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ASSISTÊNCIA ANS anuncia novas regras para a avaliação dos
planos, referentes à garantia de atendimento aos usuários

Agência adota maior
rigor na fiscalização
aos planos de saúde
AGÊNCIA O GLOBO
Rio de Janeiro

A Agência Nacional de Saúde
(ANS) publicou ontem instrução normativa com novas regras para a avaliação dos planos de saúde, referentes à garantia de atendimento aos
usuários.
O texto foi publicado no
Diário Oficial da União (DOU)
e já está em vigor. Ele substitui
as normas anteriores, de 2012.
O texto prevê que o acompanhamento e a avaliação da
garantia de atendimento não
serão mais mensais, mas sim
realizados continuamente, e
os resultados apurados trimestralmente.
Os trimestres de apuração
começam no dia 19 dos meses
de março, junho, setembro e
dezembro. Segundo a instrução normativa, serão avaliadas as reclamações de beneficiários sobre problemas no
acesso aos serviços dos planos dentro do prazo determinado pela reguladora.

Nota para desempenho

Os planos de saúde receberão
notas. O cálculo deste indicador terá como fontes as demandas de reclamações geradas no período de avaliação
e o número médio de beneficiários no período de avaliação, de acordo com as mais
recentes informações disponíveis. Essas informações serão prestadas pela operadora
de plano de assistência à saú-

PRAZOS PARA
ATENDIMENTO
CONSULTA BÁSICA
Pediatria, clínica médica,
cirurgia geral, ginecologia
e obstetrícia — sete dias
CONSULTA Demais
especialidades médicas —
14 dias
CONSULTA Sessão com
fonoaudiólogo — dez dias
CONSULTA Sessão com
nutricionista — dez dias
CONSULTA Sessão com
psicólogo — dez dias
CONSULTA Sessão com
terapeuta ocupacional –
dez dias
CONSULTA Sessão com
fisioterapeuta — dez dias
CONSULTA
Procedimentos realizados
em consultório/ clínica
com cirurgião-dentista —
sete dias
SERVIÇOS Diagnóstico
por laboratório de análises
clínicas em regime
ambulatorial – três dias
AMBULATORIAL Demais
serviços de diagnóstico e
terapia em regime
ambulatorial — dez dias

de ao Sistema de Informações
de Beneficiários – SIB, da ANS.
Como já ocorre hoje, os planos com pior avaliação estão
sujeito a punições por parte
da ANS, sendo a principal delas a suspensão da comercialização desses planos.

Suspensão

Quando a suspensão acontece, os clientes que já tiverem
contratado o serviço continuam tendo o direito de utilizá-lo, mas a operadora não
pode aceitar novos segurados. Para que a punição seja
desfeita, ela precisa melhorar
sua avaliação do serviço nos
semestres seguintes.

Vendas suspensas

Em janeiro, a reguladora
anunciou a suspensão por
três meses de 225 planos de
saúde de 28 operadoras em
razão do descumprimento
dos prazos máximos para
marcação de consultas, exames e cirurgias.
Foi a terceira vez que o governo aplicou a sanção. Em
outubro do ano passado, 301
planos de saúde foram suspensos e, em junho, 268.
Da última suspensão, do total de 225 planos retirados do
mercado, 168 são reincidentes e 57 foram suspensos pela
primeira vez.
Eles só poderão voltar a ser
vendidos depois de obedecerem à resolução da ANS que
determina os prazos de atendimento.

A César o que é de César
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Depois de meses em negação,
atribuindo o aumento da inflação a um mal definido
"choque internacional de
oferta" (que teve o mau gosto
de afetar apenas o Brasil, poupando países como Chile, Peru ou Colômbia), o Banco Central parece ter finalmente
acordado para o problema.
Se não ainda para lidar com
ele, ao menos para buscar novas desculpas sobre como –
depois de reiteradas juras
acerca da convergência da inflação à sua meta, esta teima
em acelerar.
Agoraadepreciaçãodamoeda no ano passado tem sido
repetidamente citada por fontes governamentais entre as
explicações para a alta inflacionária, tomando o lugar antes reservado ao infame "choque internacional de oferta".
Para ser sincero, sim, é claro
que um real mais fraco (ou, de
forma equivalente, um dólar
mais caro) se reflete na inflação.
Há bens que podem ser importados e exportados sem
grandescustos;assim,seuspreços costumam seguir os preços
internacionais de produtos similares, convertidos em moeda nacional pela taxa de câmbio. Nesse sentido, não há dúvida de que a desvalorização da
moeda tem efeito sobre os preços desses bens e, portanto, se
traduz em inflação mais alta.
Ainda, porém, que possa-

