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A série de reportagens “Públicas sob Ataque” foi produzida durante o mês de 
maio de 2017 para dar subsídios aos debates do seminário “Em defesa das 
Empresas Públicas”, realizado em 7 de junho de 2017 em Brasília. Ela aborda 
as ameaças e ações privatistas já consolidadas pelo governo de Michel Temer 
nas seguintes empresas: Petrobras, BNDES, Casa da Moeda, Embrapa, 
Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa e Correios. O leitor verá que os temas se 
repetem: demissões, fechamento de locais de trabalho, retirada de direitos 
trabalhistas, precarização das relações negociais. Estratégias de um governo 
cuja ascensão não veio pelas urnas, e cujo projeto político e econômico jamais 
seria referendado pela maioria da sociedade brasileira.

A série foi organizada e produzida pelo Comitê Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas, com o apoio da Federação Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa (Fenae). Entidade organizativa cuja origem se confunde com 
a luta contra as privatizações, o comitê desempenha desde 2016 o papel de 
agregar as diversas entidades e instâncias na defesa das empresas públicas. 
Nascido nas mobilizações contra o Projeto de Lei do Senado (PLS) 555, que 
resultou no Estatuto das Estatais, lançou em junho de 2016 a campanha “Se é 
público, é para todos”, de amplo alcance nacional, para informar a sociedade 
e as categorias de trabalhadores organizadas sobre os riscos presentes 
em projetos no Congresso Nacional, organizar debates, buscar o apoio de 
parlamentares e elaborar estratégias de resistência às privatizações.

Esta é uma batalha cuja necessidade se faz cada dia mais presente, num ritmo 
exponencial de ameaças e ataques que precisam de respostas urgentes. 
Nossa mobilização é a mais importante delas, pois defender as empresas 
públicas é defender o Brasil!

Maria Rita Serrano 
Coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas

Defender as empresas públicas
é defender o Brasil
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A Petrobras é uma das empresas 
líderes mundiais em energia, criada 
em 1953 pelo governo de Getúlio 

Vargas. Não por acaso, nas duas grandes 
investidas de governos neoliberais no Brasil 
(era FHC e a atual) a Petrobras foi um dos 
primeiros alvos – em 1995, a luta por sua 
manutenção como patrimônio nacional 
resultou num duro enfrentamento com os 
trabalhadores em greve, com a ocupação 
de refinarias pelo Exército. E, agora, na 
tentativa de defesa do pré-sal, tesouro 
brasileiro que a depender do governo 
golpista vai beneficiar apenas o capital 
estrangeiro.

“As ameaças que pesam sobre a Petrobras 
pesam também sobre o Brasil, porque 
a exploração do petróleo por empresas 
privadas não se traduz em desenvolvimento 
da sociedade. Isso só ocorre se o controle 
da atividade, estratégica, for feito pelo 
Estado, com a utilização dos recursos para 
o crescimento do País”, afirma o secretário 
de Relações Internacionais da Federação 
Única dos Petroleiros (FUP), João Antônio 
de Moraes.

Ele cita como exemplos a gestão em dois 
países ricos em petróleo: Noruega e Nigéria, 

que seguiram caminhos diametralmente 
opostos. O primeiro com rígido controle 
do Estado e grande desenvolvimento no 
século 21 e, o outro, com a primazia a 
empresas estrangeiras, desinteressadas no 
crescimento do país e onde mais de 60% 
da população vive na pobreza.

Ameaças – Concretamente, as principais 
ameaças à Petrobras até o momento 
são a venda de ativos (onde já existe o 
investimento tecnológico no local a ser 
explorado), a privatização das reservas do 
pré-sal e outras áreas e a desarticulação da 
empresa integrada. O conceito de empresa 
integrada refere-se àquela que atende a 

Petrobras
Riqueza brasileira ameaçada pelo governo Temer
Veja como a empresa, criada na década de 1950, vem sendo dilapidada pelos 
golpistas; reação é urgente
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todos os segmentos da cadeia produtiva, 
o que possibilita, por exemplo, que na 
oscilação de preço do barril de petróleo 
seja possível vender o óleo cru na alta e o 
derivado petroquímico na baixa, evitando-se 
assim as perdas.

Segundo explica Moraes, quando os ativos 
são vendidos essa integração deixa de 
existir. E isso já aconteceu na Petroquímica 
de Suape, em março passado. A venda 
do complexo para a companhia mexicana 
Alpek havia sido suspensa pela Justiça 
sob a alegação de que o valor negociado 
(R$ 1,2 bilhão) estava muito abaixo do 
investido na construção do empreendimento 
(aproximadamente R$ 9 bilhões), mas 
acabou sendo efetivada. “Foi praticamente 
uma doação”, aponta o representante da 
FUP, lembrando que o mesmo ocorre no 
campo de Carcará, na região do pré-sal da 
Bacia de Santos, onde se considerou a U$ 1 
o preço do barril do petróleo, quando o valor 
real seria de U$ 50.

Em novembro passado, a Agência Nacional 
de Petróleo (ANP) também aprovou a venda 
de 66% da participação da Petrobras neste 
campo para a norueguesa Statoil. A FUP 
conseguiu liminar contra a venda, mas 
foi derrubada no último dia 2. “No intuito 
de legar aos estrangeiros a riqueza do 
petróleo brasileiro o governo Temer também 
não admitiu a participação de empresas 
nacionais em licitações”, explica o dirigente.

A afirmação corresponde ao que ocorreu, 
por exemplo, na retomada das obras do 
Complexo Petroquímico do Estado do Rio 
de Janeiro (Comperj). A Petrobras lançou 
licitação para construir ali a unidade de 
processamento de gás natural (UPGN), mas 
convidou apenas empresas estrangeiras para 
participar da concorrência, com a justificativa 
de que a Comperj é alvo de investigações da 
Polícia Federal na Operação Lava Jato.

Outra venda altamente questionável é 
a de gasodutos no Sudeste. A Nova 
Transportadora do Sudeste (NTS), subsidiária 
responsável pelo escoamento de 70% do 
gás natural do País, foi repassada a um 
grupo de investidores estrangeiros liderados 
pela canadense Brookfield Infrastructure 
Partners (BIP). A Petrobras agora será 
cliente da empresa. “Ou seja, após vender e 
deixar de ser a dona, a Petrobras vai alugar 
o equipamento”, compara Moraes.

