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62 Anos na Luta da Classe Trabalhadora!

A confraternização, realizada 
no dia 27 de setembro, iniciou 
com um resgate da história e das 
lutas do Sindicato. A mesa foi 
composta pelos coordenadores 
Bernadete Menezes, Rosane 
Souza e Edson Luís Costa. 
 Na ocasião, a palavra foi 
passada para Rosane, que fez a 
leitura do resgate da História e 
Luta do Sindicato até os dias de 
hoje. “Representar a categoria, 
isso dá mais força, mais 
vontade, enaltece de continuar 
contribuindo”, finalizou Rosane.

A Coordenadora Bernadete 
Menezes colocou a necessidade 
de atenção para as lutas atuais 
da categoria como a flexibilização 
das 30 horas semanais e a 
votação no CONSUN para UFRGS, 
UFCSPA e IFRS; o fortalecimento 
da luta pela política salarial 
e o esforço de que se torne 
nacionalmente unitária para 
garantir vitórias aos servidores 
técnicos administrativos junto à 

FASUBRA; e etc. “Esse é nosso 
papel: encher de conteúdo o 
sindicato. Ele não pode perder 
seu significado. Tem que ser de 
luta, de mobilização”, afirmou 
Bernadete.
 O Coordenador Edson Luis 
Souza destacou o crescimento da 
administração do sindicato, com 
a participação social e política 
construída pela base. “A Assufrgs 
é uma das entidades mais 
respeitadas a nível nacional pela 
sua história e luta. E, esse papel 
da Assufrgs só é possível devido 
a toda a base que constrói junto, 
podendo colocar os anseios da 
categoria na representatividade 
junto ao governo federal, seja 
na reitoria, ou em Brasília – em 
todos os lugares que a gente 
tem abrangência. A gente não 
perde tempo! Apoiamos os 
terceirizados, os professores e 
alunos!”, disse Edson.

Os servidores técnico-

administrativos seguiram a 
comemoração com um parabéns 
à entidade. Houve também a 
divulgação do abaixo-assinado 
pela regulamentação das 

viagens internacionais, que está 
sendo puxado pela ASSUFRGS. 
O abaixo-assinado encontra-se 
disponível nas sedes da Assufrgs 
- Centro e Campus do Vale.

No mês de setembro, a ASSUFRGS comemorou mais um ano de luta e história 
na defesa dos direitos  trabalhistas dos servidores técnico-administrativos e da classe trabalhadora brasileira. 

A Plenária Nacional da 
FASUBRA, realizada nos dias 13 
e 14 de setembro, em Brasília, 
debateu temas pertinentes do 
cenário político atual, e traçou 
os próximos passos da entidade 
no movimento sindical. 

As discussões sobre a 
intervenção militar imperialista 
na Síria pelos EUA que fere 
a soberania dos povos, a 
espionagem industrial ao Brasil, 

a greve dos professores no Rio 
de Janeiro e os ascensos dos 
movimentos com greves da 
classe trabalhadora foram os 
elementos balizadores para a 
formação do calendário de lutas 
e as pautas da FASUBRA para o 
próximo período.

O calendário de lutas 
tem como base o destaque 
às seguintes exigências 
colocadas pelos servidores: 

instalação imediata 
da mesa de 
negociações do 
resultado dos GT’s 
(Reposicionamento 
dos aposentados e 
de Racionalização); 
a democratização 
nas universidades; 
a ascensão funcional 
no serviço público; 
a denúncia das 

perseguições que vários 
dirigentes e ativistas sindicais 
vêm sofrendo nas universidades; 
a liberação de dirigente sindical; 
a luta interna nas universidades 
pelos turnos contínuos com 
redução da jornada de trabalho, 
objetivando a abertura da 
universidade em tempo integral 
a população, bem como o 
enfrentamento à EBSERH,    
dentre outros ataques que o 
governo Dilma vem tentando 
proferir contra o funcionalismo 
e a universidade pública por 
conta da sua política econômica 
conservadora.

A FASUBRA deliberou, 
ainda, o fortalecimento da luta 
contra o PL 4330. Outro ponto 
importante para os servidores 
é a construção de um dia 
nacional de luta em conjunto 

com o serviço público, no mês 
de outubro, “denunciando o 
governo por não haver recebido 
até hoje a representação dos 
trabalhadores, que protocolaram 
sua pauta geral em janeiro 
de 2012, dando destaque à 
antecipação das parcelas do 
acordo de greve”.

