
Você e eu na capa da revista TIME

No final de 2011 a reviste Norte Americana TIME decidiu 
homenagear em sua capa de fim de ano uma pessoa muito 
especial,  que  com  sua  atitude  conseguiu  mudar  o  mundo. 
Essa pessoa foi tão marcante em sua atitude que superou a 
beleza  da  Kate  Mindelton,  princesa  da  inglaterra  e  todo  o 
genialismo de Steve Jobs, o grande guru da informática que 
faleceu  neste  mesmo  ano.   A  pessoa  escolhida  como 
“Personalidade  do  Ano”  pela  revista  TIME,  é  uma  pessoa 
jovem,  decidida  a  lutar  por  seus  direitos,  disposta  até  a 
sacrificar sua vida se o caso exigir, disposta a com a força da 
coletividade, mudar paradigmas e dogmas, enfim, disposta a 
mudar o mundo.  É inicialmente estranho que essa pessoa 
esteja com o rosto encoberto na foto, mas posso lhes garantir, 
não  é  por  medo  não;  é  uma  forma  de  se  proteger  das 
represálias que certamente viriam se seu rosto fosse exposto 
de pronto.

O grande homenageado da TIME é o Manifestante – The 
Protester  –  Faz  menção  a  todos  os  corajosos  homens  e 
mulheres que do norte da África a Moscou, saíram às ruas 
para  protestar  contra  governos  e  sistemas  que  não  lhes 
representavam  nem  lhes  davam  condições  de  sobreviver. 
Eram  apenas  jovens  desocupados,  apenas  homens  e 
mulheres  de  braços  cruzados,  apenas  um  bando  de 
insatisfeitos  com bandeiras  e  cartazes,  eram isso  sim,  mas 
vejam o que houve no Egito, na Líbia, na Tunísia e agora na 
Síria, na Rússia e em Wall Street.

De  certa  maneira  nós  bancários  também  estamos  ali 
representados naquela foto da capa da TIME, porque fizemos 

uma  longa  e  bela  campanha  por  melhores  condições  de 
trabalho e de proteção da nossa renda.  De norte a sul do país 
nos mobilizamos e fizemos com que nossa insatisfação fosse 
percebida.  É claro que não obtivemos tudo pelo que lutamos 
e é bem aqui que quero fazer um breve questionamento:

Se com toda a nossa mobilização o que conseguimos foi 
de  certo  modo  pouco,  o  que  conseguiríamos  sem  nos 
mobilizar-mos?  NADA!

Sou recem-chegado ao time dos bancarios, aprovado em 
concurso em 2009, tomei posse em maio de 2011.  Nestes 09 
meses já ouvi de tudo dos colegas em relação ao movimento 
de greve.  Tem aqueles, acreditem, que dizem que greve só 
faz atrapalhar; atrapalha os clientes e atrapalha o Banco;  Há 
outro  grupo  que  tem  a  obrigação  de  ser  contra  as 
paralizações,  afinal  são  procuradores  dos  banqueiros,  se 
comprometeram com os PATRÕES;  no entanto, mesmo entre 
estes,  há os que não se  opõem  à greve.   Para este  dois 
grupos que mencionei quero lhes fazer uma pergunta e uma 
sugetão – 1 Gente, de que lado voces estão?  (Hum... parece 
que cada um está do seu próprio lado...)  2 Se fazer greve, 
que é um último recurso que temos em defesa dos nossos 
direitos e conquistas é danoso, que tal então, abrir mão dos 
benefícios  conquistados?   Isso  mesmo  aqueles  que  não 
gostam das campanhas, aqueles que são contrários a greve, 
poderiam  pedir  ao  banco  que  não  os  contemple  com  os 
resultados dos acordos; pode até ser ilegal, mas seria muito 
coerente.

Outro recado que quero compartilhar com todos é o de 
que Vale sim a pena lutar, se impor, questionar.  Mas para que 
se tenha legitimidade nos requerimentos de direitos é mister 



que  sejamos  igualmente  primorosos  no  cumprimento  dos 
deveres.   Sei  que  assim como eu,  alguns  colegas  novatos 
sofreram com o  pagamento  das  horas  em compensação  a 
paralização.  Não foi nada agradável ficar duas horas a mais 
cada dia, mas isso fazia parte do acordo e, olhando agora, que 
já passou, posso dizer que nem foi assim tão dificil, mas as 
conquistas da mobilização sim, estas ficam.

Reforço esta mensagem dizendo a todos que precisamos 
estar unidos, cada vez mais em defesa dos nossos direitos, 
mesmo aqueles que não se identificaram com o banco ou com 
a profissão, ainda a estes faço um apelo: enquanto estiverem 
aqui, não retrocedam, lutem, isso vai forjar sua conduta não 
importa qual seja o seu próximo empregador.

Finalizo com um obrigado,  pela luta,  pela leitura e pela 
pronta  participação  de  todos  nos  próximos  eventos  e 
campanhas  nas  quais  certamente  nosso  envolvimento  será 
necessário e decisivo.

Com  este  pequeno  texto  me  coloco  à  disposição  dos 
colegas  como  delegado  sindical  deste  ano,  para  juntos 
contruirmos um melhor fazer sindical.

Ribamar Costa
Delegado Sindical 2012

Agência BB Renascença

“Voce não perde quando é derrotado, você perde quando 
desiste.  Não desista”
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