mosconcordaracercadoefeito
inflacionário da depreciação,
não é possível aceitá-la como
desculpa para o lamentável desempenho do BC no que diz
respeito a seu mandato de estabilidade de preços por um
simples motivo: porque foi ele
quem engendrou a fraqueza
do real à qual hoje atribui a
culpa pela inflação mais alta.
Uma simples vista d'olhos
nas suas ações, na gestão da
política monetária, na intervenção no mercado de câmbio ou por meio de medidas
regulatórias, mostra, além de
qualquer dúvida razoável,
que o BC buscou, de forma
consciente, produzir um encarecimento do dólar.
Mesmo em face de uma elevação de preços internacionais das commodities, que,
em condições normais, produziria – como o fez em outras economias da região –
uma moeda mais forte, o BC
tomou medidas em várias
frentes para manter o dólar
acima de R$ 2,00.
Não é sequer necessário ler
as intenções do BC nas entrelinhas de suas ações, pois em
mais de uma ocasião integrantes da diretoria do órgão
vieram a público afirmar seu
compromisso com uma taxa
de câmbio acima daquele valor, assim como assegurar que
agiriam para que "o Brasil não
seja uma praça de desvalorização de outras moedas".

As várias
inconsistências
da política
econômica estão
cobrando seu
preço

Obviamente essa postura
gerou um impacto sobre a inflação muito maior do que no
caso dos países que deixaram
suas moedas se fortalecerem
em resposta aos preços mais
altos das commodities.
Posto de outra forma, se
houve efeito da desvalorização cambial sobre a inflação
no Brasil (e tudo indica que
sim), ele também tem que ser
debitado na conta da autoridade monetária, que, ao final da história, estimulou
precisamente aquele movimento, pelo menos até perceber tardiamente que sua
política era inconsistente
com a prometida convergência da inflação à meta. O BC
colhe agora aquilo que plantou e só hipocrisia pode justificar manifestar qualquer
surpresa a respeito.
Hoje, porém, o problema
adquiriu outra dimensão.
Não se trata mais de fazer a
inflação recuar para a vizinhança de 4,5%, mas sim de
evitar que rompa o limite superior de tolerância (6,5%).
Ainda creio se tratar de
uma possibilidade remota
neste ano em face da intervenção pontual sobre alguns
preços, assim como a possibilidade de moderar pressões
no curto prazo pelo uso mais
ativo das desonerações tributárias.
Esses artifícios, porém, têm
vida curta, como exaustivamente demonstrado pela experiência histórica. A verdade
é que as várias inconsistências da política econômica estão cobrando seu preço na
forma de tensões inflacionárias crescentemente difíceis
de esconder.
Se o BC quer lidar com o
problema, deveria começar
assumindo sua responsabilidade na criação da desordem
que ele próprio ajudou a fomentar.

SINDITÊXTIL-BA CNPJ 13.100.706/0001-77
EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE SETRE

COMUNICADO
O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte,
comunica a todos os interessados que foi prorrogado até o dia 08.03.2013, o prazo indicado
no art. 7º, § 2º da Portaria nº 042, de 14.02.2013, publicada no Diário Oficial do Estado do
dia imediato, para inscrições relativas à formação da primeira lista de instituições no âmbito
do credenciamento voltado às ações de qualificação social e profissional, desta Secretaria.
Os interessados poderão obter maiores informações no site da SETRE (http://www.portaldotrabalho.ba.gov.br), bem como pelo Telefone (71) 3115.1699 ou pelo E-mail: credenciamento@setre.ba.gov.br.

SETRE

SAEB
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 027/2013 - BB Nº. 470446
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Abertura: 18/03/2013 às 15h00min (horário de Brasília) - Objeto: Registro de
Preços de Acessórios para Veículos para Salvador e Região Metropolitana Família(s): 26-10 - sites: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão
obter informações e/ou o Edital e seus anexos no endereço acima mencionado, de
segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min, ou pelo endereço eletrônico:
www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Maiores esclarecimentos
através do telefone: (71) 3115-3130 e/ou Telefax: (71) 3115-3128.
Salvador-Bahia, 27/02/2013.
ANA CLAUDIA DOTO MONACO - Pregoeiro(a) Oficial.

