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Diga não à privatização da
Caixa Econômica Federal

Os empregados da Caixa devem se mobilizar
desde já contra a privatização. Não deixe que
abram o capital do banco na Bolsa de Valores.
Paralisação dia 23/2, até às 12h!
A luta é de todos: do povo brasileiro, trabalhadores, estudantes,
movimento sindical e principalmente dos empregados para não
serem engolidos pelo mercado
financeiro e terem suas condições
de trabalho precarizadas com
perdas de benefícios e direitos.
Todos serão massacrados por
metas, pressão, assédio. O mercado visa apenas o lucro e trata
o trabalhador como CAPITAL
VARIÁVEL.
A Caixa é a única instituição
bancária totalmente pública do
país. Seu papel para o povo e os
trabalhadores é vital. A Caixa
patrocina o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior (FIES), repassa recursos
das loterias para projetos sociais
e instituições subordinadas ao
Governo federal atuando na área
de esportes, seguridade social,

não

à privatização
da Caixa

educação, cultura e segurança
penitenciária.

O banco centraliza operações
como o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), Programa de Integração Social (PIS)
e Habitação Popular (Programa
de Arrendamento Residencial PAR, Carta de Crédito, FGTS,
entre outros). É agente pagador
também do Bolsa Família, programa de complementação de
renda do Governo Federal e do
Seguro-desemprego. Financia
obras públicas voltadas para o
saneamento básico. Também faz
a intermediação de verbas do Governo federal destinadas ao setor
público.

A Intersindical - Central da Classe Trabalhadora e a diretoria do
Sindicato dos Bancários de Santos e Região sempre estiveram
engajadas para que bancos públicos como Caixa e BB façam seu
papel social atuando na promoção
da cidadania e do desenvolvimento sustentável do Brasil, como
agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado. É um
crime empurrar o banco para o
mercado financeiro e privatizá-lo
desviando bilhões dos bolsos dos
trabalhadores para especuladores
da Bolsa de Valores.

EXPEDIENTE

A caixa é um patrimônio do povo brasileiro, a luta é sua e é nossa, vamos resistir!
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