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DEMISSÃO NO SANTANDER
O banco espanhol voltou a despedir.
Dessa vez foi um colega do Posto de Atendimento Bancário (PAB) da Prefeitura, com 09
anos de serviço. É sempre assim, quanto mais
bilionário são os lucros, menor é a quantidade de bancários.
Mais uma prova de que o crescimento e a
lucratividade empresarial não correspondem
a contratação de mais trabalhadores, nem a
O pior é que os trabalhadores, no Brasil e
respectiva valorização do quadro.
em quase todo o mundo, manipulados pelos
A hegemonia do capital financeiro denota meios de comunicação, mantêm seus algozes
a concentração de renda nos conglomerados no poder.
empresariais liderados pelos bancos.

ALERTA: BANCO DO BRASIL NA MIRA DA PRIVATIZAÇÃO
Não é segredo para ninguém a intenção do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) de liquidar o patrimônio
público. Um dos alvos é o Banco do
Brasil.
O economista Rubem Freitas Novaes, apontado como futuro presidente
da instituição, afirmou que a próxima
gestão terá como norte a eficiência e mentos do BB podem ser desativados.
o enxugamento, além da privatização
Não é de hoje que Rubem Novaes flerta com o
“do que for possível” em relação aos mercado. Enquanto diretor do BNDES (Banco Naativos da instituição financeira.
cional de Desenvolvimento Econômico e Social),
Seguindo as orientações do futuro anunciou a necessidade de negociação de ativos no
superministro da Economia, Paulo mercado de capitais, por meio de venda de ações.
Guedes, e do presidente eleito, Novaes A ideia, segundo o economista, seria ofertar o que
descartou, por enquanto, a possibilida- fosse de interesse dos investidores. Ou seja, uma
de de privatização total do banco. Ele abertura total ao mercado neoliberal.
também não revelou quais departaFonte: SBBA
EM 2017, BRASILEIRO VIVIA COM MENOS DE UM MÍNIMO
O salário mínimo ideal para o brasileiPor outro lado, enquanto as camadas mais
ro viver minimamente bem deveria ser R$ baixas ficaram mais ainda mais pobres, os
3.754,00, mas atualmente é de R$ 957,00. 10% mais ricos teve os ganhos aumentados
Para piorar, em 2017 três em cada dez pesso- em 2,09% de 2016 para 2017. Chegaram a R$
as viveram com renda mensal menor que o 9.519,10 ao mês, em média.
mínimo vigente, R$ 937,00. É o que aponta
Ainda segundo a Oxfam, a renda mensal do
o relatório da Oxfam Brasil, ONG voltada 1% mais rico era 36,3 vezes maior do que a dos
ao combate da pobreza e desigualdade, com 50% mais pobres. A regra no Brasil é clara. O
base nos dados de renda do IBGE.
de cima sobe e o de baixo desce. (SBBA)

APÓS RESISTÊNCIA, GOVERNO ADIA
LEILÃO DA LOTEX

Depois de entidade representativa dos empregados
da Caixa ajuizar Ação Civil Pública para suspender o
leilão da Lotex, o processo foi adiado mais uma vez. A
nova data é 5 de fevereiro de 2019. Uma importante
vitória fruto da força da resistência dos trabalhadores.
A privatização da Loteria Instantânea integra o
Programa Nacional de Desestatização. Vale lembrar
que é a terceira vez que o governo tenta efetivar a venda da Lotex, cuja arrecadação financia investimentos
em favor dos brasileiros, sobretudo dos mais mais
pobres.
Do total arrecadado pelas loteriais federais nos últimos anos, quase metade foi aplicada em áreas como
saúde, segurança, educação, cultura, esporte e seguridade social.(SBBA)

VÍRGULA - O Ministério da Saúde anuncia com
estardalhaço que quase 100% das vagas do Mais
Médico já foram preenchidas. No domingo falava
em 96,6%. A intenção é fazer a população acreditar que a saída dos cerca de 8,5 mil médicos
cubanos, causada pelas hostilidades do presidente eleito, Jair Bolsonaro, não vai afetar em nada
o atendimento, principalmente nos municípios
mais carentes, distantes e nas populações mais
pobres. Não vai vírgula!
IFERENCIAL - O problema não é preencher as
vagas disponibilizadas no Mais Médicos. O grande desafio para o futuro governo é fazer com que
os médicos brasileiros substituam integralmente
os cubanos. Aceitem ir para os mais longínquos
municípios do interior brasileiro e cumpram o
expediente que os” outros” cumpriam. Aí está o
xis da questão. É fundamental lembrar que Cuba
é referência mundial no programa Saúde da Família.(SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: UILTON
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