
O��GOLPE��É�
CONTRA�O�TRABALHADOR,�CONTRA�VOCÊ!

NÃO VAI
TER GOLPE

PELOS TRABALHADORESPELA DEMOCRACIAPELO BRASIL

Por que defendemos a democracia?
 O Comando Nacional dos 
Bancários e a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT), com 
seus Sindicatos e Federações, sempre 
es�veram em defesa da democracia, 
do Estado Democrá�co de Direito, 
dos direitos dos trabalhadores e das 
trabalhadoras. Apenas sob o regime 
democrá�co é que a classe 
trabalhadora consegue avançar. 
Neste momento de fragilidade 
conjuntural, que o Brasil atravessa, é 
preciso estar atento para o que de 
fato está em jogo com o pedido de 
impeachment sem crime de 
responsabilidade da presidenta 
Dilma Rousseff.   

Setores representantes dos 
empresários, banqueiros, 
la�fundiários, parlamentares, setores 
do judiciário e a grande mídia, 
enxergam no impeachment a real 
possibilidade de lucrar mais, com 
menos direitos dos trabalhadores. 
 Os conservadores buscam calar 
os movimentos sociais com projetos 
no Congresso Nacional que 
representam retrocesso, 
esvaziamento do papel do Estado, 
entrega do patrimônio do povo e de 
fragilização das ins�tuições 
republicanas. Os trabalhadores do 
ramo financeiro, como tantas outras 
categorias, têm seus direitos 
ameaçados pelo golpe. 

Nos úl�mos 12 anos, os bancários 
conquistaram 20,84% de ganho real 
nos salários e 42,3% nos pisos. Mas, 
no ano passado, os bancos quiseram 
se aproveitar do período controverso 
no cenário polí�co e econômico para 
tentar impor um reajuste abaixo da 
inflação. A nossa unidade e 
determinação com 21 dias de greve 
evitaram um desastre. Com o golpe, 
o que os bancos seriam capazes de 
fazer? Não vamos pagar para ver.
 Queremos que o Brasil volte a 
ter crescimento econômico, com 
geração de emprego e de renda.
Os trabalhadores estão nas ruas
para que a democracia seja 
preservada e os diretos garan�dos. 



Congresso conservador
tem 55 projetos
que ameaçam a
classe trabalhadora

Desde 1988, ano de promulgação da Cons�tuição Brasileira, 

mesmo em governos com compromissos neoliberais, não 

se iden�ficava um número tão expressivo de projetos 

tramitando no Congresso Nacional, que representam 

retrocesso e ameaça aos direitos e à democracia. 

Conheça quais são alguns dos projetos que querem

nos impor com o golpe:

Um quarto dos deputados da comissão
do impeachment é inves�gado no STF

Nós estamos do lado do trabalhador!

Dos 65 membros da Comissão Especial que vai analisar o processo 

de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, 16 são alvos de 

inves�gação no STF por diversos crimes, a maioria corrupção, crime 

eleitoral e lavagem de dinheiro; entre eles estão Paulo Maluf (PP), 

Paulinho da Força (SD), Nilson Leitão (PSDB), além de Fernando 

Francischini (SD), acusado pelo senador Delcídio do Amaral de 

pedir dinheiro para barrar requerimentos de convocação de 

empresários na CPI da Petrobras. 

Lute você também.
Juntos somos fortes!
A nossa luta é vital para aperfeiçoar a democracia, 

assegurar maior par�cipação dos trabalhadores nas 

decisões e evitar que arranquem nossas conquistas 

ob�das com muita luta ao longo da história. Para

barrar este golpe, é imprescindível saber de que

lado estamos, o que queremos e qual país 

construiremos para as futuras gerações. 
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FEDERAÇÕES
E SINDICATOS

C O M A N D O
N A C I O N A L
DOS BANCÁRIOS

1
Regulamentação da terceirização sem limite 
permi�ndo a precarização das relações de trabalho 
(PL 4302/1998 – Câmara, PLC 30/2015 - Senado, PLS 
87/2010 – Senado); 2

Ins�tuição do Acordo extrajudicial de trabalho 
permi�ndo a negociação direta entre 
empregado e empregador (PL 427/2015 
– Câmara); 

3 Impedimento do empregado demi�do de 
reclamar na Jus�ça do Trabalho (PL 948/2011 – 
Câmara e PL 7549/2014 - Câmara); 4 Livre es�mulação das relações trabalhistas entre 

trabalhador e empregador sem a par�cipação do 
sindicato (PL 8294/2014 - Câmara); 

5 Prevalência do negociado sobre o legislado 
(PL 4193/2012 - Câmara); 6 Redução da jornada com redução de salários 

(PL 5019/2009 - Câmara); 

7 Vedação da ultra�vidade das convenções ou 
acordos cole�vos (PL 6411/2013 - Câmara); 8 Ex�nção da multa de 10% por demissão sem 

justa causa (PLP 51/2007 - Câmara e 
PLS 550/2015 - Senado);

9 Deslocamento do empregado até o local de 
trabalho e o seu retorno não integra a jornada
de trabalho (PL 2409/2011 – Câmara); 10 Priva�zação de todas as empresas públicas (PLS 

555/2015 - Senado).

Conheça a lista completa das ameaças aos direitos
dos trabalhadores no site: www.contrafcut.org.br


