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Programa E-Vida
Segue, para conhecimento, carta enviada ao Sr. Mauro Massa sobre o Programa E-Vida.

AEEL-079/11
Rio de Janeiro, 01 setembro de 2011
Ilmº Sr.
Mauro Massa
Chefe de Gabinete da Presidência das
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS

Prezado Senhor:
Vimos por meio desta solicitar uma reunião para tratarmos sobre o programa E-Vida Caixa de Assistência do Setor Elétrico, conforme anexo.
No aguardo de um pronunciamento de V.S.ª, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
Eduardo Luiz Ferreira de Almeida
Diretor
José Carlos de Sant'Ana
Diretor
Anexo da Carta AEEL 079/11:
A Caixa de Assistência do Setor Elétrico – E-VIDA é, a partir de agora, a sua nova
operadora de saúde. Criada pela Eletrobras Eletronorte para administrar o Plano de
Proteção e Recuperação da Saúde – PPRS, a empresa inova ao oferecer também o
Plano de Assistidos, que poderá ter a adesão de ex-empregados e dependentes, até
então privados de assistência médica.
Com a implantação da E-VIDA, a Eletronorte busca um novo direcionamento para a
gestão do PPRS, englobando a participação de todos — colaboradores e dependentes,
credenciados e parceiros — com foco na sustentabilidade da entidade, condição
indispensável à perenidade dos benefícios ofertados com o alto padrão de qualidade.

Os benefícios concedidos aos empregados ativos e dependentes inscritos no PPRS
permanecerão, conforme estabelecido no ACT. A novidade fica por conta do Plano de
Assistidos.
Esse novo produto oferecido na modalidade de autopatrocínio — Plano de Assistidos —
permitirá a adesão livre para os ex-empregados e dependentes até o 3º grau de
parentesco consangüíneo. Na realidade, esta iniciativa representa um resgate do respeito
à dignidade de uma força de trabalho que contribuiu sobremaneira para que Eletrobrás
Eletronorte seja hoje a empresa que todos conhecemos e de que nos orgulhamos.
O empregado que aderir ao PIDV também poderá, independentemente do período de
desligamento, inscrever-se no Plano de Assistidos da E-VIDA, que será ofertado na forma
de custeio por rateio, com pós-pagamento e com as mensalidades distribuídas por faixa
etária.
Com gestão focada exclusivamente no negócio saúde, a E-VIDA terá melhores condições
para aprimorar a qualidade dos serviços prestados, além de facilitar a relação com o
órgão de regulação e fiscalização (Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS) e
prestadores de serviços da área de saúde.
Dentro do princípio de transparência que sempre norteou a relação com os empregados,
a E-VIDA quer que todos estejam informados e esclarecidos sobre cada etapa deste
processo de mudança que agora se apresenta.
Dessa forma, e pensando em você e em sua família, desenvolvemos este site, onde
relacionamos os questionamentos mais comuns, acompanhados de suas respostas, de
forma clara e objetiva, para que todos entendam como a nova Caixa de Assistência do
Setor Elétrico vai mudar a sua VIDA para melhor.
http://www.e-vida.org.br/index.php/início

A Diretoria, em 06 de setembro de 2011

