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Dia 18 tem protestos 
contra a Reforma 
Trabalhista

No próximo dia 18 
novos atos serão 
promovidos pelo 

País, dessa vez contra a 
Reforma Trabalhista, que 
deverá ser votada no dia 
seguinte na Câmara dos 
Deputados. O PL 6787/16 
é mais uma manobra do 
governo e parlamentares 
para prejudicar os tra-
balhadores, e mais uma 
etapa do golpe no Brasil. 
“A Reforma Trabalhista 
de Temer oficializa o bico. 
Você só trabalha quando 
o patrão chama, só ganha 
pelo que produz e pode ser 
temporário por 120 dias 
ou mais. Tem de negociar 
férias, 13º salário...”, aler-
ta o presidente da CUT, 
Vagner Freitas.

Além das atividades 

nacionais, no dia 19 se-
rão promovidos protestos 
em aeroportos junto aos 
deputados em suas bases 
eleitorais, pressionando 
para que votem contra 
a Reforma Trabalhista. 
Você também pode pres-
sionar, enviando e-mails 
aos deputados para que 
sejam contra a reforma. 
Participe, pressione: não 
deixe que roubem seus 
direitos!
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Bancários participam de ato 
contra as reformas

Passeata percorreu as ruas centrais de São Bernardo do Campo

O s bancários do 
ABC participa-
ram de um ato 

que aconteceu no sába-
do, 8 de abril em São 
Bernardo do Campo, 
contra as reformas da 
previdência e trabalhista 
propostas pelo governo 
golpista de Michel Te-
mer.

A atividade, que foi 
organizada pelas centrais 
sindicais do ABC, teve 
início com uma concen-
tração em frente ao Sin-
dicato dos Metalúrgicos, 
e de lá os manifestantes 
seguiram em passeata até 
a sede do INSS da cidade.

“Realizamos uma ati-
vidade muito boa para 

envolver toda a popula-
ção da cidade e do ABC. 
A unidade de todas as 
categorias é fundamen-
tal para barrar essas re-
formas absurdas que o 
governo golpista quer 
impor contra os traba-
lhadores”, disse Belmiro 
Moreira, presidente do 
Sindicato.

Câmara tenta acelerar votação para 
destruir direitos dos trabalhadores

Os bancários vão aderir à greve geral no dia 28 de abril
Assembleia no dia 19 de abril vai deliberar sobre a participação dos bancários do ABC na paralisação

NOs bancários de 
todo o Brasil vão 
participar da Greve 

Geral do dia 28 de abril. A 
decisão foi tomada duran-
te a reunião do Comando 
Nacional dos Bancários, 
realizada na sede da Con-
traf-CUT, no último dia 
6. O movimento é uma es-

tratégia das frentes Brasil 
Popular e Povo Sem Medo 
para derrotar a reforma 
da previdência, a reforma 
trabalhista e a terceirização 
propostas pelo governo 
ilegítimo de Michel Temer 
e chanceladas pelos aliados 
dos patrões, com mandato 
parlamentar em andamen-

to. Trata-se de 
uma iniciati-
va construída 
com o conjun-
to das centrais 
sindicais.

Os bancá-
rios já perce-

beram que os bancos estão 
por trás das reformas que 
estão precarizando os em-
pregos e as relações de 
trabalho no Brasil. Sabem 
que os banqueiros apoia-
ram fortemente os projetos 
de lei de terceirização e 
torcem pela aprovação do 
PL 6787 que pretende fazer 
com que o negociado pre-
valeça sobre a legislação. 
Pretendem com isso alterar 
jornadas, férias e outros 
direitos.

“Apesar da decisão do 
Comando, a participação 
efetiva na greve deve ser 

aprovada em assembleias, 
portanto é muito impor-
tante que todos os bancá-
rios do ABC participem 
da asembleia que será re-
alizada no dia 19 de abril, 
às 18h30 na Sede Social do 
Sindicato. Nossa categoria 
já mostrou a força que tem 
e juntos com as demais 
categorias vamos mostrar 
nossa indignação com es-
sas reformas e lutar contra 
esse absurdo que o governo 
golpista quer empurrar 
para os trabalhadores", 
disse Belmiro Moreira, 
presidente do Sindicato.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM EMPRESAS  DO RAMO 
FINANCEIRO DO GRANDE ABC, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
43.339.597/0001-06, Registro 
sindical nº 46000.005206/00-46 
por seu Presidente abaixo assinado, 
convoca todos os empregados 
em estabelecimentos bancários 
dos bancos públicos e privados, 
sócios e não sócios, da base 
territorial deste sindicato, para a 
assembleia geral extraordinária 
que se realizará no dia 19 de Abril 
de 2017, às 18h30min, em primeira 
convocação, e às 19h00min, em 
segunda convocação, no endereço 
à Rua Xavier de Toledo, nº 268, 
Centro, Santo André, para discussão 
e deliberação acerca da seguinte 
ordem do dia: Deliberação acerca 
de paralisação das atividades no 
dia 28 de Abril de 2017 a partir 
da 00h00.
Santo André, 11 de Abril de 2017.
Belmiro Aparecido Moreira
Presidente
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