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TORNEIO COM FEIJOADA BENEFICENTE NO CLUBE

SEMINÁRIO DISCUTE SAÚDE DO
TRABALHADOR

A bola vai rolar no gramado do Clube
dos Bancários neste sábado (26), com mais
um Torneio dos Bancários. Após a competição, haverá som ao vivo para animar os
participantes, a entrega dos troféus para a
equipe campeã, bem como aos atletas que
mais se destacaram.
Além da programação esportiva, nossos
colegas da Caixa Econômica irão realizar
uma feijoada beneficente, com o intuito de

arrecadar fundos para uma moça cadeirante que precisa realizar uma cirurgia
em outro estado. Todo dinheiro arrecadado será utilizado para comprar as passagens dela.
Por isso, compareçam neste sábado
ao Clube dos Bancários, a partir das 9h,
para prestigiar o Torneio dos Bancários e
Será realizado amanhã, às 13h, no auditório da
desfrutar de uma deliciosa feijoada.
Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), em ItabuParticipem!
na, o seminário Saúde do Trabalhador e a Reforma
Trabalhista.
BANCOS CORTARAM 2,3 MIL EMPREGOS ENTRE JANEIRO
O evento tem como objetivo discutir e analisar os
E ABRIL DE 2018
impactos da Reforma Trabalhista, a Comunicação de
Acidente de Trabalho (CAT) e a importância da Cipa
Apesar de manter a trajetória de lucros
na prevenção de acidentes.
cada vez maiores, os bancos seguem manAs inscrições poderão ser feitas gratuitamente no
dando trabalhadores para a rua. Nos primeilocal do evento.
ros quatro meses de 2018, foram eliminados
A situação dos trabalhadores é delicada, por isso,
2.347 postos de trabalho. Apenas em abril
é preciso discutir os impactos da Reforma Trabalhista
foram extintas 121 vagas. Os números são
no cotidiano dos trabalhadores.
do Cadastro Geral de Empregados e DesemParticipem!
pregados (Caged), compilados pelo Ministério do Trabalho.
com carteira comercial que atuam no
Centrais - Um projeto que leve o Brasil de volta ao
De acordo com dados dos balanços das país –, lucraram R$ 17,4 bilhões ape- rumo do desenvolvimento, com políticas voltadas ao trainstituições financeiras, os cinco maiores nas nos três primeiros meses de 2018. balhador e à população, prejudicados com o neoliberalisbancos que atuam no país (Banco do BraEnquanto as empresas nadam em mo imposto pelo golpismo. Para apresentar soluções, as
sil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, maré mansa, os bancários passam por centrais sindicais lançam a Agenda Prioritária da Classe
Itaú e Santander) eliminaram 16,9 mil pos- verdadeiro sufoco com uma sobrecar- Trabalhadora 2018, no dia 5 de junho, às 15h, na Câmara
tos de trabalho somente em 2017. Levando ga desumana. Também têm de lidar dos Vereadores de São Paulo.
O documento, elaborado pelas centrais sindicais, inem conta todo o setor bancário, segundo o com a insatisfação dos clientes. Uma
Caged, o número de vagas extintas no ano rotina realmente estressante que au- clusive a CTB, em parceria com o Dieese (Departamento
passado chegou a 17,5 mil.
menta o índice de adoecimento, so- Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos),
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e San- bretudo de cunho mental. Um verda- contém 20 pontos sobre os desafios do país. A agenda
também será lançada no Congresso Nacional.
tander – os quatro maiores bancos múltiplos deiro risco.(SP Bancários)
Fonte: SBBA
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