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SIM REALIZA MUDANÇAS PARA 
ATENDER EXIGÊNCIAS DA PREVIC

Editorial 
Uma nova fase 

para o SIM

A partir desta edição, o SIM – Plano 
de Saúde terá um jornal informativo pró-
prio, que irá encartado no Fusesc Infor-
ma. Com conteúdo específico do plano 
de saúde, possibilitará que os associados 
fiquem atualizados com as notícias, 
quadros indicativos, reportagens, dicas 
de saúde e qualidade de vida.

A mudança atende uma determina-
ção legal da Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar (Previc), 
que prevê que as atividades que en-
volvem Fusesc e SIM sejam desenvol-
vidas paralelamente - nesta edição o 
associado terá mais informações sobre 
este assunto.

Além de atender a Previc, o SIM 
está se estruturando para realizar 
algumas mudanças que tem como 
objetivo reafirmar o compromisso de 
fornecer um plano de saúde eficaz e de 
qualidade, mantendo o compromisso 
de transparência com o associado.

Vânio Boing
Diretor Superintendente

A Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Pre-
vic) encaminhou à Fusesc no mês 
de novembro um ofício no qual 
enfatizava a necessidade de ter cla-
ramente separadas as atividades 
que envolvem a Fusesc e o SIM, já 
que cada empresa possui finalida-
des totalmente diferentes. A Fu-
sesc tem como finalidade Instituir 
e executar planos de benefícios 
de caráter previdenciário, e a Cai-
xa de Assistência dos Empregados 
dos sistemas Besc (BB) e Codesc, 
do Badesc e da Fusesc – SIM tem 
como finalidade operar planos pri-
vados de assistência à Saúde.
Em razão dessa exigência legal, 
foi definido entre as entidades 
um cronograma de adaptação 
para realizar as mudanças de or-
dem interna necessárias. Dentre 
as primeiras mudanças, foram 
feitas a avaliação do quadro de 
funcionários e a adequação do 
espaço físico do SIM, que agora 
ocupa todo o primeiro andar da 

sede. Além disso, as equipes do 
SIM, da área de Tecnologia e de 
Comunicação estão trabalhando 
no desenvolvimento de um novo 
site para o plano, que terá mais 
funcionalidades e informações.  

O SIM também desenvolveu um 
planejamento para aprimorar a 
sua estrutura e aperfeiçoar as ope-
rações técnicas e o atendimento.

Um dos pontos mais importan-
tes desse planejamento é o estu-
do de alternativas para unificar o 
SIM e o Simef, com o objetivo de 
estender o atendimento do pla-
no aos familiares agregados dos 
associados, para proporcionar 
bem estar a todos. Em breve o 
SIM terá mais novidades.

É importante ressaltar que nada 
muda para os associados, estan-
do mantidas as garantias cons-
tantes no regulamento do plano 
de saúde. Os associados serão de-
vidamente informados a respeito 
de quaisquer outras mudanças.

Diferença das contribuições do 
Banco do Brasil para plano de saúde

Em setembro de 2008 as con-
tribuições mensais do SIM - Plano 
de Saúde sofreram um reajuste em 
seus percentuais de contribuição 
após 13 anos, para a manutenção 
do equilíbrio financeiro do SIM 
(conforme divulgado na época via 
correspondência aos associados e 
patrocinadoras). 

O aumento do percentual foi apro-
vado pelo Conselho Deliberativo do 
plano e aplicado para os associados 
e as patrocinadoras Badesc, Codesc, 
Fusesc e Bescor. A patrocinadora 
Banco de Brasil, que incorporou o 

BESC naquele período, foi a única 
que até o momento não aplicou o 
reajuste e nem o repassou aos seus 
empregados. A Diretoria do SIM 
realizou diversos contatos com os 
gestores do Banco do Brasil com o 
objetivo de regularizar essa pendên-
cia, que se estende desde setembro 
de 2008. Em razão disso, desde 
essa época o plano de saúde vem 
realizando provisões mensais das 
contribuições não repassadas. No 
último mês de dezembro a provisão 
constituída (saldo devedor) por parte 
da patrocinadora Banco do Brasil e 

seus empregados alcançou um mon-
tante de R$ 2.035.936,99 (dois mi-
lhões, trinta e cinco mil, novecentos 
e trinta e seis reais e noventa e nove 
centavos). O SIM continua tomando 
todas as medidas cabíveis junto ao 
Banco, (inclusive já tendo enviado 
notificação extra judicial), visando 
equacionar essa pendência o mais 
breve possível, já que o Banco do 
Brasil assinou o convênio de adesão 
do plano e por isso é igualmente 
responsável por sua manutenção e 
equilíbrio.



