
O governo Bolsonaro começou o ano colocando em prática sua política de desmonte das empresas públicas 
brasileiras. Em dezembro passado já havia anunciado que pretendia realizar nove privatizações em 2021, entre 
as quais as Correios e Eletrobras. No entanto, principiou com uma reestruturação caótica no Banco do Brasil, 
chacoalhou o mercado financeiro ao trocar o comando da Petrobras e dizer que ia “meter o dedo na energia elé-
trica” e, agora, mesmo com os indicadores da pandemia de coronavírus só piorando, quer tirar dinheiro público 
da educação e saúde com a justificativa de manter um irrisório valor de auxílio emergencial.
“É inacreditável a falta de sensatez do governo Bol-
sonaro. Em plena pandemia, quando fica evidente a 
importância dos serviços e empresas públicas, como 
SUS e Caixa, por exemplo, vem com uma nova ofensi-
va de privatização”, avalia a coordenadora do comitê 
nacional em defesa das empresas públicas e repre-
sentante dos empregados no Conselho de Adminis-
tração da Caixa, Rita Serrano (veja mais informações 
no vídeo – http://bit.ly/ESeFossePrivatizado).
A alternativa, lembra Rita, é ampliar esse debate tão 
importante para a sociedade, esclarecendo que servi-
ços essenciais são um direito de todos. “Os brasileiros 
poderiam produzir aqui sua própria vacina se não fosse o corte que o governo federal fez nas universidades e 
laboratórios públicos. O próprio Butantan, nesse momento fundamental, estava na lista de privatização do go-
vernador Dória”. aponta.

Pesquisa realizada pelo MDA, instituto de opinião pública contratado pela Confederação Nacional dos 
Transportes (CNT), divulgada nesta semana mostra que a maioria da população brasileira é contrária 
à privatização de empresas públicas do País. Segundo o estudo 59,8% são contra a entrega ou venda 
do patrimônio público para a iniciativa privada; 28,6% favoráveis e 11,6% não souberam opinar ou não 
responderam. Com percentual de 30,1%, e na condição de banco 100% público, a Caixa lidera a lista de 
empresas públicas que a sociedade menos quer ver privatizada.
O levantamento também aponta que os brasileiros estão pessimistas em relação à situação do País. Para 
entre 68% e 76% dos entrevistados as condições de emprego, da renda, da saúde, da educação e da se-
gurança pioram a cada dia. Essas posições estão apoiadas na ideia de que o pacote de privatizações do 
governo Bolsonaro não se apresenta como um bom negócio e tampouco traz benefícios para o país e para 
a população, privilegiando apenas as elites econômicas e políticas. 
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CUT LANÇA CAMPANHA CONTRA PRIVATIZAÇÕES

Além da campanha permanente contra as privatizações realizada pelo Comitê Nacional em Defesa das Empresas 
Públicas, outras iniciativas se somam para defender o que é de todos os brasileiros. Uma delas é a campanha recém-
-lançada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e entidades filiadas. Com o slogan “Não deixem vender o Brasil”, 
tem como objetivo conscientizar a sociedade de que vender estatais, especialmente em tempos de crise, só beneficia 
empresários, estimulando as pessoas para que participem da mobilização mostrando indignação e contrariedade às 
privatizações pelas redes sociais. Peças publicitárias também serão veiculadas em emissoras de TV, como TVT, SBT, 
Band e Globo e em rádio, como a Band News – em rede nacional, além das próprias plataformas digitais.

PETROBRAS: O anúncio de mudança no comando da 
Petrobras no dia 19 passado ampliou o debate sobre 
a política de preços que vem sendo praticada desde 
os anos Temer com base no Preço de Paridade de Im-
portação (PPI). Ela despreza o fato de o Brasil ser um 
país produtor de petróleo e reajusta seus derivados 
(gasolina, gás de cozinha, diesel, por exemplo) com 
base na cotação do dólar e do petróleo internacional, 
fazendo explodir os valores cobrados aos brasilei-
ros: o gás de cozinha, por exemplo, pode chegar a R$ 
200 neste ano. Deyvid Bacelar, coordenador geral da 
Federação Única dos Petroleiros (FUP), explica que, 
como a Petrobras é uma empresa integrada – do poço 
ao posto – consegue assumir custos nacionalizados, 
não dolarizados, sem necessidade de se guiar pela 
PPI. E avalia que com os constantes ataques para pri-
vatização e essa atual política de preços há risco real 
de desabastecimento e criação de monopólios.

ELETROBRAS: O governo federal entregou no últi-
mo dia 23 ao Congresso Nacional a MPV 1031, para 
tentar acelerar a venda da Eletrobras. Para Ikaro 
Chaves, diretor da Associação dos Engenheiros e 
Técnicos do Sistema Eletrobras (Aesel), a entrega 
da MPV ocorre de forma intempestiva e surge como 
uma resposta ao mercado financeiro, mas não pode 
ser ignorada. “A privatização da Eletrobras vem sen-
do pensada há muito tempo, e agora o governo vai 
para o tudo ou nada com a Medida Provisória. Temos 
que enfrentar essa nova etapa da luta com muita ba-
talha virtual, cobrando os parlamentares”, aponta. 

