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CONTRAPELO GOVERNO TEMER
DE DIREITOS

Milhões participaram da mobilização nacional em oposição às reformas da
Previdência, trabalhista, à lei da terceirização e em defesa dos bancos públicos

clara da sociedade brasileira contra
essas reformas. É um recado direto
que as centrais sindicais querem dar
para os congressistas: não morram
abraçados com o Temer. O trabalhador
não vai mais eleger congressista que
votar em reforma da Previdência,
reforma trabalhista, porque são
traidores da classe trabalhadora”,
afirmou Vagner.
“A greve geral foi muito intensa,
com grande apoio da população
e participação dos bancários,
professores, movimentos sociais,
culturais,
estudantil,
religiosos,
CONCENTRAÇÃO DO ATO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ - CENTRO, BARRETOS e diversas outras categorias em
O Brasil parou contra a agenda na sexta-feira 28 de abril e provocou uma clara demonstração de que a
de retirada de direitos promovida um clima de feriado em diversas sociedade e a classe trabalhadora
pelo governo de Michel Temer e o capitais do país, com comércio não aceitam a avalanche de retirada
de direitos que está sendo imposta
Congresso Nacional. Dezenas de fechado e ruas vazias.
Vagner Freitas, presidente da pelo governo Temer e seus aliados.
categorias profissionais aderiram
desta
complexidade
oficialmente à greve geral convocada CUT, não fez uma estimativa do Reformas
pela CUT e demais centrais tamanho da paralisação, mas diante deveriam ser amplamente debatidas
sindicais em oposição às reformas do número de categorias que aderiram com a sociedade e não ser um projeto
da Previdência, trabalhista, à lei da afirmou ser “a maior greve geral da pronto trazido pelo gabinete do
executivo”, afirmou o presidente do
terceirização e em defesa dos bancos classe trabalhadora”.
públicos. A mobilização foi deflagrada
“A greve geral foi uma resposta Sindicato, Marco Antônio Pereira.
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Editorial
Compromisso com os trabalhadores

Reconhecimento
e
responsabilidade.
Esse é o resultado que
retiro das urnas neste
processo democrático
que elegeu a diretoria
do Sindicato para o triênio 2017/2020.
Agradeço em meu nome e dos diretores
eleitos os votos recebidos. Estamos
empenhados para responder à altura
a confiança que recebemos. Agradeço
também a todos que participaram do
processo. Temos consciência dos nossos
avanços, mas ainda há muito a conquistar
numa categoria conduzida por um
Sindicato Cidadão, que busca respeito
aos trabalhadores por meio da ampliação
dos direitos. E, para isso, contamos com a
participação dos bancários nas ações do
nosso Sindicato.
Nós, bancários, somos uma categoria
que pode se orgulhar de ter participado dos
principais acontecimentos que definiram
os rumos do nosso país na direção de uma
nação mais democrática, justa e igualitária.
Muito há por se construir, mas muito já se
fez e a história não pode ser esquecida.
Lutar por mudanças é fundamental,
sem esquecer da manutenção dos direitos
já conquistados. Olhando para o futuro
e lembrando o que aprendemos com o
passado. Assim pautamos nossa trajetória.
Nós bancários fortalecemos a pauta
da classe trabalhadora. Juntamo-nos às
demais categorias para dizer que somos
contra as reformas apresentadas pelo
governo, e que o projeto de sucesso de
crescimento econômico, baseado no
emprego e renda, tem de ser retomado.
Lutamos para que a renda seja mais bem
distribuída. Avançamos e não abriremos
mão de manter o Brasil nesse caminho. Em
nome da Chapa 1 agradeço a confiança dos
bancários que nos apoiaram nessa eleição e
em toda nossa jornada conjunta.
Alencar Theodoro
Presidente eleito do Sindicato
para o triênio 2017/2020
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Chapa 1 do Sindicato dos bancários de Barretos e
Região foi eleita com 97,6% dos votos válidos
Com 324 votos, num universo de 332 votantes, a Chapa 1 - "RENOVAÇÃO
SINDICAL" foi eleita para o triênio 2017/2020 obtendo 97,6% dos votos válidos.
A eleição aconteceu nos dias 22 e 23 de fevereiro e contou com o apoio da
Federação dos Bancários da CUT-SP e dos Sindicatos de Catanduva e Araraquara.
A posse da nova diretoria está marcada para dia 19 de maio.

S I N D I C ATO
CIDADÃO
O Sindicato dos bancários de
Barretos e região já iniciou a edição
2017 da tradicional campanha do
agasalho. As arrecadações serão
feitas até o dia 31 de maio.
As doações (roupas, cobertores
e calçados) podem ser colocadas
nos cestos instalados nas agências
bancárias de Barretos e na sede do
Sindicato em Barretos localizada à
Rua 18 nº 1010 no Centro.
O telefone (17) 3322-3911
(Barretos) ficará a disposição para
que as doações sejam recolhidas nas
residências.
A diretora do Sindicato,
Sady Alli Mussa, responsável pela
organização
desta
campanha,
comenta que “Não é momento de
faxina no guarda-roupa, mas de
doar aquilo que ainda pode ser
usado, aquilo que você poderia
continuar usando mas do qual vai
se desapegar e compartilhar com o
outro”.
O presidente Marco Antônio
Pereira, espera a participação e o

Mobilize seus amigos.
Aqueça seu coração, doe agasalhos, roupas e
cobertores em bom estado, novos ou usados

empenho de todos os bancários
como doadores e atuando na
divulgação da campanha junto a seus
clientes contribuindo, desta forma,
para que o número de doações seja
ainda maior e completa “Sua doação
é muito importante e gratificante”.
Esperam-se doações de roupas,
cobertores, calçados, agasalhos
(novos ou usados em bom estado).
Toda doação será bem vinda.
Tudo o que for arrecadado será
destinado a entidades assistenciais e
famílias carentes.
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