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CULTURA

Casseta & Planeta
no cinema

Estréia em 21 de novembro,
no circuito nacional, o filme A
Taça do Mundo é Nossa, do povo
do Casseta & Planeta. A história
se passa nos
anos 70, na
época em que
a seleção bra-
sileira foi tri-
campeã. Um
grupo terro-
rista, liderado
por um vege-
tariano comu-
nista, tenta
roubar a taça Jules Rimet das
mãos do capitão do time, Carlos
Alberto, que faz uma participa-
ção especial no longa.

Por conta da época retratada,
os Cassetas estão com um figuri-
no parecido com o dos atores do
musical "Hair", deixando a tra-

SAÚDE

61% acham
que Aids não

mata
O Brasil foi o país que mostrou

maior ignorância das conseqüênci-
as da Aids, de acordo com a pes-
quisa, apesar de terem morrido 8,4
mil brasileiros vítimas da Aids em
2001, segundo dados da ONU.

A pesquisa no Brasil ouviu
1.007 pessoas, entre 10 e 24 de
agosto deste ano. Apesar do progra-
ma brasileiro de prevenção e com-
bate à Aids ser reconhecido pela
ONU como exemplar para o mun-
do, parece haver ainda muita con-
fusão no país sobre as formas de
transmissão do HIV. Compartilhar
objetos de uso pessoal, como rou-
pas, toalhas e copos, não transmite
o vírus, mas um em cada quatro
consultados no Brasil acredita que
possa pegar a doença dessa forma.

Outra informação que os brasi-
leiros mostraram pouco conheci-
mento é a transmissão materno-fe-
tal. Entre os ouvidos, 28% não sa-
biam que as mães portadoras de
HIV podem passar o vírus para seus
filhos durante a gravidez. Outros
21% disseram temer problemas de
saúde e 18% se mostraram mais
preocupados com a Aids.

Quando o critério é a educação
de crianças sobre a Aids, o Brasil é
o segundo mais liberal dos 15 paí-
ses em que foi feito o levantamento.
Apesar de ser uma das populações
com maior número de católicos do
mundo, 94% dos entrevistados dis-
seram que crianças antes dos 14
anos já devem ser informadas de que
a camisinha protege contra o HIV.

PALAVRA DOS BANCÁRIOS
Oi pessoal!!
Parabéns pela vitória, fiquei sabendo  que houve oposição, mas

não conseguiram passar pelos requisitos básicos e montar a Chapa 2.
Não estou aqui para falar mal dos vitoriosos ou dos veteranos, mais

ninguém pensa diferente de vocês, todos os bancários concordam com
vocês. É isso!? Não discuto, sou nova aqui, cheguei agora... Mais tudo
bem estou acompanhando os movimentos do Sindicato. Até mais.

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

ma ainda mais engraçada. Mas
não é isso que pensa o casseta
Marcelo Madureira, que na his-
tória interpreta Dolores, mulher

do General
Mirandinha
(Cláudio Ma-
noel).

"A única
coisa que o
público deve
esperar do fil-
me é que ele
acabe logo e
que o tempo

de exibição passe depressa",
brinca ele.

Já o humorista Bussunda não
é tão modesto como o seu colega
de elenco. "O longa é para rir
muito. Essa é a grande obra-pri-
ma do casseta", garante ele.

E alguém duvida?

Vamos falar do resultado de nos-
sa eleição. Um show da democracia
do qual participaram 2316 associa-
dos e associadas, que deram 2 249
votos à chapa 1, que traz à nova dire-
toria uma grande responsabilidade na
condução das lutas da categoria. Esse
resultado é um claro sinal de apro-
vação do trabalho que temos realiza-
do ao longo desses anos.

Fica nosso agradecimento e a cer-
teza que buscaremos estar a altura

dos desafios e ta-
refas da categoria
bancária.

Não podía-
mos deixar de re-
gistrar que os
banqueiros não
brincam em servi-
ço, e a maior pro-
va disso está nos
balanços do ter-
ceiro trimestre,
que indicam a

mudança no perfil dos resultados do
sistema financeiro. Enquanto o peso
dos ganhos dos bancos com títulos
públicos caiu de 37,7% para 32,1%
da receita total, a fatia referente às
suas receitas com serviços saltou de
10,8% para 17,4%.