CAIXA: Se não fosse a expertise da Caixa, milhões 
de brasileiros não teriam recebido o auxílio-emer-
gencial no ano passado. O banco público é braço do 
desenvolvimento do País em muitas frentes, mas está 
sendo fatiado para privatização. O mais recente ata-
que é a criação de um chamado “banco digital”, que 
usaria toda a tecnologia desenvolvida pela instituição 
pública, mas seria vendido a investidores privados. 
“Nos EUA, por exemplo, que não têm um banco públi-
co como a Caixa, o auxílio foi entregue pelos Correios, 
em cheque, em pleno século 21”, exemplifica a repre-
sentante dos empregados no CA, Rita Serrano.

BANCO DO BRASIL: Foi o primeiro alvo de desmon-
te neste ano, com o anúncio de uma reestruturação 
que fechará centenas de unidades pelo País e vai 
tirar do trabalho mais de 5 mil bancários, por meio 
de programa de demissão voluntária. Com isso, ha-
verá prejuízo para os bancários, pela redução de 
mão de obra e condições de trabalho piores, e para 
a sociedade, pois em muitas cidades o banco públi-
co é o único existente. O BB é líder em crédito para a 
agricultura, inclusive a agricultura familiar, que res-
ponde por mais de 70% da produção de alimentos. 
Mas sua privatização vem sendo anunciada há tem-
pos pelo ministro Paulo Guedes. Sem crédito mais 
acessível à agricultura haverá alta no preço desses 
produtos.

Ceitec: Também neste mês de fevereiro o gover-
no federal voltou à carga para liquidação da Ceitec 
(Centro Nacional de Tecnologia), que concentra o 
desenvolvimento do País na área de microeletrônica. 
Entidades representativas dos empregados tentam 
barrar a liquidação. Em ação popular apoiada pela 
Acceitec foi concedida liminar suspendendo a as-
sembleia geral extraordinária que seria realizada no 
último dia 13. Na ação são demonstradas ilegalida-
des e inconstitucionalidades na tentativa de liquida-
ção da empresa. 

ATAQUE ÀS EMPRESAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONFIRA, ABAIXO, A SITUAÇÃO NAS EMPRESAS 
PÚBLICAS, AS OFENSIVAS EM CURSO E PARTICIPE 
DAS AÇÕES PARA DEFENDER EMPRESAS, SERVIÇOS 
E BENS PÚBLICOS PARA TODOS OS BRASILEIROS:



CORREIOS: O presidente Bolsonaro entregou no dia 
24 de fevereiro ao Congresso projeto de lei que abre 
caminho para a privatização dos Correios. Segundo 
o governo o texto prevê a transformação em socie-
dade de economia mista. Para as entidades que re-
presentam os trabalhadores, a privatização só favo-
recerá as empresas compradoras ou que dominarem 
o mercado postal, que ficará abandonado sem a  ECT 
para competir com qualidade e preços acessíveis, já 
que as empresas privadas, que atuam pelo lucro, não 
vão garantir atendimento nas periferias das grandes 
cidades ou regiões distantes do Brasil, Entre os ser-
viços prestados pelos Correios estão a logística da 
distribuição das provas do Enem, de vacinas, medi-
camentos e urnas eletrônicas.

EDUCAÇÃO E SAÚDE: Para voltar a pagar o auxílio 
emergencial no irrisório valor de R$ 250, o governo 
quer retirar investimentos da educação e da saúde 
garantidos pela Constituição. É a PEC Emergencial 
186, de 2019, que agora volta ao Congresso. Ela pre-
vê fim do gasto mínimo para saúde e educação (ins-
tituído em 2017) como parte de uma série de ações 
para reduzir despesas e ajustes das contas públicas. 
Ou seja: para aprovação de algo provisório, como o 
auxílio, o governo quer mexer na Constituição e reti-
rar dinheiro de serviços essenciais, deixando a socie-
dade cada vez mais à mercê das empresas privadas. 

LIVRO O FUTURO É PÚBLICO TEM 
VERSÃO IMPRESSA

Conteúdo também está disponível na página do comitê

A edição impressa do livro O Futuro é Público, produ-
zido pelo Comitê Nacional em Defesa das Empresas 
Públicas e a Fenae a partir de estudo do Transnatio-
nal Institute (TNI), já está pronta. A obra reúne infor-
mações sobre mais de 1.400 casos bem-sucedidos de 
remunicipalização em mais de 2.400 cidades de 58 
países ao redor do mundo. Na versão em português 
tem prefácio assinado pelo presidente da Fenae, Sér-
gio Takemoto, e a coordenadora do Comitê Nacional 
em Defesa das Empresas Públicas, Rita Serrano, que 
também participa com o artigo Estado pós-pandemia 
e as empresas públicas. 
Assim que ocorra o retorno o trabalho presencial nas 
casas legislativas, a obra será entregue a parlamen-
tares como forma de esclarecer e impulsionar a luta 
contra as privatizações. Por enquanto, pode ser aces-
sada virtualmente
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