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CULTURA

Os Normais chegam
ao cinema

Depois de grande sucesso nas
noites de sexta-feira na TV chega
aos cinemas o filme Os Normais.
No filme Vani (Fernanda Torres) e
Rui (Luiz Fernando Guimarães)
estão prestes a se casar. Ela com
Sérgio (Evandro Mes-
quita), em uma ceri-
mônia às 18h e ele
com Marta (Marisa
Orth), às 20h. Os dois
casamentos estão
marcados na mesma
igreja e na sacristia
Rui e Vani se encon-
tram e conversam pela primeira
vez. Como Vani esqueceu o arroz
para comemorar o enlace, ela pede
emprestado a Rui, mas Marta (a
noiva de Rui) se recusa a ceder o
arroz, Vani fica furiosa.

Depois do casamento, uma
coincidência: os casais são vizi-
nhos! Ao chegar no novo aparta-
mento, Vani descobre que foi traí-
da por Sérgio numa despedida de

SAÚDE

Câncer na
próstata

A próstata é uma glândula
situada abaixo da bexiga, res-
ponsável pela maior parte do
volume de sêmen produzido
quando você ejacula. O câncer
de próstata é extremamente co-
mum. Ele, atualmente, é mais
freqüente em homens com mais
de 50 anos: 1 entre 8 homens
nessa faixa etária tem a doença.
No entanto, muitos não têm ne-
nhum sintoma, daí a necessida-
de de fazer os exames.

O recomendado é que o ho-
mem acima dos 50 anos faça os
exame uma vez por ano. O exa-
me é feito através do toque retal
e da medida no sangue dos ní-
veis de PSA, o antígeno prostá-
tico específico.

Tratamentos
A cirurgia de câncer de prós-

tata consiste na retirada de toda
a próstata, das vesículas semi-
nais e do tecido que os envol-
ve. A radioterapia utiliza radi-
ação. Um raio direcionado às
células que se multiplicam ra-
pidamente - ou seja, as células
do tumor - para dividi-las. É
uma opção para aquelas pesso-
as que não podem ou não que-
rem ser operadas.

As drogas também são outra
opção caso a doença tenha se
espalhado. A finalidade é redu-
zir o efeito da testosterona e di-
minuir a velocidade do cresci-
mento do tumor.

PALAVRA DOS BANCÁRIOS
Quero parabenizar a diretoria do Sindicato pelo empenho na luta

por melhores condições de trabalho e por realizar uma Campanha
Salarial combativa por um reajuste digno.

Trabalho numa agência do Centro de Santos e não via uma mani-
festação como aquela na Praça Mauá há muito tempo, onde tudo era
vermelho, onde televisões e jornais entrevistaram o Presidente Pedri-
nho, meu amigo, para falar sobre a nossa campanha. Outra coisa que
gostaria de destacar foi à encenação do teatro mostrando como a nos-
sa categoria é explorada pelos banqueiros. Por isso estão todos de
parabéns. 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

solteiro. Revoltada, ela vai para a
rua, disposta a tudo e dá de cara
com Rui e Marta. A noiva traída
pede ajuda aos recém-casados. Pri-
meiro, para telefonar e depois para
várias outras coisas. Em meio a toda

confusão que se se-
gue, Rui fica saben-
do quem é a verda-
deira Marta e algu-
mas horas depois,
Rui e Vani voltam à
igreja e pedem ao
padre a anulação
dos casamentos. O

padre se recusa e então eles bus-
cam soluções que são absolutamen-
te românticas, mas nada normais.

Elenco:  Luiz Fernando Guimarães
(Rui); Fernanda Torres (Vani); Marisa
Orth (Marta); Evandro Mesquita (Sér-
gio).  O longa é dirigido por José Alva-
renga Jr. e o roteiro foi feito pelo mes-
mo casal da série da TV, Alexandre
Machado e Fernanda Young.
Estréia: 24 de Outubro de 2003

Cresce a adesão ao movi-
mento da greve dos bancários
do BB e da CEF, que reivindi-
cam o cumprimento do acordo
coletivo aprovado pela catego-
ria. A reivindicação é justa, há
oito anos sem reajuste, com
perdas que ultrapassam a casa
dos 100%, esse setor da cate-
goria busca reparação.

S a b e m o s
que a conquista
da reivindica-
ção vai depen-
der da intensi-
dade de mobili-
zação dos ban-
cários do setor
público. Não
podemos pou-
par esforços

Não pode-
mos deixar pas-
sar batido a pos-

tura equivocada da direção dos
bancos, que utilizaram o expe-
diente da contra-informação
para confundir a categoria e des-
mobilizar o movimento. Não es-
perávamos esse método do go-
verno democrático e popular,
cujos principais lideranças vie-
ram do movimento sindical.