Pré-sal – Quando descoberta, em 2007, 
a grande jazida de petróleo localizada 
abaixo do leito do mar, a camada de pré-sal 
representou uma grande esperança de
investimentos para o desenvolvimento do 
Brasil. Com volume de aproximadamente 50 
bilhões de barris, o pré-sal surgiu como forte 
impulsionador para garantir um Brasil melhor 
a muitas gerações futuras, e uma novo marco 
regulatório foi sancionado pelo governo Lula 
três anos depois.
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depreciação do patrimônio nacional, sem de 
fato aprofundar a importância da empresa e 
seu papel estratégico para a Nação. “Hoje 
todos falam do prejuízo da Petrobras. No 
entanto, poucos têm conhecimento que a 
empresa adotou o impairment desde 2014”, 
pontua Moraes.

Impairment é um termo em inglês cujo 
significado mais próximo está relacionado 
à deterioração, ao ativo imobilizado das 
empresas e, por consequência, ao seu 
controle patrimonial. Uma desvalorização 
“maquiada” do patrimônio, que traz 
vantagem na hora do pagamento de tributos. 
“Em 2014 o impairment foi usado por 90% 
das empresas do setor, quando o preço do 
barril de petróleo caiu expressivamente. Mas 
o cenário não se repetiu nos anos seguinte, e 
em 2016 quase nenhuma empresa o adotou. 
Com isso, o resultado contábil da Petrobras 
aparece como prejuízo, mas o dado não 
corresponde à realidade, pois em
nenhum desses anos ela deixou de receber 
o suficiente para quitar suas dívidas e fazer 
os investimentos previstos”, explica.

Foi o suficiente, porém, para que houvesse 
uma ampla campanha da mídia alertando 
sobre os prejuízos da empresa nacional, 
ajudando a destruir sua imagem e a propiciar a 
venda de seu patrimônio a preços reduzidos. 
De acordo com Moraes, pequenos acionistas 
da Petrobras já questionam na Justiça essa 
“maquilagem” no balanço.

A lei de partilha estabelecida beneficiava a 
Petrobras como operadora única. O novo 
marco também criou outra empresa estatal, 
a Pré-Sal SA, para gerir os interesses da 
União nos consórcios que seriam feitos para 
exploração. A lei estabelecia ainda o Fundo 
Social, para gerir parte dos recursos do pré-
sal destinados a setores como saúde, meio 
ambiente, ciência e tecnologia e combate à 
pobreza.

Mas, com o golpe, a lei foi mudada, abrindo-
se a exploração do pré-sal a empresas 
estrangeiras. À época, a estimativa era de que 
as perdas em saúde e educação poderiam 
chegar a R$ 50 bilhões, considerando-se 
apenas a área de Libra - como o pré-sal era 
avaliado em mais de dez vezes a área de 
Libra, porém, o cálculo poderia ser estimado 
em R$ 600 bilhões em termos de pré-sal e, 
como um todo, chegar a 1 trilhão de reais. 
“É um impacto imenso, violento, para a 
sociedade”, avalia o dirigente.

Ataques – Apesar disso, o que se viu e 
ainda se vê no noticiário comercial sobre a 
Petrobras passa longe da discussão sobre 
a soberania e uso dos recursos petrolíferos 
pelos brasileiros. Associada à Lava-Jato, 
a Petrobras é notícia especialmente em 
reiterados ataques na mídia sobre seu 
desempenho. Apesar da indiscutível 
importância das investigações sobre 
corrupção em todos os âmbitos, o viés 
dessa comunicação tem foco exclusivo na 
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Reversão – Para ele, é preciso ter 
consciência de que esse governo é 
ilegítimo e, portanto, um interceptador das 
vendas do patrimônio brasileiro. “Nenhum 
programa na eleição presidencial trazia 
como proposta vender a Petrobras, Temer 
não tem autoridade nem legitimidade para 
fazer isso e, assim, essas vendas de fato 
não têm validade”, avalia. A FUP busca 
mecanismos, inclusive na Justiça, para 
conseguir a reversão e barrar esses e outros
prejuízos, cuja somatória é incalculável 
para a sociedade, já que envolve ainda 
milhares de demissões – a paralisação 
de obras no setor atinge empregados e 
prestadores de serviço, atingindo mais 
de 50 mil trabalhadores e catapultando a 
economia de pequenas cidades para onde 
muitos se deslocaram à época da conquista 
do emprego.

“É por isso que temos que intensificar cada 
vez mais a divulgação do que está ocorrendo 
na Petrobras e outras empresas atingidas 
por esse governo. É preciso conhecer os 
fatos para poder lutar, para fazer a luta 
política”, afirma o representante da FUP, 
destacando o papel do Comitê Nacional 
em Defesa das Empresas Públicas como 
catalisador dessas tantas categorias que 
formam a classe trabalhadora brasileira. 
“É impossível imaginar uma disputa sem 
a participação de todos. Temos que 
somar, pois estamos diretamente ligados; 
petroleiros, bancários e muitas outras 
categorias. Nossa resistência deve ser 
articulada e unitária”, finaliza.
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Criado em 1952, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social, BNDES, é uma empresa 

pública do governo federal voltada para o 
financiamento de longo prazo e investimento 
nos mais variados setores da economia, 
dando suporte a projetos de todos os portes, 
inclusive a pessoas físicas. Mas, sob o 
governo Temer, corre sério risco de perder 
esse protagonismo como impulsionador do 
desenvolvimento.

“Nosso maior desafio, hoje, é mostrar para a 
sociedade a importância de um país ter um 
banco de desenvolvimento. Sem o BNDES 
o sonho do Brasil ser um país desenvolvido 
estará muito mais distante”, assegura 
o economista Thiago Leone Mitidieri, 
presidente da Associação dos Funcionários 
do banco (AFBNDES). Ele destaca que 
os principais países desenvolvidos têm 
bancos nesse formato, e que na Alemanha, 
por exemplo, situada entre os três maiores 
sistemas industriais do mundo, há um banco 
de desenvolvimento para cada estado, 
além do KfW, que atua nacionalmente.

Contramão - Desde o início do governo 
Temer, porém, o BNDES se tornou alvo 
de ações que apontam para a contramão 

desse papel. Em dezembro passado, o 
banco sofreu uma dura descapitalização, 
pois teve que devolver R$ 100 bilhões 
ao Tesouro Nacional, sob justificativa de 
ajudar na recuperação das contas públicas 
e retomada econômica. Um paradoxo, já 
que para tentar reequilibrar as contas, em 
plena recessão, o governo resolveu tirar 
justamente de onde se poderia esperar 
aporte a empresas e empreendimentos a 
juros mais baixos.

