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VII Congresso
Interestadual
Posse nova Diretoria
Coronavírus:
Principais decisões

EXPERIÊNCIA

VII CONGRESSO INTERESTADUAL DEBATE CENÁRIO NACIONAL

“No momento em que o
País passa por muitas
transformações é
fundamental que se reúna
para discutir o futuro da
categoria dos
trabalhadores”,

Temas como a atual conjuntura política, tecnologia para a
reorganização do ponto de vista trabalhista, inclusão,
violência contra a mulher, segurança do bancário,
cidadania, moradia, transporte, creche, saneamento,
habitação, Sus e renda mínima, fizeram parte da pauta do
VII Congresso Interestadual da Federação dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários dos Estados de São Paulo e
Mato Grosso do Sul (Feeb SP MS). O encontro aconteceu
nos dias 04 e 05 de março no hotel Braston, em São Paulo.

DAVI ZAIA, PRESIDENTE
POR 30 ANOS E VICEPRESIDENTE ELEITO
FUTURO

"É um período de grandes
ataques ao conjunto dos
trabalhadores e o
Congresso foi uma grande
oportunidade para
apontarmos soluções e
saídas de enfrentamento
à atual conjuntura. Nossa
missão é construir novas
lutas em defesa dos
bancos públicos e da
categoria bancária”,
JEFERSON BOAVA,
PRESIDENTE ELEITO DA FEEB

Estiveram presentes representantes dos sindicatos filiados
de Andradina, Araçatuba, Campinas, Corumbá, Franca,
Guaratinguetá, Jaú, Lins, Marília, Naviraí, Piracicaba, Ponta
Porã, Presidente Venceslau, Ribeirão Preto, Rio Claro,
Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos
Campos, Sorocaba, Três Lagoas, Tupã e Votuporanga.
A nova direção para o quadriênio 2020/2024 foi votada e
aprovada por unanimidade.

NOVA DIRETORIA

“É PRECISO TER DIÁLOGO INTENSO E ESCUTAR A

REALIDADE DE CADA LOCAL. VAMOS PROSSEGUIR

COM O DEBATE COM OS BANCÁRIOS E AS DIRETORIAS

DA BASE E SELAR NOSSO COMPROMISSO COM RELAÇÃO

ÀS AÇÕES RELATIVAS À DEFESA DA CATEGORIA",

Jeferson Boava, Presidente da Feeb

Devido ao período de isolamento social, a Posse da Diretoria
eleita para o quadriênio 2020/2024, ocorreu por meio de
videoconferência, no último dia 08 de abril. No portal da
Federação é possível conferir a composição da nova diretoria.
Mesmo virtualmente, a cerimônia contou com ampla participação
do movimento sindical, o que demonstra a união da categoria.

MULHERES EM PAUTA

A Feeb assinou junto ao Comando Nacional dos Bancários e a
Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), o aditivo à Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria que proporciona diretrizes
para a criação de um programa de prevenção à prática de violência
doméstica e familiar contra as bancárias. O objetivo é garantir
apoio às vítimas em situação de violência. "Um dia histórico para a
categoria em relação ao tema", comemora Ana Stela, Presidente do
Sindicato dos Bancários de Campinas.

COMITÊ DE CRISE

Foi criado no início da pandemia com o objetivo de tratar das questões a
serem implantadas no setor durante o período de isolamento social. "Ao lado
do Comando Nacional, temos pensado em medidas que causem o menor impacto
possível aos bancários e à sociedade”, diz Reginaldo Breda, secretário geral da
Feeb.

CORONAVÍRUS:

LINHA DO TEMPO

Decisões de 16/03 a 18/04
16/03 - Criação do Comitê de
Crise
17/03 - Bradesco e Santander
anunciam medidas contra o
coronavírus: redução de
trabalho, home office para
grupo de risco
18/03 - Avaliação das
medidas junto com o
Comando Nacional
22/03 - Anúncio de
fechamento das agências
Caixa e atendimento
presencial para serviços
essenciais
23/03 - Banco do Brasil
restringe atendimentos
presenciais
24/03 - Início da quarentena
no Estado de São Paulo
24/03 - Itaú e Santander
anunciam garantia de emprego
aos bancários durante
pandemia
30/03 - Feeb participa de
novas negociações e reforça
medidas protetivas aos
bancários junto ao Comando
Nacional e Fenaban
07/04- Banco do Brasil muda
regra dos afastados após
orientação do governo Federal
08/04 - Bradesco anuncia que
não irá demitir funcionários
13/04 - Feeb debate crise
econômica e reforça proteção
dos bancários
14/04 - MP 927 é discutida
em videoconferência
15/04 - Câmara aprova MP
905
18/04 - Feeb defende redução
de metas

