
PROPOSTAS DAS CONFERÊNCIAS REGIONAIS/ ESTADUAIS 

(Por Tema/Subtema) 

Sociedade: Política, Economia, Cidadania  

Fora Bolsonaro!  

 
1 - Fora Bolsonaro! - Apoio às mobilizações pelo Fora Bolsonaro, Mourão e pelo fim da 
política ultraliberal e entreguista de Paulo Guedes. Além de combater, denunciar e 
responsabilizar este governo pelos crimes ambientais e de omissão e negacionismo durante a 
pandemia que vitimou mais de meio milhão de pessoas. 

FETRAF RJ/ES 

FEEB BA/SE 
FETEC/SP 

FEEB BA/SE 

FETRAFI/MG 
FETEC/PR 

FETEC/CN 
FEDERA-RJ 

FETRAFI/NE 

2 - Demonstrar os efeitos nocivos do plano de flexibilização dos direitos trabalhistas, sociais e 
econômicos do governo, bem como a manutenção desse projeto de desmonte em caso de 
eventual reeleição 

FETEC/CN 
FETEC/SP 

3 - Juntos com a classe trabalhadora resistir aos ataques aos direitos trabalhistas e 
previdenciários. Nenhum direito a menos. Mobilização pelo fora Bolsonaro e Construir a 
vitória em 2022. 

FETRAFI/RS 

  

Combate a Fome ao Desemprego e a Carestia  

4 - Vacina no braço, comida no prato! FEEB BA/SE 
FETEC/SP 

5 - Contra o desemprego, a fome e a miséria. Por um programa de renda básica, de proteção 
do emprego e pela retomada das políticas de incentivo à agricultura familiar e à produção de 
alimentos, garantindo a formação de estoques públicos e reduzindo os preços dos alimentos, 
com crédito sem burocracia para fomentar a economia 

FETRAFI/NE 
FEEB BA/SE 

FEEB BA/SE 

  

Defesa das Estatais e do Serviço Público  

6 - Em defesa das estatais e do serviço público, do SUS e da Educação.  
Contra as privatizações, a reforma administrativa e o teto de gastos. Ajudar na resistência 
dos Correios e defender a Caixa 100% pública! 

FETRAFI/NE 

FEEB BA/SE 
FETRAFI/RS 

FETEC/CN 

FETRAF RJ/ES 
FETRAFI/SC 

7 - Em defesa dos bancos e empresas públicas, e de seu papel social. FETEC/SP 

FEEB BA/SE 

8 - Reversão do processo de privatização via reestatização das empresas públicas, 
principalmente das ações na bolsa de Nova Iorque e dialogar com candidatos a 
presidente/legislativo sobre o tema, a saber: óleo, energia, recursos naturais e bancos(BB, 
CEF, BASA, BNB e BNDES) – setores estratégicos para políticas públicas autônomas. 

 

 
FETEC/PR 

  

Eleições 2022  

9 - A esperança vai vencer o ódio em 2022 e é preciso eleger o maior número de 
parlamentares comprometidos com os trabalhadores. 

FETRAFI/NE 
FETRAFI/MG 

FETEC/SP 
 

10 - Construir e consolidar para 2022 com os partidos e movimentos sindicais e sociais um 
campo progressivo para que sejam revistas as Reformas da Previdência e Trabalhista; as 
privatizações da Eletrobrás, dos Correios e do Pré-Sal; o fim independência do Banco Central 
entre outras medidas que trouxeram prejuízo à classe trabalhadora e a economia. 

 

FETRAF RJ/ES 
FEEB BA/SE 

FETRAFI/SC 

11 - Construção de um projeto político e econômico alternativo de país, em que prevaleça o 
respeito aos direitos e à vida dos trabalhadores, uma sociedade com justiça social, 
solidariedade, respeito à diversidade, democracia e, acima de tudo, soberania a sua 
população. 

