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Salário
Mínimoooo...

Chega de dizer que o salá-
rio-mínimo é o culpado pela
inflação! Cerca de 50% da
classe trabalhadora recebe até
dois salários-mínimos., entre
os aposentados são mais de 13
milhões.

O seu alcance é tão grande
que o aumento do mínimo afe-
ta mais de 50 % da população

brasileira. Por
isso, defende-
mos um au-
mento gradu-
al acima da
inflação que
cada vez mais
possibilite a
recomposição
mais amplia-

da do seu poder de compra. O
aumento do mínimo amplia a
circulação de renda, movimen-
ta o comércio e aumenta a re-
ceita das prefeituras.

A resposta para o aumento
do salário é a redução do supe-
rávit primário de 4,25% para
3% do PIB. Com isso, podere-
mos destinar à economia do
país cerca de 18 bilhões de re-
ais, quantia suficiente para
honrar um pagamento mais ex-
pressivo do salário-minímo e
ainda alavancar o crescimento
econômico, com obras de infra-
estrutura e melhorias mínimas
nos serviços públicos.

Não podemos sacrificar a
justiça social em nome de uma
estabilidade não reconhecida
pela maioria da população.

PALAVRA DO PRESIDENTE

P e d r i n h o

CULTURA

Guevara em "Diários de
Motocicleta"

"Diários de Motocicleta", filme
inspirado nos diários que Che Gue-
vara escreveu em 1952, fala da via-
gem que o revolucionário fez com o
amigo Alberto Granado da Argentina
à Venezuela de moto, a pé, de barco
ou de carona. No filme, o revolucio-
nário nascido na Argentina e morto
na Bolívia, tem seu primeiro contato
com a dura realidade vivida pelos po-
vos latinos americanos.

"Viajamos mais de 20 mil quilô-
metros para rodar o filme e nos con-
frontamos com a realidade da Amé-
rica Latina, como Che," escreve o ci-
neasta Walter Salles. Em visita a
Cuba, ele encontrou a família Gue-
vara em Havana e conheceu filhos
com as mesmas paixões do pai: mo-
tocicletas e revolução. De Alberto
Granado, o escritor octogenário com-
panheiro de Che na viagem, ouviu:
"Em 1952, nós conhecíamos muito

mais sobre etruscos, gregos ou roma-
nos do que sobre incas ou outros po-
vos da América Latina". O resultado
da jornada é um retrato sóbrio de
Che, que não cai nas armadilhas da
idealização ou do ranço crítico co-
muns às histórias sobre personagens
algo mitológicos. O filme emociona,
fixa imagens fortes e convida para a
viagem. Walter Salles conjuga com
habilidade roteiro, cinematografia e
trilha sonora, além de contar com
atuações de primeiro nível.

PALAVRA DOS BANCÁRIOS
Continuam as denúncias contra um gerente do Unibanco por assédio

moral. Tem gente que não se emenda, o dito cujo já foi interpelado pelo
presidente do Sindicato, Pedro de Castro Junior, e jurou de pé junto que
nunca faria isso, que já foi vítima de seqüestro e de assédio, mas pelas
denúncias ele está faltando com a verdade. O Sindicato não dará trégua e se
for preciso fará manifestações na porta da agência para denunciar mais esta
ingerência e falta de respeito com os bancários. Há sim, também podere-
mos entrar com ação e fiscalização na agência afetada por este gerente.

Para denunciar ou sugerir basta escrever para Av. Washington
Luiz, 140 � CEP 11.050-200 � Encruzilhada/Santos-SP, ou envi-
ar pelo e-mail: santosbancarios@uol.com.br

TIRA

SAÚDE
As desvantagens

das pílulas
As pílulas anticoncepcionais po-

dem causar efeitos colaterais em al-
gumas mulheres, sensibilidade dos
seios, ganho de peso ou retenção de
água, alterações no humor, manchas
na pele, dor de cabeça, aumento na
pressão sangüínea; em algumas mu-
lheres podem causar riscos à saúde.
Desta forma mulheres com problemas
cardíacos, com doenças do fígado e
do coração,  flebite ou varizes, glau-
coma, enxaqueca, derrame, ou obesi-
dade não devem usar pílulas.  Certas
medicações, especificamente antibi-
óticos e remédios para crise, interfe-
rem com as pílulas tornando o con-
trole menos efetivo. Uma falha no es-
quema de tomar a pílula pode cance-
lar ou diminuir sua efetividade; toma-
da por muito tempo, pode aumentar
risco de câncer de mama.

