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CULTURA

Raquel de Queiroz,
a primeira mulher na ABL

Rachel de Queiroz nasceu em
Fortaleza, Ceará, em 17 de novem-
bro de 1910 e fa-
leceu terça-feira,
dia 04 de novem-
bro. Viveu parte de
sua infância na
capital do estado e
parte no interior.
Depois da seca de
1915, mudou-se
para o Rio de Ja-
neiro, onde ficou
por pouco tempo,
transferindo-se
para o Belém do
Pará.

De volta ao Ceará, em 1921,
retomou os estudos regulares, for-
mando-se professora em 1925.
Ingressou no jornalismo como
cronista, em 1927. Em 1930,
lançou seu primeiro romance O

Dias 12 e 13
participe da

eleição

SAÚDE

Substância
cancerígena
em papinhas

Fabricantes de alimentos infan-
tis receberam um alerta da Autori-
dade Européia de Segurança Ali-
mentar para modificar a maneira
como embalam seus produtos com
receio de que possam conter agen-
tes cancerígenos.

A entidade afirma ter encontra-
do vestígios da substância química
semicarbazide (SEM) em alguns
vidros de papinhas.

A substância, que é conhecida
como um agente leve causador do
câncer, também foi encontrada em
outros alimentos vendidos em em-
balagens de vidro com tampa de
metal como sucos, geléias, mel, ke-
tchup, maionese, picles, molhos e
legumes em conserva.

As autoridades reforçaram, no
entanto, que não há motivos para
que as pessoas parem de consumir
esses alimentos. Apesar de a quan-
tidade de alimentos afetados ser
incerta e de os efeitos da SEM no
corpo humano pouco conhecidos, os
cientistas da Autoridade Européia
concluíram que há um pequeno ris-
co para o consumidor.

Embalagem
Mesmo assim, a entidade pediu

para que os fabricantes considerem
a hipótese de produzir embalagens
mais seguras. Os cientistas da Au-
toridade Européia acreditam que o
SEM seja produzido durante o pro-
cesso de aquecimento usado para a
vedação das tampas dos vidros e
garrafas.

PALAVRA DOS BANCÁRIOS
Oi Sindicalistas,
Gostaria de parabenizá-los pela sessão de cinema, Deus é Brasi-

leiro, foi ótimo. Estou esperando mais sessões como essas para inte-
grar nossa classe, para na hora da briga por nossos direitos lutarmos
juntos. Pode haver passeios, eventos e viagens para os bancários se
encontrarem. Bom, foi aí a minha sugestão. Até mais, um abraço.

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

TIRA

Quinze que recebeu o primeiro
prêmio, concedido pela Funda-

ção Graça Aranha.
Em 1931, veio ao
Rio de Janeiro
para recebê-lo,
onde travou conta-
to com o Partido
Comunista Brasi-
leiro. Nos anos se-
guintes, partici-
pou da ação polí-
tica de esquerda,
pela qual foi pre-
sa em 1937. Foi,
durante muito
tempo, cronista

exclusiva da revista O Cruzeiro.
Em 1977, foi à primeira escrito-
ra a ingressar na Academia Bra-
sileira de Letras, um grupo que,
até então, tinha sido exclusiva-
mente masculino.

As eleições de nosso Sindica-
to estão marcadas para 12 e 13
de novembro. Um processo mar-
cado pela mais ampla democra-
cia, um importante marco na his-
tória de nossa categoria.

Para nós as eleições é o coroa-
mento de um processo que teve iní-
cio nas duas últimas gestões, com
muita ênfase neste último período.

Numa conjuntura bastante es-
pecial, de ter um trabalhador ocu-
pando a Presidência da Repúbli-
ca, realizamos a eleição dos dele-
gados sindicais no BB e CEF. Este
foi o primeiro passo para a organi-
zação e mobilização da campanha
salarial. É importante ressaltar que
a categoria agiu como um corpo
sem distinção de funcionários por
sua origem - bancos públicos e pri-
vados, por tempo de serviço - a
velha diferença entre os novos e
antigos, enfim um processo unifi-
cado que trouxe muitos ensina-
mentos, em especial a importân-
cia da unidade em torno das ban-
deiras de luta da categoria.