Outra investida veio com a Medida Provisória 
(MP) 777, que acaba com a Taxa de Juros 
de Longo Prazo (TJLP) e cria uma nova taxa 
básica para os empréstimos praticados 

BNDES
Banco impulsiona o desenvolvimento do Brasil

Investidas do governo Temer descapitalizam banco, alteram taxas de juros, 
favorecem mercado e vão na contramão do crescimento
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pelo BNDES, mas com custo de mercado. 
“O governo Temer não tem noção do que é 
uma política de desenvolvimento econômico 
nacional. É um governo essencialmente 
em salvar a própria que se preocupa 
pele”, aponta, enfatizando que deixar o 
financiamento dos investimentos de longo 
prazo na economia para o mercado, para o
sistema financeiro nacional privado, é, no 
mínimo, “uma aposta muito arriscada”.

A TJLP está em 7% ao ano e o valor é definido 
trimestralmente pelo Conselho Monetário 
Nacional a partir da meta de inflação e um 
prêmio de risco. Se for vinculada aos títulos 
públicos atrelados à inflação (as NTN-Bs), 
o subsídio acaba, e a tendência é seguir a 
Selic, hoje em 11,25%. Outra consequência 
de se atrelar a TJLP à Selic é que o BNDES 
poderá vender créditos de financiamentos 
para bancos e instituições financeiras 
privadas, a chamada securitização e, além 
disso, oferecer aos bancos e instituições 
financeiras privadas a utilização do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT), já que 
40% dos recursos arrecadados pelo fundo 
são direcionados ao BNDES e servem como 
funding para os financiamentos da instituição.

O presidente da AFBNDES critica ainda 
a atuação do Tribunal de Contas da União 
(TCU), que desde 2016 avalia as operações 
do BNDES nos últimos anos e tem apontado 
falhas naquelas que envolvem empresas 
como a JBS ou no repasse para a Fundação 

de Assistência e Previdência Social do 
BNDES (Fapes), entre outras. “O que parece 
é que o TCU não compreende o papel de um 
banco de desenvolvimento e muito menos 
o que é uma política de desenvolvimento 
econômico, pois está paralisando o BNDES 
a partir de um julgamento sem domínio 
completo da matéria”, afirma Thiago.

Reação - Em sua avaliação, a reversão 
desse quadro só será possível com a eleição 
de um governo que tenha compromisso com 
o desenvolvimento do País, a geração de 
empregos, além da manutenção do poder 
de compra da moeda. “Embora diretamente 
os funcionários do banco ainda não tenham 
sido atingidos em seus direitos, todos os 
brasileiros vão sofrer se forem aprovadas as 
reformas da previdência e trabalhista. Então 
o que temos a fazer é lutar pelo estado de 
direito e pela democracia. Não podemos 
admitir nenhuma concessão nesse sentido”, 
enfatiza o economista.

A AFBNDES já atua em parceria com o 
Comitê Nacional em Defesa das Empresas 
Públicas, em iniciativas que objetivam a 
divulgação de dados sobre estas empresas e 
sua importância para garantir o crescimento 
do Brasil e da sociedade. “É preciso 
informar sobre o papel de um banco de 
desenvolvimento, que faz parte do sistema 
financeiro oficial brasileiro, e defender a 
manutenção de seu papel econômico e 
social, pois se é público é para todos”, 
finaliza Thiago.
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Vinculada ao Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 

nascida em 1973, tem como foco a inovação 
tecnológica, com a produção e geração de 
conhecimento na agropecuária nacional. 
Nesta terceira reportagem da série, como as 
questões foram respondidas por um grupo 
de representantes do Sinpaf, o Sindicato 
Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa 
e Desenvolvimento Agropecuário (créditos 
ao final do texto), os itens foram agrupados 
em tópicos de discussão. Confira.

Golpes à estrutura da empresa - No atual 
governo neoliberal golpista a Embrapa 
está sofrendo as mesmas ameaças que 
todas as empresas públicas do País; ou 
seja, um processo claro de privatização. 
Concretamente, foi diretamente atingida 
pelo ministro da Fazenda do governo 
golpista (Henrique Meirelles). Sendo 
uma empresa dependente do Tesouro 
Nacional, terá seu orçamento congelado 
por 20 anos com a publicação da Emenda 
Constitucional 95 - o Novo Regime Fiscal. 
Este limitante orçamentário forçará a 
empresa a chancelar pesquisas que 
atendam prioritariamente o capital privado 

e internacional. O congelamento de um 
orçamento que já tinha sido contingenciado 
traz problemas domésticos para empresa, 
que atinge benefícios históricos no ACT 
(Acordo Coletivo de Trabalho), tais como o
café da manhã para os trabalhadores 
transporte (as empresa são em sua maioria 
em lugares afastados); o corte do adicional 
de insalubridade e periculosidade em 
ambientes que continuam sendo insalubres 
e periculosos. Deve-se destacar, de campo; 
o Unidades da ainda, que o atual governo 
golpista colocou no ministério da Agricultura, 
ao qual a Embrapa está vinculada, o maior 
produtor de soja do País (Blairo Maggi), o 

EMBRAPA
Privilégio ao capital privado pode barrar
desenvolvimento agropecuário do País

Política neoliberal de Temer prevê duas décadas de limitação orçamentária na 
empresa pública que hoje referencia a inovação e a geração de conhecimento 
no setor agropecuário nacional
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que para nós caracteriza- se, claramente, 
como conflito de interesses. Ou seja, uma 
empresa pública de pesquisa agropecuária 
está sendo pautada diretamente pelos 
interesses do capital privado. Além disso, 
toda a estrutura da Embrapa está sendo 
moldada para servir diretamente aos 
interesses do capital privado nacional e 
internacional. Podemos citar o Estatuto 
das Estatais e o Decreto que regulamenta 
esta Lei; o novo Marco Legal de Ciência 
Tecnologia e Inovação; o desmonte do 
Ministério de Desenvolvimento Agrário; 
a  mudança do Estatuto da empresa; os 
mecanismos de controle de trabalhadores 
e trabalhadoras; a gestão autoritária, 
dentre outros. O Decreto 8.945, de 27 de 
dezembro de 2016, já representa uma 
perda incomensurável para a Embrapa, 
uma vez que a direção da empresa, 
alinhada às diretrizes do governo ilegítimo, 
já havia escalado uma força-tarefa, mesmo 
antes de sua publicação, para revisão de 
seu estatuto. Em abril, a empresa instalou 
a Assembleia Geral divulgando que a 
próxima será no segundo semestre para 
implantação das ações elaboradas por esta 
força-tarefa, sem consultar trabalhadoras 
e trabalhadores e sem a necessidade de 
autorização do Poder Legislativo e Executivo 
máximo, conforme prevê o decreto. Outro 
ponto que atinge colateralmente a Embrapa 
é a pressão do governo ilegítimo sobre os 
governos estaduais, com o consequente 
sucateamento das OEPAS – Organizações 
Estaduais de Pesquisa Agropecuária, 

importantes parceiras na pesquisa e 
desenvolvimento agropecuário em muitos 
estados brasileiros.

