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A INTERSINDICAL - Central da Classe 
Trabalhadora (da qual faz parte o Sindicato 
dos Bancários de Santos e Região), dezenas 
de entidades (MTST, MST, MPL, Periferia 
Ativa, Resistência Urbana e outras), reuniram 
cerca de cinco mil militantes em passeata na 
Av. Paulista, dia 01/04/2014, para relembrar 
a repressão aos trabalhadores pela Ditadura 
Civil Militar, que faz 50 anos desde o golpe de 
1964. A passeata protestou contra a repressão 
da polícia e das instituições do governo esta-
dual e federal, que perseguem os movimentos 
sindicais e sociais no Brasil. 

Os militantes sindicais e sociais denunciaram 
também o projeto de lei 499/2013, que tipifi ca 
o crime de terrorismo no Brasil e cuja apro-
vação, tanto por governistas (liderados por Dil-
ma) como pela oposição (liderada pelo PSDB), 
abrirá totalmente as portas não apenas para 
mais autoritarismo das forças de segurança, 
mas também para a perseguição política. 

Em frente a FIESP, todos se sentaram e grita-
ram para relembrar o apoio de grandes em-
presários, banqueiros e latifundiários para a 
imposição do golpe de 1964. 

Seguindo adiante pela Paulista, onde fi ca o 

prédio do Banco do Brasil e o escritório da 
Presidência da República em SP, teve a mística 
com as fotos de presos/desaparecidos da dita-
dura e as vítimas recentes - Amarildo, Cláudia 
- do aparato repressivo do estado, onde foi 
fi nalizado o ato.
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Passeata contra a ditadura e as medidas 
antiterrorismo da Copa

Representantes da Intersindical engrossaram o ato Bancários de Santos e Região marcharam na Av. Paulista

O ato reuniu cerca de 5 mil trabalhadores

Assembleia Geral Extraordinária (FGTS) Assembleia dos funcionários do Bradesco Financiamentos

Dia10 de abril de 2014, às 18h30
Local: Av. Washington Luiz, 140 - Santos/SP

Dia10 de abril de 2014, às 17h
Local: Av. Washington Luiz, 140 - Santos/SP
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Foram 353 delegados eleitos por suas catego-
rias de várias cidades e estados do Brasil como 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Pará e outros que participa-
ram da fundação da Intersindical - Central da 
Classe Trabalhadora, dia 30 de março de 2014. 
O Congresso reuniu mais de 1.000 pessoas e 
aconteceu em São Paulo, capital, no Centro 
Trasmontano (dias 28 e 29) e na Quadra do 
Sindicato dos Bancários e Financiários de São 
Paulo (29 e 30).

Os delegados foram eleitos por entidades sin-
dicais de várias categorias, oposições e mino-
rias sindicais, associações de trabalhadores de 
caráter sindical de todo o País, além de indí-
genas, quilombolas e movimentos populares 
urbanos e camponeses que organizam traba-
lhadores na luta por moradia, terra, trabalho, 
cultura, saúde pública.

A Intersindical – Central da Classe Trabalha-
dora conta com 13 secretarias: geral, fi nanças, 
combate à opressão, trabalhadores do campo, 
estudos socioeconômicos, saúde e meio am-
biente, trabalhadores dos serviços públicos, 
política sindical, formação política, comunica-
ção, relações internacionais, juventude traba-
lhadora e articulação de políticas setoriais.

Foram eleitos 39 membros que compõem a 
direção nacional, sendo 19 na direção executi-
va. Também foram eleitos os 06 representantes 
para o conselho fi scal (03 titulares e 03 suplen-
tes) da central.

A Intersindical nasce rompendo com velha 
estrutura sindical, sendo contra o imposto 
sindical e dispensando estrutura de direção 
presidencialista. Ela será coordenada por um 
colegiado e seu dia a dia por um secretaria-
do, através de secretarias. Edson Carneiro, 
bancário de São Paulo, será o secretário geral 
para os próximos dois anos. Do Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região foram eleitos na 
executiva: Ricardo Saraiva Big (presidente do 
Sindicato), para a Secretaria de Relações In-
ternacionais; e Eneida Koury (secretaria geral 
do sindicato) também para compor a direção 
nacional da Intersindical.