Assim, as eleições são o iní-
cio de uma nova etapa, marcada
pela unidade, pela mobilização e
retomada de luta pelos bancários
e bancárias.

Faça parte dessa história, par-
ticipe das eleições.

PALAVRA DA DIRETORIA
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PROCESSO ELEITORAL

Eleição no Sindicato
dos Bancários

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Unibanco:
Filho de

funcionária é
seqüestrado

O Sindicato dos Bancári-
os de Santos e Região reali-
za eleição nos dias 12 e 13
de novembro
de 2003
(quarta-feira
e quinta-fei-
ra), das 9h às
17h, para a
diretoria que
será empos-
sada a partir
de 31 de
março de
2004 e terá
seu mandato
até 31 de
março de
2007.

N e s t e
pleito, apenas a Chapa 1
conseguiu inscrever-se den-
tro das regras do estatuto.
Portanto, somente concorre a
Chapa 1, encabeçada por Pe-

Nos últimos dias, re-
cebemos denúncia do se-
qüestro do filho de uma
funcionária do Unibanco
como parte do assalto à
agência bancária.

O mínimo que o banco
poderia ter feito era pres-
tar assistência à funcio-
nária e à sua família, no
entanto não foi isso o que
aconteceu. O banco não
prestou qualquer assis-
tência e coube a bancá-
ria todos os ônus psicoló-
gicos e materiais da tra-
gédia. O Sindicato está
apurando as denúncias
para adotar as medidas
cabíveis.Categoria lotou o auditório para participar da eleição da Comissão Eleitoral no dia 21 de outubro

dro de Castro Junior. Todos
os prazos  estipulados e as
comunicações previstas no

estatuto foram respeitadas, o
que demonstra a transparên-
cia democrática e a honesti-
dade que a categoria deseja
para o Sindicato.

No dia 21 de outubro os associados e associadas lotaram o auditório
da sede do Sindicato para eleger a Comissão Eleitoral, que está
organizando o processo de eleição nos dias 12 e 13 de novembro

Comissão eleitoral: Ernesto Franzese, Olga Soares Galatti, Marco Sergio
Jardim Aleixo, Elza Mara Ferreira Aleixo e Sonia De Paula Garcez

Presidente
Lula estenderá

crédito para
aposentados
O presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva disse
que o governo vai esten-
der a cerca de 19 milhões
de aposentados e pensio-
nistas a possibilidade de
empréstimo bancário em
consignação. O Instituto
Nacional de Seguridade
Social (INSS) estuda a
forma legal de autorizar o
desconto do empréstimo,
diretamente no benefício
pago ao aposentado.

Serão utilizadas 21 urnas,
sendo que 18 serão itineran-
tes e percorrerão os cerca de

240 pontos de
atendimento
bancário, so-
bram três que
serão fixas,
sendo duas na
sede do Sindi-
cato, Av. Wa-
shington Luiz,
140 ( Encruzi-
lhada/Santos)
e uma fixa na
A s s o c i a ç ã o
Atlética do
Banco Brasil
(AABB). É
muito impor-

tante para os bancários que
todos os associados partici-
pem e votem democratica-
mente. Veja o roteiro das ur-
nas na página 4.

ACONTECE
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Robinho
acerta com
o Santos até

2007

Urna 1 - Sede
Urna 2 - Sede
Urna 3 - AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
Urna 4 - Peruíbe/Itanhaém
Urna 5 - Mongaguá, Cidade Ocian, V. Caiçara, V.

   Tupy
Urna 6 - Praia Grande
Urna 7 - Cubatão
Urna 8 - Vicente de Carvalho e Bertioga
Urna 9 - Guarujá
Urna 10 - São Vicente 1

A assessoria do Santos FC
avisou que o jogador só deixará
o Santos antes de 2007, ano em
que se encerra o contrato, pela
quantia de US$ 50 milhões.