Situação dos funcionários – Não houve 
demissão até o momento, embora a 
diretoria da empresa afirme que teremos 
um PDI (Plano de Demissão Incentivada) no 
segundo semestre de 2017 que é, de fato, 
um eufemismo para demissão em massa, 
tal como já ocorreu nos Correios, no Banco 
do Brasil, na Caixa Econômica Federal, 
dentre outras. De qualquer forma, verifica-
se na instituição um conjunto de medidas 
conservadoras e autoritárias no sentido de 
voltá-la exclusivamente para os interesses 
do capital privado. Essa agenda segue a 
visão neoliberal do atual governo; ou seja, 
de se descomprometer como uma empresa 
pública de pesquisa agropecuária. A SEST 
não garantiu a reposição por concurso 
público para os empregados que poderão 
ser demitidos e, se aprovada, a proposta 
de terceirização do governo possibilitará 
que trabalhadores sejam subempregados 
na Embrapa, precarizando as relações e 
direitos trabalhistas no quadro da empresa, 
já que, de modo geral terceirizados inicial 
30% executando as mesmas atividades que 
os empregados concursados, acentuando-
se as diferenças com o passar do tempo 
por não possuírem estabilidade e plano de 
carreiras no setor privado. Com isso, áreas 
estratégicas para a sociedade brasileira 
como agricultura os funcionários recebem 
salário menor, mesmo familiar e agroecologia, 
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trabalhadoras e trabalhadores da Embrapa, 
em sua ampla maioria, defendem uma 
empresa de caráter público voltada para a 
segurança alimentar da sociedade brasileira. 
Mas tendo em vista os mecanismos de pressão 
que a direção da empresa exerce atualmente 
sobre eles, infelizmente no dia a dia, acabam 
se preocupando mais com questões pontuais 
do que com os temas de fundo e que dizem 
respeito à sobrevivência da própria empresa 
de maneira mais ampla. A isso se soma a 
postura absolutamente antidemocrática com 
que a Embrapa implementa sua política de 
pesquisa e que é gestada sem possibilitar um 
debate adequado. Precisamos intensificar 
esse debate e a mobilização para nos 
contrapor a essa realidade.

Papel do Comitê – O Comitê Nacional em 
Defesa das Empresas Públicas tem papel 
fundamental para intensificar o debate e a 
mobilização da classe trabalhadora contra o 
desmonte do setor público brasileiro, e para 
ampliar a consciência política da necessidade 
dessa luta sair do corporativismo de cada 
uma das empresas públicas. O que está 
em curso tem uma lógica, ou seja, a lógica 
neoliberal de Estado mínimo, a serviço do 
capital privado e do setor financeiro.

que atualmente já têm poucos recursos, 
literalmente serão marginalizadas/excluídas 
da agenda de pesquisa da empresa.

Reação e reivindicações – A reversão 
do que se perdeu até o momento só será 
possível com a mobilização de trabalhadoras 
e trabalhadores contra a agenda neoliberal do 
atual governo golpista, que está claramente a 
serviço dos interesses do capital privado e do 
setor financeiro nacional e internacional. Essa 
mobilização precisa se intensificar no interior 
da categoria e nos aliarmos, de maneira mais 
efetiva, ao movimento mais amplo em defesa 
das empresas públicas do nosso País. É 
fundamental ampliar a luta em defesa das 
empresas públicas e fortalecer a campanha 
Se é público é para todos! Isso pode ser 
feito por meio de articulação com outros 
sindicatos, movimentos sociais, entidades de 
classe e coletivos de diferentes categorias 
da sociedade que reconheçam o valor da 
Embrapa para a sociedade e que possam 
fortalecer uma unidade capaz de confrontar 
os congressistas que promovem o desmonte 
público atual. E este confronto é expressado 
sobretudo na tomada de votos imposta 
aos que trabalharem contra os interesses 
dos trabalhadores. De maneira geral, 

Questões respondidas por: Andrea Matos (analista da Embrapa Solos e presidenta do Sinpaf Solos); Igor 
Peres (analista da Embrapa Pantanal e presidente do Sinpaf Pantanal); Katia Braga (pesquisadora da Embrapa 
Meio Ambiente e secretária-geral do Sinpaf Campinas&Jaguariúna); Julio Bicca (assistente da Embrapa Clima 
Temperado e presidente do Sinpaf Pelotas); Mario Urchei (pesquisador da Embrapa Meio Ambiente e presidente 
do Sinpaf Campinas&Jaguariúna); Marcus Vinicius Vidal (analista da Embrapa Florestas e presidente do Sinpaf 
Florestas); Neio Lúcio Ramos (analista daEmbrapaGado de Leite/vice-presidente do Sinpaf Gado de Leite).Também 
subscrevem as respostas as entidades Sinpaf Cruz das Almas, Sinpaf Dourados e Sinpaf Pará.
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A Casa da Moeda do Brasil (CMB) é 
a mais antiga empresa pública em 
operação no País. Fundada ainda no 

Brasil Colônia, em março de 1694, a empresa 
sediada no Rio de Janeiro mantém o serviço 
original e hoje fabrica também moedas e 
selos comemorativos e fiscais, além de 
garantir a fabricação de passaportes. Sua 
importância e longevidade, porém, não a 
colocam a salvo do governo golpista: o risco 
de sucateamento e privatização é alto e os 
ataques já começaram, como denunciam 
Aluizio Firmino da Silva Júnior e Roni da 
Silva Oliveira, respectivamente presidente e 
vice- presidente do Sindicato Naiconal dos 
Trabalhadores na Indústria Moedeira.

Segundo Aluizio, alterações já aprovadas 
no governo Temer apontam nessa direção 
e, somadas às consequências para a toda a 
sociedade brasileira, podem trazer também 
desemprego na empresa secular. Entre 
essas alterações está a Medida Provisória 
(MP) 745/2016, que autorizou o Banco 
Central a comprar cédulas no Exterior sem 
licitação. A última vez em que o BC havia 
sido autorizado a comprar papel moeda no 
Exterior foi em 1994, quando do lançamento 
do Plano Real – assim que a MP foi editada 
também foi feita uma nova compra.

