
Em outubro de 2020, o sindicato  criou
um canal de atendimento para registrar
todas as reclamações e sugestões dos
trabalhadores em relação ao plano de
saúde, que havia acabado de ser
alterado para LIV Saúde.

De lá para cá, foram várias as recla-
mações e sugestões. Muitas foram
solucionadas através da intervenção
do sindicato junto a LIV Saúde e outras
não foram atendidas. Porém, em dois
anos de funcionamento, já é possível
identificar, quais as maiores demandas
dos trabalhadores.

Assim, o sindicato vem promovendo,
mensalmente, reuniões com a CSN e a
operadora LIV Saúde, com o objetivo
de buscar as melhorias necessárias.

Dentre as demandas que motivaram as
reclamações dos trabalhadores está o
credenciamento de clínicas com
atendimento em Psicologia. Hoje, além
da especialidade na rede própria da LIV,
também está credenciada a Clínica
SELF, localizada na Rua Dois, no bairro
Conforto, Volta Redonda.

Outra reclamação constante era o
atendimento na especialidade de
Terapia Ocupacional – TO , pois existia
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apenas um profissional atendendo na
rede própria da LIV. A partir de hoje, o
trabalhador poderá contar com essa
especialidade na Clínica DRª Renata
Alvares Lima, situada na Rua 14, nº
350 - Pontual Shopping , Sala 1016,
Vila Santa Cecília , Volta Redonda,
Telefone (24) 99207-4346.

A especialidade de Psicopedagogia ,
que só existia nas cidades de Pinheiral e
Resende, passa também a ser ofertada
na rede própria da LIV, nos NEST
xxxxxxxxxx em Volta Redonda.

Outra reclamação dos trabalhadores,
diz respeito ao Laboratório de Análises

Clínicas, que hoje é atendido apenas por
um credenciado. Esse assunto, que é
motivo de várias reclamações, já está
em estágio avançado de negociação e
logo o sindicato trará maiores infor-
mações a respeito do assunto.

E para que o sindicato continue
buscando as melhorias necessárias, é
preciso à participação de todos os
trabalhadores. Essa participação pode
ser feita através do nosso canal de
atendimento, no telefone (24) 99321-
1787. A sua contribuição é muito
importante, então faça uso desse meio
de comunicação.


