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CULTURA

Festa das Crianças
A exemplo dos outros

anos, o Sindicato dos Bancá-
rios de Santos e
Região promoverá
a Festa das Crian-
ças. A festa está
programada para
o Ginásio Polies-
portivo Antonio
Guarnieri, recém
reinaugurado.

Este ano a te-
mática é a vida de
índio, que contará
com representan-
tes de uma aldeia
para explicar às crianças
como vivem, onde moram e o
que fazem. Haverá também
apresentação de dança afro e
teatro de fantoches.

Está programado uma sé-

SAÚDE
Obesidade II

Personalidade
influência
no peso

Normalmente, a ansiedade
e o estresse, são as principais
causas encontradas, onde o co-
mer compulsivo não é provoca-
do por fome ou prazer, se tor-
nando um mecanismo de defe-
sa que evita sentimentos de so-
lidão, fracasso e abandono.

O tratamento nesses casos
deve ser multiprofissional,
envolvendo médicos, psicólo-
gos, nutricionistas, onde o in-
divíduo, para emagrecer e
permanecer magro deve mu-
dar seu comportamento ali-
mentar, reeducando seus há-
bitos, identificando e desvin-
culando a ansiedade do com-
portamento alimentar.

Segundo certos autores,
existem algumas características
de personalidade que dificul-
tam o tratamento: impaciência,
intolerância à frustração, rigi-
dez com resistência à mudan-
ça, perfeccionismo acompanha-
do de decepção por não conse-
guir o quê quer e quando quer,
dificuldades em pedir e rece-
ber ajuda profissional.

Na próxima edição traremos
a fórmula para calcular o índi-
ce de massa corpórea, para
você saber como está seu peso.

PALAVRA DOS BANCÁRIOS
"Fiquei surpresa ao saber da demissão da colega Daniela

(HSBC), uma atitude isolada, truculenta e absurda. Tive a opor-
tunidade de falar com a colega e mais surpresa  fiquei ao saber
que é bem avaliada pelo banco e a melhor vendedora do seu
grupo. Passada a surpresa ficou a indignação pela ousadia da
gerência, que está afrontando nosso direito de livre manifesta-
ção e pela atitude do banco de referendar o ato, que atinge todos
os bancários e bancárias e os nossos direitos", Laranie.

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

rie de brincadeiras, oficinas
e dinâmicas orientadas por

monitores. Além
das brincadeiras,
terão barracas de
lanches, refrige-
rantes, entre ou-
tros comes e be-
bes para os parti-
cipantes.

É sempre bom
lembrar, que os pais
deverão inscrever-
se e aos filhos atra-
vés da carta respos-
ta, pelo e-mail:

secretaria@santosbancarios.com.br
ou diretamente no sindicato. To-
das as crianças receberão um
brinde pela participação e deve-
rão estar calçados de tênis para
não estragar o piso da quadra.

Decorridos 50 dias de campa-
nha salarial, sete reuniões de ne-
gociação, os banqueiros estão jo-
gando duríssimo. Além de não aten-
derem as reivindicações, têm pra-
ticado uma série de arbitrariedades,
como no caso da demissão da ban-
cária do HSBC. Esgotadas todas as
alternativas - paralisações de duas
horas, mobilizações, atos de protes-
tos - para pressionar os bancos a

atender as justas
reivindicações da
categoria, resta
agora o caminho
da greve.

Temos claro
que precisamos
organizar um
grande movimen-
to, capaz de atin-
gir o conjunto da
categoria - ban-
cos públicos e
privados - uma

vez que nossa base é grande, mais
de 240 pontos de atendimento, e o
sucesso dependerá do envolvimento
de toda categoria. Já está marcada
para próxima semana a paralisação
de 24 horas, um ensaio para um mo-
vimento de maior fôlego.

Nossa tarefa é conscientizar os
clientes e, em especial, a popula-
ção usuária dos bancos, que nossa
greve é justa, e que não temos inte-
resse de causar transtorno à popu-
lação. Quem quer prejudicar a po-
pulação são os banqueiros que têm
lucrado muito, e estão inflexíveis
nas negociações.

Participem da plenária e das
mobilizações, só assim conquista-
remos nossos direitos.

Um abraço.

AGENDE-SE

11 DE OUTUBRO
SÁBADO

das 14 às 18 horas

Ginásio Poliesportivo
Avenida Santista, 790
Morro da Nova Cintra

PALAVRA DO PRESIDENTE
O caminho
da greve

Pedro de Castro Júnior
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Banqueiros não
aparecem para negociar

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

CUT envia
ofício a Lula
por melhores

reajustes
Não tem jeito! Os banquei-

ros, representados pela Fena-
ban, não foram à 7ª rodada de
negociação, marcada para
acontecer dia 25, num ato de
desrespeito com a categoria.
O impasse criado, pela falta
de sensibilidade e intransi-
gência do setor da economia
que mais lucrou na última
década, não nos deixa outra
alternativa senão a paralisa-
ção por 24 horas e a greve por
tempo indeterminado.

