
uitos dos nossos colegas, pressionados pelos custos de saúde com sua família, em razão 
da política abstencionista da Diretoria do Banco, apregoam como solução a contratação 
de um plano de mercado no regime empresarial (UNIMED´S). Este, foi exatamente o M

caminho que o Banpará adotou. 
Ocorre que no sistema atual, nosso reembolso saúde no Banco da Amazônia é vitalício. Apesar 

de ser uma “mixaria” (ver tabela abaixo), é para a vida toda daqueles que se desvinculam do Banco 
por “aposentadoria natural”. Não é o caso do Banpará. Depois que se aposentam, os empregados 
desse banco perdem a participação da empresa e os benefícios de um plano empresarial, e no 
momento que mais precisam, terminam por ficar sem plano. Esse é o problema que os  aposentados 
pós-empresarial estão enfrentando no nosso co-irmão.

  Plano Empresarial
 não gera benefício pós-emprego
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Tabela 2 – Valor do reembolso após aplicação
 do índice da ANS. Valor base: R$ 711,43

A ANS divulgou neste mês, o índice máximo que reajusta os Planos de Saúde no Brasil. O índice 
de 9,65% será valido entre maio de 2014 a abril de 2015. Por força de uma decisão da Diretoria do 
Banco da Amazônia em 2012, esse índice é utilizado para o reajuste do reembolso do programa 
Saúde Amazônia. Confira na tabela abaixo:

Tabela 1 – Valor atual do reembolso por faixa
de remuneração. Valor base: R$ 648,82  

ANS divulga índice, tabela de reembolso do Banco 
deve ser reajustado com base no mês de Maio

Apenas lembramos que, esses valores são referentes ao mês de maio de 2014, na folha de julho 
o Banco deve pagar o retroativo de maio e junho. E que esse valor é muito pequeno para os custos 
que temos, vamos retomar esse tema na campanha salarial, com a proposta de que o Banco volte a 
ser patrocinador da CASF! Vamos lutar pela nossa saúde, ainda temos muito a conquistar!



Este ano, o Plano Família da CASF foi reajustado em 6%, e o PLANCASF ainda não sofreu 
reajuste, uma vez que o atuário responsável pelo relatório que fundamenta a decisão de reajuste 
ainda não entregou o trabalho. Parece que, pela primeira vez em muitos anos, o reajuste do nosso 
reembolso será maior, relativamente aos planos de saúde da CASF.

PLANCASF ainda está sem reajuste