Outras questões como 
atividade em Brasília com 
convocação dos aposentados, no 
próximo dia 28; intensificação 
da campanha nacional sobre 
turnos contínuos com redução 
da jornada de trabalho e um dia 
luta pelas 30h; participação nas 
campanhas contra o leilão dos 
poços de petróleo; e publicação 
de declaração política da 
FASUBRA junto a CONTUA 
contra a intervenção imperialista 
na Síria também fazem parte do 
calendário de lutas da entidade. 

PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA APROVA CALENDÁRIO DE LUTAS



O Itaú e outras empresas já 
colocaram que não querem que as 
mobilizações se repitam. Então, 
o Estado reforçou os aparelhos 
coercitivos. Isso faz parte de um 
cerco ditatorial, pois não tinha nada  
o que apreender em casa. Chamar de 
quadrilha é um absurdo, pois foram 
milhões de pessoas que se mobilizaram 
desde junho, por diversas questões, 
no Brasil! Lucas Maróstica

 A ASSUFRGS participou do Mutirão 
da Saúde da Faculdade de Odontologia da 
UFRGS no Quilombo da Costa da Lagoa, no 
município de Capivari, em setembro.
 A ação levou atendimento 
odontológico, bem como triagem e 
verificação das condições básicas de 
saúde dos quilombolas, através de 
estudantes voluntários dos cursos de 
Medicina, Odontologia e Enfermagem da 
Universidade.    
 Cerca de 100 pessoas, entre crianças, 
adultos e idosos foram atendidos, e os casos 
mais graves de saúde, foram encaminhados 
ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
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Q u i l o m b o l a s

A  Ditadura da Democracia
outubro/2013 3

Depois das manifestações de junho, governos fecham o cerco a movimentos sociais, invadindo casas e perseguindo ativistas políticos.

FASUBRA NA RETA DA REPRESSÃO
 
 A FASUBRA vem relatando nas mesas de 
negociação os ataques às direções e ativistas do 
movimento sindical que têm sofrido desde junho, 
em diversos estados do Brasil. Protocolada no 
dia 01 de outubro, a lista vai desde assédio 
moral aos servidores, perseguição política à, 
inclusive,  cerceamento do exercício de mandato 
classista e demissões. A iniciativa partiu da 
recente reunião com o MEC e FASUBRA Sindical, 
em que o ministro Aloizio Mercadante solicitou a 
listagem dos casos, para que o Ministério possa 
“agir pontualmente e solucionar os problemas 
elencados”. 
 Nos casos relatados, constam desde 
atraso da homologação do estágio probatório  
em servidores que participaram da greve de 
2012, na UFSS, e ponto cortado de outros 
servidores na paralisação de 11 de julho deste 
ano; processos de sindicância para amedrontar 
os trabalhadores, como no caso da UNIFESP; 

até demissão sumária pela reitoria da UFAL 
e afastamento de sindicalista de seu local de 
trabalho a setores em condições insalubres por 
ter criticado publicamente a direção do Hospital 
Universitário. O caso se agrava quando a luta é 
dos  terceirizados: como no caso da UNB, em 
que a empresa PH Service demitiu o porteiro 
Francisco Targino, filiado ao SINTFUB.
 A FASUBRA exige que “medidas 
consequentes sejam tomadas no sentido de se 
garantir a livre manifestação e a liberdade sindical 
nas universidades, direitos constitucionais 
hoje ameaçados por reitores, gestores e parte 
do Governo”, além das lutas dos sindicatos 
filiados à federação no retorno dos funcionários 
demitidos, e reparação aos demais servidores 
que tem sofrido perseguição política. Ao todo, 
nove universidades no país constam no relatório 
de perseguição política a servidores que estão 
na luta democrática nas universidades federais, 
na conquista e ampliação dos direitos da classe 
trabalhadora!

M u l h e r e s

estão tentando construir um 
cenário para chegar ao ponto 

da formação de quadrilha, 
e aí a criminalização dos 

movimentos sociais. 
Matheus Gomes

”

Democracia a serviço de quem?

Cabe salientar a real democracia que vivemos 
no sistema capitalista, que nada mais corre-
sponde senão aos interesses da classe que 
domina nossa sociedade: a classe dos capi-
talistas. A democracia, principal pilar da so-
ciedade burguesa, é apenas a forma política 
de gerenciamento do modo de produção que 
explora os assalariados para viver do lucro 
do trabalho alheio. E, para que este modo 
de produção continue intacto, recorre à força 
quando necessário para que os trabalhadores 
continuem trabalhando e o mantendo na sua 
essência. 