A lei 13.416/2017, que regulamenta essa 
permissão, foi sancionada por Temer 
em 24 de fevereiro passado. O governo 
justificou a liberação argumentando que o 
BC enfrentava dificuldades por causa de 
limitações técnicas e operacionais da Casa 
da Moeda. No entanto, destaca Aluizio, 
dessa vez não havia qualquer urgência no 
País para que isso ocorresse. “A mudança 
fere a soberania nacional ao tirar da 
empresa a exclusividade de produção e 
abre caminho para a operação de empresa 
privada”, explica.

Outros ataques consolidados, na avaliação 
dos sindicalistas, vieram por intermédio 

CASA DA MOEDA
Uma empresa secular na mira do governo golpista
Privatização e piores condições de trabalho ameaçam a mais antiga empresa 
pública do País
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da Emenda Constitucional 93/2016 e a 
desobrigação do Sistema de Rastreamento 
de Bebidas (Sicobe, desenvolvido 
conjuntamente pela Receita Federal e a 
Casa da Moeda). A alteração afetou a receita 
da Casa da Moeda na arrecadação da taxa 
sobre a utilização de selos de controle e 
equipamentos contadores de produção de 
Bebidas e Cigarros. De acordo com Roni 
Oliveira, a estimativa é de que até agora 
foram retidos cerca de R$ 534 milhões dos 
cofres da CMB.

Desmonte – Embora ainda não tenham 
ocorrido dispensas, os trabalhadores 
da Casa da Moeda também já sofrem 
as consequências de uma nova política 
nas relações de trabalho. A empresa não 
efetuou o pagamento da Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR), não há proposta 
efetiva para o Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) e estão sendo suprimidos benefícios, 
como o que contemplava os dependentes 
no plano de saúde.

“Insistimos na necessidade de mobilização 
e união da categoria para lutar e evitar que 
essas perdas se concretizem ou até sejam 
maiores. Também acionamos a Justiça e 
continuamos com as ações de resistência 
para tentar derrubar esse governo golpista 
com sua política de Estado mínimo”, enfatiza 
Aluizio, acrescentando que nesse momento 
as principais reivindicações da entidade 
que preside são  ́Contra as reformas da 
Previdência e Trabalhista, Pagamento da 
PLR e Acordo Coletivo de Trabalho digno 
aos trabalhadores ́.

Para os sindicalistas, a unidade das 
diversas entidades em torno do Comitê 
Nacional em Defesa das Empresas Públicas 
é fundamental. “ O comitê tem um papel 
muito importante nesse momento e deve 
destacar as bandeiras  ́Não à privatização! 
́ e  ́Fora Temer! ́”, completa Roni.

Série  “Públicas sob Ataque”
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A Eletrobras é a maior empresa 
brasileira de transmissão e 
geraçãode energia elétrica, com 

distribuição nos estados do Acre, Alagoas, 
Amazonas, Piauí, Rondônia e Roraima 
e participação em projetos binacionais 
no Uruguai, Paraguai e Bolívia. Além de 
majoritária no controle de suas subsidiárias, 
também detém metade do capital de 
Itaipu, líder mundial em energia limpa e 
renovável e que no ano passado atingiu a 
produção histórica de 103.098.366 MWh. 
Uma empresa estratégica, mas que pode, 
literalmente, deixar o País às escuras caso 
seja privatizada pelo governo golpista.

“O Brasil não pode prescindir da 
participação estatal no setor elétrico. 
Praticamente todos os grandes 
empreendimentos de geração e 
transmissão de energia do País têm as 
empresas do grupo Eletrobrás como 
protagonistas, pelo simples motivo de que 
o investidor privado não tem interesse em 
participar sozinho de empreendimentos 
de elevado grau de risco e tempo de 
retorno, como é o caso do setor”, explica 
o ex-representante dos trabalhadores 
no Conselho de Administração da 

Eletronorte e integrante da secretaria de 
Formação Sindical e Cultura do Sindicato 
dos Urbanitários do Distrito Federal, Íkaro 
Chaves Barreto de Sousa.

Ele recorda que, em 2001, quando a 
Eletrobrás deixou de participar da expansão 
do sistema, o resultado foi um apagão, com 
muitos prejuízos ao País. A preocupação 
por mantê-la pública, porém, parece passar 
longe do governo Temer. Distribuidoras da
empresa já estão com venda planejada 
para até o fim de 2018. Também foi 
anunciada a intenção de venda de todas 
as participações em Sociedades de 

ELETROBRAS
É preciso deixar bem clara

sua importância como empresa nacional
Privatizar a maior empresa brasileira de geração e transmissão de energia 
elétrica é patrocinar um verdadeiro  ́apagão ́ no desenvolvimento do País.
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Propósito Específico (SPEs) de geração e 
transmissão de energia - entre elas estão 
empreendimentos estratégicos como as 
usinas de Belo Monte, Santo Antônio e Jirau.

Somada à venda das distribuidoras e 
de ativos, a empresa decidiu ainda não 
participar de nenhum novo leilão para 
expansão do sistema elétrico brasileiro, o 
que reduzirá seu papel preponderante. “A 
Eletrobras já privatizou a CELG de Goiás e 
criou o Centro de Serviços Compartilhados 
no Rio de Janeiro, que unificou os setores 
administrativos de todas as empresas 
sediadas naquele Estado (Furnas, Eletrobras 
Holding e Eletronuclear), relata Íkaro.

Ao implementar a unificação de processos 
administrativos a Eletrobras gera um 
ambiente propício para demissões em 
massa e acelera o desmonte da empresa, 
pois, lembra o sindicalista, o intuito é de 
fato reduzir a necessidade de pessoal 
para posterior demissão. Dispensas nas 
áreas administrativas também já atingiram 
a Eletronorte, CHESF, Eletrosul e CGTEE. O 
objetivo, publicamente declarado, é cortar
10 mil dos 21 mil trabalhadores do grupo. 
“O Plano de Demissão Voluntária está 
em andamento e trará perda significativa 
da memória técnica da empresa”, avalia 
Íkaro. A paralisia dos investimentos e a 
desestruturação das empresas do grupo 
resultam em prejuízos ao trabalho técnico e 
colocam em risco a qualidade dos serviços.

