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Congressos do BB e Caixa definem reivindicações
Júlio César Costa

Gilson de Machado

Diretores do sindicato e delegados votam no 21º Congresso do BB

(Conecef), que reuniu 391 delegados e observadores – nove da
base do sindicato -, foi aprovado
calendário nacional de luta em defesa dos direitos dos empregados
durante a implantação do programa de reestruturação; em junho serão realizados encontros locais, assembleias e Dia de Luta.
Outro tema amplamente debatido
foi a isonomia.
Em Encontro Nacional no dia
18 de dezembro do ano passado
foi definido que 2010 seria o ano
da isonomia. Inclusive no início
deste ano já foram realizados dias
de luta. Agora, o Congresso deci-

diu pela criação de comitês estaduais/regionais para mobilizar os
empregados, elaborar uma cartilha
unificada e promover novo Encontro Nacional sobre o tema em
julho ou agosto. A mobilização
busca igualdade de direitos e benefícios aos empregados contratados a partir de 1998; entre eles,
licença-prêmio, anuênio /ATS e tíquete para os aposentados.
Campanha salarial
Calendário
8 de junho: Encontro Regional em
São José dos Campos, organizado
pela Federação dos Bancários de
SP e MS.

13 e 14/7 (anteriormente estava
previsto para os dias 22 e 23 de junho), Conferência Interestadual,
em Itanhaém
23 e 25 de julho, 12ª Conferência
Nacional dos Bancários.
Financiários
Assembleia realizada no último
dia 27 aprovou a minuta de reivindicações. Entre outros pontos, reajuste de 5,72% (ICV Dieese) e aumento real de 5%. A database dos financiários é 1º de junho.
Cooperativas de Crédito – O sindicato inicia nesta semana consulta sobre reivindicações.
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ais um passo da Campanha
Salarial 2010 foi dado no último final de semana. Entre os
dias 28 e 30 a cidade de São Paulo sediou dois congressos de bancos públicos federais, envolvendo
720 delegados e observadores.
No 21º Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil,
que reuniu 329 delegados e observadores – 12 da base do nosso
sindicato – foi reafirmada a estratégia de mesa única com a Fenaban e, concomitantemente,
mesa específica com o banco.
Conecef - No 26º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa
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Em primeiro plano, o diretor Gabriel durante votação no 26º Conecef

21º Congresso do BB: delegados da região de Campinas

26º Conecef: delegação da base do sindicato

TORPEDO: receba informações em tempo real em seu celular. Cadastre-se. www.bancarioscampinas.org.br
Sindicato dos Bancários de Campinas e Região. Rua Ferreira Penteado, 460, centro, Campinas. CEP 13010-040
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Itaú Unibanco paga R$ 1.800 de
PCR, mais R$ 300 pela migração

Chapa 3 vence
eleição na Previ
Chapa 3, Unidade na Previ, apoiada
pelo nosso sindicato, ganhou a eleição
para a renovação de parte da direção do
fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. A Chapa 3 obteve 57.548 votos (71,72% dos votos válidos); a Chapa 1,
22.650 ( 28,27%). Os novos diretores e conselheiros eleitos tomam posse no dia 1º de
junho, terça-feira. A eleição, que teve início no último dia 17, encerrou na quintafeira, dia 27.

A

AV I S O
Departamento Jurídico solicita o comparecimento de Drilaine Junqueira Machado e Adriana Maria Seabra à sede do sindicato. Assunto: pagamento de ação judicial.

