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A cerca de 200 metros do Centro Ad-
ministrativo Santander III, localizado em
Interlagos, Zona Sul de São Paulo, a em-
presa INB (Indústrias Nucleares do Bra-

sil), antiga Nuclemon Minero-Química,
estoca material radioativo de forma ina-
dequada. O fato tem gerado preocupação
e medo entre os três mil funcionários do
banco, que trabalham no local desde o
começo deste ano.

A intranqüilidade dos bancários ficou ain-
da maior depois que o Jornal da Tarde publi-
cou matéria, no final de junho, mostrando a
má situação dos contêineres navais e bom-
bonas metálicas que armazenam o material
no galpão vizinho ao CASA III. O estoque de
lixo radioativo é composto por aproximada-
mente mil toneladas de tório,  urânio e resí-
duos de areia monazítica processada –
materiais utilizados na fabricação de com-
ponentes eletrônicos que foram retirados da

Material radioativo armazenado
de forma inadequada em terreno

vizinho ao Casa III preocupa
funcionários do banco

Usam (Usina de Santo Amaro).
“Já estávamos incomodados em traba-

lhar ali, afinal o terreno ao lado é todo cer-
cado por placas de perigo sinalizando que
o lugar tem radiação, mas depois de divul-
gada essa matéria, a situação pirou”, conta
uma associada da Afubesp que trabalha no
Santander Banespa, antes de acrescentar:
“a maioria do pessoal está comprando água
mineral, por medo de se contaminar”.

Entidades denunciam problema
Alertados pelos empregados do banco,

Marcos Benedito, secretário-geral da Afu-
besp, e José Osmar Boldo, diretor do Sin-
dicato dos Bancários de São Paulo, leva-
ram a denúncia à auditora fiscal do Minis-
tério do Trabalho e Emprego Fernanda Gi-
annasi, no início de maio. Na reunião – em
que também participaram representantes
do Sindicato dos Químicos de São Paulo e
uma comissão de funcionários da INB con-
taminados pelo material radioativo –, a au-
ditora revelou que está envolvida com o
caso desde 1990. Ela comprometeu-se em
ajudar a resolver o grave problema que atin-
ge todas as pessoas que residem ou traba-

O perigo mora
ao lado

lham na região.
Por sugestão de Fernanda, os repre-

sentantes dos bancários procuraram o de-
putado estadual Ítalo Cardoso (PT-SP), que
já foi relator de uma CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito) sobre o assunto na Câ-
mara Municipal paulista. Depois de apresen-
tada a denúncia, o parlamentar ficou de
marcar uma audiência pública na Assem-
bléia Legislativa de São Paulo para debater
o tema. Ele também sugeriu a coleta de as-
sinaturas, por meio de um abaixo-assina-
do, pedindo um basta ao armazenamento
de lixo radioativo próximo a moradias e lo-
cais de trabalho, descontaminação do local
e transparência no processo de remoção
do material para depósito adequado.

Marcos Benedito considera que o ban-
co cometeu um erro gravíssimo ao levar
três mil trabalhadores para um lugar sus-
peito de contaminação radioativa. “Essa
transferência fez cair por terra todo o dis-
curso de responsabilidade social do San-
tander Banespa, afinal zelar pela saúde e
oferecer boas condições de trabalho a seus
funcionários deveriam estar entre as mai-
ores preocupações do banco.”

Inúmeras placas proibem a entrada de pessoas no terreno alertando para o perigo de radiação. Por medo de contaminação, bancários compram àgua mineral
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Democracia

Banespa é condenado
A 4ª Turma do TST (Tribunal Superior

do Trabalho) condenou o Banespa a pa-
gar indenização por danos morais a uma
ex-funcionária que teve seus extratos
bancários verificados por outros empre-
gados do banco durante uma auditoria
interna. A sentença determinou o paga-
mento do valor correspondente a 50 sa-
lários. A bancária trabalhou na empresa
entre 1978 e 2001.

O ministro Barros Levenhagen, relator
do processo, considerou que “a quebra
de sigilo bancário determinada pelo ban-
co, sem a autorização do titular da conta,
sobretudo por ter sido ultimada com vis-
tas à mera inspeção interna, mesmo não
tendo havido divulgação de valores, im-
plica violação a direito de personalidade
e privacidade do empregado”.

Opções de lazer da Afubesp
Divirta-se no mês de julho aproveitando

as diversas opções de parques e colônias
de férias conveniadas à Afubesp, que ofe-
recem lazer e diversão para todos os gos-
tos e idades.

Para os que procuram tranqüilidade e con-
tato com a natureza, há duas sugestões:
visitar a Colônia de Férias de Barbosa, situ-
ada às margens de um dos trechos mais
bonitos do rio Tietê, ou conhecer a Fazenda
Bela Manhã, em Bragança Paulista, lugar
propício para praticar esportes e pescar.