MULHERES QUE NÃO
DEVEM USAR A PÍLULA:
• tem mais de 40 anos;
• é fumante e tem mais de 35 anos;
• suspeita ou está grávida;
• tem menos de 40 dias pós-parto;
• possui alguma anormalidade no
exame ginecológico;'
• tem sangramento vaginal entre as menstruações;
• tem ou já teve hipertensão, diabetes, hepatite,
cardiopatia, câncer, varizes (as pílulas podem
aumentar), derrame cerebral, infarto, angina,
glaucoma, pneumonia crônica, doença do fíga-
do, obesidade, enxaqueca.
O uso das pílulas podem vir a causar náuseas,
mal estar gástrico, mudança de peso, dor de ca-
beça, tontura, diminuição das menstruações,
acne, dor mamaria, sangramento entre as mens-
truações, irritabilidade, alterações emocionais ou
da libido. A pílula pode ter efeito diminuído se a
mulher tem diarréia ou se usa outros remédios
como por exemplo calmantes.
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ACONTECEABUSOS

Diretoria vai à porta dos bancos
denunciar tarifas e juros abusivos

A diretoria, utilizando o
carro de som e distribuindo
2 mil panfletos, denunciou e
incitou a população e os cli-
entes a denunciarem o precá-
rio atendimento por falta de
funcionários nas agências e
as altas tarifas bancárias, as-
sim como os abusivos juros
cobrados pelos banqueiros.
Para se ter uma idéia, o Bra-
desco há 10 anos atrás, em
1994, antes do Plano Real
(editado por FHC) tinha
1.500 agências e 95 mil fun-
cionários, agora depois de
emplacado o Plano, têm
2.500 unidades e 75 mil ban-
cários em todo o Brasil.

Você sabia também que os
bancos tiveram um ganho, so-
mente com a cobrança de tari-
fas de mais de 13.000% desde
1993? Sabia que enquanto os
banqueiros mendigam aumen-
to salarial justo para a catego-
ria, o dono do Safra comprou
um jato de 60 milhões de dó-
lares para fazer suas viagens
confortavelmente às custas do
trabalho árduo dos funcionári-
os, que suam para sobreviver
ou mesmo ter uma casa própria
? Sabia ainda que o Bradesco
e o Itaú lucraram no primeiro
trimestre deste ano cerca de
R$ 609 milhões e R$ 876 mi-
lhões ,  resul tados  20% e

22,7%, respectivamente, su-
periores ao mesmo período do
ano passado?

"Entretanto, as demissões
no Bradesco continuam, as
tarifas do banco aumentaram
em 29,7% em 2004 e os ban-
cários continuam sendo ex-
plorados e assediados todos
os dias. Vamos lutar por sa-
lários e condições de traba-
lho mais justas. Portanto, pre-
parem-se para atender o cha-
mado do sindicato para futu-
ras mobilizações e manifesta-
ções nesta Campanha Salari-
al", adverte Pedro de Castro
Junior (Pedrinho) - Presiden-
te do Sindicato.

As agências do Bradesco e do Itaú (entre outras) no Centro de Santos foram alvo de protestos

Durante evento realizado na
Mercedes-Benz, no ABC, os sindi-
calistas entregaram ao presidente
Lula uma fita de vídeo com depoi-
mentos de trabalhadores sobre a não
correção da tabela do IRRF (Impos-
to de Renda Retido na Fonte) e um
estudo feito pela subseção do Diee-
se do Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC sobre o impacto que o conge-
lamento provoca nos salários. Na
ocasião, o presidente comprometeu-
se a discutir o assunto.

