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Diferente do que é a mídia tenta propagar, o 
movimento sindical brasileiro continua mais 
vivo do nunca. Nesta semana, o sindicalismo 

nacional deu mais uma demonstração de força com a 
derrota no Senado da MP 1045, do governo federal, 
rejeitada pelos senadores. Isso só foi possível graças a 
mobilização liderada pelas Centrais Sindicais junto aos  
trabalhadores no chão de fábrica, como nos gabinetes 
em Brasília, cobrando dos senadores uma postura a favor 
da classe trabalhadora.  

Não é para menos que o movimento sindical brasileiro 
é peça fundamental na luta para o país sair da crise em 
que se encontra. Além da defesa dos direitos trabalhistas 
e do emprego, estamos na luta em defesa da manutenção 

da democracia e do estado de direito.  
Apesar de mais essa vitória, não é hora 

de relaxar. O patronal e o governo continu-
am com seu projeto de ataque aos direitos 
da nação. Vencemos uma batalha, mas a 
guerra em favor do Brasil continua. 
Mantenhamos a mobilização e 
pressão em cima das autorida-
des para exigir que parem de 
pensar somente na eleição do 
ano que vem e se concentrem 
em vencer a crise que tem feito 
a população sofrer tanto. Con-
tinuamos na luta. 

VITÓRIA SOBRE MP 1045 MOSTRA  
A FORÇA DO MOVIMENTO SINDICALEDITORIAL

Assim como na luta para derrotar o retrocesso do voto impresso, a  mobilização e a pressão exercida 
pelas Centrais Sindicais enterraram mais um projeto de prejuízo para o Brasil. Nesta quarta-feira, 
01 de setembro, o Senado Federal rejeitou a MP 1045, do governo e que precarizava as condições 

de trabalho retirando direitos  como férias, FGTS, hora extra, justiça gratuita, etc. A vitória só foi possível 
graças à luta e mobilização das Centrais que ficaram em cima dos senadores exigindo a rejeição do projeto. 

MAIS UMA VITÓRIA 
DOS TRABALHADORES  

Sérgio Butka,   
PRESIDENTE DA FORÇA 
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CLIQUE AQUI  
PARA CONFERIR O 
VOTO DE CADA UM 
DOS SENADORES
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CENTRAIS SINDICAIS LANÇAM 
CARTA  “RESGATAR O BRASIL 
PARA OS BRASILEIROS” 

CHEGA DE DESCASO. SE VOCE NÃO CONCORDA COM A 
SITUAÇÃO AO LADO, FIQUE EM CASA NO 7 DE SETEMBRO 

NADA A CELEBRAR:

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR 
A INTEGRA DA CARTA

Em contraponto a carta da FIESP, que  tenta dividir a culpa da crise 
do país entre os três poderes, as Centrais Sindicais lançaram uma 
carta mais dura colocando o dedo na ferida e apontando o governo 

federal como o  principal responsável pela crise e apontando as medidas 
necessárias para o Brasil voltar a andar.  

Participar das passeatas promovidas pelo governo é permitir que  o Brasil continue no buraco. 
Não seja massa de manobra de um governo que está mais preocupado em gerar crise política 
e nas eleições do ano que vem do que em resolver a triste situação atual do país. 

7 DE SETEMBRO: O MELHOR 
PROTESTO  É FICAR EM CASA   

QUASE 600 MIL 
BRASILEIROS MORTOS 
PELO COVID
PIB ESTAGNADO
PREÇOS 
DESCONTROLADOS
DESEMPREGO RECORDE
VOLTA DA FOME
CRISE POLÍTICA 
GOVERNO INOPERANTE E 
MAIS PREOCUPADO COM 
AS ELEIÇÕES DE 2022

https://www.simec.com.br/?area=ver_noticia&id=9468&titulo=nota-das-centrais-sindicais-resgatar-o-brasil-para-os-brasileiros
https://www.simec.com.br/?area=ver_noticia&id=9482&titulo=confira-como-votou-cada-senador-na-proposta-da-mp-1045-que-precarizava-os-direitos-trabalhistas

