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MINAS GERAIS - I

Acionistas da Samarco levaram quase
R$ 2 bilhões em 2014

A Vale (ex-Vale do Rio Doce) e
a anglo-australiana BHP Billiton são as
acionistas majoritárias da Samarco,
empresa responsável – ou seria
irresponsável? - pelas duas represas
que se romperam em Mariana, Minas
Gerais. Os números da Samarco são
impressionantes: em 2014, distribuiu
quase R$ 2 bilhões a seus acionistas

e produziu 26 milhões de toneladas de
minério de ferro.
A maior parte do minério
extraído é exportada a baixo valor.
Depois, voltará ao país em forma de
manufatura - trilhos, trens, navios, etc
- pela qual pagaremos um preço
várias vezes superior ao cobrado na
venda do minério.

MINAS GERAIS - II

Denúncia: em 2014, Mariana ficou só
com 0,7% do lucro obtido pela Samarco

Conforme denuncia o jornalista
Luiz Carlos Azenha, do lucro obtido pela
Samarco no Brasil em 2014, o
município de Mariana (MG) ficou com
apenas 0,72%. Enquanto isso, os
acionistas ficaram com 65% dos
ganhos. Ou seja, somente uma ínfima
parte da renda gerada com a
exploração do minério de ferro acaba
ficando com aqueles que são os donos,
de fato, da riqueza, o povo mineiro e
brasileiro. Mas não é só isso. Agregado

a esses pífios 0,72%, o povo mineiro
fica com a pavorosa destruição
ambiental.
Em seu sítio na Internet,
www.viomundo.com.br,
seção
denúncias, o jornalista Luiz Carlos
Azenha tem publicado muitas
informações e importantes reflexões
sobre o caso das represas de Mariana
e sobre os problema da mineração. Ele
ressalta os efeitos nocivos da
privatização da Vale do Rio Doce.

PRIVATIZAÇÃO

Exploração da riqueza mineral do país
gera empregos no exterior

A privatização da Vale do Rio
Doce foi um dos crimes de lesa-pátria
cometidos pelo governo de Fernando
Henrique Cardoso.
Em outra
oportunidade tocaremos no assunto.
Hoje, vamos falar de um dos efeitos
nocivos dessa privatização: a geração
de empregos no exterior.
O minério extraído deveria ser
encaminhado a uma siderúrgica, após,
a uma metalúrgica, a uma laminadora,
etc, aqui em nosso país. Neste ciclo,
estaríamos agregando valor e gerando
empregos aqui no Brasil. Ao invés
disso, acontece o que descrevemos
na primeira matéria acima, e os
empregos são criados no exterior.
É possível que você ainda

lembre. No Curtas e Novas nº 2788,
de 20/06/2012, abordamos a questão
da exploração desvairada da reserva
mineral de Carajás, no Pará. Baseados
em matéria do jornalista Lúcio Flávio
Pinto, afirmávamos que “a dilapidação
da imensa riqueza de Carajás é um dos
efeitos altamente deletérios para nosso
povo resultantes das privatizações“.
Fazendo um balanço dessa
exploração, o jornalista concluía que “A
Vale é boa para si e os seus grandes
clientes. Mas não - ao menos na
mesma medida - para o Brasil”.
Para reler o C&N citado
acima,
acesse
http://
bancariospassofundo.org.br/restrito/
upload/cen/492.pdf.

BANRISUL

Delegados sindicais
se reunirão em POA

Na sexta-feira, 20/11, os
delegados e delegadas sindicais do
Banrisul estarão reunidos em Porto
Alegre. O encontro acontece na nova
sede da Fetrafi-RS. Na pauta, informes
da Campanha Nacional dos Bancários
2015, defesa do Banrisul como banco
público e outros assuntos.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PLS 555 foi tema de
debate em Brasília

Na quinta-feira, 12/11, foi
realizado, no auditório do Senado
Federal em Brasília, um grande debate
sobre o Projeto de Lei 555, o chamado
Estatuto das Estatais. O encontro foi
organizado pela Fenae e contou com o
apoio da CUT, CTB, CSP Conlutas, da
Contraf, da Federação Única dos
Petroleiros (FUP) e da Federação
Nacional dos Portuários.
“Nós queremos debater o
projeto, pois trata-se de uma grande
ameaça à Caixa, ao BNDES, à
Petrobras, aos Correios e a outras
empresas públicas federais, estaduais
e municipais. Graças à nossa
mobilização inicial, evitamos a votação
em regime de urgência. É preciso, no
entanto, intensificar os esforços contra
a proposta” afirmou, na abertura, o
presidente da Fenae, Jair Pedro Pereira.
Os participantes do debate
foram unânimes em apontar a
necessidade de sindicatos e
movimentos sociais intensificarem a
mobilização contra o projeto. Na página
do SEEB-PF na Internet, pode ser lida
matéria completa sobre o encontro.
PIADINHA
- Mamãe, mamãe...por que a noiva
está vestida de branco?
- Porque é o momento mais feliz de
sua vida.
- Ah!...E por que o noivo está vestido
de preto, então?
- Cala essa boca!