Dois estudantes da UFRGS 
e membros do DCE, Lucas 
Maróstica (Ciências Sociais) e 

Matheus Gomes (História)  tiveram suas 
residências invadidas pela polícia, no dia 1 
de outubro. O mandado judicial expedido, 
sob a justificativa de suspeita de formação 
de quadrilha, apreendeu computadores, 
documentos políticos, livros marxistas, 
panfletos do Bloco de Lutas e cadernos 
com anotações. Seus crimes? Lutar  para 
melhorar as condições de vida do povo. 

Embora o Governador Tarso Genro e 
o Secretário de Segurança Pública tenham 
declarado à mídia burguesa que não se 
trata de perseguição política, o que vemos 
na prática é exatamente o contrário. 
Nenhum dos dois estudantes foi flagrado 
durante as manifestações desde junho 
deste ano, infringindo a lei, quer seja contra 
indivíduos, quer seja contra patrimônio 
público ou privado.
“Foi uma ação coordenada a nível nacional, 
já tivemos casos de sequestro relâmpago 
em Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ). Na 
realidade, é uma tentativa de derrotar 
o movimento à força para evitar que 
as mobilizações voltem a ocorrer, pois 

as pautas estão se desenvolvendo”, 
disse Matheus Gomes, em entrevista à 
ASSUFRGS. 

Procurada pela  imprensa da 
ASSUFRGS, a Secretaria de Segurança 
Pública do Rio Grande do Sul não quis dar 
entrevista sobre os fatos, passando de 
ramal em ramal – tal como faz o governo 
para com os servidores públicos nas 
mesas de negociação.   O estudante Lucas 
Maróstica, também membro do DCE da 
UFRGS, relatou em entrevista a dificuldade 
de ter acesso ao processo, que lhe é de 
direito. “A Luciana Genro (advogada de 
Lucas) foi à delegacia para saber o que 
está sendo colocado, e não foi recebida no 
dia do fato para ter acesso às acusações. 
Consideramos isso uma perseguição 
política. Estamos pedindo que eles nos 
digam publicamente o que são essas 
acusações e as motivações delas, pois não 
se tem nada concreto”, disse Lucas.

Ordens judiciais foram 
executadas após confrontos no Rio de 
Janeiro

Segundo o jornal Zero Hora, no 

último dia 2, as Ordens Judiciais foram 
expedidas em agosto. No entanto, está 
evidente a real intenção dos governos 
estadual e federal na ação conjunta em 
refrear as lutas não só dos estudantes, mas 
dos trabalhadores: foi somente a partir da 
intensificação dos enfrentamentos entre 
professores das redes estadual e municipal 
em greve no Rio de Janeiro com a polícia, 
que o mandado foi cumprido. O cerco 
à luta dos trabalhadores no Brasil, que 
tem ganho amplo apoio dos estudantes, 
é completo por parte da polícia a mando 
das classes dominantes: cerceiam as lutas 
pelos direitos com respaldo na legislação; 
ao passo que nas ruas metem no povo 
indiscriminadamente balas de borracha, 
bomba de gás lacrimogênio,  spray de 
pimenta, e inclusive torturas e invasão de 
casas nos bairros de trabalhadores, como 
denunciado pelos movimentos em julho, no 
Ceará. As jornadas de junho, que tiveram 
início com a luta em defesa do transporte 
público, pipocaram, e a cada medida 
repressiva do Estado, ganharam força em 
todo o Brasil, colocando-se como um só 
corpo na defesa dos direitos dos estudantes 
e trabalhadores. 

“

Anarquistas e professores também são alvos 
da criminalização no RS.

A invasão às residências não se restringiu somente 
apenas aos dois estudantes da UFRGS. Os anarquis-
tas, em Porto Alegre, também são alvos do governo e 
empresários, desde junho, quando a polícia, através 
de mandado, invadiu a sede da Federação Anarquista 
Gaúcha, apreendendo livros e materiais panfletários.  
O assentamento urbano Utopia e Luta, no centro de 
Porto Alegre, e o espaço anarquista Moinho Negro, na 
Azenha, também foram alvos de busca e apreensão 
por parte da polícia, desta vez, em outubro. 

