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Dia Nacional de Luta é histórico na região, pág. 4

Intersindical é decisiva na construção do
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A Intersindical e o Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região tiveram papel fundamental 
na construção da manifestação realizada dia 
11/07/2013. A Central e partidos políticos de 
esquerda como o PSOL começaram a organi-
zar o histórico Dia Nacional de Luta, de 11 de 
julho, realizando várias passeatas e paralisa-
ções, juntamente com os estudantes, o Movi-
mento Passe Livre (MPL), movimentos sociais 
e sindicalistas de outras centrais no dia 06 de 
junho, em São Paulo, quando a grande mídia 
criminalizam os protestos. 
Junho na Baixada
Na Baixada Santista as manifestações tiveram 
início com passeatas dia 13/06 (Pça. Mauá/ter-
minal de ônibus), quando a violenta repressão 
da PM, na capital, engrossou o movimento; 
17/06 (da Conselheiro Nébias até a balsa de 
Santos /Guarujá); e 21/06 (Pça. dos Andradas 
até a entrada de Santos/Via Anchieta).
Julho na Paulista
Em julho a luta continua, dia 03 vários sin-
dicalistas, inclusive os dirigentes do Sindi-
cato dos Bancários de Santos, e militantes do 
MTST foram até a Av. Paulista para marchar 
contra a PL 4330, que precariza as condições 

de trabalho com ampliação da terceirização; 
por uma política de controle do valor dos 
aluguéis além de cobrar diversos pontos da 
pauta unifi cada dos movimentos sociais, como 
estatização dos transportes, passe livre para 
todos, moradia popular, desmilitarização das 
PMs etc. 
Na sequência, os manifestantes realizaram um 
protesto em frente a Fiesp. 
O segundo grande momento foi um ato em 
frente ao Banco Central, momento em que 
os manifestantes condenaram o superávit 
primário e a continuidade da política econô-
mica. Ricardo Saraiva, o BIG, presidente do 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região e 
da Coordenação Nacional da INTERSINDI-
CAL denunciou a lucratividade dos bancos no 
Brasil impulsionada pelo pagamento de juros 
e amortização da chamada dívida pública que 
consome 43,98% do orçamento federal. “Esse 
é o dinheiro que falta para a saúde pública e o 
SUS, para a educação pública de qualidade, o 
transporte coletivo, entre outras necessidades 
populares”, concluiu Big.
A atividade foi encerrada em frente a sede do 

Escritório de representação da Presidência da 
República em São Paulo, momento em que as 
entidades protocolaram a pauta de reivindica-
ções.
04 de julho ‒ Dia Nacional de Mobiliza-
ção dos Bancários
Os trabalhadores bancários cruzaram os braços 
na Baixada Santista dia 04, para denunciar 
o PL 4330, que eleva as possibilidades de 
terceirização para diversas atividades e que 
seria votado na CCJ (Comissão de Constitui-
ção e Justiça) da Câmara dos Deputados, dia 
9/07, mas foi adiado pela pressão da categoria 
bancária. A atividade organizada pelo Sindi-
cato Bancários de Santos e Região fez parte do 
calendário de luta em diversas regiões do país.
Além de exigir que os Deputados votem contra 
o PL 4330, a paralisação dos bancos é um 
alerta à política econômica que se apresenta. 
Assim como outras demandas imprescindíveis, 
como o fi m do superávit primário, contra o 
fi nanciamento de dinheiro público para a Copa 
do Mundo, por outro lado maiores recursos 
para a educação, saúde e transportes públicos.

Intersindical tem papel fundamental na luta dos trabalhadores da Baixada

“É preciso aprofundar a questão de para onde 
está sendo drenado nosso dinheiro, que está 
indo para banqueiros, grandes empresários e 
latifundiários”, alertou Eneida Koury, Secre-
taria Geral do sindicato. “Os banqueiros são 
os que mais lucram no Brasil. 43,98% do 
orçamento do Governo Federal vai direto 
para o pagamento dos juros e amortizações de 
uma dívida que não foi contraída pelo povo 
brasileiro”, afi rmou.
Intersindical e centrais reúnem-se para 
organizar o histórico dia 11 na Baixada 
Santista
Em reunião preliminar dia 03/07/2013, no 
sindicato dos Químicos da Baixada Santista, 
Ricardo Saraiva Big, da coordenação nacional 
da Intersindical e presidente do Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região, defendeu que 
o dia 11 de julho, na Baixada Santista deveria 
acontecer com greves das categorias, garantin-
do paralisações da produção e da circulação 
de mercadorias, o que foi encaminhado por 
todos, com a palavra de ordem: “A Baixada 
vai Parar”.
Em seguida, três reuniões foram realizadas no 
Sindicato dos Bancários de Santos dias 8, 10 e 
16/07 para organizar as estratégias e a última 
para avaliar e dar continuidade ao movimento. 
Todos os encontros tiveram as presenças dos 
integrantes das oito centrais sindicais nacio-
nais. As reuniões decisivas para a paralisação 

de rodovias, porto e avenidas estratégicas das 
cidades da região seguindo a pauta unifi cada 
pelo Fim do Fator Previdenciário; Jornada de 
40 horas Semanais, Sem Redução de Salário; 
Reajuste Digno para os Aposentados; Mais 
Investimentos em Saúde Pública, Educação 
e Segurança Pública; Transporte Público de 
Qualidade; Fim do Projeto de Lei 4330 que 

amplia a Terceirização; Reforma Agrária; Fim 
dos Leilões do Petróleo. (leia detalhes sobre a 
paralisação na pág. 4).

