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Reposição salarial será discutida na
próxima semana com a Fenaban
Embora tenha avançado, a
negociação entre o Comando Nacional
dos Bancários e a Fenaban sobre assédio
moral continua pendente. Ambas as
partes concordam sobre a necessidade
de implementação de uma política
permanente de combate à violência
organizacional. No entanto, na rodada
de segunda-feira e ontem, os
banqueiros deixaram claro a intenção

em manter em sigilo o nome do
assediador, o que a categoria considera
inaceitável, pois o livra de punição.
As negociações continuam na
próxima semana. A discussão das
cláusulas não econômicas termina na
terça-feira 16 e no dia seguinte
começam a ser debatidas as cláusulas
econômicas e o emprego bancário.
Fique atento às negociações.

Negociações específicas: BB
apresenta descaso e CEF calendário
A diretoria do Banco do Brasil segue
oferecendo seguidas demonstrações de
seu descaso para com os funcionários
do banco e seus representantes. A mais
recente prova está nos resultados das
primeiras negociações entre os dois
maiores bancos públicos federais, BB e
Caixa Econômica Federal.
Na reunião com a Contraf/CUT, a
Caixa aceitou proposta dos
trabalhadores para o estabelecimento de
um calendário de negociações, com
encontros agendados que se iniciam
nesta sexta-feira, dia 12/09. Também foi
acertada a prorrogação do Acordo 2007/

08 até 30 de setembro, com previsão de
uma nova prorrogação caso seja
necessário. Além disso, os bancários
apresentaram uma síntese das principais
reivindicações para este ano.
Enquanto isso, no Banco do Brasil,
a reunião limitou-se a um encontro de
menos de uma hora, no qual só foi
realizada a renovação do Acordo
assinado no ano passado.
A proposta de calendário, levada
pelos trabalhadores, não foi sequer
apreciada. Nem a data da próxima
reunião ficou acertada, dependendo da
disponibilidade do banco.

Depois de Dourados e Maracajú Campanha
Salarial será lançada em Fátima do Sul
O movimento sindical de Dourados
continua mobilizando a categoria e a
sociedade para que fiquem atentos a
Campanha Salarial dos Bancários.
Neste ano o Sindicato quer fazer o
lançamento oficial da campanha salarial
em diversas cidades. Ao contrário dos
anos anteriores em que o lançamento
ficou restrito a Dourados, informa Joacir

Rodrigues, presidente da entidade.
Em Dourados o lançamento
aconteceu no dia 22 de agosto quando
houve distribuição de panfletos para a
sociedade e também a entrega de
bananas para usuários de bancos.
No dia 5 de setembro o lançamento
aconteceu em Maracajú e nesta sextafeira 12/9 será a vez de Fátima do Sul.

Fique por dentro da Campanha Salarial e outras
informações acessando: www.bancariosms.com.br
Basta clicar e conferir!

FETEC/CN-CUT

Eleição na ANABB
para votar pela internet
associado tem até hoje
para se cadastrar
Em novembro haverá eleição para
todos os cargos da diretoria da
ANABB(Associação dos Funcionários
do Banco do Brasil).
As eleições sempre ocorreram por
voto encaminhado via correio, porém
neste ano foi aberto a possibilidade de
se votar pela internet.
Para votar pela internet o associado deverá acessar até hoje 10/9 o site
da entidade: www.anabb.org.br e registrar sua opção de votar pela
internet, evitando assim a necessidade de enviar seu voto via correio na
época das eleições.

Seminário reforça luta
pelos empregos e direitos
no Santander e Real
Somente com mobilização será
possível barrar o processo de demissões
e preservar os direitos dos
trabalhadores, esse é o pensamento de
mais de 95 dirigentes sindicais do Real
que estiveram reunidos na última
sexta-feira em São Paulo para discutir
a defesa do emprego
Ações integradas, com reuniões nos
locais de trabalho, plenárias estaduais,
campanhas de mídia, jornal unificado
e um novo encontro nacional em
outubro, são algumas da atividades.
O Santander prorrogou a validade do
aditivo à convenção coletiva até o dia
30 de setembro. O acordo havia
vencido no dia 31 de agosto.
Na próxima quinta-feira, dia 11,
ocorre a primeira negociação sobre o
processo de fusão, entre as entidades
sindicais e as Comissões de
Organização dos Empregados (COEs)
do Santander e Real com os
negociadores designados pelo
presidente do Grupo Santander Brasil,
Fábio Barbosa, durante reunião
ocorrida no dia 25 de agosto.

