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SECRETARIA DE FORMAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Ingressos para a festa dos bancários
já estão sendo vendidos
Os ingressos para a grande
Festa dos Bancários, que realizar-seá no dia 30 de agosto, na sede
campestre do Clube Industrial, a partir
das 20 horas, já podem ser adquiridos

junto aos diretores e diretoras do
SEEB-PF. A festa, que terá show do
cantor Dante Ramon Ledesma,
comemorará o Dia do Bancário e os
70 anos da entidade.

SAÚDE - I

Contraf-CUT foi ouvir o especialista
Laerte Idal Sznelwar
Para subsidiar as discussões
sobre saúde e condições de trabalho,
que serão travadas com os banqueiros,
a Contraf-CUT foi ouvir um especialista
no assunto, o professor do
Departamento de Engenharia da
Produção da Escola Politécnica da USP,
Laerte Idal Sznelwar. Doutor em
ergonomia e pós-doutor em
psicodinâmica do trabalho, Sznelwar é
também médico do trabalho.
O professor identificou algumas
características especiais do bancário.
"O bancário realiza uma atividade
repetitiva, com tarefas que não lhe
permitem dar um sentido maior ao seu

conteúdo", afirmou Sznelwar.
Outra característica do
emprego bancário descrita por Laerte
é o pouco tempo de maturação
profissional. "Ao entrar no mercado de
trabalho, as pessoas participam de um
processo contínuo de aprendizado, o
que normalmente não acontece aos
bancários. O que se observa neste
setor é um número grande de
trabalhadores na linha de frente e pouco
tempo para que desenvolvam suas
habilidades. Essa forma de
organização acarreta uma grande
competição entre todos e piora ainda
mais o ambiente de trabalho", ressaltou.

SAÚDE - II

Repensar a organização do trabalho
para proteger a saúde do bancário
É o que recomenda o professor Laerte Sznelwar
Para que se possa proteger com duas ou três plataformas e, por
efetivamente a saúde do trabalho, o outro lado, não tem autonomia para
professor Laerte Sznelwar propõe que acompanhar todo o processo, o que
se repense a organização do trabalho. reduz seu poder de argumentação e
Para ele, é necessário que o bancário decisão", afirma Sznelwar.
Laerte ressaltou que a
tenha uma participação mais ampla no
processo de trabalho e que seja individualização da atividade é uma das
priorizada a equipe e não o indivíduo.
consequências mais trágicas do
"A forma como o trabalho neoliberalismo e, por isso, "Quando se
bancário está organizado leva a joga tudo para o indivíduo você destrói
situações das mais absurdas. Os o sistema porque nossa força enquanto
trabalhadores são exigidos pelo pessoa é relacionada aos outros.”
cumprimento de uma série de “Conseguimos fazer melhores coisas
atividades, mas ao mesmo tempo são quando há cooperação", disse Laerte.
No próximo C&N traremos
tarefas esvaziadas. Além disso, o
profissional precisa atuar com um mais observações de Laerte Idal
sistema informatizado, muitas vezes Sznelwar sobre o trabalho do bancário.

TERCEIRIZAÇÃO - I

Bancários na luta
contra o PL 4330
No dia de ontem, milhares de
trabalhadores de várias regiões do país
estavam em Brasília. O objetivo: evitar
a votação do PL 4330 pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC) da Câmara dos Deputados.
Desde a madrugada, a Avenida
das Nações já estava bloqueada pelos
trabalhadores. Mais de 300 bancários
e bancárias de todo o país também se
deslocaram à capital federal. Ontem,
eles percorreram todo o Anexo 4 da
Câmara dos Deputados procurando
convencer os parlamentares de seus
Estados a rejeitarem o nefasto PL 4330.
O diretor Luiz Carlos Della Mea, viajou
a Brasília para levar o apoio do SEEBPasso Fundo às manifestações.
TERCEIRIZAÇÃO - II

Votação do PL 4330 foi
adiada para setembro
A
mobilização
dos
trabalhadores deu resultado. Valeu a
pressão sobre o Congresso e mais
uma batalha da luta contra a aprovação
do PL 4330 foi vencida. Na tarde de
ontem, a CCJC decidiu adiar a votação
do projeto para 3 de setembro.
No início da sessão, quando
chamado, o autor do projeto, deputado
Sandro Mabel PMDB(GO), foi recebido
com uma grande vaia e com gritos de
“bandido” pelos trabalhadores
presentes nas galerias. Outro que
recebeu vaia foi o relator do PL 4330,
Arthur Maia (PMDB-BA).
Uma vez adiada a votação, a
CUT esta cobrando mais negociações
sobre o projeto, sem a imposição de
prazo para seu término.
PIADINHA
Dois bebados andavam na beira mar e
um pássaro chegou e cagou na cabeça
de um e este perguntou pro outro:
- O que tem na minha cabeça?
- Merda.
- Você não entendeu. Eu perguntei o
que tem lado de fora!

