
Você sabe qual a importância de um BANCO PÚBLICO?

Os bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, são essen-
ciais para o desenvolvimento do País e também para o crescimento de muitos setores da 
nossa economia.
Essas instituições são responsáveis por financiar e gerir programas sociais e viabilizar 
políticas públicas. Por exemplo, o financiamento de grandes obras de infraestrutura no 
País (transporte, saneamento básico etc) é realizado, principalmente, pelos bancos públi-
cos.
A comida que chega à mesa de todos os brasileiros precisa dessas instituições. O Banco 
do Brasil é o banco público que mais libera recursos para o financiamento da agricultura 
familiar, que é responsável por 70% da produção de alimentos no Brasil.
São os bancos públicos que também financiam a maior parte do sonho da casa própria 
e do estudo em uma universidade. Em 2015, 2,2 milhões de estudantes cursaram o 
ensino superior em instituições privadas através do FIES (Fundo de Financiamento Estu-
dantil) e os agentes financeiros do programa são a Caixa e o Banco do Brasil.
A Caixa, por exemplo, é líder no financiamento da casa própria, com as melhores condi-
ções, prazos e taxas de juros. Desde 2009, com o Programa Minha Casa Minha Vida, 
foram entregues 2,6 milhões de moradias para as camadas de renda mais baixas da 
população.

Então, saiba que, SEM OS BANCOS PÚBLICOS:
- o financiamento da casa própria vai ficar mais caro;
- menos estudantes vão cursar o ensino superior;
- a comida vai chegar mais cara à mesa do brasileiro;
- o País será mais carente em infraestrutura;
- menos investimentos em setores produtivos.

Por isso, a população precisa se unir e defender os bancos públicos. Não podemos per-
mitir mais um golpe do governo de Michel Temer, que é enfraquecer a atuação dessas 
instituições com a intenção de PRIVATIZÁ-LAS.
Participe da Audiência Pública “EM DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS”. Será no próximo 
dia 20 de junho, às 17h30, na Assembleia Legislativa. Esta é uma luta de todos! Se é 
banco público, é para todos!
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