
POR DENTRO DAS RESOLUÇÕES
22 E 23 DA CGPAR

O QUE
MUDOU

SOMOS 
CONTRA!

Em janeiro deste ano, foram publicadas no Diário Oficial da União
duas resoluções da Comissão Interministerial de Governança

Corporativa e de Administração de Participações
Societárias da União (CGPAR). As medidas limitam os

gastos com os planos de saúde dos empregados
de 147 empresas públicas, dentre elas

a Caixa e o Banco do Brasil.

Esse é mais um ataque do 
governo Temer aos direitos 

dos trabalhadores sob o 
pretexto da melhoria da 
governança das empresas 

públicas! Defendemos 
respeito ao trabalhador e uma 

gestão dos planos de saúde – 
Economus, Cassi e Saúde Caixa, por 
exemplo – com foco no usuário.

As resoluções dão um
prazo de 48 meses para
que todas as estatais migrem
seus sistemas de plano de saúde
para um padrão paritário de
contribuição, sendo 50% para as
empresas e 50% para os funcionários.
Atualmente a média é de 75% para as
estatais e de 25% para seus empregados.
A medida também limita a lista de
dependentes aos cônjuges e filhos,
proibindo a inclusão dos pais e
outros, e vedam a criação de
novos planos administrados
pelo RH das empresas.



VOCÊ PODE AJUDAR
A VIRAR ESSE JOGO!

VOTE VOCÊ
TAMBÉM!

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de
Decreto Legislativo 956/2018 (PDC 956/2018), de
autoria da deputada Erika Kokay (PT-DF), que pede 
a sustação da resolução 23 do CGPAR. O apoio dos 
empregados do Banco do Brasil, da Caixa e de outras 
empresas públicas ao PDC 956/2018 é fundamental
para impedir a efetivação dos prejuízos
decorrentes desta resolução.

No site da Câmara há uma consulta
pública onde você pode votar a favor
deste projeto. Até a tarde da última
sexta-feira 20, mais de 14,8 mil
pessoas já haviam votado na
enquete, sendo que 94%
marcaram que concordam
com a aprovação
da proposta.

Para votar, basta acessar a enquete no site
    da Câmara pelo link: bit.ly/EnquetePDC956
          Aí, basta preencher o seu cadastro – ou
                apenas fazer login, caso já seja
                     cadastrado – e clicar em
                          “Concordo”. Leva menos de
                                 dois minutinhos, não
                                       deixe de participar!
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