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1. CONJUNTURA

1.1. INTERNACIONAL

001.  O mundo segue marcado por uma crise sem 
precedentes do modo de produção capitalista, 
que se agrava com o desdobramento do fracasso 
de seu modelo neoliberal. A crise, que teve seu 
estopim em 2008, nos Estados Unidos (EUA), 
hoje é apresentada pela mídia como “crise da 
dívida” de países de União Europeia. Porém, 
seus impactos são e continuarão a ser mundiais, 
reforçando a exploração e opressão sobre os tra-
balhadores e os povos.

002.  Os planos de austeridade, ditados pelas ve-
lhas receitas do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e Banco Mundial, incluíram cortes nos ser-
viços públicos, aumento de impostos e progra-
mas de salvamento dos bancos, com injeção de 
trilhões de euros, resultando em mais recessão e 
aumento do desemprego.

003.  A independência de classe dos trabalhado-
res e a resistência dos povos se expressam em 
inúmeras manifestações populares pela demo-
cratização nos países árabes, nas extensas mobi-
lizações da juventude, bem como na retomada 
dos movimentos grevistas dos trabalhadores na 
Grécia, Espanha, Portugal, Itália e, no ano pas-
sado, 100 milhões de trabalhadores na Índia, 
entre outros países, tendo como pano de fun-
do o questionamento às políticas econômicas 
adotadas sob a orientação do FMI, do Banco 
Mundial e do Banco Central Europeu. Cresce 
a nossa responsabilidade em defender que os 
trabalhadores não podem pagar pela crise nem 
abrir mão de direitos e, muito menos, permitir a 
adoção de políticas que diminuam ou enfraque-
çam o papel do Estado no desenvolvimento com 
distribuição de renda e valorização do trabalho.

004.  A redução da capacidade de dominação do 
neoliberalismo está refletida no desgaste de sua 
hegemonia e legitimidade, na maior fragilidade 
de direção do imperialismo e na falta de coesão 
política para apresentar um programa que res-
ponda às situações impostas pela crise mundial.

005.  Na Europa, está em curso a destruição do 

que sobrou do modelo social Europeu, o Estado 
de bem estar social (Welfare State). Ao mesmo 
tempo, crescem as ameaças contra as liberdades 
democráticas e a soberania dos países mais fra-
cos economicamente. Hungria e Grécia são dois 
exemplos disso.

006.  A crise está afetando, em maior ou menor 
medida, todos os países, inclusive os chamados 
BRICS (bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul). A depender do impacto 
que tenha sobre a China, que possui vínculos 
profundos com os Estados Unidos e que respon-
de por parte importante do dinamismo da eco-
nomia mundial, a crise pode atingir um patamar 
ainda mais grave.

007.  Além dos efeitos econômico-sociais, a crise 
é uma das causas da crescente instabilidade po-
lítica e de conflitos militares. A guerra em larga 
escala passou a ser uma variável considerada 
em todas as análises, mesmo por aqueles que 
ironizavam como “superados” os vínculos entre 
imperialismo e conflitos militares. O imperialis-
mo intervém militarmente, sendo a guerra reali-
zada sempre como uma “saída” para situações 
da crise do sistema. Também se vinculam à crise 
mundial e às guerras o aumento da migração, da 
xenofobia e do racismo.

008.  A economia da zona do euro continua apre-
sentando resultados alarmantes. O desemprego 
atingiu em dezembro mais de 10% (a maior taxa 
desde julho de 1998), sendo que na Espanha 
este percentual já ultrapassou 26%. Os bancos 
continuam com dificuldade de liquidez. Como 
forma de dotar os estados nacionais de capaci-
dade no enfrentamento à crise de endividamen-
to e não perder condições de competitividade 
no mercado mundial adotou-se, no âmbito da 
política monetária, a decisão de injetar trilhões 
de euros, o que impacta as chamadas “econo-
mias emergentes”, com a valorização das moe-
das locais, como no caso do Real no Brasil.

009.  A economia norte-americana não dá sinais 
de recuperação importantes, mesmo com a re-
dução da taxa de desemprego e a manutenção 
de políticas monetária e fiscal (ampliação dos 
gastos públicos e baixa taxa de juros) voltadas a 
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garantir um maior dinamismo e reaquecimento 
da economia. Tem crescido a adoção de medi-
das de proteção da indústria do país contra a 
concorrência estrangeira (principalmente da 
China) e facilitada a obtenção de financiamen-
tos por parte do governo americano.

010.  Na China, cujo Produto Interno Bruto (PIB) 
vinha crescendo a taxas superiores a 9,0%, ten-
do o setor da indústria como o principal res-
ponsável, anuncia-se a possibilidade de redu-
ção do PIB para 7,5%, mesmo com a inflação 
sob controle (conforme discurso do governo do 
país). Tal expectativa pode colocar em risco a 
renda e o emprego naquele país, já que o salá-
rio mínimo vem apresentando uma forte alta nos 
últimos dois anos (em média 22%) e a taxa de 
desemprego permanece baixa. Dada a recessão 
mundial, é improvável que o crescimento dos 
“BRICS”, e da China em especial, seja suficiente 
para sustentar e auxiliar a economia mundial a 
sair da crise.

011.  No Japão, a economia do país continua com 
dificuldades de recuperação. Os desastres natu-
rais impuseram um aumento do gasto fiscal do 
país e manutenção da taxa de juros próxima a 
zero, visando reaquecer a economia, até agora 
sem sucesso. Os dados da dívida japonesa co-
meçam a inspirar algum temor sobre a questão 
fiscal no país, porque embora pequena em rela-
ção ao PIB, somente entre o ano de 2010 e 2011 
cresceu 40%.

012.  Mesmo diante deste cenário negativo, as ini-
ciativas tomadas como solução para a crise atu-
al do capitalismo apontam exatamente na mes-
ma direção das políticas que levaram o mundo 
à bancarrota. 

013.  Percebe-se também que as empresas multi-
nacionais, ao contrário dos Estados Nacionais, 
vêm registrando, ano após ano, aumento de 
lucros, e com grande liberdade para se deslo-
carem para mercados (países) onde a produção 
gera mais lucro e mais exploração da mão de 
obra, sempre na ótica da competitividade. O 
processo de especulação financeira e imobiliá-
ria segue em ascensão, com taxas de lucros e de 
valorização, respectivamente, extraordinárias, 

recebendo ainda mais estímulos com a enxur-
rada de dólares e euros no mercado para salvar 
bancos e empresas. 

014.  A única saída, na perspectiva do FMI, do 
Banco Mundial e do Banco Central Europeu, é a 
receita ortodoxa baseada na redução do gasto so-
cial público e do custo com a força de trabalho. 
Medidas como a redução nominal dos salários de 
servidores públicos e do salário mínimo, como 
aprovado pelo parlamento grego; o aumento da 
idade para aposentadoria, a redução do tamanho 
do Estado, ou seja, demissão de servidores pú-
blicos e cortes nos investimentos sociais, enfim, 
desmonte do Estado de bem estar social.

