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Conheça quem está 
lutando por você!

Hoje, as empresas podem só 
terceirizar as atividades-meio, 
que não correspondem ao objetivo 
principal do negócio, como exem-
plos a portaria e a segurança. 

O grande perigo desse Projeto 
é que permite que a companhia 
aérea terceirize a atividade-fim,  a 
principal da empresa, que é proi-
bida no Brasil pela Súmula 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho.

No caso da aviação, atividades-
-fim como check-in, despachante, 
manutenção de aeronaves, entre 
outras fundamentais para a segu-

rança dos passageiros estão em 
risco.  Com aprovação do PL 4330, 
esses serviços poderão ser todos 
terceirizados.

Isso significa que todas as con-
quistas sociais e econômicas, as-
seguradas depois de muitas lutas 
da FENTAC/CUT e dos Sindicatos 
filiados serão perdidas, porque 
estes trabalhadores serão  demi-
tidos  e passarão a ser represen-
tados por empresas terceirizadas, 
que em nome do lucro,  preca-
rizarão  os direitos  e reduzirão  
salários.

Conquistas 
trabalhistas

 e sociais

Aumento todos 
os anos nos 

salários 

Periculosidade e
 Participação nos 

Lucros e 
Resultados

Licença-
maternidade
de 180 dias e 

outros direitos

A Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
a FENTAC, os Sindicatos filiados dos aeronau-
tas, aeroviários e aeroportuários e importantes 
centrais sindicais estão realizando protestos 
em todo o País exigindo o arquivamento deste 
Projeto. Lembrando que ele já foi aprovado na 
Câmara dos Deputados e agora depende de vo-
tação no Senado. 

Também defendem os direitos dos trabalha-
dores a Associação Nacional dos Magistrados 
do Trabalho (Anamatra), o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) e o Ministério Público do 
Trabalho (MPT).

Vales-refeição 
e alimentação 

garantidos

Garantia de 
emprego à ges-
tante e auxílio 

creche

PL 4330 é Retrocesso!                                                               Saiba quem está 
contra a classe 

trabalhadora 

E AGORA, 
QUEM VAI 
DEFENDER 
NOSSOS 

DIREITOS?

NÃO TENHO 
MAIS PAGAMENTO 
DOBRADO DURANTE 

DOMINGOS E 
FERIADOS

NÃO POSSO MAIS 
PLANEJAR MINHA 

GRAVIDEZ 

VIREI 
TERCEIRIZADA E 

MEU SALÁRIO FOI 
REDUZIDO EM 50%

Na primeira votação na Câmara dos 
Deputados, ocorrida no dia 8 de abril,  
324 deputados votaram a favor (a maio-
ria é ligada a grupos empresariais), 137 
contra e duas abstenções.

Na segunda votação, realizada no dia 
22 de abril, a maioria dos deputados, ou 
seja, 230 votaram a favor e 203 foram 
contra.

Os principais defensores deste nefas-
to PL são:

- Deputado do PMDB, Eduardo 
Cunha, presidente da Câmara dos De-
putados

- Deputado do Solidariedade, Pauli-
nho da Força

- Deputado do PMDB, Sandro Mabel, 
autor do PL

- Central Força Sindical

Agora nossa luta é 
no Senado!

Mande e-mail para o Senador/
Senadora que foi eleito no seu Es-
tado, pedindo para que vote con-
tra a precarização do trabalho. 
Acesse no Portal FENTAC (www.
fentac.org.br) a relação de todos 
os Senadores do Brasil.

O Senado também disponi-
bilizou o link: (http://www12.
s e n a d o . g o v. b r / e c i d a d a n i a /
visualizacaotexto?id=164641) 
para que os trabalhadores opi-
nem. 

No último dia 4 de maio, mais de 
21.200 pessoas votaram contra o 
PL 4330. Faça parte desta luta!

