
VIGILÂNCIA 
CONSTANTE

Infelizmente ainda existem empregadores que 
insistem em descumprir legislações trabalhistas, de 
segurança ou normas constantes em instrumentos 
coletivos de trabalho. Outros não zelam pela 
ambiência nos locais de trabalho e comprometem a 
paz social com atitudes que comprometem a moral 
dos subordinados e essas condenáveis atitudes 
provocam nas pessoas doenças como estresse, 
síndrome do pânico, depressão e outros males.

Neste contexto a atuação da nossa entidade 
sindical mantém-se constante e rigorosa, com 
ações voltadas para soluções por meio do diálogo e, 
se necessário, com representações junto ao 
Ministério Público do Trabalho e de ações judiciais. 
As informações devem ser encaminhadas ao 
Sindicato com riqueza de detalhes e o sigilo quanto 
aos reclamantes é garantido.

LUTA CONTRA A 
TERCEIRIZAÇÃO

O projeto de lei que visa ampliar a terceirização 
sem limites (PLC-30, antigo PL-4330/2004) continua 
tramitando no Senado Federal. As alterações 
propostas são prejudiciais à classe trabalhadora ao 
permitir que as empresas terceirizem todas as suas 
áreas de atuação, inclusive sua atividade fim. 
Atualmente a terceirização é permitida apenas para 
atividades meio.

Desde a apresentação desse projeto em 2004, 
pelo deputado goiano Sandro Mabel, as entidades 
sindicais lutam contra a sua aprovação. Foi votado e 
aprovado pela Câmara dos Deputados em 2015 e 
atualmente se encontra no Senado Federal. Caso 
seja aprovado, praticamente todos os trabalhadores 
hoje empregados poderão ser terceirizados e terão 
seus salários e direitos trabalhistas extinguidos.
 Portanto, as lutas do movimento sindical em 
defesa dos interesses e direitos da classe precisam 
ser fortalecidas constantemente. Neste contexto a 
sindicalização é primordial, porque juntos somos 
mais fortes.
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