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Foi dada a largada para 
a Campanha Salarial 

2020. O calendário de con-
ferências, congressos e as-
sembleias já está definido 
pelo Comando Nacional, 
mas poderá ser alterado caso 
seja prorrogada a validade 
dos Acordos e Convenções 
Coletivas, ou se o Congresso 
Nacional aprovar a ultrati-
vidade discutida na MP 936 
(veja matéria nesta página). 
O Comando também cobra 

resposta da Fenaban sobre 
a garantia de ultratividade 
da CCT e dos ACTs. 
Mesmo em isolamento so-

cial, a categoria será chamada 
a participar da campanha 
desde o princípio, com a já 
tradicional Consulta Nacio-

Definido calendário da  
CAMPANHA SALARIAL
Cronograma poderá ser alterado se for prorrogada a validade dos 
Acordos e Convenções Coletivas ou a ultratividade na MP 936

19 a 29/6 - Consulta Nacional
Até 4/7 - Conferência Estadual/Regional
10 a 12/7 - Congressos do BB e da Caixa

17 e 18/7 - 22ª Conferência Nacional  
dos Bancários

20 e 21/7 - Assembleias virtuais para  
aprovação da minuta a ser entregue à Fenaban

Foi aprovado pelo Sena-
do no dia 16 de junho o 
Projeto de Lei de Conver-
são (PLV) 15/2020 (MP 
936/2020), que institui o 
Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego 
e da Renda. 
O texto será encaminha-
do para a sanção presi-

dencial.
Dos 81 senadores, 46 vo-
taram exclusão do texto 
a alteração na jornada e 
hora-extra de bancários 
e mudança na correção 
de débitos trabalhistas. 
O artigo 27 aumenta-
va em 5% a margem de 
empréstimo consignado 

para servidor público e 
aposentado, que passa-
ria de 35% para 40%.
A derrubada do artigo 
32 foi benéfica para os 
bancários, uma vez que 
não haverá qualquer al-
teração no artigo 224 da 
CLT, que trata da jornada 
da categoria. 

nal aos Bancários, que neste 
ano será totalmente eletrô-
nica e poderá ser respondida 
até o dia 29 de junho. 

As conferências estaduais/
regionais começam a ser re-
alizadas no dia 26 de junho 
e seguem até 4 de julho.

Os congressos do Banco 
do Brasil e da Caixa Eco-
nômica Federal serão reali-
zados de 10 a 12 de julho e 

a Conferência Nacional dos 
Bancários, onde se define a 
minuta de reivindicações, nos 
dias 17 e 18 de julho, para 
a categoria deliberar sobre 
a pauta em assembleias que 
devem ser realizadas nos dias 
20 e 21 julho e a minuta de 
reivindicações podendo ser 
entregue à Fenaban no dia 
23 de julho. Todas as ativi-
dades serão realizadas por 
videoconferência. 

CALENDÁRIO DA CAMPANHA NACIONAL



Que tal aproveitar a qua-
rentena para investir 

em qualificação profissional 
de forma segura e sem sair 
de casa? A Contraf-CUT, 
em parceria com o Instituto 
Fenae de Responsabilidade 
Social, oferece várias opções 
em cursos, na modalidade 
de Ensino à Distância.

Destinados exclusivamente 
a bancários associados, os 
cursos são gratuitos desde 
a inscrição e serão devida-
mente certificados. Os in-
teressados devem entrar em 
contato com o Sindicato 
pelo WhatsApp 97087-8521. 

Bancários contam  
com opções de cursos  
on-line na QUARENTENA
Oportunidade é ofertada exclusivamente para 
associados, que podem entrar em contato  
diretamente pelo WhatsApp 97087-8521

Avanços no BB
Abono dos dias 7 a 9 de 
abril, desconto de 10% do 
total de horas negativas e 
compromisso de não des-
comissionamento por de-
sempenho até o final da 
pandemia estão entre os 
avanços conquistados na 
mesa de negociações com 
o Banco do Brasil. 

Santander  
aumenta metas 
Ao contrário do que prome-
teu em mesa de negociação 
no início da pandemia, o 
Santander vem praticando 
cobranças abusivas e pres-
sionando os bancários para 
o cumprimento de metas. 
Conforme denúncias, a meta 
de capitalização subiu 50% . 

Bradesco  
amplia testes  
de Covid-19
Em atendimento à reivin-

dicação do movimento sin-
dical, o Bradesco informou 
a extensão dos testes de 
Covid-19 aos funcionários, 
estagiários e aprendizes. A 
aplicação, que já havia co-
meçado nas agências, será 
estendida para departamen-
tos e empresas ligadas. 

Itaú prorroga 
home office
Após cobranças, o Itaú pror-

rogou o home office até o 
dia 2 de setembro. Anuncia-
do em março, por conta da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), o teletrabalho 
abrange cerca de 70% dos 
trabalhadores da rede e dos 
departamentos.

CURSOS OFERTADOS
» CPA 10;
» CPA 20;

» CEA;
» CA 600;

» Bancos Públicos no Brasil;
» FBB 200;

» Introdução ao Mundo dos 
Vinhos;

» MasterMind: “Desenvolven-
do uma mente poderosa”;

» Inglês Básico;
» Cozinha Básica;

» Como falar bem em público;
» Cerveja;
» Oratória;

» Sobremesas para Confeita-
ria Básica;

» Cozinha Criativa;
» Espanhol Básico;

» Investimento Inteligente;
» Escrita Criativa;

» FBB150;
» Matemática Financeira com 

o uso da HP12C na prática.

Protocolo de intenções é  
cobrado na Caixa
A Comissão Executiva dos Empregados da Caixa (CEE/

Caixa) cobrou do banco o cumprimento do Protocolo 
de Intenções, que visa adoção de boas práticas na preven-
ção de contaminação da Covid-19 no acesso aos serviços 
bancários. A Caixa vem descumprindo o protocolo em 
pontos essenciais, como a atuação referente ao grupo de 
risco mais abrangente e o afastamento dos terceirizados. 


