
 Empregadas e empregados da 
CAIXA estão mobilizados para de-
fender o Saúde Caixa contra os ata-
ques do governo e da atual direção 
do banco.
 É muito importante acompanhar, 
debater e entender a situação do 
plano e a atuação do Grupo de Tra-
balho (GT) que estuda um novo 
modelo de custeio e gestão a ser 
implementado em 2022.
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A direção da CAIXA e o atual governo tentam 
impor mudanças e limitações que podem inviabi-
lizar o Saúde Caixa. Trabalhadoras e trabalhado-
res precisam estar unidos para que o plano se 
mantenha solidário e sustentável para todos.

Alterações no custeio

Recentemente, representantes da CAIXA informa-
ram, em reunião do GT, que a gestão Pedro Gui-
marães pretende aplicar a Resolução 23 da 
CGPAR  nas propostas de modelos de custeio do 
plano.

Com isso, o modelo de custeio, que hoje é de 70% 
para a CAIXA e 30% para os empregados, passaria 
a ser paritário: 50% dos custos assistenciais e ad-
ministrativos seriam financiados pelo banco e os 
outros 50% pelos trabalhadores.

Queremos um Saúde Caixa

solidário e sustentável

outros 50% pelos trabalhadores.

Não podemos permitir este ataque
que tornaria o Saúde Caixa inviável

 do ponto de vista financeiro.

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/empresas-estatais-federais/legislacao/arquivos/resolucao-no-23-de-18-de-janeiro-de-2018-diario-oficial-da-uniao-imprensa-nacional.pdf


A cobertura do Saúde Caixa, que é considerado 
um plano referência, segue princípios fundamen-
tais dos planos de autogestão, como a solidarieda-
de e o pacto intergeracional – aspectos que a atual 
gestão da CAIXA considera inegociáveis. Por isso, é 
tão importante que estejamos mobilizados!

A Comissão Executiva dos Empregados da Caixa 
(CEE/Caixa) e o GT Saúde Caixa lançaram, neste 
mês de julho, um abaixo-assinado para que em-
pregados e usuários do plano expressem seu 
apoio à manutenção de um modelo de custeio 
economicamente sustentável e financeiramente 
viável para o Saúde Caixa.

Clique aqui para assinar.
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A cobertura do Saúde Caixa, que é considerado 
um plano referência, segue princípios fundamen-

Em defesa das

Projeto que anula a CGPAR 23
avança no Congresso

Outra frente em defesa do Saúde Caixa é a luta pela anula-
ção dos efeitos da CGPAR 23. O Projeto de Decreto Legislati-
vo (PDC) 956/2018 da deputada Erika Kokay (PT/DF) já foi 
aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para votação 
no Senado. Vamos pressionar os senadores para colocar fim 
nesta resolução nociva, que ataca e inviabiliza planos de 
saúde dos trabalhadores de estatais!

Mostre seu apoio nas redes usando as hashtags 
#SaúdeCaixaEuDefendo e #PedroGuimarãesCGPARNão

https://bit.ly/cgpar23nao


O Sindicato é seu,
o Sindicato é nosso!
Seja sócia.
Seja sócio.

Clique aqui para preencher o formulário
e se tornar sócia ou sócio do Sindicato!

Ao se associar ao Sindicato, você tem acesso a 
diversos benefícios, como assistência e asses-
soria jurídica, assistência na área da saúde e o 
Mundo de Vantagens.

 Além disso, você fortalece nossa organização 
para que possamos continuar avançando e de-
fendendo os direitos de bancárias e bancários.

 Com a sindicalização digital, você pode se 
tornar sócia ou sócio de forma rápida, segura 
e totalmente online!

http://sindicalizar.bancariosbh.org.br/


Para ficar sempre por dentro das notícias e fortalecer nossa 
mobilização, acompanhe o Sindicato pelo site e também pelas 
redes sociais.

 www.bancariosbh.org.br

@bancariosbh @bancariosbh

facebook.com/bancariosbh
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