015.  A democracia – principalmente as democra-
cias europeias – está fortemente ameaçada pela 
ânsia devastadora do capital em busca da sobre-
vivência do sistema. As soberanias nacionais e o 
poder decisório de seus povos são descartados 
diante da imposição autoritária do centro de po-
der do mercado europeu. Não há mais interme-
diários. Agora, a gestão dos governos nacionais 
é direta dos operadores do mercado financeiro. 
Um novo tipo de ditadura do capital tem sido 
forjado em nome do “salvamento” do Euro. 

016.  O agravamento da crise estrutural do capi-
talismo não significa sua incapacidade de se re-
organizar e superar sua crise, mas, muito pelo 
contrário, inclusive de forma mais cruel, com o 
avanço da tecnocracia autoritária que intervém 
em estados democráticos nacionais como ocor-
reu na Grécia e na Itália. Para a classe traba-
lhadora, a superação da crise passa necessaria-
mente pela derrocada do capitalismo e isso não 
pode ser realizado em um único país ou conti-
nente, já que esse modo de produção se impôs 
internacionalmente. 

017.  Assim, é fundamental considerar nesta con-
juntura atual as correlações de forças e as mo-
bilizações e ações dos trabalhadores, o que re-
alça a responsabilidade e papel estratégico dos 
trabalhadores, no âmbito global e das Américas. 
O cenário latino-americano e caribenho é rela-
tivamente distinto do cenário internacional. Nas 
regiões mais afetadas pelos Estados Unidos há 
maiores dificuldades não apenas econômico-
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-sociais, mas também políticas e militares sejam 
sob a forma de guerra civil, como no caso da 
Colômbia, sejam sob a forma de crime organi-
zado em larga escala como no México, Guate-
mala, El Salvador, Porto Rico, entre outros.

018.  Em outros países da América Latina e Cari-
be, há governos que estão implementando po-
líticas de desenvolvimento centradas no forta-
lecimento do papel do Estado, na valorização 
dos mercados internos e na integração regional, 
combinadas a política de ampliação da qualida-
de de vida e da democracia. O caráter progres-
sista de alguns governos latino-americanos deve 
ser avaliado pela sua capacidade de promover 
a soberania nacional, a democracia, à elevação 
da renda do trabalho e geração de empregos, a 
ruptura com as políticas ditadas pelos centros de 
poder e instituições a seu serviço (FMI, Banco 
Mundial, Organização Mundial do Comércio - 
OMC) em seu conjunto, e de se posicionar cri-
ticamente à ordem mundial que levou a mais 
recente crise econômico-financeira ao redor do 
globo e no centro do capitalismo desenvolvido. 

1.2. NACIONAL

019.  No caso do Brasil, a estratégia macroeconô-
mica desenvolvida nesses três mandatos demo-
crático-populares no governo federal articulou o 
desenvolvimento social ancorado no crescimento 
econômico, na geração de emprego e renda, na 
valorização do salário mínimo, no aumento do 
investimento social, no incentivo às políticas uni-
versais e no avanço das políticas voltadas para o 
combate à pobreza, como por exemplo, o Bolsa 
Família.

020.  Na última década (principalmente a partir 
de 2004) a economia brasileira apresentou con-
sistente crescimento econômico (com uma taxa 
média anual de 4%), fortemente impulsionado 
pelo fortalecimento do mercado interno via am-
pliação do crédito, política de valorização do 
salário mínimo e melhoria do mercado de tra-
balho e, por consequência, da distribuição da 
renda. O crescimento médio anual do consumo 
das famílias foi de 4,4%. 

021.  Os compromissos estratégicos de retomada 
do emprego nacional, ao lado dos esforços de 
melhor repartição da renda nacional, constitu-
íram as principais ferramentas para o enfrenta-
mento da pobreza e da desigualdade de renda. 
A geração de empregos resultantes da nova op-
ção da economia nacional foi capaz de absorver 
os trabalhadores ingressantes e parte dos que es-
tavam desempregados. Houve queda absoluta e 
relativa da pobreza no Brasil, apesar de perma-
necermos com elevada concentração de renda.

022.  O crescimento ampliou as fontes de finan-
ciamento da política social, abrindo espaços 
para o aumento do investimento social fede-
ral, que duplicou, em termos reais, entre 2002 
e 2009; em proporção do PIB, passou de 13% 
para 16%; o gasto per capita subiu 60%.

023.  Os indicadores de emprego e renda têm 
sido significativos em relação à formalização do 
trabalho e a distribuição de renda. No período 
de 2003/2011 foram gerados 11,5 milhões de 
postos formais de trabalho formais, segundo a 
(RAIS/CAGED-MTE).

024.  Sem a política de valorização do salário mí-
nimo (implementada em 2005 e que alcançou 
aumento real de mais de 63% até 2013) e do 
consequente aumento nos valores dos benefí-
cios da Seguridade Social brasileira vinculados 
a ele, 70% dos idosos estariam abaixo da linha 
de pobreza, sendo que, graças ao aumento no 
valor dos benefícios, hoje este número é 10%. 

025.  Estas articulações entre a política de valo-
rização do salário mínimo e os benefícios da 
Seguridade Social tiveram lugar central no de-
senvolvimento social recente, onde a CUT de-
sempenhou um papel protagonista, tanto na 
elaboração da política de valorização do salá-
rio mínimo como na mobilização e negociação 
para sua implementação.

026.  Entretanto, a desigualdade de oportunidades 
no mercado de trabalho brasileiro, é flagrante 
em relação às mulheres e aos jovens. A taxa 
de desocupação das mulheres é maior do que 
a taxa de desocupação dos homens (11,1% e 
6,3%, respectivamente), e o rendimento da mu-
lher é sempre menor do que o homem, em torno 
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de 30%. A situação dos jovens com até 24 anos 
também não é diferente: são os que possuem a 
maior taxa de desemprego, segundo a Pesquisa 
Mensal de Emprego do IBGE. Em 2012, enquanto 
a taxa geral de desemprego variou entre 5% e 7%, 
os jovens de 15 a 17 anos tiveram uma taxa de 
desemprego variando entre 30% e 16%, enquanto 
os de 18 a 24 anos tiveram entre 14% e 10%.

027.  Em relação à distribuição da renda, dados 
do IPEA mostram que 12,8 milhões de pessoas 
passaram a receber mais que meio salário mí-
nimo mensal (saindo da situação de pobreza 
absoluta), sendo que a taxa de pessoas nesta si-
tuação, que era de 43,4% em 1995, recuou para 
28,8% em 2008. Outro dado relevante é que 16 
milhões de brasileiros saíram da condição de 
pobreza extrema, condição de quem recebe até 
um quarto de salário mínimo por mês. Com isso, 
a taxa de pessoas nesta situação também dimi-
nuiu de 20,9% em 1995 para 10,5% em 2008.

