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CULTURA

Caminho do Mar
A romancista e poeta

Maria José da Silva Schmi-
dt é também uma excelente
memorialista. O livro "Cami-
nho do Mar" é a maior prova
disso. Antes ainda de ter o
Schmidt no sobrenome e an-
tes de conhecer pessoalmen-
te o grande escritor e jorna-
lista Afonso Schmidt, Maria
José viveu dezesseis anos
em São Bernardo, ao tempo
de Vila, nos idos de 1938.
Sua família deixou a Cidade
no fim da II Guerra Mundial.

A escritora escreve sobre
a importância ímpar de São
Bernardo na história paulista
e brasileira, em especial so-
bre sua condição de passagem

SAÚDE
Obesidade:
o que fazer
para evitar
essa doença
Nesta e nas duas próximas

edições estaremos tratando do
tema obesidade, acompanhe e
caso você queira mais informa-
ções entre em contato.

A obesidade - É considera-
da hoje uma doença crônica, que
provoca ou acelera o desenvol-
vimento de muitas doenças e que
causa a morte precoce. A obesi-
dade acomete uma grande pro-
porção de pessoas - no Brasil
40% da população adulta tem
excesso de peso. Há ainda mui-
ta desinformação a respeito da
obesidade sendo que, durante
muitos anos, ela era associada a
falta de caráter, auto-indulgên-
cia ou distúrbios psíquicos dos
indivíduos por ela acometidos.
Sabe-se hoje que a obesidade é
muito mais do que isso e que
decorre de uma série de fatores
- genéticos, metabólicos, hormo-
nais e ambientais - ainda não to-
talmente esclarecidos.

O tratamento  -  Envolve ne-
cessariamente a reeducação ali-
mentar, o aumento da atividade fí-
sica e, eventualmente, o uso de al-
gumas medicações auxiliares. Na
busca de um peso ideal as pesso-
as lançam mão de dietas que po-
dem trazer graves problemas.

PALAVRA DOS BANCÁRIOS
Gostaria de denunciar que os funcionários do Banes-

pa fazem horas extras e não estão recebendo o total de-
vido pelo banco, porque a direção adotou o critério de
rateá-las entre os banespianos. Esta medida lesa alguns
e privilegia outros. Sou totalmente contrário, pois alguns
apadrinhados estão recebendo mais que outros, que não
puxam o saco das pessoas encarregadas em dividir as
horas trabalhadas fora do horário normal de serviço. Peço
aos colegas que continuem a registrar o ponto normal-
mente, ou seja, com o total de horas trabalhadas, pois
esta ilegalidade não vai ficar assim!

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

TIRA

entre o litoral e a capital. A
história do Brasil está presen-
te na história da cidade. Um
dos primitivos caminhos do
mar desde a era Cabralina,
corta a região e recebeu vári-
os nomes ao longo do tempo.

Foi estrada do Vergueiro, a
partir do século XVIII, uma
continuidade da célebre Cal-
çada do Lorena. O leitor po-
derá seguir a trama com a
sede de descobrir persona-
gens, cenários e episódios ver-
dadeiros da história nacional
e regional.

Título:  Caminho do Mar

Autora:  Maria José da Silva Schmidt

Editora:  Casa do Novo Autor Editora Ltda.

A intransigência dos ban-
queiros continua. Na sexta ro-
dada de negociação a proposta
continua a mesma, ou seja, me-
tade do que foi reivindicado pela
categoria. Isso apesar dos lucros
estrondosos obtidos pelo setor fi-
nanceiro nos últimos tempos.

Não nos resta outro caminho
que não seja o da organização
para defender nossos direitos,

por isso a cate-
goria bancária
está convocada
a realizar um
grande encontro
nacional, para
decidir a data
da greve. Além
de não querer
atender as jus-
tas reivindica-
ções, os ban-
queiros come-
çam a colocar as

mangas de fora, foi assim na de-
missão da companheira funcio-
nária do HSBC de São Vicente.

Não vamos deixar por menos,
o Sindicato utilizará todo seu po-
der de mobilização, relações po-
líticas e institucionais para re-
verter esse ato arbitrário, e evi-
tar que outros atos truculentos
ocorram durante nossa campa-
nha salarial. Bancário e bancá-
ria temos que nos organizar e nos
manter firme nessa campanha,
pois é somente esta a linguagem
que os patrões entendem: a da
mobilização e organização.
Rumo ao grande encontro naci-
onal para construirmos a greve.

Um abraço.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Mobilização

Cresce

Pedro de Castro Júnior
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CAMPANHA SALARIAL 2003

Sindicato protesta contra
retaliação no HSBC

O HSBC é realmente um
banco diferente, conforme
campanha publicitária veicu-
lada nos meios de comunica-
ção. Numa atitude arbitrária
para intimidar as ações do Sin-
dicato na campanha salarial,
o banco demitiu uma funcio-
nária da agência Praça Coro-
nel Lopes - São Vicente -  por
ter participado, juntamente
com os demais bancários, da
paralisação organizada pelo
Sindicato, em 18 de setembro.

A demissão da bancária
foi motivada pela veiculação
das imagens do ato de
paralisação nas emissoras de
televisão locais.

O Sindicato dos Bancári-
os não deixou por menos e
organizou uma grande mani-
festação em frente à agên-
cia, em 22 de setembro, na
qual o diretor do Sindicato
e coordenador da região de
São Vicente, Fabiano Couto,
se acorrentou na porta do

HSBC para exigir a read-
missão da bancária.