A Fenaban recusa-se de

A diretoria do Sindicato,
além de ter paralisado nova-
mente todas as agências do
centro de São Vicente (na últi-
ma quinta-feira) tem feito ma-
nifestações todos os dias (de
segunda a sexta-feira, das 9 às
16h) em frente a unidade do
HSBC/Pça. Coronel Lopes, em
São Vicente, para reverter a si-
tuação da bancária Daniela
demitida por ter aparecido em
TVs regionais, na paralisação
realizada em 18 de setembro.

O diretor regional do Sindi-
cato, Fabiano Couto, continua
acorrentando-se na porta da
agência. Um abaixo-assinado
para ser enviado à Presidência
do banco está sendo passado
entre a população, os bancários
em geral e clientes do banco.
Também foram acionados o Mi-
nistro do Trabalho, Jaques Wag-
ner, o Delegado Estadual do Tra-
balho, Heiguiberto Guiba, a
Subdelegada do Trabalho da
Região, Rosângela Mendes Ri-
beiro Silva, as deputadas fede-
rais Telma de Souza, Luci Cho-
inachy e Iriny Lopes; a deputa-
da estadual Maria Lúcia Pran-
di, a CUT Nacional, Estadual e
da Baixada Santista.

forma autoritária a conceder
os 21,58% de reajuste (que in-
cluem reposição de inflação
medida pelo ICV-Dieese mais
aumento real e produtivida-
de), porém verificamos que o

lucro dos onze maiores ban-
cos cresceram 122%, nos úl-
timos três anos. Por isso, a
Executiva Nacional dos Ban-
cários decidiu endurecer nas
mobilizações e intensificá-las.

1º/10 plenárias organizativas
2/10 paralisações de 24 horas nos bancos da

mesa de negociação e nos bancos públicos
3/10 Reunião da Executiva Nacional para

avaliar a semana e indicativo de greve

CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL:CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL:

Mais uma arbitrarieda-
de cometida por um banco.
Dessa vez foi o Bradesco
que demitiu a funcionária
Tatiana Blanco de Souza,
da agência central da rua
Amador Bueno, apesar de
estar grávida.

A bancária ficou afasta-
da por 14 dias por apresen-

Bradesco demite
funcionária grávida

tar sangramento. No retor-
no à agência foi demitida.
A funcionária tem um his-
tórico de perseguição por
parte da gerente. O depar-
tamento jurídico do Sindi-
cato já foi acionado, para
reverter a demissão que,
além de arbitrária,contraria
a legislação em vigor.

Retaliação no HSBC

Sindicato coleta assinaturas pela readmissão da bancária

A Central Única dos Traba-
lhadores enviou um documen-
to ao Ministério do Planeja-
mento e à Presidência da Re-
pública, expondo as preocupa-
ções da CUT quanto às contra-
propostas dos órgãos públicos
e das empresas estatais (inclui
BB e CEF) que não repõem
nem a inflação do período.

A decisão foi tomada pelas
lideranças dos ramos produti-
vos e organizados da Central
(bancários, metalúrgicos, pe-
troleiros, seguridade social,
químicos, educação, comerci-
ários, vestuário, aeroportuári-
os, comerciários e aeronautas).
Segundo Antônio Carlos Spis,
Secretário Nacional de Comu-
nicação da CUT, existem inú-
meras pendências a serem de-
batidas com o governo, mas fal-
tam canais de negociação.

"A greve dos petroleiros e
dos bancários realizadas em
setembro surpreenderam até
mesmo as diretorias dos sin-
dicatos tal a mobilização dos
trabalhadores", relata Spis.

Santander
Banespa:

Horas extras
Horas extras efetivamente

trabalhadas devem ser pagas e
não rateadas como acontece
em algumas unidades do ban-
co - inclusive reuniões e cur-
sos fora da jornada, caso do
projeto Altair. O compromisso
foi firmado com o diretor de
RH, Gilberto Trazzi, que defi-
niu também que estagiários
não devem ser convocados
para os cursos.

Os prejudicados devem de-
nunciar ao Sindicato e ao RH
do banco. Outra reivindicação
do Sindicato é o fornecimento
de vales refeição e transporte
a todos os convocados para
cursos aos sábados.

ACONTECE
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Como está a organiza-
ção da campanha salari-
al unificada pela CUT?

A Campanha Salarial
unificada está em pleno
vigor. Em 25 de setembro
real izamos uma grande
at iv idade no centro  de
São Paulo, e estamos or-
ganizando mais manifes-
tações para o próximo dia
29 de setembro na aveni-
da Paulista e com mani-
festações em todo o país.
Acreditamos ser possível
mobilizarmos ainda mais,
haja vista, o arrocho sa-
larial que vem sofrendo a
classe trabalhadora.