028.  Foram vários e importantes os avanços nas po-
líticas de apoio à agricultura familiar, com o PRO-
NAF, com as políticas de desenvolvimento rural 
sustentável e os Territórios da Cidadania. Porém, 
um importante fator limitador do desenvolvimento 
que não foi enfrentado é a questão da terra. Não 
é mais possível o país conviver com uma situação 
de elevada concentração de terras e incentivo ao 
agronegócio com recursos públicos. 

029.  Segundo dados do Atlas fundiário do Institu-
to Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) somente 3% do total das propriedades 
rurais do país têm mais de mil hectares e ocupam 
56,7% das terras produtivas. Estas terras se con-
centram nas mãos de 300 grandes produtores em 
detrimento de 4,8 milhões de famílias que não 
têm onde plantar sequer para sobreviver. 

030.  Continuam os debates sobre os índices de pro-
dutividade e o combate à violência no campo, po-
rém não foi dada prioridade à realização da reforma 
agrária ou à aprovação um Código Florestal condi-
zentes com a proposta da CUT de desenvolvimento 
para os trabalhadores do campo e povos da floresta. 

031.  Apesar de inegáveis avanços em muitas po-
líticas do governo federal, aumentou o escanda-
loso percentual de recursos públicos a serviço 

dos juros da dívida (cerca de 45% do orçamen-
to), bem como medidas que estão na contramão 
do projeto defendido pela CUT, como cortes no 
orçamento, que afetam criticamente o financia-
mento das políticas públicas, a priorização dos 
investimentos dos bancos públicos para o agro-
negócio e para grandes empresas sem contrapar-
tidas sociais, além da escalada de privatizações 
dos aeroportos, das parcerias público-privadas e 
outras medidas sem interlocução, especialmen-
te, com os trabalhadores das bases e da CUT, a 
mais representativa central sindical brasileira.

032.  Outro aspecto relevante na agenda do desen-
volvimento e do trabalho se refere às políticas no 
âmbito da educação profissional. Ao mesmo tem-
po em que o governo sinaliza vontade política 
no tocante à ampliação do acesso por meio de 
importantes investimentos nas redes públicas de 
educação profissional, tanto federal quanto nos 
Estados, destina volumosos recursos para a ini-
ciativa privada, particularmente para o Sistema S 
através do Programa Nacional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego (PRONATEC), configu-
rando uma significativa contradição entre a con-
cepção de valorização da educação profissional 
como política pública e a definição de estratégias 
que atendam aos interesses daqueles que a ex-
ploram como mercadoria.

033.  A luta dos trabalhadores e trabalhadoras 
da educação pelo piso nacional, com amplas 
greves e mobilizações em todo o país, é uma 
evidente contraposição à mercantilização da 
educação. Um resultado importante no período 
foi a promulgação da Lei do Piso pelo Governo 
Lula. Porém, em muitos estados e municípios, a 
Lei é descumprida e questionada juridicamente, 
mesmo tendo sida referendada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF).

034.  Um dos desafios mais importantes no pró-
ximo período é garantir o desenvolvimento so-
cioeconômico sustentado. Avalia-se que para se 
manter (ou mesmo ampliar) as conquistas sociais 
e do mercado de trabalho obtidos desde o ciclo 
de crescimento econômico iniciado em 2004 
será necessário no mínimo um crescimento na 
ordem de 4% do Produto Interno Bruto (PIB).
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035.  O resultado do crescimento do PIB nos pri-
meiros dois anos do governo Dilma ficou em 
2,7% e 0,9%, bem abaixo da expectativa do go-
verno que apontava para algo próximo a 4% no 
início de 2011, e abaixo da média mundial de 
3,8% - demonstra o equívoco na condução da 
política econômica baseada em juros altos e na 
restrição do crédito como formas de controle da 
inflação e do consumo, como parte da manuten-
ção do tripé meta de inflação – câmbio flexível 
– superávit primário.

036.  A política fiscal contracionista exigida nes-
ta lógica, restringe os instrumentos e possibili-
dades do Estado aumentar os investimentos e 
ampliar as políticas sociais. Exemplo disso é o 
contingenciamento de R$ 55,5 bilhões feitos no 
orçamento de 2012, afetando principalmente 
os ministérios da Saúde, Cidades e Defesa. O 
discurso governamental é de fortalecimento do 
mercado interno, entretanto, as medidas adota-
das são contraditórias.

037.  O modelo de política econômica brasileiro, 
neste contexto de crise internacional, tem feito 
com que volume considerável de especuladores 
do mercado financeiro ingresse no país, aprovei-
tando-se dos altos juros brasileiros e, como con-
sequência, valorizando a taxa de câmbio, preju-
dicando a indústria de transformação. O controle 
e a centralização do câmbio seria uma solução 
plausível para este problema conjuntural (além 
da redução dos juros), e o aumento do Imposto 
sobre Operações Financeiras (IOF) parece ser um 
movimento, ainda que tímido do governo, a fim 
de evitar esta valorização momentânea excessiva 
do real. Além disso, as decisões sobre a condução 
da política monetária (principalmente a definição 
da Taxa Selic) são tomadas de forma restrita entre 
os membros do Conselho de Política Monetária 
(Copom), sendo por isso necessária sua democra-
tização, para que as decisões ali tomadas reflitam 
em toda sociedade e não somente o que espera 
o mercado financeiro, que influencia fortemente 
estas decisões.

038.  O cenário de aprofundamento da crise eco-
nômica com impactos significativos sobre o em-
prego e as condições de vida dos trabalhadores, 

principalmente nos países centrais do capitalis-
mo, exigirá do Brasil a implementação de políti-
cas que garantam o crescimento/desenvolvimen-
to centrado no mercado interno e uma estratégia 
de investimento de médio e longo prazo que pos-
sibilitem o desenvolvimento sustentável, rumo a 
uma maior diversificação produtiva, com ambos 
atuando para minorar ainda mais os efeitos deste 
período de instabilidade econômica mundial.

039.  Atualmente são poucos os países que pos-
suem condições para obter sucesso neste tipo de 
estratégia (crescimento via mercado interno), e 
o Brasil certamente é um deles. Isso ocorre por-
que tanto o consumo como a renda do mercado 
interno brasileiro tem margem para crescer, por-
que ainda existe um contingente populacional 
considerável fora do mercado consumidor, ao 
contrário do verificado nos países centrais.

040.  Neste sentido, uma condição fundamental para 
que este objetivo seja alcançado é elevar a partici-
pação dos rendimentos do trabalho (em % do PIB) 
em contraposição aos lucros. Na década de 1980, 
esse percentual ultrapassou 55%, chegando a cair 
para próximo de 40% na década de 1990. Apesar 
do crescimento verificado nos últimos anos, esta 
distribuição está em 44% do PIB, e os recentes au-
mentos se devem muito mais ao aumento da massa 
de rendimentos (aumento do total de trabalhadores 
assalariados) do que o crescimento dos salários in-
dividuais (que cresceu em ritmo mais lento).