“A execução das estratégias foi realizada mi-
nuciosamente, mesmo com a pressão da PM, e 
realmente: A Baixada Santista Parou”, conclui 
Big.

Avenida Martins Fontes paralisada dia 11 de julho: Dia Nacional de Luta

Cerca de 300 trabalhadores paralisaram a entrada da Cidade

Paralisação da entrada da cidade de Santos
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Trabalhadores paralisaram Baixada Santista 
no Dia Nacional de Luta
Os trabalhadores da Intersindical e de outras 
sete centrais sindicais nacionais paralisaram 
a Baixada Santista no Dia Nacional de Luta, 
11/07. Às cinco horas da manhã, mais de 300 
trabalhadores de vários sindicatos já paralisa-
vam todas as vias de ida e volta da av. Martins 
Fontes (entrada da cidade de Santos) e a divisa 
entre Santos/São Vicente/SP. Às seis horas os 
manifestantes fi zeram um cordão e, em passea-
-ta, foram avançando até a entrada da via An-
chieta (ao lado do supermercado Assaí) e para-
lisaram o trânsito das avenidas Martins Fontes 
e Nossa Senhora de Fátima. Neste momento o 
trânsito das cidades na região parou!
Depois de seis horas de mobilização, em pas-
seata pela av. Martins Fontes e de volta ao 
centro da Cidade de Santos/SP, às 11h o movi-
mento conseguiu seu objetivo inicial: as lojas 
estavam fechadas porque os funcionários não 
conseguiram chegar aos locais de trabalho. 
Além disso, bancários e dirigentes do Sindica-
to dos Bancários de Santos e Região (Intersin-
dical) e de outras categorias foram paralisando 
lojas e agências bancárias que insistiam em 
trabalhar mesmo sem os vigilantes, que tam-
bém aderiram as paralisações. “A abertura das 
unidades bancárias sem vigilantes contraria a 
Lei Federal e as normas de segurança do Ban-
co Central”, reage Eneida Koury, Secretaria 
Geral do Sindicato dos Bancários. No fi nal do 
protesto, foi realizado Ato na Pça. Mauá, em 
frente à Prefeitura de Santos, com todos os tra-

balhadores e centrais sindicais que retornaram 
dos vários pontos de paralisação.
“Foi um dia histórico, onde todas as centrais 
sindicais uniram forças pelo mesmo objetivo: 
à defesa incondicional dos trabalhadores. Ban-
cários e vigilantes, por exemplo, nunca fi zeram 
paralisação em conjunto. Milhares trabalhado-
res, da Baixada Santista, de várias categorias e 
segmentos, estudantes e militantes de partidos 
políticos de esquerda, como o PSOL, estavam 
juntos para protestar com mobilizações e pa-
ralisações. Reivindicando seus direitos, que 
muitos deputados e senadores querem lhes 
retirar com o Projeto de Lei 4330, que amplia 
a terceirização, aumenta a jornada de trabalho, 
diminui o salário e retira direitos conquistados 

com muita luta e até mortes. Além disso, os 
trabalhadores saíram às ruas por mais investi-
mentos na saúde, educação e transportes públi-
cos, melhores condições para os aposentados e 
muitas outras pautas”, afi rma Ricardo Saraiva 
Big, da coordenação Nacional da Intersindical 
e presidente do Sindicato dos Bancários de 
Santos e região.

Divisa: Santos /S.Vicente
Ao fi nal os manifestantes que estavam na Di-
visa entre as duas cidades também voltaram 
em passeata, às 12h, para o Ato na Pça. Mauá 
em Santos.

Cubatão/SP
Em Cubatão, a rodovia Cônego Domênico 
Rangoni foi paralisada no km 267 desde às 
6h por metalúrgicos, bancários, petroleiros, 
funcionários públicos, aposentados e outros 
operários de vários segmentos. Nesta via estão 
várias indústrias, a siderúrgica Usiminas e a 
refi naria de petróleo Presidente Bernardes, do 
polo industrial da cidade.

Guarujá
Não havia transporte coletivo.

P. Grande
Trânsito paralisado.

Ato na Praça Mauá depois das paralisações dia 11/07

O Dia Nacional de Luta foi organizado pela Intersindical, UGT, CGTB, CUT, Força Sindical, Nova Central, CSP Conlutas e CTB pelo Fim do Fator Previdenciário; 
em favor da Jornada de 40 horas Semanais, Sem Redução de Salário; Reajuste Digno para os Aposentados; Mais Investimentos em Saúde Pública, Educação e 
Segurança Pública; Transporte Público de Qualidade; Fim do Projeto de Lei 4330 que amplia a Terceirização; Reforma Agrária; Fim dos Leilões do Petróleo.

Às 5h da manhã a entrada da 
Cidade foi paralisada
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