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PL 4330 e a precarização na relação de trabalho 

No dia 15/04, os tra-

balhadores tomaram as ru-

as contra a terceirização e 

sua consequente precari-

zação no trabalho, que ti-

rará direitos trabalhistas 

desqualificando serviços, 

proposta pelo PL 4330. 

A partir da década de 

90, assistimos o neolibera-

lismo fomentando cada vez 

mais esse tipo de relação e 

lá já prevíamos, como re-

presentantes dos empre-

gados, tanto quanto pode-

mos ver nos dias de hoje, 

como a terceirização des-

carta as conquistas dos 

trabalhadores, o quanto 

escraviza, ignorando as 

condições do contrato de 

trabalho, e o quanto isso 

interfere na prestação dos 

serviços à sociedade. 

Hoje, isso é fato 

comprovado, é só observar 

o mercado de trabalho e 

como esses serviços refle-

tem nas nossas vidas. Não 

se trata de nenhuma previ-

são ou interpretação. É fa-

to.  

Desejando diminuir 

gastos com a folha de pa-

gamento, muitos empresá-

rios, e até a administração 

pública indireta como tes-

temunhamos, usam e abu-

sam da terceirização, mas 

a legislação em vigor ainda 

impõe limites a essa 

“festa”. 

O Deputado Federal 

Sandro Mabel (PMDB), au-

tor do PL 4330, é empresá-

rio, portanto, não fará 

mesmo defesa da relação 

de trabalho em benefício 

dos trabalhadores. O texto-

base do PL 4330 é inconsti-

tucional. Fere os princípios 

da administração pública (Art. 

37 CF), permitindo a terceiri-

zação de atividades fim da 

administração indireta, ou 

seja, propõe que percamos 

nossos empregos, propõe um 

festival de terceirizadas atu-

ando nas empresas públicas.  

Esta ampliação ilimitada 

da terceirização, que os seto-

res empresariais conservado-

res querem no país, reduzirá 

salários, aumentará jornadas 

de trabalho e suprimirá garan-

tias profissionais. 

O projeto passou em 

primeira votação, mas a cha-

mada do movimento às ruas 

contra tudo isso fez a Câmara 

dos Deputados recuar, na noi-

te do dia 14/4, com a apre-

sentação de uma emenda, 

retirando do texto-base a 

autorização para a terceiri-

zação nas empresas públicas 

e de economia mista. 

A terceirização é uma 

realidade que consome a a-

tuação da DR diariamente. 

Nada mais foi contratado, 

desde a nossa. Em RD, bar-

ramos contratações preten-

didas para a Copa do Mundo. 

Denunciamos a ilegalidade 

da atuação das terceirizadas 

na revisão semafórica e con-

tinuamos sendo a “pedra no 

sapato”. 

Mas precisamos cortar 

esse mal na sua raiz. Conhe-

çam os parlamentares que 

votaram contra nós. Aces-

sem www.drcet.com.br . Es-

ses não podem nos repre-

sentar. 

Mobiliário da Central A vez da calçada e do pedestre 

A DR participa de to-

das as reuniões do CMTT, 

fazendo dessas uma opor-

tunidade para tratar com a 

gestão e segmentos os as-

suntos de interesse dos 

empregados e da cidade. 

A reunião do dia 16 

de abril teve como pauta a 

apresentação de estudo e 

proposta do GT - Grupo de 

Trabalho de Calçadas e Pe-

destres para integrar o 

PlanMob – Plano de Mobili-

dade Urbana. 

Há muito tempo os 

profissionais reiteram a ne-

cessidade desse tema ser 

tratado com a devida im-

portância que tem para a 

cidadania. Vamos então a-

companhar sua execução? 

A DR em todas suas in-

tervenções vem cobrando a 

gestão para manutenção e 

troca de mobiliário.  

Constatada também 

nas visitas feitas pela DR.   

O Diretor de Represen-

tação, Leandro Camargo co-

brou a DA. O contrato já es-

tá pronto, o que foi confir-

mado pela DA e até a próxi-

ma semana estará assina-

do, amenizando a manuten-

ção do mobiliário, dando as-

sim qualidade no local de 

trabalho. 

  

Estamos aguardando pronunciamento da Desembargado-

ra para marcar nova audiência sobre a denúncia que a DR pro-

tocolou sobre o nosso Plano de Saúde.  

Ressaltamos que ainda estamos recebendo relatório dos 

casos dos empregados que passaram por problemas e deverão 

relatar os fatos no e-mail: democraciaerenovacao@gmail.com. 
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