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Assembleia para organizar a GREVE GERAL dia 11, às 19h
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Marchas contra corte na educação
reúnem 30 mil em Santos!
A diretoria do Sindicato, a Intersindical – Central
da Classe Trabalhadora, trabalhadores, estudantes,
pais de estudantes e professores realizaram em
Santos, dias 15 e 30/5, manifestações contra os
bloqueios na educação e a Reforma da Previdência. Eles marcharam pela avenida Ana Costa, até
a Pça. das Bandeiras, no Gonzaga. Os protestos
reuniram juntos cerca de 30 mil pessoas.

“A luta por melhor educação, o futuro e a democracia do Brasil é mais do que justa. Temas que
não estão na pauta deste governo. Bolsonaro ao
dizer que os estudantes são uns idiotas úteis, uns
imbecis e que estão coagidos pelos professores
demonstra seu desprezo pela educação, professores, alunos, pesquisas, a democracia e o futuro
do País. Contra a Reforma da Previdência, pela
Educação e empregos, convocamos todos para
uma grande Greve Geral dia 14 de junho”, conclama Eneida Koury, presidente do Sindicato
dos Bancários de Santos e Região.

Manifestantes em marcha na Avenida Ana Costa

Entenda o Bloqueio na educação
Em abril, o Ministério da Educação divulgou
que todas as universidades e institutos federais teriam bloqueio de recursos. Em maio, a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes) informou sobre a
suspensão da concessão de bolsas de mestrado e
doutorado, o que prejudicou milhares de estudantes de baixa renda.

De acordo com o Ministério da Educação, o
bloqueio é de 24,84% das chamadas despesas
discricionárias — aquelas consideradas não
obrigatórias, que incluem gastos como contas de
água, luz, compra de material básico, contratação de terceirizados e realização de pesquisas. O
valor total contingenciado, considerando todas
as universidades, é de R$ 1,7 bilhão, ou 3,43%
do orçamento completo — incluindo despesas
obrigatórias.

Sindicato paralisa e Santander
recoloca portas giratórias
Após paralisação de agências e reunião entre a
diretoria do Sindicato e representantes do Santander, a superintendente de Relações Sindicais,
Fabiana Ribeiro, comunicou dia 17/5, à presidente do Sindicato, Eneida Koury, que o banco
vai reinstalar os equipamentos de segurança nas
cidades que possuem leis municipais exigindo o
equipamento retirados de unidades em Santos,
Guarujá e Praia Grande.

EXPEDIENTE

Paralisação e MP
Antes disso, os diretores já haviam paralisado,
pela retirada de portas giratórias, as unidades
Santos/Boqueirão e Guarujá/Centro, pro-

tocolado ação no
Ministério Público,
contra o banco, por
descumprir leis municipais que exigem
os equipamentos de
segurança e acionaram as prefeituras, a
Polícia Federal e os
respectivos procons
das cidades mencionadas, colocando em
risco a vida de clientes e funcionários.
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Reunião com superintendentes no Sindicato
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Dia 14 de junho é greve geral contra
o fim da aposentadoria!
Dia 14 de junho é Greve Geral contra a Reforma da Previdência, em defesa dos direitos da
classe trabalhadora, contra o fim da aposentadoria, do corte na educação, por empregos.
“A nossa luta é contra a Reforma da Previdência, em defesa de políticas públicas, do ensino
e saúde públicos de qualidade. A Reforma
impede a maioria dos brasileiros de ter direito
à aposentadoria ao estabelecer regras quase
impossíveis de serem atingidas. Vamos organizar a maior Greve Geral da história”, reafirma
Ricardo Saraiva Big, secretário de Relações
Internacionais da Intersindical.
“A democracia é o governo do povo para o
povo. Esse governo está fazendo política para
atender a parte mais rica da sociedade. A parte
da sociedade que detém o poder econômico. A
maioria dos brasileiros já percebeu que essas
políticas atacam o conjunto da população nos
seus direitos, na educação, na saúde e nas políticas públicas”, ressalta Eneida Koury Presidente do Sindicato.

Não é reforma: o que eles querem é o fim da
aposentadoria! O governo quer economizar às
custas dos trabalhadores, enquanto faz repasses aos banqueiros. Quer que você continue

contribuindo, mas que receba um benefício
menor! Vamos juntos na luta. Unir o povo em
defesa da educação pública, da aposentadoria e
da soberania da nação brasileira.

