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B O L E T I M  I N F O R M A T I V O  

 LIBERAÇÃO DE PROCEDI M E N T O  P E L O  

PLANO DE SAÚDE TEM PRAZO  

  Constantemente surgem deman-

das de empregados que encontram 

dificuldades de atendimento nos hos-

pitais e laboratórios, devido à buro-

cracia encontrada junto ao nosso 

Plano de Saúde, PAMO/HAPTECH, 

no sentido de liberação de procedi-

mentos solicitados.  Algo de 

“anormal” sempre ocorre quando ne-

cessitamos de atendimento, muitas 

vezes em casos graves. Salientamos 

que a operadora do plano de saúde 

deve garantir o acesso do beneficiá-

rio aos serviços e procedimentos de-

finidos como cobertura mínima obri-

gatória no Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde da ANS (Agência 

Nacional de Saúde - fone 0800 701 

9656). 

Caso o beneficiário não consiga 

marcar o procedimento dentro do 

prazo previsto em lei conforme nor-

ma da ANS, deverá entrar em conta-

to com o PAMO, através dos telefo-

nes: 3030 2378 (horário comercial), 

3396 2811 ou 1188 (ambos 24 ho-

ras), acionando o plantonista, para 

obter uma alternativa para o atendi-

mento solicitado.  

A DR não compactua e repudia os 

fatos que vem ocorrendo dentro do 

quadro atual de atendimento aos em-

pregados no nosso plano de saúde. 

Está sempre atenta, dentro de sua 

limitação representativa, no intuito de 

orientar os procedimentos necessá-

rios, lembrando que o caso PAMO/

Haptech está na justiça conforme in-

formações dos sindicatos. 

Em casos extremos, os Sindicatos 

devem ser informados da ocorrência. 

 A DR, no âmbito interno, auxilia em 

liberações, quando possível, e luta por 

melhorias no nosso plano de saúde, 

mas também propõe outra alternativa 

a ser apreciada, conforme PL 

190/2016, que tramita na Câmara Mu-

nicipal. 

REUNIÃO DA COMISSÃO DE 

M O T O C I C L E T A S  

Essa diretoria vem realizando, sempre 

que possível, reuniões com a Comissão 

de Motociclistas, elaborando relatórios 

para a Gestão sobre reivindicações e pro-

cedimentos que auxiliam esses emprega-

dos no dia a dia do trabalho. Nos empe-

nhamos nas questões e destacamos a uti-

lização de capacetes escamoteáveis pelos 

empregados motociclistas, uma antiga 

reivindicação.  

     Por vezes argumentamos as facilida-

des que a utilização desse EPI, enviamos 

documentos aos departamentos e, por úl-

timo, uma reunião na Diretoria Adminis-

trativa que se propôs dar andamento no 

assunto. Contudo, há normas e compe-

tências dos departamentos que não pode-

mos ignorá-las mesmo não concordando. 

     Em resumo, será obedecida a reco-

mendação do Departamento de Seguran-

ça do Trabalho para a compra do capace-

te com casco integral, não escamoteável 

-  fechado, conforme suas justificativas 

constantes no processo interno.  

     Essa Comissão também sempre pediu 

a participação do Superintendente da 

SET para, dentre outros assuntos, enten-

der a dinâmica utilizada nos revezamen-

tos que ocorrem de maneira diversa nas 

unidades. 

     A DR, em contato com o SET, agen-

dou reunião com o Superintendente e 

Comissão dos Motociclistas, para o dia 

01 de junho de 2016, nas dependências 

do Prédio Bela Cintra. 

(11) 97731 - 1000 

A DR  vem trazendo mais inovação 

em nossos canais de comunicação, 

para sempre trabalhar na informação, 

chegando mais rápido a todos 

Novo número de whatsapp para você 

receber informações verídicas e rapi-

damente sobre nossa empresa, ca-

dastre-se, salvando o número na 

sua agenda e mandando uma men-

sagem com seu nome e área. 


