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NOVOS VICE-PRESIDENTES DA CAIXA NÃO SÃO
FUNCIONÁRIOS
Com uma visão que reforça a cultura de
privatização que assombra as instituições
públicas, a Caixa acaba de anunciar a nomeação de quatro novos vice-presidentes,
sendo que dois não são funcionários do
banco.
Os novos vice-presidentes serão responsáveis das áreas de Governo, Corporativo,
Habitação e Fundos de Governo e Loterias. Os dois que não são empregados assumirão as duas primeiras áreas, e vêm do
mercado, seguindo a alteração ocorrida no
estatuto do banco neste ano.
O novo responsável pelo Governo é o
economista João Carlos Gonçalves da Silva, trabalhou no Banco Fator e foi assessor
técnico em privatizações como no caso da
Cedae, no Rio de Janeiro. Quem assume a

vice-presidência do Corporativo é o economista
João Eduardo de Assis Pacheco que, entre outras
instituições, atuou no Santander, Safra e Mercantil de Investimentos.
O ideal seria que fossem escolhidos os funcionários da Caixa, também como forma de
valorização. O banco informou que o processo
de seleção foi coordenado por uma empresa de
recrutamento, mas a decisão final é dos representantes da Fazenda no CA. (SBBA)

CENTRAIS ALERTAM O POVO SOBRE REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Agora, é arregaçar as mangas para impedir
que a reforma da Previdência seja aprovada.
Tanto Temer quanto o presidente eleito Jair
Bolsonaro manifestaram intenção de levar a
proposta adiante. Por isso, as centrais sindicais preparam ações para alertar a população
sobre os malefícios da matéria.
Um documento unitário das entidade, in- a reforma da Previdência, promovido pelo
clusive a CTB, será lançado na segunda-feira Dieese (Departamento Intersindical de Esta(12/11), quando acontece o seminário sobre tística e Estudos Socioeconômicos).(SBBA)

TEMER BARRA PCDS DE PRESTAREM CONCURSO PÚBLICO
Michel Temer começa a dar as últimas cartadas de destruição do país. A da vez foi a assinatura de um decreto em que acaba com as
provas adaptadas para pessoas com deficiência em concursos públicos e outros processos
seletivos do governo federal.
A decisão também define que critérios de
aprovação serão os mesmos das pessoas que
não possuem deficiência.

O decreto fere o artigo 3º da Constituição
Federal de 1988 – que trata dos princípios
da dignidade, do pluralismo, da igualdade e
da não-discriminação. Viola também as diretrizes estabelecidas pela LBI (Lei Brasileira
de Inclusão) e pela Convenção Internacional
da Pessoa com Deficiência, que ganharam
status de emenda constitucional.
Fonte: SBBA

BANCO DO BRASIL, MAIS UM ALVO DE
PAULO GUEDES

Fundamental para a economia e o desenvolvimento do país, o Banco do Brasil é alvo do futuro
ministro da Economia do governo de Jair Bolsonaro (PSL), Paulo Guedes. O economista pretende
propor uma fusão da instituição com o Bank of
America.
Segundo informações do site Poder 360, Guedes acredita que a fusão abriria a porta para o
Bank of America atuar no Brasil, ao passo que o
BB iria para os EUA e levaria a expertise para lidar
com o público latino.
A área de “asset management” estaria no primeiro lugar da fila para ser colocada à disposição
da iniciativa privada. A operação de fusão ainda é
incerta. Mas, não é novidade que a turma de Bolsonaro quer privatizar diversas estatais. Portanto,
alerta máximo.
HIPOCRISIA - Agora que “Inês é morta”, como
diz o ditado popular, figuras que sempre flertaram
com o fascismo e apoiaram o golpe jurídico-parlamentar-midiático de 2016 querem se limpar da
sujeira que praticaram contra a democracia. Um
exemplo clássico é Miriam Leitão, da Rede Globo,
que tem a hipocrisia de criticar Bolsonaro pela submissão aos Estados Unidos. Não engana ninguém.
Fonte: SBBA

AMANHÃ TEM CONFRATERNIZAÇÃO
EM ITAJUÍPE
Local: Restaurante Valmir Neres
Atração: Jorge Cardeal
Horário: 20:30
Participem!
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: AMAURY
Tarde: UILTON
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