041.  Por outro lado, o que temos visto é o cresci-
mento substancial dos lucros. Segundo análise 
da consultoria “Economática” sobre os lucros 
das 335 maiores empresas com capital aberto 
no Brasil (ou seja, em Bolsa de Valores), de ja-
neiro a setembro de 2010 e 2011, com exceção 
do setor de eletrônicos e de papel e celulose, 
todos os setores mostram dados extremamente 
positivos. No geral, o crescimento dos lucros 
destas empresas foi de 9,8% de 2010 para 2011, 
sendo que somente estas 335 empresas de capi-
tal aberto conseguiram um lucro líquido de R$ 
151,1 bilhões (de janeiro a setembro), maior do 
que todo o investimento feito no PAC.

042.  Portanto, um dos grandes desafios coloca-
dos no próximo período em relação à agenda 
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do desenvolvimento diz respeito ao embate en-
tre lucros e salários. Mesmo com o aumento da 
renda do trabalho, os lucros têm crescido em 
velocidade ainda maior, já que mesmo com o 
aumento do emprego, sua proporção na eco-
nomia nacional permanece ainda distante do 
verificado na década de 1980. Além da conti-
nuidade do aumento do emprego assalariado, 
existe a necessidade de crescimento da renda 
individual do trabalho, já que a política econô-
mica e a precarização das relações de trabalho, 
em especial, a alta rotatividade e terceirização, 
impedem avanços mais visíveis neste aspecto.

1.3. ESTADUAL

043.  Após longos oito anos de muito desgoverno, 
abuso de autoridade e aumento da violência do 
Estado contra os cidadãos, através do uso da for-
ça pelas polícias civil e militar para reprimir a 
voz e as ações dos trabalhadores, nos governos 
Rigoto e Yeda, finalmente em 2010 os trabalha-
dores conseguiram eleger um governo democrá-
tico e popular com um projeto identificado com 
os interesses da maioria da população gaúcha. 

044.  O governo Tarso, com forte apoio dos movi-
mentos sociais, veio restabelecer as relações de 
diálogo e corrigir o rumo da política e da econo-
mia do RS.

045.  Já nos primeiros dois anos, a economia me-
lhorou bastante e na política foram pacificadas as 
relações com o legislativo e demais poderes, dan-
do uma condição melhor de governabilidade.

046.  Mas, apesar desses avanços e em que pese 
ter a maioria da população a seu favor, o gover-
no ainda está longe de se poder afirmar que este 
é de fato um governo dos trabalhadores.

047.  Os conflitos com os trabalhadores em educa-
ção, ao não cumprir o piso salarial e não atender as 
suas reivindicações históricas, bem como o estre-
mecimento das relações com os demais segmentos 
do funcionalismo público, além de uma mudança 
drástica no trato com os empregados do Banrisul, 
demonstram que ainda é preciso muito mais.

048.  Um bom governo não se faz apenas com uma 
boa economia e boas relações no campo políti-

co-institucional. É preciso ir mais, mais além. É 
necessário que se envolva todos os segmentos da 
sociedade, levando aos mais necessitados as fa-
tias mais generosas das riquezas geradas.

049.  O estado democrático de direito deve ser 
perseguido e protegido, pois sempre tem alguém 
de plantão espreitando para ressuscitar as velhas 
práticas antidemocráticas.

050.  Por isso, afirmamos que o governo Tarso ain-
da está devendo uma resposta e um melhor tra-
tamento para a classe trabalhadora deste Estado. 

051.  Terá também que desenvolver políticas sociais 
voltadas para atender a população mais pobre. 

052.  Precisa acelerar a implantação de uma polí-
tica educacional inclusiva e de qualidade, que 
valorize o aprendizado e reconheça o real valor 
dos trabalhadores em educação e adote imedia-
tamente o piso nacional dos professores, além de 
atender suas históricas e legitimas reivindicações.

053.  É preciso rever imediatamente as questões de 
segurança, saúde e habitação, para que a popula-
ção tenha realmente uma boa qualidade de vida.

054.  Não é crível que, num Estado agrícola e 
pastoril como o RS, não se tenha uma política 
de reforma agrária que retire os milhares de tra-
balhadores rurais sem terra de acampamentos à 
beira das estradas. Este governo tem que honrar 
seu compromisso de até o seu final não restar 
nenhuma família sem um pedaço de terra seu 
para poder produzir seu sustento e ajudar a de-
senvolver o nosso Estado. 

2. SISTEMA FINANCEIRO

055.  É imprescindível para o desenvolvimento 
econômico e social do Brasil que o sistema fi-
nanceiro garanta crédito para a produção e o 
consumo, a custos decentes. Não é o que acon-
tece hoje no país, que oferece um volume de 
crédito apenas o equivalente a pouco mais de 
50% do PIB, com os juros e spreads entre os 
mais altos do mundo.

056.  Quase 40% da população brasileira ainda 
não tem conta em banco e mais de 35% dos 
municípios não possuem sequer uma agência 
ou posto de atendimento bancário. 
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057.  Ao mesmo tempo, o Brasil pagou até novem-
bro do ano de 2011 R$ 216,8 bilhões de juros da 
dívida pública, concentrada em sua maioria nas 
mãos dos bancos, o equivalente a 16 vezes o or-
çamento do Bolsa Família (R$ 13,4 bi em 2011). 

058.  Somente os cinco maiores bancos que ope-
ram no Brasil apresentaram lucro líquido de R$ 
51 bilhões em 2011 (equivalente a 1,5 vezes o 
orçamento para educação). São os mais lucra-
tivos do mundo, com rentabilidade média em 
torno de 25%, o que significa que a cada três 
anos eles dobram seu patrimônio.

059.  O lucro do sistema financeiro vem, princi-
palmente, de quatro fontes. Cerca de 25% em 
média vêm da remuneração de títulos públicos, 
pagos com tributos da população que deveriam 
ser canalizados para programas sociais. Outros 
25% são oriundos das tarifas bancárias, que an-
tes cobriam cerca de 30% da folha de pagamen-
to dos bancos e hoje cobrem, em média, 170%. 
Outra parte vem das seguradoras, que são dos 
bancos.

060.  E a última parte procede de onde deveria 
vir, ou seja, da intermediação financeira, que é 
a função do sistema financeiro. E essa parte, por 
sua vez, vem do spread bancário, um dos mais 
altos do mundo, o que provoca a prática de ju-
ros igualmente elevados.  

061.  Os bancos estrangeiros que atuam no Brasil, 
como o Santander e o HSBC, cobram em média 
juros de 7% ao ano em seus países de origem e 
aqui cobram 70%.

062.  Esse modelo é nocivo ao Brasil. É urgente 
que a sociedade gaúcha e brasileira discuta o 
papel do sistema financeiro e defina que mode-
lo de banco ela quer para o país. A Fetrafi-RS, 
junto com os sindicatos filiados, a Contraf-CUT 
e a CUT, têm um papel fundamental para popu-
larizar esse debate e envolver a sociedade. 

