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Eleição: uma chapa inscrita.
Prazo termina dia 8, sexta-feira
Chapa 1, encabeçada por Jeferson Boava (atual presidente), está inscrita para participar da eleição da diretoria, a ser
realizada nos dias 25 e 26 deste
mês. A inscrição, aberta no último
dia 21, termina nesta sexta-feira,
dia 8. Os bancários sindicalizados
que queiram participar da eleição
devem efetuar o registro da chapa junto à Comissão Eleitoral, no
período das 9h às 17h, na sede.
Eleita em assembleia realizada
no dia 20 de fevereiro na sede do
sindicato, a Comissão é formada

Assembleia elege Comissão Eleitoral e define data da eleição

Júlio Cesar Costa

Votação: Os votos dos sindicalizados
serão coletados nos dias 25 e 26 de
março em urnas fixa (localizada na
sede do sindicato) e itinerantes, que
percorrerão todas as agências, departamentos, postos de serviço e demais locais de trabalho. Cada urna será
comandada por uma Mesa Eleitoral
composta por representantes das chapas inscritas, paritariamente, além dos
fiscais.
Inscrição de chapa: Qualquer sindicalizado no gozo de seus direitos sociais pode organizar uma chapa para
concorrer às eleições. A chapa deve ser
inscrita até o próximo dia 8 de março.
A inscrição precisa atender todos os requisitos e documentos exigidos pelos
estatutos da entidade.
Para ser candidato: O direito a candidatar-se a qualquer cargo da diretoria do Sindicato é definido pelo artigo
52 do estatuto. Tem que ser maior de
idade: no mínimo 18 anos idade. Como
todo eleitor, precisa estar sindicalizado
há mais de seis meses e, claro, estar
em dia com as contribuições. Outra exigência é comprovar vínculo emprega-

Denny Cesare
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Comissão Eleitoral: Gonçalo, Cleide e Lenis
tício na categoria profissional na base
territorial do sindicato, por um mínimo
de 12 meses. Já os aposentados só podem ser candidatos se não exercerem
outra atividade econômica nem manter
nenhum vínculo empregatício fora da
categoria bancária.
Composição de chapa: Serão eleitos
23 integrantes da Diretoria Geral, três
integrantes do Conselho Fiscal e dois
Representantes junto à Federação dos

Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Para cada um desses candidatos (diretores efetivos) é necessário indicar um diretor suplente. Uma
chapa completa totaliza, assim, 56 integrantes. Mas é possível inscrever chapas com menos sindicalizados. Neste
caso é preciso preencher todos os cargos efetivos, 28 candidatos, mais um
mínimo de 2/3 (dois terços) dos suplentes.

pelos bancários Cleide Aparecida
Marchetti (aposentada do Bradesco), Gonçalo Marques Moreira (aposentado do Santander) e
Lenis de Medeiros (aposentada do
Santander), companheiros com
larga experiência em eleição sindical; Cleide e Lenis, por exemplo,
participaram da Comissão formada em 2007.
Cabe destacar que a Comissão
é responsável por todo o processo eleitoral e seu trabalho é acompanhado por um representante
das chapas.
Comissão Eleitoral: A Comissão Eleitoral é a autoridade máxima que coordena e organiza todo o processo eleitoral. O sindicato foi o primeiro a democratizar esse instrumento, garantindo o poder de decisão da categoria.
Antes só o presidente do sindicato (ou
pessoas indicadas por ele) tinha esse
poder.
Horário de atendimento: Durante o
prazo para registro e impugnações de
candidaturas, a Comissão estará à
disposição no período das 9h às 17h,
na sede, com pessoa habilitada para o
atendimento e protocolo.
Quem vota: Para os bancários da ativa o direito de voto é assegurado para
todos aqueles que se sindicalizaram ao
sindicato até o dia 25 de setembro de
2012 - seis meses de sindicalizado é o
prazo mínimo exigido pelo estatuto. A
segunda exigência é estar em dia com
sua contribuição ao sindicato. Já para
o sindicalizado aposentado não existe
nenhuma exigência; o direito de voto
está assegurado.
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Conferência Nacional será entre 19 e 21 de julho
Comando Nacional dos Bancários, reunido no último dia
22 em São Paulo, aprovou o calendário da Campanha Nacional 2013
e a estratégia de luta contra o novo
plano de comissões do Banco do
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Brasil, implantado unilateralmente
no dia 28 de janeiro deste ano. A
Conferência Nacional, fórum máximo da categoria que define a
pauta de reivindicações da Campanha, será entre os dias 19 e 21 de

