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Enterro dos deputados Beto Mansur, Papa e 
Squassoni na praia do Gonzaga

Pressione os deputados e senadores contra a 
Reforma da Previdência

As centrais sindicais realizaram protesto, dia 
11/5/17, na Pça. das Bandeiras, em Santos/SP, 
fincando velas e cruzes com os nomes dos 296 
deputados federais que votaram a favor da re-
forma trabalhista, na praia do Gonzaga.

Além disso, um caixão foi colocado com o 
nome dos deputados Beto Mansur (PRB), João 
Paulo Tavares Papa (PSDB) e Marcelo Squas-
soni (PRB) que têm base eleitoral na Baixada 
Santista. Os manifestantes promoveram um 

“enterro” simbólico da carreira política dos três.

“Esta manifestação simboliza o enterro das 
carreiras políticas destes deputados eleitos 
pela população da Baixada, assim como os de 
outros estados e regiões que votaram a favor 
da reforma trabalhista que retira direitos da 
classe trabalhadora e vai gerar mais miséria e 
desemprego. Estes defuntos não voltam mais ao 
Congresso”, afirma Ricardo Saraiva Big, secre-
tário de Relações Internacionais da Intersindical  

- Central da Classe Trabalhadora e secretário 
geral do Sindicato dos Bancários de Santos e 
Região.

Outro grande ponto ressaltado foi à unida-
de de todas as centrais sindicais, sindicatos, 
movimentos sociais, estudantes, Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), OAB 
demonstrando a insatisfação contra a terceiriza-
ção, as reformas trabalhista e previdenciária do 
governo golpista e corrupto de Temer.

No site www.placardaprevidencia.com.br 
você tem todos os nomes dos deputados fede-
rais a favor, indecisos ou contra a Reforma da 
Previdência imposta pelo corrupto governo 
Temer: que aumenta os anos de contribuição, 
a idade para se aposentar e diminui os bene-
fícios para jogar toda a conta fabricada pelo 
governo com a corrupção e pagamento de 
lucros da dívida pública aos bancos nas costas 
dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Acesse e envie seu repúdio de uma vez só 
para qualquer um dos grupos, entenda como 
funciona teclando no menu Pressione > 
Como Ajudar: 

1 - CONTRA A APOSENTADORIA 

2 - INDECISOS 

3 - DEFENDEM A APOSENTADORIA

Obs.: Este site está disponível no 
 santosbancarios.com.br

Use o QR Code para 
acessar o site e pressionar 

os deputados federais

Cruzes, velas acesas, caixão e cartazes foram 
colocados na praia do Gonzaga, em Santos, 
simbolizando o enterro das carreiras políticas 
dos deputados federais que votaram a favor da 
reforma que retira direitos trabalhistas

Trabalhadores não perdoam traidores
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São 13h, dia 24/5, em Brasília mais de 200 
mil manifestantes, superando a estimativa de 
100 mil dos organizadores, entram em passe-
ata pacífica na Esplanada dos Ministérios. A 
Intersindical - Central da Classe Trabalhado-
ra, as demais centrais sindicais, os Bancários 
de Santos e Região, milhares de sindicatos e 
movimentos sociais iniciaram o protesto com 
marcha desde o estádio Mané Garrincha. Ape-
sar de pacífica, antes de chegar ao Congresso 
Nacional, 14h, tem início a enxurrada de bom-
bas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e 
balas de borracha pela tropa de choque da PM, 
sua cavalaria e a Força Nacional.

Os trabalhadores faziam uma passeata pací-
fica, havia crianças, mulheres, idosos, cadei-
rantes... e provavelmente pessoas infiltradas 
pela inteligência da polícia para tumultuar e 
colocar a culpa nos trabalhadores.

A manifestação foi contra as reformas da 
Previdência e Trabalhista, a Terceirização, 
pela saída de Temer e convocação de eleições 
Diretas Já! Não podemos aceitar que retirem 
direitos dos trabalhadores, direitos do povo 
brasileiro para favorecer ainda mais uma mi-
noria milionária.

Querem acabar com a aposentadoria para que 
os bancos lucrem vendendo aposentadoria pri-
vada. Querem tirar direitos da classe trabalha-
dora para favorecer interesses de organizações 
patronais como CNI (Confedereção Nacional 
da Indústria), CNT (Confederação Nacional 

dos Transportes), Fenaban (Federação Nacio-
nal dos Bancos) e Fiesp (Federação das Indús-
trias).

 “A classe trabalhadora não irá recuar nem um 
milímetro para combater o golpe e a retirada 
de direitos. A cada dia a mobilização da popu-
lação é maior”, afirmou o secretário geral do 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região e 
secretário de Relações Internacionais da Inter-
sindical, Ricardo Saraiva Big.

 “Acharam que os trabalhadores e trabalhado-
ras aceitariam calados os ataques do capital e 
desse governo ilegítimo. Seguiremos nas ruas 
contra o desmonte da Previdência e a reforma 
trabalhista. Fora Temer e Diretas Já!”, disse 
Eneida Koury, presidente do Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região.

