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Terceirização: Todos contra o projeto 4330!
Na quarta-feira (08/04), a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do Projeto de Lei
4330/2004, que regulamenta os contratos de terceirização no setor privado e para as empresas
públicas.

A nova legislação abre as portas para que as empresas possam terceirizar qualquer atividade.
Desse modo, do ponto de vista econômico, as firmas devem otimizar seus lucros a partir do
crescimento da produtividade e reduzir custos, em especial por meio de baixos salários, altas jornadas
e pouco investimento nas melhorias de condições de trabalho, que passam a ser responsabilidade da
subcontratada.
Segundo estudo elaborado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), os trabalhadores terceirizados, que
somam cerca de 12,7 milhões de indivíduos (6,8%) do mercado de trabalho, recebiam, em dezembro
de 2013, 24,7% a menos do que os que tinham contratos diretos com as empresas, tinham uma
jornada de três horas a mais e estavam mais suscetíveis a acidentes de trabalho.
O Sinpro Santos considera o projeto um ataque aos direitos dos trabalhadores. É o caminho da
precarização e do desrespeito à Convenção Coletiva de Trabalho e à CLT.
Fonte: Fepesp

Ensino Superior: Assembleia com falta
abonada!!

AVISO!
Dia 21, terça-feira,
o Sinpro Santos
estará fechado por
conta do feriado
de Tiradentes.

4% é uma proposta indecente. Não merece ser
discutida!

Como definido pela consulta à categoria, os sindicatos
defendem reajuste salarial com ganho real, além de melhorias
na Convenção Coletiva e manutenção de direitos.
O Sindicato reafirma à avaliação de que as mudanças no
Fies não servem de motivo para os patrões menosprezarem as
demandas dos trabalhadores.
No dia 25, serão realizadas assembleias em vários
pontos do estado para que os professores e auxiliares possam
avaliar a Campanha e uma possível proposta de acordo.

PARTICIPE! A Assembleia acontecerá dia 25 de
abril, às 9h na Avenida Ana Costa, 151, sala 52.

