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Vale paga US$ 17,7 bi por 
mineradora canadense

A Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD) anunciou 
no dia 24 de outubro a 

compra da canadense Inco Li-
mited (Inco). A companhia bra-
sileira pagou à vista US$ 13,2 
bilhões (R$28,4 bilhões) para 
ficar com 75,66% do capital da 
empresa canadense. Quando 
for concluída a aquisição das 
demais ações o valor a ser de-
sembolsado pela Vale do Rio 
Doce será de US$ 17,7 bilhões 
(R$38 bilhões). Comunicado 
divulgado pela Vale informa 
que a mineradora brasileira se 
comprometerá em estabelecer 
a base se seu negócio global de 
níquel em Toronto, Canadá.

A compra é considerada 
a maior aquisição efetuada 
por uma empresa brasileira 
na história do capitalismo no 
país. A Vale já era a maior ex-
portadora mundial de minério 
de ferro, uma das principais 
produtoras de manganês e 
ligas ferrosas e também pro-
dutora de cobre, bauxita, alu-
mínio entre outros produtos. 
A empresa adquirida é uma 
das principais produtoras de 
níquel no mundo.
Privatização contestada

A Vale do Rio Doce – cria-
da em 1942 pelo governo de 
Getúlio Vargas – foi privatiza-

da em 1997, no governo FHC, 
por R$ 3,3 bilhões de reais 
(sic). Passados nove anos, a 
empresa vale no mercado de 
ações US$ 77 bilhões. 

Antes da privatização, a 
CVRD anunciou possuir re-
servas lavráveis de minério de 
ferro que somavam 7.918 bi-
lhões de toneladas e no edital 
da privatização aparece ape-
nas 1,4 bilhão de toneladas. 
Há indícios de subavaliação 
também da Serra de Carajás, 
cujas reservas tinham sido 
calculadas pela empresa em 
4.970 bilhões de toneladas e 
o edital anunciou apenas 1,8 
bilhão de toneladas. 

Desde outubro de 2005, 
o Tribunal Regional Federal 
(TRF) de Brasília, decidiu 
fazer uma perícia técnica no 
processo de privatização da 
Vale do Rio Doce, devido aos 
indícios concretos de subava-
liação. 

Por conta disso, ações 
populares, nas quais FHC 
aparece como réu, estão abar-
rotando os tribunais. Segundo 
matéria do jornalista Josias 
de Souza, nas ações populares 
também é questionado o papel 
da corretora Merril Lynch no 
consórcio que avaliou a Vale. 
“A Merril Lynch adquirira, 
em 1995, a empresa Smith 

New Court, controladora de 
outra corretora, a SBH (Smith 
Borkun Hare). O problema é 
que a SBH atuava como corre-
tora da Anglo Americana, uma 
das empresas participantes do 
leilão da Vale. Quebrou-se, na 
visão do TRF, a imparcialidade 
do leilão.

O leilão foi retardado por 
135 ações e 26 liminares que 
tentaram impedir a venda da 
empresa, mas foi realizado 
no dia 6 de maio de 1997. O 
Consórcio Brasil, formado 
pelo grupo Vicunha, Bradesco, 
o americano Nations Bank, 
fundos de pensão nacionais, 
o banco Opportunity e o Citi-
bank venceu o leilão e arrema-
tou a empresa por pouco mais 
de 3,0 bilhões de reais.

A Companhia Vale do 
Rio Doce (CVRD) foi uma das 
primeiras grandes empresas 
a ser privatizada no governo 
Fernando Henrique Cardoso. 
Inicialmente, a mineradora 
não constava da relação de 
empresas a serem privati-
zadas, estabelecida na lei de 
criação do Conselho Nacional 
de Desestatização (CND), 
porém, sua privatização teve 
preferência sobre as demais, 
devido à pressão exercida 
pelos seus concorrentes inter-
nacionais.

A empresa brasileira foi privatizada por US$ 3,29 bi no governo FHC, 
hoje após a aquisição da Inco seu valor em bolsa é de US$ 77 bilhões

Convenção Coletiva dos 
bancários  já está em vigor

O Comando Nacional dos 
Bancários e a Federação Na-
cional dos Bancos (Fenaban) 
assinaram no dia 18 de ou-
tubro, a Convenção Coletiva 
Nacional da categoria, na sede 
da Fenaban. 

Após dois meses de nego-
ciações e uma greve nacional, 
os bancários conquistaram 
reajuste de 3,5% no salário e 
em todas as verbas de nature-
za salarial.  

A PLR prevê a distribui-
ção de 80% do salário, já rea-

justado, mais R$ 828 na parte 
fixa. Além disso, ainda há uma 
parcela adicional que será de 
8% da variação nominal do lu-
cro líquido de 2006 em relação 
a 2005, distribuído linearmen-
te para todos os funcionários, 
com teto de R$ 1.500.

 Para os bancos que ti-
verem um aumento de pelo 
menos 15% na lucratividade, 
fica garantido o mínimo de 
R$ 1.000. A regra básica será 
paga em sua totalidade (80% 
do salário mais R$ 828). 

A partir de 01/09/2006 - Fenaban

Portaria - contratação 552,92 

Portaria - após 90 dias 605,68 

Escritório - contratação 792,98 

Escritório - após 90 dias 869,33 

Caixa e Tesoureiro – contratação 792,98 

Caixa e Tesoureiro - após 90 dias 869,33 

Gratificação de caixa 234,58 

Outras verbas de Caixa 110,93 

Total Caixa - Tesoureiro  1.214,84 

Gratificação de função 55% 

Anuênio  3,65 

Auxílio-refeição 13,89 

Cesta-alimentação  238,07 

Auxílio-creche/babá 171,13 

Auxílio-Funeral 459,02 

Morte e Invalidez por assalto  68.447,54 

Auxílio-transporte (noturno)  47,91 

Requalificação profissional 684,09  

PLR  80% + RS 828 + parcela 
adicional

Quadro de pisos e verbas

Fonte: Dieese

Foto: D
ivulgação

Mina de ferro e manganês na Serra de Carajás, no estado do Pará, explorada pela Vale do Rio Doce

Bancários da Caixa Econômica Federal e de bancos privados 
aderiram à greve nacional da categoria

Foto: Karine Endres
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Na Campanha Salarial 
deste ano, os bancários de Ca-
xias do Sul e Região contaram 
com mais uma ferramenta na 
luta por melhores salários e 
condições dignas de trabalho. 
Ainda no dia 13 de setembro, 
foi lançada oficialmente a pá-
gina na internet do Sindicato 
dos Bancários de Caxias do 
Sul e Região. O evento acon-
teceu no auditório do Sindi-
cato e contou com a presença 
do Conselho Deliberativo da 
entidade.

O site é um novo canal 
de comunicação com a cate-
goria e sindicatos co-irmãos e 
busca atender à necessidade 
cada vez maior de comuni-
cação eficiente e em tempo 
real. Através da página, os 
bancários poderão manter-se 
informados sobre as principais 
atividades do Sindicato, além 
de acessar conteúdos relevan-
tes e atuais.

O diretor Ademar Hen-
rique Bellini afirma que é 
“mais um meio que a entidade 
coloca à disposição dos ban-
cários, procurando oferecer 

uma informação de qualidade 
e de interesse da categoria, 
aproveitando a agilidade que 
o meio oferece”.

