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FEEB SP-MS

Saúde Bradesco credencia médicos na
Região, após reivindicação do Sindicato

OOSaúde Bradesco credenciou
desde fevereiro último 29

médicos na região de Campinas.
A informação foi apresentada
por escrito pelos representantes
da área de Recursos Humanos
(RH) do Bradesco, em reunião
realizada com os sindicatos no
último dia 3, sob coordenação da
Federação dos Bancários de SP e
MS. O representante da Segura-
dora, que acompanhou o pessoal
de RH do Bradesco, prometeu
novos credenciamentos nas ci-
dades que integram a base do
Sindicato. Segundo ele, 15 pro-
cessos aguardam documentos e
20 estão em análise. Cabe des-
tacar que o representante do
Saúde Bradesco explicou ponto
a ponto quais as reivindicações
atendidas e quais as pendências
a serem solucionadas, em res-
posta ao documento entregue pe-

los sindicatos em reunião reali-
zada no dia 21 de dezembro do
ano passado, onde reivindica-
vam o credenciamentos de mé-
dicos e hospitais no Interior de
São Paulo. Inclusive informou
que foram contratados quatro
funcionários para os serviços
de recadastramento e novos cre-

denciamentos. O representante
do Bradesco, por sua vez, disse
que o credenciamento no plano
médico será avaliado em reunião
mensal com a Seguradora.

Faça sugestão
O representante da Segura-

dora, diante das dificuldades
em credenciar profissionais nas

cidades de Estiva Gerbi, Lin-
dóia e Águas de Lindóia (nesta
cidade, cardiologistas, clínicos,
pediatras e ginecologistas), soli-
citou ao Sindicato a indicação de
prestadores de serviços médicos.
“Pedimos aos colegas do Bra-
desco que façam sugestões, bem
como informem eventuais pro-
blemas de credenciamento em
sua cidade. Só assim poderemos
exigir melhor cobertura do pla-
no”, ressalta o diretor de Saúde
do Sindicato, Gustavo Frias.

Novos credenciados
Os 29 novos credenciamentos

tem a seguinte distribuição por
cidade: Águas de Lindóia (5);
Americana (20); Itapira (1); Mogi
Mirim (1); e Mogi Guaçu (2, in-
cluindo uma policlínica/Prime
Life, com diversas especialida-
des).

Sindicatos e Bradesco reunidos na sede da Federação dos Bancários

Campanha por Mais Segurança nos Bancos
Página 3

Diretores entregam projeto de lei ao prefeito de Elias Fausto Reunião com o vererador Elias Fernandes, em Mogi Guaçu
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Sindicatos cobram implantação do
programa de reabilitação profissional

OOs sindicatos, federações e a
Contraf-CUT, reunidos com

a Fenaban durante a mesa temá-
tica de Saúde, no último dia 5, co-
braram a implantação do progra-
ma de Reabilitação Profissional,
previsto no acordo da categoria.
Conquistada em 2009, a cláusula
do programa prevê a adesão vo-
luntária dos bancos. Só que até o
momento nenhuma instituição
se manifestou em efetivar o pro-
grama. “Na verdade, os bancos se
recusam em discutir o tema, se re-
cusam em implementar uma cláu-
sula do acordo que assinaram”,
avalia o diretor de Saúde do Sin-
dicato e representante da Federa-
ção dos Bancários de SP e MS na
mesa, Gustavo Frias.

A cláusula cria parâmetros
para a implantação de programa

de reabilitação pelos bancos, com
o intuito de reinserir trabalhado-
res com sequelas por acidentes ou
doenças de qualquer natureza ou
remanejar o bancário de posto de
trabalho, de forma preventiva,

aos primeiros sinais identificados
como sintomas de alguma pato-
logia relacionada ao trabalho.

A Fenaban alegou que existe
uma insegurança por parte dos
bancos para implementar o pro-

grama, mas se comprometeu em
consultar seus filiados. O resul-
tado será apresentado na terceira
reunião da mesa, que ainda não
tem data marcada. A primeira
reunião da mesa aconteceu no dia
25 de março, quando a Fenaban
não aceitou discutir as metas. “O
programa é uma necessidade.
Hoje os bancários adoecidos, que
se afastam do trabalho para tra-
tamento de saúde, retornam na
maioria das vezes de forma pre-
coce porque o INSS suspende o
benefício antes da efetiva recu-
peração. E, infelizmente, retornam
para o mesmo local onde adoece-
ram. Esse quadro tem que mudar.
A implantação do programa é a
melhor alternativa”, destaca o di-
retor de Saúde do Sindicato, Gus-
tavo.