julho, no Hotel Holliday Inn em São
Paulo.
Os congressos dos bancos públicos, BB e Caixa Federal, serão realizados também em São Paulo entre
os dias 17 e 19 de maio. “A Cam-

panha já está na ordem do dia. Com
a definição do calendário nacional,
o próximo passo é a organização das
conferências regionais”, destaca o
presidente do Sindicato e integrante do Comando, Jeferson Boava.

C O N Q U I S TA

Após ataque, agência
só abre em “perfeito
funcionamento”,
recomenda RESEG
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Banco o Brasil confirmou no final da tarde do último dia 28,
em rede interna, que a PLR referente ao segundo semestre de 2012 será
antecipada nesta sexta-feira, dia 8,
quando também ocorrerá a distribuição de dividendos aos acionistas.
O comunicado do Banco foi feito depois que a Contraf-CUT protocolou
ofício, na manhã do mesmo dia 28,
reivindicando o pagamento. Os valores não foram divulgados pelo Ban-

co. Cabe esclarecer que o Aditivo estabelece que a PLR deve ser paga no
prazo de até 10 dias úteis após distribuição de dividendos aos acionistas. O BB apresentou lucro líquido recorde de R$ 12,2 bilhões em 2012,
uma alta de 0,65% em relação ao ano
anterior. “O excelente resultado é
fruto do trabalho intenso e dedicado
do funcionalismo do Banco do Brasil”, afirma o presidente da ContrafCUT, Carlos Cordeiro, que assina a
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correspondência. “Como o montante
a ser distribuído aumentou cerca de
20% em relação ao semestre anterior,
reivindicamos que o banco adeque o
‘Módulo Fenaban’ ao valor fixo daquela Convenção Coletiva de referência (metade do valor de R$ 1.540
= R$ 770), bem como aumente a
quantidade de salários paradigma
na tabela referente aos escriturários,
caixas e comissionados”, propõe o doFonte: Contraf-CUT
cumento.

BRASIL

Sindicatos discutem ascensão e querem negociar plano de funções
s sindicatos cobraram do Banco
do Brasil a instalação de uma
mesa de negociação sobre o novo Plano de Funções, durante a primeira
reunião da mesa temática de Ascensão Profissional e Comissionamento,
no último dia 28, em Brasília. Implantado no dia 28 de janeiro, o
novo plano é prejudicial aos funcionários porque reduz o valor pago
nas gratificações de função e os salários daqueles que aderirem às funções gratificadas de 6 horas. A mesa
está prevista na Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT), cláusula 52ª, e até

maio deste ano serão realizadas mais
quatro reuniões.
Trava: Os sindicatos cobraram esclarecimento sobre provável descumprimento da cláusula que estabelece trava contra descomissionamentos decorrentes de desempenho
funcional. Cabe destacar que o BB
deve considerar três ciclos avaliatórios
consecutivos de GDP com desempenhos insatisfatórios. E as avaliações
são semestrais.
IN 383: Os sindicatos reivindicaram
a apresentação e discussão da nova
IN 383, que trata de questões disci-
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plinares.
Ranqueamento: Os representantes
dos funcionários cobraram a proibição do uso de ranking e a exposição
na página da Dired de link com carteiras que não fizeram nenhuma venda de nenhum produto de seguridade desde o início da campanha atual.
O gerente pode até estar cumprindo
metas em outros itens, mas porque
não contratou produto de seguridade
num determinado período tem sua
carteira exposta negativamente para
quem quiser ver.
Fonte: Contraf-CUT

