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TRABALHADORES FAZEM ESQUENTA DA GREVE GERAL
Trabalhadores e trabalhadoras ﬁzeram
um esquenta da greve geral na manhã de
ontem, em Itabuna. Unidos na Praça Adami,
centro da cidade, os manifestantes ressaltaram a necessidade de intensiﬁcar ainda mais
as ações contra o governo golpista de Michel
Temer e barrar as reformas da previdência e
trabalhista, que atingem de maneira nociva
os direitos do cidadão.
“Este governo ilegítimo só tem compromisso com o grande capital. Estas reformas
que estão sendo propostas são cruéis aos
trabalhadores e trabalhadoras deste país.
Portanto, temos que nos unir e barrar esta
ofensiva que tem como objetivo acabar com
os nossos direitos, que foram conquistados
com muito suor e muita luta”, denunciou,

Paulo Eduardo, vice-presidente do Sindicato.
Convocado pelas centrais sindicais, a greve geral está prevista para o próximo dia 30/06.
Assembleias estão sendo realizadas em todos
os Sindicatos coirmãos para decidirem sobre a
deﬂagração da greve, neste dia, ou possíveis
paralisações.
Fiquem atentos ao Boletim Diário e no nosso site para maiores informações.

BC SE UNE A BANQUEIROS POR REFORMAS
A cumplicidade do governo de Michel Temer
com o poder econômico é tanta que não se sabe
mais quem representa quem no país hoje. Nova
declaração do presidente do Banco Central, Ilan
Goldfajn, reaﬁrma.
Segundo ele, que também é ex-executivo
e sócio do Itaú, quanto mais amplas forem as
reformas, melhor. Uma prova de que quando o
assunto é o projeto neoliberal, banqueiro e governo falam ﬂuentemente a mesma língua.
Assim, quem se beneﬁcia com as reformas são
os banqueiros e patrões.

O QUE NÃO TE CONTARAM
SOBRE A REFORMA
TRABALHISTA
A empresa poderá terceirizar sua atividade principal, não sendo obrigado
por lei a assegurar ao terceirizado os
mesmos direitos garantidos a seus
empregados.
Conﬁra essas e outras ações da
Reforma Trabalhista na página do
Sindicato, no Facebook!
#DigaNãoÀReformaTrabalhista
#LutePorSeusDireitos

FORRÓ DE CABO A RABO EM
CAMACAN AMANHÃ

Atenção bancários e bancárias de Camacan e região. Amanhã (22) o forró de Cabo
a Rabo vai aterrissar no Bar do Paulinho, a
partir das 20h. A banda Pescoço de Mola vai
animar a festa e promete colocar todo mundo pra dançar!
Preparem suas botas, camisas quadriculadas e chapéus porque haverá muito forró
e muita animação! Esperamos todos vocês!

REFORMA TRABALHISTA É
REJEITADA NA CAS

*Conﬁra a lista de Senadores do CCJ no
site do Sindicato e envie mensagens aos
mesmos pedindo para barrar estas reformas.
Fonte: SBBA

Os senadores da oposição conseguiram
derrotar a base do governo e garantiram rejeição da reforma trabalhista, na Comissão
de Assuntos Sociais (CAS) da Casa.
A votação, realizada no início da tarde de
ontem (20/06), foi apertada. Mas, o trabalhador saiu vencedor. Ao todo, 10 parlamentares
votaram contra o parecer do relator Ricardo
Ferraço (PSDB-ES) e nove foram a favor.
O resultado é uma derrota para Temer
que, para acalmar o mercado e ganhar uma
sobrevida, acelera a tramitação dos projetos
neoliberais, como a reforma trabalhista que
mexe em mais de 100 pontos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e retira direitos importantes dos brasileiros.
No entanto, mesmo com a derrota, o senador Romero Jucá (PMDB-RR), disse que
o trâmite da matéria segue o cronograma.
Sendo assim, hoje (21) será analisada pela
Comissão de Constituição e Justiça e na
próxima semana deve ser entregue ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). Posicionamento digno de um governo
ditatorial. (O Bancário)
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