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Primeira edição do
Informativo FioSaúde de 2017
traz informações importantes aos
beneficiários do plano

Confira as notícias sobre envio de
material informativo sobre precificação de 2017 e
resultado das eleições para Conselheiros do plano
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Natalia Pankova / SXC

Novos Conselheiros eleitos pelos beneficiários titulares
RESULTADO DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS
http://vote.fiosaude.org.br

CONSELHO DELIBERATIVO
1º COLOCADO - ELEITO COMO TITULAR (mandato de 4 anos)

Marcel de Souza B. Quintana - 116 VOTOS

2º COLOCADO - ELEITO COMO SUPLENTE (mandato de 4 anos)

Helio Schechtman - 97 VOTOS
Entre o dia 5 e o dia 9 de dezembro, os beneficiários titulares da FioSaúde (servidores da Fiocruz ativos ou aposentados, bem como seus
pensionistas elevados à condição de titulares) puderam
votar para eleger seus representantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Caixa de
Assistência.
De acordo com o Estatuto da
FioSaúde, a abertura das eleições aconteceu em Assembleia
Geral-Ordinária, no próprio
dia 5/12 (leia mais abaixo).

A partir de então, os beneficiários titulares puderam votar
através de página na Internet
elaborada especialmente para o
processo eleitoral da Caixa de
Assistência.
A apuração eletrônica aconteceu
no dia 9 de dezembro. O sistema
de votação apurou 309 votantes,
com um total de 578 votos
válidos.
A posse desses novos
representantes dos Conselhos
acontecerá em 2017, em data
ainda a ser agendada.

CONSELHO FISCAL
1º COLOCADO - ELEITO COMO TITULAR (mandato de 4 anos)

Alessandro Jatobá - 98 VOTOS

2º COLOCADO - ELEITO COMO SUPLENTE (mandato de 4 anos)

Florio João Polonini Junior - 95 VOTOS
Outros dados da votação:
Andrea Santoro (Cand. ao C. Deliber.)
80 VOTOS
VOTOS VÁLIDOS:
578
eleições
http://vote.fiosaude.org.br
).
Margareth
Borges(Coutinho
Gallo
(Cand. ao C. Fiscal) - 92 VOTOS
TOTAL DE VOTANTES: 309
40 VOTOS EM BRANCO

Assembleias com beneficiários em dezembro
Imagem: Arquivo FioSaúde

Pauta incluiu propostas para promover equilíbrio econômico-financeiro do plano e também eleições
das eleições para Conselheiros.
No caso da segunda Assembleia, agendada
para acontecer após o fim da primeira, o
público ali presente pôde visualizar a
execução orçamentária da Caixa de
Assistência junto com as receitas e as despesas da FioSaúde. Foram apresentados os
detalhes sobre situação de déficit nas contas do plano e no patrimônio líquido da
Caixa.
Durante a Assembleia foram elencadas as
situações
enfrentadas pela FioSaúde que
FioSaúde realiza Assembleia em 5 de dezembro
contribuem para a elevação das despesas
No dia 5 de dezembro, os beneficiários da operadora - sendo destacada a questão
titulares da Caixa de Assistência foram da inflação médica (aumento dos custos
convidados a participar da Assembleia da dos procedimentos médicos e dos insumos
FioSaúde na Tenda da Ciência. Nessa data, hospitalares), e o próprio envelhecimento
foram realizadas duas Assembleias Gerais- da população de beneficiários.
Ordinárias não-deliberativas, sendo a A partir daí, a Diretoria apresentou
primeira delas para formalizar a abertura proposta de recomposição do patrimônio

líquido da FioSaúde, afetado pelo desequilíbrio das contas. Com isso, além da
aplicação de nova tabela em janeiro de
2017, haveria ainda a necessidade de cobrança de cota extra de aporte de capital
em 2017 aos beneficiários (veja na pág. 3).
Quem não pôde assistir à Assembleia
(presencialmente ou via Internet) tem a
opção de conferir a íntegra do material ali
apresentado no site www.fiosaude.org.br.
De acordo com o Estatuto da Caixa de
Assistência, os comentários dos beneficiários presentes na Assembleia foram encaminhados ao Conselho Deliberativo da FioSaúde, que aprovou as propostas de
valores de cobranças, depois de ouvida a
Assem-bleia Geral com beneficiários
titulares. A deliberação ocorreu em
reunião do CD-FioSaúde realizada no dia
12 de dezembro.