A iniciativa, no momento 
em que a entidade completa 
seus 71 anos de lutas e con-
quistas, busca possibilitar 
acesso às informações per-
tinentes aos bancários, em 

Borges de Medeiros, 676, Centro
 Caxias do Sul - RS
 Cep: 95020-310

Fones: (54) 3223.2166  /  3223.3119 
Fax: (54) 3223.2405

bancax@bancax.org.br

Diretoria Colegiada do Seeb Caxias do Sul e Região

Alexandre Rizzi
Organização Política 
e Sindical
Banrisul
Formado em História, 
2003, pela UCS
Especialização em 
Educação de Jovens 
e Adultos, 2006, pela 
FSG
Demais membros
- Juliano de Vargas
- Marcelo Caon
- Nelso Antonio Bebber

Arquimedes Ventura 
de Rocco
Finanças Patrimônio 
e Administração
Unibanco
Formado em Ciências 
Contábeis, 1986, pela 
UCS
Demais membros
- Edmundo Brandão
- Elisabet Piazza
- Juliane Maria Zanotto
- Oscar  Brandalise
- Vaine Andreguete

Ademar Henrique 
Bellini
Imprensa, Divulgação 
e Mobilização
Caixa Econômica 
Federal
Formado em Engen-
haria Mecânica, 1977, 
pela UCS
Especialização em 
Sociologia, em 1983, 
pela UCS
Demais membros
- Amarildo Barcarol
- Ilce Dalcin
- Marcos de Freitas

Daniela Amoretti 
Finkler
Esporte, Cultura e 
Lazer
Banrisul
Formada em Educa-
ção Artística, 1991, 
e Direito, 1993, pela 
UCS
Demais membros
- Paulo da Veiga
- Valdir dos Santos

Vilmar José 
Castagna
Saúde e Relações de 
Trabalho
Banco Itaú
Formado em Direito, 
1997, pela UCS
Demais membros
- Itarory João L. 
Faguerazzi
- Carlos Marcelo Ber-
wanger Rodrigues 

Ariovaldo Adão 
Filippi
Formação
Banespa Santander
Formado em Direito, 
1986, pela UCS
Demais membros
- Evandro Luiz Huppes
- Paulo Gomes Paim
- Sidnei  Montagna 

Pedro Justino Incerti
Movimentos Sociais
Bradesco
Formação incompleta 
em Ciências Econômi-
cas
Demais integrantes da 
secretaria: 
- Mauro Luiz Ceccon
- Luiz Fernando Loro

Mauro Luiz Ceccon
Banco Safra
Formado em Direito, 
1999, pela UCS

Edmundo Velho 
Brandão
Banco do Brasil
Formação incompleta 
em Ciências Contábeis

A nova diretoria do Sindicato 
dos Bancários de Caxias do Sul já 
está constituída. Ainda pela manhã, 
no dia 1º de agosto de 2006, aconte-
ceu a posse oficial, quando foi feita a 
composição das secretarias. À noite, 

na sede da entidade, foi realizada a 
posse festiva da nova direção. Cerca 
de 200 pessoas prestigiaram o even-
to, que reuniu bancários, represen-
tantes de entidades de trabalhado-
res e de movimentos sociais.

 Titulares
- Arlindo de Lima Grusag
- Bernadete  Vieira
- Luiz Antonio Fonseca
 
Suplentes
- Jatir Schmidt Mosquer
- Nilso João Tonet
- Rafael Campagnolo

Site do Sindicato é mais um canal de 
comunicação com a categoria

Conselho Deliberativo (2006-2009) 
tomou posse dia 1º de agosto

Campeonato 
de Futebol 
Sete inicia dia 
28 de outubro

O campeonato de Fu-
tebol Sete, promovido pelo 
Sindicato dos Bancários 
de Caxias do Sul e Região, 
inicia já no dia 28 de outu-
bro. Os jogos acontecerão 
à partir das nove horas da 
manhã, na sede campestre 
do Sindicato.

O evento é uma forma 
de integrar os bancários 
da base territorial, oportu-
nizando uma convivência 
fora do ambiente de traba-
lho. Além de aproximar a 
categoria, o campeonato é 
uma forma de descontração 
e lazer.

As inscrições encerra-
ram no dia 26 de outubro 
e permitiram a formação 
de times mistos a partir de 
diversas agências e municí-
pios da base territorial.

um contexto onde as novas 
tecnologias tornam-se indis-
pensáveis para quem deseja se 
comunicar com mais rapidez, 
na sociedade de informação.

www.bancax.org.br

Publicação do Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários de Caxias 

do Sul e Região
Fundado em 24 de outubro de 1935

Filiado à Feeb/RS, Contraf,  
Cut, Dieese e Diap

vozdobancario@bancax.org.br

Coordenadores de Secretarias:
Imprensa, Divulgação e Mobilização: 
Ademar Henrique Bellini;
Organização e Política Sindical: 
Alexandre Rizzi;
Movimentos Sociais: Pedro Incerti;
Formação: Ariovaldo Adão Filippi;
Finanças, Patrimônio e Administração: 
Arquimides de Rocco; 
Cultura Esporte e Lazer: 
Daniela Amoretti Finkler; 
Saúde e Relações do Trabalho: 
Vilmar José Castagna;
Base Territorial: Caxias do Sul, Antonio 
Prado, Canela, Farroupilha, Flores da Cunha, 
Garibaldi, Gramado, Ipê, Nova Pádua, Nova 
Petrópolis, Nova Roma do Sul, Picada Café, 
São Marcos e Veranópolis.
Conselho Editorial: Diretoria  do Sindicato 
dos Bancários de Caxias do Sul e Região;
Coordenação: Ademar Henrique Bellini; 
Jornalista Responsável: Karine Endres 
- Mtb: 12.764
Fotolitos e Impressão: Jornal Pioneiro; 
Tiragem desta edição: 3.000 exemplares; 

Artigos assinados são de responsabilidade de 

seus autores.

Voz do Bancario´

Coordenadores de Secretarias

Conselho Fiscal

O diretor Ademar Henrique Bellini apresentou o site para a diretoria
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Capitalismo Corporativo

Com a extinção dos bancos 
privados gaúchos de gran-
de porte e com a posterior 

privatização do Meridional, os 
neoliberais defendem que o esta-
do pode prescindir do Banrisul, 
por ser estatal. Propõem assim, 
a desgauchização da economia  
inviabilizando o desenvolvimento 
do estado. Atualmente o estado do 
Rio Grande do Sul possui 99,40% 
do capital social do único grande 
banco rio-grandense, a Fundação 
Banrisul possui 0,18% e outros  
acionistas 0,42%.

“Por que precisamos de 
um banco estadual, sr. 

Governador?”
Pergunta o comerciante Pau-

lo Afonso Feijó (PFL) atual candi-
dato a vice-governador a Germano 
Rigotto, em 27 de maio de 2004.

O Banrisul está no cume da 
tradição positivista rio-granden-
se. A frase usada pelo banco “or-
gulho de ser gaúcho”, se confunde 
com a alma gaúcha. 

Ao longo da história, os ban-
cos públicos estaduais constituí-
ram-se em elementos importantes 
na tarefa do desenvolvimento 
econômico regional. Fundado em 
setembro de 1928, pelo presidente 
do estado Getúlio Vargas, com o 
objetivo de amparar a lavoura e 
a pecuária gaúcha com créditos 
de longo prazo, o Banco do Rio 
Grande do Sul passou, desde o 
início, a arrecadar toda a tribu-
tação do estado. 

Desde a sua fundação in-
corporou diversos bancos como 
o Banco Pelotense, o Banco Real 
de Pernambuco, o Banco Sul do 
Brasil, bancos esses controlados 
pela iniciativa privada, cuja ad-
ministração os levou à falência. 
Também incorporou a Caixa 
Econômica Estadual.

Ao longo dos últimos anos a 
instituição vem seguindo uma po-
lítica de fi-
nanciamen-
to que visa, 
através de 
operações 
de crédito, 
promover o 
desenvolvi-
mento eco-
nômico e social de seu estado. É, 
atualmente, a única instituição fi-
nanceira com sede no Rio Grande 
do Sul, possui mais de 2,9 milhões 
de clientes, atendidos por 8.928 
funcionários e uma rede composta 
por 1.050 pontos de atendimento. 
Ao todo, 407 agências o tornam 
o décimo banco brasileiro em 
número de agências, cobrindo 
praticamente todo o território 
gaúcho. 

O Banrisul passa a acumular 
sucessivos prejuízos, chegando a 
atingir uma dívida de mais de R$ 
700 milhões, até ser socorrido pelo 
PROES, quando a privatização já 
era tramada. Fernando Henrique 
Cardoso fez o possível, quando 
presidente, para punir os gaú-
chos pela eleição de Olívio Dutra 
(1998–2002), que salva o Banrisul 
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BANRISUL: O ATAQUE DOS NEOLIBERAIS

O Rio Grande do Sul pode ficar sem seu último banco
da privatização e o recupera. 

