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EMPREGO - I

EMPREGO - II

Vamos exigir a
PEB mostra que bancos fecharam 3.283
postos de trabalho de janeiro a maio assinatura da OIT158
A Pesquisa de Emprego
Bancário (PEB), divulgada na quartafeira, 25, mostra que os bancos
fecharam 3.283 postos de trabalho de
janeiro a maio de 2014. Ainda conforme
a PEB, a rotatividade segue grassando
no setor bancário e achatando os
salários. A média salarial dos novos

bancários, admitidos em substituição
de parte daqueles que foram demitidos
no período citado, é de R$ 3.268,95.
Os bancários exonerados recebiam
um salário médio de R$ 5.188,23.
Na página do SEEB-PF na
Internet, você encontra matéria
completa sobre essa última PEB.

AGRICULTURA - I

Na Argentina, áreas com transgênicos
e agrotóxicos têm maior taxa de câncer
O Ministério da Saúde de
Córdoba divulgou, recentemente, um
relatório sobre a incidência de câncer
nessa província da Argentina. No artigo
“Áreas com transgênico e agrotóxico
têm maior taxa de câncer, aponta
relatório”, o jornalista argentino, Dario
Aranda, discorre sobre o mesmo,
informa que “A particularidade que
causou maior alarme é: a maior taxa
de falecimentos é produzida na
chamada “pampa gringa”, área com
maior índice de utilização de
transgênicos e agrotóxicos. É onde a

taxa de falecimentos duplica em
relação à média nacional.”
Aranda conta ainda que “A
média provincial é de 158 mortes em
cada 100 mil habitantes e, em Córdoba
Capital, é de 134,8”, mas, “quatro
municípios da província de Córdoba
estão muito acima desses índices:
Marcos Juárez (229,8), Presidente
Roque Sáenz Peña (228,4), Unión
(217,4) e San Justo (216,8)”. É
justamente onde fica “a chamada
‘pampa gringa’, região emblemática do
agronegócio”, afirma o jornalista.

AGRICULTURA - II

Um modelo de produção agrícola que “é
um enorme problema de saúde pública”
Dario Aranda foi ouvir o
médico Damián Verzeñassi,
professor de Saúde Socioambiental
da Faculdade de Ciências Médicas
de Rosário, sobre o relatório de
Córdoba, que afirmou: “O estudo de
Córdoba coincide com os dezoito
levantamentos que realizamos em
localidades da agricultura industrial.
O câncer disparou nos últimos quinze
anos”. O médico ainda questionou o
discurso do governo e dos
empresários: “Seguem exigindo
estudos sobre algo que já está
provado e não tomam medidas
urgentes de proteção à população. Há
muitas evidências de que o modelo

agropecuário tem consequências
para a saúde, estamos falando de um
modelo de produção que é um
enorme problema de saúde pública”.
Também ouvido por Aranda,
Avila Vázquez, da Rede Universitária
de Ambiente e Saúde, declarou:“As
empresas de tabaco negavam a
vinculação entre o ato de fumar e o
câncer (...). As corporações de
transgênicos e agrotóxicos são
iguais às tabacarias, mentem e
privilegiam seus negócios em relação
à saúde da população”
Para ler a íntegra do artigo do
jornalista, Dario Aranda, acesse http:/
/www.mst.org.br/node/16234.

O emprego deve ser um dos
pontos principais da pauta da categoria
bancária na próxima Campanha
Nacional. Temos que exigir dos
banqueiros a ampliação dos postos de
trabalho no setor bancário e a assinatura
da Convenção 158 da OIT.
Ao não permitir demissões sem
motivos plausíveis, a 158 fará com que
se reduza bastante a rotatividade e trará
um pouco de tranquilidade aos
bancários dos bancos privados. Esses
colegas vivem acossados e
estressados.
Uma falha no
cumprimento de alguma meta pode
significar a demissão, não importando
toda a dedicação à empresa que já
tenham demonstrado.
DE OLHO NA MÍDIA

Não houve divulgação
do estudo de Córdoba
Quando é somente através da
mídia alternativa que ficamos sabendo
de estudos como o realizado em
Córdoba, é inevitável perguntar. Por
que os órgãos da mídia hegemônica
e seus comentaristas, que, a todo
momento, arvoram-se fiéis e
intransigentes defensores dos
interesses da população, não divulgam
tais estudos? Por que essa mídia não
disponibiliza ao povo debates sobre
esse modelo de agricultura altamente
nefasto em que estamos imersos?
Agroecologia - o estudo citado é mais
um a demonstrar o perigo a que está
exposta nossa saúde por esse modelo
de agricultura, à base de agrotóxicos
e transgênicos. A produção ecológica
está aí, pedindo passagem; vamos
apoiá-la. Feira Ecológica: Praça da
Mãe, amanhã, a partir das 6 horas.
PIADINHA
Duas freirinhas se despedem no
corredor daquele convento:
— Durma com Deus, irmã!
E a outra, desconsolada:
— É o jeito, irmã, é o jeito...

