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MOVIMENTO SINDICAL

 No final do mês de agosto, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que a terceirização irrestrita é lícita e constitucio-
nal. A maioria dos ministros do STF foram favoráveis aos recur-
sos interpostos ao tribunal por parte da Associação Brasileira do 
Agronegócio e da empresa Celulose Nipo Brasileira. Ou seja, a 
instância máxima da justiça brasileira atendeu ao pedido dos em-
presários do agronegócio para precarizar ainda mais as relações 
de trabalho não somente no setor, mas também na indústria, 
comércio e serviços públicos.
 
 O motivo maior da ação se refere à possibilidade de em-
presas públicas e privadas de terceirizar as atividades-fim das 
mesmas, o que até então não era permitido especialmente no 
serviço público. Como forma de precarizar o trabalho e diminuir 
a qualidade do serviço público, diversas atividades-meio (segu-
rança, limpeza etc) já se tornaram terceirizadas. Agora, com o 
julgamento do STF, as atividades-fim também poderão ser ter-
ceirizadas. Por exemplo, nas universidades públicas poderão ser 
contratadas empresas terceirizadas de professores e professoras 
para ministras aulas e outras atividades de ensino, que são a 
finalidade das instituições de ensino.

 Desde a aprovação da Lei da Terceirização e a Reforma 
Trabalhista do governo Temer, os argumentos utilizados para isso 
não se sustentam na realidade concreta. A defesa de que reti-
rar direitos trabalhistas geraria mais empregos é completamente 
mentirosa quando verificamos o aumento do desemprego e con-
trários precários de trabalho. Tais medidas operam apenas com 
a intenção de ampliar a lucratividade dos patrões para que estes 
se “salvem” da crise e a classe trabalhadora pague um alto preço 
por isso.

 A ampliação da terceirização também tem como objetivo 
enfraquecer as relações de trabalho e negociação por parte dos 
sindicatos, pois os trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas 
vivem condições tão precárias de trabalho que a organização sin-
dical se torna ainda mais difícil com as ameaças dos seus patrões 
legitimados pela justiça burguesa. 

 Veja abaixo como a terceirização prejudica o trabalhador e 
a trabalhadora

DEMISSÕES NA LATAM

 Dia 20 de agosto, a com-
panhia Latam Airlines, maior 
grupo de transporte aéreo da 
América Latina, anunciou ter-
ceirização de serviços com a 
demissão de aproximadamen-
te 1,3 mil trabalhadores dos 
aeroportos internacionais de 
Guarulhos (SP) e Tom Jobim 
(RJ). 

 Os serviços terceirizados 
foram dos setores de Ground 
Handling, que são de rampa 
e limpeza, gestão de equipa-
mentos de solo (GSE) e aten-
dimento a clientes com baga-
gens perdidas ou danificadas 
(Lost Luggage).

DEMISSÕES NA SAÚDE

 Em 5 de setembro, a 
mantenedora do Hospital Mãe 
de Deus de Porto Alegre-RS, 
demitiu 326 trabalhadores e 
trabalhadoras que atuavam 
nos setores de nutrição e hi-
gienização do hospital. Den-
tre as demissões, até mesmo 
mulheres grávidas, pessoas 
às vésperas de aposentado-
ria, retornando de acidentes 
de trabalho e integrantes da 
CIPA. 

 A mantenedora do hospi-
tal irá contratar uma empresa 
terceirizada para realização 
dos serviços do hospital e sem 
a possibilidade de que haja re-
contratação de demitidos. É a 
terceirização sem limites, pois 
a mantenedora do hospital já 
é a terceirização da gestão do 
hospital e agora contrata outra 
terceirizada para execução dos 
serviços, ou seja, caracteriza-
-se não mais do que terceiriza-
ção, mas como quarteirização.

JUSTIÇA BURGUESA APROFUNDA 
OS ATAQUES DA REFORMA TRABALHISTA
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CONJUNTURA

 Na atual conjuntura de diversos ataques 
neoliberais aos direitos da classe trabalhadora, 
uma ameaça ainda maior se anuncia com a as-
censão do nome do candidato Bolsonaro.

 Além de não economizar na difusão do dis-
curso de ódio contra negros, LBGTs e mulheres, o 
candidato sempre se posicionou contra os traba-
lhadores: Bolsonaro quando deputado votou a fa-
vor da PEC 95 que congela por 20 anos os investi-
mentos em Saúde, Educação, Assistência Social e 
outras políticas públicas essenciais à nossa classe, 
também foi a favor da Reforma Trabalhista.

 E agora, em suas propostas de governo 
anuncia claramente um plano de privatizações e 
terceirizações, e seu vice tem dado diversas de-
clarações contra o 13º salário além de culpar os 
trabalhadores pelo suposto déficit da previdência, 
como forma de também atacar o direito à aposen-
tadoria.

