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Delfim propõe mais arrocho
aos trabalhadores

O ex-ministro da Fa-
zenda dos governos dita-
toriais, Delfim Netto, tem
uma salvadora solução
para a economia, o Cha-
mado “Déficit Zero”.

Segundo Delfim, em-
presários e alguns setores
da economia do governo
federal a proposta do
“Déficit Zero” blindaria
os gastos públicos e teria
êxito em até seis anos.

Porém, ao custo de,
num país com investimen-
to público zerado, a pro-
posta prega a ampliação
do superávit fiscal (cobrar
mais impostos), cortar
gastos públicos sociais e
comprimir os salários dos
trabalhadores da Saúde e
da Educação, áreas im-
portantíssimas ao desen-
volvimento da Nação.

O Déficit Zero também
manteria a especulação fi-

QUADRINHOS

PALAVRA DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE

P e d r i n h o

nanceira, praticada contra
o país, mantendo as maio-
res taxas de juros do mun-
do, para atrair capital ci-

gano estrangeiro, com pa-
gamentos do Tesouro Na-
cional de hiper-lucros aos
detentores de títulos da dí-
vida brasileira. Este lucro
é novamente aplicado em
futuras emissões dos títu-
los públicos, para pagar
os juros do déficit interno.
Numa ciranda interminá-
vel e apetitosa aos ban-
queiros, empresários e in-
vestidores.

Bradesco/Litoral
Plaza explora

bancários

PALAVRA DO BANCÁRIO (A)

Diretores investigaram o fechamento da

agência do Bradesco/Shopping Litoral Pla-

za, na Praia Grande, e apuraram que a

unidade está atendendo o público e os co-

merciantes em horários bem após o horá-

rio de fechamento, às 16h.

Segundo o levantado a agência fica

aberta ao bel prazer dos correntistas e co-

merciantes do Litoral Plaza até às 18h, 19h

ou, ainda, dá uma esticadinha até às 20h.

Isto é ilegal e o Sindicato já esta toman-

do as providências.

Para denunciar ou sugerir basta escrever para
Av. Washington Luiz, 140 Encruzilhada - Santos - SP

CEP 11.050-200 ou enviar pelo e-mail:
santosbancarios@uol.com.br

Os economistas sabem
que no Brasil qualquer
taxa de crescimento abai-
xo de 5% ao ano não ab-
sorve a mão-de-obra que
chega ao mercado. Temos
23 milhões de desempre-
gados e subempregados,
para uma população ati-
va de 80 milhões. E ago-
ra, “o mago da econo-
mia”, propõe exterminar
de vez os ínfimos gastos do
setor público social e di-
minuir empregos e salári-
os em áreas como a Saú-
de e Educação, para pa-
gar juros escorchantes ao
capital nacional e estran-
geiro. A alternativa da
população é organizar a
resistência para barrar
mais este golpe dos neoli-
berais. Aos trabalhadores
interessa mais empregos,
distribuição de renda e o
fim da corrupção.
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ASSEMBLÉIA, DIA 10/08, DEBATE
REIVINDICAÇÕES DOS BANCÁRIOS

18,66% é o índice que unifica os
bancários e recupera o poder de compra

Nos últimos
anos, enquanto os
banqueiros au-
mentaram astro-
nomicamente seus
lucros em mais de
1000% os bancá-
rios acumularam
perdas salariais.
Segundo dados do
Dieese, a diferen-
ça (resíduo) entre
os reajustes alcan-
çados na mesa da
Fenaban e o Índi-
ce de Custo de
Vida – ICV/Diee-

se, de Set/94 a Set/
04 é de 12,27%, en-
quanto no BB a
perda foi 62,16% e
na CAIXA 72,14%.

Os números de-
monstram que os
trabalhadores dos
bancos privados
acumularam perdas,
porém, menores
que os trabalhado-
res dos bancos fede-
rais. Os funcionári-
os do BB e da Cai-
xa ao negociarem
sozinhos, durante

oito anos, com o go-
verno federal fica-
ram isolados e sem
força para impedir
a política de abo-
nos e congelamen-
to salarial imposto
por FHC.