Professores: Outros três professores da rede estad-
ual de ensino, Vagner, Guilherme e Tzusy, membros 
do CPERS, também foram alvo da política de crimi-
nalização dos movimentos sociais. O CPERS, que vem 
há mais de um ano denunciando o não pagamento 
do piso nacional pelo governador Tarso Genro, tem 

ganho forte apoio da sociedade na luta por uma edu-
cação pública de qualidade, com professores valori-
zados, além de um dos principais pesos nas mobili-
zações em Porto Alegre.  
“Nós temos uma avaliação de que o governo Tarso 
quer fazer a política de  destruição dos direitos da 
sociedade e dos trabalhadores, e não quer permitir 
que a denúncia aconteça no estado do Rio Grande 
do Sul. Quer evitar a voz dos movimentos a partir da 
repressão e da perseguição dos movimentos sociais.  
Nós vamos combater a criminalização, não vamos 
permitir o retrocesso que está acontecendo no RS, 
que nos lembra o tempo da ditadura [...] O CPERS 
tem lado! E o lado do CPERS é ao lado da classe 
trabalhadora e dos movimentos sociais!”, declarou a 
presidente do CPERS Rejane de Oliveira, em entre-
vista à Rádio Gaúcha, na defesa dos três professores 
indiciados. 

UNICAMP: Os estudantes da Universidade estadual de Campinas (Unicamp) ocuparam a reitoria da universidade, no último dia 3, contra a entrada da 
Polícia Militar no campus.  A entrada da PM no campus representa um retrocesso da livre manifestação, e os estudantes intensificaram a luta após  abuso de 
abordagem policial a estudantes. 

USP: No dia 1 de outubro, professores, servidores técnicos e estudantes ocuparam a reitoria da Universidade de São Paulo, reivindicando eleições diretas na 
USP e o fim da lista tríplice, que permite que o governador escolha os reitores da Universidade. No mesmo dia, os estudantes deflagraram greve estudantil 
imediata e por tempo indeterminado.  A greve que iniciou no campus central da zona oeste, ganhou força e se alastrou aos demais campi, como o da USP 
leste. Segundo o DCE da USP, há indicativo das demais faculdades aderirem à paralisação.

 A FASUBRA e os sindicatos filiados 
deram início à campanha Outubro Rosa 2013, 
na informação e conscientização sobre o câncer 
de mama.  Tal doença que, somente em 2012, 
foram diagnosticados 56.680 novos casos – sendo 
que 12.852 pessoas vieram a óbito. Entre esses 
números, 147 casos masculinos, e 12.705 entre 
mulheres. 
Confira abaixo a reprodução de algumas infor-
mações do Instituto Nacional do Câncer sobre o 
assunto:

O que é câncer de mama?
O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum 
nas mulheres no Brasil. É uma doença causada 
pela multiplicação anormal das células da mama, 
que forma um tumor maligno. O câncer de mama 
tem cura, se descoberto no início.

Como é possível descobrir a doença cedo?
Por meio da realização de alguns exames, princi-
palmente do exame clínico das mamas e da ma-
mografia. Toda mulher com 40 anos ou mais de 
idade deve realizar o exame clínico das mamas e 
mamografia anualmente. Além disso, toda mulher 
entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma 
mamografia mesmo que não tenha sintomas. O 
risco de câncer de mama aumenta com a idade e o 
diagnóstico precoce aumenta a chance de cura do 
câncerde mama.

Como a mulher pode perceber a doença?
O câncer de mama pode ser percebido pela mulher 
como um caroço, acompanhado ou não de dor. A 
pele da mama pode ficar vermelha ou parecida com 
uma casca de laranja ou surgirem alterações no 
bico do peito. Também podem aparecer pequenos 
caroços na região embaixo dos braços, nas axilas. 
Lembre-se de que nem sempre essas alterações 
são sinais de câncer de mama. Se observar algu-
ma alteração a mulher deve procurar uma unidade 
básica de saúde ou Ambulatório Saúde da Mulher.

O que mais a mulher pode fazer para se 
cuidar?
Tenha uma alimentação saudável e equilibrada 
com frutas, legumes e verduras; Procure controlar 
seu peso corporal, principalmente depois da 
menopausa;Pratique atividades físicas; Não fume;
Converse com seu médico, caso você precise se 
submeter à reposição hormonal.

