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De FETRAFI-MG/CUT
Aos SINDICATOS FILIADOS 

Att: Secretaria de Saúde/Secretaria Geral/ Presidência 

Saúde do bancário é tema de reunião com a Fenaban
Avaliação do PCMSO e cláusula 65 foram pontos centrais

No último dia 8 de maio foi realizada a segunda reunião da Comissão Bipartite
de Saúde do Trabalhador, entre representantes do movimento sindical bancário
e da Federação Nacional dos bancos (Fenaban). Na ocasião foram debatidos
temas  como  a  avaliação  do  Programa  de  Controle  Médico  em  Saúde
Ocupacional (PCMSO), prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2018
(CCT),  e  o  adiantamento  emergencial  de  salário  em  períodos  transitórios
especiais de afastamento por doença, regido pela cláusula 65 da CCT.
Os  representantes  dos  trabalhadores  entregaram  aos  representantes  dos
bancos uma proposta de formulário de avaliação do PCMSO mais abrangente,
em contrapartida ao apresentado pelos bancos, que avalia como um todo a
qualidade de atendimento médico prestado, entre outros quesitos. 

A Fenaban informou que fez uma consulta a todos os bancos e eles garantiram
que  estão  cumprindo  a  cláusula  65  da  CCT.  Porém,  a  representação  dos
bancários  registrou,  na  mesa  de  negociação,  que  possui  documentação
suficiente que prova do descumprimento da referida cláusula. 

O não encaminhamento do empregado para o exame de retorno ao trabalho é
um impeditivo  para  a  utilização  do  dispositivo.  Com isso,  a  federação  dos
bancos  expressou  o  compromisso  de  atuar  na  questão,  caso  as  áreas
competentes dos bancos dificultem o direito dos trabalhadores quando de um
retorno ao trabalho.

De  acordo  com  Helyany  Oliveira,  secretária  de  saúde  do  SEEB  Ipatinga  e
Fetrafi/MG CUT a avaliação da reunião foi positiva. “É nosso compromisso fazer
com  que  as  questões  debatidas  na  mesa  de  saúde  do  trabalhador  sejam
discutidas  e  solucionadas.  Enquanto  a  demanda sobre  a  cláusula  65 não é



definida, os bancários que estejam afastados podem procurar o sindicato para
orientações”, explica a secretária de saúde.

A próxima reunião da Comissão Bipartite de Saúde do Trabalhador, marcada
para julho, vai dar continuidade à avaliação do PCMSO e irá discutir também a
causa dos afastamentos do setor bancário.
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