A unidade cons-
truída durante a
campanha salarial
de 2004 foi a nossa
melhor arma para
enfrentar a intransi-
gência patronal e
fundamental para
impedir que o go-

verno federal e os
banqueiros nos
impusessem um
acordo ainda mais
rebaixado.

Neste ano, di-
ante do cenário de
lucros trilhonários
e da grave crise do
governo, não po-
demos vacilar, te-
mos que melhorar
nosso grau de uni-
dade e mobiliza-
ção para construir
uma campanha
salarial vitoriosa.

O Sindicato rea-
l iza Assembléia
Geral da categoria,
dia 10 de agosto
(quarta), às 19h, na
Sede do Sindicato,
para aprovar a mi-
nuta de reivindica-
ções que será en-
tregue à Fenaban
no dia 11 de agos-
to. O eixo do deba-
te na assembléia
será a aprovação
do índice de rea-
juste salarial a ser
reivindicado pela
categoria.

A 7ª Conferên-
cia Nacional dos
Bancários, realiza-
da em 30 e 31 de
julho, indicou ma-
joritariamente o ín-

Diretoria do Sindicato defende 18,66% de reajuste

dice de 11,77%.
Nós do Sindicato
dos Bancários de
Santos em conjun-
to com delegados
do Espírito Santo e
dirigentes da Al-
ternativa Sindical
de São Paulo, entre
outros, defende-
mos o índice de
18,66% que cor-
responde às perdas
calcu ladas pelo
Dieese desde se-
tembro de 1994.
Os dirigentes das
Federações do RS,
RJ, BA e SC de-
fenderam 15,30%
e os representan-
tes da Conlutas
apresentaram ín-
dice de 32,97%.

Achamos fundamental continuar exigindo a re-

cuperação das perdas desde o plano Real e a re-

composição do poder de compra do nosso salário.

Por isso, defendemos o índice 18,66% composto

por 5,69% (estimativa do Índice de Custo de Vida

– ICV/Dieese de Ago/04 a Set/05) + 12,27% (resí-

duo inflacionário Set/94 a Ago/04).

PARTICIPE! VENHA DECIDIR!!!

VENHA DECIDIR

CAMPANHA SALARIAL 2005
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"SAL DA TERRA" NO BAR
CULTURAL, DIA 12

Dia 12 de agosto
é dia da Banda Sal
da Terra no Bar
Cultural ,  a part i r
das 19h, na Av. Wa-
shington Luiz, 140
(sede do sindicato).
A Banda toca o es-
tilo MPB/ Pop/Rock
de músicas.

O Bar é promovi-
do pelo Sindicato
desde 2004 e orga-

Bar Cultural é um sucesso de público e animação
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Animada pela Banda "U$ Brothers", de pop
rock, dia 26 de agosto, será realizada a Tradi-
cional Festa do Chopp, em sua 8ª edição, a
partir das 21h, no Ilha Porchat Clube, Alame-
da Paulo Gonçalves, em São Vicente.

Os CONVITES JÁ ESTÃO A VENDA  a
R$ 20,00 com direito a uma caneca e chopp à
vontade. O associado terá direito a levar um
acompanhante por convite (desde que compro-
ve a sua filiação na entrada da festa), porém seu
convidado não terá direito a caneca de chopp,
no local serão distribuídos copos.

A Festa do Chopp é sucesso de público e
comemora o "Dia do Bancário".

8ª FESTA DO
CHOPP, DIA 26 DE

AGOSTO

nizado pela Secre-
tar ia  de Cul tura,
Esportes e Lazer,
com o objetivo de
abr i r  um espaço
para os artistas da
categor ia e levar
conjuntos musicais
de bancários para
oferecer mais uma
opção de lazer  e
cultura à categoria.

O evento tornou-

se popular entre os
bancár ios (as),  a
cerveja é vendida a
R$ 1,00 e a entrada
é franca. A boa qua-
lidade dos conjun-
tos que se apresen-
taram não deixa
nada a desejar para
as diversas casas de
shows de Santos e
Região. Venha con-
ferir!!!


