
No final da tarde da última terça-
feira (1/7), a CSN se reuniu com o
sindicato, para comunicar que, a
partir de  outubro, a empresa
prestadora de serviços do Plano
de Saúde  aos trabalhadores e
trabalhadoras vai mudar.

Segundo informações iniciais
(ainda bem superficiais), o Grupo
Instituto do Câncer do Ceará - ICC,
o mesmo que assumiu recente-
mente a operação do Hospital
Santa Cecília (antigo Vita), assu-
mirá os serviços através da empre-
sa LIV Saúde, que pertence ao
mesmo grupo.

A direção do sindicato se manifes-
tou contrária à troca, já que o
Saúde Bradesco vêm atendendo
com qualidade os trabalhadores
e seus familiares, ao longo dos úl-
timos 24 anos. E já informou a
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CSN que vai notificá-la para que
apresente formalmente todas as
condições de atendimentos, cre-
denciamentos de profissionais,
coberturas, abrangências, políti-
ca de reembolso, entre outros as-
pectos.

A rede ICC/LIV Saúde ficou de
apresentar ao sindicato detalhes
das redes credenciadas e cobertu-
ra com um nível melhor de aten-
dimento e cobertura a todos os
segurados.

O sindicato reforçou a sua posição
que não vai aceitar nenhuma al-
teração que seja prejudicial ao

trabalhador. A empresa deverá
manter, no mínimo, as mesmas
condições de atendimento e qua-
lidade que é oferecida aos traba-
lhadores e seus dependentes.

Em breve, será divulgada maiores
informações e um canal de aten-
dimento para que as dúvidas pos-
sam ser enviadas ao sindicato.
Isso contribuirá para os
questionamentos que serão
direcionados à CSN e Rede ICC/LIV
Saúde.

“RESISTÊNCIA PACÍFICA, MAS
NÃO PASSIVA CONTRA AS INJUS-
TIÇAS TRABALHISTAS.”

UNIDOS SOMOS
MAIS FORTES!



A necessidade
do Estado e dos
sindicatos nas
crises agudas

É preciso manter e respeitar a
Organização Sindical para de-
fender os  trabalhadores. As
grandes crises globais como a
que vivemos, têm o poder de ex-
por as “vísceras” sociais de qual-
quer sociedade.  É preciso res-
peitar quem luta em defesa dos
direitos e conquistas dos traba-
lhadores. A urgência em supe-
rar a crise não pode servir de pre-
texto para excluir os sindicatos
das políticas para superação
dessa profunda instabilidade.

No Brasil, a organização sindical
foi bastante enfraquecida pela
Reforma Trabalhista, por meio
da asfixia financeira, de um
lado, e do enfraquecimento da
atuação sindical, de outro. A an-
tiga CLT foi enfraquecida dei-
xando de ser protetora da mão
de obra, para ser protetora do
patrão. Mas uma coisa é certa, o
mundo jamais será o mesmo
depois dessa pandemia.

O governo não levou à sério a crise
sanitária e econômica em razão do
coronavírus. Mas agora todos já
sabem que não era algo menor.

A pandemia do coronavírus está
trazendo, além de mortes em
escala geométrica e muitas pre-
ocupações de toda ordem, ou-
tras novidades. O comporta-
mento das empresas precisou
ser outro, foram adotadas me-
didas de controle e prevenção
ao coronavírus, que deverão
pelo menos permanecer por
muito tempo. E isso o sindicato
está acompanhando de perto.

Na certeza de dias melhores,
forte abraço.

Silvio Campos - presidente
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Segunda a quinta-feira, das 13h às 17h.

Em três meses, país perde 5 mi-
lhões de ocupados e tem 900 mil

desempregados a mais
A taxa de desemprego manteve
tendência de alta no trimestre en-
cerrado em abril e foi a 12,6%,
ante 11,2% em janeiro, informou
o IBGE na manhã desta quinta-
feira (28). O número de desem-
pregados foi estimado em 12,811
milhões, 898 mil a mais em um
intervalo de três meses, cresci-
mento de 7,5%. Nesse período, o
total de ocupados (89,241 mi-
lhões) caiu 5,2% – menos 4,910
milhões de pessoas empregadas
no país. Foi uma queda recorde,
assim como na comparação com
abril de 2019: 3,124 milhões de
ocupados a menos (-3,4%).

Outro recorde negativo foi atingi-
do no nível de ocupação, que mede
o percentual de ocupados entre a
população em idade de trabalhar.
Essa taxa caiu para 51,6% no mês
passado, a menor da série históri-
ca, iniciada em 2012.

A Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad) Contínua
acumulou dados negativos abril,
além do desemprego. A chama-
da taxa de subutilização, que in-
clui pessoas que gostariam de
trabalhar mais, chegou a 25,6%,
mais um recorde, assim como o
número de subutilizados, que so-
mou 28,675 milhões. A popula-
ção fora da fora de trabalho
(70,926 milhões) também atin-
giu seu maior número.

DESALENTO ATINGE 5 MILHÕES

Mais um recorde foi batido entre
os desalentados: eles chegaram

a 5,026 milhões, crescimento de
7% no trimestre. O percentual de
desalentados na força de traba-
lho foi de 4,7% (recorde).

Estimado em 32,207 milhões, o
número de empregados com
carteira assinada no setor pri-
vado é o menor da série históri-
ca da Pnad, com queda de
4,5% no trimestre e de 2,8%
em relação a igual período do
ano passado. E o de emprega-
dos sem carteira, 10,126 mi-
lhões, também caiu – 13,2% e
9,7%, respectivamente.

Da mesma forma, somado ao de-
semprego de trabalhadores em
abril, o instituto registrou queda
no total de trabalhadores por
conta própria (23,379 milhões).
A redução foi de 4,9% ante ja-
neiro e de 2,1% em um ano. Mes-
mo o número de empregados
(4,201 milhões) caiu, 5,1%, com
menos 226 mil no trimestre,
mantendo-se estável em relação
a 2019.

Também diminuiu o total de tra-
balhadores domésticos (5,524
milhões). A redução foi significa-
tiva: -11,8% no trimestre (corte de
736 mil vagas) e -10,1% na com-
paração anual (menos 623 mil).

Só houve aumento entre os em-
pregados no setor público, cate-
goria que inclui servidores
estatutários e militares: 3,3% no
trimestre (acréscimo de 379 mil)
e 3,9% em um ano (442 mil).
Eles somam 11,904 milhões).


