
Caros leitores,

Após seis longos anos, depois de muitas mar-
chas e contramarchas, estamos comemorando a
regularização da periodicidade de nossa quadride-
cenal revista de saúde pública. Assim, alcançamos
a meta e os objetivos propostos para este período
de trabalho junto à Revista Boletim da Saúde. Te-
mos a convicção de que este é o primeiro passo na
direção de readquirirmos o acesso à indexação na-
cional e internacional que já tivemos. Desta for-
ma, estaremos oferecendo a pesquisadores, pro-
fissionais, estudantes, entre outros, um veículo cre-
denciado e qualificado que oportunize a circulação e
publicização de suas produções, podendo inclusive au-
mentar a freqüência para além da semestralidade
atual. Neste número da Revista comemora-se o
sexto ano de parceira existente entre o Centro
de Documentação, Pesquisa e Formação em Saú-
de e Trabalho (CEDOP), do Departamento de Me-
dicina Social da Faculdade de Medicina da UFRGS
e o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. A
definição de uma política própria para a Saúde dos
Trabalhadores pelo Sindicato, mantendo uma es-
trutura consistente, um corpo técnico capacita-
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do, e articulações com outras instâncias como a
Universidade, têm garantido a manutenção desta
política há mais de dez anos. Mesmo quando ocor-
rem trocas de tendências políticas na direção, o
trabalho continua. Considerando que esta é uma
situação não usual no movimento sindical, a pu-
blicação dos desafios e resultados alcançados nes-
te contexto torna-se de grande relevância. Cabe
ressaltar ainda que a categoria dos bancários si-
tua-se como uma das que mais sofreram mudan-
ças na organização e na natureza de seu trabalho,
nas últimas duas décadas, com repercussões sig-
nificativas na saúde, no trabalho e nos modos de
viver dos trabalhadores. Algumas dessas reper-
cussões e implicações que a reestruturação do
trabalho bancário vêm produzindo são abordadas
nos artigos selecionados para esta edição. Os au-
tores dão visibilidade a outras dimensões da vida
destes trabalhadores, reafirmando valores e prin-
cípios e, acima de tudo, tendo a coragem de fa-
lar. Esperamos que seja dada continuidade a este
esforço coletivo desenvolvido para o soerguimento
de nossa revista, garantindo este importante es-
paço de trocas e de circulação do conhecimento
na área de saúde pública.
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Dear readers,

After six long years, after many advances and
setbacks, we are celebrating the regularization of
the periodicity of our forty-year-old public health
magazine. Hence, we have achieved the goal and
the objectives proposed for this period of work
with the Revista Boletim da Saúde (Journal of
Health). We are convinced that this is the first
step toward regaining access to the national and
international indexation that we have already had
in the past. With this, we will be offering resear-
chers, professionals, students and others an au-
thoritative publication that provides opportuniti-
es for the circulation and publication of their pro-
ductions, which may even increase its frequency
beyond the present bi-annual appearance. In this
issue of the Magazine, we celebrate the sixth year
of the partnership between the Centro de Do-
cumentação, Pesquisa e Formação em Saúde e
Trabalho (CEDOP) (Center for Documentation,
Research and Formation in Health and Work), of
the Departamento de Medicina Social da Facul-
dade de Medicina da UFRGS  (Department of
Social Medicine of the Faculty of Medicine of
UFRGS) and the Bank Workers Labor Union of
Porto Porto Alegre. The definition of an appro-
priate policy for Workers’ Health by the Uni-
on, while maintaining a consistent structure, a

qualified technical team, and articulations with
other instances, such as the University, has ensured
the maintenance of this policy for over ten years.
Even when changes in the political trends of the
direction occur, the work goes on. Considering that
this is an unusual situation in the labor movement,
the publication of the challenges and results achie-
ved in this context becomes highly relevant. It
should be pointed out that the bank workers class
is among those that have undergone the most signi-
ficant changes in the organization and nature of
their work in the last two decades, with significant
reflections on health, on work and on the ways of
life of the workers. Some of these reflections and
implications that the restructuring of the work at
banks has been producing will be approached in
the articles selected for this edition. The authors
provide visibility to other dimensions in the lives
of these workers, while reaffirming values and
principles and, above all, having the courage to
speak up.
We hope this collective effort developed toward
the recovery of our magazine will be given conti-
nuity, in order to ensure this important space for
the exchange of ideas and information, as well as
the circulation of knowledge in the public health
sector.
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