
Diga não ao pl4330 e à precarização!



Por dignidade no trabalho e pela manutenção do
emprego, seja contra o PL4330!

Em 2004, sob a justificativa de regulamentar a 
contratação de terceirizados, o deputado federal Sandro 
Mabel (PMDB-GO) apresentou o Projeto de Lei número 
4.330, que precariza ainda mais as relações trabalhistas. O 
texto já recebeu aval do relator e também deputado Arthur 
Maia (PMDB-BA), e está para ser votado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC).

A proposta atinge toda a classe trabalhadora. No caso 
dos bancários, a situação é alarmante pois o PL 4330 permite 
a terceirização das atividades-fim, isto dará aos banqueiros a 
chance de substituir grande parte da categoria por 
trabalhadores terceirizados.

Participe da mobilização
contra o PL4330

Sem pressão, o projeto pode 
ser aprovado e trazer graves 
prejuízos aos bancários e à 
classe trabalhadora em geral.

Para que isso não aconteça, 
convocamos todos os bancários 
e bancárias a enviarem e-mails 
com o objetivo de pressionar os 
deputados a votarem contra o 
PL 4330.

No site da Fetrafi-RS,  
www.fetrafirs.org.br, você tem 
acesso ao link para a lista de 
deputados federais, que deverão 
votar o projeto. Envie 
mensagens de repúdio ao 
Pl4330 aos endereços 
eletrônicos dos parlamentares e 
ajude a evitar a precarização do 
emprego bancário.

Vamos lutar contra mais este 
ataque aos direitos dos 
trabalhadores!

Modelo de contratação que deveria servir para suprir 
necessidades específicas e complementares das 
empresas, jamais o negócio principal, a terceirização é 
utilizada por muitos patrões como forma de aumentar o 
lucro e arrancar direitos da classe trabalhadora.

O PL permite a contratação de terceirizados em todas as 
atividades, inclusive na atividade-fim, a principal da 
empresa, que poderá funcionar sem nenhum contratado 
direto e fragilizará a organização e a representação 
sindical.

O projeto também permite a substituição de todos os 
trabalhadores por terceirizados como forma de diminuir 
custos das empresas.

O texto praticamente extingue a responsabilidade 
solidária, aquela em que a tomadora de serviços não 
precisará quitar obrigações trabalhistas caso não sejam 
cumpridas pela terceirizada.

www.combateaprecarizacao.org.br
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