Bolsa família (via Caixa – empresa pública)
O governo Lula criou e ampliou o alcance de vários programas
sociais.
O Bolsa Família, por exemplo, é considerado o maior programa
de transferência de renda do mundo.
Implantado por Lula e aprofundado no governo Dilma,
beneficia perto de 14 milhões de famílias (50 milhões de
pessoas).
Governo Temer – Pretende priorizar os “5%” mais pobres; ou
seja, deixará de atender a 10 milhões de famílias pobres que
necessitam do benefício, segundo estimativa do estudo Os
impactos do Plano Temer nas políticas sociais: o caso do Bolsa
Família, da Fundação Perseu Abramo.
Moradia – Programa Minha Casa, Minha Vida (via Caixa) –
com 1,5 milhões de famílias beneficiadas
Governo Temer – Havia revogado em 17 de maio, via ministério
das Cidades, portaria editada pelo governo Dilma Rousseff que
autorizava a Caixa a contratar a construção de até 11.250
unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.
Voltou atrás no mesmo dia em que integrantes do
MTST ocuparam a sede da Secretaria da Presidência de República
em São Paulo.

Educação
Na educação, o acesso aos mais pobres veio por intermédio
do ProUni (Universidade para Todos),
da política de cotas,
do financiamento estudantil,
do Pronatec.

(dados 2014/2015)
PRONATEC – atingia 6 milhões de pessoas / FIES – 2 milhões
de pessoas com financiamento universitário
Criação de Universidades Federais: Governos Lula e Dilma – 18 /
Governo FHC – zero
Criação de Escolas Técnicas:
Governos Lula e Dilma – 422 no total, sendo 214 no governo
Lula
Governo FHC – zero /
Até 1994 – 140
Governo Temer – Suspendeu novas vagas para Pronatec, Fies e
ProUni como medidas de “contingenciamento”.

Bancos públicos
Caixa
Lucro
2002 – R$ 1,1 bilhões / 2013 – R$ 6,7 bilhões / 2015: R$ 7,2
bilhões
em 2 de junho de 2016 a Caixa Econômica Federal (CEF)
alcançou a segunda posição no ranking dos maiores bancos do país
em ativos (dinheiro, depósitos no Banco Central, títulos públicos e
privados, empréstimos etc.), ultrapassando o Itaú, segundo dados do
Banco Central. A liderança da lista segue com o Banco do Brasil. De
dezembro a março, os ativos da Caixa cresceram 3,08%, passando
de R$ 1,203 trilhão para R$ 1,242 trilhão. Já os do Itaú recuaram
6,6%, de R$ 1,285 trilhão para R$ 1,204 trilhão.
Banco do Brasil, banco público de economia mista
O BB é o primeiro no ranking dos maiores bancos do país em ativos.

Seus ativos também cresceram no primeiro trimestre de 2015,
passando de R$ 1,438 trilhão para R$ 1,443 trilhão – uma expansão
de 0,28% e mantendo o banco estatal no ranking das maiores
instituições financeiras do País.

Lucro
2002 – R$ 2 bilhões
2015 - R$ 14,4 bilhões
Governo Temer – Gilberto Occhi, novo presidente da
Caixa, afirmou que é favorável a abertura do capital do banco
público. A primeira etapa abrangeria as áreas de seguro, loterias e
cartões. A abertura total seria o segundo passo. Na mesma linha,
vai a presidenta do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, ao
defender concessões, privatizações e parcerias público-privadas
Energia elétrica – Eletrobras
Luz para Todos
De acordo com dados levantados pelo Censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existiam no ano de
2000 mais de 2 milhões de domicílios rurais brasileiros sem
acesso à energia elétrica, o que representava mais de 10 milhões
de habitantes não atendidos por esse serviço público.
Agravando ainda mais esse quadro de exclusão, estimava-se que
aproximadamente 90% dessas famílias possuíam renda inferior a
três salários mínimos, vivendo principalmente em localidades de
baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
Diante deste cenário, por meio do Decreto Nº 4.873 de
11.11.2003, o governo federal instituiu o Programa Nacional de
Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica (Luz para
Todos), com o objetivo de intensificar o ritmo de atendimento,
antecipando a universalização do serviço de energia elétrica, e
mitigar o impacto tarifário decorrente das obras, com a alocação
de recursos subvencionados e financiados. Desde então, o

programa já realizou mais de 3 milhões de ligações, o que
corresponde a mais de 15 milhões de pessoas beneficiadas.
Riscos – A Eletrobrás já estava ameaçada de privatização no
governo Dilma.
(http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2016/02/privatizaca
o-eletricas-goias-pode-levar-sindicatos-romper-com-governodilma-8560.html)
A empresa cobre uma área correspondente a 31% do território
brasileiro e distribui energia elétrica a mais de 6,6 milhões de
pessoas. Atualmente, participam do sistema a Companhia
Energética do Piaui (Cepisa), a Companhia Energética de Alagoas
(Ceal), a Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), as
Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron), a Boa Vista Energia e a
Amazonas Distribuidora de Energia, além das Centrais Elétricas
de Goiás.
Saúde – SUS – Mais Médicos
SUS: Em 2003, segundo o IBGE, 57,2% dos brasileiros eram
atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS).
Em 2014, pesquisa Datafolha mostrou que 92% da população
brasileira procurou atendimento no SUS e 89% da população
conseguiu ser atendida.
Mais Médicos (aproximadamente 14 mil novos profissionais): 50
milhões de beneficiados
Governo Temer – Fala em enxugar/reformar o SUS; ministro da
Saúde já anunciou que vai reduzir o Mais Médicos.
Petrobras
Lucro médio da empresa:
Governo FHC – R$ 4,2 bilhões/ano

