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PRIVATIZAÇÃO I

tas. O próximo passo seria ter uma
base de fundação da PBC em cada
empresa privatizada como condição de sua licença para operar, ﬁscalizando e exigindo o cumprimento
do acordado com o governo.
A participação da fundação
daria ao governo o direito de nomear administradores cujo papel seria
veriﬁcar se os objetivos de interesse público do PBC estariam sendo
cumpridos como prometido. Isso
incluiria assegurar que os consumidores, os interesses sociais e o
interesse público viessem primeiro
lugar.

PRIVATIZAÇÃO II

Governo Fora Temer quer entregar
o que sobrou
O modelo privatista implantado na Inglaterra é o mesmo modelo iniciado e implementado pelos
antecessores do corrupto governo
Temer e sequenciado pelo mesmo.
As grandes corporações
transacionais dominam a economia brasileira. Vejamos como está
distribuído este domínio do capital
privado por setores da economia:
Montadoras [100%]; Eletroeletrônicos [92%]; Autopeças [75%]; Tele-

comunicações [74%]; Farmacêutico
[68%]; Indústria Digital [60%]; Bens
de capital [57%]; Bens de consumo [55%]; Siderurgia e Metalurgia
[50%]; Petroquímica [47%].
No sistema ﬁnanceiro, o
Banco Itaú tem 40% de suas ações
controladas pelo capital privado
estrangeiro e o Bradesco 25%. O
Banco do brasil vendeu 30% das
suas ações a investidores privados
em 2009.

PRIVATIZAÇÃO III

Em defesa das empresas públicas
a serviço da sociedade
O controle dos principais
ramos produtivos da nossa economia encontra-se nas mãos da iniciativa privada que comprovadamente não presta o melhor serviço
aos cidadãos, pois seu objetivo é
simplesmente o lucro.
A PBC inglesa comprova,
na prática, a urgência da reestatização das empresas públicas que
foram privatizadas em todas as
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL I

Governo Britânico estuda reversão do
processo de privatizações
Conforme publicamos no C
& N anterior, daremos continuidade a discussão sobre os malefícios
das privatizações.
Devido ao caos instalado no
Reino Unido pelas privatizações iniciadas nos anos 80, sob o comando
de Margaret Thatcher e sequenciada pelos seus sucessores, o governo britânico estuda a criação de
uma Empresa de Benefício Público
[PBC].
O objetivo de uma empresa de água seria entregar a melhor
água à população, o mais barato
possível e não o lucro aos acionis-
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nações.
Urge a necessidade da defesa das empresas públicas brasileiras remanescentes [BB, CEF,
Petrobras, Embraer, Eletrobras...]
e exigir a reestatização das empresas públicas privatizadas no
Brasil com o ﬁm de evitar o caos
social já instalado na Inglaterra.
Só conseguiremos isso com organização, mobilização e luta!

Corrupção: punir
os envolvidos
O Ministério Público pediu o
afastamento de todos os vice-presidentes da Caixa [um total de 12].
Investigações da Polícia Federal
apontam o envolvimento de quatro
deles em casos de corrupção. De
acordo com a PF, os quatro desviaram, via contratos de tecnologia
com o banco, R$ 385 milhões. Exigimos que todos os envolvidos sejam punidos exemplarmente.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL II

Por uma Caixa
100% pública
Chamou a atenção o esforço do corrupto governo Temer
e da imprensa burguesa. Ao se
referirem ao caso de corrupção,
procuraram denegrir a imagem da
Caixa Econômica Federal perante
população. O objetivo: facilitar sua
privatização. Para nós, está claro
que o mercado ﬁnanceiro está de
olho na CEF. O orçamento da empresa é equivalente a 1/3 do PIB.
A Caixa é do povo brasileiro e não de um governante corrupto, que nomeou aﬁliados políticos
tão corruptos quanto ele para os
cargos de direção da empresa.
Não permitiremos sua privatização. O Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região defende
uma Caixa 100% pública voltada,
sobretudo, aos programas sociais
e às políticas públicas de saúde,
educação, transporte, saneamento
e moradia popular.
PIADINHA
O louco conta para o amigo que
arrumou um novo emprego.
— Agora sou agente secreto.
— Ah, é? Mas o que exatamente
você faz?
— Sei lá... É tudo tão secreto que
eu não descobri ainda.