O banco passa a ser um mo-
tor da expansão autofinanciada 
do Rio Grande do Sul, seguindo 
uma política bem distinta de 
seu antecessor. Fortaleceu as 
empresas públicas e, apesar dos 
vários problemas, modernizou 
e alavancou economicamente o 
estado. Em 2005, no governo de 
Germano Rigotto, que se compro-
meteu em manter o banco público 
em sua campanha, a instituição 
alcançou um lucro líquido de R$ 
352 milhões.

A polêmica da privatização 
veio à baila novamente em maio 
de 2004, trazida pelo comerciante 
Paulo Feijó, na solenidade de sua 
posse na Federação das Associa-
ções Comerciais do RS (Federa-
sul). Em discurso, Feijó cobrou, 
na presença 
do  governa-
dor Rigotto, a 
“federalização 
do Banrisul” e 
a extinção de 
várias empre-
sas públicas. A 
cerimônia ter-
minou tensa e 
com a renúncia 
do atual presi-
dente do ban-
co, Fernando 
Lemos, à vice-
presidência da Federasul, logo 
após ter sido empossado. 

Na noite de 9 de dezembro 
de 2004, o presidente da Fede-
rasul, Paulo Feijó, juntamente 
com representantes de outras 
quatro federações de empresários 
recebeu para jantar na sua casa 
o governador Germano Rigotto, 
para a entrega de um documento 
intitulado: “A Crise do Estado: 
Reformas para Racionalizar a 
Máquina Pública”. O documento 
foi subscrito pelas cinco maiores 
entidades empresariais gaúchas: 

Federação 
das Indús-
trias do RS 
(Fiergs), Fe-
deração do 
Comércio e 
Bens (Fe-
comércio), 
Federação 

da Agricultura (Farsul), Federa-
ção das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas (FCDL) e Federasul. 
O documento propõe a venda 
do Banrisul, a privatização da 
CEEE, Corsan e o fim da Univer-
sidade Estadual (UERGS).  

Atualmente as “metas es-
tratégicas”, estruturadas pe-
las oligarquias do estado e as 
transnacionais operantes no Rio 
Grande do Sul, têm como mote a 
crise financeira do estado. Estão 
em curso a Agenda Estratégica RS 
2006-2020, assinadas pela Fiergs, 
Federasul, Fecomércio, Farsul e 
FCDL; o Rumo 2015, ancorado na 
infra-estrutura necessária para 
as indústrias florestais; e o pró-
prio Pacto pelo Rio Grande, com a 
finalidade de submeter o governo 
à pauta das classes empresariais 

que propõe  o desmonte do estado 
gaúcho.

Paulo Tigre, presidente da 
Fiergs, em entrevista à Zero Hora, 
disse que “mais importante que 
a privatização é a publicização 
- pode ser público e poder ser 
privado, mas com qualidade”. Pu-
blicização pública é o fatiamento 
de serviços públicos decompostos 
em inúmeras ações para aten-
dimento de inúmeros agentes 
privados. Publicização privada é 
a entrega dos serviços de mono-
pólio público para a exploração 
de agentes privados – singulares 
ou associados.

Por essa ótica “privatista” 
é possível entregar a gestão 
da Corsan, por exemplo, para 
agentes de interesses privados, 
repartindo o “mercado de água e 

saneamento en-
tre seus presta-
dores de serviços 
e fornecedores”, 
continua Tigre. 
Teríamos assim 
um consórcio 
privado de múl-
tiplos agentes 
tomando conta 
dos serviços pú-
blicos de água e 
saneamento no 
Estado. Em tese, 
o patrimônio pú-

blico fica intacto. Mas o interesse 
público, não. 

Estamos em plena campanha 
eleitoral e estes velhos fantasmas 
reaparecem, mas desta vez com 
um discurso muito mais explícito. 
A candidata Yeda Crusius nega 
que vai privatizar, mas seu par-
tido tem uma longa tradição de 
“reformas” e privatizações. Seu 
vice, Paulo Feijó, se define como 
neoliberal e defende abertamente 
o desmonte do estado.

Os dividendos recolhidos 
pelas estatais

As estatais estaduais reco-
lhem dividendos ao Tesouro do 
Estado que contribuem para a 
receita pública. É o caso do Ban-
risul, que pagou aos cofres do 
Estado, seu principal acionista, 
dividendos e juros de R$ 796,1 
milhões, entre 1999 e junho de 
2006. Só em 2005 foram mais 
de R$ 233,3 milhões. As estatais 
CEEE, Corsan e Procergs também 
recolhem dividendos ao Tesouro 
Estadual.

Seguradora é privatizada
Em 1997, a Companhia 

União de Seguros Gerais, per-
tencente ao Banrisul, é adquirda 
pelo Brandesco Seguros, pelo pre-

ço de US$ 45 milhões. A operação 
aconteceu durante o processo de 
privatização implementado pelo 
governo de FHC, comandada no 
estado pelo governador Britto. 

Outras estatais na mira 
neoliberal

• Companhia Riogranden-
se de Saneamento (Corsan): 
orienta, coordena e fiscaliza a im-
plantação de sistemas de água e 
esgotos pelos municípios gaúchos, 
abastece mais de seis milhões de 
pessoas, sendo uma das responsá-
veis pela melhora na qualidade de 
vida no RS. 

• Companhia de Pro-
cessamento de Dados do RS 
(Procergs): é a maior empresa 
de informática do Estado e pro-
cessa diariamente milhões de 
transações vitais para o bom 
funcionamento do serviço público 
e o atendimento à comunidade, 
além de democratizar o acesso à 
informação.

 
• Companhia Estadual 

de Energia Elétrica (CEEE): 
ou o que sobrou dela depois que 
Antonio Britto (1994-1998) a es-
quartejou e privatizou dois terços. 
É a 6ª maior empresa do RS e o 10º 
maior ativo da região sul do Bra-
sil. Emprega 2.953 funcionários e 
atende 1.313.429 consumidores, 
beneficiando 3.500.000 gaúchos 
e abrangendo 26% do território 
do Estado. Destaca-se no pano-
rama nacional e latino-americano 
pelo elevado índice de satisfação 
manifestado por seus clientes e 
consumidores.  

CRT
A Companhia Riograndense 

de Telecomunicações (CRT) foi 
privatizada em junho de 1988. Os 
adquirentes foram a Telefônica 
do Brazil Holding e Rede Brasil 
Sul (RBS), que ofereceram US$ 
1.018 milhões pelo controle da 
empresa.

 

As classes empresariais do estado não se manifestam sobre 
a verdadeira causa da crise financeira das finanças estaduais. So-
mente no ano de 2005, o estado deixou de arrecadar R$ 6,6 bilhões, 
para beneficiam diversos setores e empresas privadas. O valor 
que deixou de ser arrecadado tem como origem descontos feitos no 
ICMS sobre exportação no valor de R$ 3,2 bilhões, no Fundopem 
com R$ 426,2 milhões, crédito presumido com R$ 653,2 milhões e 
demais benefícios, desde a redução tributária até redução de base 
de cálculo, com R$ 2,25 bilhões. Essas quantias correspondem à 
36,78% da arrecadação potencial do ICMS – o total atingido se não 
houvesse renúncia fiscal.

Em 4 dezembro de 1997, 
mesmo sendo um banco lucra-
tivo, o Banco Meridional do 
Brasil S. A. foi a leilão, apesar 
de um longo período de lutas 
dos trabalhadores contra a 
privatização do primeiro banco 
público. O consórcio vencedor 
foi o Bozano Simonsen que ar-
rematou a instituição gaúcha 
por R$ 265,6 milhões. 

Representantes do con-
sórcio garantiram que a matriz 
continuaria em Porto Alegre, 
só que o banco foi mais tarde 
incorporado pelo grupo San-
tander, cuja matriz está loca-
lizada na cidade espanhola de 
Santander. 

Após a privatização co-
meçou a ser escrito o roteiro 
de demissões. Posteriormente 
foram privatizados os bancos 
Banespa, BEG, BEA, Credire-
al, Banerj, Cia. União de Segu-
ros Gerais (Banrisul), Bemge, 
Bandepe, Baneb, Banestado e 
Paraiban.

