Quinta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

DIA DO TRABALHADOR

02 / maio / 2013

3601-2785 ou 3601-2786

SANTANDER

Os direitos da classe trabalhadora só
foram conquistados com muita luta
No dia de ontem, 1º de maio, foi
comemorado, em quase todos os
países, o Dia do Trabalhador. A data,
de significado especial para a classe
trabalhadora, teve origem em fatos
ocorridos nos Estados Unidos em 1º
de maio de 1886 e nos dias
subsequentes.
Naquele dia, 500 mil
trabalhadores de diversas cidades dos
EUA fizeram uma greve para reivindicar
a redução da jornada de trabalho para
8 horas diárias. No século XIX, a
jornada diária de trabalho nas indústrias
daquele país e também da Europa era
de 15 horas mas podia chegar a 17.
Detalhe: não havia descanso semanal,
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férias e aposentadoria.
A pergunta é inevitável. Como
é que, nos dias de hoje, nós
trabalhadores temos, firmado em lei, o
direito à jornada de oito horas, ao
descanso semanal, a férias anuais e à
aposentadoria? A resposta é simples:
graças a nossa capacidade de união,
organização e de mobilização. Isto
mesmo. Estes direitos não caíram do
céu ou foram ofertados como
presentes pelo empresariado; foram
conquistados às custas das muitas
lutas que a classe trabalhadora vem
travando desde sempre.
Nos próximos C&N seguiremos
discorrendo sobre o 1º de maio.

ITAÚ

Banco lucrou R$ 3,512 bilhões

Banco lucrou R$ 1,519
bilhão no 1º trimestre
E fechou 508 postos de trabalho
Na quinta-feira, 25, o Santander
Brasil anunciou o lucro que obteve no
primeiro semestre de 2013: R$ 1,519
bilhão. O resultado representa uma
queda de 14,4% em relação ao
resultado apurado no mesmo trimestre
do ano passado. Ainda assim, o
patrimônio líquido do banco cresceu
6,5% e a receita de prestação de
serviços, somada à renda de tarifas
bancárias, aumentou 9,1%. Mesmo
com a queda, o lucro deve ser
considerado muito expressivo, uma
vez que equivale a 26% do ganho
mundial do banco espanhol.
E, seguindo os passos do
Bradesco, o Santander também cortou
empregos: 508. Nos últimos doze
meses, o Santander fechou 1.569
postos de trabalho.

E cortou 708 postos de trabalho no primeiro trimestre deste ano
O Itaú lucrou R$ 3,512 bilhões
no primeiro trimestre de 2013: queda
de 0,9% em relação ao mesmo
período do ano passado. Porém, a
rentabilidade cresceu 19,1%, o dobro
da média apurada nos bancos dos

Estados Unidos e da Europa.
Mesmo com esses números
expressivos, o Itaú cortou 708
empregos no primeiro trimestre. Nos
últimos 24 meses, o banco fechou
14.407 postos de trabalho.

BANCO DO BRASIL

Trabalhador tem direito ao sigilo da CID
O SEEB-Passo Fundo recebeu
denúncia de algo surreal. Em uma das
agências do Banco do Brasil, alguém,
com a “melhor das intenções”,
demonstrou uma curiosidade enorme
em saber o que significa a CID
(Classificação Internacional de
Doenças) constante em um atestando
apresentado ao banco.
Nosso espanto aumentou ao
sabermos que, com total falta de ética,
esta mesma pessoa sugeriu que a
dúvida que lhe causava urticária fosse
sanada após pesquisa no Google. A
medida, no entanto, é uma exigência
ilegal e configura crime.
A CID permite que a grande
maioria dos diagnósticos médicos

possa ser associada a um código, cuja
função é uniformizar esses diagnósticos
e formar uma base de dados
estatísticos para a Saúde Pública.
A decisão de revelar o
diagnóstico no atestado, não é da
empresa, mas do paciente.O
desrespeito a esse direito figura como
violação de segredo profissional,
conforme o artigo 154 do Código Penal:
“Revelar a alguém, sem justa causa,
segredo, de que tem ciência em razão
de função, ministério, ofício ou
profissão, e cuja revelação possa
produzir dano a outrem.”
O desconhecimento da lei não
exime ninguém de cumprí-la e de “boas
intenções” o inferno está cheio.

BANRISUL

Mobilização pelo
Plano de Carreira
A terça-feira, 30 de abril, foi dia de
vestir preto em toda a rede de
agências do Banrisul. O calendário de
mobilização pelo Plano de Carreira
segue assim: Terça-feira, 7 de
maio: Paralisação em todas as
agências da rede de duas horas,
desde a abertura. Quarta-feira, 15
de maio: Paralisação de três horas
a partir da abertura das agências de
toda a rede.Sábado, 18 de
maio:Assembleia Nacional dos
Banrisulenses, em Porto Alegre.
Banrisulense,mostre sua força e
faça
parte
desta
luta!
PIADINHA
A professora pergunta para os
alunos: - Quem é que quer ir par ao
céu? Todos levantam a mão, menos
o Joãozinho. - E você Joãozinho?
Não quer ir para o céu? - Professora,
a minha mãe falou que depois da aula
era para eu ir direto para casa!

