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DIRETORIA TOMA POSSE
E PRIORIZA O COMBATE
AO ASSÉDIO MORAL
Florêncio de Sá (representante da Intersindical Baixada
Santista), Francisvaldo Mendes (representante da
coordenação da Intersindical), índio (diretor do
Sindicato dos Bancários de SP-Bancários na Luta),
Big, Pedrinho, Plínio de Arruda Sampaio (ex-deputado
federal e representante do PSOL), David Zaia
(representante da FEEB de SP/MS e deputado estadual)
e Sônia Zaia (representante da Contraf) [ Página 4 ]

SINDICATO GANHA AÇÃO
QUE INCLUI MARIDOS DE

FUNCIONÁRIAS
DO BRADESCO NO
PLANO DE SAÚDE

[ Página 2 ]
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PROF. DA UNIVERSIDADE
DE HAVANA FAZ PALESTRA

NO SINDICATO
O prof. de Pedagogia,

Reynaldo Feijoo Garcia, da
Universidade de Havana, em
Cuba, diplomado em Comu-
nicação Profissional, especi-
alista em línguas e um dos
coordenadores do Instituto
Cubano de Amizade entre os
Povos (ICAP), esteve em
Santos para apresentar o
documentário "Desafios",
sobre seu país, e fazer uma
palestra/debate, no Sindica-
to. Também foi tema do
evento a proposta de funda-
ção da "Associação José
Marti de Solidariedade entre
os Povos", em Santos. No
Brasil já existem 51 destas
associações.

Durante a palestra Feijoo
tratou sobre assuntos como
o futuro da Ilha, como vivem
atualmente, o Bloqueio dos
EUA e seus desafios, os cin-
co heróis cubanos presos
acusados de terrorismo pelo
governo Bush. Na verdade
estavam em Miami para de-
tectar ataques a Cuba, por
grupos terroristas formados
por exilados da ilha. Segun-
do o professor cubano o
ICAP é uma organização
para promover a solidarie-
dade entre o povo cubano e
o resto do mundo. Feijoo

Vamos organizar a
CAMPANHA SALARIAL JÁ

Os bancos bateram recordes de lucros novamente
em 2006, as 104 instituições que atuam no Brasil so-
maram R$ 33,4 bilhões, quase 23% a mais que 2005.
Enquanto os bancários (as) tiveram 3,5% de reajuste!
Os bancos aumentaram suas folhas de pagamento em
55%, nos últimos dez anos, porém nesse período, o
índice de inflação foi de 92,7%. Isto demonstra o acú-
mulo de perdas salariais.

Portanto,  a categoria deve exigir sua parte cobrando
melhores salários, condições de trabalho, benefícios,
mais respeito e o fim do assédio moral.

Daí vem a importância dos bancários (as) iniciarem
a organização junto com o Sindicato, para a Campa-
nha Salarial 2007/08. Devemos começar nossa mobiliza-
ção já, fazer eleição de Delegados Sindicais e intensificar
nossas lutas.

Sindicato luta e
ganha ação contra
discriminação no

Bradesco
Depois de quase uma década de batalha judicial, o

departamento jurídico do Sindicato venceu finalmente a
ação que legitima a inclusão do marido ou companheiro
como dependentes no plano de saúde oferecido pelo
banco as funcionárias.

O banco não aceitava tal vinculação, numa total falta de
respeito a isonomia e discriminava as mulheres, pois os
homens podem incluir suas esposas ou companheiras.

Sendo assim, qualquer tipo de discriminação pode e
deve ser contestada e comunicada à diretoria do Sindi-
cato. Por isso, é importante ser sindicalizado e ter seus
direitos defendidos em todas as instâncias.

não teve dúvida em afirmar
que Cuba resistirá ao impe-
rialismo dos Estados Unidos,
porque a ilha não é coman-
dada por um
homem só,
mas sim por
toda a popu-
lação que
acredita na
revolução.
"Socialismo
em Cuba é
uma vontade popular", afir-
mou. Salientou também que

enquanto os EUA destroem
e matam pelo mundo, Cuba
constrói a educação e ajuda
na Saúde dos povos, com

milhares de
médicos e
professores
trabalhando
gratuitamen-
te em diver-
sos países.
Cerca de 120
pessoas as-

sistiram atentamente a pales-
tra e o vídeo.

