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CAMPANHA SALARIAL

Segunda rodada de negociações com
a Fenaban acontece amanhã

Na pauta, a conclusão do debate sobre assédio moral e a ativação
das comissões temáticas que discutirão saúde e condições de trabalho,
igualdade de oportunidades e segurança bancária. A Contraf pretende
fechar um acordo com a Fenaban
com o objetivo de coibir o assédio
moral e a violência organizacional nos
bancos ainda antes da instalação das
mesas temáticas.

Para o dia 9 de setembro está
agendada uma reunião que discutirá
emprego, questões sociais e cláusulas renováveis da Convenção Coletiva dos Bancários. De 16 a 23 de setembro o debate será sobre a Remuneração Total, quando estarão sendo
discutidas as questões econômicas:
salários, PLR, adicional tempo de
serviço, gratificações de caixa e semestral e auxílios.

BANCOS PÚBLICOS

BB e CEF têm negociação nesta semana
Nos bancos públicos federais, já
estão confirmadas para esta semana
as primeiras reuniões de negociação
desta Campanha Salarial.
Banco do Brasil - a Comissão de Empresa (CE) e a diretoria do Banco do
Brasil se reúnem na quinta-feira, 4. Na
pauta, as questões específicas definiCÁUCASO

das pelo 19º Congresso Nacional.
Caixa Econômica Federal - a reunião
entre a Comissão Executiva dos Empregados (CEE) com a direção da CEF
acontece na sexta-feira, 5. A CEE vai
debater o atendimento das reivindicações específicas estabelecidas pelo
24º Conecef.

O conflito entre a Rússia e a Geórgia:
não foi apenas uma invasão dos russos
Paul Craig Roberts é exsecretário assistente do Tesouro
dos Estados Unidos no governo de
Ronald Reagan. Portanto, a
princípio, não pode ser tachado de
amigo dos russos ou mesmo de
anti-americano. No dia 16 de
agosto, Roberts escreveu um
artigo sobre o conflito no Cáucaso,
entre a Rússia e a Geórgia, em que
afirma, entre outras coisas:
“O mundo inteiro, excepto
os americanos, sabe que o
estalar do conflito armado entre
forças russas e georgianas na
Ossétia do Sul foi inteiramente
devido aos EUA e seu fantoche
da Geórgia, Saakashvili”.
“Toda a gente no mundo
sabe que o instável e corrupto
Saakashvili, o qual proclama a
democracia e dirige uma polícia

BANCO DO BRASIL

Representante
Sindical de Base

A colega Marlei Vilarino, da agência Lagoa Vermelha, e o colega João
Ademir Schmitz, da agência
Sananduva, foram eleitos Representantes Sindicais de Base do Banco do
Brasil na base territorial do Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo e
Região. O mandato é válido por um
ano, até 31 de agosto de 2009. A eleição foi realizada nos dias 26, 27 e 28
de agosto.
TARIFAS

Uniformização não
garantiu a redução

No dia 30 de abril, entrou em vigor a uniformização das tarifas bancárias imposta pelo Banco Central.
Para o economista Miguel José Ribeiro de Oliveira, vice-presidente a Associação Nacional dos Executivos de
Finanças (Anefac), a medida, que visa
a estimular a concorrência entre os
bancos e forçar a baixa das tarifas,
não garantiu essa redução. Isto porque, apenas três dos doze maiores
bancos aplicaram redução no valor de
suas tarifas. Ainda assim, em apenas algumas delas.

de estado, não teria enfrentado a
Rússia com o ataque à Ossétia do Sul
a menos que Washington
lhe desse sinal verde.”
Segundo Roberts,
ao
ver-se
irremediavelmente
derrotado pelas forças
russas,
Saakashvili
declarou: “Isto já não é
acerca da Geórgia. É
acerca da América, dos
seus valores”. Uma boa
mostra do nível de
subserviência do atual
governo georgiano aos
ditames do governo dos
Estados Unidos.
Para ler a íntegra do
artigo de Roberts, acesse
http://www.resistir.info/eua/
http://grafar.blogspot.com/
por_que_nao_te_calas.html.