Seguindo a grande mobilização da Greve Ge-
ral do dia 28 de abril, já está sendo organizada 
uma nova greve geral no país, entre 26 e 30 de 
junho. Vai ser maior do que a do dia 28/4!

Fora Temer, Diretas Já!
Mais de 200 mil trabalhadores, centrais sindicais, sindicatos, integrantes de 
movimentos sociais e estudantes de todos os estados brasileiros tomaram 
as ruas da capital federal e a Esplanada dos Ministérios e foram recebidos 
com violência pela polícia. Mas a resistência vai continuar e nova greve 
geral será convocada para o final de junho!

Temer colocou o exército na rua com medo da população

A polícia já espera a manifestação para reprimí-la
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A diretoria do Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região acionou seu departamento 
jurídico para entrar com ações coletivas por 
banco contra o desconto referente ao dia 
28/4, para aqueles bancários e bancárias que 
aderiram a Greve Geral. A ação para os em-
pregados da Caixa e do BB já foram protoco-
ladas. 

Os demais bancários privados que aderiram 

a greve e tiveram desconto por falta dia 28/4, 
devem enviar o aviso do banco de que seria 
descontado ou o holerite com o desconto, 
à Av. Washington Luiz, 140, Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região.

“Não precisa ser individualmente, apenas um 
holerite ou aviso por banco já é o suficiente 
para dar entrada na ação coletiva”, afirma 
Eneida Koury, presidente do Sindicato.

A diretoria do Sindicato, filiado a Intersindi-
cal – Central da Classe Trabalhadora, outras 
centrais e sindicatos, participaram de audiência 
pública na Câmara de Santos sobre a violência 
da PM e Guarda Municipal contra os traba-
lhadores durante a Greve Geral, em 28/4. O 
encontro aconteceu dia 29/5.

“A polícia existe, como resquício da Ditadura 
Civil-Militar, para garantir que a elite continue 
sendo elite. Diante da retirada de direitos que 
os grandes empresários articulam junto com 
parte do Congresso e desse governo ilegíti-
mo, nossa unidade se faz mais que necessária. 
Vamos ampliar o movimento para barrar as 
reformas trabalhista e da Previdência”, afir-
mou a presidente do Sindicato, Eneida Koury, 
durante a audiência.

Em sua fala, o secretário de Relações Inter-
nacionais da Intersindical, e secretário geral 
do Sindicato, Ricardo Saraiva Big, ressaltou a 
atitude do governo golpista de Michel Temer 

durante os atos em Brasília. “Eles sentiram a 
nossa reação e por isso Temer decretou a ida 
do exército à rua. Como a medida não foi bem 
aceita pela sociedade e até pelos pares do gol-
pista, ele teve que recuar.”

“A ação em Brasília foi totalmente pacífica, 
mas fomos agredidos pelos policiais, assim 
como ocorreu em Santos. Precisamos nos 
organizar para que essas coisas não aconteçam. 
A maior parte do atual Congresso Nacional 
não representa os interesses dos trabalhadores. 
A unidade e a organização das bases são as 
únicas formas de derrotarmos essa política de 
aniquilação de direitos”, afirmou.  

Ao final da audiência, foi deliberada a convo-
cação de uma reunião entre as centrais sindi-
cais, polícias, prefeitura e Câmara para tratar 
da onda de violência contra os trabalhadores. 
Também foi definido que a Câmara faça uma 
moção de repúdio contra a violência praticada 
pela PM na Greve Geral.

Sindicato ajuíza ações contra 
desconto na Greve Geral dia 28/4

Audiência na Câmara de Santos trata 
da violência policial na Greve Geral

Ataques aos direitos 
dos bancários exige 
unidade urgente

No momento em que o Congresso 
Nacional coloca como medidas 
de urgência retirar direitos 
dos trabalhadores, dificultar a 
aposentadoria e acabar com a 
representatividade sindical, a 
sindicalização é exatamente o caminho 
para unir e fortalecer a categoria

Direitos que os bancários perderão caso 
não se fortaleçam:

- Jornada de 6 horas;

- Sábado livre;

- Piso salarial, pessoas na mesma função pode-
rão receber menos;

- Diminuição de salário, exercendo a mesma 
função;

- Perda do amparo da convenção coletiva e das 
leis da CLT caso negocie individualmente;

- Férias parceladas em três vezes;

- Dependendo da contratação terceirizada exis-
te a possibilidade do fim do FGTS e da contri-
buição previdenciária;

- A jornada poderá ser de até 12 horas;

- Mais de 100 pontos da CLT serão alterados;

- A aposentaria será remota;

- Dificuldades burocráticas para recorrer à 
justiça do trabalho.

Estas são algumas das maldades, 
filie-se urgente ao sindicato!

Inscrições Regras
Somente sindicalizados poderão participar. 
Jogadores por equipe: mínimo: 6 e máximo de 15.

Até 30 de junho. Com os diretores ou 
no email santosbancarios@uol.com.br
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