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SESSÃO ESPECIAL DISCUTE PRIVATIZAÇÃO DOS
BANCOS PÚBLICOS
Debater os impactos da privatização dos bancos públicos para o
desenvolvimento econômico regional. Este é o objetivo de uma sessão
especial, que ocorrerá hoje (13), às
16 horas, na Câmara de Vereadores
de Itabuna. A sessão é uma iniciativa do mandato do vereador Jairo
Araújo (PCdoB). Confira abaixo
entrevista com o vereador sobre a
importância em se defender os bancos públicos.
Entrevista com Jairo Araújo –
1) O que o motivou a solicitar sessão especial na Câmara de Vereadores, com o
objetivo de discutir os bancos públicos?
Jairo: Há uma política de desmonte do estado nacional, a partir do Golpe que levou
o atual presidente da república, ilegítimo Michel Temer, ao poder. Nesta política de
venda do patrimônio nacional, está na alça de mira os bancos públicos, como Caixa
Econômica, Banco do Brasil e Banco do Nordeste. Entendemos que esta sessão é importante para levarmos as informações à população sobre os riscos e as consequências
destas privatizações, caso se concretizem.
2) Qual a relação dos bancos públicos com o nosso município?
Jairo: Os bancos públicos têm um papel relevante no Brasil e também nos municípios, pois atuam como veias do desenvolvimento das economias locais. Através das políticas públicas adotadas nos governos Lula e Dilma, milhões de pessoas tiveram acesso
aos bancos públicos, potencializando também a economia. Caso a privatização ocorra,
municípios menores quebrarão. Aposentadorias, FGTS, programas sociais, como o
Minha Casa Minha Vida, são políticas públicas executadas a partir da existência dos
bancos públicos. Por isso é necessário, cada vez mais, que a população tenha acesso a
essas informações.
3) Na sua opinião, que papel os bancos públicos devem cumprir junto ao povo
no sentido de promover a cidadania e o desenvolvimento nacional?
Jairo: Entendemos que bancos como BB, Caixa e BNB desempenham papel crucial
no desenvolvimento regional, constituindo canais de direcionamento de crédito para
fomentar o desenvolvimento econômico e a infraestrutura das respectivas regiões, bem
como o acesso da população a políticas públicas voltadas para moradia, geração e distribuição de renda.

TRABALHADORES UNIDOS
CONTRA AS REFORMAS

Milhares de trabalhadores e trabalhadoras foram
às ruas em todo o país na última sexta-feira (10/11),
Dia Nacional de Mobilizações. Os manifestantes
alertaram à população sobre todos os ataques do
governo neoliberal, como a reforma trabalhista, que
entrou em vigor no sábado (11/11), a reforma da
Previdência, que deve ser votada ainda neste mês,
flexibilização do combate ao trabalho escravo, dentre outros pontos.
Em Itabuna, houve caminhada que saiu do Jardim do Ó e percorreu toda a Avenida Cinquentenário, centro da cidade. Nas bandeiras, cartazes e
discursos dos trabalhadores, a preocupação e o sentimento de indignação, frente os prejuízos orquestrados por Temer.

AMANHÃ TEM CONFRATERNIZAÇÃO
DE ITORORÓ

Está confirmada a nossa confraternização amanhã (14), véspera de feriado. Aguardamos todos vocês!
Local: Churrascaria Sousa
Horário: 20h30
Atração: Jorge Cardeal
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: UILTON
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