Governos Lula e Dilma – R$ 25,6 bilhões/ano
Com a Lava-Jato - Agosto 2015 - Embora não tenha sido
comemorado pelo mercado por ser 43% menor que o mesmo
período de 2014, o balanço do primeiro semestre de 2015 da
Petrobras é o melhor entre as maiores petroleiras do mundo; a
companhia alcançou lucro líquido de R$ 5,8 bilhões e lucro
operacional de R$ 22,8 bilhões, resultado bem melhor do que o de
gigantes americanas como a Chevron e Exxon, que registraram
quedas respectivas de 69% e 49%; já a Britsh Petroleum (BP) viu
seu lucro despencar 144%.
Mesmo em um cenário de instabilidade, a estatal brasileira
conseguiu elevar sua produção de petróleo e gás natural em
9%; só no pré-sal, cuja exploração se quer alterar, a produção
atingiu em junho de 2015 o recorde de 747 mil barris por dia.
Março 2016 – Petrobras teve prejuízo líquido de R$ 34,836 bilhões
em 2015. A maior parte veio do ajuste, para baixo, no valor dos
ativos (reservas, plataformas, campos etc) da companhia. Em meio à
crise detonada pela devassa das investigações da Operação LavaJato, a Petrobras atribuiu o prejuízo recorde ao ajuste (impairment)
de ativos e de investimentos. A empresa teria registrado lucro
líquido de R$ 13,6 bilhões, não fosse a necessidade de registrar a
baixa contábil de ativos e investimento, além das perdas
ocasionadas pela valorização do dólar frente ao real.
Governo Temer – O novo presidente da Petrobras, Pedro
Parente, afirmou em sua posse que a empresa apoia a revisão da
Lei de Partilha, com a substituição da obrigatoriedade de
participação em pelo menos 30% dos investimentos na exploração
do pré-sal, o chamado direito de preferência. As declarações de
Parente são um apoio explícito ao PL 4567, que deriva de projeto
de José Serra, aprovado no Senado, que começa a desmontar o
regime de partilha.

Pobreza – Brasil sem Miséria
Somados aos programas criados por Lula, o Brasil sem Miséria,
lançado por Dilma em 2011, fez com que vinte e dois milhões
de brasileiros deixassem a extrema pobreza.

Alguns comparativos:
Desigualdade Social:
Governo FHC – Queda de 2,2%
Governo PT – Queda de 11,4%
Taxa de Pobreza:
2002 – 34%
2012 – 15%
Taxa de Extrema Pobreza:
2003 – 15%
2012 – 5,2%
Índice de Desenvolvimento Humano:
2000 – 0,669
2005 – 0,699
2012 – 0,730
42. Mortalidade Infantil:
2002 – 25,3 em 1000 nascidos vivos
2012 – 12,9 em 1000 nascidos vivos
Nos governos Lula e Dilma também foi intensificado o combate
ao trabalho infantil e ao trabalho escravo e criadas políticas
públicas que dignificam a diversidade social, para mulheres,
adolescentes, LGBTs etc

As ´pautas-bomba´
Projeto de lei do Senado (PLS) 555, que passou no Senado com
avanços obtidos após mobilizações e hoje (no dia do ato, 6 de
junho de 2016) aguarda votação como PL 4918 na Câmara dos
Deputados - pode transformar todas as empresas públicas
brasileiras em sociedades anônimas e traz restrições à
participação dos trabalhadores nos conselhos das empresas.
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 30, continuidade do Projeto de
Lei 4330, que permite a terceirização sem limites em todos os
setores;
PLS 432, que flexibiliza o conceito de trabalho escravo e abre
margem para que esse tipo de condição não seja definitivamente
extinta no País e a redução da idade de trabalho.
Sociais: Estatuto da Família (PL6583/2013), Maioridade Penal
(PEC 171/1993), Lei Antiterrorismo (PL2016/2015),
Criminalização das Vítimas de Violência Sexual (PL5069/2013) e
Desarmamento (PL3722/2012).
Fontes: Cartilha do PT, a partir de estatísticas captadas em diversas fontes
que mostram conquistas que o Brasil vinha realizando desde 2003
(cartilha feita pelo Partido dos Trabalhadores).
Blog https://leonardoboff.wordpress.com/2014/10/11/dados-governosfhcpsdb-e-lula-dilmapt-por-hildegard-angel-jornalista/, a partir de dados
da OMS, ONU, Banco Mundial, IBGE, Unicef, DIAP.