 O fascismo, reproduzido através dos 
discursos e posturas de Bolsonaro, é historica-
mente utilizado pelo capital como alternativa 
para sair da crise. Ou seja, além das medidas 
de austeridade já conhecidas e iniciadas pelos 
governos anteriores, a intenção do candidato 
fascista é atacar ainda mais violentamente os 
direitos dos trabalhadores, e principalmente 
suas formas de organização, perseguindo e cri-
minalizando suas lutas.

 Nesse cenário não há tempo para recuar, 
precisamos agir efetivamente contra a barbárie 
que se anuncia. Aprendemos com a história 
que apenas a organização dos trabalhadores é 
capaz de barrar os retrocessos e avançar nas 
lutas da classe.  É hora de construir a mais am-
pla unidade de toda a nossa classe, movimen-
tos, partidos e centrais sindicais que queiram 
se somar para barrar o fascismo e garantir a 
manutenção de todos os nossos direitos sem 
conciliação alguma.

 Além das urnas o fascismo deve ser 
combatido nas ruas, nesse sentido agora é ne-
cessário mais do que nunca, ampliar e fortale-
cer a mobilização dos trabalhadores em todo o 
país, demonstrando que os trabalhadores não 
aceitarão as medidas patronais para sair da cri-
se.

 Devemos, como pauta ofensiva da clas-
se, construir uma Greve Geral paralisando a 
produção nacional para mudar a correlação de 
forças e criar condições para a construção do 
ENCLAT. É nossa tarefa avançar na luta por di-
reitos e principalmente barrar o fascismo.

Contra o fascismo, a coragem dos revolucioná-
rios!

Avançar na luta da classe trabalhadora!
Recuar jamais!
#EleNão

COORDENAÇÃO NACIONAL
DA UNIDADE CLASSISTA - CNUC

CONTRA O FASCISMO: 
SUPERAR O IMOBILISMO E
 CONSTRUIR A GREVE GERAL
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INTERNACIONAL

 No mês de agosto, os trabalhadores e trabalhadoras da Ar-
gentina e do Uruguai realizaram Greves Gerais contra o desmonte 
das políticas sociais, os cortes no orçamento e os ataques aos di-
reitos trabalhistas e previdenciários. Tal como no Brasil, os gover-
nos estão implementando diversas medidas de austeridade para 
beneficiar banqueiros e empresários em meio à crise econômica e 
política que vive a América Latina.

 Os trabalhadores uruguaios do setor público e privado exigi-
ram, durante a greve geral de 24 horas no dia 22 de agosto, amplia-
ção do orçamento para saúde e moradia, valorização salarial, maior 
e melhor distribuição da riqueza e condições de trabalho melhores. 
Convocada pela Central Única de Trabalhadores do Uruguai, a PI-
T-CNT, a grande maioria das organizações sindicais acordaram em 
paralisar suas atividades em todo o país. A greve ocorreu em meio 
ao contexto de discussão dos Conselhos de Salários, caracterizados 
por grande conflito em alguns setores, e o debate e aprovação no 
Parlamento do projeto de lei orçamentário para os próximos dois 
anos. 

 Em sua plataforma reivindicativa, os trabalhadores exigem 
6% do PIB para a educação e, pelo menos, 1% para a ciência e 
tecnologia. Também em defesa das empresas públicas com mais 
investimento, por um plano de moradias que atenda as necessi-
dades dos trabalhadores e do povo e exigem um salário mínimo 
nacional de 16 mil pesos, cerca de 516 dólares.

 Na Argentina, com mais de um mês de greve nas Univer-
sidades públicas em unidade entre estudantes e trabalhadores da 

educação, foi realizada uma 
grande manifestação em 29 
de agosto contra as políticas 
de austeridade do Governo 
Macri. Políticas estas que tem 
levado a Argentina ao caos 
social enquanto banqueiros e 
empresários enriquecem com 
a crise do país.
 
 Esta manifestação foi 
convocada primeiramente pe-
las pautas da greve nas 57 
universidades - aumento sa-
larial e de orçamento para as 
instituições de ensino - mas 
foi incorporada por diversos 
segmentos da classe traba-
lhadora argentina como um 
grande protesto contra o Go-
verno neoliberal de Macri.

 Os ativistas e militan-
tes encontram dificuldades de 
avançar ainda mais nas lutas 
sociais, pois algumas centrais 
sindicais recorrem à iniciativas 
institucionais que pouco avan-
çam no enfrentamento ao go-
verno. Somente em 2018, já 
ocorreram 3 Greves Gerais e 
há um anúncio de uma nova 
paralisação nacional para fim 
de setembro.

Trabalhadores uruguaios nas ruas, lutando contra os ataques aos seus direitos.

Na Argentina, os trabalhadores já realizaram 3 greves gerais contra Macri e suas promessas do
FMI que realizou a contra reforma da previdência, prejudicando a classe trabalhadora Argentina.

GREVE GERAL NA ARGENTINA E URUGUAI 
CONTRA O DESMONTE DAS POLÍTICAS SOCIAIS


