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Entre os dias 3 e 4 de setembro, 
bancários e bancárias realizaram a 23ª 
Conferência Nacional, que ocorreu virtual-
mente devido à pandemia. Na plenária fi nal, 
os 1.175 delegados e delegadas de todo o 
país aprovaram resoluções que apontam um 
novo rumo para o Brasil, oposto ao adota-
do pelo atual governo federal. Um país com 
um sistema tributário justo, um sistema fi -
nanceiro que promova o desenvolvimento e 
gere empregos bancários, uma democracia 
fortalecida e mais justiça social.

 “A população brasileira vem sendo 
massacrada com desemprego, fome e per-
da de direitos desde o golpe de 2016. Essa 
situação se agravou com a eleição de um 
governo de extrema direita, e ainda mais 
com a pandemia. A gestão criminosa desse 
governo na pandemia resultou na morte de 
quase 600 mil brasileiros e brasileiras; a 
maioria dessas mortes poderia ser evitada 
se o governo tivesse providenciado as vaci-
nas mais cedo. Nossa conferência reafi rmou 
nossa disposição para lutar contra todo o 
desmonte promovido por este governo. O 
lema da conferência deste ano foi 'Luta é 
Vida'. Portanto, continuaremos lutando por 
um mundo melhor, mais justo e igualitário. 
Fora Bolsonaro!”, destacou a presidenta 
do Sindicato dos Bancários de São Paulo, 
Ivone Silva, uma das coordenadoras do Co-
mando Nacional dos Bancários.

Resoluções aprovadas
Pela regulamentação do sistema fi -

nanceiro – Uma das resoluções aprovadas 
foi pela regulamentação do sistema fi nan-
ceiro nacional (SFN), que tenha o objetivo 
de promover o desenvolvimento econômico 

23ª Conferência Nacional dos Bancários aponta 
para um outro projeto de país 

e social do país, com geração de emprego 
e renda para a população, e que contribua 
com a redução das desigualdades regionais 
do país. Para isso, os bancos devem oferecer 
crédito à população e às empresas com tax-
as de juros acessíveis. Os bancos públicos 
devem ter papel de destaque na oferta de 
crédito direcionado, na distribuição de pro-
gramas sociais, na regulação das taxas de ju-
ros e no atendimento bancário à população 
de baixa renda. Para isso, é preciso reverter 
o desmonte dos bancos públicos promovido 
desde 2016 e aprofundado neste governo.

Em defesa dos bancos públicos – Foi 
aprovada resolução em defesa do forta-
lecimento e da atuação dos bancos públi-
cos, fundamentais para o país: “Pela atuação 
do BNDES como instrumento de fomento 
à infraestrutura e às empresas, do Banco do 
Nordeste ao microcrédito urbano e rural, do 
Banco da Amazônia como principal instru-
mento de desenvolvimento do Norte do país, 
do Banrisul na região Sul, do Banestes no Es-
pírito Santo, do BRB em Brasília, do Banese 
em Sergipe, do Banpará no Pará e do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal às 
pequenas, médias e microempresas, à compra 
da casa própria e na execução dos programas 
sociais do governo federal.”

Por uma reforma tributária justa - 
Os bancários apoiam uma reforma tributária 
justa, onde os ricos paguem mais impostos 
que os pobres. O oposto do que ocorre hoje 
no Brasil. O documento defende também 
a ampliação da faixa de isenção dos atuais 
R$ 1.903,98 para um valor próximo a cinco 
salários mínimos; a taxação de grandes for-
tunas; e novas faixas de alíquotas mais altas 
para as rendas mais elevadas. 

Frente aos ataques do atual governo contra a democracia, as instituições do Estado, 
o patrimônio público, contra o exercício da liberdade e da cidadania e contra os direitos 
sociais e trabalhistas, a categoria bancária reafi rmou a necessidade de organização e mobi-
lização dos trabalhadores “na resistência contra a ascensão do pensamento golpista de cun-
ho fascista e do neoliberalismo, que atentam contra as garantias democráticas e sociais”. 
E lembra que os representantes desse pensamento expresso por Jair Bolsonaro pregam “a 
naturalização da desigualdade social e da violência como instrumento político”; e que le-
varam milhões de brasileiros à fome e ao desemprego. “Os ataques às pautas territoriais, de 
gênero, étnicas e trabalhistas são a tônica daqueles que ocupam o poder central da nação.”