O

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região convoca todos os empregados dos Bancos ITAÚ UNIBANCO S.A., ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO
S.A., BANCO ITAÚ BBA S.A., BANCO ITAUCARD S.A, BANCO FIAT S/A, BANCO ITAULEASING S/A, UNIBANCO –
UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, UAM – ASSESSORIA E GESTÃO DE INVEST LTDA., BANCO DIBENS S/A,
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A, BANCO FININVEST
S/A, UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A, UNIBANCO ASSET
MANAGEMENT S/A DTVM e UNIBANCO CONSULTORIA
DE INVEST LTDA, sócios e não sócios desta entidade de classe, da base territorial dos municípios de Campinas, Aguaí,
Águas de Lindóia, Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro
Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia,
Louveira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Monte Mor,
Monte Alegre do Sul, Nova Odessa, Pedreira, Paulínia, Santo Antonio do Jardim, Santo Antonio de Posse, São João da
Boa Vista, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, para assembleia geral extraordinária de ratificação do
acordo coletivo de trabalho do PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO COMPLEMENTAR NOS RESULTADOS (PCR)
2010/2011, a ser realizada no próximo dia 02 de junho de
2010, às 18h00, em primeira convocação, e às 18h30, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na
sede da entidade, sito a Rua Ferreira Penteado, nº 460, Centro, Campinas/SP.
Campinas, 31 de maio de 2010
Jeferson Rubens Boava – Presidente
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m negociação com o Itaú Unibanco no final da tarde do último dia 24, os sindicatos garantiram PCR (Programa Complementar de Resultados) de R$
1.800,00, a ser creditado no dia 10
de junho. No mesmo dia, o banco paga mais R$ 300,00 a título de
sucesso da migração das agências
dos Unibanco para o Itaú. “Vitória”, avalia o diretor do sindicato
e integrante da COE (Comissão de
Organização dos Empregados),
Mauri Sérgio, que participou de
todo o processo de negociação. Segundo ele, a pressão dos bancários

E

resultou numa verdadeira conquista. “Nas recentes negociações, o Itaú Unibanco insistia em
pagar tão somente R$ 1.600,00.
Rejeitamos e apostamos na via da
negociação. O resultado está aí”.
O diretor Mauri destaca também
que outra conquista da luta é o pagamento para todos os funcionários. “Sem falar que os programas
próprios de remuneração variável
não serão descontados. É o que
sempre falamos aos bancários.
Quem luta, conquista. A pressão
dos funcionários levou o Itaú
Unibanco a recuar. Temos que co-

memorar.
Validade – O acordo do PCR tem
validade de dois anos. Os ganhos
dos funcionários podem chegar a
R$ 4.200,00, com pagamentos
neste ano e em 2011. Em maio do
ano que vem está garantido R$
1.600,00 a título de antecipação
do PCR. Eventuais diferenças seriam pagas em fevereiro de 2012.
Assembleia
O sindicato realiza neste dia 2
de junho, na sede, às 18h30, assembleia com os bancários do
Itaú Unibanco pra ratificar o acordo do PCR.

CAIXA: REESTRUTURAÇÃO

Sindicato entra com ação para garantir direitos
sindicato ingressou ação na
Justiça para garantir a manutenção dos empregados nos atuais
locais de trabalho, proibindo assim
a Caixa Federal a promover qualquer transferência compulsória em
nome da chamada reestruturação,
bem como impedir o corte de qualquer tipo de verba, sejam gratificações ou adicionais. O pedido de liminar, que é uma ordem judicial
imediata, pode sair ainda nesta se-

O

mana.
Em negociação no dia 15 de
abril, os sindicatos reivindicaram a
suspensão do processo de reestruturação – o prazo de implantação do
novo modelo, chamado de Rede de
Sustentação ao Negócio (RSN) termina no dia 30 de junho. Diante da
recusa da Caixa, o sindicato realizou no último dia 17 plenária para
debater os impactos da reestruturação sobre os empregados e o in-

gresso de ação na Justiça.
Não aceite pressão
Para o presidente do sindicato,
Jeferson Boava, a Caixa até o momento só desinforma. “Queremos
que nos apresentem o modelo a ser
implantado para que depois possamos negociar as possíveis realocações. Nesse sentido, orientamos os
empregados a não aceitarem nenhum tipo de pressão. Na dúvida,
procure o sindicato”.

