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CAIXA

A Caixa Econômica Federal completou 
154 anos em 12 de janeiro, como 
instituição 100% pública. Embora 

haja muito a comemorar, tendo em vista o 
papel social que ela vem cumprindo graças 
ao esforço e empenho de seus empregados, 
uma sombra paira sobre seu futuro desde 
o final do ano passado, quando surgiram 
notícias sobre a abertura do seu capital, o 
que é inaceitável. 

Assim, a Contraf-CUT e a Fenae, junto com 
a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a 
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB), a Intersindical e a CSP-Conlutas, 
protocolaram ofícios no dia 23 de dezembro, 
solicitando audiências com o governo fede-
ral. Os documentos foram encaminhados 
também à presidenta Dilma Rousseff, aos 
ministros da Secretaria-Geral e da Fazenda e 
ao presidente da Caixa, Jorge Hereda. 

"Os mais de 100 mil empregados estão 
apreensivos. Não apenas a categoria, mas 
toda a sociedade foi surpreendida. Sobretu-
do, porque V. Excelência se comprometeu, 
em Carta Aberta aos trabalhadores dos ban-
cos públicos federais, divulgada no dia 23 de 
outubro, a fortalecer as nossas instituições", 
afirmam as entidades na carta para Dilma.

Terceiro maior banco do país - Criada em 
1861, por decreto de Dom Pedro II, como o 
maior banco público do Brasil, a Caixa é hoje 
a terceira maior instituição financeira do País 
em ativos totais. Em setembro de 2014 a em-
presa tinha R$ 1 trilhão em ativos, segundo 
dados do Banco Central, atrás somente do 
também público Banco do Brasil, com R$ 1,3 
trilhão, e do privado Itaú com R$ 1,1 trilhão.

Segundo balanços da Caixa publicados 
entre 2008 e 2013, a carteira de crédito pas-

Caixa faz 154 anos. E deve seguir como banco público
Artigo de conselheiros e nota conjunta da Contraf, Fenae e CUT repudiam qualquer iniciativa de privatização

sou de R$ 80,1 bilhões para R$ 494,2 bilhões, 
aumento de 517%. O lucro líquido aumentou 
72%, passando de R$ 3,9 bilhões para R$ 6,7 
bilhões. Além disso, os programas de transfe-
rência de renda distribuíram cerca de R$ 26,5 
bilhões em 2013, totalizando 181,2 milhões 
de benefícios pagos. 

O Minha Casa Minha Vida, apenas em 
2013, destinou R$ 49 bilhões para a cons-
trução de 692,9 mil unidades habitacionais. 
Dessas, 48,8% foram destinadas aos traba-
lhadores com renda mensal de R$ 1,6 mil. 
Somente o Bolsa Família pagou cerca de 
159,7 milhões de benefícios ou R$ 24 bilhões, 
alta de 18,2% em relação a 2012. Os progra-
mas voltados ao trabalhador pagaram 169 
milhões de benefícios.

Não à abertura do capital - Com essa 
história que se confunde com o desenvol-
vimento econômico e social do Brasil, a 
Contraf-CUT rejeita a abertura do capital e 
defende a manutenção da Caixa como em-
presa 100% pública. "Neste aniversário de 
154 anos cumprimentamos os empregados 
e as empregadas da Caixa por mais um ano 
de muito esforço e dedicação. A possibilida-
de aventada de abertura de capital provoca 
grande apreensão, na medida em que pode 
representar o seu enfraquecimento, com-
prometer profundamente o desempenho 
do seu papel social e afetar o emprego e as 
condições de trabalho", afirma o presidente 
da Contraf-CUT, Carlos Cordeiro.

