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Faces do golpe
Câmara aprova texto-base de projeto
que permite terceirização irrestrita

Rumo à Greve Geral

23/03/2017 – Em

Para o presidente da CUT Vagner
Freitas, a partir de agora todos
os trabalhadores que estão em-

mais uma

investimentos em saúde e edu-

pregados correm o sério risco de

etapa perversa do golpe que

cação por 20 anos, inviabilizando

serem demitidos “porque o em-

está afundando o Brasil com a

a sustentação do SUS e do sis-

pregador vai contratar uma em-

retirada de direitos arduamente

tema público de ensino, já tive-

presa para trazer profissionais

conquistados, o plenário da Câ-

mos ainda a blindagem à corrup-

gastando com mão de obra

mara dos Deputados aprovou o

ção para os aliados do poder, a

aproximadamente 30% menos

Projeto de Lei (PL) 4.302/1998,

terceirização é só mais uma fase

e, o que é mais grave, sem ne-

de autoria do Executivo, que

do golpe que lança o país num

nhum direito trabalhista”. No dia

libera a terceirização para todas

futuro de incertezas e temor. E

31 de março a Central convoca

as atividades das empresas. O

ainda há muita coisa ruim a ca-

toda classe trabalhadora a reali-

projeto foi aprovado por 231 a

minho, como a Reforma da Pre-

zar mais um Dia Nacional de

favor, 188 contra e 8 absten-

vidência e o projeto “Escola sem

Mobilização com o intuito de ini-

ções. Após a votação dos desta-

Partido”, que farão com que os

ciar a construção de uma ação

ques, o projeto, que já havia

trabalhadores

capaz de frear as barbáries que

sido aprovado pelo Senado, se-

lhando e que os estudantes não

estão sendo impostas ao povo

guiu para sanção presidencial.

tenham mais acesso à diversida-

brasileiro. E preciso intensificar

de de pensamento e à liberdade

as mobilizações anteriores, for-

de expressão.

talecendo a integração das cate-

A lei abre portas para a
terceirização ampla e indiscrimi-

morram

traba-

nada no mercado de trabalho,

Originalmente, o projeto

inclusive na administração públi-

foi encaminhado à Câmara em

unificada a derrubada desse go-

ca. A terceirização poderá ser

1998 pelo ex-presidente Fernan-

verno golpista.

aplicada a qualquer atividade da

do Henrique Cardoso e aprovado

empresa.

uma

no Senado em 2002. Deputados

escola poderá terceirizar faxinei-

contrários ao projeto criticaram

Com pesar, noticiamos o faleci-

ros (atividade-meio) e professo-

a votação da proposta 15 anos

mento do Edmundo Pereira de

res (atividade-fim). Quando en-

depois e chegaram a defender a

Carvalho ( Dinho mecânico) ser-

trar em vigor, os órgãos públicos

apreciação de outro texto, em

vidor da FUNASA) cedido ao Nú-

poderão substituir servidores por

tramitação no Senado, que trata

cleo de Base Regional de Saúde

trabalhadores da iniciativa pri-

do tema. Para os parlamentares

em Serrinha. O sepultamento

vada. Estima-se que 110 mil

que

PL

ocorrerá às 15h00 min. no cemi-

vagas seriam oferecidas em con-

4.302/1998, a matéria não pas-

tério Celestial de Feira de Santa-

cursos este ano.

sou pelo debate dessa legislatura

na. Nesse momento de dor,

e representa um duro ataque

prestamos condolências aos
amigos e familiares.

Por

exemplo:

Além da aprovação da
PEC da morte, que congelou

combateram

o

aos direitos dos trabalhadores.

gorias, e reivindicar de forma

Luto

