
A aprovação do Projeto de Lei 4330/04, que regulamenta a terceirização no 
país, demonstrou uma Câmara dos Deputados, em sua maioria, refém do 
poder econômico. O projeto é um verdadeiro atentado contra o valor social do 
trabalho. A terceirização das atividades-fim das empresas privadas precariza, 
de forma irreversível, as relações do trabalho. 
O PCdoB enfrentou com destemor a avalanche conservadora que acabou por 
aprovar esta matéria de autoria do ex-deputado e empresário Sandro Mabel. 
Na tribuna da Casa, a deputada Alice Portugal condenou, diversas vezes, a 
matéria. Para ela, o PL rasga todos os direitos dos trabalhadores conquista-
dos no século XX.
A matéria seguiu para apreciação no Senado Federal e está registrada como 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 30/2015. O presidente da Casa, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), garantiu, em reunião com diversos representantes de 
centrais sindicais, que o PL 4330 não tramitará no Senado sem o devido 
debate. 
A deputada Alice convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras a continu-
arem na luta contra este retrocesso. “A luta e a mobilização dos trabalhadores 
contra este projeto não podem parar. Vamos ao Senado debater a matéria 
que é uma traição aos direitos trabalhistas e à Constituição Federal".

PL 4330: atentado contra 
o valor social do trabalho

A luta continua no Senado Federal

 

Alice faz plenária do mandato e
 conclama mobilização contra golpe

Alice Portugal reuniu, no dia 25 de abril, mais de 200 lideranças sindicais, políticas, 
comunitárias e amigos para realizar um balanço do processo eleitoral, discutir o panora-
ma político brasileiro e a condução do seu mandato, diante da atual conjuntura política e 
da tentativa de golpe da grande mídia, que se juntou as elites inconformadas para formar 
um consórcio oposicionista que se recusa a aceitar a quarta derrota eleitoral consecutiva.
Durante sua intervenção Alice fez uma análise das últimas eleições e das manifestações 
atuais no Brasil contra a Presidenta Dilma. “A correlação de forças, em especial no 
Congresso Nacional, pende para as forças conservadoras, atentam contra a democracia 
e impõem uma agenda regressiva no trabalho, na política e nos costumes”. A deputada 
ainda aproveitou a oportunidade e fez uma exposição dos principais Projetos e 
indicações, de sua autoria, os em tramitação e os que hoje já são Lei.
Estiveram no evento os pró-reitores da UFBA, Olival Freire Jr e Cássia Virgínia, o 
vice-presidente do PCdoB em Salvador, Javier Alfaya, o Prefeito de Gandu, Ivo Peixoto, 
o deputado estadual Bobô, o secretário da SETRE, Álvaro Gomes, entre outros. Os 
vereadores do PCdoB, Aladilce Souza e Everaldo Augusto destacaram a importância do 
mandato da deputada e sinalizaram a vontade do partido em lança-la como candidata à 
Prefeitura de Salvador em 2016.

Alice destacou a importância do encontro, principalmente para a eleição do conselho do 
mandato. O conselho será formado por lideranças e representantes das categorias que 
compõem o mandato e terá a função de estabelecer um elo com o mesmo, propondo 
iniciativas, debates, reverberando as ações e ajudando a construir pautas que possam 
colocá-lo  num patamar de maior visibilidade, através de um diálogo constante.

Inauguração da reforma do Ginásio de 
esportes e entrega do sistema de esgota-
mento sanitário do bairro Bela Vista, em 
Poções, acompanhada do prefeito, Otto 
Magalhães, do deputado Fabricio Falcão 
e do diretor da Sudesb, Elias Dourado.
 

Alice Portugal participa do Encontro 
Estadual de Organização do PCdoB 
no Oeste, em Barreiras.

