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Bancários mandam recado aos priva stas

VAI TER RESISTÊNCIA!
Diante do anúncio do próximo
governo de que privatizará as empresas estatais, o que coloca em risco a
Caixa Econômica, o Banco do Brasil e
o Banco do Nordeste, funcionários das
três instituições ﬁnanceiras deﬂagraram neste ﬁnal de ano um grande movimento em defesa dos bancos públicos, que tende a crescer e se fortalecer ainda mais no próximo ano. O ponto de partida foi o Dia Nacional de Luta
realizado em 6 de dezembro, que mobilizou trabalhadores e suas entidades
na maioria dos estados.

Ato em frente à Caixa Farol foi o principal foco da mobilização no Dia Nacional de Luta em Defesa dos Bancos Públicos

Manifestação no BB Farol

Bancários da Caixa aderiram ao movimento

Manifestação no BNB Farol

Diretores do Sindicato denunciaram nas agências a política privatista do próximo governo

Em Alagoas as manifestações
duraram três dias, começando em 4
de dezembro pelas agências de Arapiraca. Depois, os protestos se estenderam por unidades de Maceió, culminando no dia 6 com um grande ato público no bairro do Farol. Além de conversar com os funcionários e convocálos para a luta, o Sindicato abriu diálogo com a sociedade, alertando sobre
os prejuízos que a privatização dos
bancos causará à população, às políticas públicas e ao setor produtivo.
“Enfraquecer, fatiar, reduzir ou
privatizar essas instituições ﬁnanceiras ocasionará não apenas perda de
emprego e direitos para os seus funcionários, mas um verdadeiro caos social e econômico, que atingirá sobretudo os mais fracos. Programas governamentais importantes, como o Bolsa
Família, o Minha Casa Minha Vida, o
Fies, o ProUni, a concessão de crédito
para a agricultura e o ﬁnanciamento
das micro e pequenas empresas, correm o risco de deixar de existir e prejudicar toda a sociedade brasileira”, destacou o presidente do Sindicato, Márcio dos Anjos.

Acesse: www.bancariosal.com.br

Rilda Alves, presidenta da CUT-AL

Paulo Bob, diretor do Sindpetro

Luciano Santos, diretor do Seec-AL e CUT

José Ferreira, presidente Sind. Vigilantes

José Cícero, Diretor Sind. Urbanitários

Manoel Moisés, diretor do Sindpetro

Lideranças de outras categorias
manifestam apoio aos bancários

Momento exige
união dos trabalhadores
e reação conjunta
da sociedade
Devido a amplitude dos prejuízos causados pela política privatista,
que mira também outras empresas
lucrativas e estratégicas, como a Petrobras e a Eletrobras, o movimento
em defesa dos bancos públicos propõe a construção de algo maior, que é
a mobilização da sociedade e de todos
os trabalhadores para defender as
empresas estatais, os direitos, a cidadania, a democracia e várias outras
conquistas que estão ameaçadas.
“Nós, bancários, que somos
uma das categorias mais organizadas,
devemos ajudar no passo inicial. Primeiro defendendo as empresas públicas que trabalhamos, depois, conquistando outras levas de trabalhadores.
Isto é possível, e será preciso no ano
que vem. Portanto, todos engajados,
todos na Luta”, conclama o presidente
do Sindicato.

Márcio dos Anjos, presidente do Sindicato

Funcionário da
Caixa e diretor
de Comunicação
do Sindicato,
Ismael Monteiro
reforçou a
campanha
lançada pela
Fenae: ‘Não
tem sentido
enfraquecer,
fatiar, reduzir
e privatizar
Caixa’

O Dia Nacional de Luta em Defesa dos Bancos Públicos contou com a
adesão de outras categorias em Alagoas, a exemplo dos urbanitários e
petroleiros, que também lutam contra a privatização da Companhia
Energética de Alagoas (Ceal) e da Petrobras. A Central Única dos
Trabalhadores (CUT) manifestou, igualmente, sua solidariedade ao
movimento, colocando-se na linha de frente para o enfrentamento ao governo
entreguista. Os vigilantes, colegas de banco, também participaram do ato
público.

Cícero Matheus, diretor do Seec-AL

BNB Arapiraca durante a mobilização

Avançar juntos na luta
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Thyago Miranda, diretor do Seec-AL

Carlos Alberto, diretor do Seec-AL

