
Sua participação é importante para a defesa 
dos direitos dos empregados e da 
Caixa 100% pública

Vote e fortaleça a
FENAE ainda mais

Eu apoio 
a chapa 

A FENAE, junto com as APCEFs e outras entidades 

representativas dos bancários, está empenhada 

em lutar pela valorização dos empregados e contra 

as tentativas de privatizar a Caixa. No atual 

governo, são muitas as ameaças que pesam sobre 

as empresas públicas e os direitos trabalhistas, 

como terceirização, flexibilização, mudança nas 

regras da aposentadoria.

Por isso é importante a ação conjunta dos 

empregados com suas entidades representativas, 

como foi na última campanha salarial, quando se 

impediu o corte de direitos.

Vote

           
           FENAE

MAIS QUALIDADE DE VIDA
Além da defesa de seus direitos, a FENAE 
também está presente em atividades 
sociais, esportivas e culturais. Junto com as 
APCEFs promove os Jogos da FENAE, 
Talentos FENAE, Eu Faço Cultura e projetos 
de responsabilidade social e de formação, 
como A Rede do Conhecimento, lançada no 
ano passado, que agrega cursos das mais 
diversas áreas em plataforma exclusiva.
 

+

E, mais recentemente, na liminar conquistada pela FENAE que suspendeu o aumento no plano de 

saúde. “A unidade é fundamental para impedir o retrocesso em nossos direitos”, afirma o presidente da 

FENAE, Jair Pedro Ferreira, que concorre à reeleição pela Chapa 1. Ele destaca, ainda, a importância de 

valorizar os empregados e melhorar as condições de trabalho.



Experiência e competência 
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UNIDADE
A Chapa 1 conta com o apoio das diretorias das 27 APCEFs, da 
maioria dos sindicatos de bancários do País, da Federação dos 
Aposentados (Fenacef) e associações de aposentados, numa 
composição plural e representativa que mescla experiência e 
juventude, com empregados da Caixa de todo o Brasil.
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