“Participamos do início da construção e das 

lutas da Intersindical desde 2005. Consegui-
mos fundar a Central formalmente juntamente 
com outros movimentos políticos, sindicais e 
sociais. A Intersindical tem o objetivo de orga-
nizar 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 inde-
pendente de patrões, dos governos e dos parti-
dos. Além de suas ações cotidianas em busca 
de uma sociedade socialista”, explica Big.

Sindicalismo autônomo e independente 
de patrões, dos governos e partidos 
políticos

Como Central que combate o capitalismo e 
todas as formas de opressão, ela combina a 
luta pelas reivindicações imediatas da classe 
trabalhadora (melhores condições de salários, 
trabalho e vida) à transformação social, 

por uma sociedade democrática, fraterna, 
igualitária, livre e socialista. Por este motivo, 
a Central caminha junto com os movimentos 
sociais e tem em sua direção representação 
deste segmento.

Com princípios claros quanto a liberdade e 
autonomia sindical, a Intersindical será sus-
tentada fi nanceiramente pelas contribuições 
fi nanceiras das entidades fi liadas. Não fará, 
portanto, uso do imposto sindical, como fazem 
outras centrais dependentes e controladas pelo 
Estado.

Outra  resolução do Congresso é que a Inter-
sindical – Central da Classe Trabalhadora não 
apoiará nenhuma candidatura nas próximas 
eleições. Como Central independente de parti-
dos, irá preparar uma plataforma de reivindica-
ções da classe trabalhadora a ser entregue aos 
candidatos.

Fundada a “Intersindical - Central da Classe 
Trabalhadora”

A Intersindical nasce rompendo com a velha estrutura sindical

As resoluções foram aprovadas de forma unânime
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sobre a repressão aos 
bancários no golpe de 1964

O brutal Golpe 
Civil Militar 
faz 50 anos

Em 11 de abril de 2014 (faz 50 anos da in-
tervenção no Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região pelos golpistas em 1964) 
a diretoria realizará uma sessão da Comis-
são Nacional da Verdade (CNV), às 19h, 
na sede do Sindicato.

Na ocasião, também lançará a revista: 
A “perigosa” unidade dos trabalhadores 
na “Moscou Brasileira”, que aborda a 
organização dos trabalhadores no Fórum 
Sindical de Debates, o Navio Prisão Raul 
Soares e como a ditadura atingiu a catego-
ria perseguindo-a de 1944 até 1976.

O lançamento terá a presença de Rosa 
Cardoso (advogada da presidente Dilma 
Roussef na ditadura e ex-coordenadora 
nacional da Comissão da Verdade de maio 
a agosto de 2013) e Adriano Diogo – Co-
ordenador da Comissão da Verdade/SP 
(preso e torturado pela OBAN - Operação 
Bandeirantes, em 1971), além de familia-
res e trabalhadores perseguidos e presos 
pelo golpe civil militar de 1964. O convite 
é aberto a todos os interessados.

“É muito importante resgatar a história 
daqueles que foram os protagonistas da 
luta de classe. A cidade de Santos foi 
fundamental nesse período da história, 
quando havia o Fórum Sindical de Deba-
tes, instrumento para a organização dos 
trabalhadores. É preciso olhar para o pas-
sado para construir um futuro mais justo e 
igualitário”, ressaltou o presidente do Sin-
dicato dos Bancários de Santos e Região 
e Secretário de Relações Internacionais da 
Intersindical, Ricardo Saraiva Big.

Lançamento da revista

da intervenção no Sindicato dos Bancários 
de Santos e Região - 1964 / 2014

Ditadura Nunca Mais!

da intervenção no Sindicato dos Bancários 
50 50 50 anosanosanos

Dia 11 de abril de 
2014 fez 50 anos 
da intervenção 
no Sindicato dos 
Bancários de 

Santos e Região 
pela Ditadura 
Civil Militar.

Jânio Quadros e líderes sindicais de Santos Greve das enfermeiras, 1963

Repressão da Polícia Marítima à 
greve das enfermeiras, em 1963

Trabalhadores  esperam embarcação no Porto 
de Santos para levá-los ao Navio Prisão
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