BANESPREV

Seminário debate Plano II
s diretores Marcelino e Stela
participaram do seminário “Os
Rumos do Plano II do Banesprev”,
realizado na última sexta-feira, dia 28,
em São Paulo. Organizado pela Afubesp, o seminário contou com a participação do presidente do Banesprev,
Jarbas de Biagi, do superintendente
de Recursos Humanos do Santander,
Jerônimo Tadeu dos Anjos, e dirigentes sindicais.
No ano passado o Plano II, que
agrega os funcionários admitidos
pelo Banespa a partir de 24 de maio
de 1975, registrou déficit atuarial. Em
função disso, a contribuição seria elevada de 17% para quase 35% do salário dos funcionários ativos, já neste semestre. A pedido das entidades
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Os diretores do sindicato, Stela e Marcelino, no seminário
representativas dos funcionários, o
Banesprev adiou o reajuste e encomendou novo estudo atuarial. Na avaliação da diretora Stela “o momento

exige mobilização. Só assim será
possível abrir negociação em busca de
uma alternativa viável para todos os
envolvidos”.

Terceirização: Comissão Paritária (sindicatos e Fenaban) se reúne no próximo dia 7. O presidente do sindicato, Jeferson Boava, participa como representante da Federação dos Bancários de SP e MS. Será a terceira reunião; a primeira aconteceu dia 7 de abril; a segunda, dia 26 do mesmo mês.
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Inscrição para delegado sindical começa dia 9
ntre os dias 16 e 18 de junho
serão realizadas eleições nas
agências do Banco do Brasil para
escolha dos delegados sindicais.
O período de inscrição de candidatos abre no próximo dia 9 e termina no dia 11. Os interessados

E

devem se inscrever na secretaria
do sindicato, no período das 8 às
17h.
Será eleito um delegado sindical para cada grupo de 80 funcionários (veja edital abaixo), com
mandato de um ano, a partir do

dia 21 de junho.
O delegado sindical é o elo de
ligação do sindicato com a categoria, representa a entidade dentro do local de trabalho, e tem destacado papel na organização e
mobilização dos funcionários.

Tire suas dúvidas
Fim do fator
Previdenciário
Nas últimas semanas muito foi divulgado
pela imprensa sobre o eventual fim do fator previdenciário. Em decorrência das notícias são necessários alguns esclarecimentos jurídicos.

Regulamento: Eleição de delegados sindicais do BB - 2010
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Campinas e Região, em face das condições previstas no Acordo Coletivo de Trabalho firmado
com o Banco do Brasil S/A., que garante um delegado para cada grupo de 80 funcionários, realizará nos
dias 16, 17 e 18 de junho de 2010, eleições para a escolha de Delegados Sindicais, sendo que o processo
de eleição deverá observar as regras do presente regulamento:
1. A eleição de delegado sindical será realizada observando agrupamento de agências abaixo representadas, como também pelas cidades que compõem
as regionais do Sindicato.
2. Para participar do processo de eleição, obrigatoriamente, o candidato deverá se inscrever junto a Secretaria do Sindicato, devendo o mesmo ser associado da entidade e estar trabalhando efetivamente na
base territorial do Sindicato.
3. O prazo de inscrições se efetivará no período de
09/06/2010 a 11/06/2010, devendo as inscrições serem apresentadas junto a Secretaria do Sindicato, no
horário das 8 às 17 horas.
4. As eleições ocorrerão mediante votação secreta, sendo eleitor aquele empregado do Banco do Brasil sindicalizado ou não, devendo a entidade indicar os membros das mesas coletoras de voto.
5. Na cédula de votação deverá constar o nome de cada
candidato (inscrito para cada agrupamento de agências), que concorre para o posto de delegado sindical.
6. A eleição será realizada nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2010 no horário do expediente de trabalho dos
setores do Banco abaixo discriminado, com início às
09:00 horas, podendo a mesma se estender inclusive em horário noturno, na hipótese de funcionamento do estabelecimento em tal período. No dia 18 de junho de 2010 a eleição terá seu término às 17 horas.
7. Para os “agrupamentos de agências” denominação
que passamos a dar para identificação de agências e
setores do Banco do Brasil será eleito para cada um
dos mesmos 1 delegado sindical a saber:

