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Terceirização é exclusão de direitos. 
Empregados de empresas terceirizadas não 
têm o mesmo salário nem têm os mesmos 
direitos trabalhistas dos empregados 
da empresa principal; são ainda mais 
explorados e sempre são colocados para 
exercer serviços em situação precarizada 
e sem segurança. É por isso que, de cada 
dez trabalhadores acidentados, oito são de 
empresas terceirizadas. 

O Projeto de Lei (PL) 4.330, proposto 
pelo deputado-empresário Sandro Mabel 
(PMDB), teve acelerada sua votação pelo 
presidente da Câmara dos deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB), aliado do 
governo. A lesiva “regulamentação” da 
terceirização é apoiada pela oportunista 

gerente Dilma Rousseff (PT), a mando dos 
patrões para destruir conquistas históricas 
dos trabalhadores, estipuladas na CLT.

“Regulamentar” o PL 4.330 é 
legalizar a prática lesiva que vêm sendo 
progressivamente executada pelas empresas 
públicas e privadas, principalmente pelo 
governo. Na Petrobrás, 80% do quadro 
da estatal é de terceirizados. Apinhado de 
ex-sindicalistas da CUT indicados pelo 
PT ocupando rendosos cargos de direção, 
houve avassalador crescimento do número 
de terceirizados na Petrobrás , trabalhando 
precariamente em diferentes áreas da 
companhia e de suas subsidiárias, desde 
nas áreas administrativas a plataformas de 
produção de petróleo no mar. 

A fórmula 85/95 além de manter o 
famigerado fator previdenciário, obriga 
o trabalhador a ter que apresentar dois 
fatores para a aposentadoria (idade 
+ tempo de contribuição). A medida 
tramada pelo governo junto com os 
políticos é ainda pior que o famigerado 
fator previdenciário pois para ter a 
aposentadoria integral os homens tem 
que ter 60 anos de idade mais 35 anos 

de contribuição e as mulheres 55 anos 
de idade mais 30 de contribuição, fora 
disso continua o fator previdenciário e 
ainda possibilita passar para  95/105.
Nessa época de serviços temporários, 
terceirizados, esporádicos, de 
desemprego, onde o trabalhador 
não consegue manter a contribuição 
contínua ao INSS, acontece do 
trabalhador chegar acima de 65, 70 
anos e não ter completado 25 anos de 
contribuição. No setor da construção, 
por exemplo, com contratações por 
temporadas nas obras por etapas, muitas 
vezes em “gatos” que dão desfalques 
nas contribuições etc, são muitos os 
trabalhadores que, após anos e anos de 
serviço, não conseguem atingir o tempo 
de contribuições exigido.

Nas áreas de limpeza, vigilância e 
teleatendimento, o governo do PT (Lula/
Dilma), desde o inicio da tramitação do PL 
4330, aumentou em 2.500% em média a 
terceirização nesses setores do serviço 
público, com gastos de R$ 21,9 bilhões. 
O governo terceirizou atividades fins e 
continua fazendo isso numa velocidade 
monstruosa e suspeita. Terceirização é 
também a principal forma dos políticos 

aumentarem a roubalheira dos recursos 
públicos. 

Nas obras da construção, o governo tem 
dado aval para a terceirização, superexploração 
e a escravização de trabalhadores nas obras do 
PAC (usinas hidrelétricas, portos, estradas etc), 
do “Minha casa, minha dívida” e todas outras 
obras onde as empreiteiras deitam e rolam 
abusando do suor e sangue dos operários.

O Marreta e 
a Liga Operária 
conclamam todos(as) 
trabalhadores(as) a 
repudiar os ataques do 
governo, da patronal e 
dos políticos contra os 
direitos trabalhistas. 

 

Governo Dilma (PT) canalha, políticos corruptos e pelegos 
das centrais atacam a aposentadoria dos trabalhadores

PREPARAR A GREVE GERAL!

É hora de REVOLTAR contra os cortes 
de direitos, a maldita terceirização, o 
aumento da exploração e a opressão!