Encontro Regional do PCdoB 
da região metropolitana, em Camaçari, 
debateu projeto de resolução da 10ª 
Conferência Nacional do PCdoB

Interior

Deputada reúne mais de 200 lideranças no 1º encontro do mandado e conclama a militância a defender o Brasil e democracia.
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Encontro do PCdoB da região sudoeste, em 
Vitória da Conquista, avalia atual cenário político 
nacional e estadual e prepara militância para os 
desafios de 2016.

Acompanhando o governador da Bahia, Rui 
Costa, e a secretária de Políticas para Mulheres, 
Olívia Santana, em Jequié, para visita às obras 
de reforma e ampliação do Hospital Prado 
Valadares e da inauguração do Restaurante 
Universitário da UESB.

Alice Portugal participa do Encontro 
Estadual de Organização do PCdoB 
no Oeste, em Barreiras.

Parlamentares declaram apoio à Presidenta Dilma 
2 www.aliceportugal.org.br

A Bancada Feminina do Congresso Nacional declarou apoio à presidenta Dilma 
Rousseff por ela ter priorizado, em seu governo, políticas de gênero e o fortaleci-
mento da Secretaria de Políticas para as Mulheres, além de ter aprofundado 
mudanças iniciadas no Governo Lula voltadas ao combate à discriminação de 
gênero, raça e orientação sexual e à violência contra a mulher.
Durante jantar, realizado em março, no Palácio do Planalto, parlamentares e 
ministras de Estado reafirmaram compromisso com o mandato de Dilma. Foi um 
momento de confraternização e comemoração da conquista gradual de mais 
espaço para as mulheres brasileiras na política. As parlamentares aproveitaram 
para reforçar o apoio à presidenta diante dos desafios e dificuldades destes 
primeiros meses de mandato.
Para Alice Portugal, é inaceitável qualquer tentativa de golpe contra o governo 
Dilma. Ela afirma que os problemas que derivem da crise econômica e as deficiên-
cias do governo precisam ser encarados e solucionados, mas o golpe é inadmis-
sível. Ela lembra que a crise internacional que atingi o Brasil e outras nações da 
América Latina é amplificada por um consórcio oposicionista entre as elites 
econômicas e a mídia corporativa.
Durante o encontro com a Bancada Feminina, a presidenta Dilma falou das razões 
do ajuste fiscal proposto pelo Executivo e fez uma exposição da atual conjuntura 
econômica, comprometendo-se a manter emprego e renda e dar continuidade a 
programas sociais, como o "Minha Casa, Minha Vida". Dilma garantiu também 
continuar com as políticas que promovam mais espaço para a participação feminina 
no Legislativo e intensificar o combate à violência contra as mulheres brasileiras.

Brasília

Alice relança a Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), com a presença de 52 deputados e dois senadores. 

A deputada, mais uma vez presidente da entidade, fala das conquistas 
alcançadas com o trabalho conjunto da categoria com a Frente.

Com a presença do presidente da Fenafar, Ronald Ferreira, do presidente 
do Conselho Federal de Farmácia (CFF), Walter Jorge João, entre outras 
lideranças farmacêuticas, Alice Portugal relança a Frente Parlamentar em 

Defesa da Assistência Farmacêutica.

 Alice participa da Reunião Nacional do Movimento de Luta pela Terra 
(MLT) e parabeniza os 22 anos do movimento.

Audiência Pública, proposta por Alice 
Portugal, discute a política de expansão 
universitária no Brasil, com a presença 
do Ministério da Educação (MEC), 
entidades representativas dos dirigentes 
das instituições federais, dos 
professores e dos estudantes.

lice participa de audiência com o ministro 
Juca Ferreira para discutir as questões 

prioritárias da cultura. Na pauta: Procultura e 
a PEC 421/14, antiga PEC 150.

