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Entre a esperança e a incerteza: O Brasil que a gente quer 4 

                                        5 
 6 

                                        “O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. 7 
Bom mesmo é ser um realista esperançoso.” 8 

Ariano Suassuna 9 

 10 
2022: Desafios em duas frentes 11 
 12 
A 24ª Conferência Estadual dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Santa 13 
Catarina se realiza num momento em que o mundo presencia a uma grave crise 14 

humanitária, provocada por uma série de conflitos armados e pela invasão de 15 

territórios em diversos continentes.  16 
    17 

São milhares as vítimas da violência armada e milhões de refugiados em busca 18 
de proteção em outros países, numa demonstração inequívoca do fracasso da 19 

diplomacia internacional diante dos interesses explícitos do capital concentrado 20 
pela globalização financeira. 21 

 22 
Enquanto o governo da Ucrânia recebe o apoio militar e a manifestação de 23 
solidariedade de seus aliados nos EUA e na Europa, longe dos holofotes 24 

internacionais, outros conflitos têm causado injustificável sofrimento humano em 25 
diversos outros territórios, como na Somália, Etiópia, Haiti, Mianmar, Síria, 26 
Afeganistão e Palestina, invariavelmente insuflados pela intervenção das 27 

grandes potências ocidentais.  28 
 29 

No Brasil, longe de qualquer perspectiva de superação das crises social, 30 

ambiental, econômica e sanitária, o país segue acumulando uma sequência de 31 
recordes negativos: queda nos investimentos produtivos, crescimento do 32 
desemprego, do endividamento das famílias e da inflação, aumento das taxas 33 
de juro e da concentração da riqueza, além do vergonhoso retorno ao mapa da 34 

fome. 35 
 36 
Mesmo considerando os aspectos estruturais da crise econômica mundial, 37 
somados aos impactos da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o Brasil, 38 
em particular, colhe os resultados das mudanças de rumo ocorridas desde o 39 

impedimento da presidenta Dilma em 2016. 40 

 41 
Amparados pela lógica do mercado financeiro e do capital especulativo, os 42 
governos Temer e Bolsonaro implementaram e fizeram aprovar no Congresso 43 
Nacional diversas “reformas”, que reduziram a capacidade de intervenção do 44 
Estado na economia (congelamento do orçamento e investimento públicos), 45 

precarizaram as relações de trabalho (reforma trabalhista e sindical) e achataram 46 

ainda mais a renda da população (reforma previdenciária e política de correção 47 

do salário-mínimo). 48 
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Não bastasse a ofensiva neoliberal na economia e suas trágicas consequências 49 
para a população, crescem as ameaças do conservadorismo e do autoritarismo, 50 
colocando em risco as instituições, as liberdades democráticas e a nossa 51 
soberania. 52 

 53 

Mudanças no mundo do trabalho 54 
 55 
Sempre que ocorrem alterações no processo de acumulação do capital, assim 56 
como aconteceu com a Revolução Industrial, surgem uma série de mudanças 57 
estruturais no modo de produção que impactam diretamente as relações de 58 

trabalho. 59 
 60 
No atual estágio de financeirização das economias, o Sistema Financeiro 61 
Brasileiro tem se transformado num dos principais laboratórios dessas 62 
mudanças, investindo fortemente em novas tecnologias e num novo modelo de 63 

negócios, cada vez mais seletivo e excludente. 64 

 65 
Em paralelo, os bancos tradicionais atuam abertamente no sentido de alterar a 66 

legislação brasileira, inclusive a trabalhista e previdenciária, com o objetivo de 67 
reduzir os seus custos diretos e indiretos e ampliar as taxas de retorno aos seus 68 

acionistas. 69 
 70 

Além disso, os bancos tradicionais têm se utilizado da crescente concorrência 71 
com os chamados “novos entrantes” (fintechs, bigtechs, cooperativas de crédito) 72 
como uma oportunidade para reduzir o número de postos de trabalho e de 73 
unidades de atendimento, dificultando ainda mais o acesso da população de 74 

baixa renda ao crédito e aos serviços financeiros.  75 
 76 
Campanha Nacional dos Bancários: um desafio para a categoria 77 

