
Dia Nacional de luta!

Os ataques aos serviços públicos 
e às políticas públicas feitos pelo 
governo golpista e ilegítimo de Mi-

chel Temer não afetam apenas a servidoras 
e servidores. Quem vai sofrer, diretamente, 
as consequências das privatizações, da ter-
ceirização sem limites e do desmanche das 
empresas públicas é a população brasileira. 
A venda da Petrobras, da Eletrobras, dos 
Correios, dos bancos públicos, do metrô e 
outras empresas públicas vai comprometer 
a prestação de serviços de qualidade, que 
ainda se tornarão mais caros para os con-
sumidores, tendo em vista que a prioridade 
dos investidores – em especial o capital es-
trangeiro – será o lucro.

A privatização não vai gerar mais em-
pregos, nem vai reduzir os impostos. A 
prestação e o acesso aos serviços, seja de 
saúde, educação, transporte público, por 
exemplo, vão piorar e ficar mais caros – a 
população vem sendo enganada há pelo  
governo golpista e a mídia, que dizem que 
as empresas privadas são mais eficientes e 
cobram menos pelos serviços. E, mesmo 
assim, brasileiras e brasileiros vão pagar a 
conta sem ter nada em troca.  Tudo o que 
está sendo proposto provocará, sim, a en-
trega do patrimônio do povo brasileiro, por 
valores irrisórios com pretexto de reduzir o 
rombo do orçamento, e a ruína da sobera-
nia nacional.

Por isso, a Central Única dos Trabalha-

dores de Minas Gerais (CUT/MG), entida-
des sindicais que representam servidores 
públicos municipais, estaduais e federais, e 
movimentos sociais lançaram a Campanha 
em Defesa dos Serviços e dos Servidores 
Públicos. Os serviços públicos são essen-
ciais e obrigação do Estado.

Saiba como as privatizações, tercei-
rização e desmonte do Estado, afetam, 
por setor, serviços e servidores públicos, 
servidores públicos e porque você, cida-
dão brasileiro, precisa se unir a nós nesta 
campanha para defender seus direitos e 
suas conquistas.

Privatizar é roubar da população!
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Metrô: A privatização significa, de ime-
diato, o aumento da tarifa. Além disso, as 
linhas para os lugares mais distantes não 
serão implantadas.

Saúde:  A privatização  torna os servi-
ços e os remédios mais caros. Acaba com 
o atendimento igual para todos, como de-
termina a Constituição. Quem puder pagar 
mais terá atendimento melhor.

Saneamento: A privatização das em-
presas públicas de saneamento, como a 
Copasa,  traz o aumento do valor das ta-
rifas, a piora da qualidade dos serviços 
prestados à população e coloca em risco 
o abastecimento de água para a população 
de baixa renda.

Petrobras: Serão destinados menos re-
cursos do pré-sal para saúde e educação. 

Bancos públicos: A existência do 
Banco do Brasil e da Caixa viabilizou  a 
distribuição de renda aos mais carentes, 
com programas como o bolsa família, o 
estabelecimento da agricultura familiar 
como principal fornecedora de alimentos 
para as populações urbanas, melhoria no 
saneamento básico, implementação do 
programa Minha Casa Minha Vida e a dis-
ponibilização de crédito barato para micro 
e pequenas empresas.

Serviços públicos municipais: A priva-
tização, que tem como consequência a am-
pliação da contratação de trabalhadoras e 
trabalhadores terceirizados, agrava o adoe-
cimento e os acidentes de trabalho e acaba 
com os concursos públicos.  Gera instabi-

lidade no emprego e salários mais baixos.

Energia elétrica: Com a  venda das 
quatro usinas da Cemig - Jaguara, São Si-
mão, Miranda e Volta Grande -, que já fo-
ram pagas pela população de Minas Gerais,  
o valor que for pago por elas será  
repassado para as tarifas, aumentando o 
preço da conta de luz

Correios: Com a privatização, os pre-
ços das postagens  vão triplicar.  Acabará 
a entrega de livros didáticos em todas as 
cidades do país.

• O Correio é responsável pela coleta e 
entrega de donativos e vacinas em caso de 
enchentes, inundações, surto de doenças 
etc e pelo transporte de órgãos para trans-
plantes sem nenhum custo.

• O Correio é responsável pelo paga-
mento de pensões e aposentadorias nas 
pequenas cidades que, muitas vezes, não 
têm bancos.

Educação

• A terceirização, que foi ampliada pelo 
golpe, atinge todos os setores, inclusive o 
ensino, com a falta de concursos públicos e 
a contratação de terceirizados, o que com-
promete a qualidade da educação.

•  No campo universitário,  o corte de 
investimentos já afeta os hospitais. Oito lei-
tos de UTI foram fechados no Hospital das 
Clínicas. Uma ala foi fechada no 10° andar 
por falta de trabalhador – terceirizados fo-
ram demitidos e não há previsão de contra-
tação.  Faltam remédios e insumos – luvas, 
gaze, Dipirona, anestesia etc.

Bons motivos para sermos contra as privatizações

Por educação, saúde, aposentadoria e direitos!  CUT Minas
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