Conselheiros eleitos cobram diálogo - Os 
representantes eleitos pelos empregados ao 
Conselho de Administração, Fernando Neiva 
(titular) e Maria Rita Serrano (suplente), tam-
bém comemoraram o aniversário da Caixa, 
mas expressam o seu profundo desconten-

tamento com a abertura do capital. Ambos 
publicaram artigo no qual reforçam que o 
governo abra o diálogo com os empregados 
e com a sociedade sobre qualquer mudança 
no papel da Caixa "A Caixa Federal é hoje 
o principal banco público do País, onde 
estão centralizados serviços essenciais de 
desenvolvimento da sociedade, como os pro-
gramas Bolsa Família e Minha Casa, Minha 
Vida, entre outros. Sua atuação como banco 
social beneficia milhões de brasileiros. Não 
podemos admitir, portanto, a possibilidade 
de que essa rota seja alterada sem que haja 
um amplo debate com a população e os 
empregados do banco", enfatiza o texto, cuja 
íntegra pode ser lida no site do Sindicato – 
www.bancariosabc.org.br

Nova presidenta – A ex-ministra do Plane-
jamento Miriam Belchior está cogitada para 
ser a nova presidenta da Caixa. Engenheira 
formada pela Unicamp, Miriam iniciou a 
carreira política em Santo André, onde foi 
secretária municipal de Administração e Mo-
dernização Administrativa e de Inclusão Social 
e Habitação. Ela foi casada com o ex-prefeito 
da cidade, Celso Daniel, assassinado em 
2002. Também atuou no governo Lula, como 
assessora especial do presidente, subchefe de 
Articulação e Monitoramento da Casa Civil e 
coordenadora do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

“O fato de Miriam ser da nossa região 
é muito positivo. Mas o que desejamos 
mesmo, a nossa principal expectativa, é que 
ela assuma e trabalhe para manter a Caixa 
como um banco público”, destaca a diretora 
sindical e representante dos empregados no 
Conselho de Administração da Caixa, Maria 
Rita Serrano. 

BANCO DO BRASIL

Sindicato apoia a reeleição de Rafael Matos para o Caref

O funcionalismo do Banco do Brasil vai 
eleger em votação direta, entre os 
dias 2 e 6 de fevereiro, um represen-

tante para o Conselho de Administração do 
banco (Caref). A diretoria do Sindicato desta-
ca, apoia e indica para a reeleição de Rafael 
Matos F8369846, A voz do funcionalismo.

O representante eleito no Caref participa 
da instância máxima de decisão da empresa, 
onde se define a política de gestão de pes-
soas, o orçamento, as estratégias de inves-
timento, política de crédito e de produtos 
e as questões mais relevantes da empresa. 

Rafael Matos afirma que irá continuar 
cobrando do banco o reconhecimento ao 
esforço dos funcionários e defender me-

lhores condições de trabalho. Além disso 
luta por uma política de gestão de pessoas 
que respeite os trabalhadores; defende 
melhorias salariais; melhorar ainda mais a 
PLR; combater assédio moral e lutar contra 
o autoritarismo e o arbítrio. 

Rafael Matos tem 14 anos de BB, é gra-
duado em História pela USP, especializado 
em Conomia do Trabalho e Sindicalismo pela 
Unicamp. Fez MBA em Gestão de Pessoas 
pela FGV-RJ e MBA em Meio Ambiente e 
Sociedade pela Fesp-SP.

"Consolidar o Caref como a voz dos fun-
cionários no Conselho de Administração, 
esse é meu principal objetivo", explica Rafael 
Matos.
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ENTREVISTA

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro do Grande ABC, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.339.597/0001-06, com registro sindical sob o nº 
46000.005206/00-46, por seu Presidente abaixo assinado, convoca todos os sócios da 
base deste Sindicato, para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 28 de 
Janeiro de 2015, às 18h30min em primeira convocação, e às 19:00min, em segunda 
convocação com maioria simples dos sócios presentes, no endereço à Rua Xavier de 
Toledo, nº 268, Centro, Santo André/SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte 
ordem do dia: 1- Eleição da comissão para coordenar e conduzir o processo eleitoral 
da entidade. Santo André, 26 de Janeiro de 2015. Eric Nilson Lopes Francisco – Presi-
dente – CPF nº 038.072.248-82.