Aos bancários do BB e CEF:
o fórum de debate dos proble-
mas da categoria é o sindicato
e suas assembléias, é aí que de-
vemos discutir, debater e votar
as propostas. O banco é patrão,
e assim, não é por ele que de-
vemos nos orientar. Vamos ga-
rantir nossas conquistas.

Um abraço.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Vamos

garantir as
conquistas

Pedro de Castro Júnior
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CAMPANHA SALARIAL 2003

Bancários da CEF
e BB em greve

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Dia Internacional
de Combate
à Pobreza

Os funcionários dos bancos
estatais aprovaram greve por
tempo indeterminado (em as-
sembléia realizada dia 13/10),
a partir do dia 14 de outubro,
pois as direções do BB e CEF
oferecem reajustes menores que
a Federação Nacional dos Ban-
cos (Fenaban) e tentam dividir
a categoria. A direção do BB ofe-

No Brasil, a Marcha Mun-
dial das Mulheres, em seu dia
de ação contra a pobreza, apre-
sentará à população em geral a
campanha pela valorização do
Salário Mínimo. Por meio de
atividades nas ruas das cida-
des, serão preenchidos aerogra-
mas preparados pela Marcha
que serão enviados ao Presi-
dente da República.

No texto, é lembrado ao
presidente Lula que são qua-
se 22 milhões de mulheres que
recebem até dois salários mí-
nimos. Muitas delas susten-
tando sozinhas suas famílias.

Recuperar o valor do mí-
nimo é o caminho para o cres-
cimento econômico, distribuir
renda e combater a pobreza.
Por isso, Marcha Mundial das
Mulheres, uma articulação fe-
minista nacional e internaci-
onal que tem como eixos de
ação o combate à pobreza e à
violência contra mulheres,
lançou uma campanha nacio-
nal pela valorização do Salá-
rio Mínimo.

A proposta é dividida em
duas etapas:

Primeira etapa: dobrar o
valor do mínimo em 4 anos.
De 2004 a 2007, promoven-
do a cada ano um aumento de
19% do valor real do Salário
Mínimo. O que significa R$
285,00 em maio de 2004, em
valores de hoje.

Segunda etapa: elevar o
valor do mínimo até R$
730,00 em valores de hoje. Em
São Paulo, a atividade da Mar-
cha Mundial das Mulheres
acontecerá nesta sexta-feira,
dia 17 de outubro, na Praça
Ramos de Azevedo, a partir
das 10 horas. Atividade que es-
tará sendo rea-
lizada simul-
taneamente
em diversas
cidades, nos
mais variados
Estados brasi-
leiros.

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente, convoco os associados do Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários de Santos, com base territorial
compreendendo também  os Municípios de  São Vicente, Guarujá,
Distrito de Vicente de Carvalho, Bertioga, Cubatão, Praia Grande,
Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, no Estado de São Paulo, nos termos
do Estatuto Sindical da entidade,  para participarem da Assembléia
Geral Ordinária que realizar-se-á no dia  21 de outubro de 2003, em
primeira convocação às 17.30 hs. e em Segunda convocação às
18.30 hs., na sede da entidade, à Av. Washington Luis, nº 140 –
Santos/SP, para eleição da Comissão Eleitoral,  que irá coordenar o
processo eleitoral, conforme estabelece o Estatuto,  para a eleição
dos membros do sistema diretivo desta entidade sindical .

Santos,  17 de outubro de 2003

PEDRO  DE CASTRO JUNIOR
Presidente

rece 6% de reajuste para os fun-
cionários com mais anos de
casa, duas promoções no Plano
de Cargos e Salários (PCS) e
apenas metade da PLR paga
conforme a Fenaban acordou
com as instituições privadas. Já
o piso salarial teria 12,6% de
reajuste. A CEF, por sua vez,
oferece apenas 5% para a ge-

Funcionários da CEF do Centro de Santos aderem a greve

rência e uma PLR igual a da
Fenaban, porém só será paga em
março de 2004, além de man-
ter uma cesta alimentação de
apenas R$ 80,00, enquanto os
demais bancários têm cesta no
valor de R$ 200,00.

O funcionalismo do BB
acumula perdas de 112% e
os da CEF de 115%.

A partir do próximo sábado,
18 de outubro, o expediente do

Sindicato será das 8 às 18 horas.
A diretoria

AVISO

Banespa/
Santander demite

funcionários
O Banespa/Santander numa

atitude arbitrária demitiu mais
dois funcionários. O mais grave é
que um deles, Estevam Willians de
Souza � da agência Bertioga, é
diretor do sindicato com estabili-
dade, conforme a lei e o banco ale-
gou desconhecer o fato.

