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Bradesco Saúde punido por descaso

A paralisação dos médicos chega ao 27º
dia e o Bradesco Saúde continua sem o menor
interesse em negociar. Prova do descaso com a
vida dos segurados. Pelo desrespeito, o Procon
da Bahia entrou com uma Ação Civil Pública
com o pedido de indenização de R$ 6 milhões
por danos morais à sociedade.
A ação é conjunta com a Defensoria Pública e o Ministério Público da Bahia e responde
ao pedido do Sindicato da Bahia, que também

Conferência sobre saúde
do trabalhador
Começa nesta quarta-feira (23/7) a
4ª Conferência Estadual de Saúde do
Trabalhador e Trabalhadora da Bahia
(4ªCEST). O evento acontece no Fiesta
Bahia Hotel, em Salvador, até sexta-feira
, e tem como objetivo discutir os direitos
dos trabalhadores e trabalhadoras e o
dever do estado.
A Conferencia é organizada pela Secretaria de Saúde do Estado e o Conselho
Estadual de Saúde, envolvendo as nove
macrorregiões da Bahia de onde saíram
259 delegados. Desde maio foram realizados seminários que debateram o eixo
principal da 4ª CEST “Implementação
da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNST) no
Estado da Bahia”.
Deste encontro em Salvador sairão os
delegados que representarão a Bahia na
etapa nacional da conferência que acontecerá em Brasília, nos dias 10 a 13 de
novembro, quando o estado apresentará
suas propostas.
A conferência é voltada para os trabalhadores e trabalhadoras dos setores formais, informais, domésticos, agrícolas,
autônomos, servidores públicos, cooperativados, estagiários incluindo também
os aposentados. e outras representações
da sociedade
Fonte: PortalCTB

acionou a Justiça para garantir os direitos dos
bancários que possuem o plano de saúde.
O Procon busca também que cada segurado receba a indenização de R$ 5 mil, valor
abatido na mensalidade do plano dividida em
18 parcelas iguais. Segundo medida liminar já
expedida, o Bradesco Saúde tem de efetivar o
contingenciamento, com o envio de contatos e
profissionais que possam fazer o atendimento
do plano.
Atualmente, apenas serviços de urgência
e emergência funcionam. A seguradora deve
garantir também ao consumidor o reembolso
completo dos atendimentos pagos pelo segurado e, ainda, indicar um local para consulta
em rede não referenciada para aqueles que não
tiverem condições de realizar o pagamento, sob
pena de multa diária de R$ 200 mil. Agora é
esperar para ver se mexendo no bolso, a seguradora tome medidas.
Fonte O Bancario

Reunião da Bases/Baneb
Acontece amanha (24/07) às 18 horas na sede do sindicato, a reunião com
os associados Bases/Baneb, para prestar
maiores esclarecimentos acerca da ação
movida pelo Sindicato dos Bancários da
Bahia contra as bases por bitributação.

Participe!
EM AGOSTO

Campeonato Master
O campeonato de Master deste ano
que começa em agosto, tem novidades. O
bancários com menos de 45 anos e queira
participar do campeonato, deve entrar em
contato com a Comissão de Esporte do
Sindicato e fazer sua pré-inscrição.
Maiores infomações: com Ronaldo,
Uilton, Jonas, Paulo Eduardo ou Chicão

Reclamações, dúvidas e
elogios enviem para o email:
imprensa@bancariositabuna.
com - Aguardamos sua opinião!

Projeto-piloto de Segurança
Bancária será avaliado nesta
quarta-feira

O Comando Nacional dos Bancários e o
Coletivo Nacional de Segurança Bancária,
se reúnem nesta quarta-feira (23), às 15
horas, com a Fenaban, em São Paulo, para
fazer a avaliação nacional do Projeto-piloto
de Segurança Bancária. Conquistado nas
negociações da Campanha Nacional 2012,
a iniciativa está em andamento em 209
agências de Recife, Olinda e Jaboatão dos
Guararapes.
Assinado no dia 14 de maio de 2013
com prazo de adequação das agências em
até 90 dias, o projeto-piloto testa itens de
segurança há muito tempo reivindicados
pelos bancários para a prevenção de assaltos, como porta giratória com detector de
metais, câmeras internas e externas, biombos em frente aos caixas, guarda-volumes e
vigilantes armados e com coletes balísticos.
Um grupo de acompanhamento, integrado pelo Comando Nacional, Sindicato
dos Bancários de Pernambuco e Fenaban,
se reuniu cinco vezes desde novembro do
ano passado em Recife, discutindo o andamento do projeto-piloto e verificando as
ocorrências. Houve também reuniões com
representantes das agências envolvidas,
com a participação da Secretaria de Defesa
Social (SDS).
Os primeiros resultados apontaram
redução dos assaltos. Também aconteceu
uma queda nos crimes de “saidinha de
banco”, cujos dados nunca antes tinham
sido revelados. Nesta reunião de avaliação
serão conhecidos novos números para avaliar a eficácia das medidas do projeto-piloto.
A Fenaban também apresentará a
estatística semestral de assaltos a bancos
referente ao primeiro semestre de 2014,
conforme estabelece a cláusula 32ª da
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
Fonte: Contraf-CUT

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Livia
Tarde: Everildo
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