Para ler a íntegra da matéria, acesse o site da 
Fasubra: http://www.fasubra.org.br/

D i a  d o  I d o s o

No 1º de outubro comemoramos o Dia 
Internacional do Idoso, data criada em 
1982, pela Organização das Nações Unidas. 
Saudamos todos os 
idosos, neste mês, que 
fazem parte da 
nossa memória 
e história 
presentes nos 
dias de hoje, seja 
nas lutas pelos 
direitos trabalhistas 
quando ativos, 
seja na transmissão 
dos valores de uma 
sociedade mais justa, 
livre e igualitária às 
novas gerações.

ASSUFRGS NA LUTA 
CONTRA O CÂNCER DE MAMA!
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A Dura Realidade dos Terceirizados
O PL 4330 é a nova armadilha do governo federal a serviço das empresas. 

 O Projeto de Lei 
esconde a verdadeira face do 
desmantelamento dos direitos 
básicos e sociais conquistados 
pela classe trabalhadora no 
curso da História, com vistas a 
diminuir os custos de trabalho 
para aumentar os lucros dos 
empresários.

 O PL 4330 promete 
regulamentar a terceirização no país. 
Mas, se mostra enquanto ideologia 
quando vemos, na prática, pois o 
modelo de contratação permite que 
seja adotado em todos os setores 

da empresa, abrindo caminho para 
que todos os trabalhadores  sejam 
pessoas jurídicas. Na realidade, o 
projeto permite uma flexibilização 
dos direitos trabalhistas: acabando 
com 13º salário, férias remuneradas, 
FGTS, vale-transporte e refeição, 
assistência médica e aposentadoria, 
seja para trabalhadores do campo ou 
da cidade.  Além disso, a Emenda 3 
prevê restrições fiscais do Ministério 
do Trabalho e da Previdência para 
punir as empresas que mantenham 
vínculo empregatício como 
prestadores de serviços. 
 

 O PL 4330 quebra a 
regra colocada pela CLT, no que 
diz respeito a vinculação do 
empregado diretamente com a 
empresa, permitindo que aumente 
a concorrência entre os próprios 
trabalhadores na venda da sua força 
de trabalho. Com a alta concorrência 
entre a própria classe trabalhadora, 
diminui os custos de produção, pois 
permite aos capitalistas que paguem 
salários menores frente a carnificina 
em busca de trabalho para sobreviver. 
Este fato não é agitação barata da 
esquerda: Segundo dados do Dieese, 
os trabalhadores terceirizados 

ganham em média 27,1% menos 
que os contratados diretamente 
– aumentando a desigualdade de 
renda.  
 A  jornada de trabalho também 
sofre ataques, uma vez que trabalham 
três horas a mais por semana para as 
empresas, em condições de trabalho 
bem mais sucateadas: 8 a cada 10 
trabalhadores que sofrem acidentes 
de trabalho são terceirizados. Os 
dados são ainda mais estarrecedores 
quanto às vítimas de morte por tais 
acidentes: a cada cinco trabalhadores 
mortos, quatro são terceirizados.
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Publicação da Associação dos Servidores da UFRGS, UFCSPA e IFRS Gestão 2011/2013 | Coordenação Geral: Bernadete Menezes (Berna), Rosane Barcelos Souza e Edson Luíz 
de Souza |  Coord. de Adm. e Finanças: Maria Schirlei Cassel e Mozarte da Costa | Coord. de Educação Política e Sindical: Roselei Knevtiz Prua e Gabriel Focking | 
Coord. de Saúde e Seg. do Trabalhador: Maria de Lourdes Ambrosio e Sandra Stefani | Coord. de Divulgação e Imprensa: Alexandre Bastos | Coord. de Cultura, Esp. e Lazer: 
Edison dos Santos e Maria Luíza Silva | Coord. de Jurídica e Relação de Trab.: Mária de Fátima  Andrade e Maribel Nunes | Coord. de Assuntos de Aposentadoria: Salete Maria 
Wiggers e Mauro José dos Anjos .
Edição, Jornalista Responsável: Flavia Alli - MTB 16779  | Impressão:  RML Gráfica ltda.  | Tiragem: 4500 exemplares  | www.assufrgs.org assufrgs@gmail.com 
imprensa@assurgs.org.br secretaria@assufrgs.org.br  | A.v João Pessoa, 1392 CEP 90040001/Fone: 051 32281054

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul o quadro não é muito diferente. 
Para mostrar a degradante situação que são expostos os trabalhadores 
terceirizados na Universidade, a imprensa da ASSUFRGS realizou entrevistas 
com vítimas deste modelo de contratação. 

A fim de evitar perseguições e retaliações por parte das empresas e da 
reitoria, os trabalhadores tiveram seus nomes trocados. Mas a situação é real 
e precisa ser acabada.

