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O presidente da Força Sindical, Miguel 
Torres, reuniu-se nesta terça, 16, em 

Brasília, com o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, e entregou-lhe 
um documento com os pontos críticos 
da medida provisória 881 do governo, 
que uma comissão mista no Congresso 
aprovou na quinta, 11, como projeto de 

lei (PLV 17/19) a ser votado em 
plenário.  

Chamada de MP da liberda-
de econômica, altera a CLT, 

retira mais direitos traba-

MIGUEL TORRES
MOSTRA A RODRIGO MAIA OS 
PONTOS CRÍTICOS DA MP 881

lhistas, amplia a precarização nas relações 
de trabalho e traz mais riscos à saúde e à 
segurança da classe trabalhadora. 

“São medidas oportunistas, que não 
colaboram em nada com a geração de 
empregos de qualidade e a retomada 
do desenvolvimento econômico do País. 
Queremos, com o apoio de Rodrigo 
Maia, barrar no Congresso Nacional 
esta insensatez”, diz Miguel Torres, que 
também preside a CNTM e o Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi 
das Cruzes.

PONTOS 
CRÍTICOS DA

MP 881
(PLV 17/19)

• permitir trabalho em toda e qualquer atividade em feriados, sem submeter tal situação a  
 acordo coletivo e sem compensação aos trabalhadores.

• prever regimes especiais de contratação, suspendendo leis, atos normativos infralegais,  
 acordos e convenções coletivas, que vedam o trabalho aos finais de semana, incluindo   
 sábados, domingos e feriados. 

• ampliar a duração de contratos de trabalho por prazo determinado, atualmente, de   
 acordo com a CLT, restritos a, no máximo, 2 anos. 

• possibilitar contratos de trabalho regidos pelas regras do Direito Civil, sendo as de Direito  
 do Trabalho, dispostas em lei, consideradas todas subsidiárias. 

• tornar facultativa a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

• dispensar as empresas de encaminharem cópia da Guia da Previdência Social ao   
 sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados. 

• afrontar a Constituição Federal, as normas internacionais do trabalho, a dignidade da   
 pessoa humana e o valor social do trabalho. 
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AÇOFEM 
Assistente do Maloca

AFIGRAF 
Ceará e assistente

AMPLICABOS 
Assistentes do Érlon

BRAITA 
Biro e assistente

EVEREL 
Assistentes da Ester

GRAVER 
Nivaldo e assistente

FERROLENE 
Bombeirinho e assistente

HARSCO 
David Martins e assistentes

GARDINOTEC 
Assistente do Nelson

IMAFIX 
Assistente do Uélio

ELGIN 
David Martins e assistentes

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.

INFORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

SIEMENS (REDE SINDICAL) 
Érlon e assistentes, com a presença de 

dirigentes sindicais do Brasil, Alemanha, 
Chile e Argentina
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LEMAC 
Mixirica e assistente

ORI TRUCK 
Assistentes do Uélio

MALAGOLI ELETRÔNICA 
Sonete

STEK 
Uélio e assistentes

WORDEVAL 
Yara

LGA 
Ninja

STEK 
José Luiz e assistente

PROXXI 
Assistentes do Érlon, comissão de 

trabalhadores e representantes da empresa

MAISON 
Cristina e assistente

PINGUIM 
Assistentes do
Chico Pança

PEC LUMINOSOS 
Assistentes do Sales

NOGREN 
Assistentes do Carlão

METALÚRGICA ORI 
Uélio e assistentes

WERKFER 
Assistentes do Teco

APOIO AO SINDICATO DA CONSTRUÇÃO 
PESADA DE CARAGUATATUBA 

Assistente do secretário-geral Arakém

Agasalho
Campanha do 

AJUDE DOANDO

ROUPAS, AGASALHOS E 

COBERTORES EM BOM ESTADO.