 78 
Quando consideramos os reveses sofridos pela classe trabalhadora desde a 79 

aprovação das reformas trabalhista e previdenciária e da eclosão da crise 80 

econômica e sanitária, verificamos a importância da organização das categorias 81 
para a preservação dos direitos e conquistas expressos nas Convenções e 82 
Acordos Coletivos.  83 

 84 

No Brasil, a proteção laboral, social, previdenciária e sindical foram gravemente 85 
atacadas nos últimos anos pelas políticas neoliberais,  86 
enquanto mecanismos de proteção de renda e emprego foram implantados em 87 
diversos países para enfrentar os impactos da pandemia.  88 
 89 

Na categoria bancária, conseguimos impedir muitos retrocessos, graças à mesa 90 
nacional e unificada de negociações, à Convenção e aos Acordos Coletivos 91 
negociados pela CONTRAF e entidades sindicais filiadas, que se prepararam e 92 
foram à luta em defesa dos interesses da categoria. Mesmo assim, a defesa de 93 
direitos e dos empregos é uma batalha cotidiana dos nossos sindicatos. 94 

 95 

Eleições 2022: um desafio de toda a sociedade   96 

 97 



Em 2018, apesar do esforço das principais organizações sindicais no sentido de 98 
trazer ao centro do debate as diferenças entre os projetos representados pelas 99 
diversas candidaturas e partidos, o resultado das eleições refletiu o enorme 100 
desencanto da sociedade com a classe política brasileira, incensado pela mídia 101 

corporativa e pelo processo de politização de parte do poder judiciário. 102 

 103 
Outros elementos concorreram para que o processo eleitoral daquele ano tenha 104 
significado uma dramática guinada política, econômica e social em nosso país, 105 
entre estes, a apropriação eficaz por parte de grupos reacionários das novas 106 
tecnologias de comunicação e da linguagem das redes sociais, ancorada na 107 

disseminação de fake news e na ampliação dos discursos de ódio.   108 
  109 
Ao analisarmos as idas e vindas dos processos civilizatórios, apesar do papel 110 
indiscutível dos movimentos coletivos na luta pela democratização das relações 111 
sociais, o discurso meritocrático distorce a percepção da realidade, na medida 112 

em que as elites não conseguem mais justificar seu poder econômico e a 113 

ampliação das diferenças sociais.  114 
 115 

Diante da complexidade do atual cenário, é fundamental que a sociedade 116 
compreenda que as mentiras que nos contam são menos perigosas do que 117 

as mentiras que inventamos para nós mesmos.  118 
   119 

São inegáveis os trágicos efeitos da incompetência e da negligência do atual 120 
governo com a gravidade da pandemia, que resultaram em mais de 670.000 121 
mortes no país, o desastre na condução da nossa economia é inquestionável: o 122 
empobrecimento da população brasileira e aumento brutal das desigualdades 123 

sociais.  124 
   125 
Além do próximo Presidente da República, a eleição de governadores, 126 

senadores, deputados federais e estaduais precisa refletir o compromisso com 127 
os interesses da classe trabalhadora e com o futuro do Brasil que a gente quer. 128 

 129 

Comitês de Luta 130 
 131 

A Central Única dos Trabalhadores está organizando os Comitês de Luta como 132 

instrumentos essenciais para ampliar a discussão, o convencimento e o combate 133 

às mentiras e notícias falsas.  134 

O movimento sindical bancário deve se integrar na organização de comitês 135 

populares e dialogar com a categoria, mobilizando a sociedade na defesa de 136 

mudanças que resgatem os direitos populares, a soberania nacional e as 137 

empresas públicas.  138 

Caberá as entidades sindicais filiadas à CONTRAF/CUT fortalecer esta iniciativa, 139 

dialogando com dirigentes e trabalhadores sobre a importância de participar 140 

ativamente na luta para que o Brasil que queremos se torne uma realidade.  141 