Na capital paulista, os associados po-
dem desfrutar das áreas de lazer do Clu-
be Plêiades Aquático e Campo ou se di-
vertir no Playcenter. Já as crianças po-
dem curtir os parques da Mônica e da
Xuxa. Mas se você prefere espaços aber-
tos e mais amplos, o lugar ideal é o Hopi
Hari, em Vinhedo.

Outra alternativa é conhecer os centros
de lazer Adesbam, localizados em Porto
Alegre e Torres (RS), Florianópolis (SC) e
Itanhaém (SP), que oferecem excelente es-
trutura de hospedagem e lazer.

Para obter informações sobre as op-
ções de lazer oferecidas pela Afubesp   a
seus associados e dependentes, entre
em contato pelos telefones (11) 3292-
1751/3292-1752 ou por e-mail
(convênios@afubesp.com.br).

Cidadania

No dia 24 de junho, a Afubesp e o Co-
mitê Betinho dos Funcionários do Santan-
der Banespa inauguraram a sala de infor-
mática Hebert de Souza para os reeducan-
dos do Centro de Ressocialização de Biri-

gui, interior de São Paulo. O lugar será utili-
zado para a realização de um projeto de
inclusão digital que beneficiará cerca de 210
pessoas.

A cerimônia foi
acompanhada pe-
los internos e direto-
res da Associação
de Proteção e As-
sistência Carcerária

Funcionários do Grupo
Santander Banespa estão bem

representados na nova diretoria
da entidade

Chapa 1 vence eleição
sindical em São Paulo

Após quatro dias de votação, de 20 a
23 de junho, os trabalhadores da base do
Sindicato dos Bancários de São Paulo,

Osasco e Região escolheram a Chapa 1,
ligada à CUT (Central Única dos Traba-
lhadores) e encabeçada pelo atual presi-
dente, Luiz Cláudio Marcolino, para repre-
sentar a categoria no próximo triênio
2005/2008.

Cerca de 31 mil bancários votaram na
eleição, que ocorreu em 3 mil locais de tra-
balho. “Prevaleceu a vontade da maioria dos
bancários, que participou e escolheu livre-
mente a nova diretoria do sindicato”, comen-
tou o presidente eleito ao final da apura-
ção, realizada durante a madrugada do dia
24. “Agora, vamos buscar melhores condi-
ções de trabalho e conquistar novos direi-

tos, sem esquecer nosso papel na luta por
uma sociedade mais justa para todos”, afir-
mou Marcolino.

Representação do Grupo
Na nova diretoria executiva do sindica-

to, os funcionários do Grupo Santander
Banespa têm dois representantes: Rita de
Cássia Berlofa, eleita para a Secretaria de
Organização e Suporte Administrativo, e
Paulo Salvador, na Secretaria de Relações
Sociais e Sindicais.

Os bancários do grupo podem contar
também com João Vaccari Neto, João de Oli-
veira, Camilo Fernandes, Mario Luiz Raia,
Daniela Santana da Costa,
Edison José de Oliveira,
Vera Lucia Marchioni, Mar-
celo Pereira de Sá, José
Osmar Boldo, Raimundo
Nonato Dantas de Oliveira,
Flávio Ferraz Dutra, Maria
Selma do Nascimento e
Ana Maria Érnica.

Luiz Cláudio
Marcolino

Inclusão digital para
reeducandos de Birigui

Afubesp e Comitê Betinho
inauguram sala de

informática no Centro de
Ressocialização da cidade

(APAC), que desenvolve diversas atividades
educativas no Centro.

O presidente da APAC, Osvaldo José
Careta, agradeceu o gesto solidário dos fun-
cionários do Grupo Santander Banespa
“que acreditaram na necessidade de inves-
tir no ser humano”. Segundo ele, o projeto
visa “dar condições para que os reeducan-
dos tenham oportunidade de voltar a ter um
convívio saudável com a sociedade”.

Também participaram da inauguração
o presidente da Afubesp, Aparecido Sé-
rio da Silva, e os coordenadores do Co-
mitê Betinho José Roberto Barboza e
José Osmar Boldo.

Outras iniciativas
Esta não é a primeira vez que os fun-

cionários do grupo colaboram com projetos
de recuperação de detentos. Anteriormen-
te, escolas de informática foram montadas
nos presídios femininos do Carandiru e
Butantã, na capital paulista, na APAC de
Atibaia (SP) e em cursos profissionalizan-
tes da ONG Acorde (Associação Cristo Li-
berdade Plena), que atende mulheres que
já cumpriram pena.

“A nossa intenção é contribuir com a
ressocialização dos internos oferecendo a
eles oportunidade de aprender informática.
Isso poderá facilitar a volta dos reeducan-
dos ao mercado de trabalho”, explicou José
Roberto Barboza.

Após inauguração da sala (no destaque),
internos iniciam o uso dos computadores
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