Assim para compensar eles au-
mentaram os valores das tarifas. Mui-
tas vezes a forma encontrada para
compensar a provável queda no va-
lor das taxas cobradas é a briga pela
conquista de novos clientes. A outra
é por meio do aumento do número de
serviços tarifados.

Estamos de olho.
Um abraço,

PALAVRA DA DIRETORIA
Show de

democracia

Pedro de Castro Junior



3

NOTÍCIAS 4www.santosbancarios.com.br | santosbancarios@uol.com.br | Fones: (13) 3223.9040 / 0800.7711920

ELEIÇÃO

Chapa 1 vence pleito e
assume em abril

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

O Sindicato dos Bancários de
Santos e Região realizou eleições,
dias 12 e 13 de novembro de
2003, para a nova diretoria que
será empossada dia 31 de março
de 2004 e estará à frente da en-
tidade de 01 de abril de 2004 até
31 de março de 2007.

Dos 3.062 bancários em con-
dições de votar, 2.316 prestigia-
ram o processo eleitoral, mesmo
tendo uma chapa inscrita, enca-
beçada pelo atual presidente,
Pedro de Castro Junior. A ree-
leição era prevista desde que a
Comissão Eleitoral não aceitou
o registro da Chapa de Oposi-
ção por irregularidades na ins-
crição de alguns de seus mem-
bros e por não cumprir as re-
gras estatutárias.

O pleito se deu com muita
tranqüilidade e o quórum míni-
mo de votantes (2.041) foi ultra-
passado. O total de votos foi de

2.316, sendo distribuídos da se-
guinte maneira: Chapa 1- 2.249,
nulos 29 e brancos 38. Foram uti-
lizadas 21 urnas: três fixas e 18
itinerantes que percorreram toda
a base territorial do Sindicato.

Pedro de Castro Junior, inter-
preta essa participação como um
sinal de aprovação do trabalho,
inclusive pela pouca quantida-
de de votos brancos e nulos. O
presidente lembrou que na cam-
panha salarial deste ano a mobi-
lização nos bancos particulares

O novos integrantes, que vão comandar o Sindicato até 2007, estão entusiasmados para iniciar o trabalho

foi acima do verificado nos anos
anteriores. Pedro destacou tam-
bém que dos 1005 aposentados
em condições de votar, 561 fo-
ram às urnas.

"Queremos agradecer o apoio
da categoria que se envolveu de
maneira nunca vista. Assim
como, as centenas de aposenta-
dos que não pouparam esforços
e vieram votar demonstrando um
ato de cidadania que deve ser
praticado por todos", elogia Pe-
dro de Castro Junior.

Aposentados
terão de abrir
conta corrente

Até 31 de dezembro deste
ano, todos os aposentados e pen-
sionistas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) que
recebem mais de R$ 720 serão
obrigados a abrir uma conta cor-
rente para receber seus benefí-
cios. Esta exigência consta de
uma portaria do Ministério da
Previdência Social, assinada
pelo ministro Ricardo Berzoini.

A portaria, que já está em
vigor, estabelece que, a partir de
janeiro, os aposentados e apo-
sentadas que recebem mais de
R$ 720 só poderão receber seu
dinheiro exclusivamente por
meio de depósito em conta.
Hoje, a maior parte deles rece-
be o benefício usando um car-
tão, que permite o saque nos
caixas automáticos e guichês da
agência bancária. Para quem re-
cebe menos de R$ 720, a exi-
gência da conta não existirá.

Trabalhadora
negra

A desigualdade social no
Brasil, entre outros fatores,
está fortemente calcada em
mecanismos discriminatórios o
que torna difícil a inserção na
vida produtiva das mulheres e
dos trabalhadores negros.

Em Salvador, as mulheres
negras correspondem a 46,1%,
da população em idade ativa ,
enquanto em Porto Alegre, to-
talizam apenas 6,3%. Porém e
segundo o Dieese, em todas as
regiões investigadas, são as
mulheres negras que sofrem
mais com o desemprego e fi-
cam mais tempo desocupadas,
detêm as ocupações mais des-
valorizadas e apresentam os
menores rendimentos.