O fim dos bancos privados 
gaúchos

No ano de 1973, o Banco 
da Província passou a integrar 
o Banco Sul Brasileiro, junta-
mente com o Banco Nacional 
do Comércio e Banco Industrial 
e Comercial do Sul. Já em 
1985, o Banco Massonnave so-
fre liquidação extrajudicial do 
Banco Central (BC) e o Banco 
Habitasul sofre intervenção do 
BC. Ainda em 1985, o Banco 
Sul Brasileiro foi transformado 
em Banco Meridional, de pro-
priedade da União, sendo pri-
vatizado em 1997. Extingue-se, 
assim, os últimos vestígios dos 
bancos gaúchos privados. 

Benefícios fiscais: estado deixa 
de receber R$ 6,6 bilhões por ano

Meridional o 
primeiro a ser 
leiloado

A venda do banco representa 
a desgauchização da 
economia, inviabilizando o 
desenvolvimento do estado. 

Juros Sobre Capital 
Próprio

em R$ milhões

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jun
06

Total pago 
de 1999 
a Junho 

2006
Juros Sobre Capital 
Próprio

30,1 54,6 51,2 64,1 190,8 75,5 234,7 100,0 800,9

Valores pagos ao 
Estado (99,4%)

29,9 54,2 50,88 63,7 189,6 75,0 233,3 99,4 796,1

Banrisul paga ao Tesouro Estadual dividendos de R$ 796,1 milhões

Fo
nt

e:
 B

an
ris

ul



4 25 de outubro de 2006 Voz do Bancário

Friedrich von Hayek, o papa do 
ultraliberalismo

O economista austríaco Frie-
drich von Hayek (1899-1992) em-
penhou-se em desacreditar toda a 
forma de regulação da economia 
sob o pretexto de que esta é dema-
siado complexa para que se possa 
organizá-la. Seu livro “A caminho 
da Servidão” (1960) se tornou a 
bíblia dos ultraliberais. A sua es-
cola, financiada pelas fundações 
das grandes empresas transna-
cionais, estruturou-se ao redor 
da Sociedade du Mont-Pèlerin, 
criada em 1947, e que tornou-se 
em certa medida a casa mãe dos 
think tanks neoliberais. Por sete 
vezes, teóricos ligados à Socieda-
de du Monte-Pèlerin obtiveram o 
prêmio Nobel de Economia. Suas 
idéias influenciaram os governos 
do ditador Pinochet, de Reagan e 
de Thatcher.

Hayek, na continuidade 
da tradição iniciada por Adam 
Smith, defende uma concepção 
mínima de Estado. A sua con-

tribuição particular corresponde 
a uma crítica radical da idéia 
de “justiça social”, noção, que 
para ele, dissimula a proteção 
dos interesses corporativos da 
classe média. O Estado mínimo é 
o meio para escapar ao poder da 
classe média que controla o pro-
cesso democrático a fim de obter 
a redistribuição das riquezas pela 
fiscalidade.

O seu programa é exposto 
em “Constituição da Liberdade” 
(1960): privatizar desregula-
mentar, diminuir os programas 
contra o desemprego, suprimir os 
subsídios à habitação, reduzir as 
despesas de segurança social e por 
fim limitar o poder dos sindicatos. 
Em 1976, chega a propor a desna-
cionalização da moeda, ou seja, a 
privatização dos bancos centrais 
nacionais para submeter a criação 
monetária aos mecanismos de 
mercado. Também preconiza a 
criação de um rendimento míni-

mo, mas que seria “apenas no in-
teresse daqueles que se propõem 
ser protegidos contra as reações 
de desespero dos necessitados”, 
temendo a reações imprevisíveis 
dos pobres.¹

O Estado defende o direito 
natural de propriedade e é limita-
do pelas cláusulas individualistas 
de um hipotético contrato-fun-
dador. Segundo Hayek, “vale 
mais um regime autoritário que 
garanta a ordem espontânea do 
mercado do que um regime demo-
crático que adote o planejamento 
econômico”. 

Os profetas
Nomes como Hayek, Von 

Mises, Buchanan, Burke, Milton 
Friedman, Gilder, Laffer, Seldon, 
Nozick, Popper, Berlin, Revel, 
Lapage, Vargas Llosa, Stockman, 
são os profetas e a sociedade Mont 
Pelerin, criada por Hayek, tem 
sido sua difusora para o mundo.

1) Boneau, Denis, Friedrich von Hayek, el padre del neoliberalismo, 30.05.06, www.voltainet.org. 

Para a Dama de Ferro 
a sociedade não existe, 
apenas indivíduos

A “sociedade”. Uma palavra 
que desagradava a Margaret 
Thatcher. Os liberais preferem 
conhecer apenas indivíduos. É daí 
que decorre sua visão de proprie-
dade pública. “Quando o mundo 
inteiro possui uma coisa, ninguém 
possui e ninguém se interessa 
em mantê-lo em bom estado ou 
em melhorá-lo”, explica Milton 
Friedman, economista defensor 
do monetarismo. 

No entanto, talvez a lógica 
parecesse menos inevitável a 
Friedman se ele tivesse viajado 
de trem à Grã-Bretanha depois 
que esse serviço foi confiado à 
iniciativa privada. Mas o libe-
ralismo teria, provavelmente, 
perdido um de seus advogados 
mais intransigentes num acidente 
ferroviário.³

Globalização neoliberal 
começou no Chile de 

Pinochet
O Chile foi o primeiro país a 

implantar o receituário ultralibe-
ral, ainda sob a ditadura do gene-
ral Augusto Pinochet. Serviu de 
laboratório para os monetaristas, 
os Chicago Boys, cujo principal  

guru é Milton Friedman (1912), 
economista estadunidense .

Depois, o receituário foi apli-
cado na Grã-Bretanha, durante 
o governo de Margaret Thatcher, 
iniciado em 1979. Ali conseguiu 
dobrar os sindicatos, privatizar o 
transporte, as minas, terminando 
uma tradição de dois séculos de 
lutas sociais. Esta batalha lhe va-
leu o apelido de Dama de Ferro.

Em 1980, com a vitória nas 
eleições, Ronald Reagan introduz 
a teoria da globalização e a aplica 
em todas as instituições controla-
das pelos Estados Unidos, como o 
FMI e o Banco Mundial. A partir 
desse momento, controlando 
essas instituições, a globalização 
começou a estender-se a todos os 
países.

No Brasil chega com a eleição  
de Fernando Collor de Mello, que 
assume em 1991  a presidência da 
república. A  mesma  é aprofunda-
da com o governo  de  FHC (1995-
2002),  quando são promovidas as 
privatizações selvagens. Os moi-
nhos  de  propaganda  (tanto os 
meios de comunicação quanto os 
“especialistas”) se encarregaram 
de divulgar seus objetivos.

3 e 4) Halimi, Sérgio Le Monde Diplomatique, Privatização - O avanço da destruição do 
Estado, junho de 2004, ed. bras.

O que defendem os 
neoliberais

O pensamento único, de que tanto é difícil sair hoje em 
dia, é uma amálgama heterogênea de conservadorismo e de 
liberalismo realmente existente, que sustenta-se em afirmações 
como as seguintes:²
- Diminuir o tamanho do Estado é tornar maior a civilização. 
A sociedade será sempre capitalista e liberal. É o fim da his-
tória.
- O liberalismo econômico leva, inescusavelmente, à democra-
cia.
- Há que se adotar o modelo neoliberal, que se impôs em todo 
o mundo. O estado do bem-estar já faz parte do passado e seus 
defensores são dinossauros ideológicos.
- Pragmatismo: já passou a época das ideologias.
- O mercado resolve tudo da melhor forma possível.
- Não se pretende atacar os fracos, mas sim, as pretensões mais 
debilmente justificadas.
- Sempre houve e haverá corrupção – mas no liberalismo é 
marginal. 
- Sempre haverá desigualdades, porque elas estão na natureza 
humana.
- Primeiro temos que aumentar o bolo para só então reparti-
lo.
- Globalização. O nacionalismo econômico é uma expressão 
retrógrada que deve desaparecer.
- A soberania nacional é um arcaísmo do passado, está superada 
e em dissolução.- A privatização é a panacéia contra todos os 
males.
- O capital estrangeiro é a solução: portanto, deve-se desre-
gulamentar sem limitações o sistema financeiro e não impôr 
limites ao setor.
- A experiência econômica chilena é o paradigma do modelo 
neoliberal e deve ser imitada.

