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ESPECIAL CLIENTES Na Luta 
Por Direitos 

e Democracia
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Hoje é dia 
de luta

Vamos reforçar nossa mobilização para impedir as privatizações, que só vão piorar o trabalho, 
o atendimento e o papel de empresas como a Caixa e o Banco do Brasil
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Neste 6 de dezembro os trabalhadores bancá-
rios realizam um Dia Nacional de Luta em defe-
sa de todos os bancos públicos. O risco de que 
sejam privatizados (vendidos) é grande, e isso 
só vai piorar a vida dos brasileiros.
Os bancos públicos que existem hoje - como a 
Caixa e o Banco do Brasil, por exemplo -, são 
instrumentos de desenvolvimento do País. São 
instituições centenárias e que estão à frente 
de muitos programas sociais, voltados à ha-
bitação, renda, educação, crédito agrícola e 
vários outros. Minha Casa, Minha Vida, Bolsa 
Família, FIES são alguns desses programas.

Mas o governo atual e o próximo – Temer e 
Bolsonaro – insistem que é preciso vender es-
sas empresas. E hoje já existem várias ações 
para tentar “desmontar” esse patrimônio, 
como a redução de empregados, o fechamen-
to de agências e cortes de direitos desses tra-
balhadores. 
Os clientes e usuários são prejudicados com 
isso. E, se a privatização acontecer, toda a so-

ciedade sairá perdendo, porque são empresas 
lucrativas que passarão para o controle do ca-
pital privado.
Um exemplo desse desmonte é que a Caixa, 
que em 2014 possuía 101.484 empregados, 
hoje conta com apenas 86.427 trabalhadores. 
Já o BB, que em 2014 possuía 111.628 funcio-
nários, encerrou o terceiro trimestre deste ano 
com 97.232 trabalhadores. 
   Então vamos dizer não à privatização e de- 
         defender o que é dos brasileiros! Parti-
                  cipe e divulgue  essa campanha em
                        defesa dos bancos públicos.
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O Banco do Brasil é o principal agen-
te no financiamento da agricultura no 
País. Sua fundação tem investimen-
tos em educação e meio ambiente, 
e vários recursos constitucionais são 
transferidos aos municípios por inter-
médio do BB (como o Fundeb, para 
educação básica, por exemplo).
Já a Caixa é a gestora de recursos 
como os do FGTS e Seguro Desem-

prego, entre outros. Além disso, 
opera a Lotex, as Loterias Instantâ-
neas, cujo montante arrecadado é 
investido em programas sociais nas 
áreas de Educação, Esporte, Cultu-
ra, Saúde e Previdência. Só que o 
governo quer vender a Lotex (veja 
mais abaixo), e a venda só não ocor-
reu ainda porque há resistência da 
sociedade. 

TODOS OS 
BRASILEIROS 
PRECISAM DOS 
BANCOS 
PÚBLICOS

Todos os brasileiros precisam dos 
bancos públicos, assim como as ci-
dades e estados. Porque os bancos 
privados não colocam seu dinheiro 
em programas ou obras de infraes-
trutura que não tragam lucro alto e 
imediato. Por isso, impedir que esses 
bancos sejam privatizados é funda-
mental para manter o desenvolvi-
mento do nosso País.
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O governo Temer tentou ven-
der as Loterias Instantâneas 
(Lotex). O leilão deveria ter 
ocorrido em novembro, mas 
foi adiado para o ano que 
vem. Muitas vezes o apos-
tador não se dá conta, mas 
quando faz sua “fézinha” está 
investindo também em recur-
sos que serão utilizados pela 
Caixa nos vários programas 
sociais que administra.
Só no ano passado a Lotex 
teve uma arrecadação pró-
xima a R$ 14 bilhões. Desse 
montante, quase metade 
(48%) foi destinado a pro-
gramas sociais. Com o leilão 
esse percentual deve ser re-

Leilão da Lotex foi adiado para fevereiro 
Desmonte

duzido drasticamente, já que 
repasse social previsto é de 
apenas 16,7%. 
Além disso, com o interesse 
de multinacionais estrangeiras 
e a proibição de que a Caixa 

participe do leilão, o Brasil per-
de sua soberania, pois essas 
empresas não têm interesse 
em investir no País: ganham 
altas cifras e enviam as divisas 
para suas matrizes no Exterior. 

Diga não à privatização dos 
bancos públicos também 

nas redes sociais. 
No caso da Caixa existe a 

campanha “Não tem sentido” 
(www.naotemsentido.com.br), 

em que se pode enviar 
vídeos ou depoimentos a 
favor do banco público. 

Acesse, divulgue, compartilhe: 
os bancos públicos 
são dos brasileiros, 

e devem continuar assim!

PARTICIPE NAS 
REDES SOCIAIS

A preocupação dos bancos públicos vai muito 
além da busca do lucro, ao contrário dos privados