Este não é um fato isolado, há
duas semanas outra funcionária
também foi demitida em São Vicen-
te, e na ocasião o alegado foi pro-
blemas administrativos. Com o fim
da estabilidade em 31 de março o
Banespa/Santander começa a uti-
lizar os critérios do mercado para
diminuir seus custos na folha de
pagamento. O Sindicados dos Ban-
cários já entrou em contato com a
direção do banco para a reversão
das demissões. As negociações não
acabam por aí, para que outras re-
taliações não ocorram é necessário
a mobilização da categoria.

ACONTECE
17 de Outubro
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Está tramitando no Congres-
so Nacional uma proposta de re-
forma trabalhista, quais os prin-
cipais aspectos dessa proposta?

Costumou-se chamar de reforma
os projetos de Emenda Constitucio-
nal (PEC) que alteram parte da Cons-
tituição sobre um tema específico.
Neste sentido, não se pode dizer que
há, propriamente, um projeto de re-
forma trabalhista. Há sim, várias pro-
postas de alteração da CLT que é o
principal símbolo de legislação tra-
balhista no Brasil. Mas, isso, no en-
tanto, não evidencia uma proposta
geral de reforma, pois, de sua funda-
ção até os dias atuais a CLT já sofreu
várias alterações impostas por 98 le-
gislações distintas. Há ainda na Câ-
mara dos Deputados Federais cerca de
60 Projetos de Lei com data de 2003
com objetivo de operar mudanças na
Consolidação das Leis do Trabalho. Há
também, três PEC da reforma sindi-
cal: PEC 29/03 - dos Deputados Vi-
centinho e Mauricio Hants; a PEC 40/
03, do Senador Siba Machado e a PEC
121/03 do Deputado Almir Moura.
Registra-se que foi um avanço o ar-
quivamento do Projeto de Lei que ob-
jetivava a alteração do Art. 618 da CLT.
Mas, isso não resolve o conjunto dos
problemas que a classe trabalhadora
tem pela frente. É necessário lembrar
que, no caso da Reforma da Previdên-
cia, o Governo retirou o PLP 09 - apre-
sentado ao Congresso pelo Governo de
FHC - e o inseriu, totalmente, na sua
proposta de emenda constitucional re-
gistrada como PEC-40.

 Mas, fazer uma reforma trabalhis-
ta significa alterar as relações de tra-
balho a favor da classe trabalhadora
ou deixar que a burguesia continue
com sua política de desregulamenta-
ção de direitos - aplicada durante toda
a década de 90 e ainda em curso no
país. Nesse sentido, tendemos a não
concordar com a idéia de colocar, nes-
te momento da política nacional, a
pauta da reforma trabalhista. Não há
condições favoráveis à classe traba-
lhadora para colocar no centro das
mudanças os direitos trabalhistas e a
tendência, se isso ocorrer, é que, mais
uma vez, os trabalhadores sejam sub-
traídos de suas conquistas.

O que muda em relação às
regras atuais?

O desafio da Reforma Trabalhista

Até o dia 20/10 - O Comitê Intersindical de Cultura (CIC) e a Revista Mirante promo-
vem o Concurso Calouros da Poesia a todos os trabalhadores sindicalizados. Os interessa-
dos poderão fazer as inscrições até o dia 20 de outubro, no Sindicato dos Bancários, Av.
Washington Luiz, 140.
O que é o soneto? Tipo de poema que segue cinco regras básicas: Escreva 14 versos,
conte 10 silabas, faça rimas, escolha um tema, siga um estilo.

"Não há condições favoráveis à classe trabalhadora para colocar no
centro das mudanças os direitos trabalhistas", de acordo com Eduardo

Alves - Assessor da CONDSEF e Cientista Social, leia porque!

O Cruzeiro tornou-se líder
disparado do Brasileiro com
12 pontos de vantagem sobre
o Santos, vice-líder, após a
vitória sobre o Atlético-MG,
por 1 x 0, neste domingo. O
triunfo sobre o rival levou a
torcida celeste ao delírio,
comemorando, por antecipa-
ção, o título nacional.

Mas os jogadores da Ra-
posa continuam demonstran-
do a consciência de que ain-
da resta um longo caminho a
ser percorrido, pois faltam 11
rodadas para o término do
Brasileiro. "Torcedor é torce-
dor, torcedor é emoção, nós
somos razão. O Campeonato
não acabou", afirmou o meio
e capitão do time, Alex.