FETRAF RJ/ES 

FETRAFI/MG 
FETRAFI/SC 

  

Contra as Reformas que prejudicam os Trabalhadores  

12 - Luta contra retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras FETRAFI/MG 



13 - Contra a reforma administrativa e PEC s de destruição do estado brasileiro; FETEC/SP 

FETRAF RJ/ES 

FEEB BA/SE 
FETEC/CN 

14 - Pela revogação da Emenda Constitucional n° 95 FETRAF RJ/ES 

15 - Pela revogação da reforma trabalhista FETRAF RJ/ES 

16 - Pela revogação da reforma da Previdência FETRAF RJ/ES 

17 - Pela revogação da terceirização FETRAF RJ/ES 

  

Defesa do SUS  

18 - Vacina para todos já, em defesa do SUS e da ciência. Pela aceleração da vacinação e 
teste em massa, por um distanciamento social e uso de todos os protocolos sanitários 
científicos. 

FETRAFI/NE 
FETEC/SP 

FETEC/CN 

  

Defesa da Indústria Nacional  

19 - Defesa da Indústria Nacional e de um plano de retomada do desenvolvimento nacional e 
tecnológico. Ajudar a formular e a construção de um novo modelo de industrialização 
moderna, garantindo a sustentabilidade ambiental, com a participação dos trabalhadores e 
trabalhadoras. 

FETRAFI/NE 

  

Contra o Fascismo e a Intolerância  

20 - Contra o fascismo, racismo, machismo e homofobia. Sustentabilidade da vida da 
população negra, das mulheres e da população LGBTQIA+. Contra a violência racial, de 
gênero e a homofobia. Por autonomia das mulheres, reparação histórica ao povo negro e 
respeito à diversidade. 

FETRAFI/NE 

  

Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional  

21 - Regulamentação do Sistema Financeiro. Democratização e controle social do sistema, 
ampliação do Conselho Monetário Nacional (CNM), permitindo a participação fiscalizadora da 
sociedade. 

FETRAFI/NE 

  

22 - Estatização do sistema financeiro com controle social e político; FETRAF RJ/ES 

23 - Lutar para resgatar o papel principal dos bancos, descrito no art. 192 da CF. (Histórico 
de alterações do art. 192 em anexo.) 

FETEC/PR 

  

Unir Forças com os Movimentos Sociais  

24 - Participação nas atividades do Grito dos Excluídos em 7 de setembro. FEDERA-RJ 

25 - Ampliar a parceria com os demais ramos, categorias profissionais, e movimentos sociais, 
buscando, através da solidariedade entre os trabalhadores e trabalhadoras, os caminhos para 
a superação da atual crise política e econômica. Integração das lutas das Centrais Sindicais e 
movimentos sociais na defesa do SUS, da Previdência Pública e dos direitos dos 
trabalhadores. 

FETRAFI/SC 
FETRAFI/RS 

  

Defesa da Democracia  

26 - Em defesa do estado democrático de direito FETEC/SP 
FETRAF RJ/ES 

FEDERA-RJ 

  

Auditoria da Dívida Interna  

27 – Pela auditoria da dívida pública: Prevista na Constituição Federal, é urgente para 
garantir o desenvolvimento social e econômico do Brasil, onde todos e todas tenham acesso 
à saúde, educação, moradia e outros direitos sociais fundamentais.  
A emissão de novos títulos de dívida pelo governo para captação de recursos é justificável 
desde que a finalidade seja o investimento em políticas de educação, assistência social, 
saúde, ou seja, para o desenvolvimento social do Brasil. No entanto, o que se vê é a 
destinação descontrolada de recursos públicos para o pagamento de uma dívida que não 
sabemos a origem, quem são os credores e sem prazo para acabar. 

FETEC/PR 

FETRAF RJ/ES 

  



Reforma Tributária  

28 - O Comando Nacional deve colocar nos seus objetivos estratégicos a defesa da proposta 
de REFORMA TRIBUTÁRIA da UNAFISCO : progressividade tributária desonerando de forma 
equilibrada salários e aposentadorias, bem como consumo de energia domiciliar, água e 
alimentos. 

FETEC/PR 

29 - Realizar debates sobre reforma tributária e sindical FEDERA-RJ 

  

Contra a Autonomia do BC  

30 - Pelo fim da autonomia do Banco Central FETRAF RJ/ES 

  

Ramo Financeiro  

31 - Envolver todos trabalhadores que prestam serviços para os bancos, construindo a 
representação de todo ramo financeiro, buscando organizar trabalhadores terceirizados, 
Fintechs, financiários, correspondentes bancários, autônomos, etc. O tema Saúde e 
Condições de trabalho é um facilitador para o diálogo e organização destes setores. 