Audiência da Comissão de Educação 
discute os principais desafios da 

aplicação e monitoramento do Plano 
Nacional de Educação (PNE) no Brasil.O financiamento e a gestão dos Hospitais Universitários e de Ensino 

do país foram temas de  Audiência Pública, realizada por Alice na 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

 

Expediente: Boletim Argumento - Informativo Deputada 
Federal Alice Portugal | Jornalistas responsáveis: Juliana 
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Este ano o Brasil completou 30 anos de retorno das liberdades democráticas. 
Após a  longa e obscura ditadura militar, a luta estudantil, sindical e todo o povo 
abriu as cadeias, trouxe de volta os exilados e retomou o papel das instituições 
democráticas.
Nesta, que é a fase mais longa de democracia contínua no Brasil, destacam-se 
os governos de LULA e DILMA como os  garantidores das maiores conquistas 
sociais e políticas da nossa história.
O Governo errou, no entanto, ao não estabelecer um diálogo permanente com os 
movimentos sociais, ao não gerar uma consciência de pertencimento do povo a 
estas conquistas  e, ao subestimar o ódio e o inconformismo das elites, que 
formaram com a grande mídia, um consórcio oposicionista que recusa-se a 
aceitar a quarta derrota eleitoral consecutiva.
A crise econômica mundial, cíclica do capitalismo, leva a OIT a calcular que o 
mundo terá 11 milhões de  desempregados nos próximos quatro anos.
Desde a descoberta da jazida do pré-sal, o Brasil  e toda a América Latina 
viraram alvo desta tentativa de interferência do centro financeiro do mundo, em 
busca de novos mercados.
Esta crise mundial, que atinge com força os países em desenvolvimento, 
gerando baixo crescimento, tem sido INSTRUMENTALIZADA pela oposição no 
Brasil, para encurtar o ciclo democrático e gerar uma instabilidade capaz de 
derrubar o governo Dilma, com apenas 5 meses de empossado.
Para isto usam velhas e conhecidas táticas: guerra midiática, terror econômico, 
judicialização da política.
Montam a cena com os casos de corrupção contra a Petrobras, que precisam ser 
investigados e os culpados punidos. Porém, com agressividade, generalizam 

o ocorrido para atingir todo o governo e histericamente pedem o impeachment da 
Presidenta.
Ao mesmo tempo escondem escândalos que envolvem o PSDB e o DEM, 
especialistas na pilhagem do dinheiro público, desde a ditadura, passando pelas 
privatizações das estatais na era FHC, e agora no mega escândalo do HSBC e 
operação ZELOTES ,que fazem da operação Lava Jato algo pequeno diante do 
montante subtraído dos cofres públicos.
Tudo isto leva o nosso país a um futuro incerto.  A correlação de forças, em 
especial no Congresso Nacional, pende para as forças conservadoras. Atentam 
contra a democracia e impõem uma agenda regressiva no trabalho(PL 4330), na 
política(reforma política antidemocrática) e nos costumes(redução da maior 
idade penal, revogação do estatuto do desarmamento), estão em pauta.
Para resguardar a democracia  conquistada a duras penas e com muitas vidas, 
temos que reagir, mobilizar o povo, retomar as ruas, hoje ocupadas por 
defensores do retorno à ditadura e outras sandices. 
Enfrentar a pauta regressiva do Congresso, mobilizando o povo por uma reforma  
política democrática, sem financiamento de campanhas por empresas e na 
contestação de qualquer iniciativa golpista, é uma tarefa de todo cidadão 
consciente.
Intensificar o combate à corrupção de todos os matizes e relançar as relações do 
governo com os movimentos sociais, nos darão fôlego para defender as vitórias 
do povo!

PCdoB e Alice Portugal conclamam:

UNIR O POVO EM DEFESA DO BRASIL E DA DEMOCRACIA!