Presidente avalia gestão e aponta 
desafios para os próximos três anos

O presidente do Sindicato, Eric Nilson, assumiu a atual gestão em julho de 2012. 
Nesta entrevista, ele destaca as principais conquistas nacionais da categoria e ações realizadas 

na região durante os últimos três anos, além dos desafios para a próxima gestão.

Como o sr. avalia a gestão que se encerra 
neste ano? 

Quando assumi, em julho de 2012, disse 
que o objetivo seria adotar uma gestão de 
continuidade, comprometida com a luta por 
melhores condições de trabalho da catego-
ria e mantendo sempre abertos os canais 
de diálogo do Sindicato com o bancário. 
Esse objetivo foi alcançado. Tivemos mui-
tos momentos em que a participação dos 
trabalhadores se mostrou forte e decisiva. 
Nosso índice de sindicalização, inclusive, 
está na casa dos 70%, bem acima da média 
nacional, que é de aproximadamente 18%. 
É um indicador importante, que mostra o 
reconhecimento da categoria com o trabalho 
realizado pela entidade.

 Quais foram as principais conquistas do 
período?

Como nossa convenção coletiva de tra-
balho é nacional, é preciso destacar que nos 
últimos 11 anos temos conquistado aumen-
to real nos salários de forma consecutiva. 
Além de outros avanços econômicos, como 
o crescimento da PLR, também vieram con-
quistas sociais, caso das cláusulas que têm 
por base a igualdade de oportunidades, o 
fim das discriminações e do assédio moral 
para criação de um ambiente de trabalho 
saudável. Regionalmente, na nossa base, é 
preciso lembrar que criamos um canal de 
denúncias no site do Sindicato e estivemos 
presentes em todas as agências e postos 
de trabalho, denunciando, orientando e 
conversando com os bancários e clientes. 
São ações que tiveram ampla repercussão 
e só consolidaram a importância desse Sin-
dicato, que também expandiu suas relações 
com entidades internacionais de defesa dos 
trabalhadores do sistema financeiro. 

Quais são os desafios mais importantes 
para a próxima gestão?

São vários os desafios, e não apenas para 
os bancários, mas para todos os trabalhado-
res brasileiros, que vão exigir muita organi-
zação e mobilização junto aos sindicatos. 

Entre os principais desafios destaco 
a garantia e ampliação do emprego, 
para lutar contra a rotatividade no 
setor bancário; manter a política de 
reajuste com aumento real nos sa-
lários e preservar e ampliar direitos 
e conquistas dos trabalhadores, na 
categoria e nacionalmente. Também 
teremos que participar de iniciativas 
para garantir que a Caixa Federal seja 
mantida como banco público, lutar 
contra a terceirização e a precariza-
ção do trabalho e intensificar ações 
contra o assédio moral nos bancos, 
em busca de um ambiente saudável 
e qualidade de vida. Outro ponto 
fundamental é o da segurança, com 
extensão do projeto-piloto que vem 
apresentando bons resultados. E am-
pliar a discussão sobre a diversidade 
nos bancos, intensificando ações e 
projetos pela busca de igualdade de 
direitos e oportunidades.

"Entre os principais desafios destaco a garantia e 
ampliação do emprego, para lutar contra a rotatividade 

no setor bancário; manter a política de reajuste com 
aumento real nos salários e preservar e ampliar direitos 

e conquistas dos trabalhadores..."
Eric  Nilson
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Os contemplados no sorteio da campanha de sindicalização 
2014 compareceram à sede do Sindicato em dezembro pas-
sado para retirada dos prêmios. Daniela Moreno, do HSBC 

São Caetano, levou para casa um Ipad, e Aline Araújo Lima, da BV 
Financeira (em Santo André), nada menos do que uma motocicleta, 
o prêmio mais alto da campanha.

“Eu nem sabia que estava concorrendo, foi uma surpresa maior 
ainda”, conta Aline, que se sindicalizou em outubro passado, é 
gerente de relacionamento da BV e está na empresa há quatro 
anos. Moradora de Diadema, ela já tem habilitação para dirigir a 
moto e, pelo menos por enquanto, não pretende vender o veículo. 
Já Daniela, que está no HSBC há dez anos, também ficou surpresa 
com a notícia. “É a primeira vez em que ganho algo em um sorteio”, 
comemora. Outra bancária que compareceu para retirar o prêmio 
foi Patrícia de Moura Brito, que trabalha no Bradesco, em Mauá, e 
ganhou uma bicicleta.