Hipertensos e diabéticos 
terão medicação gratuita

Média Mensal de Procedimentos Realizados (Plano SIM)

TIPO DE SERVIÇOS MÉDIA MENSAL*

Consultas médicas 7.140

Exames laboratoriais 20.045

Raio X, exames de imagem e cardiologia 3.569

Maternidade (parto) 7

Internações hospitalares 204

Atendimento ambulatorial e pronto socorro 123

Terapias 4.446

Odontologia 4.068

*média retirada dos 2º e 3º trimestres de 2010

Plano SIM

DESCRIÇÃO DEZ/10 NOV/10 2010

RECEITAS (+) 2.548,6 2.608,7 30.129,7

Contraprestações e Jóias 2.231,7 2.345,7 26.105,3

Variação prov. técnicas 10,3 (6,3) 290,7 

Convênios 8,2 8,4 109,7 

Financeiras 78,7 66,4 826,7 

Patrimoniais 0,0 0,0 0,3 

Outras receitas operacionais 27,1 (1,5) 274,2 

Com operações não relacionadas 192,6 196,0 2.522,8 

DESPESAS (-) 3.149,8 2.874,7 31.563,5 

Com eventos de saúde 2.422,4 2.158,2 22.791,4 

Variação prov. técnicas 78,8 52,0 532,5 

Com operações não relacionadas 192,6 196,0 2.522,8 

Administrativas 221,4 196,4 2.128,6 

Financeiras 15,8 23,1 170,4 

Patrimoniais 0,0 0,0 0,0 

Outras despesas operacionais 218,8 249,0 3.417,8 

SUPERÁVIT/DÉFICT (601,2) (266,0) (1.433,8)

Quantidade de Associados (Plano SIM) Mês Dez/2010

 Número de associados titulares ativos 2.559

Número de associados assistidos 4.690

Número de associados mantenedores 228

Número de associados PDI - 1º ano 20

Número de dependentes 9.736

Total Associados Plano SIM 17.257

Quantidade de Agregados (Plano SIMEF) Mês Dez/2010

Nº Agregados 4.166

 Qtde Total de Associados/ Agregados Cobertos 21.423

Plano SIM

Demonstração do Superávit/Déficit Mensal

MESES Ano 2010

JANEIRO 579.282,09

FEVEREIRO 11.859,08

MARÇO 275.884,93

ABRIL -93.963,90

MAIO -116.226,33

JUNHO -126.744,82

JULHO -913.798,83

AGOSTO -154.661,15

SETEMBRO -10.828,16

OUTUBRO -17.358,10

NOVEMBRO -266.024,77

DEZEMBRO -601.235,34

ACUMULADO 2010 -1.433.815,30

INDICADORES
A rede de farmácias e drogarias conveniadas à rede Aqui 

Tem Farmácia Popular começou a oferecer, desde o dia 03 
de fevereiro, medicamentos gratuitos para o tratamento de 
hipertensão e diabetes. Até o dia 14 deste mês, todos os 
15.069 estabelecimentos credenciados já terão aderido 
plenamente ao programa, após concluírem a adaptação 
dos sistemas de vendas.

 Qualquer brasileiro pode ter acesso aos medicamentos 
desde que apresente um documento com foto, o CPF e a re-
ceita médica. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 900 
mil hipertensos e diabéticos devem ser beneficiados com 
a medida. O programa oferece ainda remédios subsidiados 
para mais cinco doenças: asma, rinite, Mal de Parkinson, 
osteoporose e glaucoma, além de fraldas geriátricas. No 
total, são 24 tipos de medicamentos.

A oferta de medicamentos gratuitos na rede Aqui Tem 
Farmácia Popular foi normatizada por portaria do Ministério 
da Saúde e viabilizada por acordo com sete entidades da 
indústria e do comércio farmacêutico.

“Pelo acordo, o Ministério se 
compromete a ampliar a oferta de 

medicamentos pelo programa e o setor 
produtivo a reduzir sua margem de lucro 

sobre cada medicamento, para que o 
usuário o leve para a casa sem nenhum 

custo”, explicou o ministro da saúde 
Alexandre Padilha. 

Os medicamentos
Hipertensão
Captopril 25 mg, comprimido
Maleato de enalapril 10 mg, comprimido
Cloridrato de propranolol 40 mg, comprimido
Atenolol 25 mg, comprimido
Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido
Losartana Potássica 50 mg

Diabetes
Glibenclamida 5 mg, comprimido
Cloridrato de metformina 500 mg, comprimido
Cloridrato de metformina 850 mg, comprimido
Insulina Humana NPH 100 UI/ml – suspensão injetável, 
frasco-ampola  de 5 e 10 ml
Insulina Humana NPH 100 UI/ml – suspensão injetável, 
refil de 1, 5 3ml (carpule)
Insulina Humana Regular 100 UI/ml, solução injetável, 
frasco-ampola de 5 e 10 ml
Insulina Humana Regular 100UI/ml, solução injetável, 
refil 1,5 e 3ml (carpules)

Mais orientações sobre o uso do direito podem ser obtidas 
diretamente no Ministério da Saúde pelo fone:

0800 61 1997 (LIGAÇÃO GRATUITA)