2.1. REGULAMENTAçãO DO SISTEMA FINANCEIRO

063.  É importante ter sempre em mente que a 
atividade bancária é uma concessão pública, 
defende de autorização do Banco Central e a 
matéria-prima são os recursos financeiros da 

própria sociedade. Portanto, bancos públicos e 
privados têm uma função social a cumprir.

064.  A inclusão bancária não se confunde com 
a bancarização dos banqueiros, na medida em 
que implica na abertura de agências e postos de 
atendimento em todos os municípios que ainda 
não possuem serviços bancários. 

065.   Para tanto, a regulamentação do Artigo 192 
da Constituição é uma reforma necessária e, por 
isso, aFetrafi-RS deve reafirmar os princípios 
contidos no projeto elaborado pela então CNB-
CUT, que defende:

066.  - redefinição do papel do Banco Central, 
que hoje funciona como um verdadeiro sindica-
to nacional dos bancos. É preciso inverter a sua 
lógica, de forma que tenha a sociedade como 
referência e não o mercado. O BC deve incluir 
em sua missão, além do controle da inflação e 
da moeda, a implementação de metas sociais, 
como emprego, voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do país.

067.  - ampliação do Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN), com a inclusão de representantes 
dos setores produtivos e dos trabalhadores;

068. - destinação do crédito por áreas determinadas 
segundo as necessidades de desenvolvimento 
econômico nacional ou regional;

069.  - exigência de manutenção dos empregos 
em quaisquer operações de incentivo ou socor-
ro financeiro por parte do governo;

070.  - formulação de mecanismos de incentivo 
para o desenvolvimento das microfinanças, o 
que inclui o aprofundamento do debate sobre a 
importância do cooperativismo e a atuação dos 
correspondentes bancários;

071.  - gestão dos recursos do Fundo Social do 
Pré-sal devem ficar a cargo, exclusivamente, 
dos bancos públicos brasileiros. Com isso, es-
tes bancos terão um funding com um volume 
de recursos considerável, de modo a cumpri-
rem suas tarefas junto ao governo e à socieda-
de. Junto com este fundo, é necessária a ma-
nutenção da gestão de todos os demais fundos 
com recursos públicos pelos bancos públicos, 
como está previsto no parágrafo 3º do Artigo 
164 da Constituição.
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2.2. FORTALECIMENTO DOS BANCOS PúBLICOS

072.  Os bancos públicos federais, regionais e 
estaduais devem contribuir para o desenvolvi-
mento sustentável das regiões do Brasil, notada-
mente as mais desfavorecidas. Devem também 
ajudar os governos nas políticas econômicas 
que visam reduzir as altas taxas de juros e spre-
ads bancários praticados no país. 

073.  Além disso, essas instituições financeiras 
devem suprir com recursos baratos e acessíveis 
os diversos segmentos produtivos da economia, 
para que estes possam atingir níveis mais ele-
vados de evolução tecnológica, gerando mais 
renda e empregos.

2.3. RUMO à CONFERêNCIA NACIONAL DO SIS-
TEMA FINANCEIRO

074.  Os bancários têm desenvolvido grandes es-
forços em vários fóruns estaduais e nacionais 
para ampliar perante a sociedade a discussão 
sobre a inclusão bancária e a necessidade de o 
Brasil buscar um novo Sistema Financeiro, que 
ofereça mais crédito a juros e spreads mais bai-
xos e que possa assim contribuir com o desen-
volvimento econômico e social do país, gerando 
mais emprego e renda.

075.  A Constituição de 1988 trata do funciona-
mento do sistema financeiro em seu Artigo 192. 
Após duas décadas e meia, o artigo ainda não 
foi regulamentado, apesar de várias iniciativas 
de parlamentares e do movimento sindical. En-
tre estas, destaca-se a proposta de regulamenta-
ção apresentada em 1992 pela então CNB-CUT 
ao Congresso Nacional, mas que foi arquivada.

076.  A Contraf-CUT propôs em 2011 e a CUT as-
sumiu a bandeira da convocação de uma Confe-
rência Nacional do Sistema Financeiro, precedida 
de conferências estaduais e municipais, nas quais 
a sociedade brasileira possa discutir qual o papel 
que os bancos devem desempenhar no país.

077.  Em 2011, a Confederação enviou carta à 
presidenta Dilma Roussef solicitando audiência 
para discutir, entre outros assuntos, a convoca-

ção dessa Conferência Nacional, a exemplo do 
que o governo federal vem fazendo em relação 
a outros temas importantes da agenda nacional, 
como saúde, educação, segurança pública, co-
municações e emprego decente.

078.  Houve também reuniões em vários ministé-
rios defendendo a proposta, que foi igualmente 
apresentada em audiências públicas no Con-
gresso Nacional. Além disso, a Contraf-CUT 
organizou um grande ato em frente ao Banco 
Central para cobrar a redução dos juros, a re-
gulamentação do sistema financeiro e o fim da 
precarização do atendimento bancário por meio 
dos correspondentes bancários.

079.  Em audiência ocorrida no dia 5 de feverei-
ro deste ano com a direção nacional da CUT, 
Dilma acatou a proposta da Contraf-CUT para 
realização de uma conferência nacional sobre o 
sistema financeiro. Ela sugeriu que seja amplia-
da para discutir os direitos dos consumidores.

080.  Agora, a Fetrafi-RS deve somar esforços com 
a Contraf-CUT para organizar essa conferência 
histórica, chamando outros setores da socieda-
de para participar e construir um amplo debate 
que venha a transformar o sistema financeiro, a 
fim de que passe a atender efetivamente os inte-
resses da sociedade e não os de meia dúzia de 
banqueiros e dos acionistas. 

3. EMPREGO

081.  O sistema financeiro nacional gerou 2.876 
novos empregos entre janeiro e setembro de 
2012, o que representa uma queda de 84,2% 
em comparação com o mesmo período do ano 
passado, segundo a Pesquisa do Emprego Ban-
cário, elaborada pela Contraf-CUT em parceria 
com o Dieese, com base nos dados do Cadastro 
Geral de Emprego e Desemprego (CAGED) do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

082.  Embora o número seja pequeno, o saldo po-
sitivo deve-se às contratações dos bancos públi-
cos. Nas instituições privadas, houve fechamen-
to de 7.286 postos de trabalho nos primeiros 
nove meses do ano passado, não estando conta-
bilizado o corte de 975 empregos em dezembro 
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no Santander no cruel processo de demissões 
em massa na véspera do Natal.

083.  A manutenção dos níveis de emprego e a cria-
ção de novos postos de trabalho no sistema finan-
ceiro têm sido um dos eixos centrais da luta dos 
bancários. As campanhas nacionais obtiveram êxi-
to nos últimos quatro anos nos bancos públicos. 

084.  Em 2009, os bancários conquistaram nos 
acordos aditivos a contratação de 10 mil novos 
trabalhadores no Banco do Brasil (a metade em 
2010 e a outra metade em 2011) e 5 mil na Caixa 
Federal. Em 2011, o novo acordo aditivo com a 
Caixa garantiu mais 5 mil empregados em 2012, 
ano em que foi conquistada a contratação de 
mais 7 mil trabalhadores até dezembro de 2013. 

