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Vamos todos e todas às ruas nesta SEXTA-FEIRA ÀS 14h! 
Pelo � m do Fator Previdenciário, pela redução da jornada 

de trabalho, contra a terceirização e ao PL 4330 

Não à terceirização!
O movimento sindical 

vem lutando para 
acabar com o Projeto 

de Lei 4330, do deputado 
federal Sandro Mabel 
(PMDB). O PL  proposta 
amplia a terceirização das 
relações de trabalho para 
reduzir os direitos dos trabalhadores.   Em Santa Catarina, 
sabemos que a privatização dos serviços de água e esgoto, 
além de ser uma fonte de corrupção, tem sido um forte ataque 
às condições de trabalho. Por isso, nos unimos à luta nacional 
para exigir nas ruas a retirada do PL 4330.

Odia 30 de agosto, sexta-
feira, será o segundo 
ato nacional da 
classe    trabalhadora, 

convocado pelas oito centrais 
sindicais brasileiras. Nós, 
trabalhadores e trabalhadoras dos 
serviços de água e esgoto devemos 
unir nossas reivindicações com as 
pautas nacionais. Entre outras 
medidas, o movimento sindical 
nacional exige o fi m do Fator 
Previdenciário, a exclusão do 

Projeto de Lei 4330, que trata 
da terceirização, e a redução da 
jornada de trabalho sem redução 
nos salários. 
Na última Assembleia Estadual 

do Sintaema, aprovamos por 
unanimidade a participação no 
ato. A partir das 14h, haverá 
manifestações em Florianópolis 
e Chapecó. Na capital, o ponto de 
encontro será a Praça Tancredo 
Neves. Em outros municípios os 
trabalhadores devem se juntar 

aos atos de outras categorias ou 
cruzar os braços nos seus locais de 
trabalho por duas horas.

• Fim do Fator Previdenciário;
• Jornada de 40 horas semanais, 
sem redução salarial;
• Fim do Projeto de Lei 4330, 
que amplia a terceirização;
• Reajuste digno para 
os aposentados;
• Mais investimentos em 
saúde, educação e segurança;
• Transporte público de 
qualidade;
• Reforma Agrária;
• Fim dos leilões do petróleo;
• Igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres
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