TERCEIRIZADOS  REALIZAM SUAS REFEIÇÕES NOS BANHEIROS SANITÁRIOS E MATOS, NA UFRGS. 

 Para Amanda, o dia inicia no Colégio 
aplicação com a ausência de sala/espaço para 
trocar de roupa e guardar seus pertences. Em um 
banheiro em reforma, improvisado, misturam-se 
a materiais de construção atirados, sem condições 
alguma de estrutura para realizar a troca de 
roupas. 
 Mas, o dia de trabalho não para por aí: 
Sem local adequado para alimentação, Amanda é 
apenas mais uma entre tantos terceirizados que 
para se alimentar e continuar trabalhando, precisa 
ir ao banheiro, mais especificamente, no vaso 
sanitário, para fazer a refeição. 
 A história de Amanda se repete semelhante 
aos demais funcionários do Campus do Vale. No 
setor 4 do Campus, muitos deles precisam ir aos 
matos do campus para realizar suas  refeições. 
“Se a GERT nos vê comendo no mesmo espaço 
dos servidores, nos dá advertência, e depois a 

gente sabe: vem a demissão”, diz Amanda. 
 Outra terceirizada, Débora, denuncia 
a questão do vale-alimentação, que também 
prejudica a vida do  trabalhador. “A empresa 
fornece um cartão vale-alimentação. O campus 

tem o RU, mas não aceita este cartão”, relata 
Débora frente a dificuldade de garantir os direitos 
trabalhistas para manutenção de uma vida 
saudável.

Ponto Eletrônico, chuva e sucateamento 
das condições de trabalho.

 Os trabalhadores terceirizados, ainda, 
sofrem com o sucateamento das condições de 
trabalho. No Colégio Aplicação, por exemplo, o ponto 
eletrônico foi retirado do local, sem explicações. 
Essa situação faz com o que os trabalhadores se 
desloquem por uma grande distância, em uma 
estrada esburacada, em meio ao mato do campus, 
que em dia de chuva vira um verdadeiro lodo. Os 
uniformes ficam enxarcados, e os trabalhadores 
precisam continuar nas atividades da forma que 
estão, colocando em risco sua própria saúde.
 Outra questão é a segurança do campus, 
uma vez que a Universidade comporta três turnos, 

e os terceirizados à noite, principalmente as 
mulheres, ficam à mercê da falta de iluminação e 
riscos à vida e integridade do seu corpo.  
 “A gente se troca num banheiro em 
reforma, come num vaso sanitário, e ainda 
sofremos com o deslocamento do ponto eletrônico 
em dias de chuva, e os colegas com a segurança à 
noite. Porque temos que nos esconder? Não somos 
seres humanos que nem todos? Estamos sendo 
tratados como lixo, na verdade!”, relata Débora. 

Em outros campi da UFRGS, recebemos relatos 
de falta de estrutura, bem como a obrigação de 
trabalhar com roupas (uniformes) rasgados, já 
que as empresas não garantem ao trabalhador 
terceirizado seus plenos direitos.

Cerceamento da 
organização sindical

 A diferenciação entre 
contratados e terceirizados no 
plano privado corresponde ao 
serviço público como no caso 
acima, em que os terceirizados 
tem direitos trabalhistas muito 
abaixo dos servidores, e até 
mesmo dos garantidos  via CLT. 
 O PL 4330 atua também 
na fragmentação das lutas da 
classe trabalhadora, uma vez que 
diferencia os trabalhadores pelo 

regime, e desvaloriza o trabalho 
sem respeitar a dignidade humana. 
Sem contratar diretamente os 
trabalhadores, a terceirização 
fragiliza a organização sindical 
dos mesmos, além de extinguir 
a responsabilidade quanto às 
obrigações trabalhistas.   
 Isso já acontece na 
UFRGS: segundo Amanda, quando 
os trabalhadores reclamam ou 
reivindicam seus direitos à GERT, 
esta diz que é de responsabilidade 
da empresa terceirizada; e 

quando questionada a empresa, 
empurram à administração da 
Universidade  o problema. 
 O trabalhador, já 
que se vê restrito na luta 
enquanto indivíduo,  acaba não 
reivindicando seus direitos,  pois 
fica passível de retaliação e 
demissão por parte da empresa 
contratada, uma vez que não 
consegue se organizar enquanto 
classe trabalhadora na luta por 
seus direitos! 


