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Moção de Repúdio a proposta dg
restruturação da Caixa Econômica
Federa! pelo Governo Federal ag
prevê um restruturação que visâ?
enfraquecer
essa
fundamental
empresa pública que terá com®
efeito
a
extinção
de
sua§
superintendências e agências.
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Considerando o processo de reestruturação do Banco
Público Caixa Econômica Federal na tentativa do governo Bolsonaro de

desmontar a instituição por dentro.
Considerando que o objetivo dos ataques que a instituição

vem sofrendo visa abrir caminho para a sua privatização.
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Considerando que os processos de privatização miram

primeiro os trabalhadores e trabalhadoras caçando seus diretos;
Considerando que tal restruturação do Banco reduz seu

tamanho e atuação social no mercado consequentemente diminui e enfraquece
seu papel estratégico para o Brasil.

Considerando que todas essas medidas têm sido adotadas
sem discussão com as representações dos trabalhadores e trabalhadoras, bem

como a revelia de toda sociedade.
Considerando que o governo Bolsonaro não tem um projeto

soberano de desenvolvimento para o Brasil e considera normal uma inserção

subserviente do país na economia global.

Venho por meio desta MOÇÃO, repudiar veemente tal
medida que tem como objetivo destruir a Caixa e os bancos públicos,

instrumentos estratégicos para o desenvolvimento econômico e social do país.
REQUEREMOS a leitura em plenário, publicação do Diário
Oficial e envio à Presidência da Republica e ao Congresso Nacional nosso
REPÚDIO acerca dessa proposta de restruturação da Caixa Econômica
Federal que visa tão somente seu desmonte e sua privatização.

Sala dasySessões, 12 de fevereiro de 2020.
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