Restruturação do setor – Na avaliação 
de Íkaro, barrar essa ofensiva aos 
trabalhadores da empresa e à sociedade 
brasileira passa por não apenas interromper 
o desmonte em curso, mas, também, por 
uma reestruturação completa do setor, 
colocando a energia elétrica como um bem 
público essencial para a qualidade de vida 
do povo e o desenvolvimento nacional. 
“Além da mobilização da categoria é preciso 
que a sociedade se conscientize quanto 
aos perigos da destruição da Eletrobras”,
aponta. Assim, as defesas das estatais 
como empresas de interesse público, de um 
novo modelo do setor elétrico que coloque 
a energia como bem público, do emprego e 
da retomada do desenvolvimento nacional 
são reivindicações que estão interligadas 
e são prioridades para o Sindicato dos 
Urbanitários do DF.

“Os sindicatos têm atuado historicamente 
junto ao Congresso Nacional, buscando 
reforçar a defesa do setor elétrico estatal. 
E hoje também atuamos junto com o 
Comitê Nacional em Defesa das Empresas 
Públicas, pois o principal desafio é, 
para além da união dos trabalhadores 
das empresas estatais em defesas das 
empresas e do emprego, a conscientização 
de toda a sociedade quanto ao papel 
insubstituível do Estado como indutor 
do desenvolvimento”, destaca. Assim, é 
preciso deixar muito claro que no Brasil a 
iniciativa privada não atua em setores de 
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infraestrutura demaneira independente nem 
em áreas pobres de baixo retorno financeiro 
– grandes bancos privados, por exemplo, 
passam longe desse tipo de financiamento, 
pois não têm qualquer preocupação com o 
desenvolvimento nacional.

O dirigente sindical lembra, porém, que 
mesmo as grandes empresas privadas 
brasileiras dependem de uma forma ou 
de outra das empresas estatais. “São 
os bancos públicos que as financiam, 

são estatais como a Petrobras que lhes 
fornecem combustíveis e são empresas 
como as do grupo Eletrobras que geram 
energia elétrica, não só para as pessoas 
mas também para a indústria, os serviços 
e a agricultura nacional”, aponta. Ou 
seja: privatizar a Eletrobras, além de 
causar demissões, queda na qualidade 
dos serviços e ferir de morte a soberania 
nacional também pode ser um péssimo 
negócio para o setor privado.
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BANCO DO BRASIL
O nome já diz: o banco não é privado - é do Brasil

São poucas as empresas brasileiras 
que trazem em sua origem a 
memória de tempos imperiais. Pois 

o Banco do Brasil, fundado em 1808 pelo 
príncipe regente Dom João, é uma delas. 
Com a proclamação da República, mais de 
80 anos depois, foi pioneiro em fomentar 
o desenvolvimento do País, papel que 
leva adiante até hoje mas pode ser extinto 
por conta dos ataques que vêm sendo 
promovidos pelo atual governo. Segundo 
Wagner Nascimento, coordenador da 
Comissão de Empresas do BB, desde 
que foi anunciada reestruturação na 
empresa, em novembro passado, o banco 
já reduziu bastante seu papel: demissões 
e fechamento de agências resultaram em 
perda de mercado e clientes, tornando 
urgente a reversão do processo.

“A reestruturação fechou quase 800 
agências, sendo 400 extintas e o restante 
transformadas em postos de atendimento, 
sem autonomia. O número de funcionários 
foi reduzido em mais de 10 mil, houve um 
plano de aposentadoria incentivada sem 
nenhuma reposição e o banco anunciou, 
inclusive, que não fará concursos nos 
próximos anos. São mudanças que tornam 

muito real a ameaça de privatização”, 
alerta Nascimento. O desmonte não parou 
por aí: há atualmente no banco mais de 4 
mil funcionários que tiveram seus salários 
reduzidos porque não foram realocados 
nas mesmas funções cortadas no processo 
de reestruturação.

Se para os funcionários a situação é 
crítica, para a sociedade a consequência 
direta é a retração do BB como agente de 
transformação e fomento em várias áreas, 
em especial a rural, na qual o banco se 
destaca como maior financiador de crédito, 
desde o pequeno produtor às grandes 

É urgente reverter o processo de desmonte no BB, uma empresa pública criada 
ainda no Império e que só neste governo golpista fechou quase 800 agências e 
cortou mais de 10 mil funcionários
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empresas agroindustriais. “Para reverter 
o que se perdeu somente com mudança 
na política econômica e fortalecimento do 
papel dos bancos públicos. A expansão 
do crédito precisa ser retomada, os 
programas sociais precisam ser reativados. 
O banco precisa querer atuar no mercado 
de forma ousada e não retraída”, avalia o 
coordenador.

Bandeiras – Tornar isso possível passa, 
necessariamente, pela conscientização 
sobre a importância do banco público. 
“Muitos nos perguntam se fortalecer 
empresas públicas não é apenas retórica, 
mas os números do desenvolvimento no 
Brasil e em vários países do mundo nos 
provam que onde há um banco público 
forte, empresas públicas fortes, há 
desenvolvimento”, compara Nascimento. 
Embora o Banco do Brasil seja constituído 
como empresa de economia mista a maior 
parte de suas ações pertence à União. No 
entanto, também faz parte das intenções do 
governo Temer reduzir essa participação, 
que cairia de 54,4% para 50,73% até 
2019 com a venda de ações detidas pelo 
fundo soberano, segundo informações já 
divulgadas na imprensa.

O coordenador da COE/BB enfatiza que, 
no caso dos trabalhadores, há retrocesso 
em direitos históricos, inclusive na pauta 
de isonomia. Nesse momento as entidades 
sindicais levantam como principais 

bandeiras a manutenção dos salários dos 
funcionários afetados pela reestruturação, 
a volta de contratações para garantir 
condição de trabalho digna e o não à 
terceirização da atividade-fim. “Sabemos 
que a terceirização no BB é algo que vai 
reduzir sobremaneira o nível de emprego”, 
aponta.

Além destas reivindicações prossegue a 
pauta permanente dos funcionários do banco: 
condições de trabalho, sustentabilidade 
dos planos de saúde e previdência para 
todos (inclusive os oriundos de empresas 
incorporadas) e debates sobre garantia de 
emprego no modelo digital. “Os sindicatos 
estão o tempo todo informando sobre as 
ameaças presentes e é fundamental que 
os bancários se engajem nas mobilizações 
para pressionar o Executivo e o Legislativo 
e mostrar à sociedade a importância do 
Banco do Brasil”, afirma Nascimento, 
adiantando que no final desse mês de 
junho será realizado Congresso Nacional 
dos Funcionários do BB.

