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Valorizar as lutas passadas e se-
guir mobilizados para garantir 
os direitos conquistados e al-

cançar novos objetivos. Este foi o sen-
timento dos cerca de dois mil trabalha-
dores que participaram do ato unificado 
realizado na Lapa, no dia 1º de Maio. O 
evento, que se estendeu pela tarde e iní-
cio da noite, contou com a participação 
de centrais e entidades sindicais, movi-
mentos sociais e partidos políticos de 
esquerda que, com falas, intervenções 
teatrais e atrações musicais chamaram 
a atenção dos frequentadores do Centro 
da cidade para a necessidade de organi-
zação e solidariedade dos trabalhadores. 
A diretoria do Sintuperj esteve presente 
por meio dos coordenadores gerais An-
tônio Virgínio Fernandes e Regina de 
Fátima de Souza, e também com a coor-
denadora de Formação e Comunicação 
Sindical Loana Saldanha, que aproveita-
ram o evento para dialogar com traba-
lhadores de outras categorias e compar-

Ato unificado do Dia do Trabalhador 
reúne duas mil pessoas na Lapa

Os Arcos da Lapa foram palco para uma demonstração de força e união de diversos setores de trabalhadores no 1º de Maio

tilhar experiências de luta.
Dentre os pontos de pauta do ato, 

foram selecionados temas ligados dire-
tamente aos trabalhadores, como a luta 
contra o PL 4.330/04, que regulamenta 
as terceirizações no Brasil e representa 
um grave ataque aos direitos contidos na 
CLT e ao funcionalismo público, que foi 
aprovado pela Câmara dos Deputados e 
está no Senado Federal desde o último 
dia 28 de abril (PLC 30/2015). Também 
estavam entre as reivindicações a derru-
bada das medidas provisórias que afe-
tam o seguro-desemprego e as pensões 
regidas pelo INSS, e a não privatização 
dos hospitais públicos, empresas esta-
tais e da previdência, além de temas que 
afetam a população de maneira ampla, 
como a luta pela não redução da maio-
ridade penal, o pedido de mais investi-
mentos para as áreas de saúde, educa-
ção, habitação e transportes públicos, e 
o fim do financiamento empresarial de 
campanhas eleitorais. 

Durante o evento, 
ocorreram diversas mani-
festações de apoio à luta 
dos professores da rede 
estadual do Paraná, agre-
didos pela Polícia Militar 
do Estado durante ato pro-
movido no dia 29 de abril 
na cidade de Curitiba. Em 
praticamente todas as falas 
foi ressaltada a importân-
cia dos docentes em todos 
os níveis da educação e rei-
vindicada a valorização da 
classe. 

Outro tema abordado 
fortemente durante o ato 
unificado foi o combate 
à corrupção, ressaltando 
que a sociedade tem papel 
imprescindível para que a 

prática seja dizimada dos setores públi-
cos e privados brasileiros. Como exem-
plo, foi citado o processo de sonegação 
fiscal no qual aparece a Rede Brasil Sul 
(afiliada das Organizações Globo na re-
gião Sul), acusada de participar de um 
esquema de sumiço de débitos tributá-
rios, causando desfalque aos cofres pú-
blicos.

O ato deste dia 1º de Maio se tornou 
histórico, pois reuniu depois de 10 anos 
diversos setores ligados aos trabalhado-
res, o que de acordo com seus dirigentes 
representa algo diferente no atual cená-
rio de luta do Brasil. De acordo com os 
mesmos, essa união de forças se deve 
à urgência para barrar o avanço do PL 
4.330/04. Há, inclusive, uma perspectiva 
de avanço das lutas rumo a uma greve 
geral caso o projeto de Lei avance no 
Senado e chegue às mãos das presidente 
Dilma Rousseff. Segundo líderes sindi-
cais, tudo depende das posições políti-
cas das entidades que organizaram o ato.
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Avançar na luta pe-
los direitos sociais 
dos trabalhadores. 

Foi essa a mensagem dei-
xada pelos palestrantes do 
debate promovido pelo 
Sintuperj sobre o Proje-
to de Lei 4330/2004, que 
regulamenta as terceiriza-
ções no Brasil. O geógrafo 
e historiador, professor de 
Geografia do Pré-vestibu-
lar social do Sintuperj, Ra-
fael Guedes fez uma relei-
tura da história da luta da 
classe trabalhadora. 

Rafael lembrou que 
durante a Revolução Industrial houve 
grande aglomeração de trabalhadores 
nas fábricas. Este convívio propiciou 
a conscientização dos trabalhadores 
de que os baixos salários, as extensas 
cargas horárias de 16h, 18h, não eram 
problemas individuais, mas de toda a 
categoria. Nesse contexto, surgiram as 
primeiras mobilizações proletárias pela 
melhoria das condições de trabalho, que 
contagiou os trabalhadores pelo mundo.