BRASIL

Calendário de luta contra plano de funções
pós discutir o impacto do novo
plano de comissões, em conjunto com a Comissão de Empresa dos
Funcionários do BB, no último dia 22,
o Comando definiu intensificar a
mobilização contra o denominado
“Plano de Funções de Confiança e de
Funções Gratificadas”, iniciada com
Dia Nacional de Luta, em 20 de fevereiro; em Campinas na agência
Centro/Costa Aguiar, os comissionados paralisaram os serviços no período das 7h às 10h, que contou
com apoio do pessoal de 6h. “A luta
ocorre em várias frentes; entre elas,
na Justiça e nos locais de trabalho. O
momento exige pressão total sobre a
diretoria do BB”, avalia o presidente
Jeferson, que integra também a CEE
BB.
5 de março - apresentação da marca
de campanha e panfletagem a parlamentares e ministros em Brasília.
6 de março - em conjunto com a Marcha das Centrais por Desenvolvi-

A

Júlio Cesar Costa

Diretoria de Gestão da Segurança
(Gerência Regional de Segurança
São Paulo) afirma que a abertura das
agências após ataques criminosos, incluindo explosões de caixas eletrônicos,
só poderá ocorrer desde que os equipamentos previstos no Plano de Segurança da Polícia Federal estejam em
“perfeito funcionamento”. A recomendação consta em ofício, datado de
20 de fevereiro, em resposta ao pedido de adoção de medidas efetivas
para proteger os locais de trabalho e a
vida de funcionários e clientes, diante dos frequentes ataques, principalmente depois da ação criminosa, apresentado pelo Sindicato em ofício enviado no último dia 6.
Após abordar as medidas adotadas, incluindo orientações às agências,
reuniões com autoridades, o gerente geral Sandoval Cavalcante Alves e a gerente de Área, Walkyria Rampazzo e
Silva, esclarecem que “A RESEG São
Paulo recomenda a abertura da dependência, após a ocorrência, a partir do momento que todos os equipamentos constantes no Plano de Segurança aprovado pelo Polícia Federal estejam instalados e em perfeito funcionamento (grifo nosso)”.
Para o presidente do Sindicato, Jeferson Boava, a recomendação da RESEG São Paulo é bastante clara. “O
Plano de Segurança prevê, entre outros
equipamentos, portas de segurança e
efetivo serviço de vigilância, com profissionais treinados. Em outros termos, com equipamentos danificados a
agência não abre e nenhum funcionário deve permanecer dentro do local
de trabalho”. Jeferson destaca ainda
que, além das medidas previstas, é fundamental “garantir a estrutura física
do local, que pode ser afetada com as
explosões”. No ofício encaminhado, o
presidente do Sindicato observa que o
“pós-ocorrência é tão grave quanto a
ação dos criminosos contra o patrimônio da instituição”.
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BB paga PLR dia 8

O BANCÁRIO

20 de fevereiro: Sindicato coordena Dia de Luta
mento, Cidadania e Valorização do
Trabalho, haverá um ato no Ministério da Fazenda e a busca de interlocução com o ministro Guido Mantega para tratar das questões do BB.
Primeira quinzena de março - elaboração da revista O Espelho - Especial Plano de Funções.

20 de março - Dia Nacional de Luta.
Março e abril - campanha nacional
em todas as bases sindicais para denunciar os problemas gerados pela
gestão do BB tanto ao corpo funcional quanto ao governo e sociedade,
com plenárias e eventos de divulgação.
EDIÇÃO Nº 1369

Jurídico

MOBILIZAÇÃO

Tire suas dúvidas

Manifestação na NET e Natura marca
Dia Internacional de Combate a LER/DORT
Júlio Cesar Costa

Compra pela internet

Dia Internacional de Combate
a LER/DORT, 28 de fevereiro,
foi marcado em Campinas com
manifestação em frente às centrais
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de atendimento da NET e Natura,
instaladas no bairro Chácara Primavera. Durante a manifestação, organizada pela subsede da CUT, fo-

ram distribuídos folhetos sobre o
Dia. Vários diretores do Sindicato
participaram do ato em defesa de
melhores condições de trabalho.

