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Proposta 08 - EXTRA 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao 
longo de sua formação, redija texto dissertativo- argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema Os efeitos do trabalho terceirizado no Brasil, apresentando proposta 
de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  
 
TEXTO I  

 

 
 
Disponível em: https://eternosrascunhos.wordpress.com/category/hqtirinhas/  
 
TEXTO II  
 

Definitivamente este primeiro de maio terá um gosto amargo para Edgard Aparecido 
Pescara, de 42 anos. Ele integra o grupo dos mais de 13 milhões de trabalhadores brasileiros 
terceirizados e acompanhou com grande frustração o desenrolar da lei que amplia esse tipo de 
mão de obra para todas as atividades de uma empresa. "É um retrocesso. Estamos bem 
apreensivos, torcendo para que esse projeto não passe no Senado e precarize ainda mais o 
mercado de trabalho brasileiro. A verdade é que o sonho de qualquer terceirizado é ser 
funcionário", explica.   

Ele trabalha há 8 anos como terceirizado na área de logística de uma das principais 
montadoras do país e vê, dia a dia, as diferenças entre ele e os funcionários contratados pela 
empresa. "Para começar, o meu salário é de 1.800 reais enquanto um contratado da montadora, 
que exerce a mesma função, ganha 4.500 reais. A PLR (Participação de Lucros e Resultado) 
deles chega a 16.000 reais e o meu não passa de 2.500", ressalta Pescara.  

Um levantamento realizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), há cinco anos, 
mostrou que os terceirizados recebiam em média 27% a menos que os contratados diretos.  
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No entanto, as diferenças não param por aí em alguns casos. Outros benefícios, como o 
seguro de saúde, possuem uma disparidade grande. "O do terceirizado é o básico e o do 
funcionário completo. Sem citar outros problemas que enfrento com a terceirizada que está 
atrasada com o nosso FGTS. Na montadora não vejo isso acontecer", explica Pescara. "Não seria 
mais fácil migrar os milhões de terceirizados para o efetivo do que aumentar ainda mais as 
pessoas nessa situação?", argumenta. (...)  

 
Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/30/politica/1430420163_651775.html  

 
TEXTO III 

 
 

Disponível em: http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2015/04/entenda-o-que-diz-o-projeto-de-lei-
da-terceirizacao 
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TEXTO IV 

 
 

Disponível em: http://humorpolitico.com.br 
 

TEXTO V 
 

A discussão sobre a terceirização transcende o embate entre as entidades patronais e 
laborais tão ressaltado pelas duas partes nas últimas semanas. Os deputados e senadores que 
analisam o projeto de lei 4.330/04 seriam diretamente afetados caso houvesse restrições à nova 
legislação. Isso porque 40% dos funcionários do Congresso Nacional são terceirizados. Eles são 
trabalhadores de 31 empresas que firmaram 56 contratos com a Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal.  

Juntas, as duas principais casas de Lei brasileiras gastam 31,5 milhões de reais por mês 
com o pagamento de salários e benefícios para 5.754 servidores. Entre eles, estão vigilantes, 
auxiliares de limpeza, ascensoristas, marceneiros, jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, 
jardineiros, telefonistas, copeiros e garçons.  

A intenção do Congresso, além de renovar seus quadros, é claramente o de economizar 
com o pagamento de benefícios futuros, como aposentadoria ou pensões. Hoje, um funcionário 
terceirizado da Câmara ou do Senado, por exemplo, não teria essas benesses. Uma eventual 
alteração nesse quadro ainda depende da análise pelos senadores do projeto da lei da 
terceirização, que foi aprovado na semana passada pelos deputados.�(...)”  
 

Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/26/politica/1430009794_875331.html  