O movimento sindical bancário
e cutista cobram há vários anos um
teto maior para isenção. "Os salá-
rios estão arrochados e os trabalha-
dores não agüentam mais serem
descontados na fonte. A cada au-
mento salarial o desconto é maior,
o que acaba anulando a correção
nas remunerações", explica Pedri-
nho, Presidente do Sindicato.

Por causa do compromisso de
Lula, o Ministro da Fazenda, Anto-
nio Palocci já iniciou a discussão
sobre correção da tabela de Impos-
to de Renda Retido na Fonte com
diversos sindicalistas e o Presiden-
te Nacional da CUT, Luiz Marinho.
Vamos organizar a mobilização para
pagarmos menos impostos.

Sindicalistas
protestam contra

IRRF

Pelo segundo ano consecutivo va-
mos eleger os delegados sindicais na
Caixa Econômica Federal. Esta con-
quista deve ser muito bem utilizada.
Já no primeiro ano, em 2003, serviu
para organizar, unificar e mobilizar a
categoria dos setores públicos e pri-
vados. Podemos afirmar que os de-
legados sindicais da CEF e do BB
foram um dos pilares na conquista
pela equiparação aos pisos, benefí-
cios e reajustes que recebem os ban-
cários do setor privado.

Portanto, participe, inscreva-se
e vote nos próximos delegados para
o período de  31/05/04 até 31/05/
05. As inscrições tiveram início dia
6 e irão até 20/05, como já publi-
camos em boletim específico da
CEF. As eleições serão realizadas
entre os dias 26 e 28/05, nas uni-
dades da Caixa e a posse será dia
31/05. Em breve serão realizadas
as do Banco do Brasil.

Delegados
Sindicais da CEF
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Marcio Pochmann fala sobre
ricos e os muito mais pobres

Pochmann é doutor em Economia pela Unicamp; professor
licenciado do Departamento de Política e História
Econômica da Unicamp; ex-diretor executivo do Centro
deEstudos Sindicais e de Economia do Trabalho (CESIT-
Unicamp); secretáriomunicipal do Desenvolvimento,
Trabalho e Solidariedade de São Paulo.
Livros publicados: "Padrões de relações de trabalho e
sindicalismo no Brasil"; "e-trabalho"; "A metrópole do
trabalho"; "A batalha pelo primeiro emprego" e autor como
organizador dos livros: "Outra cidade é possível";
"Atlas da exclusão social" volumes I e II; "Atlas da exclusão social
- os ricos no Brasil" volume III; "Desenvolvimento, Trabalho e
Solidariedade - novos caminhos para a inclusão social".

AGENDA SINDICAL
De 06 à 20/05 -  Inscrições  para concorrer a delegado sindical da CEF
Entre os dias 26 e 28/05 - eleições para delegados sindicais da CEF
Dia 31/05 - Posse dos delegados sindicais eleitos da Caixa
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Surf idealista
e social

Uma cabeça feminina pensa o
surfe de mulheres no Brasil. O
Circuito Petrobrás, o campeonato
brasileiro de surfe feminino, con-
ta com a organização de Laila
Werneck. Praticamente todos que
acompanham o circo, de surfistas
a profissionais de organização,
vêem na carioca a viga de susten-
tação do surfe feminino.

Idealizadora do circuito naci-
onal de mulheres, Laila conduz a
organização das etapas de forma
quase maternal. Além de correr
atrás da viabilização do evento, a
organizadora também garante a
inscrição gratuita das surfistas e
consegue transporte para que to-
das possam comparecer aos lo-
cais. Laila ainda promove etapas
temáticas, introduzindo às jovens
surfistas temas como consciência
ambiental e direitos da mulher.

De fora, quem observa o circo
do surfe entre mulheres pode en-
xergar um esforço feminista na or-
ganização do evento. Mas, de fato,
existe a preocupação de fixar as
bases para difundir o esporte pelo
país em um caminho de profissi-
onalismo.