EXPEDIENTE
Patrocinadora-Fundadora Fundação Oswaldo Cruz • Conselho Deliberativo Pedro Ribeiro Barbosa (Presidente), Carlos Magno Ramos, Cremilda de
Almeida,Daniel Daipert Garcia, Delson da Silva, Else Bartholdy Gribel, Hayne Felipe da Silva, Henrique Antunes Vitalino, José Vicent Payá Neto, Leila da
Silva Bezerra, Luiz Alberto Pereira, Maria Amália do Nascimento Monteiro, Roberto Carlos P. Lopes, Sueli Maria Motta Cardoso e Vanessa Costa e Silva •
Conselho Editorial Leila Mello, Eduardo Assis Carvalho, José Antônio Diniz de Oliveira e Erika Ferreira Schmid • Diretoria Colegiada Leila Mello, Eduado
Assis Carvalho e José Antônio Diniz de Oliveira • Publicação do FioSaúde Nº 90 - janeiro /fevereiro 2017 • Editora Responsável Erika Ferreira Schmid - Reg.
Jorn. MT 23782/RJ-2002 •Reportagens e fotografia Bruna Muniz • Diagramação Erika Schmid •Tiragem 7.000 exemplares.
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Beneficiários recebem material informativo com explicações sobre
cota extra de aporte de capital e tabela de mensalidades para 2017

ANS - nº 41754-8
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De acordo com
deliberação do CDFioSaúde, a Caixa de
Assistência produziu
material informativo
enviado aos titulares
FioSaúde
Entenda o
em janeiro, com as
reajuste do
seu plano
informações sobre as
contribuições para a
Caixa de Assistência
em 2017, e os valores
que incluem cobrança de cota extra de
aporte de capital para recomposição do
patrimônio líquido da instituição (atingido
pelo desvio negativo), junto com os novos
preços de mensalidades.
dezembro de 2016 -

janeiro de 2017

A deliberação foi tomada depois de ouvida
a Assembleia realizada no dia 05/12 (veja
na pág.2), cuja pauta incluiu as informações sobre a execução orçamentária da
FioSaúde, bem como a avaliação atuarial
dos planos da Caixa de Assistência, junto
com as propostas de nova tabela de
mensalidades e de cota extra de aporte de
capital para 2017.
A cota extra de aporte de capital será
parcelada em doze meses, perfazendo um
total anual referente a 50% do valor líquido da mensalidade de janeiro de 2017
do beneficiário em seu plano de saúde (no
caso dos servidores da Fiocruz, descontado o per capita do MPOG ao qual esses
têm direito). O valor da cota extra

por aporte de capital incidirá
individualmente, ou seja para cada titular
e também para cada um dos familiares.
Durante a Assembleia, a Diretoria da Caixa
de Assistência destacou o fato de que a
proposta de reajuste na tabela de
mensalidades da FioSaúde para 2017
abrangeu um percentual de reajuste da
ordem de 19% para cada um dos planos da
Caixa. Em relação a isso, foi explanado aos
beneficiários que optou-se pela adoção
desse percentual único - que em alguns
planos se diferenciava dos percentuais
elencados pela avaliação da consultoria
atuarial da FioSaúde - de forma a
recuperar parte do déficit do patrimônio
líquido da instituição.

Tabela de mensalidades a partir de janeiro de 2017
Nova tabela de mensalidades da FioSaúde a ser adotada em janeiro de 2017

0-18
19-23
24-28
29-33
34-38
39-43
44-48
49-53
54-58
59+

Básico
R$ 176,58
R$ 188,35
R$ 216,31
R$ 269,29
R$ 341,39
R$ 428,21
R$ 535,63
R$ 685,72
R$ 850,53
R$ 996,21

Superior
R$ 254,54
R$ 268,68
R$ 307,57
R$ 388,88
R$ 486,10
R$ 608,07
R$ 761,85
R$ 977,50
R$ 1.216,12
R$ 1.422,94

