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A medida provisória 881/2019 do 
governo, que está avançando pio-

rada no Congresso, é mais um terrível 
retrocesso que tentam aprovar contra 
os direitos da classe trabalhadora. 

Chamada de MP da “Liberdade 
Econômica”, destrói ainda mais a 
CLT, aumenta a jornada de trabalho 
de várias categorias, extingue a obri-
gatoriedade das CIPAs, suspende os 
efeitos das normas regulamentadoras 
de saúde e segurança no trabalho, 
suspende os efeitos de acordos e 
convenções coletivas de trabalho, 
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autoriza trabalhos aos domingos e 
feriados (sem negociação coletiva) 

e estipula que trabalhadores rurais 
não estão sujeitos a jornada de 
trabalho.

“É mais uma luta a ser tra-
vada pelo movimento sindical e pelos 
trabalhadores, pois não podemos 
aceitar os retrocessos que, 
na verdade, levarão 
o Brasil de 

novo ao período da escravidão. Nada 
tem de desenvolvimento, de moder-
nidade e de civilização nesta MP 
881”, diz Miguel Torres, presidente do 
Sindicato, CNTM e Força Sindical.
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ESTILO ÚNICO 
Nivaldo e assistente

CDA 
Assistente do secretário-geral Arakém

PIAZZA 
Biro e assistente

CASARINI EQUIPAMENTOS 
Assistentes do Chico Pança

RETÍFICA VILA ANASTÁCIO 
Sonete e assistente

TRIDA 
Ninja

MASTER BLINDAGEM 
Assistente do Maloca

AROUCA 
Assistente do Nelson

RICHTER 
Érlon e assistentes

VIP 
Uélio e assistente

FANANDRI 
Bombeirinho

ELIZABETE E ROAPLAS - Mixirica e assistente

Os diretores e as diretoras do Sindicato e assistentes estão firmes 
nas ações em defesa dos interesses dos metalúrgicos de São Paulo e 
Mogi das Cruzes, com assembleias, greves e negociações. Tudo para 
garantir direitos, benefícios e melhores condições de trabalho nas 
fábricas e empresas. Também estamos mobilizados pela retomada 
do desenvolvimento econômico do País, com geração de emprego, 
trabalho decente, formação e qualificação profissional e valorização 
das negociações coletivas e do movimento sindical brasileiro.
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