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Aracaju, 22 de agosto de 2013.

PLANTÃO DO SINDIPREV/SE ATENDE AOS FILIADOS

O SINDIPREV/SE enviou os diretores da Secretaria do
Jurídico José Augusto, Carlos Acácio e Adailson da Silva,
além do advogado Lucas Rios para discutir as medidas que
estão sendo tomadas pelo SINDIPREV/SE no
encaminhamento de várias Ações oriundas de falhas
administrativas e/ou direitos conquistados pelos
trabalhadores que estão sendo violados pelo Poder Público.

GEAP - UM POÇO SEM FUNDO

Um número expressivo de filiados aposentados,
pensionistas e servidores ativos lotam as dependências do
SINDIPREV/SE atendendo à convocações para assinar as
procurações das ações jurídicas propostas pelo sindicato.
Aproveitando a oportunidade, os diretores do
SINDIPREV/SE fazem plantão para agilizar o processo e
repassar as informações políticas referente à luta da
categoria.

A Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS)
divulgou nesta terça-feira, 20, uma lista de planos de saúde
cuja venda será suspensa a partir da próxima sexta-feira, 23.
A medida é válida para 212 planos administrados por 21
operadoras. Em Sergipe, as operadoras Unimed,
Amil/Blue Life, Assefaz e Geap foram apontadas.
Como motivo para a resolução, a ANS apontou o
descumprimento de prazos para atendimento, exames e
internações e negativas de cobertura. A lista é resultante do
sexto ciclo de monitoramentos de operadoras de planos de
saúde, realizado entre 19 de março e 18 de junho de 2013.
Desde o começo, em 2012, o programa já suspendeu a
comercialização de 618 planos de 73 operadoras.

SINDIPREV/SE OBTÉM LIMINAR QUE OBRIGA A GEAP
FÓRUM DOS FEDERAIS, EM SERGIPE, É REATIVADO
A ARCAR COM MATERIAL CIRURGICO PARA FILIADO
A filiada ao SINDIPREV/SE buscou, após desgastantes
e frustradas tentativas de negociação com a Fundação,
comprovar a necessidade da utilização do material
cirúrgico tendo em vista o grau e o risco de vida da
paciente. Friamente, a GEAP encaminhou a documentação
para análise em Brasília que indeferiu o pedido por achar
desnecessária para a realização do procedimento cirúrgico.
O SINDIPREV/SE, representado pelos diretores Jorge de
O Setor Jurídico abraçou a causa e ingressou com ação
Jesus
e Adailson Silva, participou do ato de reativação do
Ordinária, 201311101069, na Justiça do Estado de Sergipe
Fórum
dos Federais em Sergipe que aconteceu ontem, 21, no
que reconheceu o direito da filiada em ter total cobertura da
auditório da ADUFS. O diretor de Formação sindical do
Fundação de Seguridade Social, destacando.
SINDIPREV/SE e, também, representando a CUT/SE,
Jorge de Jesus, falou da importância da reativação do Fórum
SINDIPREV/SE PARTICIPA DO ENCONTRO DO
para a organização e mobilização política dos federais em
JURÍDICO DA CNTSS
Sergipe que caminham juntos em busca das negociações
específicas e coletivas. O diretor do Jurídico do
SINDIPREV/SE, Adailson Silva, discorreu sobre a
possibilidade de uma greve forte no setor dos federais que só
terá o devido impacto, se todos os estados promoverem a
unificação do setor em fóruns, como acontece em Sergipe.
No ato de reativação do fórum, estiveram presentes as
centrais
sindicais, CUT/SE, CTB/SE e CONLUTAS, além
A CNTSS promoveu nos dias 15 e 16 o Encontro do
Jurídico no intuito de conhecer e debater o que cada dos sindicatos filiados.
entidade está discutindo e encaminhando em seus estados
na defesa dos seus filiados.

