
Depois que o Supremo liberou a tercei-
rização irrestrita, tem empresas querendo 
saber se já podem demitir todo mundo e re-
contratar como Pessoa Jurídica (PJ). Não po-
dem. Isso é ilegal, alerta presidente da CUT, 
Vagner Freitas.

Terceirizar é diferente. E funciona assim: 
uma empresa contrata uma terceirizada 
para cuidar de uma determinada tarefa, 
como limpeza e segurança (atividades meio) 
ou, a partir de agora, para as atividades prin-
cipais também. O trabalhador tem vínculo 
com a terceirizada que paga seu salário e 
precisa garantir pagamentos de FGTS e fé-
rias. Esse trabalhador, segundo estudo do 
Dieese, tem menos direitos e piores condi-
ções de trabalho, quando comparadas com 
os trabalhadores diretamente contratados 
pelas empresas.

Eleições 2018: fique atento! “Votou contra o trabalhador, não volta!” 

Campanha realizada pela FETAMCE

Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.
Coordenadores: Artur Camurça, Flávia Sabóia e Lucy Mary Gomes Matos
Jornalista Responsável: Camila Garcia ( 3357 MT/CE)
Estagiária de jornalismo: Adélia Farias

Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br                                                Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

Terceirização: patrões não podem 
demitir e recontratar como PJ, 

alerta CUT
Esta semana abordaremos o tema 

terceirização, confira amanhã essa realidade 
no serviço público

Ano VII - Nº 1536   10/09/2018

Servidores federais seguem sem 
reajuste salarial até 2020

Encerramos hoje a série de 
imagens com os traidores da 
democracia. Desde o último 
dia 03 de setembro, A Voz do 
Sintsef tem veiculado os rostos 
dos 15 deputados federais que 
estão conspirando contra as 
trabalhadoras e trabalhadores 
do Brasil.  Mas a resposta da 
traição virá das urnas. “Votou 
contra o trabalhador, não 
volta!” 

Leia matéria completa em 
www.cut.org.br

Todos os anos, as Comunidades Eclesiais de 
Base (CEB) realizam por todo o país, junto com os 
movimentos sociais, o Grito dos Excluídos. Reali-
zada na semana da pátria, a manifestação denun-
cia quem são os excluídos do Brasil.  Em Russas, 
a delegacia Sindical do Vale do Jaguaribe (DSVJ) 
participou do ato realizado no dia 6 de setembro. 
Cerca de 1.500 pessoas marcharam do terminal 
rodoviário ao lixão, numa referência às desigual-
dades enfrentadas pelo catadores da região.
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