Agrupamento 1 – Agências: Americana (BB); Av. Cillos (BB); São Vito (BB); Vila Jones (BB).
Agrupamento 2 – Agências: Americana (NC); Av. Cillos (NC); Hortolândia (NC); Nova Odessa (NC); Sumaré
(NC).
Agrupamento 3 – Agências: Hortolândia (BB); Nova
Odessa (BB); Praça das Bandeiras (BB); Sumaré (BB);
Nova Aparecida (BB).
Agrupamento 4 – Agências: Amparo (BB); Jaguariúna (BB); Pedreira (BB); Socorro (BB); Serra Negra (BB);
Águas de Lindóia (BB).
Agrupamento 5 – Agências: Amparo (NC); Jaguariúna
(NC); Pedreira (NC); Serra Negra (NC); Socorro (NC).
Agrupamento 6 - Agências: Indaiatuba (BB); Monte
mor (BB); Elias Fausto (BB); Viracopos (BB); Nova Indaiá (BB).
Agrupamento 7 - Agências: Indaiatuba (NC); Elias
Fausto (NC); Monte Mor (NC).
Agrupamento 8 - Agências: Itatiba (BB); Morungaba
(BB); Itatiba (NC).
Agrupamento 9 - Agências: Itapira (BB); Capela Mogi
Guaçu (BB); Mogi Guaçu (BB); Mogi Mirim (BB); PS
Junta Conciliação Mogi Mirim (BB); Estiva Gerbi
(BB).
Agrupamento 10 - Agências: Itapira (NC); Mogi Guaçu (NC); Mogi Mirim (NC).
Agrupamento 11 - Agências: Paulínia (BB); Artur Nogueira (BB); Cosmópolis (BB); Engenheiro Coelho (BB);
Santo Antônio de Posse (BB); Holambra (BB).
Agrupamento 12 – Agências: Paulínia (NC); Artur Nogueira (NC); Cosmópolis (NC); Santo Antônio de
Posse (NC).
Agrupamento 13 - Agências: São João da Boa Vista (BB); Espírito Santo do Pinhal (BB); Aguaí (BB).
Agrupamento 14 - Agências: São João da Boa Vista (NC); Espírito Santo do Pinhal (NC); Águas da Prata (NC); Aguaí (NC).
Agrupamento 15 - Agências: Valinhos (BB); Vinhedo
(BB); Cabreúva (BB); Louveira (BB).
Agrupamento 16 - Agências: Valinhos (NC); Vinhedo

HSBC

Dia de Luta exige valorização do bancário
Júlio César Costa

Os diretores Vera, Jacó, Hamilton e Danilo durante distribuição de folheto
EDIÇÃO Nº 1252

O BANCÁRIO

(NC); Cabreúva (NC).
Agrupamento 17 - Centro (BB); Gerev (BB); Ajure (BB).
Agrupamento 18 - Gecex (BB).
Agrupamento 19 - Agências: Carlos Gomes (BB); Cambuí (BB); Norte Sul (BB).
Agrupamento 20 – Gerat (BB); Empresarial Campinas (BB); Estilo Campinas (BB).
Agrupamento 21 – Agências: Glicério (BB); Setor Público (BB); Estilo Glicério (BB).
Agrupamento 22 - Agências: Bonfim (BB); Shopping
Unimart (BB); Jd. Londres (BB).
Agrupamento 23 - Super Leste (BB); CSO (BB); Gepes (BB); PEE (BB).
Agrupamento 24 - Agências: Barão de Itapura (BB);
Castelo (BB); Benjamin Constant (BB); Av. Brasil
(BB).
Agrupamento 25 - Agências: Taquaral (BB); Corporate (BB); Empresarial Metropolitana (BB).
Agrupamento 26 - Agências: Barão Geraldo (BB); Unicamp (BB); Sousas (BB); Ceasa (BB); Shopping D. Pedro (BB); São Quirino (BB).
Agrupamento 27 – Agências: Amoreiras (BB); Jd do
Trevo (BB); Ouro Verde (BB); Proença (BB).
Agrupamento 28 – Agências: Centro (NC); Departamentos (NC); Conceição (NC).
Agrupamento 29 - Agências: Bonfim (NC); Vila Industrial (NC); Amoreiras (NC); Barão de Itapura (NC).
Agrupamento 30 - Agências: Barão Geraldo (NC); Unicamp (NC); Sousas (NC); Taquaral (NC).
8. Terminado o processo de votação, a apuração dos
votos deverá ocorrer na sede do Sindicato ou no local, na presença dos Delegados e do Diretor Sindical.
9. No agrupamento que houver disputa, será eleito o
mais votado, cabendo considerar que, na hipótese de
empate será considerado vitorioso o candidato com sindicalização mais antiga junto ao Sindicato dos Bancários
de Campinas e Região.
10. Os eleitos terão seu mandato vigorando a partir do
dia 21 de junho de 2010, tendo validade de 1 (um) ano.

