ASSISTÊNCIA À SAÚDE: POR QUE DEFENDER?
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TRABALHADORES DIZEM “NÃO”

ÀS RESOLUÇÕES CGPAR
• Os programas de saúde

• Os valores investidos nos

dos trabalhadores de empre-

programas de assistência à

sas estatais contribuem para

saúde garantem melhor quali-

a melhora dos indicadores

dade de vida aos trabalhado-

epidemiológicos e impactam

res e suas famílias, e ampliam

positivamente o Índice de De-

os ganhos de produtividade

senvolvimento Humano (IDH)

das empresas estatais.

do Brasil.
• As resoluções CGPAR com• É preciso acabar com o mito

prometerão o direito adquirido

de que tais programas seriam

de milhões de pessoas, des-

um privilégio, pois o custeio

montarão as autogestões e au-

dessa assistência é repartido

mentarão consideravelmente o

com os próprios trabalhadores,

custo e a demanda do SUS.

que utilizam o SUS com menos
frequência.

PDC 956/2018
• O Projeto de Decreto Legislativo (PDC
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deputada federal Erika
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Participação das
Entidades Federais

O QUE
PODE
mudar

COMO É:
As estatais arcam com as despesas assistenciais
em proporções variadas.

COMO PODE FICAR:
Até 50% do valor total da folha de pagamento

Em janeiro deste ano, o Ministério do Planejamento publicou as resoluções CGPAR nº 22
e 23, com determinações para
que as empresas estatais reduzam despesas com a assistên-

dos ativos somada à folha de proventos dos
aposentados, até o limite de 50% dos custo total,
cabendo todo o custo restante aos titulares.

Grupo
Familiar

cia à saúde de seus trabalhadores.

COMO É:
Mensalidade única para a família

Confira como as novas medidas mudam o custeio dos programas de saúde das estatais

COMO PODE FICAR:
Mensalidade por pessoa e de acordo com as
faixas etárias

e veja por que precisamos defender esses direitos:

Adesão
COMO É:
Todo empregado tem direito de aderir ao plano de saúde, assim como seus dependentes, a
qualquer momento nas mesmas condições dos
demais empregados.

COMO PODE FICAR:
O plano não admitirá novos usuários.

Dependentes
indiretos
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Aposentados
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social

Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT)
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As condições dos programas de
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As resoluções do governo não

Está proibido o detalhamento
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você sabia?
Autogestões de saúde
no Brasil

164

programas
de saúde

Se 4,7 milhões

4,7

milhões de
usuários
atendidos

usuários

de autogestão forem exclusivamente
para o SUS, o governo federal terá
um acréscimo de demanda
anual de ao menos

R$ 21 milhões

R$
R$
R$
R$

10,2 milhões com internações
1,1 milhão com procedimentos ambulatoriais
2,1 milhões com exames
7,6 mil em consultas

Com esse recurso, seria possível:

Construir
29 Unidades
Básicas de
Saúde (UBS)

Construir 9
Unidades de
Pronto-Atendimento
(UPA) Porte
1 por ano

Adquirir 116
novas
ambulâncias
SAMU 192
por ano