085.  Em relação aos bancos privados, a luta pelo 
emprego têm sido intensa nos últimos anos, ape-
sar da estratégia da Fenaban de não discutir o 
tema nas campanhas nacionais e empurrar o de-
bate para as negociações banco a banco. Uma 
série de mobilizações foi impulsionada em nível 
nacional pela Contraf-CUT e reforçada pela Fe-
trafi-RS e sindicatos filiados, enfrentando as de-
missões, sobretudo no Itaú, Santander e HSBC. 

3.1. ROTATIVIDADE

086.  A rotatividade de mão de obra é uma das 
maiores perversidades do sistema financeiro 
nacional. Os bancos trocam trabalhadores para 
reduzirem o salário médio da categoria. 

087.  Nos primeiros nove meses de 2012, o sa-
lário médio dos trabalhadores contratados foi 
38,65% inferior ao dos desligados, segundo os 
últimos números divulgados da Pesquisa do Em-
prego Bancário.

088.  A remuneração média dos admitidos foi de 
R$ 2.693,79 e a dos desligados de R$ 4.390,87. 
Já na economia brasileira, como um todo, a di-
ferença entre a média salarial dos contratados é 
de 7% inferior à média salarial dos demitidos.

089.  E as mulheres continuam sendo discrimina-
das nas instituições financeiras. A média sala-
rial das bancárias desligadas (R$ 3.759,23) foi 
24,5% inferior à dos bancários (R$ 4.978,38) 
que saíram no mesmo período de 2012. Aliás, 

as mulheres já entram nos bancos ganhando 
menos que os homens. O salário médio delas, 
no ingresso, foi de R$ 2.322,88 e o dos homens 
de R$ 3.031,86 - uma diferença de 23,4%.

090.  Esse é um fenômeno exclusivamente bra-
sileiro, como a jabuticaba. A tal ponto que os 
bancos estrangeiros que operam aqui no Brasil 
copiaram essa prática de seus congêneres na-
cionais e só praticam a rotatividade em territó-
rio brasileiro. Não fazem isso nem nas matrizes 
nem nos demais países da América Latina.

091.  Por isso, o desafio para o próximo período 
no Rio Grande do Sul e no Brasil será o de con-
quistar mais e melhores empregos nos bancos 
públicos e privados. A rotatividade é um instru-
mento desumano de concentração de renda no 
Brasil, que precisa ser combatido cada vez mais.

092.  Os trabalhadores devem continuar na luta 
pela ratificação da Convenção 158 da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT), que protege 
os trabalhadores da demissão imotivada. Preci-
samos intensificar as mobilizações em todos os 
cantos deste estado e do país, pressionando o 
Congresso Nacional pela aprovação da medida. 

093.  Além disso, é preciso combater as despedidas 
coletivas, como a praticada pelo Santander em de-
zembro, buscando mecanismos de negociação pré-
via e proteção aos empregos e direitos dos bancários.

3.2. TERCEIRIzAçãO

094.  Nos últimos anos, a terceirização vem ga-
nhando espaço nas empresas e no Congresso 
Nacional, tendo sido objeto da primeira audi-
ência pública do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), em 2011. Segundo artigo de Miguel Perei-
ra, secretário de Organização do Ramo Finan-
ceiro da Contraf-CUT, “há vários mitos, verda-
des e interesses que precisam ser identificados 
e discutidos pelos deputados, pelos senadores e 
pela sociedade”.

095.  “O que muitos costumam chamar de ter-
ceirização não passa, na maioria das vezes, de 
prática ilegal de intermediação de mão de obra. 
O critério da atividade-fim ou atividade-meio de 
nada vale se estiverem presentes os elementos 
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caracterizadores da relação formal de empre-
go: pessoalidade, subordinação, habitualidade 
e onerosidade. Essa forma de contratação tem 
sido usada pelas empresas para reduzir custos 
com pessoal e aumentar a rentabilidade e o lu-
cro”, afirma Miguel.

096.  O aumento da produtividade das empresas é 
positivo, mas não pode ser fruto da submissão a 
novas formas de divisão e organização do traba-
lho que só focam a lucratividade. “Sobram para 
os trabalhadores baixos salários, menos direitos, 
rotatividade, quebra da identidade de classe e da 
solidariedade e enfraquecimento sindical - além 
de maiores níveis de adoecimento, insegurança 
e mortes”, destaca o diretor da Contraf-CUT.

097.  “A negligência por parte das contratadas no 
cumprimento dos contratos tem provocado uma 
série de prejuízos aos empregados, como o não 
pagamento dos direitos trabalhistas, previdenci-
ários e, particularmente, rescisórios. Não é à toa 
que milhares de ações judiciais questionam a 
legalidade do processo e cobram os direitos dos 
trabalhadores. Esses passivos são, na verdade, os 
reais interesses que estão por trás do chamado 
risco jurídico a que as empresas alegam estarem 
submetidas”, salienta Miguel.

098.  “Na intermediação de mão de obra, o traba-
lhador é tratado como mercadoria, a exemplo da 
época da escravidão, já varrida há mais de um sé-
culo. A superexploração do trabalho não combina 
com modernidade e com desenvolvimento eco-
nômico e social”, observa o dirigente sindical.

099.  Com essa compreensão, o movimento sindi-
cal bancário, em conjunto com a CUT, tem par-
ticipado ativamente da resistência à aprovação 
do Projeto de Lei (PL) 4330 do deputado fede-
ral Sandro Mabel, que legaliza a terceirização 
nas empresas. Trata-se da principal ameaça que 
paira no horizonte do emprego no Brasil. Os 
bancários participaram ativamente de diversas 
atividades, tais como: audiências, reuniões e ne-
gociações para impedir a aprovação do PL.

100.  A Fetrafi-RS, junto com Contraf-CUT, partici-
pou também das ações contra as resoluções do 
Banco Central sobre a figura do correspondente 
bancário. Em 2011 foi realizado um ato nacional 

em Brasília, em frente ao Banco Central, com a 
participação de um grande número de sindicatos 
do país. No mesmo dia, ocorreu audiência pública 
na Câmara dos Deputados para discutir a questão.

101.  É preciso aprovar uma lei que realmente 
fortaleça as relações de emprego e os direitos 
dos trabalhadores. Uma legislação precarizante 
pode comprometer o futuro da nação. O Brasil 
precisa de trabalho decente, qualidade de pro-
dutos e serviços, distribuição de renda, inclusão 
social, segurança e proteção da vida dos traba-
lhadores e da população.

3.3. TRABALHO DECENTE

102.  O conceito de trabalho decente foi adotado 
pela OIT, em 1999, para sintetizar um conjunto 
de direitos pelos quais os trabalhadores devem 
lutar e conquistar em busca de uma vida mais 
digna, dentro e fora do ambiente de trabalho. O 
conceito engloba os direitos previstos nas con-
venções internacionais.