A categoria reafi rma a defesa do patrimônio público, da educação universal, do SUS, 
dos direitos trabalhistas e das garantias democráticas; defende que todos se engajem nos 
atos organizados pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e pelas Centrais Sindicais 
contra os desmandos do governo Bolsonaro. 

Também foi aprovado o engajamento nos atos e pela defesa da democracia, por 
direitos e pelo Fora Bolsonaro! E ainda a luta por comida no prato e vacina no braço. 

Defesa da Democracia, contra os ataques ao povo
 brasileiro e por Fora Bolsonaro

Bancários terão reajuste de 10,97%

Em um ano em que o Brasil atraves-
sa um momento extremamente difícil, no 
qual o país enfrenta o que pode ser chamada 
de “tempestade perfeita” - crise sanitária, 
econômica e política - os bancários conquis-
taram a reposição total da infl ação e ainda 
tiveram aumento real. Resultado do acordo 
de dois anos negociado na Campanha Na-
cional de 2020, a categoria terá reajuste de 
10,97% sobre salários, VA e VR, sobre as 
parcelas fi xa e adicional e teto da PLR e de-
mais verbas (13ª cesta, auxílio creche/babá, 
vale transporte, auxílio-funeral, requalifi -
cação profi ssional, entre outras).

O fato dos bancários terem conquista-

Maioria das categorias teve perdas salariais

do aumento real, em conjuntura extrema-
mente adversa, é uma prova da organização 
e da força da mobilização da categoria. Ao 
contrário dos bancários, a maior parte 
das outras categorias sofrem com perdas 
salariais. Ou seja, não tiveram nem mes-
mo a reposição das perdas inflacionárias 
nos acordos negociados com os patrões.

Entre janeiro e julho de 2021, 50,3% 
dos acordos negociados resultarem em per-
das salariais, 32,2% obtiveram a reposição 
exata da infl ação medida pelo INPC, e ape-
nas 17,5% conquistaram aumento real. Além 
disso, a variação real média dos reajustes no 
primeiro semestre foi negativa: - 0,71%.

Os bancários terão reajuste de 10,97% nos salários, vales refeição e alimentação e de-
mais direitos econômicos estabelecidos pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da 
categoria, com ganho de real de 0,5% acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) acumulado entre setembro de 2020 e agosto de 2021, que fi cou em 10,42%.

“O reajuste mostra o acerto do acordo de dois anos negociado pelo Comando Na-
cional dos Bancários com Fenaban em 2020. Para nós, é motivo de comemoração, pois 
seremos uma das poucas categorias a ter reajuste com aumento real neste ano. No caso 
dos trabalhadores de bancos públicos, talvez sejam os únicos entre as empresas públi-
cas a conquistarem aumento acima da infl ação”, observou a presidenta da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia Moreira, que 
é uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários. “O governo Bolsonaro 
fez reviver o monstro da infl ação e, infelizmente, a grande maioria dos trabalhadores 
terão perdas salariais. Isso não pode acontecer, ainda mais numa conjuntura de crise e de 
carestia na qual estamos vivendo”, completou.

Segundo dados do Ministério do Trabalho compilados pelo DIEESE, até julho de 
2021, apenas 17,5% dos reajustes foram acima do INPC, 32,2% iguais ao INPC e 50,3% 
abaixo do INPC.
Cálculo do reajuste dos bancários

O economista Gustavo Cavarzan, do Departamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese), alerta que algumas pessoas podem achar que existe erro na 
porcentagem de reajuste. “O cálculo não é feito com a simples soma de 10,42% mais 0,5%. 
Existe uma fórmula de cálculo composto para se calcular o ganho real”, explicou.