Para o mercado interno, o va-
lor é bem menor. O clube brasi-
leiro que tiver a intenção de con-
tratar o atacante deverá deposi-
tar R$ 35 milhões na conta do
Santos. Uma cláusula no acordo,
porém, veta a possibilidade de
uma triangulação com algum clu-
be do exterior.

O novo contrato de Robinho,
que voltou a passar por boa fase
no clube, foi assinado na segun-
da-feira, dia 3, na presença de
seu empresário, Vagner Ribeiro.
Agora, o atacante receberá salá-
rio de R$ 80 mil, igualando os
vencimentos do meia Diego, seu
companheiro desde as categori-
as de base.

O Santos, contudo, não pode-
rá, usufruir do valor total, caso
Robinho seja negociado. O con-
trato estipula que 70% dos direi-
tos federativos do jogador perten-
cem a Vagner Ribeiro e ao pai do
jogador, enquanto só os 30% res-
tantes são do "Peixe".

Fonte: Pelé.Net

A Comissão Eleitoral, nos termos do artigo 64, § 1º do Estatuto Sindical, comunica que o pedido de registro da Chapa 2 foi
recusado para concorrer às eleições a que se refere o resumo do Edital publicado no dia 22 de outubro de 2003, no Jornal “A
TRIBUNA”, página A-12, em razão de que foi verificada irregularidade na documentação apresentada e não foi corrigida tal irregularidade
no prazo de 48 horas previsto no estatuto, e que foi dilatado até o dia 04 de novembro de 2003, às 17.00 hs.  por solicitação dos
representantes da Chapa 2. 1) A Chapa 2, apresentou em 31 de outubro de 2003, seu requerimento para registro sob a denominação
“Oposição Bancária Sindical” com a indicação de 38 membros para a eleição de cargos do sistema diretivo da entidade.

A Comissão Eleitoral verificou irregularidades nos pedidos de registro dos seguintes candidatos da Chapa 2: FLAVIA MARIA
AMARAL FEIJÓ (doc. 164), ANDREIA VIERA GUERRA (doc.163), ALVARO ARAUJO VIEIRA DE MORAIS (doc.162), CLAUDINEI
ARAUJO CORREIA (doc.166), FLAVIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (doc.165), ALEXANDRE TADEU GOMES CARDOSO (doc.167),
anexaram para o pedido de registro de candidatura, apenas a ficha de qualificação, não apresentando qualquer documento indicado
no art. 63 § 3º do Estatuto Sindical.

A Comissão Eleitoral verificou irregularidades na documentação apresentada pelas candidatas ANGELINA DE SOUZA PINTO
(doc.119) e HELENA DE ARAUJO LOPES (doc.124), por não preencherem os requisitos do art. 8º § 1º do Estatuto Sindical, uma vez
que declaram ser aposentadas e mantiveram contrato de trabalho com empresas de outra categoria, após a rescisão contratual com
estabelecimentos bancários, portanto não aposentaram como bancárias, estando inelegíveis.

Diante de tais fatos, tendo decorrido o prazo sem que a Chapa 2 tenha sanado as irregularidades apontadas acima, POR
UNANIMIDADE FOI RECUSADO O REGISTRO DE CANDIDATURA DA CHAPA 2, POR NÃO CUMPRIR OS DISPOSITIVOS ACIMA.
FICANDO A CHAPA 1 A ÚNICA CHAPA REGISTRADA PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO.
ESTANDO RELACIONADA A CHAPA 1 NA FORMA ABAIXO:

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS DA CHAPA 1
DIRETORIA EXECUTIVA - EFETIVOS:

PEDRO DE CASTRO JUNIOR - presidente
RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA  BIG - secretário geral

DANIELA DE SOUZA OLIVEIRA - secretária geral adjunta
JOAO CARLOS DE FARIA - secretário de finanças

ARNOR JOSE DOS SANTOS - secretário de finanças adjunto
MARIA APARECIDA DOS SANTOS - secretária de administração

