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SEM PROPOSTA, COMANDO DÁ ULTIMATO À FENABAN
Só conversa. Assim foi a rodada de negociação entre o Comando Nacional dos Bancários e
a Federação dos Bancos realizada na manhã da
última sexta-feira (17), em São Paulo. Apesar da
cobrança, mais uma vez os patrões não apresentaram nenhuma contraproposta para a pauta de
reivindicações da categoria. Uma nova reunião
foi marcada para a amanhã, 21 de agosto.
Na mesa, o Comando apresentou o resultado
das assembleias em todo o país, que rejeitaram
por unanimidade a proposta apresentada pela
Fenaban no último dia 7, que previa acordo de
quatro anos com reposição da inflação a cada
data base da categoria (1º de setembro). Ressaltou também , a disposição da categoria de luta
por aumento real de salário e garantia de direitos.
Diante da falta de resposta, o Comando estabeleceu esta semana como limite para que a Fenaban apresente uma proposta de acordo para a
categoria. “Nós chegamos ao nosso limite e deixamos isso claro. Desde o início da negociação,
os representantes dos bancos afirmam que querem uma negociação de boa fé, mas o dia 31 de
agosto está chegando e ainda não temos avanços
concretos”, afirmou o presidente da Federação

CAIXA E BB COM PEQUENOS AVANÇOS

Caixa - A sexta rodada de negociações específica dos

dos Bancários da Bahia e Sergipe, Hermelino Neto.
Uma nova reunião ficou marcada
para amanhã, 21 de agosto, em São
Paulo. O encontro abre um processo
de negociação permanente entre as
partes, até a discussão de todos os pontos pendentes da pauta e a apresentação de uma proposta de acordo.
O Comando cobra uma posição
mais efetiva também nas mesas de negociação específicas dos bancos públicos.

empregados da Caixa teve tímidos avanços. O banco sinalizou atendimento de algumas questões da pauta de
reivindicações. Mas, ficou de apresentar uma proposta
global no próximo encontro, amanhã (21), logo após a
mesa com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos).
A instituição financeira também sinalizou positivamente a garantia das negociações permanentes, ausências
permitidas, juros do cheque especial na faixa 4, cesta
de isenção de tarifas bancárias para empregados ativos
e aposentados, isenção da taxa do cartão de crédito e
bolsas de estudo.
BB - Parece brincadeira. O Banco do Brasil marca negociação, mas, de novo, não avança em nenhum ponto
da pauta específica dos funcionários. A rodada da sexta-feira (17) foi só para enrolar e gerar expectativa para
os bancários. Uma nova reunião está marcada para
amanhã (21/08), logo depois da mesa com a Fenaban.
Assim como o Comando Nacional, a Comissão de
Empresa dos Funcionários reafirmou à direção do BB
que não tolera mais conversa fiada. Portanto, a próxima negociação tem de ter avanços e a apresentação de
uma proposta com os pontos que contemplem a pauta
específica. (SBBA)

Fonte: Feeb Ba/Se

BANCO DO NORDESTE PROMETE CONCURSO. E SÓ!
Na negociação entre o BNB e a Comissão Nacional dos Funcionários, ocorrida na
sexta-feira (17), de positivo mesmo só a confirmação da realização de concurso público
para os níveis superior e médio. O certame é
uma demanda antiga do movimento sindical
para fortalecer o banco e melhorar as condições de trabalho nas agências.
O Banco do Nordeste disse que em relação às cláusulas econômicas seguirá a proposta da Fenaban (Federação Nacional dos
Bancários). Também negou a assinatura de
um pré-acordo, que garantiria a manutenção
do atual acordo até a assinatura de um novo.
Para isso, disse não ter autorização do gover-

no federal.
A instituição financeira também não deu
respostas para as questões pendentes, como a
revisão do PCR (Plano de Cargos e Remuneração) e as condições da Camed.
Uma nova rodada está prevista para acontecer amanhã (21/08), logo após a reunião com
a Fenaban.(SBBA)

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: LIAMARA
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