sindicato realizou na última
sexta-feira, 28, Dia de Luta no
HSBC, com distribuição de folheto
exigindo valorização dos funcionários, tratamento digno. No mesmo dia 28 ocorreu em Londres, Inglaterra, assembleia geral dos acionistas do HSBC. Na ocasião, dirigentes sindicais da Inglaterra e
França, acionistas do banco, apresentaram as reivindicações dos
bancários por mais valorização,
respeito e dignidade no trabalho.
O Dia de Luta integra a Campanha Mundial, lançada no dia 17 de
março, em São Paulo, pela UNI Sindicato Global para a assinatura de
acordo global com o HSBC e Santander.

O

O que é o fator previdenciário?
O fator previdenciário foi incluído na legislação federal em 1999, por intermédio da Lei
9876, durante a Reforma da Previdência. O
fator é utilizado no cálculo dos valores de
aposentadoria como alternativa de controle de gastos da Previdência Social. O cálculo da aposentadoria com o fator previdenciário leva em consideração não só o
tempo de contribuição do trabalhador, mas
o tempo em que o trabalhador receberá sua
aposentadoria, ou seja, sua expectativa de
sobrevida. Com a aplicação do fator, pessoas que se aposentam mais cedo acabam
recebendo um valor menor do que as que
optam por se aposentar mais tarde. Na maioria das vezes, a aplicação do fator previdenciário reduz o valor das aposentadorias.
O fator previdenciário foi revogado da legislação federal?
Não, ao menos por ora. O Congresso Nacional aprovou o fim do fator previdenciário,
ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal votaram a favor da extinção
do fator previdenciário do cálculo das aposentadorias. No entanto, para a revogação
da Lei 9876/1999 que instituiu o fator é necessário que o Presidente da República sancione a sua extinção. Todavia, o Presidente pode vetar ou sancionar a sua extinção.
Se o Presidente sancionar encerra-se mais
de uma década de vigência do fator. Caso
seja vetada a sua extinção, a discussão voltará ao Congresso Nacional para que seja
novamente votada a sua exclusão ou não
do ordenamento jurídico.
Caso o fator seja de fato excluído da legislação, tal exclusão será retroativa
aos segurados do INSS que já se aposentaram?
Não, ao menos este é o entendimento da
Previdência Social, ou seja, será aplicável
a legislação da época da solicitação da aposentadoria, ou seja, quem se aposentou na
vigência do fator previdenciário não poderá se beneficiar da nova legislação.
Crivelli Advogados
Associados
Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para
jorbanc@bancarioscampinas.org.br
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Celso Menezes

Bradesco Indaiatuba sagra-se campeão do Torneio Regional

Campeão do Tênis, Emerson, recebe troféu do diretor Cézar

Bradesco Indaiatuba: campeão

time Bradesco Indaiatuba levantou o troféu de campeão
do Torneio Regional de Futebol
Soçaite dos Bancários, realizado
no último sábado, dia 29, no Clube, O time Brasil Nossa Caixa
Campinas ficou com a taça de

O

C O PA

DO

vice-campeão. Veja a classificação
dos demais times: 3º lugar: Brasil
Nossa Caixa Americana; 4º lugar:
Itaú Unibanco Sen. Saraiva; 5º lugar: Bradesco Campinas Centro:
6º lugar: Bradesco Itapira; 7º lugar: Pernetas.