LUTE PELA SUA
APOSENTADORIA

É o mínimo que
você pode fazer.

Dia 14 de junho
é GREVE GERAL!

Estamos organizando a maior Greve Geral da história

Assembleia para organizar a Greve Geral
DATA: (TERÇA-FEIRA)

11 DE JUNHO
LOCAL:

HORÁRIO:

19H

AV. WASHINGTON LUIZ, 140

O Sindicato dos Bancários de Santos e Região,
filiado à Intersindical – Central da Classe
Trabalhadora, convoca todos os bancários de sua
base territorial a participarem da Assembleia, dia
11/06 (terça-feira), às 19h, na Av. Washington
Luiz, 140, em Santos/SP, para organizar e realizar
ampla mobilização contra as propostas de reforma
da Previdência Social, que acaba com o direito à
aposentadoria dos trabalhadores brasileiros.

4S

indicato dos

Bancários de Santos e Região | Fones: (13) 3202 1670 / 0800 7711920

bancários

Reforma da Previdência

Auditores Fiscais Federais denunciam:

dinheiro é desviado!

A Associação Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal denuncia que existe uma
desvinculação de receitas da Previdência pelos
governos de quase R$ 4 trilhões para pagar juros aos bancos e para outras áreas de interesse
político. Aliado ao calote de R$ 935,5 bilhões
de contribuições previdenciárias e impostos
devidos pelo Bradesco, Itaú e outras empresas
não cobrados pelo poder público.
Sem remédio para a saúde
A Reforma da Previdência restringirá a distribuição gratuita de remédios do Sistema Único de Saúde (SUS) determinada por decisões
judiciais. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 6 que tramita na Câmara modifica
o parágrafo 5º do Artigo 195 da Constituição

que trata do orçamento da Seguridade Social.
Com a nova redação prevista para a lei, o governo inclui na regra que nenhum benefício
ou serviço pode ser criado ou estendido “por
ato administrativo, lei ou decisão judicial,
sem a correspondente fonte de custeio total”.
Além disso, impede que aposentados reivindiquem adicionais ou revisões na Justiça.
Capitalização da Previdência
leva idosos ao suicídio!
O sistema de capitalização implantado por
Paulo Guedes no Chile, em 1981, paga para
90,9% dos aposentados 56,6% do Salário
Mínimo vigente naquele País. O Chile é a
unidade da América Latina com maior índice
de miséria e suicídio entre os idosos.

Solução é taxar grandes fortunas,
não tirar dos trabalhadores!
O imposto sobre grandes fortunas é o único dos sete tributos
federais previstos na Constituição sem regulamentação até
hoje. Mestre em Finanças Públicas, Amir Khair, especialista no
assunto, calcula que a taxação
de patrimônios poderia render
aproximadamente 100 bilhões
de reais por ano. “Quando você
tem uma sociedade com má distribuição de riqueza, você tem
uma atividade econômica mais
frágil. O imposto sobre grandes
fortunas teria uma arrecadação
semelhante àquela que tinha a
CPMF (Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira). Portanto bem acima até
do ajuste fiscal pretendido pelo
governo”, afirma.

Reforma retira
emprego, dinheiro
e saúde!

ÆÆAcaba com a aposentadoria
por tempo de contribuição!
ÆÆImpõe a obrigatoriedade de
idade mínima para aposentadoria
de 65 anos, para os homens, e
62 anos, para as mulheres!
ÆÆAumenta o tempo mínimo de
contribuição de 15 para 20 anos!
ÆÆQuem quiser receber o valor
integral do benefício terá de
trabalhar e contribuir ao INSS
durante 40 anos!
ÆÆMuda o cálculo do valor do
benefício. Ao invés de contabilizar
80% dos maiores salários, como
é hoje, vai contabilizar todas as
contribuições que você fez ao
longo da vida, o que vai reduzir o
valor do benefício.
ÆÆA CPI do Senado comprovou que não existe rombo na
Previdência!
ÆÆA Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita
Federal denunciou a mentira do
rombo na previdência!

Dia 30 milhares marcharam no Gonzaga contra o corte na Educação e a Reforma da Previdência

ÆÆO regime de Capitalização é
um fracasso. De 30 países onde
foi implantado, 18 já desistiram.
“Resultou em aumento da pobreza na velhice, comprometendo o
objetivo principal dos sistemas de
previdência”, afirma a OIT.