FETRAFI/RS 
FEEB BA/SE 

FETRAFI/RS 

FETRAF RJ/ES 
FETEC/SP 

FETEC/CN 

32 - Contribuir para viabilizar o macro setor de serviços, para além dos ramos, para além da 
carteira assinada. 

FETRAFI/RS 

  

Saúde  

Defender a Saúde do Trabalhador  

33 - Defesa da Saúde dos(as) Trabalhadores(as) FEEB BA/SE 

FETEC/SP 

FETRAFI/RS 

34 - Defesa dos planos de saúde / Erica Kokay – PL da CGPAR FEEB BA/SE 

35 - Exigir que os serviços médicos dos bancos, de forma ética, respeitem os direitos a 
tratamento e os laudos e atestados dos médicos assistentes. 

FETRAFI/RS 

  

Retomar a Mesa Permanente de Saúde  

36 - Retomar a mesa permanente de negociações de saúde e condições de trabalho; FETRAFI/RS 

37 - Buscar garantir que os bancos executem o PCMSO de forma efetiva como define a NR7. FETRAFI/RS 

38 - Permanente defesa de nossas CCT/ACT’s diante das tentativas dos bancos de 
descaracterizar o acordado. - Participação 

FETRAFI/RS 

39 - Buscar garantir o respeito ao período conhecido como “limbo previdenciário” 
(afastamento enquanto recorre do INSS), sem ameaças e demissões.  

FETRAFI/RS 

40 - Cobrar dos bancos o cumprimento CCT, em especial as Cláusulas:  
29a - Complementação de auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença acidentário.  
65a - Adiantamento emergencial de salário nos períodos transitórios especiais de afastamento 
por doença 

FETRAF RJ/ES 

  

INSS  

41 - Parcelamento de débitos dos bancários que se afastaram por licença médica. - Ampliar a 
luta junto à Previdência Social e INSS, buscando conter retrocessos e garantir os direitos dos 
trabalhadores. 

FETRAFI/RS 

FEEB SP/MS 

42 - Exigir dos bancos o fornecimento da documentação necessária para processos 
previdenciários (DUT, CAT, etc.) 

FETRAFI/RS 

  

Emissão de CAT  

43 - Exigir a emissão de CAT pelos bancos, mesmo na suspeita de acidente e doença do 
trabalho.  

FETRAFI/RS 

  

Ação Institucional junto ao parlamento  

44 - Ação Institucional junto ao parlamento, onde constantemente surgem medidas 
legislativas prejudiciais aos trabalhadores (com muito Lobby dos bancos). 

FETRAFI/RS 

  

Combate a Pandemia  

Reconhecimento como Patologia e emissão de CAT  



 
 
45 - Reconhecimento da Patologia da COVID como doença ocupacional e emissão da CAT 

FEEB BA/SE 

FETRAFI/RS 

FEEB SP/MS 
FETEC/SP 

FETRAF RJ/ES 
FETRAFI/SC 

  

Protocolos de Proteção Contra o COVID  

46 - Garantir o protocolo mínimo, sem prejuízo das melhores práticas negociadas com os 
bancos - Volta à normalidade somente quando epidemia estiver sob controle e com vacinação 
completa. 

FETRAFI/RS 

47 - Conscientizar os bancários da necessidade de cuidados em relação à Pandemia. FETRAFI/RS 
FETRAFI/MG 

48 - Reiterar e intensificar os protocolos Sanitários, como: uso de máscaras, distanciamento, 
acrílicos nas mesas de atendimento, renovação do ar nas agências/departamentos, 
sanitização e limpeza permanente  dos locais de trabalho,  entre outros;  

FETEC/SP 

FETRAF RJ/ES 
FETEC/CN 

49 - Responsabilizar social e economicamente os empregadores pelos impactos na vida 
profissional dos/das bancários por causa das sequelas da COVID-19. Por isso, é fundamental 
incluir nas negociações o monitoramento e o acompanhamento de quem foi contaminado 
pela COVID 

FETRAF RJ/ES 

  

Negociação sobre o Retorno  

50 - Quando as condições forem adequadas, 70% da população vacinada com duas doses,  
volta segura, negociada e escalonada.  
Os bancários do grupo de risco somente voltarão ao trabalho em condições seguras e com 
avaliação médica, garantindo a manutenção dos trabalhadores em home office.  
Será garantida a possibilidade de não retornar ao trabalho quem coabita com pessoas que 
possuem comorbidades de risco e idosos, ainda não vacinadas. 

