em Xaraguá.
Eu, com toda a educação, disse pra
ele:
- O senhor é um alemão puro, né?
E ele:
- Puro? Puro é tu que não sabe xegá
em Xaraguá

