
Pela primeira vez na história realizada por

videoconferência, a 22ª Conferência Nacional

resultou em aprovações fundamentais para os

bancários, entre elas, a reivindicação do reajuste de

5% de aumento real (inflação + 5%), a regularização

do teletrabalho e a revisão de metas abusivas. 

Uma programação de debates serviu ainda para

fortalecer a união  dos trabalhadores e a luta da

categoria por melhores condições.  

O evento contou com a participação de bancários

de todo o país e com uma forte representatividade

da Feeb SP/MS. "Vimos durante o Congresso a

demonstração da unificação das forças

democráticas do nosso país, movimento

fundamental para a luta da nossa categoria", disse

o presidente Jeferson Boava. 

A Previ elegeu a

Chapa 1 Previ para o

Associado como

nova diretoria da

Caixa de Previdência

dos Funcionários do

Banco do Brasil,

maior fundo de

pensão da América

Latina.

A vencedora recebeu

apoio do movimento

sindical da Feeb e foi

eleita com quase

60% do total dos

64.880 votos válidos

da categoria.

Previ  em boas mãos! 
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Entregue recentemente à

Fenaban, nossa Minuta de

Reivindicações passou por

minucioso processo de

construção realizado por

meio de consulta online,

pesquisa de teletrabalho,

debates na nossa

Conferência Interestadual,  

discussão em Congressos

dos Bancos Públicos e

encontros dos Bancos

Privados, enfim, iniciativas

que nortearam e

pautaram a elaboração

deste importante

documento. A minuta traz

como eixo central o

aumento real e a

manutenção de 5%, a

questão da PLR, que

mantém o modelo atual.

Também faz parte, a

elaboração de uma nova

cláusula, que aprofunda a

discussão do assédio e do

cumprimento de metas, e

traz ao debate a saúde e

as condições do

teletrabalho, um

movimento que altera

rotinas e relações, e que

precisa ser discutido com

muita clareza. Com a

aprovação e a entrega da

minuta à Fenaban, damos

início à Campanha

Nacional dos Bancários

2020. 

Na Luta com você! 

Jeferson Boava, presidente da

Feeb SP/MS 

36ºCONECEF MINUTA DE REIVINDICAÇÕES

ENCONTROS BANCOS PRIVADOS

O Congresso Nacional dos

Empregados da Caixa Econômica

Federal (Conecef), definiu pautas

em defesa da vida, da democracia,

das empresas públicas, dos bancos

públicos e da Caixa 100% pública.

As discussões foram fundamentais

para a Minuta de Reivindicações. 

31ºCNFBB
O 31º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco

do Brasil (CNFBB), incluiu na programação debates

norteados pela defesa dos bancos públicos. O

microcrédito para agricultura familiar, a instituição

do teletrabalho e os ataques do sistema financeiro

nacional neoliberal e do governo federal às

empresas públicas, foram temas das discussões. 

Bradesco - Encontro defendeu garantias como: mesa

única de negociação e emprego, Convenção Coletiva

de trabalho (CCT), empresas públicas, teletrabalho e

movimento Fora Bolsonaro.

Santander e Itaú focaram na defesa pela saúde,

emprego e renda, e melhores condições de trabalho. 


