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SANTANDER/REAL - I

Em reunião na SPC, banco manteve-se
intransigente quanto ao HolandaPrevi

Na quarta-feira, 29, representantes dos trabalhadores e da diretoria do Santander estiveram reunidos
na SPC (Secretaria de Previdência
Complementar) para tratar das mudanças no HolandaPrevi. A reunião
resultou de um recurso administrativo interposto pelas entidades sindi-

cais na SPC em 17 de junho. O recurso pedia a impugnação do registro e a manutenção do plano antigo
do HolandaPrevi. A reunião, porém,
não teve o resultado esperado; o banco manteve-se intransigente e não
aceitou discutir as mudanças
implementadas no plano.

SAÚDE - I

Gripe A: as origens do vírus H1N1

Qual a origem do H1N1, o vírus
causador da gripe A? Como ele apareceu assim, de repente, a colocar em
pânicos povos do mundo todo? Seria
castigo de Deus, como alguns chegam a apregoar, ou apenas teria surgido espontaneamente na natureza?
Para o professor de História da
Universidade da Califórnia, Mike Davis,
as duas hipóteses devem ser descartadas. No artigo A gripe suína e o
monstruoso poder da indústria
agropecuária, o professor Davis conta que:
‘No ano passado, uma comissão convocada pelo Pew Research
Center publicou um informe sobre a
“produção animal em granjas industri-

ais”, onde se destacava o agudo perigo de que “a contínua circulação de
vírus (...) característica de enormes
aviários ou rebanhos aumentasse as
oportunidades de aparição de novos
vírus mais eficientes na transmissão
entre humanos”. A comissão alertou
também que o uso promíscuo de antibióticos nas criações de suínos – mais
barato que em ambientes humanos –
estava propiciando o surgimento de
infecções de estafilococos resistentes,
enquanto que os resíduos dessas criações geravam cepas de escherichia
coli e de pfiesteria (o protozoário que
matou um bilhão de peixes nos estuários da Carolina do Norte e contagiou
dezenas de pescadores)’.

SAÚDE - II

A Gripe A como subproduto do modo
de produção capitalista neoliberal

Em seu artigo, o professor Mike
Davis também afirma que:
Em 1965, por exemplo, havia
nos Estados Unidos 53 milhões de porcos espalhados entre mais de um milhão de granjas. Hoje, 65 milhões de
porcos concentram-se em 65 mil instalações. Isso significou passar das
antiquadas pocilgas a gigantescos infernos fecais nos quais, entre esterco
e sob um calor sufocante, prontos a
intercambiar agentes patógenos à velocidade de um raio, amontoam-se dezenas de milhares de animais com sistemas imunológicos muito debilitados.

A leitura do artigo do historiador
estadunidense nos leva a concluir que
a origem dessa doença está estreitamente ligada ao modo de produção
capitalista neoliberal, cuja exigência de
lucros crescentes implica na exigência também de produtividade crescente. Assim, essa lógica aplicada à produção agropecuária engendra ambientes propícios à proliferação e evolução de vírus do tipo do H1N1.
Para ler a íntegra do interessante
artigo do professor Davis, acesse o sítio www.cartamaior.com.br, seção meio
ambiente, com data de 28/04/2009.
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SANTANDER/REAL - II

Sindicatos recorrem
à Justiça

Para os representantes dos trabalhadores, a reunião na SPC apresentou apenas um ponto positivo. O banco assumiu o compromisso com a formação de um grupo de trabalho para
discutir a escolha dos participantes do
HolandaPrevi que irão gerir o plano.
Após o fracasso da reunião com
o banco, o movimento sindical aguarda as decisões sobre as ações coletivas impetradas pelos sindicatos em
todo o país contra as mudanças no
HolandaPrevi. Três liminares já foram
conquistadas em favor dos trabalhadores, no Paraná (Apucarana e Campo
Mourão) e no Rio de Janeiro (Sul
Fluminense).
CAMPANHA SALARIAL

Pauta será entregue
à Fenaban no dia 10

O Comando Nacional dos Bancários vai entregar a pauta de reivindicações da categoria bancária para
a Campanha Salarial deste ano, à
Fenaban, no dia 10 de agosto. A pauta
foi ratificada pela quase totalidade das
assembléias realizadas em todo o
país nesta semana.
SINDICATO

Reunião da Diretoria
Colegiada é amanhã

Amanhã, primeiro sábado do
mês de agosto, acontecerá mais uma
reunião ordinária da Diretoria
Colegiada do SEEB-Passo Fundo. A
pauta será: discussão política; Campanha Salarial; Planejamento; outros
assuntos. Todos os diretores estão
convocados à participação.
PIADINHA
Um eletricista vai até a UTI de um
hospital, olha para os pacientes
ligados a diversos tipos de aparelhos,
e avisa:
- Respirem fundo: vou trocar o fusível.