S A N TA N D E R

Sindicatos reivindicam contratação de caixas
s sindicatos reivindicaram ao
Santander, durante reunião do
Comitê de Relações Trabalhistas
(CRT) realizada no último dia 27, a
contratação de mais caixas. Para o diretor do Sindicato e representante da
Federação dos Bancários de SP e
MS, Cristiano Meibach, que participou da reunião, o sistema de avaliação do quadro das agências “é falho.
Nos Pontos de Venda (PV) ocorre sobrecarga de trabalho”. Cristiano destaca ainda que os sindicatos observaram que a abertura de conta universitária deve seguir as orientações
do registro de ponto eletrônico. Veja
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a seguir outros pontos debatidos:
Day off: Para o Santander a concessão de Folga no Dia do Aniversário
deve ficar a critério dos gestores.
Para os sindicatos, o ‘Day Off’ deveria ser tratado como “reconhecimento” do funcionário e não uma cortesia dos gestores.
Ranking: A cláusula 35ª da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT),
que trata da proibição da divulgação
de ranking individual, está sendo descumprida. O Santander informou
que tem orientado os gestores. Se na
sua agência o desrespeito permanece, denuncie.

Isenção de tarifas: Os sindicatos reivindicaram a isenção de tarifas para
funcionários e aposentados, bem
como a redução das taxas de juros. O
Santander vai analisar.
Bolsa de estudo: O Santander assumiu compromisso em divulgar, em
breve, a relação e possíveis vagas existentes.
PCS: O banco espanhol não aceitar
discutir o tema.
Selet: Em dezembro do ano passado,
o Santander implantou o projeto
agências “Selet”. As informações serão prestadas em conformidade com
a evolução do projeto.
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Pergunta: Recebi um e-mail de um site anunciando um produto por um valor. Quando entrei no site
constatei que o preço divergia do que constava no
e-mail que recebi. O que posso fazer?
Resposta: Conforme o Código de Defesa do Consumidor a oferta apresentada aos consumidores vincula o fornecedor do produto, ou seja, se o fornecedor anunciar um produto por um determinado valor ele estará obrigado a vender o produto pelas condições anunciadas.
Além do direito de exigir o cumprimento forçado
da oferta, o consumidor pode, alternativamente, caso
seja de seu interesse, aceitar outro produto equivalente ou rescindir o contrato, requerendo nesta
hipótese a devolução de todos os valores pagos antecipadamente.
Quanto ao direito de se exigir o cumprimento
da oferta, há que se observar que caso a oferta decorra de evidente erro do fornecedor (por exemplo,
um produto que vale R$ 1.999,00 e é anunciado por
R$ 199,90), existem hoje diversas decisões dos tribunais de Justiça nos quais as empresas são eximidas da obrigação de cumprir tal oferta.
Todavia, para que o fornecedor não seja obrigado pela oferta, é necessário que ele demonstre
que efetivamente ocorreu um erro no anúncio e que
a oferta é incompatível com a natureza e qualidade do produto.
Por outro lado, mesmo que o valor do produto esteja anunciado de forma equivocada pelo fornecedor, mas o preço seja compatível com a natureza e qualidade do produto, o fornecedor estará obrigado a cumprir tal oferta.
Nestes casos, o primeiro procedimento a ser
adotado é o contato direto com a empresa, pois em
muitos casos a própria empresa acaba cumprindo
a oferta. Caso a empresa não cumpra a oferta, devese procurar o PROCON e formalizar uma reclamação contra a empresa. Caso tal reclamação não
tenha efeito, pode-se ajuizar uma medida judicial
para obrigar o fornecedor a cumprir a oferta, sendo que, de acordo com o valor do bem, essa medida pode ser ajuizada nos Juizados Especiais Cíveis. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos através do telefone (19) 3399-7700 ou
nos plantões do Sindicato.
Rivadavio Anadão de Oliveira Guassú é
advogado do Departamento Jurídico do Sindicato