Gustavo Frias, diretor de Saúde do Sindicato, participa da mesa temática

DD E S E N V O LV I M E N T OE S E N V O LV I M E N T O

Fórum debate mercado de trabalho e inclusão

OOFórum Social e do Trabalho
reuniu em Campinas, nos dias

2 e 3, secretários municipais, esta-
dual e federal, professores da Uni-
camp e PUC, centrais sindicais (en-
tre elas, a CUT), dirigentes sindicais,
DIEESE, IPEA, dentre outros, para
discutir as novas necessidades do
mercado de trabalho e as perspec-
tivas de inserção e inclusão da po-
pulação no desenvolvimento eco-
nômico de Campinas e da RMC. En-
tre os temas debatidos, que integram
a “Carta do Fórum” (veja a íntrega
no site do Sindicato: www.banca-

rioscampinas.org.br) a ampliação do
Aeroporto de Viracopos, início das
obras do TAV (Trem de Alta Veloci-
dade – Campinas/SP/RJ), ampliação
da REPLAN Petrobras em decor-
rência da exploração do Pré-Sal,
Copa do Mundo no Brasil em 2014
e Olimpíadas no Rio de Janeiro em
2016.

O secretário Estadual de Em-
prego e Relações do Trabalho e ex-
presidente do Sindicato, Davi Zaia,
participou da abertura do Fórum,
realizado pela prefeitura no Centro
de Convivência Cultural. Já os di-

retores Antonio Donizetti e Afonso
Lopes da Silva coordenaram mesas
temáticas. Donizetti, como inte-
grante da Comissão Municipal de
Emprego de Campinas, coordenou
a mesa sobre “Implementação do
Sistema Público de Emprego, Tra-
balho e Renda (SPETR) frente à
Municipalização”. Silva, secretá-
rio de Relações do Trabalho de Ja-
guariúna e coordenador do Fórum
Metropolitano do Trabalho da RMC,
dirigiu os debates da mesa “Expe-
riências Locais de Políticas Públi-
cas”. 

Diretor Donizetti coordena mesa Davi Zaia na abertura do Fórum Diretor Silva coordena mesa

Júlio César Costa

Júlio César Costa
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Pergunta: Sou bancária e diaria-
mente sou obrigada a efetuar trans-
porte de malotes contendo altas
quantias de valores em dinheiro de
uma agência para outra, esta pos-
tura do Banco esta correta? Como
devo proceder?
Resposta: São frequentes os casos
de bancários realizando transportes
de valores, sejam através de seus
automóveis ou até mesmo “a pé”.
Vale ressalvar que a postura do
Banco não esta correta, haja vista
que o transporte de valores deve ser
realizado por equipe especializada,
nos termos da Lei n. 7102/83, que
dispõe sobre a segurança para es-
tabelecimentos financeiros. A estes
bancários, que diariamente têm
suas vidas expostas ao perigo e ris-
cos é possível o ingresso de uma
reclamação trabalhista pleiteando
indenização por danos morais. O
pleito se funda no constante sofri-
mento, medos, preocupações e no
desconforto de efetuar seu trabalho
com tranquilidade, desgastando-
se emocionalmente dia a dia. Na
Justiça do Trabalho já tramitam ca-
sos semelhantes, sendo que en-
tendimento majoritário é quanto à
concessão das indenizações, sen-
do comum fixar estes valores inde-
nizatórios com base na média dos
valores transportados pelo bancá-
rio. Qualquer dúvida ou orientação
acerca do assunto, entre contato
através do site do sindicato.

Crivelli Advogados
Associados

Ti re  suas  dúv i das

Jur íd ico

Transporte de Valores
por bancários

BB A N C O SA N C O S

Campanha por mais segurança
repercute na imprensa

AACampanha por Mais Segu-
rança nos Bancos, lançada no

dia 11 de abril em Mogi Mirim, re-
percutiu na imprensa local e re-
gional. O projeto de lei elaborado
pela Contraf-CUT em parceria
com a Confederação Nacional dos
Trabalhadores Vigilantes (CNTV),
apresentado pelo Sindicato em vá-
rias câmaras de vereadores e pre-
feituras da Região, foi apontado
como uma alternativa para redu-
zir a crescente onda de assaltos,
principalmente nos terminais de
autoatendimento. Inclusive a Rá-
dio CBN de Campinas entrevistou
o presidente do Sindicato, Jeferson
Boava, na semana passada, e o
tema segurança nos bancos foi dis-
cutido com a Polícia Militar e
com o presidente do Sindilojas; a
Fenaban nada declarou. “O projeto
de lei apresentado pelo Sindicato
tem como finalidade proteger a
vida das pessoas; sejam elas,
clientes, usuários ou bancários.
Queremos que a população tenha
tranquilidade em usar os serviços
prestados pelas instituições fi-

nanceiras. Os bancos, no entanto,
se preocupam apenas com o di-
nheiro. E a prova disso – aliás, a
novidade do momento - é a ins-
talação de dispositivo que mancha
as notas em caixas eletrônicos,
que conta com respaldo do Ban-
co Central. Nossa preocupação é
bem maior. Defendemos a vida.
Defendemos atendimento com
qualidade. Defendemos seguran-
ça para todos”, avalia o presi-
dente do Sindicato.