Usando das atribuições que me são conferidas pelos Estatutos Sociais,
CONVOCO todos os senhores associados quites em pleno gozo de seus
direitos sociais, a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, que será
realizada a Av. Washington Luiz, 140 Santos, no dia 25 de novembro de
2003, às 17:00 horas em primeira convocação, ou às 18:00 horas em
segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, caso
não haja número legal na primeira convocação, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:

a) leitura, discussão e aprovação da ata da assembléia anterior;
b) leitura, discussão e aprovação ou não por escrutínio secreto da
proposta orçamentária para o exercício de 2004 com o respectivo parecer
do Conselho Fiscal;

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Santos, 20 de novembro de 2003

PEDRO DE CASTRO JUNIOR
Presidente

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

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AVISO
Passado o processo
eleitoral, a partir do

próximo sábado, dia 22,
o expediente do Sindica-
to aos sábados voltará

ao horário normal, das 8
às 12 horas.

A DIRETORIA

ACONTECE
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O Brasil conquistou o vice-
campeonato da Copa do Mun-
do de vôlei feminino, no último
sábado, após ter vencido a Itá-
lia. Assim, a equipe garantiu
uma vaga nos Jogos Olímpicos
de Atenas-2004.

A seleção da China, campeã
do torneio, venceu todos os 11
jogos que disputou. As brasilei-
ras perderam apenas uma par-
tida, exatamente para as chine-
sas. Os Estados Unidos garan-
tiram o terceiro lugar da Copa
do Mundo e uma vaga na Olim-
píada de Atenas. O Brasil ja-
mais foi campeão do torneio,
mas já soma dois vice-campe-
onatos (em 1995) e um tercei-
ro (1999).

"Fazendo um balanço dessa
Copa do Mundo, podemos ver
que reina o equilíbrio entre as
equipes. Passamos por dificul-
dades no início, sentimos a ca-
rência de tempo para a prepa-
ração, mas, em compensação,
contamos com jogadoras expe-
rientes, fundamentais nos mo-
mentos decisivos e críticos que
passamos até aqui. O importan-
te é termos atingido o nosso ob-
jetivo", disse o técnico José Ro-
berto Guimarães.

"Foi o resgate do voleibol
brasileiro", disse Ana Moser.
"Há três anos venho dizendo
que o lugar do Brasil não era
aquele. Com ou sem renovação,
temos qualidades para nos
mantermos no pódio. Para a
Olimpíada, é preciso mais que
isso. Estamos no meio do ca-
minho de todo o trabalho".

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

Qual a proposta do governo
Lula para a reforma trabalhis-
ta, quais os principais aspectos
dessa proposta?

O governo Lula criou o Fórum
Nacional do Trabalho - FNT, para
discutir com a sociedade as bases
da mudança na legislação. Confor-
me documento apresentado pela
coordenação do FNT, este órgão tem
os seguintes objetivos: Reforma Sin-
dical e Trabalhista; Atualizar as leis
sindicais e trabalhistas; Adotar um
regime de liberdade e autonomia
sindical - termos normas OIT; De-
mocratizar as relações de trabalho;
Atualizar as instituições que regu-
lam o trabalho; Propiciar a geração
de empregos de melhor qualidade;
Adequar a legislação trabalhista às
novas exigências do desenvolvimen-
to nacional; Tornar as leis e institui-
ções mais compatíveis com a reali-
dade econômica, política e social; e
Elevar o padrão de renda da popu-
lação brasileira.

A criação do Fórum é ótima,
porém temos que ficar atentos no
rumo deste projeto no Congresso
Nacional, especialmente em ques-
tões básicas da reforma sindical,
como a mudança na estrutural sin-
dical, determinando a pluralidade
sindical, com autonomia plena, ou
a manutenção do sistema de unici-
dade sindical e a manutenção da
contribuição compulsória aos Sindi-
catos, estabelecendo assim, a per-
manência da contribuição sindical,
emperrando a atividade sindical e o
velho modelo.

O que muda em relação às
regras atuais?