FETRAFI/RS 
FEEB SP/MS 

FETRAF RJ/ES 
FEDERA-RJ 

51 - Conforme NR 7, realização de exame de retorno a todos trabalhadores, após o fim do 
afastamento, especialmente do grupo de risco. 

FETRAFI/RS 
FETRAFI/NE 

52 - Avaliação psicológica no retorno ao trabalho e acompanhamento psicológico caso 
necessário. 

FETRAFI/RS 

53 - No exame de retorno, deverá ser avaliado eventuais sequelas dos bancários que tiveram 
covid-19, sendo atestado quanto à capacidade laborativa. 

FETRAFI/RS 

54 - Reivindicar, em mesa de negociação coletiva, proposta de prorrogação do prazo para 
banco de horas negativas, decorrentes do afastamento dos grupos de risco durante a 
pandemia; 

FETEC/CN 

  

Tratamento Sequelas do COVID   

55 - Bancos devem garantir tratamento dos adoecidos pela Covid-19. FETRAFI/RS 

Monitoramento com garantias e direitos para os bancários e bancárias, com sequelas da 
Covid-19, respeitando o prazo de recuperação e limitação de cada bancário. 

FETRAFI/RS 
FETEC/CN 

56 - Proposta de criação de núcleo de assistência/suporte psicossocial para a categoria 
bancária; 

FETEC/CN 

57 - Manutenção das negociações sobre saúde, com foco na Covid e na saúde mental. FEDERA-RJ 

  

Plano Nacional de Imunização  

58 - Garantir que os bancários continuem na lista de prioridades do PNI em eventual reforço 
vacinal ou nova campanha de vacinação. 

FETRAFI/RS 
FEEB SP/MS 

FETRAFI/MG 

59 - Campanha de conscientização da importância de tomar as duas doses da vacina FETRAFI/MG 

60 - Vacinação da categoria e dos/das trabalhadores/as de agência bancária - Se for pelo 
SUS lutar pela prioridade já no início do período estipulado pelo Governo Federal. E quando a 
iniciativa privada puder adquirir que os bancos as incluam em um calendário tal qual é a 
H1N1 

FETRAF RJ/ES 

  

Emprego  

Por mais e melhores empregos no Sistema Financeiro  



61 - Por mais e melhores empregos no Sistema Financeiro, contra as demissões de 
trabalhadores e trabalhadoras no ramo que mais lucra nesse país. Principalmente durante a 
pandemia, onde a categoria se expôs o tempo todo para atender a demanda e garantir os 
auxílios de quem precisa. Com concurso público para Bancos Estatais. 

FETRAFI/NE 

FEEB BA/SE 

FETRAFI/RS 
FEEB SP/MS 

FETEC/SP 
FETRAF RJ/ES 

  

Enfrentar o processo de Reestruturações  

62 - Enfrentar o processo de reestruturações que os bancos estão praticando, que tende a se 
aprofundar, gerando mais desemprego. Denunciar a demissões e PDVs, que impacta nas 
condições de trabalho. 

FETRAFI/RS 
FETEC/CN 

 

63 - Contra o fechamento de agências/departamentos; FETEC/SP 
FETRAFI/SC 

64 - Estudar e definir estratégia de ações para enfrentar o processo de reestruturação e 
avanço da digitalização e os impactos na saúde da categoria. 

FETRAFI/RS 

65 - Remeter ao Comando Nacional o debate sobre o impacto da automação, levando em 
consideração o PL 1091/2019 - Autoria Wolney Queiroz PDT. 

FETEC/PR 

  

Homologações no Sindicato.  

66 – Lutar para que todas as Homologações sejam realizadas no Sindicato. FEEB SP/MS 
FETRAF RJ/ES 

  

Contra os Descomissionamentos Arbitrários;  

67 - Contra os descomissionamentos arbitrários; FETEC/SP 
FEEB BA/SE 

  

Combater as demissões  

68 - Combater as demissões, principalmente neste momento de pandemia, com coordenação 
nacional em atividades, mobilizações e denúncias da falta de responsabilidade social dos 
bancos. 

FETRAF RJ/ES 

69 - Orientar aos sindicatos que avaliem possíveis ações judiciais acerca da proibição de 
dispensas no período de pandemia. 