2) Estefanía, Joaquín, 1998, Contra el pensamiento único, Taurus, Madrid.

O que foi privatizado, permanecerá 
privatizado, o que continua público 
tende a ser privatizado

O tema das privatizações 
voltou com força ao centro dos de-
bates com a realização do segundo 
turno das eleições para Presidente 
da República e governadores esta-
duais. Embora atual, é um tema 
que defronta os trabalhadores, 
governantes, as classes empre-
sariais e economistas há muito 
tempo. Precisamente, desde Adam 
Smith (1723-1790), que primeiro 
lançou as bases para o liberalis-
mo, criando a noção de Estado 
mínimo através da exaltação do 
individualismo e da livre-concor-
rência.

Os defensores do liberalis-
mo continuam a preconizar a 
menor interferência possível do 
estado no mercado. Para os tra-
balhadores, as regras neoliberais 
transformam-se no aceleramento 
da precarização do trabalho, 
assalariados empurrados para 
uma espiral sempre decrescente 
e a generalização da insegurança 
social.

Com um roteiro pronto, ju-
rando fidelidade ao “pragmatis-
mo” e ao “bom senso”, os liberais 
defendem que para compensar os 
déficits orçamentários é necessá-
rio privatizar, e para vender as 
empresas públicas por bom preço, 
é necessário atrair os investidores 
estrangeiros. Logo, para atrair 
estes investidores, é necessário 

reduzir salários, “encargos” e 
postos de trabalho.

Os trabalhadores das empre-
sas públicas que escapam à degola 
sentem-se em liberdade condi-
cional: assim que possível, seus 
direitos poderão ser questionados. 
A explosão do desemprego e do 
trabalho precarizado – permitem 
calar os protestos (“corporativis-
tas”) de quem dispõem de um em-
prego e proteção social. Quando 
se calarem, irão demonstrar seu 
“senso de responsabilidade”.4 
O servidor é um “problema”

Para a lógica neoliberal, o 
servidor público torna-se apenas 
mais fator no déficit estatal. Pas-
se-se a idéia de que o funcionário 
público representa unicamente 
um peso para o contribuinte. Em 
momento algum se menciona a 
enfermeira que cuida do paciente, 
o bombeiro que socorre a vítima, 
um professor que dá instrução às 
crianças, um fiscal do trabalho 
que protege o trabalhador do 
arbítrio patronal. É apenas um 
custo.

As terceirizações e privati-
zações novamente tornam-se a 
saída para os liberais. “Qualquer 
missão que possa ser exercida 
pelo setor privado, deve ser pri-
vatizada”, anunciou Jean-Pierre 
Raffarin, primeiro ministro da 
França entre maio de 2002 e 

maio de 2005. Uma vez que esteja 
raquítico e metamorfoseado, o 
Estado se torna cada vez menos 
capaz de vir a barrar algum dia a 
expansão da lei de mercado.

As privatizações também 
representam a vantagem de 
diminuir o poder de resistência 
dos sindicatos de trabalhadores, 
o que permite abrir caminho 
para as “reformas” que virão em 
seguida. 

Na realidade, as causas e as 
conseqüências são, muitas vezes, 
vinculadas ao encadeamento do 
projeto liberal: o enfraquecimento 
das organizações sindicais incen-
tiva a imposição da flexibilização 
do emprego; a terceirização, a re-
tirada de conquistas históricas do 
movimento operário. Até se cons-
trói o desencanto e a derrota. “Se 
quisermos alimentar a mínima 
esperança por um retorno a uma 
economia de liberdade, a questão 
da restrição da força sindical é 
uma das mais importantes”, pre-
venia Friedrich Hayek, o papa da 
liberalismo.

O que foi privatizado perma-
necerá privatizado, o que continua 
público tende a ser privatizado da 
próxima vez, por ocasião de algu-
ma nova campanha político-jor-
nalística de pânico, vinculada ao 
“buraco da previdência social” ou 
ao déficit eventual numa estatal.

Pinochet, Thatcher, Reagan e FHC implantaram as reformas neoliberais em seus países
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1 – Palast, Greg. A melhor democracia que o dinheiro pode comprar, Francis, 2004, pág. 24.

O saque às empresas estatais é repartido entre a 
elite brasileira e as transnacionais 

A defesa da privatização das 
empresas públicas é uma postura 
política-ideológica das classes 
empresariais, de banqueiros, seus 
moinhos da propaganda (mídia e 
“especialistas”) que não se sus-
tenta na realidade. Hoje, estudos 
reconhecem o fracasso das priva-
tizações duas décadas e meia após 
o seu início na Grã-Bretanha,

No Brasil, foram usadas 
“moedas podres” nas transações 
que transferiram o patrimônio pú-
blico para poucos grupos empre-
sariais que nem sequer tinham 
dinheiro para pagar ao Tesouro. 
Os sindicatos de trabalhadores e 
as respectivas centrais sindicais 
manifestaram-se contrários ao 
processo de privatização e tenta-
ram, sem sucesso, inviabilizá-lo 
por meio de processos, medidas 
judiciais e manifestações de rua.

No processo, foram transfe-
ridas para a iniciativa privada 
diversas empresas do setor side-
rúrgico, petroquímico, mineração, 
telecomunicações, fertilizantes, 
transporte ferroviário de carga, 
rodovias, metrôs, portos e bancos, 
inclusive alguns fundados na 
época do Império.

O resultado do saque ao 
patrimônio público foi repartido 
entre consórcios estrangeiros 
que arremataram 48,2% das  
empresas vendidas e a elite bra-
sileira, que ficou com 51,8%. Daí 
se explica a campanha da mídia 
a favor do saque. Os Estados 
Unidos participaram com 16,5%, 

Espanha com 14,9%, Portugal 
5,7%, Itália 3,1% e outras nacio-
nalidades com 8%. 

As privatizações promovidas 
pelos governos que seguiram a 
ideologia neoliberal, entre 1991 
e 2002, liquidaram o patrimônio 
público brasileiro em um valor 
que representou 105,5 bilhões de 
dólares. 

Destes, 70,8 bilhões cor-
respondiam ao setor federal 
enquanto outros 37,4 bilhões 
eram de empresas de procedência 
estadual.

Com a eleição em 1989 de 
Fernando Collor de Mello (1990-
1992), começam as privatizações 
no Brasil, através do Programa 
Nacional de Privatização (PND), 

Supostamente, a venda de 
empresas públicas, portos e rodo-
vias reduz a dívida do país. Não é 
verdade. Privatizar a infra-estru-
tura reduz a dívida do governo, 
mas não a dívida pública. A me-
nos que os cidadãos desistam da 
eletricidade e da água, o público 
ainda é responsável pelas dívidas 
desses serviços,¹

A alegada política de troca 
da dívida pública por patrimônio, 
mediante amplo PND, não resul-
tou em redução de débitos. Pelo 
contrário, houve um aumento no 
valor da dívida líquida total de R$ 
208,4 bilhões – que correspondia 
a 29,9% do PIB, em dezembro 
de 1995 - para R$ 881,1 bilhões 
- correspondendo a 55,9% do PIB, 
em dezembro de 2002. 

De igual modo a carga tribu-
tária no governo FHC aumentou 

em 8 pontos percentuais, prati-
camente 1 ponto percentual do 
Produto Interno Bruto a cada 
ano, chegando no fim de 2002 a 
36,45% do PIB. 

Esta é a herança nefasta que 
o governo neoliberal deixou para 
o governo Lula. Hoje, o Brasil 
trabalha para pagar os juros da 
dívida interna de mais de R$ 1 
trilhão. Quando FHC assumiu o 
Ministério da Fazenda de Itamar 
Franco, a dívida total do setor 
público era de R$ 60 bilhões. Nos 
últimos anos, esta mesma dívida 
já drenou R$ 500 bilhões somente 
em juros. 

É um verdadeiro crime con-
tra o país e contra os brasileiros. 
O Brasil hoje trabalha para pagar 
os juros da dívida interna. FHC 
não teve peito para fazer o que 
seria correto. 

DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

com a venda de 18 empresas neste 
período. Com o impedimento de 
Collor e a posse de Itamar Franco 
(1992 – 1º/01/1995), é concluída 
a privatização das empresas do 
setor siderúrgico, iniciada por 
Collor. Porém, a maior concen-
tração de vendas ocorreu em 1997 
e 1998, véspera da reeleição de 
Fernando Henrique Cardoso.