Caixa Federal nega existência de processo de reestruturação
Caixa Federal negou mudanças
de impacto na situação funcional
e na locação de empregos, durante negociação com os sindicatos na mesa
permanente no último dia 20. Em outros termos, a Caixa Federal negou a
existência de processo de reestruturação.
Os representantes da instituição
pública voltaram a afirmar que não
há nada além do que pesquisas e
diagnósticos sendo feitos por uma

consultoria contratada, visando levantar pontos estruturais críticos e
apontar melhorias em procedimentos.
O trabalho da consultoria, segundo informaram, está ainda inconcluso e
desconhecido entre os gestores que
não são da área que o acompanha.
A Caixa reconheceu, no entanto,
movimentação na área de Contabilidade, envolvendo as seis unidades situadas em diferentes pontos do país,
mas como um caso específico, de al-

cance restrito. Os sindicatos destacaram a dimensão que o boato sobre
reestruturação ganhou dentro da Caixa Federal e solicitaram iniciativas no
sentido de melhor informar e orientar
o corpo funcional para evitar inquietações. Sugeriram, inclusive, comunicação dirigida especificamente aos
gestores, com o intuito de orientá-los
a não darem vazão ao que não se tem
como certo. Mais informações no site
do Sindicato.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região, inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 46.106.480/0001-70, Registro sindical nº 006.132.025417, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os
empregados do Banco Bradesco S/A, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, 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 a assembleia
geral extraordinária que se realizará no dia 06 de março
de 2013, às 18h00, em primeira convocação, e às 18h30,

em segunda convocação, com qualquer número de presentes, no endereço da sede do Sindicato à Rua Ferreira
Penteado, nº 460, Centro, Campinas/SP, para autorizar a
diretoria a proceder à celebração do acordo coletivo de trabalho para implantação do “Programa de Capacitação Designado CIPA”, bem como delegar poderes para tanto.
Campinas, 04 de março de 2013
Jeferson Rubens Boava
Presidente
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Assembleia vota acordo
sobre Programa de
Capacitação CIPA
Sindicato realiza nesta quartafeira, dia 6, às 18h30 na sede, assembleia com os funcionários do
Bradesco para discutir e votar o acordo sobre o Programa de Capacitação
Designado Cipa, visando a prevenção
de acidentes de trabalho. A capacitação de bancários será feita via Treinet (curso à distância) e é dirigida aos
locais onde não existem Cipas (Comissão Interna de Prevenção de Acidente). As aulas serão durante o expediente de trabalho, com carga horária total de 20 horas.
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Júlio Cesar Costa

Dia Internacional da Mulher

Happy Hour no Clube,
dia 8, a partir das 19h
Música ao vivo com a sambista
AURELUCE SANTOS
m comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Sindicato realiza nesta sexta-feira, 8 de
março, Happy Hour no Clube,
no período das 19h às 22h.
Participe.Reserve o seu convite (R$ 20,00) via e-mail: atendi-
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Sindicato completa 59 anos de luta
Sindicato completou 59 anos de refundação no dia 27 de fevereiro. O
embrião surgiu na agitada década de
30. Fundou-se o Sindicato, mas sua existência foi curta. Por pressão dos banqueiros, os sindicalizados foram obrigados a se desligarem do quadro associativo. O que forçou o fechamento da
entidade.
Na década de 40 surge o Clube dos
Bancários. Como seu objetivo principal
era a recreação, os bancários de Campinas, para não ficarem sem uma entidade que defendesse seus direitos, filiaram-se no Sindicato de São Paulo.
Após a histórica greve de 1951, a categoria volta a discutir a necessidade da
criação de um Sindicato na cidade. No
1º Congresso Paulista dos Bancários,
realizado nos dias 27 e 28 de setembro
de 1952, foi recomendado pela diretoria do Sindicato dos Bancários de São
Paulo a fundação do Sindicato em
Campinas, assim como em Santos, Ribeirão Preto e Marília. O objetivo dessa orientação, além da melhor organizar a categoria, era alcançar o número mínimo de cinco sindicatos para a
fundação da Federação dos Bancários.
No dia 8 de janeiro de 1953, em assembleia da categoria, foi fundada a Associação dos Bancários de Campinas,
primeira etapa legal para criação do
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Sindicato. O bancário Acácio de Gama
Antunes foi eleito presidente da Associação. Poucos meses depois, Acácio pediu exoneração do cargo porque fora
transferido para a agência do Banco do
Brasil em Santos. Por deliberação da diretoria, assumiu a presidência o suplente Otávio da Silva Leme.
Em nova assembleia, no dia 7 de
maio de 1953, foi aprovado o Estatuto
da entidade e a diretoria foi autorizada pelos bancários a registrar a Associação na Delegacia Regional do Trabalho, em São Paulo.
A partir do registro da Associação na
DRT, que foi efetuado no dia 2 de junho
de 1953, a luta foi pelo reconhecimento da entidade como Sindicato. Em menos de um ano, renascia no dia 27 de
fevereiro de 1954 o Sindicato dos Bancários de Campinas.