FETRAF RJ/ES 

  

Ratificação da Convenção 158 da OIT  

70 - Ratificação da Convenção 158 da OIT FETRAF RJ/ES 

  

Segurança Bancária  

71 - Por mais investimento em segurança nas agências; FEEB BA/SE 

Contestar o fim dos caixas, retirada das portas giratórias e retirada dos vigilantes nas 
unidades de negócios, uma vez que os/as bancários/as possuem as chaves de acesso aos 
caixas-eletrônicos ficam expostos, visados, já que é nítida a movimentação de numerário 
dentro das mesmas. 

FETRAF RJ/ES 

  

Metas  

72 - Fim do assédio moral e contra as metas abusivas. O assédio cometido pelos gestores as 
metas impostas pelos bancos tem levado cada vez mais ao adoecimento de bancários e 
bancárias. 

FETRAFI/NE 

FEEB BA/SE 

FETRAFI/RS 
FETEC/SP 

FETRAF RJ/ES 

73 - Metas de acordo com a realidade de cada local de trabalho. FEEB SP/MS 

74 - Fim da cobrança das metas nas Férias. FEEB SP/MS 

  

Condições de Trabalho  

Campanha de Valorização do Trabalho Bancário  

75 - Campanha de Valorização do Trabalho Bancário FEEB BA/SE 
FETRAFI/RS 

  

Jornada de Trabalho  

76 - Respeito à jornada de Trabalho e ao direito de "se desconectar “; FETEC/SP 



77 - Defesa da jornada de 6 horas FETRAF RJ/ES 

  

Previdência e Fundos de Pensão  

78 - Defender os Fundos de Pensão! Garantir a participação dos trabalhadores na gestão dos 
fundos de pensão. Em defesa da Transparência e democratização dos fundos. 

FETRAFI/NE 
FEEB BA/SE 

FETEC/SP 

FETRAF RJ/ES 

79 - Realização de seminário nacional para discutir as ameaças aos fundos de pensão FETRAF RJ/ES 

  

Teletrabalho  

80 - Manter negociações sobre teletrabalho com todos os bancos, buscando garantir e 
ampliar direitos. 

FEDERA-RJ 
FEEB BA/SE 

FEEB SP/MS 

81 - Garantia de Fornecimento de equipamentos de trabalho a partir da solicitação do 
empregado. 

FEEB SP/MS 

82 - Teletrabalho – Considerar acidente de Trabalho na residência; FEEB SP/MS 

83 - Diferenciar o teletrabalho de formas que contemple as desigualdades entre 
sexos. Especial atenção ao aumento da violência doméstica contra as mulheres. 

FETEC/PR 

84 - Avançar na pesquisa das patologias laborais e aprimorar os mecanismos de proteção e 
prevenção ao adoecimento. 

FETRAFI/SC 

85 - Regulamentação do teletrabalho com direito a desconexão; FETEC/CN 

  

Organização do Movimento  

Fortalecer os Sindicatos  

86 - Sindicatos representativos, democráticos, organizados pela base, independentes do 
Estado e dos patrões, relevante para os trabalhadores e para a sociedade; 

FETRAFI/RS 

87 - O movimento sindical precisa avançar em estruturas capazes de acolher, organizar e 
fortalecer as lutas da classe trabalhadora nos territórios. Cabe a nós impulsionar, por meio da 
articulação entre sindicatos e movimentos populares a constituição de espaços comuns de 
organização e ação coletiva; 

FETRAFI/RS 

88 - Construir uma rede de organizando a resistência - Cada sindicato uma célula de 
resistência; 

FETRAFI/RS 

89 - Refletir quanto a atuação sindical, atualizando nossas formas de luta e organização. 
Ampliando a participação, a capacidade de ação e a mobilização dos bancários e dos 
dirigentes. 

FETRAFI/RS 

90 - Autorreforma de nossas organizações para dar conta deste novo mundo do trabalho. FETRAFI/RS 

  

Fortalecer as Mesas de Negociação  

91 - Fortalecer as negociações nas mesas temáticas (saúde, segurança e condições de 
trabalho, igualdade de oportunidades), considerando as novas condições de atuação. 
Oportunidade de aliar negociações com mobilização com a necessária priorização desses 
temas importantes. 