O geógrafo ressaltou que no Brasil 
a relação entre patrão e empregado ga-
nhou novos rumos a partir do início do 
governo Getúlio Vargas (1930-1945), 
pois o Estado passou a intermediar as 
relações de trabalho. Para o professor, 
o ponto positivo foram as grandes con-
quistas de direitos sociais dos trabalha-
dores. Entretanto, destaca, essa conduta 
paternalista do governo reduziu a or-
ganização política dos trabalhadores e 
consequentemente, a atuação dos sin-
dicatos. Nesse sentido, o professor des-
tacou a importância dos sindicatos: “O 
sindicato representa a organização dos 
trabalhadores em prol de algo comum, 
não necessariamente aumento de sa-
lário. O trabalhador é movido por ou-
tras coisas, como conhecimento, cres-
cimento, melhores condições, por não 
se alienar no seu local de trabalho”. O 
professor também afirmou que foram 
os primeiros movimentos organizados 
pela classe trabalhadora do ABC Pau-
lista que deram início a instabilidade do 
regime militar.

Debate destaca luta contra a precarização do trabalho

O prof. Dr. Ivan Garcia, a coordenadora Loana Saldanha e o geógrafo Rafael Guedes

Sobre o Projeto de Lei 4330, aprova-
do na Câmara e enviado para análise e 
votação no Senado no último dia 28 de 
abril (PLC - Projeto de Lei da Câmara, 
nº 30 de 2015), ele afirmou que acen-
tua o processo de alienação do traba-
lhador. “Uma vez que você determina 
que uma empresa pode delegar, além da 
atividade-meio, a atividade-fim à outra 
empresa você está alienando ao máximo 
esse trabalhador, pois nem relação com 
a empresa onde ele vai cumprir todas as 
suas tarefas ele tem”, afirmou. 

As origens da terceirização

O Professor Doutor da Faculdade de 
Direito da Uerj, Ivan Garcia, ressaltou 
que o processo de terceirização é oriun-
do das sistemáticas crises do sistema 
capitalista. Segundo ele, esse processo 
começa com a descentralização da pro-
dução a partir de meados dos anos 1970, 
onde as diversas etapas de produção 
eram delegadas a diferentes empresas 
especializadas em cada uma delas, redu-
zindo assim o custo. Ou seja, essas eta-
pas passaram a ser delegadas a terceiros. 
Essa fragmentação da produção separou 
fisicamente os trabalhadores, reduzindo 
seu poder de organização política.

Ivan também destacou que o segun-
do processo de terceirização está rela-
cionado à redução do custo do trabalha-
dor, considerado alto na visão patronal. 
Explicou que para diminuir esse gasto, 
adotou-se a prática em se contratar uma 

empresa intermediária que 
arcasse com essa despe-
sa. Ou seja, contratar um 
terceiro. Ocorre que para 
reduzir o custo com mão 
de obra da empresa con-
tratante e ainda assegurar 
o lucro da empresa con-
tratada, paga-se aos ter-
ceirizados salários meno-
res pelo desenvolvimento 
da mesma atividade. “As 
condições de vida e de tra-
balho [dos terceirizados] 
são menores nas empresas 
prestadoras de serviço”, 
afirmou.

Ele afirmou que o Projeto de Lei 
4330/04 aprovado na Câmara dos De-
putados generaliza a terceirização, re-
presentando um risco muito grande de 
ampliar a precarização das condições de 
trabalho, além de enfraquecer a organi-
zação sindical e a luta dos trabalhadores. 
A terceirização é uma estratégia de po-
der para fragmentar, isolar e enfraque-
cer a classe trabalhadora”, concluiu.

A Diretoria Executiva do Sintuperj 
esteve representada pelos coordenado-
res gerais do Sintuperj, Regina de Sou-
za, Jorge Luís Mattos (Gaúcho) e Antô-
nio Virgínio, e pelos coordenadores de 
Administração e Finanças, Guilherme 
Guerrante, de Saúde e Segurança do 
Trabalhador Simone Damasceno e pela 
coordenadora de Formação e Comu-
nicação Sindical, Loana Saldanha, que 
conduzia a mesa.

Ao final, todos que acompanharam 
os debates puderam participar de uma 
confraternização em comemoração ao 
Dia do Trabalhador, como apontado 
pela coordenadora Loana Saldanha. 
Apesar de discutirmos um tema que se-
ria descomemorado, este dia não pode 
perder seu sentido de comemoração 
pela história. Por isso, sem perder o 
cunho político, o Sintuperj comemorou 
com um bolo em celebração a este 1º de 
maio de 2015. No bolo havia a frase “O 
trabalhador não pode ficar com a menor 
fatia”, mostrando a luta que enfrentare-
mos para manter os direitos conquista-
dos e avançar na busca por outros mais.


