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2007: NENHUM
DIREITO A MENOS

Desejamos um Natal  com harmonia e um Ano Novo  cheio de esperanças, com Nenhum
Direito a Menos, repleto de benefícios e melhores salários para os trabalhadores.
Com a mobilização e a luta de todos (as) transformaremos o impossível em uma vida
mais justa para todos os bancários e bancárias.
Porque nada é impossível de mudar como o poeta escreve ao lado!!!

A diretoria

NADA É
IMPOSSÍVEL

DE
MUDAR

Barraca de Praia armada
no Embaré

Todos os bancários e ban-
cárias já podem desfrutar do
lazer, neste verão, da barra-
ca de praia armada todos os
sábados, domingos e feriados
em frente a igreja do Emba-
ré, em Santos. Leve sua fa-
mília para degustar porções
de peixe, pastéis, petiscos
variados, cerveja, caipirinha,
batidas de frutas diversas,
sucos e refrigerantes, na
praia. A barraca está sob a
direção de Walmir. Os apo-
sentados terão a disposição
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santosbancarios

dominó e cartas para se dis-
trairem à sombra. Portanto,
todos estão convidados.

APROVEITE O VERÃO
NA BARRACA DE PRAIA

DO SINDICATO!!!

Desconfiai do mais trivial,
na aparência singelo.

E examinai, sobretudo,
o que parece habitual.

Suplicamos expressamen-
te: não aceiteis o que é de
hábito como coisa natural,
pois em tempo de desor-
dem sangrenta, de confu-
são organizada, de arbi-
trariedade consciente, de
humanidade desumaniza-
da, nada deve parecer na-
tural, nada deve parecer

impossível de mudar.

Bertold Brecht

VISITE NOSSO SITE

VISITE NOSSO SITE
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Big agradece
votação

expressiva

Chapa 2 reconhece resultado e assina ata da eleiçãoEleição foi tranquila, transparente e democrática Fiscalização não teve problemas na apuração
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VEJA A LISTA DE
PARLAMENTARES

QUE VOTARAM
PELO REAJUSTE:

REAJUSTE DOS PARLAMENTARES DE 91%
É UMA AFRONTA AOS TRABALHADORES

O reajuste de 91% nos salários
aprovado pelas lideranças do Con-
gresso, para os 513 deputados fede-
rais e 81 senadores, é o maior desde
a implantação do Plano Real, no iní-
cio de 1994. Descontada a inflação
desde a data do último aumento (em
2003) até agora, este índice de rea-
juste significa 53% de ganho real, o
salário dos deputados serão de R$
24.500. Enquanto isso, pelo menos
70% dos aposentados recebem menos
de um salário mínimo, várias catego-
rias de trabalhadores não conseguiram

nem repor a inflação e os bancários (as)
conseguiram arrancar apenas 0,65% de
aumento real.

Muito além disso, o governo federal,
apoiado por estes mesmos parlamenta-
res quer conceder um aumento de ape-
nas 17 reais ao salário mínimo, passan-
do dos atuais R$ 350 para R$ 367, numa
sucessão de abusos, de atos de cinis-
mo, de celebrações de impunidades e
absolvições à delinqüência (principal-
mente no caso dos mensaleiros).

E não pára por aí, o reajuste de 91%
nos salários irá desencadear um au-

Aldo Rebelo  (PC do B-SP) 3215-8015
dep.aldorebelo@camara.gov.br

Renan Calheiros  (PMDB-AL) 3311-2261
renan.calheiros@senador.gov.br

Ciro Nogueira  (PP-PI) 3215-8154
dep.cironogueira@camara.gov.br

Jorge Alberto (PMDB-SE) 3215-5723
dep.jorgealberto@camara.gov.br

Luciano Castro  (PL-RR) 3215-5401
dep.lucianocastro@camara.gov.br

José Múcio  (PTB-PE) 3215-5458
dep.josemuciomonteiro@camara.gov.br

Wilson Santiago  (PMDB-PB) 3215-5534
dep.wilsonsantiago@camara.gov.br

Miro Teixeira  (PDT-RJ) 3215-5272
dep.miroteixeira@camara.gov.br

Sandra Rosado  (PSB-RN) 3215-5650
dep.sandrarosado@camara.gov.br

Coubert Martins  (PPS-BA) 3215-5319
dep.colbertmartins@camara.gov.br

Bismarck Maia  (PSDB-CE) 3215-5622
dep.bismarckmaia@camara.gov.br

Rodrigo Maia  (PFL-RJ) 3215-5308
dep.rodrigomaia@camara.gov.br

José Carlos Aleluia  (PFL-BA) 3215-5856
dep.josecarlosaleluia@camara.gov.br

Sandro Mabel (PL-GO) 3215-5443
dep.sandromabel@camara.gov.br

Givaldo Carimbão  (PSB-AL) 3215-5732
dep.givaldocarimbao@camara.gov.br

Arlindo Chinaglia  (PT-SP) 3215-5706
dep.arlindochinaglia@camara.gov.br

Inácio Arruda  (PC do B-CE) 3215-5582
dep.inacioarruda@camara.gov.br

Carlos Willian  (PTC-MG) 3215-5472
dep.carloswillian@camara.gov.br

Mário Heringer  (PDT-MG) 3215-5212
dep.marioheringer@camara.gov.br

Inocêncio Oliveira (PL-PE) 3215-8204
dep.inicenciooliveira@camara.gov.br

Demóstenes Torres  (PFL-GO) 3311-2091
demostenes.torres@senador.gov.br

Efraim Moraes  (PFL-PB) 3311-1841
efraim.morais@senador.gov.br

Tião Viana  (PT-AC) 3311-4546
tiao.viana@senador.gov.br

Ney Suassuna  (PMDB-PB) 3311-4543
neysuassun@senador.gov.br

Benedito de Lira  (PL-AL) 3215-5942
dep.beneditodelira@camara.gov.br

Ideli Salvatti  (PT-SC) 3311-2171
ideli.salvatti@senadora.gov.br

mento em cascata para os deputados es-
taduais e vereadores de todo o Brasil, o
que acarretará aos cofres públicos um
gasto extra de cerca de R$ 1,7 bilhão.
Com esta cifra paga-se três meses de
bolsa família para 11 milhões de pesso-
as que vivem na linha da miséria e au-
mentaria o salário mínimo em R$ 10 sem
precisar tocar no dinheiro da Previdên-
cia Social.  Portanto vamos lutar para
reverter mais essa mazela. Envie men-
sagens de repúdio aos e-mails ou te-
lefonando para os parlamentares ao
lado.

Obs.: o prefixo de Brasília é 61


