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Vou colocar em discussão a situação da pre-
carização aqui no jornal do Sindicato, pois 
ela fala diretamente aos administradores, 

enquanto profissionais.
O plano do artigo se dará com a elabora-

ção de quatro pequenos artigos, sendo o primeiro 
este, como uma pequena introdução sobre o assun-
to, para que nos acostumemos com ele. O segun-
do artigo será uma leitura crítica dos dois projetos 
de governo que estão sendo e foram discutidos no 
Congresso sobre o tema. O terceiro artigo busca-
rá discutir a questão sobre o trabalho na sociedade 
atual capitalista, na qual vivemos, ou seja, por que 
querem a Precarização das relações de trabalho. E, 
por último, falaremos de como devemos nos posi-

cionar — enquanto sindicato, cidadãos e profissio-
nais — em torno da questão.

Para começar a discutir este tema, lembro 
os concursos que chamam para formação de ban-
co de reserva. Ou seja, o profissional faz o concur-
so ou passa pelo exame de seleção, seja em uma 
empresa pública ou particular, é aprovado, mas não 
é contratado.

Este assunto — que não passa na novela 
das oito, nas TVs — nos diz respeito diretamente. 
Como profissionais éticos, olhamos para a socieda-
de capitalista e vemos o quanto o trabalho, instru-
mento fundamental da existência do ser humano 
sobre a face da Terra é, vilipendiado, desumaniza-
do, desconsiderado.

E quando o empresariado e o governo 
falam em precarizar, o que todos queremos dizer, 
sem falar? Querem dizer precarizar as relações de 
trabalho e empregos, as relações contratuais de 
trabalho entre o patrão, dono da empresa, e o tra-

balhador, dono somente de sua força de trabalho, 

mas aquele que constrói a riqueza na sociedade. 
Então precarizar significa não garantir os direitos 
do trabalhador quando ele é contratado.

E quais são os direitos de um trabalhador 
quando ele é contratado? Ou seja, quando ele ar-
ranja um emprego? Vejamos:

Os direitos são ter carteira de trabalho 
assinada desde o primeiro dia de serviço, exames 
médicos de admissão e demissão, repouso semanal 
remunerado (um dia de folga por semana), salário 
pago até o quinto dia útil do mês, primeira parcela 
do 13º salário paga até 30 de novembro, segunda 
parcela do 13º até 20 de dezembro, férias de 30 dias 
com acréscimos de um terço do salário, vale-trans-
porte com desconto máximo de 6% do salário, li-
cença maternidade
de 120 dias, com garantia de emprego até cinco 

meses depois do parto e licençapaternidade de cin-
co dias corridos.

O trabalhador contratado com carteira as-
sinada também ganha direito ao Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço (FGTS), com depósito 
mensal de 8% do salário em conta bancária a favor 
do empregado, horas extras pagas com acréscimo 
de 50% do valor da hora normal, garantia de 12 

meses em casos de acidente, adicional noturno de 
20% para quem trabalha entre as 22h e às 5h.

  Assim, hoje, temos direito a todos estes 
benefícios acima mais aqueles direitos colocados 
nas convenções de trabalho que são negociadas pe-
los sindicatos.

E quando somos demitidos? Vejamos uma 
situação dentre tantas outras no caso de demissão. 

Aqui demonstramos uma situação em que 
o trabalhador é dispensado sem justa causa, antes 
de completar um ano de serviço. Neste caso, ele 
terá direito a aviso prévio, saldo de salário, salário-
família, férias proporcionais, acréscimo sobre férias 
(um terço), 13º salário proporcional, FGTS sobre a 
rescisão, multa sobre o saldo do FGTS que deverá 
ser depositada na conta vinculada do empregado 

por meio da GRFC e seguro-desemprego, desde  
que tenha trabalhado mais de seis meses na em-
presa.

Então, é importante observar que, tanto no 
caso de quando o trabalhador é contratado quanto 
no caso de ele ser demitido, há uma quantidade de 
direitos que o trabalhador tem garantidos ainda em 
lei, por aquela legislação que foi conquistada com 
muita luta dos trabalhadores.

Por que, então, toda essa campanha para 
retirar nossos direitos?  

Como vemos, precarizar as relações traba-
lhistas e vulnerabilizar a pessoa, retirando as con-
quistas, é flexibilizar os direitos do trabalhador. 
Assim podemos dizer que próximo a esta palavra 
— precarizar — está a idéia de terceirizar, romper 
vínculos empregatícios, temporalizar as relações de 
trabalho, demitir sem direitos e outros mais. 
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