
O direito à Saúde é uma histórica conquista dos empregados da Caixa.O Saúde
Caixa, como existe hoje, foi implementado em 1° de julho de 2004, com base nos
princípios de sustentabilidade, mutualismo e solidariedade, atendendo ativos,
aposentados, pensionistas e seus dependentes, de forma universal e justa.  Os
planos de autogestão trabalham com saúde preventiva, não apenas curativa.
Podem traçar perfis epidemiológicos da categoria ou de uma empresa,
permitindo a elaboração de programas de saúde específicos para atender a
demanda daquele grupo e fazendo com que o espaço de trabalho não seja um
lugar de sofrimento.  

SAÚDE CAIXA - UMA CONQUISTA DOS EMPREGADOS DA CAIXA 

Em um placar de 365 contra 39, o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 956/18, da
deputada federal Erika Kokay (PT-DF), foi aprovado, na Câmara dos Deputados
em 13/07. O projeto preserva os planos de saúde dos trabalhadores de estatais.
Agora, o projeto segue para a provação no Senado. Abaixo assinado. Empregados
fazem mobilização pela manutenção de modelo de custeio sustentável do Saúde
Caixa. Além do apoio da Fenae, o abaixo-assinado tem o apoio da Contraf-CUT,
Fenag, Fenacef, Aneac, Advocef e da Social Caixa. 

CÂMARA APROVOU MEDIDA QUE VISA PRESERVAR OS PLANOS DE
SAÚDE DOS TRABALHADORES DE ESTATAIS

ENTENDA A CGPAR 23 E OS MOTIVOS PELOS QUAIS ELA DEVE SER BARRADA NO
SENADO

A resolução 23 impõe uma série de restrições e regras nos planos de saúde de auto-
gestão, permitindo a entrada dos planos privados neste mercado. Ou seja, pode
retirar direitos e permitir a diminuição dos custos das empresas. Uma das imposições
da resolução é a de que o custeio dos planos de saúde seja 50% da empresa e 50%
dos trabalhadores.   Portanto, a CGPAR 23 representa um retrocesso para os
empregados da Caixa, uma vez que o Saúde Caixa – conquista histórica da
categoria, tem um modelo de custeio 70% da empresa e 30% dos empregados.  
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PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE CAIXA

De acordo com o Relatório de Administração de 2018, os grupos familiares
do Saúde CAIXA são formados, em média, por 2,36 beneficiários (Titular +
1,36 Dependentes). Distribuição geográfica: 132,6 mil beneficiários estão
concentrados na região sudeste, o que representa 45%. 

Histórico de
assistência à
saúde. Entre a
implementação,
em 01/07/2004,
e o final do
exercício de
2015, o Saúde
Caixa apresentou
superávits,
situação que se
inverteu a partir
de 2016.  
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