
APRESENTAÇÃO O direito à saúde é tão sagrado que integra
os direitos inalienáveis da humanidade, inscritos
na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Mas o século XX, com suas novas tecnologias e
mudanças significativas no cenário financeiro in-
ternacional, mostrou uma triste e preocupante
realidade de desrespeito, onde a saúde do traba-
lhador se tornou menos importante do que os
resultados financeiros obtidos.

A desumanização dos bancos, com seu ape-
tite voraz por lucros crescentes, elevou a carga
de pressão emocional e física sofrida pelos ban-
cários a níveis absurdos.

Em reação a esse quadro, a categoria ban-
cária organizou-se em torno de seus sindicatos,
batalhando pelo equilíbrio das relações traba-
lhistas. Apesar de ser uma luta desigual, movida
pela vontade e pela coragem, os bancários têm
conquistado vitórias significativas.

No Sindicato dos Bancários de Porto Ale-
gre e Região, entre outras iniciativas, foi criada
a Operação de Olho na Saúde. Através de uma
nova metodologia, multidisciplinar, a Operação
tem o objetivo de investigar os locais de traba-
lho, fazer um diagnóstico da realidade e intervir
de forma rápida e qualificada em prol da saúde
do trabalhador bancário.

A informação e a conscientização são as for-
mas mais eficientes e seguras de se fazer tais
intervenções. Esta publicação encaixa-se neste
contexto. O trabalhador bem informado tem
capacidade de detectar suas necessidades. Cada
bancário precisa estar consciente de que é um
agente de saúde, da sua qualidade de vida e do
meio do qual faz parte. Este papel deve ser exer-
cido de forma plena para preservar seu bem
mais precioso: a saúde.
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The right to health is so sacred that it inte-
grates the inalienable rights of humanity, written
in the Universal Declaration of Human Rights. But
the 20th Century, with its new technologies and
significant changes in the international financial
scenario, has demonstrated a sad and troublesome
reality of disrespect, where the worker’s health
has become less important than the financial re-
sults achieved.

The dehumanization of banks, with their vo-
racious appetite for growing profits, has increased
the burden of emotional and physical pressure
undergone by bank workers to absurd levels.

In reaction to this situation, the bank
workers have organized themselves around their
labor unions, struggling for the balance in labor
relations. Even though this is an unequal struggle,
moved by determination and courage, bank
workers have achieved significant victories.

At the Bank Workers Union of Porto Alegre
and the Metropolitan Region, the “An Eye on
Health” operation has been created, among other
initiatives. Through a new, multidisciplinary me-
thodology, the Operation has the goal to investi-
gate the work places, make a diagnosis of the
reality, and intervene in a quick and qualified
manner, in favor of the bank worker’s health.

Information and awareness are the most
effective and safest ways or making such inter-
ventions. This publication fits into this context.
A well informed worker has the capacity to de-
tect his/her needs. Every bank worker has to be
aware that he/she is an agent of health, of quality
of life and of the environment which he/she is
part of. This role must be played fully, in order to
preserve our most precious asset: health.
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