A
é do Brasil e
de todos os brasileiros
De indutor do desenvolvimento econômico e social a “puxa ﬁla” das privatizações.
Nos seus 158 anos, a Caixa Econômica Federal participou da vida dos brasileiros
atuando como principal agente das políticas públicas, levando desenvolvimento
a todas as regiões do país.
Agora, a Caixa, que sempre foi mais que um banco, caminha a passos largos para
vender seu patrimônio ao mercado ﬁnanceiro, perdendo as áreas
mais rentáveis, que ﬁnanciam os programas sociais.

Veja aqui como a Caixa está
sendo levada à privatização:
Vendeu
participação
no IRB

Promete vender
parte da área
de cartões

Prepara venda
de participação
na Petrobrás

Anunciou venda
de parte das
Loterias

Anunciou venda
de imóveis e
agências

Promete “desovar”
participação em
outras empresas
estatais e fundos
de investimento

O fatiamento das loterias está na ordem do dia,
com o anúncio do leilão de entrega da Lotex, a raspadinha.
Você sabia que a cada R$ 100 arrecadados pelas loterias
quase R$ 40 vão para programas sociais?

A Caixa pública faz tudo isto e muito mais!
Um banco forte, que pensa no que é melhor para toda a população.

Dezembro
de 2018
com recursos

FGTS
com recursos

CAIXA/SBPE

R$ 444,7 bilhões
R$ 265,2 bilhões
R$ 179,4 bilhões
CAIXA é líder

68,8%*

A Caixa também é o
banco da habitação.

de participação

É o banco da poupança.
A Caixa guarda quase 40%
da poupança brasileira.

Já são mais de 5 milhões de moradias,
com emprego e renda para população.

É o banco do trabalhador.
Na Caixa, são pagos o Seguro-Desemprego,
o Abono-Salarial e o PIS, entre outros benefícios.

É o banco da infraestrutura
e das grandes obras.
Contribui para o desenvolvimento urbano
e saúde da população: R$ 84 bilhões em
operações de saneamento e infraestrutura (2018).

É o banc
o de
os brasi todos
leiros