Nessa caminhada em defesa das empresas 
públicas, o coordenador da COE/BB vê 
como grande aliado o Comitê Nacional 
em Defesa das Empresas Públicas. “ O 
comitê tem um papel fundamental na 
organização das entidades. A centralização 
de informações, a mediação de agentes da 
sociedade e entidades sindicais, os eventos 
de mobilização, são peças fundamentais 
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para subsidiarmos o debate e enfrentamento 
dessa política de esvaziamento das 
empresas públicas. Quem não faz política 
de desenvolvimento fortalecendo empresas 
públicas está a serviço do capital privado 

Série  “Públicas sob Ataque”

e, de fato, como a nossa campanha afirma, 
não pensa em todos, mas em poucos”, 
ressalta, citando a campanha “Se é público, 
é para todos”, lançada em junho de 2016 
pelo comitê e entidades parceiras.
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“A vida pede mais que um banco”: 
esse é o atual slogan da Caixa, 
um banco fundado há 156 anos 

e que, apesar das inúmeras reviravoltas por 
que passou (e passa) o Brasil, conseguiu se 
manter público e a serviço dos brasileiros. 

Um lema que não poderia ser mais certeiro 
na atual conjuntura, já que, mais uma vez, 
é preciso defender a Caixa da ameaça da 
privatização. “A Caixa está presente no dia 
a dia de milhões de pessoas, por intermédio 
de seus programas sociais, do FGTS, 
das loterias. Em muitos locais do País é o 
único banco presente, inclusive com duas 
agências-barco. E tem que continuar assim: 
pública e presente”, afirma o presidente 
da Federação Nacional das Associações 
de Pessoal da Caixa Econômica Federal 
(Fenae), Jair Ferreira.

No entanto, para que isso ocorra, há 
muitos obstáculos a transpor. Neste 
governo Temer, assim como ocorreu nos 
anos de FHC, a onda privatizante atinge 
em cheio empresas e serviços públicos, 
e a Caixa, por sua importância e alcance, 
está entre os principais alvos. Única 
gestora do FGTS desde os anos 1990, do 

Programa de Integração Social (PIS) e do 
Seguro-desemprego, além das Loterias, a 
instituição opera com recursos altamente 
cobiçados pelos bancos privados, que 
fazem campanha aberta para abocanhá-
los – como no caso do FGTS, que 
recentemente foi alvo de artigos na mídia 
comercial de forma totalmente equivocada, 
já que nenhum outro banco pode garantir 
rendimentos maiores aos trabalhadores 
simplesmente porque a taxa que atualiza o 
valor do fundo é fixada em lei – 3% mais TR.

“Os empregados da Caixa conhecem bem 
a importância de que o banco se mantenha 

CAIXA
Banco deve se manter público e
presente na vida dos brasileiros

Instituição está à frente dos principais programas sociais do País, mas perderá 
esse importante papel social se for privatizado
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público. Tanto do ponto de vista das relações 
de trabalho e manutenção de direitos 
quando no que diz respeito ao papel social 
do banco, atuando no desenvolvimento do 
País e na vida dos brasileiros por intermédio 
dos programas sociais”, explica Jair. Entre 
esses programas sempre ganhou destaque 
o crédito habitacional, utilizado por milhões 
de pessoas e, nos governos populares, 
também com a criação do Minha Casa, 
minha Vida, destinado à população de menor 
renda. Na educação, a Caixa administra o 
FIES, para financiamento estudantil, como 
também operava os recursos do Ciências 
sem Fronteiras, que já sofreu drástico corte 
no governo Temer.

E há, ainda, o programa Bolsa- Família que, 
criado em 2003, tornou- se tornou referência 
na redução da pobreza extrema no Brasil. 
“Todos esses e outros programas, porém, 
correm risco de diminuição ou mesmo 
extinção se a Caixa passar por um processo 
de privatização. Nenhum banco privado se
preocupa em investir fortemente em projetos 
sociais, porque objetiva apenas o lucro, 
sem responsabilidade com a sociedade”, 
denuncia Jair. Essa privatização, porém, já 
vem ocorrendo, e atinge as operações de 
seguros e a Lotex. Entre 2012 e 2016 as 
Loterias Caixa arrecadaram mais de R$ 60 
bilhões, sendo R$ 27 bilhões repassados 
a investimentos em áreas sociais como 
seguridade, educação, esporte, segurança 
e cultura. Segundo Jair, a diferença entre o 

que ocorreu nos anos FHC e agora está no 
modus operandi: no governo Temer não há 
anúncios de leilões ou grande divulgação, 
mas uma privatização segmentada, por 
operações, que aos poucos tenta reduzir o 
papel social do banco.

Organização dos empregados – Para 
os empregados do banco as mudanças 
chegam na forma de demissões e 
precarização dos direitos e relações de 
trabalho. No início do ano, por exemplo, o 
banco lançou um programa de demissão 
voluntária que pretendia dispensar cerca 
de 10 mil bancários. A adesão ficou na 
metade da meta mas, ainda assim, as 
dispensas tiveram forte impacto negativo 
no dia a dia dos empregados e clientes, 
prejudicando o atendimento e as condições 
de trabalho. O banco já anunciou também 
que 120 unidades “deficitárias” passarão 
por reformulação, com fechamento de 
agências, fusão, diminuição da estrutura ou 
remanejamento para outros locais.

“Estamos assistindo a um desmonte do 
banco público, inclusive com piora nas 
relações de trabalho e negociação”, 
aponta Jair. Mudanças feitas pelo banco 
dão uma mostra do desrespeito que 
a Caixa vem demonstrando com seus 
empregados no atual governo, com 
denúncias de descomissionamento até 
para mulheres em licença-maternidade. 
Mais recentemente, durante a greve geral 

Série  “Públicas sob Ataque”

22



que parou o Brasil em 28 de abril, o banco 
avisou que descontaria o dia daqueles que 
participaram do movimento, e foi preciso a 
reação do movimento sindical, inclusive na 
Justiça, para impedir o corte. Outro ataque, 
que fere direitos adquiridos, vem sobre 
o Saúde- Caixa, que atende hoje a cerca 
de 220 mil pessoas, entre empregados da 
ativa, aposentados, pensionistas e seus 
familiares.

