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O Congresso Nacional convocado pela INTERSIN-
DICAL, Movimento Avançando Sindical (MAS), 
Trabalhadores na Luta Socialista (TLS) e setores 
independentes será realizado de 28 a 30/03/14, com a 
fi nalidade de fundar a Central, eleger a direção, apro-
var seus estatutos e um plano de lutas para o período. 
O Congresso acontecerá em São Paulo, capital, no 
Sinpeem (Rua Guaporé, 240 – Metrô Armênia). 

“Participamos do início da construção e das lutas da In-
tersindical desde 2005. Estamos construindo a Central 

juntamente com outros movimentos políticos, sindicais 
e sociais. A Intersindical tem o objetivo de organizar e 
mobilizar os trabalhadores do campo e da cidade para o 
enfrentamento nas lutas de classes entre trabalhadores e 
patrões. A central promove um sindicalismo autônomo 
e independente de patrões, dos governos e dos partidos. 
Além de suas ações cotidianas em busca de uma socie-
dade socialista”, explica Ricardo Saraiva Big, integran-
te da coordenação nacional da Intersindical e presidente 
do Sindicato dos Bancários de Santos e Região.

Participam do congresso entidades sindicais (confe-
derações, federações, sindicatos, oposições e minorias 
sindicais), associações de trabalhadores de caráter 
sindical, além de movimentos populares que organi-

zam trabalhadores na luta por moradia, terra, trabalho, 
cultura, saúde pública e outras dispostos a participar 
da fundação e construção da central.

Eleição de delegados dia 13/03

A diretoria do Sindicato dos Bancários fará assembleia 
para eleger delegados ao Congresso dia 13 de março, 
às 19h, na av. Washington Luiz, 140, Santos/SP. 

2012 - Encontro 
de Lutadores 
reúne mais de 500 
militantes no RJ
Mais de 500 militantes de movimentos sindicais, 
sociais e políticos participaram, nos dias 20, 21 
e 22 de Abril de 2012, do “Encontro de Luta-
dores contra as repressões do Estado - Lutar é 
um Direito”, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), 
organizado pela INTERSINDICAL. A diretoria 
do Sindicato dos Bancários de Santos e Região 
participou ativamente das discussões todos os 
dias. Foram três dias com palestras e debates, 
entre elas a do então deputado estadual do Rio 
de Janeiro, Marcelo Freixo (PSOL) sobre o tema 
“Grandes obras e criminalização da pobreza”.

A partir de 2005, a diretoria do Sindicato dos Bancários 
de Santos faz parte, juntamente com outros movimentos 
políticos/sindicais/sociais, da construção de um novo 
instrumento de luta da classe trabalhadora: a Inter-
sindical que tem como objetivo organizar e mobilizar 
os (as) trabalhadores (as) do campo e da cidade para o 
enfrentamento de classe. 

As ações conjuntas tem como objetivo a retomada da 
preocupação militante com a formação e a organização 
no local de trabalho; que dialogue e atue com os movi-

mentos sociais; que possa na 
diversidade construir a unida-
de daqueles que não se rende-
ram à conciliação de classes e 
que reafi rmam a necessidade 
de construir um sindicalismo 
autônomo e independente dos 
patrões, dos governos e dos 
partidos e que faça de suas 
ações cotidianas a busca por 
uma sociedade socialista.

2005 - É um ano de muita luta e da construção da Intersindical

2009 - Tem início a formação de uma nova 
CENTRAL SINDICAL
Para isso, um Seminário Nacional da 
Reorganização dos Trabalhadores, 
 realizado nos dias 01 e 02 de novembro 
a de 2009, em São Paulo, aprovou, por 
consenso, a construção de uma Central 
Classista e Unitária para as lutas dos 
trabalhadores. A nova organização está 
sendo construída e irá surgir na contra-
mão do processo de fragmentação do 
movimento sindical, em curso desde 
a falência da CUT como instrumento 
independente da classe trabalhadora. 

Como consequência natural da formação da Intersindi-
cal pelos trabalhadores compromissados com a verda-
deira luta da classe independente de patrões, partidos 
e governos acreditamos que o momento é de reunir 

forças e preparar o terreno para o ascenso da classe 
trabalhadora, que certamente teve uma semente plan-
tada, nos dias 5 e 6 de junho de 2010, com a realização 
do Congresso da Classe Trabalhadora - Conclat, em 
Santos/SP.  

Um novo Seminário Nacional da Intersindical, dias 26 e 27 de 
novembro de 2011, reafi rmou a disposição de construir uma 
central classista, ampla, plural, democrática, autônoma e inde-
pendente do Estado, governos, patrões e partidos políticos ou 
credos religiosos. 