O que prevê o
projeto de lei

O texto base estabelece a ins-
talação de porta giratória com
dispositivo detector de metais em
todas as agências; armários para
uso de clientes/usuários; vidros la-
minados resistentes a impactos e
a disparos de armas de fogo nas fa-
chadas externas e divisórias in-
ternas das agências e postos de
serviços; sistema de monitoração
e gravação eletrônicas de imagens,
em tempo real, através de circui-
to fechado de televisão, interliga-
do com uma central de controle

fora do local monitorado; câmeras
para captar imagens em todos os
acessos destinados ao público,
em todos os caixas, autoatendi-
mento, incluindo calçadas exter-
nas e estacionamento; divisórias
opacas entre caixas e caixas ele-
trônicos; e biombos entre a fila de
espera e a bateria de caixas, bem
como na área dos terminais de au-
toatendimento.

Campanha na Região
Na semana passada, os direto-

res do Sindicato apresentaram o
projeto de lei em quatro cidades.
No dia 2, entregaram ao vereador
Elias Fernandes de Carvalho, de
Mogi Guaçu; no dia 3, entregaram
ao prefeito de Elias Fausto, Cyro
da Silva Maia, e ao presidente da
Câmara de Vereadores de Monte
Mor, Marcos Antonio Giati; no dia
4, entrega ao presidente da Câ-
mara de Vereadores de Socorro,
Luciano Kyochi Tanaguchi. O Sin-
dicato também já apresentou o
projeto de lei para autoridades de
Mogi Mirim, Nova Odessa, Estiva
Gerbi e Hortolândia.

Diiretores entregam projeto de lei em Monte Mor Reunião debate Campanha em Socorro

PP A R T I C I P A Ç Ã OA R T I C I P A Ç Ã O

INSS renova Conselho de Previdência Social

OO Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) realiza no próximo dia 17, no

prédio da Rua Barreto Leme em Campinas,
reunião para escolha dos representantes dos
trabalhadores no Conselho Regional de Pre-
vidência Social, sendo dois titulares e dois
suplentes. Um dia antes, 16, reunião para
escolha dos representantes dos emprega-

dores; e no dia 18, reunião com aposenta-
dos. O número de conselheiros é idêntico
para os três citados setores da sociedade;
já o INSS tem direito a quatro representantes.

O Conselho Regional é um fórum de
consulta e assessoria à Gerência Executi-
va do INSS e abrange 13 municípios. Cria-
do em 2003, é interligado ao Conselho Na-

cional de Previdência Social, órgão delibe-
rativo.

CUT: reunião
A subsede da CUT em Campinas rea-

liza neste dia 10, terça-feira, reunião para dis-
cutir a participação dos trabalhadores no
Conselho, na sede do Sindicato dos Meta-
lúrgicos.

AA Ç Ã OÇ Ã O

Jurídico procura
bancário

OODepartamento Jurídico do
Sindicato solicita que o ban-

cário Marcello Lunnardi Borges
dos Santos entre em contato, o
mais breve possível. Assunto:
ação na Justiça. Se você o conhe-
ce, dê um toque.

Acesse a coluna
No rodapé da página inicial do site do Sindicato,
(www.bancarioscampinas.org.br), clique no link “Tire
suas Dúvidas” e acesse todas as colunas publi-
cadas neste jornal. Ou então, digite www.banca-
rioscampinas.org.br/index.php?id=25.
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FARMÁCIA DO SINDICATO

Serviço de Entrega
em Campinas

Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688

Confira nossos preços. Desconto de até 35%

Remédio Farmácia do Sindicato Preço de Tabela

Cebion 1g 10 cpds EFV R$ 8,40 R$ 11,20

Redoxon EFV 1g/laranja R$ 7,57 R$ 10,81

Resfenol 20 caps R$ 19,70 R$ 30,31

Ambroxol xpe R$ 10,40 R$ 16,00

Tudo em duas vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Pagamento à vista com cartões Visa e Mastercard

Subsedes de Americana e Mogi Guaçu promovem torneios

AAsubsede do Sindicato em
Americana promove neste

sábado, dia 14, Torneio de Futebol
Soçaite, a partir das 8h no Sport
& Beer, no bairro Cidade Jardim.

