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Sumário 

Discussão do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.302, de 

1998, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas. 

 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - É importante 
entendermos o que está em jogo com esta votação. Essa turma do 
golpe, que derrubou uma Presidente honesta para botar um Governo 
corrupto, preparou a destruição da base econômica deste País. 

Eles destruíram a economia deste País, arrasaram a economia deste 
País, desempregaram milhões de trabalhadores e agora estão 
trabalhando para pagar a conta do golpe, para pagar quem financiou o 
golpe. 

E têm que pagar três contas. A primeira eles já entregaram: aprovaram 
a emenda constitucional que vai congelar o financiamento das políticas 
sociais por 20 anos, para garantir o pagamento dos banqueiros, para 
garantir mais lucros para a FEBRABAN - Federação Brasileira de 
Bancos, para garantir o pagamento dos rentistas. 

A segunda conta que quem financiou o golpe está cobrando dos 
golpistas, e eles estão suando para pagar, é destruir a previdência 
pública para aumentar o mercado da previdência privada, para dar 
mais lucro às seguradoras, para dar mais lucro aos setores que atuam 
nessa área. Essa conta vocês não vão conseguir pagar. Não vão 
entregar o que prometeram, porque o povo brasileiro já disse que não 
vai permitir isso. 

A terceira conta que eles têm que pagar é destruir os direitos 
trabalhistas, arrasar a garantia que os trabalhadores brasileiros têm de 
não serem demitidos de qualquer jeito, de qualquer forma, sem receber 
compensações. Querem acabar com a CLT - Consolidação das Leis do 
Trabalho, querem acabar com os direitos dos trabalhadores. Para quê? 
E ainda vêm para cá mentir. Vejam que absurdo: estão dizendo que 
querem acabar com os direitos dos trabalhadores para aumentar os 
postos de trabalho, como se a destruição dos direitos dos 
trabalhadores fosse aumentar o número de postos de trabalho. Isso é 
mentira! Eles querem é fazer com que a mão de obra do trabalhador 
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seja mais barata ainda neste País, para garantir mais lucro aos 
empresários. 

Eu vou fazer um desafio aqui. Está cheio de representantes dos 
empresários neste plenário. São muito poucos os representantes dos 
trabalhadores aqui. Eu desafio os representantes dos empresários, 
inclusive quem é dono de empresa de terceirização aqui, a daqui 1 ano 
aumentarem os postos de trabalho. Vocês não vão fazer isso, não. 
Vocês vão é terceirizar a contratação terceirizada, para ganharem mais 
em cima dos trabalhadores. Vocês vão é quarteirizar a contratação de 
trabalhadores de limpeza, para garantir mais lucros.  

Vocês não estão aqui representando os trabalhadores, não. Vocês 
estão representando os empresários que deram o golpe e querem 
acabar o direito dos trabalhadores.  

 