Porém, com um apoio de pa-
trocinadores sérios que assegura
a organização do circuito, Laila se
preocupa mais em lançar olhares
para a formação de suas meninas.
Perguntada sobre qual o objetivo
a curto prazo no surfe feminino, a
carioca responde sem hesitar que
é conscientizar as surfistas dos te-
mas sociais mais relevantes.

Como se tem observado, histo-
ricamente, a questão da divisão da
riqueza no Brasil?

Desde o período colonial, a riqueza
gerada nas terras brasileiras tem sido
pessimamente repartida entre o conjun-
to da população, e até onde podem ser
encontrados dados minimamente confi-
áveis, nota-se uma persistência inacre-
ditável no grau de concentração da ren-
da e riqueza. Embora o país tenha pas-
sado pela fase colonial em 1500 e 1822,
pela fase monárquica entre 1822 e 1889
e, por fim, pela fase republicana (pós-
1889), não parece haver registros de mo-
dificação substancial no perfil distribu-
tivo. Em síntese, a sociedade brasileira
segue convivendo com um inesgotável
padrão excludente de riqueza. Segundo
estimativa realizada a partir de metodo-
logia desenvolvida com dados da PNAD/
IBGE, os 10% mais ricos da população
respondiam por cerca de ¾ de toda ri-
queza nacional em 2001 - um percentu-
al superior ao verificado em fins do sé-
culo XIX, quando os 10% mais ricos das
cidades do Rio de Janeiro, Salvador e
São Paulo detinham, em média, 68% da
riqueza brasileira.

Em relação à distribuição espa-

cial da riqueza, onde vive a maior
parcela das famílias ricas brasileiras?

O Brasil, de acordo com os dados
do Censo 2000, possuía no início do
século XXI pouco mais de 1 milhão de
famílias ricas. Tais famílias possuíam
uma renda familiar mensal acima de R$
10.982,00 em valores de setembro de
2003. A renda familiar mensal média
destas famílias era de R$ 22.487,00,
segundo os mesmos critérios. Tal renda
era 14 vezes maior do que a renda fa-
miliar mensal média do país e cerca de
80 vezes superior à linha de pobreza
abaixo da qual se situam os 20% mais
pobres do país. Entre as 100 cidades
com maior número de ricos, observa-se
que 47 delas pertencem ao estado de
São Paulo, seguido de longe pelo Rio
Grande do Sul com 7 cidades. Ainda
quanto à distribuição das famílias ri-
cas por municípios, é importante des-
tacar que 38% dessas famílias estão lo-
calizadas na capital paulista. Além dis-
so, 50% do total de famílias ricas do
país situam-se em quatro capitais, nes-
sa ordem: São Paulo, Rio de Janeiro,
Brasília e Belo Horizonte.

Qual tem sido o padrão de con-
sumo dos ricos brasileiros nas últi-

mas décadas, considerando-se
itens de despesa, como alimen-
tação, habitação, vestuário, etc.?

Os gastos dos ricos estão longe de
manter um padrão ao longo do tem-
po. Ao se observar a composição das
despesas desse grupo entre os anos
de 1987 e 1996, verificam-se mudan-
ças significativas. Os gastos que au-
mentaram sua participação no orça-
mento dos ricos foram habitação, as-
sistência à saúde, educação e aumen-
to do ativo - que significa, entre ou-
tras coisas, a alocação de recursos fi-
nanceiros provenientes de rendimen-
tos em aplicações de capital, aquisi-
ção de imóvel e outros investimentos.
Houve decréscimo do dispêndio fi-
nanceiro nos itens de vestuário, trans-
porte, higiene e cuidados pessoais e,
finalmente, em recreação e cultura.
A partir dessas informações, pode-se
especular que as famílias reduziram
a importância dos bens de consumo
em seus orçamentos, exceto quanto ao
grupo habitação. Por outro lado, quan-
do o assunto é saúde ou gastos que
podem ser interpretados como inves-
timentos, houve um crescimento con-
siderável no peso desses grupos nos
gastos dos abonados.