SAEB
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 028/2013 - BB Nº. 470447
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Abertura: 19/03/2013 às 15h00min (horário de Brasília) - Objeto: Registro de
Preços de Acessórios para Veículos para Feira de Santana e Região - Família(s):
26-10 sites: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter
informações e/ou o Edital e seus anexos no endereço acima mencionado, de
segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min, ou pelo endereço eletrônico:
www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Maiores esclarecimentos
através do telefone: (71) 3115-3130 e/ou Telefax: (71) 3115-3128.
Salvador-Bahia, 27/02/2013.
ANA CLAUDIA DOTO MONACO - Pregoeiro(a) Oficial.
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM MONTAGENS INDUSTRIAIS
EM GERAL DE CAMAÇARI E REGIÃO - SINDTIMM-BA.
INSCRITO SOB Nº CNPJ/MF 11.461.356/0001-49
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÕES DE ELEIÇÕES DE 2013 A 2017

Pelo presente edital, o presidente do SINDTIMM - Sindicato dos Trabalhadores em Montagens
Industriais em Geral de Camaçari e Região, faz saber e a quem interessar possa que nos dias 17, 18 e
19 de abril de 2013, no período de 07h às 18h na sede da entidade, sito à Rua Castro Alves, nº 22,
sala 04, Centro, Camaçari, CEP: 42.800-430 será realizada a eleição para composição da diretoria
executiva, conselho fiscal e suplentes de diretoria da entidade, no período de 26/02 a 02/04/2013, das
08h às 18h, fica aberto o prazo para registro de chapas, através de requerimento escrito, dirigido à
secretaria do sindicato, assinado por quaisquer dos componentes que a integram, em duas vias de
igual teor e acompanhado pelos seguintes documentos: A) Cópia autenticada da carteira de trabalho
de cada um dos componentes, contendo a qualificação civil, verso e anverso, e os contratos de
trabalho que comprovam o tempo de exercício profissional na base territorial do sindicato; B) Ficha
de qualificação do candidato contendo os seguintes dados: nome, filiação, residência, número de
expedidor da CTPS, nome da empresa em que trabalha, tempo de exercício na categoria da base
territorial; C) Declaração dos candidatos contendo seu pleno conhecimento do conteúdo deste
estatuto quando a nulidade da candidatura ou impugnação da chapa, caso os dados fornecidos forem
inverídicos ou fraudulentos. A secretaria do sindicato funcionará no horário das 08h às 18h, para
recebimento dos requerimentos de inscrição e documentação. Encerrado o prazo de inscrição de
chapas, os procedimentos eleitorais subsequentes serão de competência da comissão eleitoral a ser
constituída na forma do art. 67 do estatuto do SINDTIMM-BA. Camaçari-BA, 25 de fevereiro de 2013.
Nicanor Lopes de Almeida Neto - Presidente do Sindicato.

O Sind. dos Trab. nas Ind. de Fiação e Tecelagem em Geral, Cordoalha, Estopas, Malharias, Meias, Passamarias, Rendas, Tapetes, Fibras
Artificiais e Sintéticas, Beneficiamento de Fibras Vegetais e do Descaroçamento de Algodão do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
através de sua Diretoria, faz saber aos senhores empregadores das Indústrias e Empresas das Categorias abrangidas por esta Entidade no
Estado da Bahia, que de acordo com os Artigos 582 ao 610 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, fazer o desconto da Contribuição
Sindical de seus empregados, que deverão ser efetuados até 31 de março do corrente ano e recolhido através GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana até 30 de abril de 2013, impreterivelmente. Ficam os interessados cientificados desde já que o não
recolhimento da Contribuição Sindical no prazo acima, implicará no acréscimo de multa, juros e correção na forma do Artigo 600 da CLT.
Os empregadores que ainda não receberam as GRCSU deverão efetuar o pagamento diretamente em nossa Conta Corrente nº 662-6,
Agência 061, Mercês, Caixa Econômica Federal, Salvador Bahia, ou ao, preencher a GRCSU, apondo inclusive, o número do CNPJ
13.100.706/0001-77, e o código da Entidade Sindical, 000.000.15074-6. Salvador-Bahia, 27 de fevereiro de 2013. Eliete Souza dos Santos
- Presidente.

