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Conheça os sistemas de saúde de outras
instituições	Deliberação que mod4icou o plano da Assembléia reacendeu

debate sobre assistência à saúde e motivou a busca de
informações sobre a realidade de outras empresas

Os representantes dos servidores
reuniram-se com a direção da
Casa para encaminhar sugestões
sobre o sistema de saúde

!Zual o me-
lhor siste-

ma de saúde
para os servido-
res da Assem-
bléia? É a auto-
gestão ou o mo-
delo de pré-pa-
gamento, por
meio de convê-
nio com as coo-
perativas médi-
cas? Essas inda-
gações são anti-
gas entre os ser-
vidores e vieram
átona após a pu-

blicação da Deliberação da Mesa n°1.864, de
2000, no Roletthi da Secretarià, que instituiu um

novo sistema de assistência complementar, em
vigor desde 1 0 de maio. O Parceria déste mês
procurou saber qual a realidade vivida por outras
instituições e empresas, entre elas a Cemig e a
Usiminas, privatizada no início da década de 90.
O objetivo é subsidiar com informações futuros
debates sobre o sistema de saúde da Alemg.
Polêmica —A deliberação provocou polêmica
entre os servidores e motivou reuniões entre re-
presentantes dos funcionários e a direção da Casa.
Os representantes sugeriram a criação de um gru-
po permanente para acompanhar não só os des-
dobramentos da deliberação como também
tema saúde. Eles encaminharam, ainda, sugestõ
de mudanças do conteúdo da deliberação com
as relativas aos critérios de dependência de pai
mãe e à parte que cabe ao servidor pagar para
obter a assistência odontológica, bem como a for-
ma de pagamento.

Cemig tem sistema híbrido e utiliza Unimed no interior

C
sfuncionários daCemigtêm, como aAlemg.

øum sistemade saúde híbrido, ondevigorao
plano de autogestão e o pré-pagamento, por meio
de convênio com a Unimed —válido para o interior.
A Fundação Forluminas de Seguridade Social (Forluz),
que atende os funcionários, possui 69 mil
beneficiários (funcionários, dependentes e pensio-
nistas). Segundo Raquel Fonseca, consultora da Foduz,
o sistema não passou por modificações após aentrada
em v4gorda nova legislação sobre planos de saúde, já
que contemplava as exigências da nova norma.

Na Capital, o sistema de saúde funciona por
meio de administração própria e oferece dois tipos
de planos— intemação e ambulatonal, com um teto
de consultas admitidas por ano. A contribuição que
cabe ao funcionário varia de acordo com o salário,
idade, tipo de plano, situação (ativo ou inativo), en-
tre outros fatores. A Forluz está estudando a unifica-
ção dos planos. No interior, em algumas cidades, a
administração cabe à Unimed por meio do sistema
de pré-pagamento. A escolha de uma cooperativa
médica para atendimento aos funcionários do interi-
orfoi motivada pela dificuldade em viabilizar convê-
nios diretos com instituições da área da saúde.
Banco do Brasil - A Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) oferece
consultas médicas, atendimentos em ambulatório,
consultório ou pronto-socorro e atendimentos hos-

pitalares (clínicos e cirúrgicos). O plano atende mais
de 600 mil usuários, entre funcionários (da ativa e
aposentados), pensionistas, dependentes efamilia-
res até o 3 0 grau, com limite de idade de 24 anos. O $
empregado contribui mensalmente, com um
percentual fixo dos seus rendimentos brutos (que é
de 3%), sendo que o banco participa com uma vez
e meia o valor pago pelo associado, não havendo
diferenciação entre o funcionário antigo e o recém
contratado.

Existe também o 'Piano Saúde Famflia", ofereci-
do apenas aos ex-funcionários do banco e da Cassi
e aos parentes cosangoiíneos deles até 3 0 grau. Mes-
mo que o ex-funcionário arrume outro emprego,
ele pode continuar usufruindo do plano. A cobertura
é, no entanto, menor que a do plano da Cassi, mas,
segundo o Banco do Brasil, obedece à nova legisla-
ção sobre planos de saúde. Entre as restrições, está
o não-oferecimento do auxilio-funeral, de determi-
nados medicamentos e da cirurgia a laser.
Internações, transplantes e outras cirurgias são co-
bertas. A mensalidade é fixada por faixa etária, com
reajuste anual de acordo com os índices estabeleci-
dos em contrato.

No caso dos dependentes e familiares até o 3°
grau dos funcionários da ativa, aposentados e pen-
sionistas, o 'Plano Saúde Famflia" é uma opção quan-
do esses beneficiários completam 24 anos.	4

"PLANO SAÚDIE
FAMÍLIA" DO BANCO DO
BRASIL
As mensalidades doplano, que 
oferecido a ex-!uncíonános esos
parentesconsagõ1neosaté3°g'au,
são as seguintes:

• De Oa 17anos: R$5261

• De l8a29 anos. R$84,89

• De 30a39 anos: 90,27

• De 40a 49 anos: R$ /15,94

• Desoas9 anos, R$ 17228

• Deóüa69 anos: /?$287.90

• Acima de 70 anos: R$357, 63

ff PARCERIA MAIO/99