MARCELO MELO FERNANDES - secretário de patrimônio
IARA CAETANO DOS SANTOS - secretária de imprensa e comunicação

CARLOS ROBERTO DA SILVA CURVELO - secretário de formação e relações sindicais
MARIA SUELI RODRIGUES CACHUCHO MAGALHÃES - secretária de segurança e saúde do trabalhador

ROGER LUIS DE SOUZA GONÇALVES - secretário de cultura, esporte e lazer
MANOEL BARROS NETO - secretário de assuntos previdenciários

JOAO PAULO DE SOUZA DA SILVA - secretário de assuntos jurídicos
CLENICE VENESIA DA SILVA - conselho fiscal efetivo

ULISSES CASARI - conselho fiscal efetivo
ESTEVAM WILLIANS DE SOUZA - conselho fiscal efetivo

CHARLES  JOSE RIBEIRO DA SILVA - representante junto à Federação efetivo.
MARIA APARECIDA FENELON DOS ANJOS GONÇALVES - representante junto à Federação efetivo

DIONISIO DUARTE - representante  dos aposentados efetivo
WALTER DAVAL - representante  dos aposentados efetivo

SILVIO LUIZ NASCIMENTO - diretor regional efetivo
FABIANO MAGALHÃES COUTO - diretor regional efetivo
MARY MASAMI MASUDA RUIZ - diretora regional efetivo
VIVIANE FERREIRA DE LIMA - diretora regional efetivo

SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA:  ENEIDA FIGUEIREDO KOURY - DANIEL  PEREIRA MANDU FILHO - CLAUDIO
RODRIGUES DOS SANTOS - CARLOS ALEXANDRE CRUZ - REINALDO MARTINS DOS ANJOS - CLARICE DA ROCHA
FERRANTE LINHARES - HUMBERTO DE ALMEIDA FIGUEIREDO - ANA LUIZA RODRIGUES SAAB ESPADA - CLAUDIO

RODRIGUES IZIDORIO - VANEIDE WELAREA DA COSTA - JOÃO EVANGELISTA DIAS - LUCIANO QUARTIERI - WALMIR
GOMES

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL:  JOSE LUIZ PRIETO BARREIRO - PAULO ROBERTO KIKUDA - ANA PAULA VICENTE
DE OLIVEIRA

SUPLENTES DOS REPRESENTANTES JUNTO À FEDERAÇÃO:  PAULO DO CARMO LOURENÇO - JOSE TAVARES DA SILVA
SUPLENTE DE REPRESENTANTES DOS APOSENTADOS:  EDENILTON MENDES PERES

SUPLENTES DE DIRETORES REGIONAIS: SIDNEY DA COSTA LARANJEIRA - LARANIE BARCAROLO RODRIGUES
LIBERATO - REGINA ORNELAS BARROS - ALBERTO AURELIO

Comissão Eleitoral: ELZA MARA FERREIRA ALEIXO - MARCO SERGIO JARDIM ALEIXO - ERNESTO FRANZESE - SONIA DE
PAULA GARCEZ - OLGA SOARES GALATTI

Representante da Chapa 1:  RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA - BIG

NOVO AVISO DE REGISTRO DE CHAPAS PARA ELEIÇÃO

SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS

BANCÁRIOS DE SANTOS E
REGIÃO

Av. Washington Luiz, 140 - Santos
Tel.: 3223.9040 - Fax: 3223.8424

www.santosbancarios.com.br
santosbancarios@uol.com.br

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Roteiro das urnas para eleição nos dias 12 e 13 de
novembro de 2003

Urna 11 - São Vicente 2
Urna 12 - Pedro Lessa e Ponta da Praia
Urna 13 - Mercado, Vila Belmiro e Vila Mathias
Urna 14 - Gonzaga 1
Urna 15 - Gonzaga 2
Urna 16 - Boqueirão
Urna 17 - Praças
Urna 18 - Amador Bueno e João Pessoa
Urna 19 - Pedro II
Urna 20 - XV de Novembro
Urna 21 - Postos de Atendimento Bancário

ESPORTE


