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Bancários de Dourados participam
de marcha em Brasília

Associados da Cassi
precisam se recadastrar
até 31 de dezembro

Os bancários de Dourados, Joacir
Rodrigues, Janes estigarribia, João
Simioni e Walter Ogima partiram
nesta terça-feira, dia 2, rumo à
capital federal para engrossar a 5ª
Marcha Nacional da Classe
Trabalhadora, marcada para esta
quarta, dia 3. Os bancários vão se
juntar em Brasília a milhares de
trabalhadores de todas as centrais
sindicais para lutar em defesa do
emprego e da renda e contra a crise
financeira internacional.
O tema deste ano é “Pelo
Desenvolvimento e Valorização do
Trabalho”. Entre as bandeiras está
a luta por uma nova forma de

Por determinação da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
o órgão do Ministério da Saúde que
regula o sistema, todos os associados
dos planos da Cassi precisam fazer seu
recadastramento até 31 de dezembro.
Se não cumprir a exigência, a Cassi
poderá sofrer sanções que vão dificultar
ou até impedir a continuidade dos
serviços de saúde prestados aos
participantes.
Por isso, a Caixa de Assistência pede
a colaboração de seus participantes para
que façam o recadastramento e
incentivem seus familiares que
possuem o Plano Cassi Família a se
recadastrarem imediatamente.
A atualização dos dados pela internet
é simples, rápida e deve ser realizada
mesmo que as informações estejam
atualizadas no ARH ou no aplicativo
Clientes do Banco do Brasil. Acesse
Recadastramento ou no site
www.cassi.com.br, link Exclusivo
Participante.

regulamentar o sistema financeiro
nacional para impedir que os bancos
continuem
atrapalhando
o
crescimento e desenvolvimento do
país.
A Marcha também visa
pressionar o governo federal, os
parlamentares e o poder Judiciário
para incluir a agenda dos
trabalhadores na pauta de
discussões e decisões nacionais.
Além da marcha, os diretores
participarão também de uma
assembléia da Federação Centro
Norte,
(Fetec/Cut- CN)
que
acontecerá nos dias 04 e 05/12,
quinta e sexta feira

Bradesco é condenado a reintegrar
mais dois Bancários em Rondônia
Em audiência no último dia 17 de
novembro, processo 0861-2008-00314-00-6 o Juiz Afrânio Viana
Gonçalves, Titular da 3ª Vara do
Trabalho de Porto Velho-RO,
determinou a reintegração de uma
bancária portadora de doença
ocupacional, (LER/Dort), funcionária do
banco a mais de 15 anos e demitida
injustamente pelo Bradesco agência
Prime, da Avenida Carlos Gomes, no dia
24 de julho de 2008. Com a negativa
do Bradesco em anular a demissão, o
Sindicato dos bancários de Rondônia
(Seeb-RO), ingressou com ação judicial
através de sua assessoria jurídica, que
conseguiu na justiça do trabalho, além
da reintegração da empregada no

emprego, retroativo a 24/07/08, o Juiz
condenou o banco a pagar indenização
por danos morais no valor de (R$ 50.
mil), pagamento de salários vencidos
mais reflexos.
Já a outra reintegração aconteceu em
Ji-Paraná, de um bancário que foi
demitido de forma arbitraria pelo banco
no dia 07 de abril de 2006, com mais
de 15 anos de empresa, e mesmo tendo
sido atestado pelo próprio médico do
trabalho do Bradesco que o mesmo era
portador de LER/Dort, o banco insistiu
na demissão do empregado. O Seeb-RO
encaminhou o bancário para o INSS,
onde a pericia daquele Instituto
reconheceu a LER/Dort, e concedeu o
beneficio Acidentário (B-91).

TODOS OS SABADOS FUNCIONA A SAUNA
DOS BANCARIOS NO SINDICATO.
VENHA PARTICIPAR E TOMAR UMA CERVEJA GELADA!!!

Campeonato dos
Bancários entra
na reta final
O 22ª Campeonato de Futebol Suíço
dos Bancários entra na sua fase semi
final, onde estão classificadas as
seguintes equipes: CEF/Itaú-Ddos,
Bradesco-DDos, HSBC e BradescoFatima do Sul.
Para este sábado, com início previsto
para as 08:30 no campo do Sindicato,
estarão se confrontando no primeiro
jogo Bradesco-DDos X HSBC, já na
segunda disputa jogam CEF/Itaú-DDos
X Bradesco-Fatima do Sul.
A diretoria do Sindicato convida a
todos os bancários a prestigiarem mais
esta rodada, onde serão definidos os
dois times que irão disputar a final no
dia 13/12.