Na avaliação do presidente da Fenae a 
única alternativa possível para brecar essa 
investida privatizante é a organização e 
mobilização dos empregados da Caixa, 
somada a uma ampla divulgação, para a 
sociedade, da importância das empresas 

públicas no País. “Os empregados da Caixa 
têm uma história de lutas valorosa e cheia 
de conquistas. Mais uma vez, teremos que 
defender a Caixa para todos os brasileiros”, 
enfatiza. Ele acrescenta, ainda, que para 
isso é fundamental a parceria com outras 
entidades e, em especial, o Comitê Nacional 
em Defesa das Empresas Públicas, nascido 
na luta contra o PLS 555 (Estatuto das 
Estatais) e coordenado por Rita Serrano, 
conselheira representante dos empregados 
no Conselho de Administração da Caixa. 
“O comitê tem levado essa discussão para 
todo o Brasil, com o apoio da Fenae, e 
daremos prosseguimento a esse processo 
de informação e conscientização”, adianta.
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A história postal no Brasil é, no 
mínimo, fascinante. As primeiras 
cartas – entre elas as de Pero Vaz 

de Caminha, em 1500, anunciando o Novo 
Mundo - chegavam com os assistentes 
do Correio-Mor das Cartas do Mar(*). Mas 
comunicação é estratégia e, interessada em 
controlar as informações sobre as riquezas 
da colônia, a Coroa proibiu a atuação do 
Correio-Mor no interior do País em 1730. 
Sessenta e oito anos depois foi instituído o 
processo de organização postal dos correios 
terrestres e a ligação postal marítima regular 
entre Rio de Janeiro e Lisboa. E hoje, em 
plena era digital, os Correios continuam 
fundamentais para os brasileiros. “É a 
maior empregadora celetista, com 117 
mil trabalhadores, presente em todo 
território nacional. Como foco, garante aos 
cidadãos, constitucionalmente, o acesso a 
serviços postais básicos, como receber e 
enviar cartas, telegramas e encomendas e 
transações bancárias. Várias ações para 
campanhas sociais foram desenvolvidas 
com excelência pelos Correios nos últimos 
anos, como a logística da prova do ENEM, 
entregas de livros didáticos, para as eleições 
e no Programa Leite Materno, entre outros”, 

destaca a “Carta-Aberta ao Povo Brasileiro” 
divulgada no último mês pela Fentect-CUT, 
a Federação Nacional das Empresas dos 
Trabalhadores em Correios, Telégrafos e 
similares.

A divulgação do documento, porém, 
não é comemorativa. A carta expõe as 
reivindicações dos trabalhadores do setor, 
hoje ameaçados pela onda privatizante 
que toma conta do governo Temer, com 
demissões e fechamento de agências. 
“Nenhum investidor privado manteria os 
serviços em determinadas localidades que 

CORREIOS
Prioridade é garantir serviços aos

brasileiros e direitos dos trabalhadores
Presente em todo o território nacional, com 117 mil empregados, empresa 
também atua em campanhas de amplo alcance social, como nas eleições e no 
Enem, e corre risco de desmonte
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apresentem prejuízo. O objetivo do capital 
é o lucro!, reforça o documento.

Recentemente, os trabalhadores dos 
Correios fizeram uma greve que durou 12 
dias e teve como eixos centrais a resistência 
ao desmonte da empresa e às demissões 
e privatização, além de reivindicar mais 
segurança nas agências, retorno da 
entrega diária, auditoria da dívida pública, 
com taxação das grandes fortunas, e 
abertura dos livros contábeis dos Correios, 
conquistando o recuo da empresa em 
suspender as férias dos trabalhadores, mas 
com limitações. Eles também prometeram 
não judicializar a questão do plano de saúde, 
enquanto o tema estiver sob mediação do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Em 2016, os Correios anunciaram um 
Programa de Demissão Incentivada (PDI) e 
pretendia atingir a meta de 8 mil servidores, 
mas apenas 5,5 mil aderiram. Também foi 
anunciado o fechamento de 200 agências 
e de medidas de redução de custos e de 
reestruturação da folha de pagamentos. “O 
governo Temer tem provocado demissões 
incentivadas, sem novas contratações, o 
fechamento de agências e o fim da entrega 
diária. Para isso, utiliza o presidente dos 
Correios, Guilherme Campos, para dar 
declarações desastrosas, que apenas 
fortalecem a concorrência e as vozes 
privatistas (...) Diversas ações reduziram os 
resultados, como a retirada de dinheiro do 

caixa dos Correios, pelo governo - quase 
R$ 6 bilhões das reservas -, a privatização 
do plano de saúde, gastos com patrocínios 
e consultorias etc. Mas vale destacar que 
se trata de uma empresa de potencial 
gigantesco, que arrecada mais de R$ 
20 bilhões por ano. Assim, com uma boa 
gestão e decisões os Correios podem voltar 
à normalidade e sobreviver por longos 
anos”, reforça o documento da Fentect.

Além da greve, os ecetistas também 
vêm recorrendo à pressão no Congresso 
Nacional para evitar a privatização da 
empresa e a perda de direitos. Em 30 de 
maio foi realizado o debate “A Situação de 
Crise na Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos”. No evento, o secretário-
geral da Fentect, José Rivaldo da Silva, 
destacou que existem, sim soluções viáveis 
para a empresa. “Se a presidência (da 
empresa) visitasse o chão de fábrica teria 
mais conhecimento de como melhorar 
as entregas e os serviços, do que dar 
tanto dinheiro para consultorias”, afirmou, 
referindo-se aos gastos de mais de R$ 100 
milhões com a reestruturação da ECT.

Assim como outras categorias de 
trabalhadores em empresas públicas, 
os ecetistas, por intermédio da Fetect 
e seus sindicatos, também integram 
ações conjuntas com o Comitê Nacional 
em Defesa das Empresas Públicas. 
Essas ações de resistência implicam 
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principalmente na divulgação das ameaças 
a que estas empresas estão submetidas e 
como seu desmonte atingirá não apenas os 
empregados, mas, também a sociedade 

brasileira. “(...) O objetivo da estatal é 
a integração nacional. Onde tem Brasil 
tem Correios!”, ressalta a carta-aberta da 
Fentect.

(*) De acordo com dados da memória institucional dos Correios, um livro do início do século XIX intitulado 
“Memórias Históricas do Rio de Janeiro”, de monsenhor José de Sousa Azevedo Pizarro e Araújo, afirma ter 
principiado “(...) no Brasil o estabelecimento do Correio pelos anos de 1663, com um regimento datado de 25 
de janeiro”. Apesar de a pesquisa documental contemporânea não confirmar uma base fática para a escolha 
dessa data, ela vem sendo mantida como data comemorativa pela empresa. Em 20 de março de 1969 o 
Decreto lei nº 509 dispôs sobre a transformação do Departamento dos Correios e Telégrafos em empresa 

pública.
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