Para se chegar ao índice de reajuste deve-se somar 10,42%+1 e 0,5%+1 e mul-
tiplicar os resultados, depois se subtrair 1 e se multiplicar por 100 para se se chegar à 
porcentagem. A fórmula é a seguinte: (1+10,42%) x (1+0,5%) -1.
Histórico de aumento

A categoria vem obtendo aumento real no decorrer da história. Desde 2004, o gan-
ho real acumulado é de 21,94%. Considerando os pisos salariais o ganho real é ainda 
maior, chegando a 43,56% neste mesmo período. “Isso ocorre porque, em muitos anos, 
os pisos tiveram reajuste diferenciado, acima do reajuste geral dos salários”, explicou o 
economista do Dieese.
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Centrais sindicais, movimentos sociais, 
frentes populares, partidos políticos e outras 
entidades representativas lançaram em julho o 
Comitê do Plebiscito Popular no Rio Grande 
do Sul. A ideia é realizar, entre os dias 16 e 
24 de outubro de 2021, um plebiscito popu-
lar sobre as privatizações de serviços essen-
ciais e estratégicos para o desenvolvimento 
social e econômico do Estado. 

O sindicato dos Bancários de Caxias do 
Sul faz parte desta corrente em defesa do pat-
rimônio gaúcho e está empenhado nas ações 
que visam divulgar o Plebiscito na cidade. A 
mobilização envolve outras representações 
de trabalhadores, entidades sociais e parti-
dos políticos contrários à venda das estatais 
gaúchas, como o Banrisul, Procergs e Corsan, 
fundamentais no desenvolvimento do Estado 
e no atendimento à população do RS. Sema-
nalmente são realizadas ações em pontos es-
tratégicos do município para informar sobre o 
plebiscito e chamar a população a votarem e 
se engajarem nessa luta.

Nelso Bebber, coordenador da Secretaria 
de Organização e Política Sindical, explica 
que a realização do Plebiscito tem por obje-
tivo discutir com a população os malefícios 
dessas privatizações e o que significa para 
a população a entrega do patrimônio pú-
blico. “Outro objetivo é dar  o direito para 
a população decidir sobre a venda das es-
tatais, direito este que nos foi tirado pelo 
voto dos deputados que apoiam o governo 
Leite. Já que nem o governador e tampou-
co seus aliados na Assembleia Legislativa 
querem dar voz ao povo, o plebiscito será 

Movimentos sociais e de trabalhadores organizam 
Plebiscito Popular contra privatizações no RS

uma forma de a população gaúcha se fazer 
ouvir”,  finaliza Bebber. 

Primavera Democrática
O estopim para o início das conversas 

sobre o plebiscito popular foi o rompimen-
to de palavra do governador Eduardo Leite 
(PSDB). Nas eleições de 2018, Eduardo 
Leite prometeu que não privatizaria a Cor-
san e o Banrisul. No governo, contudo, há 
pouco mais de um mês, a Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) 280 foi aprovada, 
retirando a necessidade de realizar plebi-
scito para vender Procergs, Banrisul, e Cor-
san. Esta última, aliás, já recebeu o aval dos 
deputados alinhados ao governador Eduardo 
Leite para a venda, assim como já ocorreu 
com a CEEE, CRM e Sulgás.

Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro 
e o ministro da Economia, Paulo Guedes, en-
caminham uma vasta agenda de privatizações, 
“passando a boiada” no patrimônio público. 
Venda de refinarias da Petrobras, liquidação 
da Ceitec, aprovação da venda da Eletrobras 
no Congresso, projeto de privatização dos 
Correios, desmonte da Caixa e privatização 
do Trensurb são alguns exemplos.

Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião 
Melo (MDB) já anunciou a intenção de se 
desfazer da Carris, e dá sinais de que fará o 
mesmo com DMAE e Procempa.

Esse caminho só traz mais despesas para 
a população e não resolve o problema de 
caixa do Estado, do país ou do município.

O lançamento da Primavera Democrática 
e a realização do Plebiscito Popular é uma 
forma de tentar dar voz aos gaúchos.

