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No XL Simpósio da Fenacef
(Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica
Federal), que ocorreu de 22 a 27
de outubro, na Bahia, o diretor
executivo de Gestão de Pessoas
da Caixa, Roney Granemann,
antecipou que o custeio do Saúde Caixa realmente caminha
para o 50/50, ou seja, 50% de
custeio para os usuários e a outra metade para o banco. Isso
sem contar o custo administrativo, não citado por Roney, que
também passará a ser dos empregados. O novo custeio passará a valer em 2021, de acordo
com o diretor.
Hoje, os usuários arcam com
30% e a Caixa, 70%.
Atendimento - Roney alegou que a exigência da ANS
(Agência Nacional de Saúde),
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pela criação de Central de Atendimento, foi responsável pela
perda do “caráter humano” do
atendimento aos usuários feita pelos empregados do banco,
apesar disso, não impediu que
ele continue. Junto da reestruturação, estas são as desculpas
para o encolhimento de várias
áreas ligadas ao atendimento
nas Gipes.
Além disso, o diretor reconheceu que houve mau planejamento na criação da Central, pois não teriam previsto a
quantidade de atendimentos que
teriam de fazer mensalmente,
mesmo sabendo que o número
de usuários continuava o mesmo. “Não tínhamos dimensionado a nossa central para este
volume (100 mil atendimentos
por mês), nós não tínhamos a
ideia de tantas adesões”, afirmou.
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Resolução da CGPAR Granemann também reconheceu
que as resoluções da CGPAR
representam uma ameaça aos
empregados que utilizam o plano. Nas palavras do diretor, elas
“criaram uma insegurança”.
Suspensão - Quanto a suspensão de novos beneficiários
no plano pela ANS, Roney explicou que os problemas foram
causados por um aumento na
demanda: “Chegamos a ser o
primeiro plano de saúde com
maior número de reclamações
e ficamos vários meses nesta
condição e, por isso, tivemos a
suspensão”.
Segundo ele, a ANS ainda
irá verificar todos os serviços
oferecidos pelo plano. Mas, no
final das contas, Granemann
jogou a culpa da situação nos
usuários.

Presidente da Funcef compromete-se a
resolver o Contencioso

Durante o XL Simpósio da
Fenacef, o presidente da Funcef,
Carlos Vieira, afirmou que está
negociando com a Caixa uma
solução para o contencioso.
Quando questionado pelo
dirigente da APCEF/SP Valter San Martin sobre quando a

Funcef realmente cobraria uma
solução do problema à Caixa,
Vieira respondeu que procurou
a direção do banco e que já está
ocorrendo uma negociação.
Segundo ele, a Caixa pediu
que a Funcef apresente os números referentes ao contencioso
e que ambos se comprometeram
a chegar a uma resolução.
“A APCEF/SP acompanhará
o desfecho dessas tratativas efetuando as cobranças necessárias
para que se chegue a uma solução”, ressaltou Valter.

Novo estatuto – O novo
estatuto da Funcef também foi
tema de discussão no Simpósio.
A Fundação anunciou que
no dia 14 de novembro o Conselho Deliberativo irá apresentar uma minuta do texto do novo
estatuto.
Contencioso - As entidades
que representam os empregados da Caixa estão cobrando
do banco uma solução imediata
para estes valores do contencioso judicial.

-

imprensa@apcefsp.org.br

“Em virtude dessa avalanche de reclamações que tivemos
no início do ano, isso já onerou
nosso plano na faixa de 1,7 milhão”, declarou ao pedir que os
empregados não reclamem na
ANS, apenas no canal do próprio plano.
O diretor ainda disse que,
aliado ao Basiléia III, as multas irão prejudicar o capital do
banco.
Porém, o valor destinado
ao Saúde Caixa nada tem a ver
com a necessidade de capitalização do banco. As multas são
aplicadas à operadora (Caixa) e
não podem elevar o custeio assistencial.
Por fim, Roney completou
o tema ressaltando que a Caixa fez questão de assegurar a
questão dos 6,5% que está no
Estatuto e no Acordo Coletivo
2018/2020.

2º Encontro dos Aposentados será dia 5
de dezembro. Participe!