As inscrições devem ser feitas até
quinta-feira, dia 12, na subsede.
Informações: (19) 3406-7869 ou
americana@bancarioscampi-
nas.org.br

AAsubsede do Sindicato em
Mogi Guaçu realiza no pró-

ximo dia 28, sábado, torneios de
Futebol Soçaite, Tênis de Quadra
(saibro), Vôlei de dupla (femini-

no e masculino) e Truco, na AABB
de Mogi Mirim. As inscrições de-
vem ser feitas até o dia 18. Infor-
mações: (19) 3841-399 ou
mogi@bancarioscampinas.org.br

Torneio de Soçaite 2009, em Americana Torneio de Soçaite 2009, em Mogi Mirim

Classibancários

Apto no Mansões Sto Antonio
Alugo, excelente apto com 3 dormitó-
rios (1 suite), no bairro Mansões San-
to Antonio, em Campinas, próximo à
Unicamp e PUCC, campus 1. Valor: R$
1.200,00. Tratar com Rose pelo fone:
(19) 9135-7004 ou com Daniel, fone:
(19) 9158-5559. 

Apto na Vila Industrial
Vendo, 2 dormitórios, novo, com ar-
mário sob medida, 1 WC social com
box, gabinete,sala para 2 ambientes,
cozinha planejada, área de serviço
com armário, 1 vaga de garagem.
Condomínio com área de lazer (salão
de festas, churrasqueira, play ground,
portaria 24 horas). Mais informações
(19) 7807.1156 e 9232-0145.

Apto São Vicente
Alugo, litoral Sul, 1 dormitório, ótima lo-
calização, próximo de shopping e su-
permercado. Tratar com Carmem.
Fone: (19) 8812-1130.

Kitnet no Centro
Vendo, rua Luzitana, Campinas. Tratar
com Linda. Fone: (19) 9109-2406 ou
Silvio, 9171-0405.

Kitnet na praia
Alugo. Praia Itararé, São Vicente. Tra-
tar com Linda. Fone: (19) 9109-2406
ou 3233-6843.

Terreno em Atibaia
Vendo, 1057 m2, 100m da represa da
usina, escritura, água, luz, condomínio
todo murado. R$ 100 mil. Tratar com
Tânia. Fones: (19) 3869-2616 e 9613-
1321.

Celta Spirit
Vendo, 2 portas, prata 10/10, único
dono. VE/AQ/LT/DT. Tratar com Eduar-
do. Fone: (19) 8801-3963.

Pós na INPG e Alpha

AA faculdade INPG (Instituto Na-
cional de Pós-Graduação) ofe-

rece neste mês de maio pós (Lato
Sensu) em Direito do Trabalho
para Gestão de Pessoas. O curso
terá duração de 18 meses. Des-
conto de 20% para os dez pri-
meiros matriculados. Informa-
ções: (19) 2102-5656 ou campi-
nas@inpg.edu.br. O INPG (anexo
ao Colégio Sagrado Coração de Je-

sus) oferece vários cursos de Es-
pecialização/MBA; entre eles, Fi-
nanças e Controladoria e Gestão
Estratégica de Pessoas.

Alpha educacional
Pós graduação EAD. Inscrição

até o dia 30 deste mês, com 20%
de desconto. Informações com
Lizete Faria Ribeiro. Fone: (19)
3201-1100. www.alphaeducacio-
nal.com.br

CC O N V Ê N I OO N V Ê N I O

Hadler Fitness. Av. Marechal
Rondon, 1.117, Jardim Chapa-
dão, Campinas. Fone: (19) 3243-
4215. Bancário sindicalizado
tem desconto de 10%.
Modelle. Avenida José Pancet-
ti, 756, Jardim Aurélia, Campi-
nas. Desconto de 10% no plano
anual; 5% nos demais planos.
e-mail: modellemulher@hot-
mail.com

DD I AI A 2 12 1

Caminhada
da Lua Cheia

NNo próximo dia 21, sábado,
será realizada a Caminhada

da Lua Cheia. Percurso: 14 km.
Saída: Feijão com Tranqueira, às
18h, em direção ao Bar do Vicen-
tão na Fazenda Santa Maria. An-
tes do retorno, jantar: Caldo Ver-
de, Caldo de Costelinha com Man-
dioca e Caldo de Feijão. Valor: R$
15,00 por pessoa. Os interessados
em participar do jantar devem en-
trar em contato com o diretor
Eduardo Gomez e efetuar o paga-
mento até o dia 18. Informações:
(19) 3386-0079 e 9712-9527. Se
chover, não haverá caminhada.
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