2011 - Intersindical 
reafi rma a construção 
de uma Central Unitária 

Congresso Nacional para fundar 
a Central de Trabalhadores

Assembleia para eleger delegados, às 
19h, dia 13 de março de 2014

IntersindicalIntersindical

Passeata na Avenida Paulista, 2009

Seminário reafi rma construção da Central Deputado Marcelo Freixo faz palestra no RJ

Congresso da Classe Trabalhadora - Conclat, 2010
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A INTERSINDICAL e o Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região tiveram papel fundamental na cons-
trução das manifestações realizadas ano passado. A 
Central e partidos políticos de esquerda como o PSOL 
começaram a organizar o histórico Dia Nacional 
de Luta, em 06 de junho de 2013, realizando várias 
passeatas e paralisações. A passeata em São Paulo foi 
em conjunto com os estudantes, o Movimento Passe 
Livre (MPL), movimentos sociais e sindicalistas de 
outras centrais, quando a grande mídia criminalizou os 
protestos. 

Junho na Baixada

Na Baixada Santista as manifestações tiveram início 
com passeatas, dia 13/06 (Pça. Mauá/terminal de ôni-
bus), 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 An-
dradas até a entrada de Santos/Via Anchieta).

Julho na Paulista

Em julho a luta continuou, dia 03, os dirigentes do 
Sindicato dos Bancários de Santos, vários sindicalistas 
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 movimen-
tos 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 e depois no Banco Cen-
tral. A atividade foi encerrada 
em frente à sede do Escritório de 
representação da Presidência da República em São 
Paulo, momento em que as entidades protocolaram a 
pauta de reivindicações.

04 de julho
Dia Nacional de Mobilização 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 Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, dia 

9/07, mas foi adiado pela pressão da categoria bancá-
ria. A atividade organizada pelo Sindicato 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 foi um alerta à polí-
tica 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 recur-
sos para a educação, saúde e transportes públicos.
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Intersindical tem papel fundamental 
na luta dos trabalhadores da Baixada 

Os trabalhadores da Intersindical e de outras sete cen-
trais sindicais nacionais paralisaram a Baixada Santista 
no Dia Nacional de Luta, em 11/07/2013. Às cinco 
horas da manhã, mais de 300 trabalhadores de vários 
sindicatos já paralisavam 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 passeata, fo-
ram avançando até a entrada da via Anchieta (ao lado 
do supermercado Assaí) e paralisaram o trânsito das 
avenidas Martins Fontes e Nossa Senhora de Fátima. 
Neste momento o trânsito das cidades na região parou!

“Foi um dia histórico, onde todas as centrais sindicais 
uniram forças pelo mesmo objetivo: à defesa incondi-
cional dos trabalhadores. Bancários e vigilantes, por 
exemplo, nunca tinham feito paralisação em conjunto. 
Milhares de trabalhadores, da Baixada Santista, de vá-
rias categorias e segmentos, estudantes e militantes de 
partidos políticos de esquerda, como o PSOL, estavam 
juntos para protestar com mobilizações e paralisações. 
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 con-

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

Dia Nacional de Luta foi histórico na Baixada Santista

A I ORQUESTRA DE VIOLÕES DE BANCÁRIOS 
do Brasil abre inscrições para novas turmas de mar-
ço/abril. As inscrições podem ser realizadas com os 
diretores do Sindicato, na secretaria do Sindicato, Av. 
Washington Luiz, 140 – Santos ou pelo site: 
www.santosbancarios.com.br.

O curso é gratuito e aberto a principiantes (sem ne-
nhum conhecimento), principiantes com conhecimento 

básico, com conhecimento de 
Clássico e Popular (Cifras), com 
conhecimento superior ou vir-
tuosidade, sem limite de idade. 
Mais informações pelo fone: 
3202.1670.

Maestro Manzione

O curso é do maestro Antonio 
Manzione, graduado desde 1962 
pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, 
com medalha de ouro; chegou a reunir e reger 1001 

violões, na homenagem dos alunos ao seu 50º aniver-
sário; além de ser detentor de 783 premiações.

Inscrições abertas para turmas de 
março/abril de 2014

Orquestra de Violão dos Bancários

Passeata contra o aumento da passagem, 13/06/2013

Dia Nacional de Mobilização dos Bancários Passeata na Paulista contra a terceirização

A Baixada parou contra a terceirização do trabalho, 11/07/2013

Concerto do Maestro Manzione no Sindicato, 08/12/2013


