
Telefones 
úteis:

SETOR DO PASBC/RJ - Serviço de Odontologia – 2189-5324/5163 / Livre escolha – Ressarcimentos –2189-5122/5879 / Hospital – 2189-5734/3046 /  
Clínicas – 2189-5463/5074 / Credenciamento – 5172/5062.   SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO MÉDICA 24HS – 3461-3030.  ATENDIMENTO DE  
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DOMICILIAR – 3461-3030.  SINAL RJ – 3184-3500.

H
á  exatamente um ano, o Grupo de Estudos do PASBC-RJ, também conhecido  
como  “Grupo do Rio” conseguia o patrocínio do SINAL-RJ para a publicação 
mensal de um informativo, que viria a se chamar PASBC-Expresso.

Sua meta principal era trazer informações objetivas para uma melhor utilização do 
nosso Programa de Saúde. Buscava, também, tecer comentários sobre itens impor-
tantes do Regulamento, que poderiam ser desconhecidos ou objeto de dúvidas por 
parte  dos beneficiários. Traria, como destaque, a coluna “Diagnóstico”, assinada  pelo  
dedicado Dr. Júlio Caldas, manifestando  a sua opinião, alicerçada em mais de vinte anos 
de PASBC, sobre assuntos  de saúde.

O PASBC-Expresso conseguiu concretizar todas as suas metas, e teve o rápido reconhe-
cimento dos colegas, que o viram, talvez, como o elemento que poderia ocupar o vazio 
deixado pelos Gestores  na comunicação com os beneficiários, no intuito de melhorar e 
preservar o nosso Programa de Saúde.

Mês a mês, o PASBC-Expresso enfrentou desafios, mas se fez presente e este já é o seu 12º. número,  ou 
seja, um ano de vida, que aproveitamos para comemorar com esta edição.

Mais do que manter os participantes atualizados com informações importantes, entendemos como realiza-
ção fundamental a maior conscientização de todos a respeito do PASBC e sua melhor visibilidade.

Mesmo reconhecendo que muito ainda há por se fazer, consideramos o esforço recompensado.

EDITORIAL

Responsabilidade do Grupo de Estudos do PASBC/RJ Nº 12 / Ano 1 / Janeiro 2012

Infelizmente não tenho condições psi-
cológicas para participar das comemora-
ções de um ano do PASBC Expresso. A 
demissão da Assistente Social GILZA MA-
RIA  muito me abalou.

 
Saúde para todos!

DIAGNÓSTICO
Dr. Julio Caldas

Mas como é 
que você soube 
disso? É que eu leio 

sempre o  
PASBC Expresso!



- PASBC Expresso - Edição Comemorativa Nº 12 / Ano 1 / Janeiro 2012

Transcrevemos, abaixo, depoimentos de colegas que sempre se destacaram pelo 
trabalho realizado em prol de nossa coletividade. Agradecemos por suas palavras.

Na minha opinião, o PASBC Expresso foi uma boa 
idéia que tem funcionado de forma efetiva para 
divulgação de informações com relação ao Pasbc 
e saúde. Como destaque das edições, a coluna do 
Júlio Caldas é muito interessante, uma vez que alia 
um pouco do dia a dia dos serviços, saúde e técni-
ca. Na última edição veio um resumo das delibera-
ções do Comitê Gestor, que achei excelente! Como 
sugestão para edições futuras colocar uma coluna 
de balanço de problemas a serem resolvidos e so-
luções encontradas seria bem interessante. Outra 
idéia seria convidar diferentes pessoas para darem 
suas opiniões com relação ao sistema. Enfim, gos-
taria de parabenizar o sucesso desse meio de di-
vulgação, que acontece pelo esforço daqueles que 
acreditam que podemos viver um sistema de saú-
de mais humanizado e organizado.