Em 13 de janeiro de 2000, os bancários denunciam as conseqüências da política entreguista dos 
governos neoliberais, numa manifestação contra a privatização do Banespa

FHC arrecada US$ 93,4 
bilhões com privatizações e 
dívida cresce R$ 672,7 bilhões 

1995 - 2002

No governo FHC foram vendidas 28,4% das ações da Petrobrás com direito a voto e 20,1% do 
capital total, a maior parte para investidores estrangeiros

Privatizações à paulista rende R$ 77,5 bilhões
O governo do estado de São 

Paulo vendeu, no dia 27 de ou-
tubro de 2005, 25% do capital 
da Nossa Caixa, pelo valor de 
R$ 953 milhões. Os outros 20% 
programados para serem ven-
didos neste mês foram sustados 
pelo atual governador paulista, 
Cláudio Lembo. “Eu não quero 
dilapidar o patrimônio de São 
Paulo neste momento”, afimou 
Lembo, no dia 3 de outubro, logo 
após uma reunião com o governa-
dor eleito, José Serra.

A lei que garante a venda de 
até 49% do capital do banco foi 
regulamentada pelo ex-governa-
dor do estado, Geraldo Alckmin, 
após aprovação pelo legislativo 
paulista em 2001. 

Desde 1995, quando o PSDB 
assumiu o governo paulista com 
Mário Covas, foi promovido um 
dos mais radicais processos de pri-
vatizações em São Paulo. Foram 
privatizadas rodovias, bancos, e 
empresas estatais, sendo arreca-
dado R$ 77,5 bilhões.

Ainda assim a dívida do es-
tado cresceu 33%, no período. A 
última empresa a ser vendida foi a 

CTEEP, responsável por parte da 
transmissão energética do estado. 
Dentre as empresas privatizadas 
estão a Eletropaulo, a CPFL, 
Comgás, CESP, ações da Nossa 
Caixa, Sabesp, Fepasa, Ceagesp, 
Banespa, etc.

Ao todo, foram vendidas sete 
empresas públicas estaduais e 
privatizadas 15 rodovias esta-

duais. Foram transferidas para 
a União 3 empresas, incluindo o 
Banespa, cuja tranferência ren-
deu por R$ 2 bilhões ao governo 
paulista e depois foi vendido pela 
União por R$ 7 bilhões e alienados 
de participação 3 empresas, entre 
elas a Eletropaulo. Alckmin tam-
bém privatizou a Nossa Caixa e 
Subsidiárias da Nossa Caixa.

Bolsa de Valores de São Paulo, 24 de maio de 2005, data em 
que foi vendida a Nossa Caixa Seguros e Previdência, pelo 
governador Alckmin, para o grupo espanhol Mapfre por R$ 
225,82 milhões, questionada na justiça pela Federação dos 
Bancários.

Foto: Divulgação

Em 15 de fevereiro de 2001, 
a Caixa Seguros S.A, segurado-
ra da Caixa Econômica Federal,  
passou para o controle estran-
geiro. A compradora foi a fran-
cesa CNP Assurances S.A, que 
pagou em leilão R$ 1,065 bilhão 
por 50,75% do capital social da 
Caixa Seguros, que pertenciam 
à Funcef, fundo de pensão do 
empregados da CEF. Hoje, as 
agências da Caixa são usadas 
para a venda de seguros de uma 
empresa controlada pelo capital 
estrangeiro.

A Datamec S. A. Sistema de 
Processamento de Dados, contro-
lada indiretamente pela União e 
vinculada a CEF desde 1978, foi 
privatizada em junho de 1999, 
sendo adquirida pela Unisys, em-
presa estadunidense que ofereceu 
US$ 49,6 milhões. 

Seguradora 
da CEF foi 
para grupo 
francês

“Eu não quero 
dilapidar o patrimônio 
de São Paulo neste 
momento”. Cláudio Lembo, atual 
governador de São Paulo em 3 de outubro 
de 2006 ao sustar a venda de 20% das 
ações da Nossa Caixa.
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Juiz espanhol abre diligências 
contra Emílio Botín, presidente 
do Santander e 21 conselheiros

O juíz da Audiência 
Nacional, da justiça 
espanhola, Baltazar 

Garzón, deu início às diligên-
cias prévias para estudar se 
admite o trâmite de uma ação 
judicial apresentada contra 
o presidente do Santander 
Central Hispano, Emílio Bo-
tín, e outros 21 conselheiros e 
ex-executivos. 

A querela foi interposta 
no dia 9 de outubro pelo con-
selheiro do Banesto, Rafael 
Pérez Escolar. Pérez foi con-
denado no processo aberto por 
intervenção no Banesto, em 
1993, a uma pena de 10 anos 
de prisão. O então presidente 
do Banesto, Mario Conte, 
foi condenado a 20 anos de 
prisão.

Rafael Pérez acusa os res-
ponsáveis do Santander de um 
total de onze delitos. Ente eles, 
figura a apropriação indevida, 
falsidade nas contas anuais e em 
documentos mercantis, revelação 
de segredos, uso de informação 
privilegiada, manipulação para 
alterar o preço em venda pública, 
suborno, prevaricação, malversa-
ção, delito tributário e fraude na 
obtenção de ajudas públicas.

A ação também se dirige con-
tra o ex-presidente do Bankinter, 
Jaime Botín, o ex-presidente do 
Banesto, Alfredo Sáenz Abad, e 
sua atual responsável, Ana Pa-
trícia Botín, e contra outros 17 
executivos que tiveram revelada 
alguma responsabilidade neste 
banco, durante a intervenção.

Em sua querela, de cerca de 
189 folhas, Pérez Escolar acusa 
a todos eles de “urdir manobras” 
para apropriar-se indevidamente 
de 4,5 bilhões de euros pertencen-
tes ao Banesto, cujo paradeiro 
“não têm dado a menor infor-
mação aos acionistas, à Fazenda 
Pública ou ao mercado”.

Reclama igualmente a res-
ponsabilidade civil subsidiária 
das sociedades mercantis Banco 
Santander Central Hispânico 
S.A, Banco Espanhol de Crédito 
S.A. e das empresas de auditoria 
Price Waterhouse Coopers e De-
loitte S.L.

Em um auto ditado, o juiz 
Garzón assinala que os fatos se 
revestem de “características que 
fazem presumir a possível exis-
tência de uma infração penal”, 
pelo que procede “instituir dili-
gências penais” e praticar aquelas 
encaminhadas a determinar qual 
deve ser o procedimento judicial 
aplicável a este caso.

Além da apropriação de 4,5 
bilhões de euros (que segundo o 
querelante correspondem a múl-
tiplas cobranças efetuadas pelo 
Banesto que não tiveram reflexo 
nas contas da entidade), Pérez 
Escolar acusa Botín e ao resto 
dos querelados de cometer um 
delito tributário de mais de 1,574 
bilhões de euros.

Desta forma, os acusa de 

malversar valores públicos em 
benefício do Banco Santander e 
dos próprios querelados por um 
valor superior a 1,965 bilhões de 
euros.

Autoridades pedem 6 anos 
de prisão para Botín por 

suposto delito fiscal

As autoridades espanholas 
responsáveis pela fiscalização 
anti-corrupção já haviam pedido 
ainda, no dia 8 de setembro, seis 
anos de prisão e uma multa de 
43,5 milhões de euros para  Emílio 
Botín., presidente Santander 
Central Hispano, controlador do 
Santander Banespa no Brasil, por 
alegados delitos contra os fisco e 
apropriação indevida, informou 
a agência de noticias Europa 
Press.

Emílio Botín está indiciado 
em conjunto com mais oito dire-
tores da entidade por alegadas 
irregularidades no plano de in-
centivos concedidos aos diretores 
do Banesto, entre os anos 1994 
e 1998.

O processo foi iniciado pela 
denúncia  apresentada  por  Ra-
fael Pérez Escolar, um dos conde-
nados  pelo  caso  Banesto. 