Os interessados em participar da fundação da Associa-
ção José Marti de Solidariedade a Cuba de Santos devem
entrar em contato com Eneida Figueiredo Koury, pelo fone
3223.9040. O Sindicato participou do Encontro Nacional de
Solidariedade a Cuba, em Contagem - MG, dias 5,6 e7/04.

Associação em
solidariedade a Cuba

Fotos dos cinco heróis cubanos estampadas na parede

“Cuba resiste ao imperialismo do EUA”



Filme inicia
atividades do
 1º de Maio

Venha assistir e debater o filme A LUTA EM
HARLAN, uma história real de luta e organiza-
ção da classe trabalhadora no centro do capita-
lismo, dia 17/04 - terça, às 18h30, Av. Washing-
ton Luiz, 140, na sede do Sindicato. Aconteceu
no interior dos EUA, na cidade de Harlan, no ano
de 1972, quando os trabalhadores do setor car-
voeiro deflagraram uma greve que durou mais

de um ano e teve como apoio fundamental e a
participação das mulheres.

O filme é de Tony Bill, com Holly Hunter, Ted
Levine e Stellan Skarsgard. Como em anos ante-
riores, a Intersindical, organizada por diversos sin-
dicatos, realiza o 1º de Maio de Luta em defesa da
aposentadoria, dos direitos sociais, sindicais e tra-
balhistas, na Pça. da Sé, em São Paulo.

ENCONTRO NACIONAL MARCA A VOLTA
DOS TRABALHADORES À OFENSIVA

A INTERSINDICAL (da
qual o Sindicato faz parte),
o MST, pastorais sociais,
sindicatos e outras entida-
des realizaram, dia 25/03, o
Encontro Nacional Contra
as Reformas. Com a pre-
sença de mais de 600 enti-
dades de trabalhadores e
do movimento social de
todo o país. O evento reu-
niu seis mil pessoas no Gi-
násio do Ibirapuera, em
São Paulo, com o objetivo
de discutir e definir ações
para unificar as lutas con-
tra as reformas propostas
pelo governo de Luiz Iná-
cio Lula da Silva - trabalhis-
ta, previdenciária, sindical,
universitária, etc.

O Encontro aprovou a
formação de um Fórum Na-
cional de Mobilização reu-
nindo um amplo espectro de
forças políticas contrárias à
retirada de direitos pelas re-
formas. O calendário de atu-
ação deste Fórum tem três

datas fundamentais: o 1º de
Maio, com a realização de
atos classistas em todo o
país; uma semana de luta
entre os dias 21 e 25 de
maio, tendo o dia 24 como
Dia Nacional de Luta e Mo-
bilização Contra as Refor-
mas; um ato nacional, em

Fabiano Couto

Brasília, no mês de agosto.
Outras lutas também foram
incorporadas, como a cam-
panha salarial do funcionalis-
mo federal, o Abril Vermelho
do MST e o Dia Nacional de
Luta dos Aposentados.

Os patrões e o governo
estão cada vez mais uni-

dos com a finalidade de
retirar direitos e explorar a
classe trabalhadora. Por-
tanto, somente a união e a
luta de todas as categori-
as de trabalhadores pode-
rá garantir nossas conquis-
tas históricas contra a ga-
nância dos patrões e a

subserviência dos políti-
cos, que estão tentando
mudar a legislação traba-
lhista e sindical.

Entre as iniciativas to-
madas pelo governo, com o
aval dos empresários, está
o Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC), que
pretende sacrificar o FGTS
dos trabalhadores, diminuir
os juros da poupança e do
Fundo de Garantia, conge-
lar qualquer reajuste signifi-
cativo do salário mínimo, pri-
vatizar de modo mascarado
a CEF, o BB, a Petrobras e
as estradas nacionais. Além
disso, diminuirá investimen-
tos na saúde, educação, ci-
ência e tecnologia.

