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SANTANDER SUSPENDE PROMOÇÕES E CONTRATAÇÕES

Todas as contratações e movimentações de cargo do Santander estão
suspensas até abril de 2020, na plataforma Meu Lugar, segundo comunicado interno emitido pelo presidente do banco, Sérgio Rial. Com a
justificativa de que o cenário econômico não está definido, o anúncio
foi feito após festa de fim de ano.
A desculpa do Santander se apoia
na redução taxa básica de juros
(Selic) para 4,5% ao ano, mas estima crescimento do lucro superior
aos anos anteriores. Para 2020, a
estimativa é de R$ 16 bilhões. Em
2018, o banco espanhol lucrou R$
12,398 bilhões e até setembro deste
ano rendeu R$ 10,8 bilhões.
Ou seja, como a meta fixada é ousada, o quadro reduzido de funcionários será pressionado a entregar

resultados maiores ainda. Isso resultará em
sobrecarga e adoecimento. Curioso saber que
nesse período de suspensão de contratações,
pode haver desligamentos.
A desculpa estapafúrdia da redução da Selic
como argumento para não realizar novas contratações, deveria diminuir a fome exacerbada
dos lucros do Santander. Mas a atitude é contrária a lógica. Bate recordes de ganhos, pratica
taxas e tarifas abusivas, além de adoecer trabalhadores com as metas.
Fonte: SBBA

NOTA DA CTB CONTRA A MP 914

Um novo capítulo da ofensiva do governo
Bolsonaro contra a Educação e os trabalhadores do setor público foi inaugurado
na véspera do Natal (24) com a publicação da Medida Provisória 914/2019, que
reduz ainda mais a autonomia das universidades, dos Institutos federais e do Colégio Pedro II.
Como regra do governo de extrema direita, a MP foi elaborada de forma autoritária, sem prévia consulta à comunidade
universitária e suas entidades representativas, e publicada de forma traiçoeira
no célebre feriado com o indisfarçável
propósito de dificultar a mobilização e os
protestos.
A medida também ofende a Constituição, visto que não há nenhuma urgência
que justifique sua edição. Traduz apenas
o afã governamental de destruir as conquistas democráticas e abrir caminho
para implantar um regime neofascista co-

mandado por milicianos.
A CTB repudia veementemente esta atitude deplorável do presidente, que ao invés de ampliar a
autonomia reduz e engessa, retirando direto dos
conselhos superiores, segregando a comunidade,
que luta por eleições democráticas e paritárias.
Nossa central está em contato com parlamentares articulando iniciativas no Congresso visando
a revogação da MP e conclama professores, técnicos administrativos e alunos das universidades
à mobilização imediata para defender os espaços
democráticos conquistados na universidade e
barrar o retrocesso.

BOLSONARO VAI “REPAGINAR”
PROGRAMAS DO GOVERNO LULA
A falta de marcas sociais é um dos retratos do
primeiro ano de Jair Bolsonaro na Presidência.
Com a popularidade em viés de baixa, o governo decidiu apostar em iniciativas voltadas
às populações mais pobres e vulneráveis. Mas,
sem ideia do que fazer, Bolsonaro se limitará
a “repaginar” programas criados na gestão do
ex-presidente Lula, como o Bolsa Família e o
Minha Casa, Minha Vida. Seu plano mais “ousado”, até o momento, é a decisão de mudar o
nome desses programas.
“O núcleo político avalia que a falta de uma
agenda social é o maior problema de Bolsonaro, que tem enfrentado queda de popularidade”.
Daí a conclusão do governo de que precisa investir em pautas sociais para se aproximar da
população mais pobre. Um dos planos, então,
é lançar até maio um Bolsa Família turbinado
e rebatizado – uma das possibilidades é que se
chame Renda Brasil. Segundo dados do governo, o programa atende hoje 13,5 milhões de
famílias com renda mensal inferior a R$ 178.
O Minha Casa, Minha Vida também terá
continuidade. Criado em 2009, o programa
tinha 44.426 moradias com obras paradas em
novembro, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional. Agora, Bolsonaro quer reapresentá-lo com outro nome e por meio de
sistema de “voucher”– vale que asseguraria um
crédito para compra, construção ou reforma
da casa própria. O valor será definido a depender de fatores como a região do País. A ideia
é atingir famílias com renda de até R$ 1.200
mensais que vivem em moradias precárias nos
municípios com até 50 mil habitantes. Nada
muito diferente, portanto, do que os governos
Lula e Dilma fizeram.
Fonte: vermelho Com informações do Estadão
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HUMOR

- Vendo: Apartamento, 2 quartos, sala, cozinha , banheiro, varanda ,
primeiro andar , uma vaga garagem descoberta. Condomínio Eco América.
- Alugo: Apartamento, triplex 3 suites, garagem com portão eletronico
Rua Castro Alves - São Caetano. Contato: (73) 98805-3044 Helma/
99849-4020 Lucas.
- Vendo: Casa com 3/4, garagem, duas salas, cozinha, banheiro social,
área na frente. Contato: 99125-6585.
- Vendo - Apartamento com 3/4 (1 suíte), garagem, elevador. Rua Barão do Rio Branco, Centro. Contato: Jonas (Bradesco) - (73) 991128713.
- Vendo - Dois terrenos 14 por 18 (total), na Baixa Fria, no Bairro
Nova Itabuna. Tudo legalizado. Contato: (73) 9132-9932/ 9932-5420
(Bira).
- Vendo: Apto, 4º andar, Cond, Jorge Amado, em frente ao Colégio Ciomf, com 3/4 (um suíte e closet), todos com varanda coberta.
Banheiro social, área de serviço, cozinha e duas salas. Contato: (73)
98844-0387/ 98123-8469.
- Vendo: Terreno no Loteamento Parque Verde, nº 3, Qd. K, Rua A,
bairro de Fátima, com 169,00m². Contato: (73) 99123-8130.
- Vendo: Apto: 3/4 (sendo uma suíte), sala, cozinha, vaga para 2 carros.
Rua José Alves dos Reis, Jd.Vitória, à 400 metros do Shopping. Contato:
98869-5626 (Thiago)
- Vendo: Terreno 20x8, loteamento Cleber Gally (Gally), próximo a
Ijreja Congregação Cristã do Brasil, barro Sto. Antônio. (73)988383272 - Alane
- Vendo: Dois terrenos no loteamento Top Park, quadra D3, lote 11 e
12. Contato: (73)98896-5616 - Cid.
- Vendo: Apto no Cond. Jaçanã, bloco 2, apto 203. Contato: (73)988965616 - Cid.

ANO NOVO, VIDA NOVA, PLANOS NOVOS..

DOMINGO (05)
- 8h: Baba dos bancarios
Plantonista: CID

“Árvore plantada com amor ninguém derruba. Quem planta árvores cria raízes. Quem cultiva amizades também.” - Provérbio Chinés

