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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PASSO FUNDO E REGIÃO, por sua Diretoria
Colegiada, convoca funcionárias e funcionários da Caixa Econômica
Federal dos municípios de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Tapejara e
Sananduva, Ibiraiaras, Sertão, Água Santa, Ibiaçá, David Canabarro,
Ciríaco, Ernestina, Charrua, Caseiros, Coxilha, Gentil, Mato Castelhano,
Muliterno e Santo Expedito do Sul para Assembleia Geral Extraordinaria
que será realizada no dia 30 do mês de maio de 2012, em primeira
convocação às 17:30 horas e em segunda convocação às 18 horas,
na sede do sindicato, situada à Rua General Osório, nº 1411, Centro,
para a discussão e aprovação da seguinte ordem do dia: 1) Discussão
e deliberação sobre a instalação da CCV (Comissão de Conciliação
Voluntária).
A Diretoria
BRADESCO

Plano de saúde faz trabalhadores
rezarem para não adoecer
Os funcionários do Bradesco
estão enfrentando sérias dificuldades
no atendimento médico, laboratorial,
hospitalar e odontológico em todo o
país. A Contraf-CUT vem recebendo
denúncias de vários sindicatos sobre
os inúmeros problemas enfrentados
pelos trabalhadores.
Os sindicatos apontam que
diversas clínicas não aceitam o
convênio médico. Em relação aos
dentistas, o atendimento é,
praticamente, só para limpeza dental.
A alegação dos médicos e dentistas
é de que os valores repassados pelo
Bradesco Saúde não cobrem os
serviços.
O resultado é que bancários
e dependentes têm de pagar para
fazer os procedimentos. O banco
ainda demora no reembolso das
despesas, a cobertura não se
modernizou conforme os avanços da
medicina e dos novos procedimentos
médicos que se popularizaram e o
plano está atrasado em 22 anos, data
de sua implantação.
O plano do funcionários do
Bradesco sequer é regulado pela lei
9656/98, da Agência Nacional de
Saúde, que rege os planos de saúde

do país, já que é anterior à lei. A ANS
não alcança o Bradesco Saúde.
Qualquer contrato hoje é
obrigado a ter atendimento
psiquiátrico, psicológico, de
nutricionista ou de fonoaudiologia,
enquanto os bancários do Bradesco
estão totalmente desassistidos
nestas áreas.
Em Passo Fundo e Região a
situação não é diferente do resto do
país. Temos pouquíssimos médicos
credenciados, faltando atendimento
na maioria das especialidades e
demora na realização de consultas.
Também é sabido que alguns
médicos, mesmo que ainda
credenciados, inventam desculpas
como a falta de agenda para não
atender pelo Bradesco Saúde.Na
verdade, isso é resultante dos motivos
já citados.
Além disso, motivados pelo
baixo valor pago pelas consultas,
mais médicos devem deixar o plano.
Como o Bradesco tem sido o
pior entre todos os bancos, em se
tratando de negociação com seus
trabalhadores, o que resta é pedir a
cada funcionário da entidade que reze
para não adoecer. Com muita fé!
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CAIXA FEDERAL

Eleição dos
Delegados Sindicais
As Eleições para Delegados
Sindicais de Base da Caixa Federal
ocorreram nos dias 22 e 23 de maio
de 2012.
O resultado aponta os
colegas Iloci Silvia Doebber-Ag.
Passo Fundo; Vlademir Batistella-Ag.
Tapejara; Adriane Borella Camera-SR
Norte Gaúcho; Gilda Elisabeth
Fontaneli-GIRET Passo Fundo e
Marlon Roberto M. de Andrade, como
eleitos.
Os mandatos se iniciam no
dia 1º de junho de 2012 e tem 30 de
maio de 2013 como data para seu
encerramento (um ano de duração).
BANRISUL

Nota de falecimento
É com grande pesar que a
Diretoria Colegiada do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
noticia o falecimento do colega
banrisulense Rogério de Mello
Castellano.
Rogério faleceu no último
domingo, vítima de acidente de
trânsito.Ele fazia parte do quadro de
funcionários da Agência Lagoa
vermelha e encontrava-se afastado de
suas atividades para tratamento de
saúde.
Através desta nota, o SEEB
Passo Fundo e Região presta uma
homenagem ao colega Rogério e se
solidariza com todos aqueles que
sofrem a dor desta perda irreparável.
PIADINHA
O casal em férias, comemora 30
anos de casado e vai visitar o melhor
ponto turístico da cidade: o Poço dos
Desejos.
O marido se aproxima, tira uma
moeda do bolso e atira no poço.
A mulher pega outra moeda e, ao
tentar fazer o mesmo, cai no poço.
-Meu Deus! E não é que funciona
mesmo?- conclui o marido.

