
Moção em defesa da Rita Serrano, 

representante dos empregados no Conselho de 

Administração da CAIXA 

 

A representação dos empregados nos Conselhos de Administração 

das Empresas é uma conquista histórica e resultado de longa luta das 
entidades sindicais e dos trabalhadores(as). Em alguns países, como na 
Alemanha, a metade dos conselheiros de empresas públicas e também 

privadas é eleita pelos empregados. No Brasil, a lei garante a eleição 
somente de um trabalhador e apenas nas empresas públicas. 

Rita Serrano vem exercendo com muita determinação e coragem o 

papel de ser a voz dos empregados no Conselho de Administração da Caixa, 
defendendo de forma intransigente a Caixa 100% Pública e os direitos dos 

empregados. 

Ocorre que, por conta disso, da sua firme atuação no Conselho, Rita 
está sendo objeto de pressões, de desrespeito, e na tentativa de coerção ao 
exercício pleno do seu mandato, querem calar a sua voz e até mesmo 

destituí-la do seu cargo, para o qual foi democraticamente eleita pelos 
empregados da Caixa. 

Tentar calar a voz de um trabalhador(a) é crime, uma violação de 

direitos, um ato antidemocrático e que age contra a escolha dos 
empregados que a elegeram. 

A perseguição, o assédio, o desrespeito e as atitudes de 

desqualificação e criminalização aos representantes da categoria nos 
Conselhos de Administração de quaisquer das nossas empresas públicas 
jamais serão aceitas. 

Nós, bancários e bancárias de Santa Catarina reunidos na 23ª 

Conferência Estadual dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Santa 
Catarina, repudiamos a perseguição à representante no Conselho de 

Administração da Caixa, sendo um espaço legítimo e necessário, que não 
deixaremos ser usurpado e exigimos respeito às garantias legais e legítimas 
da nossa representação no Conselho. Repudiamos ainda, com veemência, 

todas as tentativas do Conselho e da Direção da Caixa em coibir o exercício 
pleno do mandato pela conselheira legitimamente eleita pelos trabalhadores 

e trabalhadoras, Rita Serrano. 

 
Santa Catarina, 28 de agosto de 2021. 

 


