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VAMOS PARAR O BRASIL

Querem acabar com a aposentadoria e os direitos trabalhistas!

ASSEMBLEIA GERAL
ABRIL

19h

DEFLAGRAR GREVE GERAL
LOCAL:

Sede do Sindicato dos Bancários de Santos e Região
(Av. Washington Luiz, 140, Santos)

rrer?
Trabalhar até mo

Tô fora!

vamos parar o Brasil!
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#semprenaluta!
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Paralisações e acampamento dos bancários denunciam interesse
do governo e congresso em acabar com a aposentadoria e direitos
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Jornada de lutas contra a extinção de direitos
constrói caminho para a Greve Geral
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ASSEMBLEIA GERAL
LOCAL:

Sede do Sindicato dos Bancários de Santos e Região (Av. Washington Luiz, 140)
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Férias e jornada ameaçadas - Estão ameaçadas as férias de 30 dias, a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44
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Terceirização precariza o trabalho

O projeto de lei da terceirização, o PL 4302, aprovado na Câmara Federal, impõe total superexploração à classe
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EXPEDIENTE

BAR CULTURAL

05 DE MAIO 19H

Na edição de 2017 o som da noite ficará por conta do bancário, funcionário do Itaú,
André Prandini, com muito MPB e Pop Rock na sede do Sindicato. Venha prestigiar!
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