Executivo
R$ 384,06
R$ 406,13
R$ 467,94
R$ 585,66
R$ 735,75
R$ 922,63
R$ 1.159,54
R$ 1.484,75
R$ 1.842,33
R$ 2.155,76

Essencial / Fam I Clássico / Fam II Exec esp / Fam III
R$
176,39 R$
298,07 R$
386,10
R$
185,22 R$
312,99 R$
408,36
R$
202,85 R$
342,78 R$
470,33
R$
229,31 R$
387,50 R$
589,49
R$
273,40 R$
462,02 R$
740,44
R$
352,77 R$
596,16 R$
927,94
R$
432,14 R$
730,28 R$
1.166,27
R$
529,16 R$
894,23 R$
1.493,60
R$
740,83 R$ 1.251,90 R$
1.854,29
R$
1.058,32 R$ 1.788,44 R$
2.168,88

Cota extra de
aporte de capital
no valor líquido
de metade de uma
contribuição
mensal (base de
janeiro de 2017)
por participante,
dividida em 12
parcelas, a serem
cobradas de jan a
dez de 2017*
* meses de competência

Para valor da cota extra de aporte de capital, faça login no canto superior da página www.fiosaude.org.br, em «Beneficiário» e em «Esqueci a senha», caso não lembre.
DESCONTO DO PER CAPITA - Lembramos que quem recebe per capita do MPOG deve descontar os valores da tabela abaixo (de acordo
com a faixa de remuneração e idade).

Confira abaixo a tabela de acréscimo em real (R$) do
percentual de reajuste aplicado nos planos para 2017:

TABELA DE PER CAPITA MPOG (válida desde 13/01/2016)
Remune0000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 5.500 7.500
ração (R$) a 1.499 a 1.999 a 2.499 a 2.999 a 3.999 a 5.499 a 7.499 ou mais
0 a 18 149,52 142,47 135,42 129,78 122,71 111,43

107,20 101,56

19 a 23 156,57 149,52 142,47 135,42 129,78 114,25 108,61
24 a 28 158,69 151,64 144,59 137,53 131,89 116,38

102,97

110,73 105,08

Faixa
Etária

Básico

Superior

Executivo

Essencial / Clássico /
Família I
Família II

Exec esp /
Família III

0-18

28,19

40,64

61,32

28,16

47,59

61,65

19-23

30,07

42,90

64,84

29,57

49,97

65,20

24-28

34,54

49,11

74,71

32,39

54,73

75,09

29 a 33 165,04 156,57 149,52 142,47 135,42 117,07 111,43

105,79

29-33

43,00

62,09

93,51

36,61

61,87

94,12

34 a 38 169,97 161,51 154,46 147,41 140,35 122,02 116,38

110,73

34-38

54,51

77,61

117,47

43,65

73,77

118,22

39 a 43 175,61 167,15 160,10 153,05 146,00 127,66 122,02

116,38

39-43

68,37

97,09

147,31

56,32

95,18

148,16

44 a 48 190,03 180,76 171,49 163,77 156,04 129,78 123,60

117,42

44-48

85,52

121,64

185,14

69,00

116,60

186,21

49 a 53 193,05 183,63 174,21 166,37 158,52 131,84 125,56

119,28

49-53

109,48

156,07

237,06

84,49

142,78

238,47

54-58

135,80

194,17

294,15

118,28

199,88

296,06

59+

159,06

227,19

344,20

168,98

285,55

346,29

54 a 58 196,06 186,50 176,94 168,97 161,00 133,90 127,52

121,14

59 ou + 205,63 196,06 186,50 176,94 168,97 137,09 130,71

124,33

Servidores da Fiocruz devem verificar se houve desconto para a FioSaúde no contracheque ou se haverá cobrança via boleto por margem
consignável insuficiente. Boletos gerados podem ser acessados no menu «2ª via» em www.fiosaude.org.br (login no canto superior direito).
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Atendimento em mastologia na Policlínica da FioSaúde
Desde maio de 2016, a Policlínica da
FioSaúde oferece atendimento na
especialidade de mastologia, realizado
pela médica Cristiane Torres.
Dra. Cristiane possui residência médica em
mastologia pelo Instituto Nacional do
Câncer (INCA - Rio de Janeiro).
Em depoimento ao Informativo FioSaúde,
a mastologista destaca a importância de o
público feminino manter uma rotina de
visitas aos médicos, mesmo fora de
campanhas voltadas para a detecção
precoce do câncer de mama.
«Vejo mulheres com mais de 50 anos que
nunca realizaram mamografia, apesar de já
terem participado de diversas campanhas e
debates acerca do assunto.», explica
A médica Cristiane Torres é mastologista e ginecologista
e presta atendimento às beneficiárias na Policlínica da FioSaúde, nessas duas especialidades

