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B ancários, metalúrgicos, professores, quími-
cos, servidores públicos, profissionais do se-

tor de energia, de transporte, indústrias. Milhões 
de trabalhadores em todo o Brasil fizeram greve 
na segunda-feira 19 contra a reforma que é o des-
monte da Previdência e a retirada de direitos.

Sem apoio, sem credibilidade e arrastando o pa-
ís para o fundo do poço, o governo ilegítimo de 
Michel Temer segue com suas tramoias. A mais 
recente é a intervenção militar no Rio de Janeiro, 
que pode ser suspensa a qualquer momento, ca-
so Temer veja condições de votar a reforma que 
acaba com a aposentadoria pública. Já que, por 
lei, durante intervenções não podem ser votadas 
mudanças na Constituição.

“Essa é uma situação absurda, vergonhosa e nova-
mente a classe trabalhadora se uniu para protestar 

por seus direitos”, afirma a presidenta do Sindicato, 
Ivone Silva. “Já deixamos claro para todos os parla-
mentares, mas nunca é demais reforçar: quem votar 
a favor da reforma da Previdência de Temer não vol-
ta ao Congresso Nacional. Estamos denunciando 
quem são os deputados e senadores que apoiam essa 
barbaridade contra o povo trabalhador e eles nunca 
mais serão eleitos (veja no verso).” 

“Se essa reforma passar, haverá um desincentivo 
para as pessoas contribuírem e assim elas também 
ficariam descobertas da licença-maternidade, do 
acidente de trabalho e outros itens da seguridade 
social”, ressalta a dirigente.

Os bancários participaram da greve em todo o 
Brasil. Em São Paulo, Osasco e nas cidades da 
região, agências de bancos públicos e privados 
fecharam. A paralisação foi definida em assem-

bleias nos locais de trabalho nos dias 8, 9, 14 e 
15 de fevereiro. Os dirigentes sindicais debateram 
com os trabalhadores os riscos do desmonte da 
Previdência e a perda de direitos imposta pela lei 
trabalhista de Temer. Às 16h, a categoria foi con-
vocada a participar do ato na Avenida Paulista, 
convocado pela CUT, movimentos sociais, Fren-
te Brasil Popular e Povo Sem Medo. 

“Essa união tem conseguido barrar até agora es-
se ataque à aposentadoria pública e não sairemos 
das ruas enquanto ela não for definitivamente en-
cerrada. Esse governo autoritário e incompetente, 
não tem legitimidade para fazer as mudanças que 
está impondo e que estão acabando com o Brasil. 
Unido, o povo trabalhador vai virar esse jogo e 
voltar aos tempos em que havia emprego e bons 
salários para todos.” 

Bancários se uniram a trabalhadores das mais diversas categorias profissionais e cruzaram os braços em todo o país; 
greve do dia 19 foi contra o desmonte da Previdência pública e a retirada de direitos impostos pelo governo Temer

PAROU 

APOSENTADORIA

CONTRA O FIM DA
Ivone Silva, presidenta do Sindicato, fala dos malefícios 
da reforma da Previdência no centro de São Paulo

 Itaú, Avenida Faria Lima Santander Select, Avenida Adolfo Pinheiro Bancários da Caixa cruzaram os 
braços no Largo da Concórdia

Bradesco, Avenida Paulista

Banco do Brasil, Superintendência na Paulista

Mercantil do Brasil, Osasco

Caixa, Avenida Paulista

Reunião em agência em Osasco

Safra, Avenida Santo Amaro

Citbank, Avenida Faria Lima
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Se votar, não volta!

Eli Correa Filho 
(DEM)

Jefferson Campos 
(PSD)

Baleia Rossi
(PMDB)

João Paulo Papa 
(PSDB)

Marcelo Aguiar 
(DEM)

Milton Monti
(PR)

Gilberto Nascimento
(PSC)

Lobbe Neto
(PSDB)

Missionário José 
Olimpio (DEM)

Pollyana Gama
(PPS)

Goulart
(PSD)

Alex Manente
(PPS)

Roberto Freire
(PPS)

Paulo Maluf
(PP)

Walter Ihoshi
(PSD)

Izaque Silva
(PSDB)

Mara Gabrilli
(PSDB)

Marcio Alvino
(PR)

Ricardo Izar
(PP)

Alexandre Leite 
(DEM)

Evandro Gussi
(PV)

Jorge Tadeu
Mudalen (DEM)

Miguel Haddad 
(PSDB)

Ricardo Tripoli 
(PSDB)

Celso Russomano 
(PRB)

Fausto Pinato
(PP)

Miguel Lombardi 
(PR)

Beto Mansur
(PRB)

Carlos Sampaio
(PSDB)

Bruna Furlan 
(PSDB)

Silvio Torres
(PSDB)

Luiz Lauro Filho 
(PSB)

Nelson Marquezelli 
(PTB)

Vínicius Carvalho 
(PRB)

Pr. Marco Feliciano 
(PSC) abstenção

Capitão Augusto 
(PR)

Antonio Bulhões 
(PRB)

Antonio Carlos 
Mendes Thame (PV)

Vitor Lippi
(PSDB)

Roberto Alves
(PRB)

Eduardo Cury 
(PSDB)

Herculano Passos 
(PSD)

Marcelo Squassoni 
(PRB)

Renata Abreu
(PTN)

Vanderlei Macris
(PSDB) 

Confira os parlamentares que já se manifestaram favoráveis à reforma, que destrói a 
Previdência, e os que estão em dúvida; pressione para que fiquem ao lado dos trabalhadores

Guilherme Mussi 
(PP)

Dr. Sinval Malheiros 
(PTN)

Sérgio Reis
(PRB)

Roberto de Lucena
(PV)

Paulo Freire 
(PR)
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Mande seu protesto 
para os e-mails dos 
deputados acessando:


