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Companheirada, o nosso contrato
com a Sant amália Saúde foi

firmado até 31 de dezembro de
2009. Um pouco antes de terminar ,

eles nos enviaram uma cart a
avisando que não est avam mais
interessados em atender a nossa
categoria (verifiquem a cart a na
íntegra no verso). Em seguida, o

Sindicato pediu uma reunião com a
Santamália e conseguiu prorrogar

o atendimento nestes três
primeiros meses do ano (90 dias),
pois a intenção da nossa diretoria

era recompor as coisas neste
período de tempo. Apesar da

nossa insistência em manter o
mesmo convênio, eles colocaram

A SANTAMÁLIA ABRE MÃO DE
ATENDER A NOSSA CATEGORIA

diversos empecilhos nas novas
negociações. Em primeiro, foram

tirados diversos hospit ais e
clínicas conveniadas da região, o

que resultou em diversas
reclamações da categoria. Em

seguida, eles insistiram em
aumentos exagerados e absurdos
nas mensalidades, e p ara acabar

de vez com qualquer possibilidade
de negociação, falt ando apenas 15

dias p ara o término do prazo
estabelecido, eles enviaram outra

cart a confirmando o fim do
contrato em 31/03/2010 (a cart a

também está na íntegra no verso
do boletim).

A CORRIDA DO
SINDICATO CONTRA

O TEMPO
Diante da recusa do Santamália em

continuar atendendo a família
rodoviária, o Sindicato teve que

correr contra o tempo para não deixar
a categoria “descoberta” em relação
ao atendimento médico. Pelo curto
espaço de tempo, não houve como

concluir a adesão com algumas
operadoras do mercado, então a

escolha ficou com o convênio que
mostrou interesse em receber a

categoria com o melhor preço e maior
atendimento dentro das nossas

possibilidades.

O convênio médico Samcil foi escolhido por oferecer o
melhor preço e maior atendimento dentro das nossas
possibilidades. O Convênio tem ampla cobertura, vai
assumir todos os tratamentos e internações e atende

em todas as modalidades médicas. Uma assessoria foi
contratada para acompanhar que todas as cláusulas do

novo contrato sejam cumpridas na íntegra.
Por  falta de espaço neste jornal, nós só vamos passar
alguns endereços de atendimento hospitalar, mas em
breve vocês irão receber novas informações que trará
todos os endereços dos hospitais e clínicas próprias e

conveniadas.

A PARTIR DE 1º DE ABRIL, A SAMCIL É O
NOVO CONVÊNIO DA FAMÍLIA RODOVIÁRIA

CONFIRAM NO VERSO OS
HOSPITAIS CONVENIADOS



VEJAM AS CARTAS ENVIADAS AO
SINDICATO PELO SANTAMÁLIA

A NOSSA NOVA REDE DE ATENDIMENTO
HOSPITALAR, A PARTIR DE 1º DE ABRIL

Hospit al Beneficência Portuguesa (Santo André)
Hospit al Beneficência Portuguesa (São Caet ano do Sul)

Hospit al e Maternidade Bartira
Hospit al e Maternidade Mauá

Hospit al e Maternidade Ribeirão Pires
Hospit al São Bernardo

Hospit al Diadema
Hospit al e Maternidade Modelo (Liberdade - SP)

Hospit al e Maternidade Brasil de Guarulhos
Hospit al e Maternidade Campos Salles (Suzano)

Hospit al e Maternidade São Leopoldo (Santo Amaro)
Hospit al Panamericano (Pinheiros - SP)
Hospit al Vasco da Gama (Belenzinho)

Aguardem
novas

informações!

Além de inúmeras clínicas próprias e conveniadas.


