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Festa da Criança atrai
centenas de pessoas
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Associado do Sindicato terá
15% de desconto na Unimonte

Em Assembléia Geral Or-
dinária, às 19h, realizada no
dia 23 de outubro de 2006,
na sede do Sindicato, com a
participação de 114 associ-
ados, foi eleita por 111 votos
a favor e três abstenções a
Comissão que irá coordenar
o processo eleitoral do Sin-
dicato dos Bancários de
Santos e Região, para o
mandato 2007/2010. A Co-
missão é composta (confor-
me deliberação unânime da
Assembléia) por três associ-
ados (as), são eles: Daniel
Joca de Oliveira, funcionário
do Banco do Brasil; Sonia de
Paula Garcez, aposentada
do Santander Banespa; e
Hozana Maejo Candido,
também funcionária do Ban-
co do Brasil.

COMISSÃO ELEITORAL É
ELEITA EM ASSEMBLÉIA

VEJA O EDITAL DE CONVOÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SINDICATO NA PÁGINA 2
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EXPEDIENTE

No dia 12 de outubro, o Sin-
dicato organizou a tradicional
Festa da Criança para os asso-
ciados e seus filhos, no ginásio
poliesportivo do morro da Nova
Cintra. Aproximadamente 300

FESTA DA CRIANÇA

pessoas, entre crianças e adul-
tos, divertiram-se para valer nos
diversos brinquedos e barracas
de comida montadas no local.
Além disso, centenas de brin-
quedos foram distribuídos às cri-
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ELEIÇÕES SINDICAIS

Pelo presente Edital, a Comissão Eleitoral faz saber que,
será realizada eleição dos membros dos órgãos que com-
põem o Sistema Diretivo do Sindicato e os respectivos Su-
plentes, nos dias 20 e 21 de novembro  de 2006, no perío-
do das 09:00 hs   as 17:00 hs, na sede deste Sindicato sita
à Avenida Washington Luis, nº 140, Santos/SP, e nas
cidades de Guarujá, São Vicente,  Distrito de Vicente de
Carvalho, Bertioga, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá,
Itanhaém e Peruíbe, sendo que, além das mesas coletoras
de votos fixas, que serão instaladas na sede do sindicato e
na sede da Associação Atlética Banco do Brasil - AABB, à
Av. Ana Costa, nº 442, nos termos do estatuto Sindical da
entidade, serão instaladas também, mesas coletoras itine-
rantes designadas pela Comissão Eleitoral, que percorrerá
os locais de trabalhos nas cidades de  Santos, Guarujá, São
Vicente,  Distrito de Vicente de Carvalho, Bertioga, Cuba-
tão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, ficando,
neste ato, aberto o prazo de 10 (dez) dias para registro de
chapas, prazo este que começará a fluir da data da publica-
ção deste edital, inclusive encerrando-se, portanto, no pró-
ximo dia 03 de novembro de 2006, o prazo para registro das
chapas. O requerimento, acompanhado de TODOS os do-
cumentos exigidos para o registro de chapas, será dirigido a
Comissão Eleitoral. A secretaria da entidade funcionará, no
período destinado ao registro de chapas, de segunda-feira
à sábado no horários das 9:00 hs as 17:00hs, para atendi-
mento concernentes ao processo eleitoral,  nos termos do
artigo 62, parágrafo 2º do referido Estatuto. Caso não seja
obtido quorum em primeira convocação, a eleição, em se-
gunda votação será realizada nos dias 28 e 29 de novembro
de 2006.  Não conseguindo quorum, também, na segunda
votação, a eleição em terceira votação, será realizada nos
dias 04 e 05 de dezembro de 2006. Havendo empate no
primeiro e/ou segundo escrutínio, novo processo eleitoral já
fica designado para os dias 07 e 08 de dezembro de 2006,
no caso de empate entre as chapas mais votadas.

Santos, 25 de Outubro de 2006.

Comissão Eleitoral
DANIEL JOCA DE OLIVEIRA
HOZANA MAEJO CANDIDO
SONIA DE PAULA GARCEZ

Cerca de 300 pessoas, entre crianças e adultos, divertiram-se para valer nos diversos brinquedos

UNIMONTE ASSINA CONVÊNIO
COM O SINDICATO

O Sindicato assinou acordo
de convênio com mais uma uni-
versidade, desta vez é o
Centro Universitário Monte
Serrat (Unimonte), que
possui três campus:
Senador, Rangel e
Victorio Lanza.

A Universidade oferece 15%
de descontos para os associados,

em todos os cursos de gradua-
ção, tecnológicos, seqüências e

pós-graduação Lato Sensu.
Entre eles estão Educação
Física, Jornalismo, Enferma-

gem, Medicina Veteri-
nária, Administração,
Hotelaria, Turismo,

Rádio e TV, Propaganda e Marke-
ting, Pedagogia, etc.

OUTROS CONVÊNIOS

Lembramos que o
Sindicato tem convênios
também com as univer-
sidades: Unip, Santa
Cecília, Unisantos, Es-
cola e Faculdade Inte-
gração, Faculdade do
Guarujá e Faculdade do
Litoral Paulista. Maiores
informações na secreta-
ria do Sindicato ou pelo
fone: 3223-9040.

anças, que foram fotografadas
gratuitamente com seus pais,
juntos com o personagem artís-
tico contratado. A festa é mais
uma promoção do Sindicato aos
seus filiados e dependentes.