Por isso, vamos resistir e
nos reorganizar em conjun-
to com diversas categorias
para combater a ofensiva da
política exploradora neolibe-
ral. Precisamos da unidade
para avançar nas conquis-
tas dos trabalhadores!!!

Cerca de 6 mil pessoas participaram da nova ofensiva dos trabalhadores
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Novo plantão de advogados no Sindicato

NOVA DIRETORIA TOMOU
POSSE DIA 30/03

A nova diretoria do Sin-
dicato tomou posse dia 30/
03, a cerimônia foi realiza-
da no Ilha Porchat Clube,
com a presença de bancári-
os (as) e seus familiares,
várias autoridades e sindica-
listas. A diretoria foi eleita
com 71% dos votos da ca-
tegoria e destaca o comba-
te ao assédio moral como
uma das prioridades. Além
disso, a nova diretoria orga-
nizará as campanhas salari-
ais com muito empenho para
recuperar as perdas salariais
e melhores condições de tra-
balho para a categoria.

Como um dos primeiros
atos, segundo o presiden-
te eleito, Ricardo Saraiva
Big, estão os cursos de for-
mação que terão início a
partir do dia 14/04.

Também são prioridades
ações contra as reformas
que o governo e os patrões
vem implantando como as
da previdência ( extermina
a aposentadoria), sindical
(tira o poder de luta dos tra-

balhadores da base e veta
a organização por local de
trabalho) e trabalhista (aca-
ba com os direitos regidos
pela CLT para explorar ain-
da mais as categorias).

Big enfatizou em seu dis-
curso de posse que a partir
do Encontro Nacional (ver
matéria pág.4) abre-se um
novo período de luta dos tra-
balhadores.

"Além das lutas econo-
micistas específicas dos
bancários, vamos nos unir
com outras categorias para
nos fortalecer e resistir con-
tra os ataques desferidos
pelo governo Lula, junta-
mente com os patrões,
como a alta programada
(que envia trabalhador do-
ente de volta ao trabalho),
a Emenda 3 (que retira a
fiscalização contra a explo-
ração trabalhista), o PAC
que assalta o FGTS e dimi-
nui investimentos no soci-
al, a mudança de arrecada-
ção da Previdência ,que
hoje  tem como base a fo-

Comunicamos que a partir de abril o
departamento jurídico trabalhista do Sin-
dicato estará a cargo dos Dr(a)s. Luis Fer-
nando S. D. Elbel e Heloisa Helena de
Sousa Moreira Ramos, os quais já pres-
tavam serviços nas áreas civil e criminal.
O plantão trabalhista será de segunda à

• PLANO BRESSER - junho/87
• PLANO VERÃO - 1º a 15 de janeiro/89
• PLANO COLLOR - 1º a 15 de março/90
- contra Bacen

• PLANO COLLOR - abril/90
• PLANO COLLOR- março/91
• FGTS (Plano Bresser)

Diretoria continua na defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores

sexta das 9h às 12h e o civil e criminal as
quartas das 9 às 12 h.

Poderá o associado enviar consultas
aos advogados através do e-mai l
jurídico@santosbancarios.com.br, que as res-
ponderá em até 72 horas no máximo. Este é
mais um serviço para beneficiar o bancário.

Aproveitamos para informar que o Sindicato proporá ações individuais para co-
brança das diferenças de remuneração das cadernetas de poupança, mas somente
para quem comprovar que possuía poupança nas épocas dos seguintes planos eco-
nômicos, sendo que maiores detalhes serão esclarecidos na sede do Sindicato:

lha de pagamento pelo fa-
turamento das empresas,
onde não existe fiscaliza-
ção adequada; combater o

redirecionamento de ver-
bas, que atualmente são
exclusivas aos pagamentos
de benefícios e aposenta-

dorias, para pagar contas
de outros ministérios", fina-
liza. Cerca de 500 pessoas
prestigiaram o evento.

Cerca de 500 pessoas prestigiaram a cerimônia e a festa no Ilha Porchat


