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EXPEDIENTE

ATENÇÃO FUNCIONÁRIOS DO BB ASSOCIADOS A PREVI

AUTONOMIA E COMPROMISSO COM O ASSOCIADO
VOTEM: CHAPA 1 - A PREVI É SUA

Autonomia, transparência,
combatividade e ética são os
compromissos da Chapa 1, na
defesa dos Associados.

Em 2006, o fraci-
onamento das oposi-
ções deu a vitória à
chapa da situação.
Neste ano a história
será diferente. A Cha-
pa 1  é resul tado da
união de entidades de aposenta-
dos, sindicatos e lideranças ex-
pressivas com reconhecido his-
tórico de lutas. Isso, somado à
qualidade dos candidatos e a um

Plano de
Saúde com

preços
acessíveis

programa consistente, credencia
a Chapa 1 a ser a única opção
de voto viável para defender a
PREVI dos ataques

contra o seu patrimônio pelo Ban-
co, com o apoio dos grupos que
formam a chapa da situação.

A Chapa 1 é apoiada pelo
Sindicato dos Bancários de

Você que é associado do
Sindicato poderá indicar
seus parentes e pessoas
conhecidas para aderirem
ao Plano de Saúde Santa
Casa, que está com preços
promocionais .  A Santa
Casa mantêm parceria com
o Sindicato há mais de 10
anos. Conta com todo o
aparato da Santa Casa de
Misericórdia de Santos e
de outros municípios, com
grande rede de clínicas e
médicos conveniados.
Para obter outras informa-
ções entrar em contato com
a Secretaria do Sindicato
ou pelo fone 3223.9040
com Álvaro, Viviane ou
Fernanda.

Santos, AAFBB, UNAMIBB,
FAABB, vários outros Sindicatos
e lideranças, entre outros.

Desta forma, oferece-
mos o conhecimento, a
experiência e a disposição
para administrar a nossa
PREVI, a sua PREVI, de

forma a que cumpra per-
feitamente o seu papel de

Fundo de Pensão.
AS ELEIÇÕES VÃO DE 16 A 28
DE MAIO, OS FUNCIONÁRIOS
DA ATIVA VOTAM PELO SISBB
E OS APOSENTADOS VOTAM
PELO 0800 - 729 - 0808.

Bar Cultural dia 2 de maio com muito ritmo
Bar Cultural, dia 02 de maio, a

partir das 19h, na Av. Washington
Luiz, 140, na sede do Sindicato,
com muito pop rock acústico, sob
a regência da banda ANNKYRA
formada por músicos bancários do
Bradesco da Ponta da Praia e Cu-
batão. Você não pode perder esta
animação e descontração organi-
zada pelo departamento de Cultu-
ra do Sindicato.

Depois do trabalho venha termi-
nar seu dia "bebericando" umas
cervas geladas e "beliscando" uns
espetinhos com churrasco ao lado
de seus amigos e colegas ao preço
de R$ 1,50 cada.

Então, você já sabe, a diversão
com muito ritmo para todos os ban-
cários e bancárias é na sexta-feira
logo após o feriado de 1º de Maio -
Dia de Luta do Trabalhador.



No Brasil: Santos iniciou
as comemorações

Em 1895, em Santos, por iniciativa do Centro Socialista, fundado
em 1889, pelos militantes políticos santistas Silvério Fontes, Sóter
de Araújo e Carlos Escobar, deu-se a primeira celebração do 1º de
Maio - como um dia de Luta do trabalhador a ser comemorado.

Contudo, a data somente foi consolidada como Dia dos Trabalha-
dores em 1925, pelo então Presidente Arthur Bernardes, que insti-
tuiu o 1º de Maio como um feriado nacional.
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BANCÁRIOS PARTICIPARÃO
DO 1º DE MAIO DE LUTA E
CONVIDAM A TODOS (AS)

A Diretoria convida toda a
categoria a participar das ativi-
dades em defesa de melhores
condições de trabalho, por me-
lhores salários, contra a explo-
ração, o assédio, a criminaliza-
ção dos movimentos sociais e
sindicais, enfim, por melhores
condições de vida para os tra-
balhadores, neste 1º de Maio
pelo Emprego, Moradia, Terra e
Direitos Sociais.

Sairá ônibus da sede do Sin-
dicato,  Av. Washington Luiz,
140, gratuitamente às 8h, em
direção à Pça. da Sé, em São
Paulo. Na Sé haverá concentra-
ção de vários trabalhadores,
militantes de movimentos soci-
ais e dirigentes sindicais das
forças que resistem contra a
retirada de direitos dos traba-

lhadores e da população em
geral pelos governos das três
esferas políticas, em conjunto
com os patrões e sindicalistas
pelegos.

Participe você também des-
sa atividade. Converse com
seus amigos e amigas. Ajude
a construir a grande ativida-
de do 1° de Maio de luta na
Praça da Sé.

