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Ouvidoria do sindicato contribuí na

solução de problemas sobre o
atendimento do novo plano de saúde
Após a criação da ouvidoria pelo sin-
dicato, vários trabalhadores entra-
ram em contato reclamando do
atendimento do novo plano.

Por isso, o sindicato se reuniu, no
dia 7/10, com representantes da
empresa CSN e da LIV SAÚDE, vi-
sando amenizar os impactos da
substituição do plano de assistên-
cia médica, enquanto não temos
um provimento Judicial das ações
propostas.

Uma das reclamações dos traba-
lhadores era de que não estavam
conseguindo agendar consultas
direto com especialistas, pois pri-
meiramente precisavam passar por
um clínico geral.

Na reunião de ontem ficou defini-
do que essa obrigatoriedade está
suspensa a partir de hoje (08/10/
2020). Agora o trabalhador pode-
rá agendar a consulta diretamente
com o especialista, por exemplo:
Cardiologista.

Porém, isso somente será possível
se o trabalhador ligar para a central
de atendimento da LIV SAÚDE no
telefone 0800-007-3100, pois
como o aplicativo não está
customizado para a marcação de es-
pecialistas, o trabalhador não con-
seguirá efetuar o agendamento.

Outra reclamação é quanto ao
credenciamento de alguns médicos
que hoje não atendem pelo novo
plano, a empresa CSN e a LIV SAÚ-

DE se comprometeram a iniciar o
cadastramento de alguns médicos
solicitados pelos trabalhadores.

Quanto aos trabalhadores que re-
sidem fora da localidade, inclusive
em outros Estados, o Sindicato
pede que os mesmos entrem em
contato com a Entidade Sindical
através do telefone (24) 99225-
9009 para que possamos atualizar
o seu cadastro, pois ficou definido

que a LIV SAÚDE fará uma parceria
com o Grupo NotreDame Intermé-
dica para atendimento desses tra-
balhadores nos locais em que cos-
tumam se consultar e realizar seus
exames médicos.

O Sindicato reafirmar que irá pro-
por todas as medidas judiciais ne-
cessárias a garantir a qualidade no
atendimento do plano de assistên-
cia médica.

2ª a 5ªfeira, das 9h às 12h e das 13h às 17h

CENTRAL DE ATENDIMENTO
SOBRE O PLANO DE SAÚDE

disque 24  2102-2830
ou 24 99225.9009