O troféu de artilheiro ficou
com Carlos Camargo, do Bradesco Indaiatuba, com 13 gols.
Torneio
de Tênis
No tênis (individual), também
disputado no mesmo dia 29, o tro-

EDUCAÇÃO

MUNDO

Horário de atendimento
Febraban (Federação Brasileira de Bancos) divulgou na
manhã do último dia 26, o horário de funcionamento das agências durante a Copa do Mundo na
África do Sul. O comunicado da
instituição foi anunciado logo
após o Banco Central divulgar
nota sobre o assunto, também na
manhã daquela quarta-feira. No
início da semana passada o sindicato enviou ofício à Febraban
cobrando a divulgação dos horários; em resposta informou que
aguardava o BC. Após a nota do
BC, o sindicato enviou novo ofí-

cio e a Febraban, que remeteu o
comunicado FB 073/2010.
Horário
Quando os jogos forem às
15h30, as agências abrem no período das 8h às 14h. Nos jogos às
11h, abertura em dois períodos:
das 8h às 10h30 e das 13h30 às
15h30.
Copa no sindicato
Durante a Copa o sindicato
vai exibir os jogos da Seleção
Brasileira, em dois locais: sede
Campinas e Clube dos Bancários, no Jardim das Paineiras. Torça junto com o sindicato.

Classibancários

R$ 2 mil. DVD na caixa selada, mais potência de 400w,
mais falantes 6/9. R$ 1.200,00. Tratar com Pablo. Fone:
(19) 9219-0205.
Moto YBR
Vendo, 2004/05, vermelha 28.280 km, pneus novos,
R$ 3.500,00. Tratar com Tânia. Fone: (19) 3869-2616
e 9613-1321.
Monza 92
Vendo, alcool, original, com som, 2 alarmes, direção
hidráulica, vidro elétrico, cor vinho, roda liga-leve. R$
8.300,00. Tratar com Divino. Fone: (19) 9661-3701.
Celta Life 1.0
Vendo, MPFI, Flex, duas portas, 2007, 43 mil km, manual, chave reserva. R$ 20 mil. Tratar com Gustavo.
Fone: (19) 9304-6659.
Ford Fiesta
Vendo, Personal Lite 1.0 2003/04, 84 mil km. Virdro
e travas elétricas, preto. R$ 18 mil. Tratar com Renato.
Fone: (19) 9746-8946.

A

Chácara em
Artur Nogueira
Vendo, 1000m2, com infraestrutura, energia elétrica,
água encanada e esgoto. Com escritura. Valor: R$ 35
mil. Tratar com Fánio ou Janete. Fone: (19) 3224-2768.
Apto em São Paulo
Vendo, impecável, 1 dormitório, 60 m2, piso frio espanhol, próximo ao Sesc Pompéia, Shopping Bourbon. Tratar com Sonia Ferreira. Fone: (19) 3251-4105.
Cafeteira
Vendo, Expresso, Britânia, modelo CEI. R$ 149,00.
Tratar com Melissa. Fone: (19) 9648-2929.
Xbox 360
Vendo, Arcade, Placa Jasper, destravado, com 11 jogos. Seminovo. R$ 700,00. Fone: (19) 9209-0981.
Jogo de rodas
Vendo, liga leve, aro 17 para Golf, com pneus novos.

féu de campeão ficou com Emerson Giacomini, do Santander/ABN Indaiatuba; o vice foi Vitor H. Makiyama (convidado); 3º
lugar: Elaine Cristisna Balbino, diretora do sindicato, funcionária da
agência Costa Aguiar.

Pós no Mackenzie
stão abertas as inscrições
para os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade Mackenzie, segundo se-

E

mestre de 2010. Fone: (19)
2114-8765 ou pelo e-mail: processoseletivo.pos@mackenzie.br

FARMÁCIA DO SINDICATO
Serviço de Entrega
em Campinas
Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688
Tudo em duas vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Pagamento à vista com cartões Visa e Mastercard

Confira nossos preços. Desconto de até 35%
Remédio

Farmácia do Sindicato

Preço de Tabela

Geriaton

R$ 33,67

R$ 44,89

Centrum

R$ 35,20

R$ 50,29

Pharmaton

R$ 41,35

R$ 55,13

Vitergan Master

R$ 42,63

R$ 56,84