Os incentivos concedidos aos 
diretores do  Banesto remetem-se 
a outubro de 1994 e envolvem 6,1 
milhões  de ações  vendidas “por 
um  preço   inferior   à   realidade  
e cujo   financiamento  foi  concedi-
do pelo Banco Santa nder”, assim 
como a venda de títulos entre 
1996  e 1997 a dois diretores do 
Banesto  “mediante um sistema 
de financiamento idêntico”.

No  total, o  Santander, ale-
gadamente fraudou o Fisco em 
9,88 milhões de euros e as auto-
ridades pedem agora que o Fisco 
seja ressarcido deste montante, 
mais os juros de mora corres-
pondentes à quota defraudada 
em cada período entre janeiro de 
1995 até aos dias 9 e 11 de junho 
de 1999.

Como alternativa a estes 
valores, as autoridades solicitam 
que seja pago 13,33 milhões de 
euros, mais juros de mora.

Biondi, Aloysio O Brasil privatizado, um balanço do desmonte do Estado, Fundação Perseu Abramo, 
1999, pág. 13.

Emílio Botín presidente do Grupo 
Santander 

As empresas públicas 
brasileiras, em que a União 
detém participação acioná-
ria, recolheram ao Tesouro 
Nacional R$ 9,63 bilhões de 
reais, apenas nos oito primeiro 
meses deste ano. 

Destas, o BNDES reco-
lheu R$ 3,0 bilhões , a Petro-
bras R$ 2,3 bilhões, o Banco 
do Brasil R$ 2,3 bilhões e a 
Caixa Econômica Federal 
R$ 1,1 bilhão. O valor recolhi-
do de janeiro a agosto, deste 
ano, foi 140,85% superior aos 
4,0 bilhões recolhidos no mes-
mo período do ano passado.

Estatais 
recolhem ao 
Tesouro R$ 9,6 bi

Privatizar eleva exclusão 
social, diz ONU

O processo de privatização 
aumentou a exclusão social nos 
países em desenvolvimento, diz 
estudo do Centro Internacional de 
Pobreza, ligado ao Programa das 
Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud).

Segundo o estudo, “o proces-
so de privatização dos serviços 
públicos, especialmente em água, 
saneamento e energia elétrica, e 
a adoção de modelos privados de 
administração nas áreas de saúde 
e educação aumentaram a exclusão 

Povo duplamente lesado
O governo Fernando Hen-

rique Cardoso implantou as 
privatizações a preços baixos, 
financiou os “compradores”, 
sempre alegando não haver 
outros caminhos possíveis. A 
experiência de outros países, 
que a equipe de governo conhe-
cia muito bem, mostra que essa 
argumentação é falsa. Como foi 
possível ao governo agir com tal 
autoritarismo, transferindo o 
patrimônio público, acumulado 
ao longo de décadas, a poucos 
grupos empresariais que nem 
sequer tinham dinheiro para 
pagar ao Tesouro? Como explicar 
a falta de reação da sociedade?

Sem sombra de dúvida, os 
meios de comunicação, com seu 
apoio incondicional às privatiza-
ções, foram um aliado poderoso. 

Houve a campanha de desmora-
lização das estatais e a ladainha 
do “esgotamento dos recursos do 
Estado”. Mais ainda: a sociedade 
brasileira perdeu completamen-
te a noção - se é que a tinha – de 
que as estatais não são empresas 
de propriedade do “governo”, que 
pode dispor delas a seu bel-pra-
zer. Esqueceu-se de que o Estado 
é mero “gerente” dos bens, do 
patrimônio da sociedade, isto é, 
que as estatais sempre perten-
ceram a cada cidadão, portanto 
a todos os cidadãos, e não ao 
governo federal ou estadual. 
Essa falta de consciência cole-
tiva, reforçada pelos meios de 
comunicação, repita-se, explica 
a indiferença com que a opinião 
pública viu o governo doar por 
10 o que valia 100.

EXTERIOR

social nos países em desenvolvi-
mento”. 

A avaliação é feita no estudo ‘A 
privatização e comercialização dos 
serviços públicos podem ajudar a 
cumprir os Objetivos do Milênio?’, 
elaborado por Kate Bayllis e Tim 
Kessler, do Centro Internacional 
de Pobreza. 

Os autores ainda afirmam 
que os processos de privatizações 
também falharam na tarefa de 
cumprir os Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio (ODM). Entre 

as metas do ODM está a redução 
pela metade da proporção de pobres 
e das pessoas sem acesso à água e 
saneamento. 

Segundo o texto “as priva-
tizações, quando ampliaram os 
benefícios à população pobre, quase 
sempre o fizeram com recursos do 
próprio governo’. Os pesquisadores 
ainda afirmam, que, em geral, as 
reformas adotaram uma estratégia 
mercadológica que, em graus varia-
dos, privilegiaram o interesse do 
setor privado, não o dos pobres.

Privatizações no governo neoliberal de Cardoso
No governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995 – 2002), 
confere-se prioridade máxima às 
privatizações. Amplia-se o Plano 
Nacional de Desestatização, que 
passa a ser um dos principais 
instrumentos da “reforma” do 
Estado, sendo parte integrante 
do programa de Governo. 

O Conselho Nacional de 
Desestatização (CND) é criado 
através da Lei nº 9.491, em 1997, 
em substituição à Comissão Di-
retora. É praticamente concluída 
a privatização das estatais que 
atuam no segmento industrial e 
inicia-se uma nova fase em que 
os serviços públicos são transfe-
ridos ao setor privado. 

O governo federal faz ges-
tões na área política, buscando 
engajar os estados no programa 
privatizante. Inicia o processo 
selvagem de venda do patrimônio 
público.

Em conseqüência da pro-
funda reestruturação do setor 
bancário ocorrida no primeiro 
mandato do governo de FHC, com 
terceirizações e privatizações, o 
número de empregados no setor 
bancário brasileiro passou de 
642.918, no início de 1995, para 
435.847, em dezembro de 1998. 
Foram fechados, neste período, 

207.071 postos de trabalho no 
setor bancário.  

Alienadas 28,4% das ações 
da Petrobrás

O PND brasileiro também 
envolveu a Petróleo Brasileiro 
S.A, Petrobrás. Duas ofertas pú-
blicas de ações da empresa foram 
feitas no âmbito do PND, totali-
zando US$ 4.840,3 milhões. 

Fernando Henrique vendeu 
28,48% de ações com direito a 
voto da empresa a maioria para 
estrangeiros em 8 de agosto de 
2000. Cerca de 180,6 milhões de 
ações, correspondendo a 16,6% 
do capital total da empresa, ar-
recadaram para o governo US$ 
4,03 bilhões de dólares (R$ 7,269 
bilhões). Da oferta total dessas 
ações, 64,5 % foram alocadas 
para instituições estrangeiras 
pelo preço de US$ 2.6 bilhões. 

Já em 18 de julho de 2001, 
uma nova oferta pública no Brasil 
e no exterior de 41,38 milhões de 
ações preferenciais da Petrobrás, 
representativas de 3,5% do seu 
capital total, arrecadam um total 
de US$ 808,3 milhões (R$ 1,98 
bilhão).

Vale do Rio Doce
Em 1996, a segunda maior 

mineradora do mundo – a Cia. 
Vale do Rio Doce S. A. – foi inclu-
ída no PND. Em 6 de maio1997 
ocorre, então a venda dessa me-
gaempresa estatal por R$ 3,38 
bilhões de reais. Apesar da luta 
dos sindicatos de trabalhadores, 
as centrais sindicais e setores 
nacionalistas da sociedade civil.

Rede Ferroviária
O governo vendeu a malha 

da Rede Ferroviária Federal 
(RFFSA), com extensão de 21.554 
Km, por US$ 1,69 bilhão, entre o 
período de 1996 a1998.

Gás canalizado
Em 1995 uma emenda cons-

titucional permitiu que distribui-
ção de gás canalizado também 
fosse feita por empresas privadas. 
Cinco empresas obtiveram a con-
cessão e distribuição de gás, pelo 
valor de US$ 2 bilhões.

Rodovias Privatizadas
O Programa de Concessões 

de Rodovias Federais, desdobrado 
em concessões promovidas pelo 
DNER e por estados e prefeitu-
ras, teve início no governo FHC. 
Entre o anos de 1995 a 2002 
foram privatizados 9.792 Km de 
estradas.

