CARTA ABERTA A POPULAÇÃO DO SINDICATO DOS METROVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - ABRIL 2015

DIGA NÃO A PL 4330/04
O QUE É A TERCEIRIZAÇÃO: De forma bem simples, uma empresa contrata outras empresas para
realizarem serviços que não fazem parte da sua atividade principal. Por exemplo, a empresa A é um
banco e contrata as empresas B e C para realizarem, respectivamente, atividades de vigilância e
limpeza que, não são sua atividade principal. A terceirização é uma exceção a regra, pois o normal é que
a relação trabalhista entre empregado e empregador seja direta, sem a existência de intermediários, que
oferecem salários muito abaixo do mercado, com menor atenção a saúde, a segurança e aos direitos
trabalhistas.
PARA QUEM O PL DA TERCEIRIZAÇÃO É BENÉFICO: A Lei, se aprovada, será benéfica apenas para
o empresariado, tanto que o Projeto de Lei 4330/2004 é de autoria do Deputado Federal Sandro Mabel
(empresário do ramo alimentício). Com isso os empresários diminuirão a quantidade de impostos
(tributários e previdenciários) que pagam por contratarem os trabalhadores, além de salários e outros
benefícios.
PORQUE A TERCEIRIZAÇÃO É RUIM PARA TODOS OS TRABALHADORES BRASILEIROS: O
Projeto de Lei 4330/2004 aprovado na Câmara Federal que terá votação no Senado Federal visa
permitir a terceirização de todas as áreas de qualquer empresa. Além dos salários menores
(remuneração até 50% menor que um trabalhador contratado diretamente) e da falta de atenção com a
segurança e a saúde do trabalhador (estatísticas demonstram que a cada 10 acidentes de trabalho, 08
são de trabalhadores terceirizados e de cada 05 mortes por acidente de trabalho, 04 são de
trabalhadores terceirizados), existem incontáveis casos de empresas de terceirização, que não
possuem recursos ou bens disponíveis e simplesmente fecham as portas da noite para o dia, deixando
os trabalhadores sem receber um único centavo, ao mesmo tempo em que a empresa contratante nega
a responsabilidade alegando que já pagou para a empresa terceirizada e as ações judiciais levam anos
até terem uma decisão final, fazendo com o que o trabalhador fique numa situação humilhante de falta
de recursos e muitas vezes até alimentos.
PORQUE A TERCEIRIZAÇÃO É RUIM PARA TODOS OS CIDADÃOS BRASILEIROS: O valor social
do trabalho no país será diminuído, os trabalhadores terceirizados terão jornadas de trabalho maiores,
farão mais horas extras e muitas vezes não receberão por elas. O INSS ficará sobrecarregado em razão
de tantos acidentes de trabalho e doenças do trabalho que se multiplicarão, fazendo com que a
Previdência, como um todo, seja prejudicada. Os salários serão menores, o que levará ao
desaquecimento da economia, problemas na arrecadação fiscal e rombo na Previdência Social. Juntese a isso a redução da produtividade e a prestação de serviços de baixa qualidade para toda a
população.
RESPEITO AO USUÁRIO DO METRÔ-DF: Nós, metroviários do Distrito Federal, entendemos a
necessidade da prestação de um serviço de qualidade e contínuo a você. Porém, é necessária a
mobilização de todos contra este ataque aos direitos dos trabalhadores, podendo ocorrer inclusive
paralisações.

Acompanhe esta luta.
Mobilize-se contra o PL 4330/2004

