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CRONOLOGIA DAS PRINCIPAIS LUTAS
E CONQUISTAS DOS BANCÁRIOS

1933 – Fundação do Sindicato dos
Bancários de Santos e muitos ou-
tros por todo o País como em Porto
Alegre, Rio de Janeiro e a Associa-
ção dos Bancários de São Paulo

passa a ser Sindicato dos Bancári-
os de São Paulo; Conquista da jor-
nada de 6 horas;
1934 – 1ª Greve Nacional com du-

ração de três dias, que conquis-
tou aposentadoria aos 30

anos de serviço e 50 anos de idade,
estabilidade após 2 anos de serviços
(no setor público e privado) e criação
do Instituto de Aposentadorias e Pen-
sões dos Bancários – IAPB (tudo des-

mantelado pela ditadura
militar de 1964);
1946 – 2ª Greve nacional
com duração de 19 dias, sin-
dicatos sofrem intervenções;
1951 – A maior greve es-
tadual realizada somente
no Estado de São Paulo.
Foram 69 dias de muita
luta da categoria sofrendo
repressão e prisões por-
que desafiavam a Lei de
Greve que impedia o se-
tor de bancário de ter esse
direito;

1961 – Greve da Dignidade realizada
pelos bancários do setor privado que
conquistam o 13º salário;
1962 – Sábado livre;
1964 – período de massacre na his-
tória dos trabalhadores e da Nação,

A categoria
Bancária

Até 1923, inclusive organicamente, não havia distinção entre bancários e
comerciários. Porém, desde 1922, já se discutia a criação de uma entidade que
agregasse os bancários. Em 1923, na capital São Paulo, é convocada uma
reunião para o dia 14 de abril. Nesta, os debates avançam até a madrugada e a
conclusão dos trabalhos é adiada para o dia 16 de abril, quando então, na
presença de 84 bancários, os estatutos são aprovados e eleitos a primeira
diretoria, o conselho deliberativo e as comissões da Associação dos
Funcionários de Bancos do Estado de São Paulo, a primeira do País.

que sofrem com o Gol-
pe Militar e são alija-
dos dos direitos a li-
berdade de expressão,
greve ou qualquer tipo
de mobilização, direi-
tos trabalhistas con-
quistados em outras
décadas como a esta-
bilidade, IAPB e ou-
tros. Além de serem
perseguidos, tortura-
dos e mortos pelo regime de ex-
ceção;
1983 – Criação da Central Única dos
Trabalhadores;
1989 – Conquista do vale refeição;
1992 – Criação da Confederação
Nacional dos Bancários (CNB/CUT),
conquista do Acordo Único dos Ban-
cários para todo o País reivindicado
desde 1951; Vale refeição unificado
tanto para 6 como 8horas e conces-
são durante o ano todo, inclusive nas
férias; auxílio creche até 83 meses;
1984 – Cesta Básica;

1995 – Participação nos lucros
2004 – A maior greve nacional re-
alizada durante 33 dias, em todas
as capitais e principais cidades do
País, que unificou bancários do
setor público e privado nas reivin-
dicações por um reajuste igualitá-
rio para todos conseguindo repor
totalmente a inflação, após muita
repressão das polícias militares
estaduais, pressão da justiça para
pôr fim à greve e a omissão do
governo federal frente às reivindi-
cações dos trabalhadores.

Manifestação dos bancários em frente ao
jornal A Tribuna, na greve de 1990, em Santos

Manifestação na Pça. Mauá contra a
 privatização do Banespa em 2000

Passeata no Centro de Santos pela
Campanha Salarial 2004

Sindicato dos Bancários de Santos na Marcha
contra a privatização em 1999

Passeata da greve dos bancários em
1990 no Centro de Santos
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1° de Maio de Luta
CLASSISTA, COM INDEPENDÊNCIA DO GOVERNO E DOS PATRÕES!

CONTRA ESSA REFORMA SINDICAL! | EM DEFESA DOS DIREITOS TRABALHISTAS!