FRACASSO NEOLIBERAL

As que se salvaram
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Greve dos bancários da Caixa e bancos privados
CAMPANHA SALARIAL 2006

Em mais um ano de lu-
cros recordes, os ban-
cários precisaram mos-

trar a força de sua mobilização 
para arrancar a reposição da 
inflação e aumento real. Após, 
48 dias da data-base da cate-
goria e 3 meses da entrega da 
minuta de reivindicações, foi 
assinada a Convenção Coletiva 
Nacional da categoria bancá-
ria, no dia 18 de outubro.

Os bancários reivindica-
ram aumento real de 7,05% 
mais reposição da inflação, 
além de maior participação 
nos lucros e resultados – de 
5% do lucro líquido linear, mais 
um salário bruto acrescido 
de R$ 1.500. Outros pontos 
como o fim do assédio moral e 

das metas abusivas também 
foram pauta desta campanha 
salarial.

Somente através da pres-
são os bancários conseguiram 
romper a intransigência das 
direções dos bancos. Desde o 
dia 22 de setembro, os bancá-
rios realizaram manifestações 
por todo o país. Ainda no dia 26 
de setembro, foi realizada uma 
paralisação de advertência de 
24 horas em diversos estados 
do país. 

No dia seguinte, bancários 
de seis estados deflagraram 
greve por tempo indetermina-
do. Já no dia 29 as paralisações 
se ampliam e atingem o Dis-
trito Federal, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Brasília, Porto 

Alegre, Salvador, Florianópo-
lis, Rio Grande do Sul, Mara-
nhão, Rio Grande do Norte, 
Bahia e Pernambuco.

No dia 4 de outubro, se-
guindo orientações do Coman-
do Nacional dos Bancários, 
assembléias por todo o país 
aprovam greve por tempo 
indeterminado. Em Caxias 
do Sul, empregados da Caixa 
Econômica Federal e bancos 
privados aderem à greve na-
cional. Até o dia 13 de outubro, 
todas as agências da Caixa 
Econômica Federal em Caxias 
do Sul e Gramado permanece-
ram fechadas. Os empregados 
de vários estabelecimentos 
bancários privados em Caxias 
também aderiram à greve.
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Cronologia da Campanha
Conferência Estadual
Nos dias 15 e 16 de julho, em 

Porto Alegre, os bancários gaúchos 
aprovaram o aumento real mais 
inflação do período (setembro de 
2005 a agosto de 2006) como uma 
das reivindicações para a Campanha 
Salarial. Foi aprovada também a 
estratégia de campanha unificada 
em nível nacional.

Conferência Nacional
A conferência nacional aconte-

ceu entre os dias 28 e 30 de julho, em 
São Paulo, e aprovou a reivindicação 
de 7,05% de aumento real, mais 
inflação do período. Cerca de 800 
bancários de todo o país estiveram 
reunidos e também aprovaram a 
campanha unificada, com mesas es-
pecíficas para os bancos públicos.

Assembléia da Categoria 
aprova minutas para 
Campanha Salarial

Os bancários de Caxias do Sul 
e Região realizaram a Assembléia 
Geral da Categoria no dia 8 de 
setembro e aprovaram a minuta 
de pré-acordo de negociações, a mi-
nuta de reivindicações da categoria 
bancária [inclusive Aditivo para o 
Rio Grande do Sul] e as minutas 
específicas dos empregados da Cai-
xa Econômica Federal, do Banco do 
Brasil e do Banrisul.

Nesta assembléia, os bancários 
desautorizaram a Contec para repre-
sentar o Sindicato em negociações 
coletivas, bom como assinar conven-
ção ou acordos coletivos de trabalho. 
O Sindicato também foi autorizado a 
delegar poderes à Contraf-Cut, com 
a finalidade de proceder negociação 
coletiva e firmar Norma Coletiva de 
Trabalho.

Outro ponto discutido foi a 
Contribuição ao Sistema Sindical 
a ser descontado dos salários de 
todos bancários representados pela 
entidade sindical. O desconto foi 
fixado em 1% sobre o salário bruto. 
De acordo com edital publicado no 
Correio do Povo, em 18 de outubro,, 
os bancários podem fazer oposição 
ao desconto, junto ao Sindicato, até 

o dia 30 de outubro. 

Minuta
A Executiva Nacional dos Ban-

cários entrega a minuta de reivindi-
cações para a Fenaban no dia 10 de 
agosto. A Caixa Econômica Federal e 
o Banco do Brasil receberam a pauta 
complementar de reivindicações no 
dia 17 de agosto. Já os banrisulenses 
entregaram sua pauta específica à 
direção do banco ainda em 23 de 
junho.

Greve de advertência 
Após a quinta rodada de nego-

ciações, sem qualquer proposta eco-
nômica apresentada pela Fenaban, 
os bancários realizam uma greve 
de advertência de 24 horas, no dia 
26 de setembro. Empregados da 
Caixa Econômica Federal cruzam 
os braços em quatro agências em 
Caxias do Sul. 

Proposta dos banqueiros
Na sexta rodada de negociações, 

realizada no dia 27 de setembro, os 
banqueiros apresentaram proposta 
de reajuste de 2% para todas as ver-
bas salariais mais participação nos 
lucros e resultados (PLR) de 80% do 
salário mais R$ 816 – o mesmo valor 
do ano passado, reajustado pelos 2%. 
Além disso, um pagamento a mais, 
de R$ 500, para os bancários de 
instituições que tiverem crescimento 
de 25% do lucro líquido, ou mais, em 
relação ao ano passado.

A categoria rejeita esta propos-
ta dos banqueiros e, então, na sétima 
rodada de negociações, no dia 3 de 
outubro, uma nova proposta é feita. 
As direções dos bancos propõem rea-
juste salarial de 2,85%, extensivo às 
demais verbas salariais.

Greve por tempo 
indeterminado

No dia 4 de outubro, quarta-
feira, em assembléia, os bancários de 
Caxias do Sul e Região deflagraram 
greve por tempo indeterminado. Esta 
foi uma resposta à intransigência 
dos banqueiros, que insistiam em 
uma proposta rebaixada para a 

categoria.
Já na quinta-feira, 5 de outu-

bro, os empregados da Caixa Econô-
mica Federal, Unibanco, Santander 
e Sudameris cruzaram os braços. Ao 
todo, foram paralisadas 9 agências e 
unidades da Caixa Econômica Fede-
ral em Caxias do Sul e as agências da 
Caixa em Gramado, Canela e Nova 
Petrópolis. 

Os bancários das três agências 
do Unibanco e uma unidade do 
Santander em Caxias do Sul tam-
bém cruzaram os braços no dia 5 de 
outubro. Além disso, a agência do 
Sudameris em Caxias ficou fechada 
durante o primeiro dia de greve no 
município.

A greve se amplia na sexta-fei-
ra, 6 de outubro, paralisando todas 
as agências e unidades da Caixa 
Econômica Federal em Caxias do 
Sul. A agência Centro do Banco 
Itaú e a única do Safra no municí-
pio também permanecem fechadas 
durante a sexta-feira. As unidades 
do Banco Mercantil do Brasil e Bic 
Banco somam-se à paralisação no dia 
9 de outubro. 

No dia 10 de outubro, aconte-
ceu a oitava rodada de negociações 
e a Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban), que ofereceu um reajuste 
de 3,5% sobre todas as verbas de 
natureza salarial, representando um 
aumento real de 0,63%. A inflação do 
período de setembro 2005 a agosto de 
2006 foi de 2,85% pelo INPC-IBGE. 

Os bancários dos bancos priva-
dos optam por encerrar a greve no 
dia 10, em Caxias do Sul. Porém, em 
assembléia no dia 11, os empregados 
da Caixa decidem por permanecer de 
braços cruzados. 

Somente no dia 13 de outubro, 
pela manhã, os bancários da CEF 
optam por voltar ao trabalho, em Ca-
xias do Sul e Gramado, mas rejeitam 
a proposta da Fenaban, submetendo-
se assim, à decisão da categoria em 
nível nacional.

A categoria permanece parali-
sada ainda em diversos estados do 
país e em Porto Alegre. Apenas na 
segunda-feira, 16 de outubro, a greve 
é suspensa em nível nacional. 
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