Anne Carolina Rickli
Grupo de Estudos do PASBC/Recife 

Desde que o PASBC Expresso, informativo criado por co-
legas aposentados - o Grupo de Estudos do PASBC/RJ, 
começou a circular em fevereiro de 2011, os servidores 
do Banco Central e seus dependentes passaram a con-
tar com um precioso auxiliar no uso do nosso Programa 
de Assistência à Saúde.

De forma objetiva e simples, o PASBC Expresso traz 
orientações sobre o Regulamento, comunicações sobre 
mudanças de procedimentos, esclarecimento de dúvi-
das, lembretes e dicas para uma melhor utilização do 
Programa, além de telefones úteis como o do serviço de 
orientação médica 24 horas, do atendimento de urgên-
cia e emergência domiciliar, de setores do PASBC etc.
Além de tudo, traz um link com o Sinal, patrocinador do 
informativo, através do qual se tem acesso fácil a toda a 
rede credenciada do PASBC.

O PASBC Expresso vem se consolidando, desde o pri-
meiro número, como uma ferramenta mensal, extrema-
mente útil, de consulta e acompanhamento, e que vem 
mantendo o usuário atualizado sobre o PASBC e sobre 
o que é realmente importante para a manutenção de 
sua saúde.

Entretanto, seria injusto falar desse veículo sem vinculá-
-lo ao grupo responsável pela sua criação e elaboração, 
e que, de forma altruística e exemplar, se reúne  todas 
as quartas-feiras no auditório do Sinal-RJ, para trazer 
aos servidores do Banco Central e seus dependentes o 
alento de termos fiéis guardiães a acompanhar a pe-
renidade de nosso Programa de Saúde. Longa vida a 
todos!

João Marcus Monteiro 
Presidente do SINAL RJ

A conversa, no telefone, com uma pensionista 
diz tudo:

“É messmo ...” diz Balbino. E, mais uma vez, obri-
gada. “Imagine só, recebo o tal Informativo PAS-
BC Expresso, guardo e não leio. Agora sei que 
tem tudo lá! Tem até um tal de dr. Julio que dá 
dicas sobre “pediatria”.  Vó é assim mesmo.  Só 
tem tempo para os netinhos”. E, desfiando as 
estrepolias da Bruna, 5 anos, tomou quase meia 
hora do meu precioso tempo.

Eu já percebera que os telefonemas pedindo 
informações  sobre eventos como HOSPITAIS 
CREDENCIADOS, HOME-CARE (o que é isso?), 
ressarcimento etc. diminuíram. 

Concluí: é o Expresso esclarecendo, informando, 
orientando, dando dicas etc. etc.

Vida longa para o PASBC Expresso

Maria Balbino 
Diretora da AAFBC

Apesar do prometido Portal do PASBC ainda não ter 
sido criado, uma fonte de notícias sobre o nosso Pro-
grama de Saúde tem “bombado” no site do Sinal. 
Há um ano no ar, o PASBC Expresso é um informati-
vo de leitura obrigatória, feito para dirimir quaisquer 
dúvidas e nos deixar em dia sobre  as questões que 
envolvem o Programa e sobre o qual devemos estar 
atualizados.

De leitura agradável e de caráter objetivo, o PASBC 
Expresso traz, em cada número, informações rele-
vantes que deixam seguros seus participantes para o 
bom uso do benefício.

Em cada edição, novas informações e as novidades 
do mês. Na seção “Diagnóstico” – assinada pelo Dr. 
Julio – , são contados casos que têm a ver com o 
perfil do usuário do plano. Na última edição, por 
exemplo, intitulada “Acontece com todo mundo...”, o 
médico narra que sempre recebe ligações de cole-
gas da ativa e aposentados sobre certas dificulda-
des no atendimento do PASBC, mas que ele próprio 
não esperava também ser um atingido. Tudo começa 
quando ele esteve no balcão do PASBC com uma so-
licitação de ressonância magnética... O restante da 
história, bem humorada, por sinal, você lê no site do 
Sinal, Informativos, PASBC Expresso. Acostume-se a 
ler mensalmente esse guia. Parabéns a todos.

Emilton Rocha 
Criador e editor da RIONET