103.  Além de contemplar todas as bandeiras his-
tóricas do movimento sindical bancário, esse 
conceito facilita a comunicação e o diálogo 
com a categoria e com a sociedade, uma vez 
que sintetiza de forma positiva as nossas reivin-
dicações.

104.  A CUT elegeu o trabalho decente como uma 
das referências de sua estratégia, tendo como 
horizonte a ampliação de direitos de todos os 
trabalhadores e excluídos, a valorização do tra-
balho e o aprofundamento da democracia em 
todas as esferas, inclusive nos locais de trabalho.

105.  Isso significa, entre outras coisas, lutar por 
remuneração digna, por emprego seguro e de 
qualidade, pela formalização do trabalho e o 
fim da precarização, por igualdade de direitos 
para todos, pela proteção da saúde e segurança 
dos trabalhadores, pela ampliação da cobertura 
da previdência social e liberdade de organiza-
ção sindical. E, no âmbito mais geral, promover 
o desenvolvimento econômico do país e a gera-
ção de emprego e renda para todos.

106.  Outro desafio é combater o chamado “em-
prego verde”, conforme alertou o Fórum Social 
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Temático 2012, em Porto Alegre. O sistema capita-
lista vende a ideia de “economia verde”, pinta tudo 
de verde, distribui pacotinhos de mudas e diz que 
ali está a salvação do planeta, mas volta-se para 
transformar bens comuns, como o ar e a água, em 
mercadorias. Entretanto, não mexe na remune-
ração e nas condições de trabalho. 

107. Propostas de emprego:
108.  - Manter a estratégia de luta por aumentos 

reais de salário, valorização do piso e melho-
rias crescentes na PLR, para que os bancários 
tenham uma remuneração decente e contribu-
am para uma melhor distribuição de renda na 
sociedade;

109.  - Plano de Cargos e Salários (PCS) em todos 
os bancos;

110.  - Lutar pela geração de mais empregos nos 
bancos, pois, apesar de ser o mais lucrativo, o 
sistema financeiro é um dos segmentos da eco-
nomia que menos empregos no país. Em 2011, 
por exemplo, mesmo com lucros de R$ 50,7 
bilhões, os bancos contribuíram com apenas 
1,21% do total de 1,9 milhão de empregos gera-
dos pela economia no mesmo ano;

111.  - Intensificar a campanha pelo fim da rotati-
vidade e pelo respeito à Convenção 158 da OIT, 
como forma de elevar preservar empregos e ele-
var a média salarial da categoria.

112.  - Manter como eixo central do movimento 
sindical a luta por emprego saudável, com ado-
ção de medidas preventivas que preservem a 
saúde dos bancários e bancárias nos locais de 
trabalho e ponham fim ao assédio moral e às 
metas abusivas; 

113.  - Aprofundar o debate referente às questões 
que envolvem a saúde e segurança dos trabalha-
dores, dando destaque ao papel que tem desem-
penhado a chamada “medicina do trabalho” nos 
ambientes de trabalho. A prevenção de doenças 
e acidentes, a eliminação dos riscos laborais, a 
promoção da saúde nos ambientes de trabalho, 
a emissão da comunicação de acidentes do tra-
balho (CAT) pelo empregador, entre outras regras 
previstas na legislação brasileira, não tem sido a 
prática utilizada dentro dos bancos. O número 
elevado de adoecimento e afastamento do traba-

lho na categoria bancária reforça a nossa tese de 
que a política adotada pelos bancos, no campo 
da “medicina do trabalho”, está falida e precisa 
urgentemente mudar a sua forma de atuação;

114.  - Lutar pelo respeito à jornada de trabalho 
de 6 horas contratuais para todos os bancários, 
inclusive os comissionados, sem redução de sa-
lários e direitos;

115.  - Combater sem trégua a terceirização, a 
precarização do trabalho e os correspondentes 
bancários;

116.  - Incentivar os terceirizados demitidos a en-
trar com ações judiciais para o estabelecimento 
do vínculo de emprego diretamente com os ban-
cos, exigindo responsabilidade solidária;

117.  - Reforçar a luta com a CUT para impedir a 
aprovação do PL 4330, de autoria do deputado 
Sandro Mabel, na Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara Federal, onde seu trâmite se 
encontra de forma terminativa.

POLÍTICAS PERMANENTES

JURÍDICO
 
118.  O Departamento Jurídico da Fetrafi/RS é es-

tratégico para o papel vital da federação de in-
formar, orientar e representar os seus associados. 
Nesse sentido, os esforços para inserir uma rede 
jurídica que permita a ampliação e o aprofun-
damento de temas, debates e ações inerentes à 
preservação e à ampliação das conquistas e dos 
direitos dos trabalhadores em instituições finan-
ceiras são imperiosos.

119.  O Jurídico precisa avançar ainda mais em 
sua área, interagindo com outros operadores 
do direito, possibilitando o diálogo da categoria 
com toda a sociedade. As práticas antissindicais, 
os interditos proibitórios e suas atas notariais, 
por exemplo, serão vencidos com os respectivos 
debates ideológicos, para os quais precisamos 
estar preparados e instrumentalizados; disse-
minando a visão e a defesa do trabalhador nos 
mais variados fóruns. 

120.  Nessa esteira, o Jurídico da Federação pre-
cisa investir em novas estratégias para garantir 
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o amplo exercício do direito de greve, funda-
mental para avançar as lutas da categoria. Não 
obstante, as proposições judiciais precisam ir 
além das que possuem o propósito da recupe-
ração financeira e monetária; e ainda, devemos 
avançar permanentemente e propor alternativas 
em temas como saúde, meio ambiente, direito 
do consumidor e segurança bancária. 

121.  Os debates e propostas sobre a reforma e a 
estrutura sindical precisam ser retomados. O Ju-
rídico deve instrumentalizar o protagonismo da 
Federação, envolvendo os trabalhadores, legiti-
mando-os e fortalecendo os sindicatos filiados.

122.  Isto posto, é imprescindível continuar investin-
do nas assessorias técnicas e melhorando a estrutu-
ra do Departamento Jurídico, com o propósito de 
garantir eficácia e resolutividade às ações propos-
tas, inclusive, possibilitando a integração contínua 
e permanente da Fetrafi/RS e sindicatos filiados.

SEGURANÇA BANCÁRIA

123.  A onda de insegurança que os bancários, 
vigilantes, clientes, usuários e a sociedade têm 
vivido não pode mais ser suportada. Em 2012, 
os assaltos (tentados ou consumados), arromba-
mentos, sequestros e furtos atingiram 108 ocor-
rências no RS, conforme estatística do Sindicato 
dos Bancários de Porto Alegre e Região, com 
base em notícias da imprensa e informações da 
categoria. O primeiro bimestre de 2013 já su-
pera em mais de 70% o número de ataques do 
mesmo período de 2012. Foram 15 ocorrências 
em 2012 e 27 em 2013. 

124.  A pesquisa nacional de mortes em assaltos 
envolvendo bancos, elaborada pela Contraf-CUT 
e CNTV, com apoio do Dieese, demonstra que 
em 2012 houve um crescimento de 147,8% em 
relação a 2010. Foram 23 mortes em 2010 e 57 
mortes em 2012. No RS foram 3 mortes em 2012. 