Como você avalia a
campanha salarial nacio-
nal dos bancários?

Os bancários estão indig-
nados com a provocação fei-
ta pelos banqueiros com a
proposta de 10% apresenta-
da como gorjeta. Todos sabe-
mos que os banqueiros são os
que mais lucram neste país,
e a reposição da inflação e
produtividade é o mínimo

Diretor da CUT
Nacional fala sobre
campanha e demissão

30/9 - Projeto Autoria (obras musicais por seus autores), todas as terças-feiras, às 20h30,
até o final de novembro, no Almanaque Bar - Gastronomia e Cultura. Apoio:Sind. Bancá-
rios e Sind. Metalúrgicos.
Dia 11/10 - Festa do Dia da Criança, das 14 às 18 horas, no Ginásio Poliesportivo Anto-
nio Guarnieri - Morro da Nova Cintra - Av. Santista, 790.
Até o dia 20/10 - O Comitê Intersindical de Cultura promove o Concurso Calouros da
Poesia para todos os trabalhadores sindicalizados. Os interessados poderão fazer as inscri-
ções até o dia 20 de outubro, no Sindicato dos Bancários, Av. Washington Luiz, 140.

Francisvaldo Mendes, advogado, bancário,
membro da executiva nacional da Central
Única dos Trabalhadores (CUT), fala sobre a
campanha salarial e a demissão da bancária
Daniela Oliveira como uma afronta à
organização da classe trabalhadora.

País segundo colocado no
Pan Americano, com um núme-
ro de medalhas de ouro quase
três vezes mais que o Canadá,
terceiro colocado, Cuba um pe-
queno país do continente, com
grande destaque e investimen-
to nos esportes, estabeleceu
acordo de colaboração nos es-
portes com o Brasil.

O ministro dos Esportes,
Agnelo Queiroz, assinou um
acordo de cooperação espor-
tiva com o Instituto Nacional
de Esportes, Inder, de Cuba.
Os dois países se comprome-
teram a colaborar em setores
como esporte escolar, esporte
de alto rendimento, a medi-
cina esportiva, controle anti-
doping, ciência, tecnologia e
infra-estrutura do esporte, ad-
ministração esportiva, entre
outras áreas. Além disso, os
cubanos usarão sua experiên-
cia para desenvolver o beise-
bol brasileiro, enquanto os
brasileiros tentarão melhorar
o futebol cubano.

que os banqueiros têm obri-
gação de repor à categoria.

Quais alternativas
para que as reivindica-
ções sejam atendidas?

Todos os meios de nego-
ciação foram esgotados,  res-
ta apenas a intensificação da
organização em todo o país
com paralisação de 24 ho-
ras na primeira semana de
outubro,  e organizar um en-
contro nacional aberto a ca-
tegoria para definirmos o
início da greve.

Em Santos, em decor-
rência da mobilização, a
bancária do HSBC, Danie-
la de Souza Oliveira, foi
demitida,  como você ca-
racteriza essa demissão?

Essa atitude é uma afron-
ta a organização dos traba-
lhadores e trabalhadoras,
pois sabemos que direito de
organização está expresso na
Constituição Brasileira, e o
HSBC sequer conhece nos-
sa Constituição. Não pode-
mos aceitar em hipótese ne-

AGENDA SINDICAL

nhuma esse tipo de atitude
que demonstra a truculência
e o desrespeito que os ban-
queiros têm com os bancá-
rios e, em especial, com as
bancárias, que apesar de re-
presentarem a maioria da
categoria sofrem todo o tipo
de perseguição:  moral,  se-
xual,  machista e autoritária
dos banqueiros.

O que a CUT preten-
de fazer para reverter a
demissão, inclusive tendo
esse caso como referên-
cia para outras categori-
as em luta?

A CUT vem debatendo na
secretária de Políticas Sindi-
cais a perseguição que a or-
ganização dos trabalhadores
vem sofrendo. Vamos acompa-
nhar atentamente para que
essa demissão seja revertida
e ainda denunciaremos o ban-
co HSBC na OIT (Organiza-
ção Internacional do Traba-
lho) e iniciaremos uma cam-
panha nacional denunciando
a atitude do banco para a po-
pulação em todo o país.

Ben Johnson
elege-se o

melhor velocista
O canadense Ben Johnson

se elegeu o melhor velocista de
todos os tempos. Nas Olimpía-
das de Seul, em 1988, ele cra-
vou o tempo de 9s79, mas per-
deu a medalha de ouro e não
teve o tempo reconhecido por
causa do exame antidoping.

"Lembrando do que eu fiz,
ainda sou o melhor velocista
de todos os tempos", disse
Johnson. "O único que talvez
pudesse ser melhor do que eu
era Bob Hayes (campeão
olímpico em 1964)", disse.

Dino Pedro Santos

Brasil e Cuba
assinam acordo
de cooperação

ESPORTE