Parece ser consenso que se deve
inicialmente fazer a reforma da es-

Reforma sindical
Maria José Gianella Cataldi, advogada, doutoranda pela PUC-SP,

professora universitária e autora do livro: Stress no Meio Ambiente do
Trabalho, fala sobre a proposta de reforma sindical e trabalhista do

governo Lula
trutura sindical, e depois alterar as
regras trabalhistas. Isto porque, con-
forme o sistema de organização sin-
dical haverá reflexos distintos na
relação individual de trabalho. Po-
dendo ser mais ou menos interven-
ção do Estado e dos Sindicatos.

Nesse sentido, a CUT propõe:
"qualquer discussão sobre reforma
trabalhista tem, que ser precedida da
discussão e aprovação da reforma
sindical, o que inclui o debate dos
temas: organização sindical, negoci-
ação e contratação coletiva, financi-
amento do movimento sindical, pa-
pel da Justiça do Trabalho. Em resu-
mo, a implantação de um Sistema De-
mocrático de Relações do Trabalho.
Democratizar as relações de traba-
lho significa conferir aos trabalhado-
res o poder de definir as regras que
regulam as relações de trabalho den-
tro e fora do local de trabalho. Signi-
fica construir e fortalecer o poder sin-
dical limitando o poder absoluto da
empresa de definir as regras do tra-
balho".

Isso significa, o reconhecimen-
to por parte do Estado e da socie-
dade dos princípios que fundamen-
tam o direito de organização e de
ação sindical, tal como consagra-
dos nas convenções da Organiza-
ção Internacional do Trabalho
(OIT).

Desta maneira, devemos garan-
tir na Reforma Sindical a inserção
no nosso ordenamento jurídico dos
princípios consagrados nas conven-
ções da OIT: 87 (liberdade sindical
e proteção ao direito de sindicaliza-
ção); 98 (aplicação dos princípios
do direito de sindicalização e da
negociação coletiva); 135 (Proteção
aos representantes dos trabalhado-
res nas empresas); 151 (proteção ao

direito de sindicalização e procedi-
mentos para definir as condições de
emprego na administração pública);
158 (sobre o término da relação de
trabalho por iniciativa do emprega-
dor); 100 (igualdade de remunera-
ção entre homens e mulheres); 111
(sobre a discriminação em matéria de
emprego e profissão); 156 (igualda-
de de oportunidades e de tratamento
para homens e mulheres).

Quais as conseqüências di-
retas da proposta na vida do
trabalhador?

Caso seja proposto e aprovado a
reforma sindical, inserindo na nos-
sa legislação a autonomia sindical e
o fim do imposto sindical, os traba-
lhadores poderão livremente esco-
lher seus sindicatos, como se fosse
um associado que vem a escolher
livremente o clube ou a entidade que
ficará sócia.

E por sua vez, os sindicatos só
representarão os seus associados nas
negociações coletivas.

Assim, teremos a legitima repre-
sentação sindical.

Qual o espaço que a socie-
dade, em especial do movimen-
to sindical, para participar des-
sa discussão?

Acho que no governo Lula o
movimento sindical tem ampla aber-
tura para discutir as reformas sindi-
cal e trabalhista.

Inclusive existe representação
dos sindicatos nesse Fórum Nacio-
nal do Trabalho que vem sendo pro-
movido pelo Ministério do Trabalho.
Porém volto a repetir, temos que fi-
car atentos às questões básicas des-
sas reformas  no Congresso Nacio-
nal.

21/11 - Em Miami será realizada reunião ministerial para discutir a implantação da
Alca. A exemplo do que ocorrerá no mundo todo, em São Paulo vamos nos concentrar a
partir das 10 horas, no vão livre do Masp, na avenida Paulista. A passeata sairá em direção
ao Banco Central e será encerrada em frente ao Consulado dos Estados Unidos.
25/11 - Projeto Autoria, com apoio do Sindicato dos Bancários, apresenta Marcelo Mon-
teiro e outros músicos, no Almanaque Bar, rua Oswaldo Cochrane, 129.

AGENDA SINDICAL

Meninas são
vice de vôlei

ESPORTE