O atacante Márcio Nobre,
que substituiu o colombiano
Aristizábal, destacou a im-
portância da vitória dentro do
planejamento feito pelo clu-
be. "Vamos trabalhar mais,
porque ainda temos muita
coisa pela frente", afirmou o
jogador, que foi substituído
no segundo tempo por Alex
Alves. Segundo ele, é cedo
para a comemoração do títu-
lo. "Trabalhamos a cada dia
para realizar o sonho, mas é
cedo ainda", afirmou.

Para Luxemburgo, faltam
seis vitórias para o time ser
campeão. "Temos 10 jogos e
com 12 pontos de vantagem a
gente elimina quatro e ficam
faltando seis jogos. Se alcan-
çarmos 70% dos jogos restan-
tes, com certeza o Cruzeiro
será campeão", afirmou. "Te-
mos que ir eliminando esses
jogos a cada jogo", comentou.
Contudo o Santos ainda tem
chances matemáticas.

Não se pode prever. Mas, as prin-
cipais argumentações patronais são
referentes às férias; Décimo Terceiro
Salário; 40% da parcela de demissão
do FGTS; contratos com carteiras as-
sinadas; trabalho corrido de 8h00. Para
os trabalhadores as principais reivin-
dicações são: fim das terceirizações;
diminuição do tempo de trabalho sem
diminuição dos salários; políticas sa-
lariais permanentes; exigência de car-
teira assinada em todos os contratos de
trabalho; garantia dos direitos traba-
lhistas. Enfim, enquanto os capitalis-
tas tentarão diminuir suas obrigações
e gastos com o trabalho, os trabalhado-
res buscam ampliar os direitos e me-
lhorar suas condições de vida e traba-
lho. Sempre foi assim e sempre será
enquanto estivermos no capitalismo.

Quais as conseqüências dire-
tas da proposta para a vida dos
trabalhadores?

Como já disse, depende. Reafirmo
que toda a classe, neste momento, de-
veria lutar contra essa pauta de refor-
ma trabalhista. A tendência é que se-
jam retirados mais direitos. E, caso isso
se confirme, os trabalhadores ficarão
mais pobres. Ou seja, a tendência é:
que diminua o poder de compra dos
trabalhadores empregados; que au-
mente o número de trabalhadores de-
sempregados ou com contratos preca-
rizados; que sejam ampliados os bol-
sões de miséria que já existem nos gran-
des centros (com conseqüências para
aumento da violência, etc).

Para o movimento sindical isso é
muito ruim. Ruim porque quando a
classe perde direitos as condições são
sempre desfavoráveis para o movi-
mento e, ao mesmo tempo, estas con-
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dições desfavoráveis são ampliadas.
Uma classe empobrecida luta menos;
luta com mais dificuldade; possui mai-
or exigência para sobrevivência e
menores condições de organização;
trabalha mais horas por dia (por se-
mana, mês e ano - por conseqüência)
e possui menos tempo para pensar sua
vida, causando retrocessos em sua
consciência. E o pior: aumentam as
doenças e todas as mazelas que são
derivadas da miséria. Não podemos
deixar que isso ocorra!

Como o movimento sindical
deve intervir neste processo de
discussão para garantir e ampli-
ar os direitos dos trabalhadores?

Apesar do meu obvio pessimismo
sobre a realidade tenho um grande oti-
mismo sobre a capacidade de luta da
classe trabalhadora. É necessário rom-
per com as amarras da cooptação e dos
pactos sociais. Os trabalhadores devem
exigir espaços de negociação e não es-
paços que são verdadeiros "aparelhos
de Estado". O Conselho de Desenvol-
vimento Econômico Social e o Fórum
Nacional do Trabalho não são espaços
de negociação e acabarão servindo
como instrumento de luta contra os pró-
prios trabalhadores. O período exige a
mais ampla autonomia, liberdade e in-
dependência. É necessário colocar a
classe em movimento e retomar a luta
de massas. É necessário que os sindi-
catos se voltem para se consolidar no
local de trabalho e garantam, com a
mais ampla liberdade (coisa que ain-
da não existe no Brasil) a mais profun-
da unidade da classe.

Para isso somente os fóruns pró-
prios do movimento sindical podem
elaborar o conjunto de propostas para
as alterações institucionais/legais que
o mundo do trabalho precisa. O forta-
lecimento das organizações classistas
deve se somar a qualificação dos mi-
litantes e a consolidação das organi-
zações na base, por meio das OLT. A
negociação deve se firmar como ins-
trumento de avanço dos direitos e não
como alavanca para precarização e
desregulamentação. E tudo isso, só
será possível, com a classe em movi-
mento e com mudanças favoráveis aos
trabalhadores. Não adiantam os dis-
cursos; faz-se necessárias mudanças
concretas que melhorem as condições
de vida dos trabalhadores brasileiros.

Cruzeiro é
líder isolado

ESPORTE