125.  Lamentavelmente, 2013 já contabiliza a 
morte de um cliente, esfaqueado na área de 
autoatendimento de uma agência do Itaú, em 
Porto Alegre, após efetuar um saque. Essas ocor-
rências são fruto dos escassos investimentos dos 
bancos em equipamentos e medidas de preven-

ção em segurança. 
126.  Os bancos acumulam lucros sempre maio-

res, mas não investem em segurança à altura 
dos juros e tarifas que cobram dos seus clientes, 
tampouco do suor e sangue que sugam de seus 
funcionários. Em média, os bancos têm investi-
do aproximadamente 5% do lucro líquido em 
segurança e vigilância, o que é insuficiente. 

127.  Não obstante, as ações dos bandidos e das 
quadrilhas se apresentam cada vez mais ousadas 
e aparelhadas, também em razão da carência de 
políticas públicas eficazes. Em que pese o esforço 
do governo Tarso nos investimentos em seguran-
ça, seja em estrutura, efetivo e na área de inteli-
gência, cooperação entre as polícias e na valori-
zação e melhoria das condições de trabalho dos 
policiais, ainda estamos muito longe do ideal. É 
visível a falta de viaturas e policiais nas ruas para 
inibir o ataque dos criminosos, principalmente 
nos municípios do interior do Estado. 

128.  A Fetrafi/RS, em conjunto com os sindicatos, 
deve seguir participando de fóruns como o Gru-
po Interinstitucional de Trabalho sobre Seguran-
ça Bancária, coordenado pela Secretaria da Se-
gurança Pública do RS, cobrando medidas para 
acabar com essa onda de insegurança. 

129.  O Projeto de Lei Estadual de Segurança Ban-
cária, proposto pela Fetrafi/RS e pelo SindBan-
cários, cuja a essência é a obrigatoriedade de 
instalação de um conjunto de instrumentos de 
segurança em todas as agências bancárias do 
Estado, precisa avançar no GT e ser encami-
nhado ao Palácio Pirantini para que ainda neste 
primeiro semestre de 2013, possa ser apreciado 
pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo 
governador. 

130.  Nesse sentido, a Fetrafi/RS também deve con-
tinuar integrando o Coletivo Nacional de Segu-
rança Bancária da Contraf-CUT. Também deve 
seguir participando da Comissão Consultiva para 
Assuntos de Segurança Privada (CCASP) da Polícia 
Federal, em Brasília, onde são julgados os proces-
sos abertos contra os bancos que descumprem a 
legislação federal de segurança. Além disso, é fun-
damental acompanhar a elaboração do Estatuto da 
Segurança Privada junto ao Ministério da Justiça.
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131.  Também é importante não abdicar das mani-
festações, campanhas, protestos e denúncias nas 
câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, 
no Congresso Nacional, na Delesp da Polícia 
Federal, aprofundando ainda as parcerias com 
os vigilantes, que são igualmente vítimas do des-
caso dos bancos.

132.  A Fetrafi/RS deve aprimorar a estatística de 
assaltos, sequestros, arrombamentos e outras 
ações criminosas nos bancos, destacando e 
acompanhando os municípios e as regiões mais 
inseguras do Estado. Para tanto, deve utilizar o 
auxílio do Dieese para elaboração de gráficos e 
planilhas, a fim de instrumentalizar as entidades 
para qualificar as ações junto à categoria e à so-
ciedade.

133.  Nesse sentido, a Federação deve ampliar o 
mapeamento e as orientações aos sindicatos fi-
liados, provocando-os a apresentarem projetos 
de lei junto às câmaras municipais, propondo 
medidas como a instalação de portas giratórias 
de segurança com detectores de metais em to-
dos os acessos destinados ao público, inclusive 
na sala de autoatendimento, além de câmeras de 
vídeo com monitoramento à distância em tem-
po real e vidros a prova de balas nas fachadas 
externas, promovendo um amplo debate com a 
sociedade sobre a segurança em todo o Estado, 
independentemente da lei estadual proposta.

134.  Os sindicatos também devem montar estru-
turas de apoio, com assessorias técnicas, para as 
vítimas de assaltos e sequestros, cobrando dos 
bancos o fechamento da agência ou posto no 
dia do assalto, face ao impacto da violência; a 
emissão da Comunicação de Acidente de Tra-
balho (CAT); e assistência médica e psicológica 
para quem presenciou e/ou sofreu o assalto ou 
foi vítima de sequestro.

135.  A grande bandeira da segurança bancária é 
a preservação da vida. Afinal, a vida está acima 
do lucro e do patrimônio dos bancos.

PROJETOS PARA A PRóxIMA GESTãO DA FETRAFI-RS

136.  A Fetrafi-RS vem experimentando um cres-
cimento bárbaro nas suas atividades. A partir 

da democratização da Federação no início dos 
anos 90, a cada gestão se consolida mais o re-
conhecimento do trabalho desempenhado pela 
entidade na defesa intransigente dos direitos dos 
trabalhadores e das trabalhadoras das institui-
ções financeiras.

137.  A maneira democrática como tem sido 
conduzida proporciona que todas as corren-
tes políticas que atuam no movimento possam 
contribuir para obtermos mais avanços para a 
categoria. O atendimento e acompanhamento 
aos seus 38 sindicatos filiados foram uma práti-
ca permanente da atual gestão.

138.  O enfrentamento aos banqueiros, tanto 
nacionais como locais, foi feito sempre de 
forma muito aguerrida. A Fetrafi-RS liderou 
grandes e vitoriosas campanhas salariais, 
onde obtivemos muitos avanços e pratica-
mente nenhuma perda. Junto com nossa 
Confederação, a Contraf-CUT, e demais sin-
dicatos do país conseguimos conquistar au-
mentos reais de salário nos últimos nove anos 
e devolver à categoria a alegria de viver e o 
ânimo para a luta. As últimas greves compro-
vam isso. 

139.  Mas mesmo que tenhamos um balanço po-
sitivo, não podemos parar. A nova direção da 
Fetrafi-RS terá que cada vez mais envidar esfor-
ços na busca da unidade das diversas forças po-
líticas para melhor conduzirmos a entidade. 

140.  Reafirmamos o nosso compromisso nos em-
penharmos ao máximo na defesa do emprego 
e na busca de melhores condições de trabalho, 
segurança, bem como combater sem trégua 
o trabalho precário, resguardar a saúde, pro-
porcionar uma formação de qualidade, prestar 
assessoria jurídica competente e levar informa-
ções precisas e rápidas.

141.  Somente com muita unidade poderemos en-
frentar todas as formas de discriminação. Todo 
nosso apoio pela igualdade de gênero para ga-
rantirmos às nossas bravas companheiras seu es-
paço conquistado com muita luta e bravura no 
trabalho e na sociedade. 

142. Porto Alegre, 1º de março de 2013.


