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Central Única dos Tra-
balhadores (CUT) com-
pletou 30 anos no dia 28 
de agosto com um ato no 

Pavilhão Vera Cruz, em São Bernar-
do do Campo, mesmo local em que a 
entidade foi fundada, em 1983, com 
a presença de mais de 2 mil convi-
dados, entre os quais o ex-presidente 
Luís Inácio Lula da Silva.

O movimento contra o PL 
4.330, que libera indiscriminada-
mente a terceirização de mão de obra 
pelas empresas, monopolizou a cele-
bração das três décadas da entidade, 
que liderou no dia 30 o Dia Nacional 
de Paralisação e Mobilização. O PL 
4.330/2004, de autoria do deputa-
do Sandro Mabel (PL/GO) prevê a 
contratação de serviços terceirizados 
para qualquer atividade de determi-
nada empresa, sem estabelecer limi-
tes ao tipo de serviço que pode ser 
alvo de terceirização. Atualmente, a 
Súmula 331 do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), que rege a terceiri-
zação no Brasil, proíbe a contratação 
para atividades-fim das empresas, 
mas não define o que pode ser con-
siderado fim ou meio. No dia 3 de 
setembro, foi aprovado na CCJ da 
Câmara. “A classe trabalhadora bra-
sileira é a transformação da socieda-
de. Somos uma central de massa, de 
classe, transformadora da realidade. 
Recentemente para nosso orgulho, a 
OIT reconheceu a CUT como uma 
das poucas entidades que têm a capa-
cidade de mudar a realidade da classe 
trabalhadora”, ressaltou o presidente 
nacional, Vagner Freitas, que quali-
ficou o projeto das terceirizações de 
“famigerado”. O primeiro presiden-
te eleito da CUT, Jair Meneguelli, e 
Clara Ant, diretora do Instituto Lula 
e uma das fundadoras da entidade, 
foram homenageados no ato político 
em São Bernardo, juntamente com 
outros ex-dirigentes, como Vicenti-
nho, João Felício, Artur Henrique. 
“A CUT não só ajudou a construir 
como continua a ser uma guardiã da 
democracia no Brasil”, disse Lula em 
mais de uma hora de pronunciamen-
to. “A contribuição da CUT para o 
desenvolvimento e redução das desi-
gualdades é inestimável”.

Além de interpelar os deputa-
dos da bancada gaúcha que desem-
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barcam no aeroporto Salgado Filho 
em relação ao PL 4.330, a CUTRS, 
que completa 30 anos em maio de 
2014, prepara a mobilização pela 
aprovação, na Assembleia Legisla-
tiva, do reajuste no Salário Mínimo 
Regional. “A CUTRS sempre se ba-
teu pelo piso mínimo regional com 

diferencial importante para valorizar 
a distribuição de renda para além do 
mínimo nacional. Hoje o piso está 
15% acima do salário mínimo na-
cional e entendemos que a pujança 
do estado permite um diferencial de 
28%. Em outubro e novembro have-
rá muita mobilização, com caravanas 

pelo interior do estado, pressão sobre 
as federações empresariais que não 
aceitam o piso regional. A Fiergs, a 
Fecomércio e a Farsul têm um discur-
so de que o piso regional estimula a 
geração de emprego informal, o que 
não é verdade”, destaca Claudir Nes-
polo, presidente da CUTRS.