A partir da decisão tomada pela direção estadual do PCdoB na Bahia, de lançar 
candidaturas a prefeito em várias cidades, buscando um protagonismo político 
em nosso Estado, renovou também, a vontade em ver Alice Portugal, candidata 
à prefeita de Salvador. 
Essa decisão ganhou consequência em um seminário realizado, pelo comitê 
municipal de Salvador, no último mês de março, que reuniu as principais 
lideranças do partido, para discutir a realidade política, social, econômica e 
urbana da capital baiana e as possibilidades da construção dessa candidatura. 
Tradicionalmente uma das mais votadas na cidade, a deputada federal Alice 
Portugal se mostra disposta ao debate eleitoral e conta com o apoio e trabalho da 
militância e dos dirigentes do partido em torno do projeto. Para Alice, é preciso 
buscar a construção de uma ampla frente política e apoio técnico, bem como, da 
mobilização militante para a concretização desse objetivo. “Vamos ter que fazer 
política mais do que nunca, para contagiar a cidade com a nossa esperança”, diz 
a deputada. Com este trabalho articulado com diferentes setores (juventude, 
saúde, educação, mulher, servidores públicos, trabalhadores em geral), será 
possível criar as condições para ter o protagonismo na disputa pela Prefeitura de 
Salvador. 
Salvador é uma cidade muito desigual. O PIB, por exemplo, é um dos piores 
entres as capitais brasileiras. A cidade está na briga pelo título de capital do 
desemprego e tem altos índices de violência, mas nada disso aparece porque o 
atual prefeito, ACM Neto, mantém o estilo de governar para as elites. Como dono 
de uma das grandes redes de televisão na Bahia, lança-se numa campanha 
midiática permanente, para construir uma ficção de uma cidade que não existe. 
Governa para as elites, concede alvarás para as grandes empreiteiras, para o 

mercado imobiliário de Salvador e isola e aparta a grande parte da população 
pobre de Salvador do direito à cidade. 
Esse direito à cidade será uma das grandes bandeiras de Alice, que contesta a 
forma autoritária de governo instalado em Salvador. “Iremos governar de portas 
abertas para a comunidade e os trabalhadores em geral, buscando realizar um 
trabalho que a população soteropolitana merece”, diz. 
É importante destacar que o trabalho do PCdoB na Câmara Municipal de 
Salvador, com os mandatos de Aladilce Souza e Everaldo Augusto, serão lastros 
fundamentais para a construção dessa candidatura.

PcdoB da Bahia quer Alice Portugal candidata à Prefeita de Salvador
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Alice Portugal denuncia a falta 
de planejamento em Salvador 

e se pronuncia em solidariedade ao 
povo soteropolitano que sofre com 

os danos causados pelas chuvas 
na capital baiana.
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Deputada é convidada para a 
comemoração dos 42 anos da 
Associação Cristã Feminina de 
Salvador e fala sobre políticas de 
combate a violência contra a mulher.

Alice Portugal participa 
da fundação da distrital do PCdoB 

de Pau da Lima.

Ditadura nunca mais!

Na comemoração dos 93 anos 
do partido, Alice Portugal afirma que 

o PCdoB tem sua digital impressa 
nas mais importantes lutas 

do povo brasileiro.

Audiência pública, promovida pelos vereadores 
Aladilce Souza e Everaldo Augusto, 

celebra dia do trabalhador e trata do PL4330, 
das terceirizações.

Deputada participa, com o presidente 
do Sindicato dos Bancários, 
Augusto Vasconcellos, do evento 
Café com debate onde discutiu Reforma 
Política e seus impactos na sociedade.
 

Alice Portugal participa 
da fundação da distrital do PCdoB 

de Pau da Lima.

É importante destacar que o trabalho do PCdoB na Câmara Municipal de 
Salvador, com os mandatos de Aladilce Souza e Everaldo Augusto, serão lastros 
fundamentais para a construção dessa candidatura.

Deputada é convidada para a 
comemoração dos 42 anos da 
Associação Cristã Feminina de 
Salvador e fala sobre políticas de 
combate a violência contra a mulher.

Alice se reúne com diretoria do 
Conselho Regional dos 
Assistentes Sociais da Bahia 
(CRESS-BA).
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