O ganhador do televisor, Willian de Matos Zuboschi, que é ban-
cário do Santander, estava no Sindicato no dia do sorteio e levou o 
prêmio para casa imediatamente. 

As centrais sindicais brasileiras – CUT, UGT, CTB, Força Sin-
dical, Nova Central e CSB -, que já haviam se pronunciado 
contrárias às duas Medidas Provisórias do governo federal 

(MPs 664 e 665) editadas na virada do ano, anunciaram no último 
3 de janeiro que farão duas grandes mobilizações unificadas em 
defesa dos empregos, direitos e pela revogação destas MPs que, em 
nome de “corrigir distorções e fraudes”, atacam e reduzem direitos 
no seguro-desemprego, abono salarial (PIS-Pasep), seguro-defeso, 
auxílio-reclusão, pensões e auxílio-doença, além de estabelecer a 
terceirização da perícia médica no âmbito das empresas privadas.

O Dia Nacional de Luta em Defesa dos Empregos e dos Direitos 
será a primeira das manifestações e acontecerá em 28 de janeiro 
em todo o Brasil, com assembleias e paralisações. Já a Marcha da 
Classe Trabalhadora está prevista para ocorrer em 26 de fevereiro, 
em São Paulo, com concentração na Praça da Sé. 

Segundo informações da CUT, em coletiva após a reunião a 
presidenta em exercício da entidade, Carmen Foro, destacou que 
a Central avalia as medidas do governo como ataques aos direitos 
trabalhistas e apontou a necessidade de dar uma resposta nas ruas a 
essas ações. "O governo tende a fazer o ajuste na economia à custa 
dos trabalhadores e não vamos permitir nenhum direito a menos, 
como disse a presidenta Dilma no discurso de posse. Queremos 
que esse discurso agora se viabilize", alertou.

Carmem acrescentou ainda que as medidas anunciadas preju-
dicam exclusivamente os trabalhadores, especialmente os mais 
pobres, e não resolvem os problemas estruturais de fraudes ou 
acúmulo de benefícios. "A realidade brasileira de alta rotatividade 
não é desejo dos trabalhadores, que são demitidos e ainda punidos. 
E isso atinge principalmente o setor que mais precisa, o de mão de 
obra pouco especializada e mais jovem."

Para os dirigentes sindicais é preciso regulamentar o parágrafo 
4º do artigo 239 da Constituição, que trata da taxação das empre-
sas com alta rotatividade, e a Convenção 158 da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) contra demissão imotivada. Estudo do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese) revela que praticamente metade (46%) dos trabalha-
dores são demitidos antes de completar seis meses de trabalho. 
No caso das novas regras do seguro-desemprego, por exemplo, que 
exigiriam 18 meses de vínculo empregatício nos últimos 24 meses 
para o primeiro acesso, e 12 meses nos últimos 16 meses para o 
segundo, não teriam acesso a esse direito.

As centrais também voltarão a exigir do governo a aplicação 
de mecanismos legais para cobrar das empresas beneficiadas por 
incentivos fiscais contrapartidas sociais, como a manutenção dos 
postos de trabalho.

EMPREGO

CUT e centrais sindicais 
vão às ruas em defesa de 

empregos e direitos
Primeira grande manifestação deve acontecer

 no dia 28 de janeiro

SINDICALIZAÇÃO

Campanha de 
sindicalização: conheça 
os quatro trabalhadores 

premiados em 2014
Eles ganharam Ipad, TV, bike e até uma motocicleta

Aline Araújo Lima, ganhadora da moto Willian de Matos Zuboschi, 
ganhador da TV

Patrícia de Moura Brito, 
ganhadora da bicicleta

Daniela Moreno, 
ganhadora do Ipad