Trabalhadores de Chicago
deram origem ao 1º de Maio

A origem data de 1886, quando houve uma greve organizada
por trabalhadores de Chicago, nos  EUA, no dia 1º de Maio, para
reduzir a jornada de trabalho que durava até 20 horas diárias.
Depois de muita repressão da polícia, trabalhadores morreram,
ficaram feridos e foram presos. Depois de um julgamento sumá-
rio muitas lideranças foram condenadas a prisão perpétua e oito
deles à forca.

9H – MISSA DOSTRABALHADORES NA
CATEDRAL DA SÉ;
10H30 – ATO PÚBLICO
NA PRAÇA DA SÉObs.: reserve seulugar no ônibus pelofone: 3223.9040

AGENDA:

Depois das
manifestações

trabalhadores saem em
passeata no centro de

São Paulo
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1º DE MAIO: EMPREGO, MORADIA,
TERRA E DIREITOS SOCIAIS

A classe trabalhadora
continua vivendo sob precá-
rias condições. A manuten-
ção de um modelo econômi-
co que privilegia o pagamen-
to de juros aos bancos e es-
peculadores impede a reali-
zação de investimentos nas
áreas sociais. O serviço pú-
blico - saúde, educação, mo-
radia, transporte, sanea-
mento - permanece sendo
desmontado, com prejuízo
aos servidores e à grande
maioria da população.

Também no governo
Lula não houve medidas
efetivas para reverter o qua-
dro de barbárie social. Os
lucros dos bancos e dos
grandes monopólios de-
monstram quem são os be-
neficiários do modelo eco-
nômico. A reforma agrária
tão necessária regride com
o avanço do agronegócio.
A ausência de moradia po-
pular deixa milhares de tra-
balhadores e trabalhadoras
sem teto. Os direitos da
classe trabalhadora são re-
tirados, seja por meio de re-
formas, seja por meio de
Medidas Provisórias, ou
mesmo através das tercei-

rizações. Os recursos natu-
rais são exauridos com a ga-
nância do grande capital.
Basta ver o que acontece na
Amazônia ou no Vale do Ri-
beira, com a construção de
barragens que agridem o
meio ambiente. O governa-
dor Serra prepara privatiza-
ções, além de atacar os ser-
viços públicos e responsabi-
lizar os servidores pela falên-
cia de seu governo.

Apesar disso os trabalha-
dores (as) resistem. Os ban-
cários lutam contra a explo-
ração dos banqueiros, os
sem-teto realizam importan-
tes jornadas em defesa da
moradia popular. Os sem-ter-
ra continuam na luta por re-
forma agrária e contra as

multinacionais. Os movimen-
tos sociais lutam pela tarifa
social de energia e muitos
setores estão contra a trans-
posição do Rio São Francis-
co. A juventude continua
mobilizada contra as políticas
privatistas na educação.

Não é só no Brasil que os
trabalhadores lutam. Os po-
vos no Iraque, na Palestina,
no Haiti, entre outros, lutam
contra tropas de ocupação à
serviço do grande capital. Na
Europa ressurgem movimen-
tos grevistas. Em vários lu-
gares, o povo recusa os Tra-
tados de Livre Comércio que
só visam aumentar os lucros
dos capitalistas. Na América
Latina, a luta dos povos rea-
firma a soberania nacional.
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A Força Sindical e a CUT, ao in-
vés de lutarem, vão realizar shows e
sorteios no 1º de Maio. Esses shows

são financiados por grandes em-

1º DE MAIO NÃO É DIA DE FESTAS OU SORTEIOS
presas, bancos e estatais - as mes-
mas que exploram os trabalhadores.
Farão atos festivos para apoiar o go-
verno e tentar enganar o povo.

Esse ano completará
40 anos do histórico 1º
de Maio de 1968. Em
plena ditadura militar os
trabalhadores derruba-
ram o palanque dos pe-
legos e expulsaram o go-
vernador biônico, para
reafirmar a independên-
cia de classe e a luta pela
transformação social.

Os governos e os po-
derosos não admitem a
luta do nosso povo em
defesa de melhores con-
dições de vida. Os movi-
mentos que lutam organi-
zadamente são tratados
como criminosos pelo es-
tado e patrões. Cresce a
repressão sobre os movi-
mentos sociais.

Ainda assim, sabe-
mos que só a luta muda
a vida. Para defender

emprego e salário dig-
nos, moradia decente
para todos, reforma
agrária e mudanças re-
ais na economia para
construir um Brasil que
dê perspectivas de vida
para nossa juventude.

Nosso 1º de Maio na
Sé vai levantar alto nos-
sas reivindicações. Além
de resistir aos ataques e
defender nossos direi-
tos, vamos reafirmar a
luta pela construção de
uma sociedade justa, li-
vre, igualitária, solidária
e socialista.

Participe você tam-
bém dessa atividade.
Converse com seus ami-
gos e amigas. Ajude a
construir a grande ativi-
dade do 1° de Maio de
luta na Praça da Sé.

1º DE MAIO É
DIA DE LUTA

Bancários participam do 1º de Maio na Praça da Sé

Pça. da Sé é palco do Dia de Luta dos Trabalhadores contra a exploração
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