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Sindicato garante a realização de
exames que o trabalhador da CSN

tem direito, sem restrições
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Diante disso, ontem, a diretoria do
sindicato em uma reunião pesada
com CSN e LIV Saúde, acertou que,
a partir de segunda-feira (9/11) to-
dos os exames de LABORATÓRIOS
serão liberados na hora. E o pacien-
te não mais terá seus exames sen-
do autorizados depois. Sendo tudo
resolvido na mesma hora.

Além disso, outra vitória foi a
contratação da Robertinha, que
trabalhou no RH da CSN, por anos,
filha do José Carlos, que foi apon-
tador e trabalhou anos na CAP.

“Boa tarde GUERREIROS!
Depois de presenciar
metalúrgicos da CSN ir fazer
exames laboratoriais, com
pedido de 5 exames e ter
somente 2 liberados, nós da direção
do sindicato ficamos revoltados. Ou
seja, pessoas que ficaram horas em
jejum, alguns que até passam mal,
desmaiam, gente que fica sem dor-
mir, e ter que fazer os mesmos exa-

Robertinha é uma ótima pessoa, do
bem, e vai ser a interlocutora junto
ao sindicato para tratar dos proble-
mas junto a LIV.

De qualquer forma, pedimos aos
trabalhadores que uma situação
como essa, ou qualquer outra que o
usuário se sinta prejudicado pelas
mudanças do plano de saúde, en-
tre imediatamente em contato
com a nossa central de atendimen-
to e denuncie. Vamos tomar provi-
dencias imediatamente”, garante
Silvio Campos.

mes duas a três vezes,
levando inúmeras
agulhadas, ninguém
merece . Nem no SUS
acontece. Já pensou
um bebê passando
por isso, ou um senhor
de idade? Um absur-
do!”, afirmou o presi-
dente Silvio Campos.



Sindicato briga na Justiça em defesa da
assistência à saúde comprometida pela

mudança no plano de saúde
“O trabalhador preci-
sa saber que o sindica-
to não está de braços
cruzados, tão pouco,
está concordando
com a alteração feita
pela CSN. Inclusive já
entrou e m contato
com o SENGE para ve-
rificar se eles nos au-
torizam a entrar na
ação movida por
eles”, afirma o presi-
dente Silvio Campos.

A direção do sindicato
reforça a sua luta em
defesa dos direitos dos
trabalhadores e garan-
te ao trabalhador que
não descansará en-
quanto não ver garan-
tida as mesmas carac-
terísticas e condições
que foram oferecidas
há mais de 20 anos
pelo BRADESCO SAÚ-
DE. (ver documento ao
lado)

Relatório Fundamentação Dispositivo Vistos, etc.

Trata-se de procedimento de antecipação de pro-
vas pelo qual o Sindicato autor pretende que a re-
clamada apresente os CONTRATOS e TODAS AS
APÓLICES das prestadoras de assistência médica
BRADESCO SAÚDE e LIV SAÚDE, com informações
a respeito do grupo/categoria que cada contrato e
apólice abrange.

A finalidade é verificar se o prévio conhecimento
dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento
de ação, nos termos do artigo 381, III do CPC.

Assim, defiro a produção antecipada de provas de-
vendo a reclamada ser citada a apresentar os do-
cumentos de CONTRATOS e TODAS AS APÓLICES
das prestadoras de assistência médica BRADESCO
SAÚDE e LIV SAÚDE, com informações a respeito
do grupo/categoria que cada contrato e apólice
abrange, nos prazo de 05 dias.

Aguarde-se por 30 dias para que a parte autora
possa extrair as cópias necessárias ao feito.

Após, ao arquivo com baixa.

VOLTA REDONDA/RJ, 07 de outubro de 2020.

GILBERTO GARCIA DA SILVA

Juiz do Trabalho Titular