Agenda
Novembro
Dia 24

Festa do Havaí, na Colônia de
Suarão
Dia 24

Festa do Chope, na Via Matarazzo,
a partir das 22 horas
Dia 24

Xadrez na Montanha, na Colônia de
Campos do Jordão
De 26, 27 e 28

Dedetização, Colônia de Ubatuba
fica fechada no período
De 26 a 29

Se o primeiro Encontro dos
Aposentados já foi um grande
sucesso, o segundo será ainda
melhor.
Acontecerá no dia 5 de dezembro, quarta-feira, a partir
das 11 horas, no Restaurante
Bambu, localizado na Avenida
Moreira Guimarães, 299, Planalto Paulista (ao lado do Clube
Sírio Libanês), na capital.
“É com muito carinho que
estamos preparando este segundo Encontro dos Aposentados
da Caixa para celebrar mais um
ano e compartilhar os melhores

desejos para 2019”, convida
a diretora de Aposentados da
APCEF/SP, Elza Vergopolem.
Para se ter uma ideia, muitas sugestões dadas pelos participantes no Encontro do ano
passado foram estudadas e implementadas pela APCEF/SP.
Um exemplo é a viagem
para Capitólio, em Minas Gerais.
“Os associados pediram
esse passeio e a gente providenciou em duas datas”, conta
Elza.
Para o segundo Encontro,

Viagem para
Capitólio foi
demais!

Dança de salão: remédio da alma e
para o corpo. Participe

A viagem para Capitólio,
Minas Gerais, ocorrida de 9 a
11 de novembro, foi incrível.
Os participantes ficaram
encantados com as lindas paisagens e com os passeios maravilhosos em meio à natureza.
Próxima saída - Será em 26
de novembro, segunda-feira e
vai até dia 29, quinta-feira. Inscrição até dia 23 de novembro.
Seja feliz - Embarque nas
viagens promovidas pela APCEF/SP, garantimos sua diversão e dias de muita alegria!

Os associados da APCEF/
SP, especialmente os aposentados, divertem-se nas aulas de
dança que acontecem na Estúdio de Dança Dance4All, em
São Paulo.
A associada Telma Muta
participa com o marido, Wilson. “Com a dança melhorou
a memória, concentração, coordenação, disposição e a sociabilização, convivendo com
pessoas mais jovens”, contou.
Para a associada, dançar
cura a tristeza, melhora o humor, aquece o corpo e apaga

muitas surpresas estão programadas.
Consulte o site da APCEF/
SP para mais informações, valores e programação (www.apcefsp.org.br).
Participe - Empregados
da Caixa aposentados de todo
o Estado, pensionistas, pais e
mães, sogros e sogras dos associados e convidados.
Inscreva-se -pelo e-mail:
convites@apcefsp.org.br
ou
pelo telefone: (11) 3017-8339.

qualquer dor. “Enquanto a dança trouxer alegrias às nossas vidas, a tristeza terá que aguardar
a sua vez”.
Para participar - Associados da APCEF/SP podem fazer
aulas experimentais e já reservar sua vaga para 2019, além de
ter desconto na mensalidade.
Entre em contato direto no
Estúdio de Dança pelo telefone
(11) 2365-0095 ou vá ao endereço na Rua Domingos de
Moraes, 3077, Vila Mariana,
na capital.

Excursão para Capitólio, saída do
Terminal Rodoviário Barra Funda

Dezembro
Dia 4

Abertura de reservas nas Colônias
- para o mês de fevereiro
Dia 5

2º Encontro dos Aposentados Confira a programação no site
Dia 11

Abertura de reservas nas Colônias
- para o mês de março/2019
Dia 14

Apresentação de dança- na Casa
Zais - Vila Mariana, São Paulo
Natal e Ano Novo

Colônias da APCEF/SP, verifique a
disponibilidade

Para receber informações
da APCEF/SP pelo WhatsApp,
adicione (11) 99900-3146 nos
seus contatos e envie mensagem com seu nome.
(11) 3017-8300
faleconosco@apcefsp.org.br
@apcefsp
facebook/apcefsp
www.apcefsp.org.br

• Avaré, (14) 3848-3000
• Bauru, (14) 3234-6166
• Campos do Jordão, (12) 3662-1431
• Clube, (11) 5613-5600
• Flat, (11) 3017-8306
• Suarão, (13) 3426-3860
• Ubatuba, (12) 3832-2452
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