Calendário de ações de promoção de saúde 2017
Seguindo a tradição de realizar
campanhas para promoção de bons
hábitos de saúde visando à prevenção
de doenças, a FioSaúde divulga abaixo

seu calendário de campanhas em 2017.
Confira a programação das palestras e
os meses em que serão oferecidas
isenções de participação:

FEVEREIRO - Prevenção de AIDS e DSTs - Distribuição de camisinhas na recepção
da FioSaúde em período anterior ao Carnaval, junto com folhetos explicativos
ABRIL - Palestra(s) de prevenção na Semana da Saúde da Dirac-Fiocruz - a ser
ministrada por profissional de saúde da Policlínica, de acordo com tema e
calendário definido pelo SRH da Dirac
MAIO - A importância da aferição de PRESSÃO ARTERIAL e DOSAGEM DE
GLICOSE – ações na Feira Fiocruz Saudável (Feira do Trabalhador da Fiocruz),
com equipe no local
JUNHO - Palestra(s) de prevenção na Sipat Fiotec - a ser ministrada por
profissional de saúde da Policlínica, de acordo com tema e calendário definido
pelo SRH da Fiotec
AGOSTO - Incentivo à vacinação - Distribuição de folhetos sobre os diversos
tipos de vacinas fornecidas nos postos de saúde (SUS) a crianças e a adultos

Cristiane.
A mastologista destaca ainda: «a
mamografia é o exame de rastreio que tem
por objetivo diagnosticar o câncer em sua
forma mais precoce, quando a lesão ainda
é impalpável. É simples, rápido e para a
maioria das mulheres é indolor também. E
o mais importante: ele salva vidas.»
Com isso, segue a importante dica da
mastologista - «é imprescindível que você,
mulher - com 40 anos ou mais, tenha sua
mama examinada anualmente por um
médico mastologista ou ginecologista
através do exame físico e da mamografia.»
Lembre-se: para agendar consulta em mastologia na Policlínica, ligue 21-3865-1871.

Encerramento das atividades do
Hospital Padre Miguel (em Bangu)
Informamos que o Hospital Padre Miguel deixará a lista
de credenciados em razão do encerramento de suas
atividades a partir de 31/janeiro.
Para visualizar outros credenciados na região, acesse
www.fiosaude.org.br ou APP FioSaúde para smartphone

ESPAÇO PARA CARIMBO
DOS CORREIOS
Avenida Brasil,
4.036 • 3º andar
Rio de Janeiro • RJ
Manguinhos
Brasil
CEP: 21.040-361
Tel.: 0800 2828 878
ou (21) 3865-1898

SETEMBRO - Saúde bucal - Distribuição de folhetos sobre bons hábitos para
prevenção de problemas odontológicos
OUTUBRO - Câncer de mama (Outubro Rosa) - Distribuição de folhetos,
incentivando mulheres a visitar seus ginecologistas e/ou mastologistas com
isenção de participação em mamografias e ulrassonografias de mama realizadas
no mês
NOVEMBRO - Saúde do homem (Novembro Azul) - Distribuição de folhetos,
incentivando o público masculino a visitar seus urologistas e a cuidar de sua
saúde. Isenção de participação em exames de glicose e colesterol

Definição de ações voltadas ao público da Terceira Idade
Além do calendário de campanhas, a
Diretoria Técnica da FioSaúde vai
elaborar estratégias voltadas
especificamente a beneficiários da
Terceira Idade, a fim de incluir
palestras direcionadas a assuntos
importantes para esse tipo de público.

Nesse caso, serão usadas como base
sugestões encaminhadas por
beneficiários durante o ano de 2016 e
também estudos epidemiológicos
relacionados a pacientes com idade
acima de 65 anos.
Aguarde novidades!
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