FIM DOS DIREITOSFIM DOS DIREITOS

REDUÇÃO DOS SALÁRIOSREDUÇÃO DOS SALÁRIOS



Publicação da FENTAC/CUT é de responsabilidade da Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil da CUT. Conselho Editorial: Luiz Sergio de Almeida Dias, presidente- Orisson de Souza Melo, diretor de Finanças 
e Luiz Pedro Lucena, diretor de Comunicação. Produção Editorial: Mídia Consulte Comunicação e Marketing (www.midiaconsulte.com.br) - Editora e Jornalista Responsável: Viviane Barbosa Mtb: 28121 - Redação e 
revisão : Vanessa Barboza Mtb: 74572 - Projeto Gráfico: Egberto Lima – Assistente de Criação: Beatriz Chaves - Impressão: RD Gráfica Tiragem: 10 mil

Solidariedade 
internacional 

Conheça a realidade dos 
terceirizados

Hoje no Brasil tem mais 12 milhões de postos de trabalho terceirizados. Caso 
seja aprovado no País, o  PL 4330 prejudicará mais de 45 milhões de 

trabalhadores com carteira assinada

Fonte: Dossiê "Terceirização e Desenvolvimento: uma conta que não fecha", e Revista Carta Capital 

Maus empregadores 
sairão impunes

A maioria das empresas 
terceirizadas não paga nenhum 
direito. Por conta disso, o traba-
lhador tem que entrar na Justiça. 
Só no Tribunal Superior do Tra-
balho tem mais 15 mil processos 

sobre terceirização na fila. 

Trabalho escravo 
crescerá

A mão de obra terceirizada é 
usada para tentar fugir das 
responsabilidades trabalhistas. 

Cerca de 90% dos trabalhadores 
resgatados do trabalho 

escravo no Brasil, nos últimos 
quatro anos, eram terceirizados.

Preconceito no trabalho 
Denúncias de discriminação estão 

em setores onde há mais 
terceirizados, chamados de 

"segunda classe".

Acidentes aumentarão
Os terceirizados são os que 
mais se acidentam no trabalho 
e mais de 80% das vítimas são 

fatais.

Aumento na jornada 
Terceirizados trabalham, em 
média, 3 horas a mais por 

semana do que os contratados 
diretamente.

Salário reduzido 
Terceirizados recebem 24% 
menos do que o dos 
empregados com carteira 

assinada.

A coordenadora da Red LATAM 
(formada por sindicatos de 
trabalhadores das aéreas LAN 

e TAM) da Federação Internacional dos 
Trabalhadores em Transporte (ITF), Dina 
Feller, manifestou apoio aos trabalhado-
res brasileiros que estão com seus direitos 
ameaçados após a aprovação da Câmara 
dos Deputados do PL 4330, que permite 
a terceirização de todos os setores e traz 
consequências nefastas: a redução de sa-
lários, o fim dos direitos, a precarização 
no trabalho e o aumento da jornada. 

“Temos experiências de leis similares 
e sabemos que isso gera menos empregos 
e péssimas condições de trabalho. Além 
disso, gera mais competitividade entre os 
trabalhadores pra ver quem fica em de-
terminado posto, com a promessa de ter 
estabilidade no emprego”, relata.  

Precarização e retrocesso
Dina citou a situação dos trabalhado-

res chilenos. “Esses problemas já foram 
detectados em países onde a terceiriza-
ção sem limites é possível, por exemplo, 
no Chile, onde os trabalhadores sofrem 
com esse tipo de regime. As empresas 
terceirizam e quarteirizam suas forças de 
trabalho para ter menor custo”, destaca.

Ela também fez um alerta sobre a ter-
ceirização no setor da aviação, que cons-
tantemente é atingido por esse tipo de 
prática. “No começo tudo é muito bonito, 
mas quando está implementado começa 
a surgir os problemas  dentro dos Sindi-
cados e nas relações de trabalho. Na nos-
sa região, estamos lutando contra essas 
leis neoliberais. Não podemos retroceder 
dessa forma. Temos que lutar por tudo 
que conquistamos”, salienta.

A luta continua 
Dina deixou uma mensagem: “Com-

panheiros e companheiras brasileiros, 
a luta continua. Sejam fortes porque o 
Brasil precisa continuar sendo um País 
organizado, com a classe trabalhadora 
atuando ativamente dentro dos sindica-
dos”, finaliza.
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