É na Praça da Sé, em S. Paulo, a partir das 10h

8EXIGIMOS OS 10
MILHÕES DE
EMPREGO PROMETIDOS
POR LULA

8PELA REDUÇÃO DA
JORNADA DE
TRABALHO SEM
REDUÇÃO SALARIAL
8EM DEFESA DOS

SALÁRIOS E PELA
REPOSIÇÃO DAS
PERDAS SALARIAIS E
AUMENTO REAL
8EXIGIMOS O
CUMPRIMENTO
DA PROMESSA (FEITA
POR LULA) DE DOBRAR
O VALOR DO
SALÁRIO MÍNIMO

8PELA REFORMA
AGRÁRIA E URBANA

8EM DEFESA DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
EDUCAÇÃO, SAÚDE E
MORADIA

8PUNIÇÃO AOS
ASSASSINOS E

MANDANTES DAS
LIDERANÇAS DE
TRABALHADORES

8NÃO A REFORMA
SINDICAL APRESENTADA
POR LULA E QUE RETIRA
DIREITOS
8FORA BUSH DO IRAQUE
E LULA DO HAITI PELA

AUTODETERMINAÇÃO
DOS POVOS

8FIM DA IMPUNIDADE
E APURAÇÃO DA
CORRUPÇÃO NAS
PRIVATIZAÇÕES E
REESTATIZAÇÃO DAS
EMPRESAS DOS
SETORES ESTRATÉGICOS

VAMOS ÀS RUAS: É HORA DE ORGANIZAR!

1° de Maio de Luta
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1º de Maio é dia de luta!!! Não pode
ser transformado em Festa!! Os traba-
lhadores em todo o mundo sairão mais
uma vez às ruas e praças para denunciar
a exploração capitalista sobre os traba-
lhadores.

Barrar a Reforma Sindical e Trabalhis-
ta proposta pelo Fórum Nacional do Tra-
balho (FNT) e encaminhada ao Congres-
so Nacional é uma dessas lutas.

O projeto das Reformas não vem de
encontro aos interesses da Classe Tra-
balhadora, portanto devemos lutar pela
construção de uma verdadeira Reforma
Sindical com liberdade e autonomia fren-
te ao Estado e, além disso, por uma le-
gislação trabalhista que garanta e am-
plie direitos para os trabalhadores.

A proposta em questão significa um re-
trocesso em relação às garantias da
Constituição de 1988.

A autonomia das entidades sindicais
pode ser fatalmente atingidas se a Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC)
for aprovada pelo Congresso Nacional.
O novo modelo de estrutura sindical que
se pretende implantar fere o direito de
greve e atenta contra a liberdade e a de-
mocracia do movimento sindical.

Sempre defendemos uma reforma que
consolide e amplie os direitos dos traba-
lhadores, que garanta o direito de greve
sem restrições, sempre lutamos pela de-
mocratização das eleições e gestões sin-
dicais, pela representação com estabili-
dade nos locais de trabalho e o fortaleci-
mento da organização dos trabalhadores.

Esta proposta de reforma sindical
aponta em sentido contrário e aposta na
fragmentação e o controle do movimen-
to sindical pelas cúpulas.

A DIRETORIA

Dia do trabalhador

Baixos salários e jornadas de trabalho
que se estendiam até 17 horas diárias
eram comuns nas indústrias da Europa e
dos Estados Unidos no final do século
XVIII e durante o século XIX. Férias,
descanso semanal e aposentadoria não
existiam. Para se protegerem em
momentos difíceis, os trabalhadores
inventavam vários tipos de organização -
como as caixas de auxílio mútuo,
precursoras dos primeiros sindicatos.

Com as primeiras organizações, surgiram
também as campanhas e mobilizações
reivindicando maiores salários e redução da
jornada de trabalho. Greves, explodiam por
todo o mundo industrializado. Chicago, um
dos principais pólos industriais norte-
americanos, também era um dos grandes
centros sindicais. Duas importantes
organizações lideravam os trabalhadores e
dirigiam as manifestações em todo o país: a
AFL (Federação Americana de Trabalho) e a
Knights of Labor (Cavaleiros do Trabalho).