Negociação - Como se
não bastasse a truculência, no
mesmo dia em que demitem a
bancária sem justa causa, os
banqueiros vão para a mesa de
negociação, na última sexta-
feira, para enrolar os bancári-
os e não conceder nada, ou
seja, continuaram com a lada-

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Festa do Chopp
é um sucesso
de público

No último dia 12,
aconteceu a VI Festa do
Chopp dos Bancários, em
comemoração ao Dia da
Categoria (28/08), no
Ilha Porchat Clube, pres-
tigiada por mais de mil
pessoas, que dançaram
ao som do conjunto Tri-
lha Sonora.

Congresso
do Santander

Banespa
Garantia de emprego, uni-

ficação dos contratos coleti-
vos de todo o conglomerado e
melhoria das condições de
trabalho foram algumas das
principais deliberações do
17º Congresso Nacional dos
Trabalhadores do Grupo San-
tander Banespa. Para isso,
participaram 465 delegados
inscritos de todo o país. No
evento também foram regis-
tradas as presenças do minis-
tro Ricardo Berzoini e do se-
nador Eduardo Suplicy.

O Congresso é importante
para unir os funcionários no
desenvolvimento de lutas
cada vez mais fortes.

inha de que não têm dinheiro
e não podem repor a inflação.
Querem ludibriar com 10% e
um mísero abono de R$ 1.320.

Portanto, as paralisações
irão continuar por conta da
total falta de respeito dos ban-
queiros que demitem em mês
de dissídio e oferecem a me-
tade do que a categoria exige
21,58%.

A assembléia dos Bancários foi realizada na agência Bradesco de São Vicente

Todas as agências de São Vicente foram paralisadas

ACONTECE
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Ronaldo
quer superar

Pelé

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

A OMC - Organização
Mundial do Comércio -
é uma instituição multi-
lateral na qual as deci-
sões são tomadas  em
conjunto por todos seus
membros, no entanto
nas negociações pratica-
das pela OMC os países
membros não têm aces-
so igual e democrático
às informações e toma-
das de decisões.

As regras do jogo são
criadas e trocadas para
atender os interesses
dos países ricos e gran-
des empresas.

Para manter seu po-
der a OMC quer incluir
sob seu poder de regu-
lamentação as áreas de
serviços, investimentos,
despesas e compras do
poder público.

Economista notável avalia a
Conferência da OMC e a

importância do Brasil no fórum

Dia 11/10 - Festa do Dia da Criança, das 14h às 18h, no Ginásio Poliesportivo
Antonio Guarnieri - Morro da Nova Cintra - Av. Santista, 790.

O Prof. Titular do Instituto de Economia da Unicamp, Wilson
Cano, responde de forma sucinta sobre o papel e a

importância do Brasil na última Conferência da Organização
Mundial do Comércio. Prof. Cano, economista formado pela
PUC/SP, é autor de dez livros sobre economia , Coordenador

da Comissão de Pós-Graduação e ministra cursos nos
programas de doutoramento , além disso é diretor do Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas e Coordenador da Comissão

de Pesquisa da Unicamp, entre outros títulos e atribuições.
Ronaldo, o Fenômeno,

está decidido a superar a
marca de 95 gols compu-
tados pelo Rei Pelé, na se-
leção brasileira. Com 49
gols, Ronaldo tem contra si
os rigores do futebol mo-
derno. Por outro lado, o
Fenômeno já têm os mes-
mos 12 gols anotados por
Pelé em Mundiais.

O atacante do Real Ma-
drid já apelou para que a
CBF reveja o número de
gols marcados pelo Rei e
pretende superar também o
número de Copas do Mun-
do disputadas por Pelé e
Leão. Para isso, estuda es-
tender sua carreira até
2010. "Não descarto mais
dois mundiais", avisa Ro-
naldo. Pelé esteve em qua-
tro Copas (58, 62, 66 e 70),
enquanto o fenômeno jogou
três (94, 98 e 02). O atual
técnico do Santos e ex-go-
leiro da seleção, Emerson
Leão, também esteve em
quatro (70, 74, 78 e 86).
Ronaldo tem outro obstá-
culo, pois não é um finali-
zador completo e falha no
cabeceio, virtude do Rei
Pelé. " Falta de treino não
é, mas um defeito que te-
nho de corrigir, admite,
Ronaldo art i lheiro de
Copa, coisa que Pelé nun-
ca foi.

Que papel o Brasil
desempenhou na Confe-
rência da OMC e qual
o principal ponto de
pauta levada pelo país?

Papel importante, uma
vez que liderou o grupo
dos 21, e fez com que os
países desenvolvidos - no-
tadamente EUA e União
Européia - mostrassem
seu jogo, isto é, recusa a
diminuir ou negociar seu
protecionismo agrícola.

Quais os principais
temas em discussão?

Os temas são vários:
compras governamentais,
patentes, liberação de ser-
viços, negociação de sub-
sídios à agricultura, etc.

Quais os desfechos da
Conferência da OMC?

Empacou, dada a recu-
sa dos EUA e União Euro-
péia em negociar os subsí-
dios agrícolas.

Quais as perspectivas
e o papel do G21, em
especial do Brasil, para
o próximo período?

O papel político foi e é
importante para as futuras
negociações. Acho contu-
do que é um erro o Brasil
insistir tanto em agricul-
tura, pois caso os países
desenvolvidos nos dessem
isso, teríamos que dar a
eles coisas mais importan-
tes como: os direitos sob
as compras governamen-
tais, patentes, liberação de
serviços, negociações de
subsídios à agricultura e a
liberação para produtos
industriais.
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