FETRAFI/RS 

92 - É fundamental a valorização do processo de organização, mobilização e negociação da 
categoria, responsável pela manutenção das conquistas expressas nos acordos específicos e 
na Convenção Coletiva. 

FETRAFI/SC 

  

Campanha Nacional de Sindicalização  

93 - O Comando Nacional deve colocar nos seus objetivos estratégicos a proposta de 
coordenar a 
realização de campanha nacional de sindicalização entre os bancários e bancárias. 
 

FETEC/PR 
FEDERA-RJ 

  

Comunicação  

94 - Para tanto, necessitamos ampliar e aprimorar o processo de comunicação das 
organizações sindicais, proporcionando espaços de participação e democratização dos 
debates. 

FETRAFI/SC 

95 - Os trabalhadores devem ser conscientizados de que as campanhas salarias não têm 
como objetivo apenas a busca pela melhoria salarial, mas também a manutenção de direitos, 

FETEC/CN 



melhores condições de trabalho e manifestação contrária às políticas governamentais, que 
flexibilizam os direitos sociais como um todo; 

96 - O movimento sindical deve estabelecer diálogo fraterno com a categoria a qual 
representa, levando em consideração que existem posicionamentos contrários à ideologia 
social defendida, resultado da cultura formada pela atual conjuntura e crise política; 

FETEC/CN 

97 - Os movimentos de representação sindical devem evitar discurso de ódio, com palavras e 
adjetivos ofensivos, posto que tal comportamento incita ainda mais o posicionamento 
antagônico. 

FETEC/CN 

98 - Como alternativa e forma de subsidiar o diálogo informativo, deve ser estudada a 
possibilidade de construir materiais, com caráter didático, esclarecendo sobre os impactos 
negativos das medidas adotadas pela atual gestão governamental como, por exemplo, os 
efeitos das medidas provisórias adotadas pelo Governo Federal. 

FETEC/CN 

  

Formação  

99 - Deve ser estudada a criação de plano de formação política da categoria, no que diz 
respeito à sua identidade e sua possibilidade de extensão a todo o ramo financeiro; 

FETEC/CN 

  

Bancos Públicos  

100 - Defender os bancos públicos. FETRAFI/RS 
FETRAFI RJ/ES 

FEDERA-RJ 

101 - Defesa da Funcef e do Saúde Caixa. FETRAFI/RS 

FETEC/CN 

102 - Defesa da Previ e Cassi. FETRAFI/RS 
FETEC/CN 

  

CCT  

103 - Manutenção da CCT e Defesa da mesa única de negociação; FETEC/SP 
FETRAFI/RS 

FETEC/CN 

104 - É imprescindível valorizar nossa CCT com validade de 2 anos que neste momento 
possibilita à categoria ter a certeza de um reajuste com ganho real e a manutenção dos 
direitos conquistados em décadas de mobilizações, lutas e greves. 

FETRAF RJ/ES 

105 - A CCT de Relações Sindicais trouxe segurança quanto ao número de dirigentes 
pacificando as divergências de interpretações acerca das decisões do TST.E após os PDVs 
ocorridos em 2018, muitas entidades sindicais tiveram suas diretorias reduzidas e quanto 
menor o Sindicato maior foi o impacto desta redução. Há diversas situações e como as 
negociações referente ao Anexo 3 com a Fenaban são constantes propomos como 
contribuição que sejam liberados uma quantidade mínima de dirigentes para atender as 
demandas cotidianas e de forma prioritária a paridade referente a Questão de Gênero, haja 
visto que a imensa maioria dos que permaneceram são homens. 

FETRAF RJ/ES 

  

Diversidade  

106 - Estabelecer cotas para negras e negros de, no mínimo, 20% nas contratações de toda 
categoria bancária. (consta na minuta) 
Orientar aos sindicatos e federações adotarem a mesma cota mínima de representação na 
composição de delegações para congressos e conferências nacionais. 

FETEC/PR 

107 - Promover ações que incentivem o respeito pela diversidade e a não discriminação no 
mundo do trabalho. 

FETEC/PR 

108 - Promoção de igualdade de oportunidades FETRAF RJ/ES 

109 - Pelo fim da discriminação e violência racial FETRAF RJ/ES 

110 - Pelo fim da violência contra as mulheres e a população LGBTQIA+ FETRAF RJ/ES 

  

 