No dia 11 de setembro foi realizado o 
29° Encontro Nacional dos Banrisulenses. Em 
um ano marcado pela ausência de cam-
panha salarial, o debate fi cou em torno da 
necessidade de reforçar a defesa do banco 
público, ameaçado de privatização pelo 
governo de Eduardo Leite (PSDB). O En-
contro foi realizado pela plataforma Zoom 
e reuniu cerca de 200 participantes.

No encontro foi aprovada uma carta 
compromisso que será destinada aos candi-
datos ao governo do Rio Grande do Sul na 
eleição de 2022, aos deputados e também 
para os prefeitos de municípios gaúchos 
onde o Banrisul atua. No encontro fi cou cla-
ro que há a necessidade de escolher candidatos 
que estejam alinhados com o compromisso de 
defender a classe trabalhadora, o patrimônio pú-
blico do Estado e os serviços públicos, pois não 
importa a luta que se trave contra a privatização 
se os próprios banrisulenses votarem em candi-
datos que não estão comprometidos com a ma-
nutenção do Banrisul Público.

Outro encaminhamento do encontro 
foi a necessidade de fortalecimento do 
Plebiscito Popular sobre as privatizações 
das empresas públicas do Rio Grande do 
Sul, que foi lançado em agosto. E também 
a reivindicação de concurso público em 
caráter de urgência para o Banrisul. 

Após completar 93 anos, os banrisu-
lenses presentes no Encontro aprovaram 

que a campanha “Eu Sou Banrisul” mire 
agora no centenário do banco como es-
tratégia para fornecer a defesa do banco 
público dos gaúchos. As peças passarão a 
ter #RumoAos100Anos. 

Eu Sou Banrisul
A campanha ‘Eu sou Banrisul!’, foi 

lançada em julho e tem por objetivo engajar 
a sociedade gaúcha na defesa do Banrisul 
público, diante da ameaça de privatização 
do banco pelo governo Eduardo Leite. Para 

as entidades organizadoras da campanha, o 
Banrisul não é o problema, mas a solução 
para os problemas fi nanceiros do Estado. 
No ano passado, assinalam os sindicatos, o 
banco obteve lucro líquido de R$ 824 mil-
hões, está presente em quase todos os mu-
nicípios do Rio Grande do Sul e em muitos 
deles é a única instituição fi nanceira.

Criada pela Agência Verdeperto Co-
municação, a campanha quer demonstrar 
com o apoio de personalidades da política, 
artistas, esportistas e representantes dos 

setores produtivos e industriais que, sem 
o Banrisul, todo mundo perde.

“O Banrisul faz parte da história dos 
gaúchos e das gaúchas. É ele quem fi nancia 
a cultura, o esporte, a agricultura e uma série 
de empresas em todos os ramos. Vender o 
Banrisul é aprofundar a crise fi nanceira do 
Estado”, afi rma a diretora da Fetrafi -RS e 
membro do Comando Nacional dos Banri-
sulenses, Denise Falkenberg Corrêa.

“Embora o governador Eduardo Leite, 
tenha se comprometido a não vender o Ban-
risul em sua campanha eleitoral, os bancári-
os avaliam que ele já dá mostras de que não 
cumprirá com a palavra, assim como aconte-
ceu com a Companhia Riograndense de San-
eamento (Corsan)”, avalia Vaine Andreguete, 
coordenadora  da Secretaria de Formação do 
Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e 
Região, que também funcionária do BanriSul. 
Uma das evidências dessa nova quebra de 
promessa é que, há poucos meses, Leite fez 
acordos com deputados da sua base para apro-
var uma Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC 280/19) que acabou com a exigência de 
plebiscito para a venda do banco.

Para completar a estratégia, Leite 
abriu o capital da Banrisul Cartões em 14 
de julho, para o capital especulativo. A es-
tratégia é sempre a mesma: começa com o 
fatiamento do Banco e vai evoluindo até a 
entrega total do patrimônio público.

Banrisulenses defi nem ações para impedir privatização do banco

Diretores do sindicato dos bancários engajados na defesa do banco público

Plebiscito Popular será realizado entre os 16 e 24 de outubro de 2021. Participe!