NEGOCIAÇÃO
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C L A S SI BAN C ÁRI O S
Corsa Classic 2010
Vendo, Flex, cinza metálico, alarme e travas elétricas, som original-CD, com manual, NF, chavereserva, 48 mil km, ótimo estado, DPVAT pago. R$
19.000,00. Tratar com Augusto. Fone: (19) 88185708.
Honda New Civic LXS-MT
Vendo, 2007, prata, couro, CD, Insufilm, manual,
nota fiscal, chave-reserva, único dono, DPVAT pago,
ótimo estado. R$ 36.900,00. Tratar com Augusto.
Fone: (19) 8818-5708.
Strada Adventure
Vendo, completa, Locker, cabine dupla, 2011, preta, única dona, 28 mil km. Tratar com Adriana. Fone:
(19) 9606-9165.
Moto YBR fator 125
Vendo, 2009/2010, vermelha, 14.000 km. R$
3.700,00. Ótimo estado de conservação. Tratar com
Ale ou Thaís. Fone: (19) 9103-7090 e 9234-3430.
Hornet 2007
Vendo, muito nova, sem detalhes na pintura, todas

as peças originais. Acessórios: slider do motor, slider do tanque, pneus novos, alarme Positron com
dois controles, chave reserva, manual, documentação 2013 paga, conservada. Tratar com André.
Fone: (19) 9132-7843.
PlayStation 2 Slim
Vendo, 2 controles, memory card, desbloqueado
e jogos. R$ 300,00. Tratar com Noemi. Fone: (19)
9137-0398.
Apto na praia
Alugo ou vendo, na divisa entre Santos e São Vicente. um quarto, com ótima localização e vista para
praia. Tratar com Vivianne. Fone: (19) 8841-0622.
Suítes em casa de família
Alugo. Estacionamento próprio. Tratar com dona Helena. Fone: (19) 3229-6980.
Apto no Parque Taquaral
Alugo, 3 dormitórios, sala, sala de jantar, cozinha,
banheiro, área de serviço. Valor: R$ 1.600,00 mais
condomínio e IPTU. Tratar com Wagner. Fone: (19)
9127-8080.

FARMÁCIA DO SINDICATO
Serviço de Entrega
em Campinas
Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688
Tudo em 2 vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Cartões Visa e Mastercard em 3 vezes

Confira nossos preços. Desconto de até 35%

HSBC reconhece necessidade
de processo negocial efetivo
eunidos com o HSBC no último dia
19 , em São Paulo, os sindicatos criticaram as medidas unilaterais adotadas
pelo Banco, principalmente em relação ao
Plano de Saúde, ao Programa de Participação nos Resultados (PPR) e à implementação da Previdência Complementar,
elaborada sem a participação dos representantes dos trabalhadores e que exclui

mento@bancarioscampinas.org.br
até às 17h do dia 6 de março
(quarta-feira).
Bancário sindicalizado tem direito a reservar até três convites
para não sindicalizados; menor até
10 anos de idade, não paga.

a maior parte dos funcionários. Os representantes do Banco reconheceram a
necessidade de um processo negocial
mais efetivo. Entre os representantes do
HSBC estiveram o seu presidente, André
Brandão, e o diretor de Recursos Humanos para América Latina, João Rached.
Nesta semana, o Sindicato distribui nova
edição do jornal Análise. Fonte: Contraf-CUT

Remédio

Farmácia do Sindicato

Preço médio/mercado

Goicoechea CR 400 gr

R$ 26,80

R$ 38,29

Crestor 10 mg cx 30

R$ 99,44

R$ 132,58

Pantogar cx 90 caps

R$ 137,21

R$ 182,95

Artrolive 90 caps

R$ 137,45

R$ 183,26

Aviso: preços válidos até o dia 11 de Março de 2013