As organizações, sindicatos e associações
que surgiam eram formadas principalmente
por trabalhadores de tendências políticas ,
socialistas, anarquistas e social-democratas.
Em 1886, Chicago foi palco de uma intensa
greve operária. Dia 1º de maio, os
trabalhadores realizam uma grande
manifestação - foi à última do período em
que não houve violenta repressão policial.
Nos dias seguintes, toda ação dos operários
foi duramente reprimida pela polícia, com
mortos, feridos e muitos presos. As
conseqüências chocaram o mundo: depois
de um julgamento sumário, várias
lideranças foram condenados a prisão
perpétua e oito deles, à morte na forca. Aos
poucos, porém, vários Estados norte-
americanos começaram a estabelecer
jornadas de trabalho menores, de dez e até
oito horas diárias.

Origem do 1º
de Maio, em 1886

O ESTOPIM
É AC

Dia 18 de abril de 1932, corre a notícia ina
de que os bancários do Banco do Estado de 
Santos, entraram em greve, seguidos pela
Colunistas de vários jornais ficam espantado
pois anteriormente a greve só fora adotada en

Banco do Estado de São Paulo...                                    ... e grevistas e m

As comemorações
tiveram início em S

No Brasil, as comemorações do 1º de
relacionadas à luta pela redução da jor
primeira celebração da data de que se tem
Santos, em 1895, por iniciativa do Centr
fundada em 1889 por militantes políticos 
Sóter Araújo e Carlos Escobar. A data fo
Dia dos Trabalhadores em 1925, quand
Bernardes baixou um decreto instituindo
feriado nacional. Desde então, comícios
festas comemorativas, pic-nics, shows, de
teatrais ocorrem por todo o país.
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M DA 1ª GREVE BANCÁRIA
CESO EM SANTOS
acreditável (na época)
São Paulo, sucursal/

a matriz na capital.
os com o movimento,
ntre os operários, que

Reginaldo Carvalho, fundador do
Sindicato dos Bancários de Santos

m Santos em 1932

quase sempre obtinham conquistas.
O bancário santista e fundador do Sindicato dos Bancários de

Santos e Região, em 1933, REGINALDO DE CARVALHO, foi o
líder da primeira greve da categoria. Carvalho foi preso em 1935 em
decorrência da militância sindical e da incriminação de comunista.

A revitalização do
protesto no ABC

Com a ditadura militar em 1964 e
o AI-5 em 1968, os sindicatos e or-
ganizações de trabalhadores foram
esvaziados com a prisão e perda dos
direitos políticos de lideranças traba-
lhistas em todo o país. O movimento
sindical começa a renascer na segun-
da metade dos anos 70, reivindican-
do aumento salarial e o fim das ho-
ras-extras. No 1º de maio de 1978,
os metalúrgicos de São Bernardo do
Campo, na Grande São Paulo, fize-
ram uma manifestação com mais de
3.000 pessoas.

De 1978 a 1980, cerca de 2 mi-
lhões de trabalhadores pararam tem-
porariamente suas atividades para
exigir o aumento dos salários e a re-
democratização do País. No dia 1° de
maio de 1980, por volta de 100 mil
pessoas reuniram-se no Estádio da
Vila Euclides, em São Bernardo do
Campo, manifestando apoio ao líder
sindical Luís Inácio Lula da Silva e
aos diretores do Sindicato dos Meta-
lúrgicos da cidade, presos durante
uma greve.

s no Brasil
Santos
e maio também estão
rnada de trabalho. A
m registro ocorreu em
ro Socialista, entidade
como Silvério Fontes,

oi consolidada como o
do o presidente Artur
o o 1º de maio como
, pequenas passeatas,

esfiles e apresentações

Getúlio Vargas e
o trabalho

Com Getúlio Vargas – que governou o Brasil por 15 anos e
como presidente eleito por mais quatro – o 1º de maio ganhou
status de “dia oficial” do trabalho. Era nessa data que o
governante anunciava as principais leis e iniciativas que
atendiam as reivindicações dos trabalhadores, como a
instituição e, depois, o reajuste anual do salário mínimo ou a
redução de jornada de trabalho para oito horas. Vargas criou o
Ministério do Trabalho, promoveu uma política de atrelamento
dos sindicatos ao Estado, regulamentou o trabalho da mulher
e do menor, promulgou a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), garantindo o direito a férias e aposentadoria.


