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Informativo

Prezado(a) associado(a),

Quem diria que chegaríamos em 2021 ainda vivendo sob o 

“fantasma” da pandemia? O importante é que, apesar das tris-

tes perdas econômicas e afetivas, o mundo tem conseguido 

avançar na luta contra a Covid-19, do mesmo modo com que 

a Anaphab permanece viva e atuante na luta pelos nossos di-

reitos como aposentados. O ano foi atípico, mas rendeu alguns 

fatos relevantes que merecem ser lembrados:

• Conscientes das possíveis difi culdades fi nanceiras impostas 

pela pandemia a nós, assistidos, a Funcef e a PREVHAB sus-

penderam temporariamente a cobrança das prestações de em-

préstimos ao longo do primeiro semestre;

• A Covid-19 também afetou o calendário de eventos da Fun-

cef, que adiou suas eleições para a escolha dos representantes 

de participantes e assistidos em seus Conselhos Deliberativo 

e Fiscal. Já na PREVHAB, o processo eleitoral ocorreu sem 

prejuízos - inclusive diversos associados foram candidatos e 

acabaram eleitos para compor os Conselhos e a Diretoria da 

Entidade pelos próximos quatro anos;

• Ainda por conta da pandemia, adequamos o nosso funciona-

mento na Sede, passando a realizar atendimentos telefônicos 

exclusivamente às quartas-feiras, das 12h às 17h;

• Por fi m, e sem infl uência da Covid-19, empresas de todo o 

Brasil tiveram que se adequar à Lei Geral de Proteção de Da-

dos (LGPD), cujas diretrizes estamos estudando para reforçar 

e garantir a segurança dos dados pessoais de todos os nossos 

associados.

Que 2021 seja um ano de esperança e saúde para que possa-

mos nos rever novamente em breve e retomar a confraterniza-

ção anual, que acabou não ocorrendo no último ano.

Até a próxima edição! Boa leitura.

Editorial Leia mais nesta edição:
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Atenção beneficiários do Plano Saúde CAIXA: com a virada do ano, o custeio do plano sofre alte-

rações que implicam em desconto nos benefícios pagos pela Funcef em razão de convênio com a 

patrocinadora Caixa. Confira as mudanças:

Alteração no plano de custeio do 
Saúde Caixa já vale a partir de janeiro/21

2

 Até 
31/12/2020

A partir de 
janeiro de 2021 

(modelo transitório) 

Mensalidade do titular 

2%

3,50%

Mensalidade do dependente direto 
0,4% por 

dependente
Mensalidade do dependente indireto 

R$ 110
por dependente

Teto de mensalidade para o grupo familiar  
(exceto para dependentes indiretos) 

Não havia 4,30%

Valor de coparticipação (exceto para tratamentos oncológicos, 
internação e Pronto Atendimento / Pronto Socorro)

20% 30%

Valor de coparticipação para tratamentos  
oncológicos

20% Isento de coparticipação

Valor de coparticipação para internação 20% Isento de coparticipação

Valor de coparticipação para 
Pronto Atendimento / Pronto Socorro

20% R$ 75

Teto anual de coparticipação por grupo familiar R$ 2.400 R$ 3.600

Em caso de dúvida sobre as mudanças na 
forma de custeio, procure um dos canais de 
atendimento do Saúde CAIXA listados abaixo:

ATENDIMENTO TELEFÔNICO 24 HORAS: 
0800 095 6094

WHATSAPP: (61) 99186-5878 (somente para 
processos de cadastro de beneficiários e reem-
bolso, ambos devem ser solicitados pelo titular)

FALE CONOSCO: 
www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco 
(para solicitações, sugestões e elogios)

Obs.: Beneficiário => preencher dados solici-
tados => anexar arquivos (se necessário) => 
clicar em Enviar => Anotar número do pro-
tocolo para acompanhamento => Aguardar  
retorno por e-mail.

AUTOATENDIMENTO: 
autosc.caixa.gov.br/autosc/logininternet.asp 
(para solicitações, consulta a informações e 
acompanhamento de processos AUTOSC)

PORTAL: 
saude.caixa.gov.br/PortalServicosPRD/Home 
(logar para consultar os extratos financeiros)

CHAT: hat-saudecaixa.meeta.com.br ou www.
centralsaudecaixa.com.br (clicar na imagem 
Atendimento on-line - lado direito da página - 
para entrar e para sair).
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A internet é o espaço ideal para a circulação de 

notícias falsas. E é claro: algo tão importante e 

noticiado quanto a vacina contra a Covid-19 

não sairia ileso. Mas não há motivos para se pre-

ocupar — você deve se vacinar assim que chegar 

a sua vez!

A vacina é segura e efi caz?

Um dos mitos veiculados a respeito da ineficá-

cia da vacina se deu pela rapidez com que ela 

foi desenvolvida, enquanto outras demoraram 

anos e até décadas para ficarem prontas. Na 

realidade, estudos com mais de dez anos de 

existência estão por trás das vacinas contra o 

novo coronavírus e permitiram o seu desen-

volvimento mais veloz. Os testes clínicos, que 

são outra fase necessária e cuidadosa, pude-

ram ser mais rápidos também graças à grande 

quantidade de voluntários disponíveis, o que 

não ocorre normalmente com outras doenças. 

E o mais importante: apesar dos boatos, não 

há qualquer relato de morte causada por rea-

ção alérgica aos componentes dentre as mais 

de 15 milhões de pessoas já vacinadas em de-

zenas de países.

Por que você deve se vacinar 
o quanto antes?

Quanto mais vacinados, menor é a circulação 

do vírus — ou seja, ele contamina menos pesso-

as. Logo, além de proteger a si mesmo(a), você 

protege o próximo. Para que o Brasil alcance a 

chamada “imunidade de rebanho”, especialistas 

afi rmam que mais de 75% da população precisa 

ser vacinada.

A quantidade de doses disponíveis ainda é limi-

tada e tem prazo de validade. Por isso, é essen-

cial respeitar o calendário de vacinação e com-

parecer ao posto quando chegar a vez da sua 

faixa etária. No município do Rio de Janeiro, 

por exemplo, a previsão é vacinar todas as pes-

soas a partir de 75 anos até o fi m de fevereiro e 

todos com mais de 60 anos até o fi m de março.

Vacinação contra a Covid-19: 
entenda por que ela é importante e segura
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Precisa ligar a cobrar para a ANAPHAB? 
Então utilize o código 15!

Ao realizar ligações a cobrar para a 
sede da ANAPHAB, utilize sempre 
o código 15, da operadora Vivo.

A pandemia continua a afetar o 
serviço dos Correios e, com isso, 
não estamos recebendo as fatu-

ras de outras operadoras regu-
larmente, gerando cobrança de 
multas por atraso de pagamen-
tos e demais contratempos para a 
Associação.

Agradecemos a sua compreensão!
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PREVHAB: 
aos 49 anos, Entidade segue 
trajetória de excelência
Apesar do ano difícil devido à pande-
mia da Covid-19 e à crise econômica 
global que ela gerou, além das per-
das afetivas, a PREVHAB celebrou 
os seus 49 anos de existência em 
dezembro de 2020 de forma serena 
e confi ante - conseguindo, inclusive, 
manter a rentabilidade positiva dos 
investimentos do Plano Plenus.

Em nota divulgada em seu site, 

a Entidade pontuou que “a ado-
ção de estratégias assertivas para 
mitigar os riscos e reduzir possí-
veis perdas foi um desafi o gigan-
te para todos os fundos de pen-
são brasileiros”, destacando ainda 
que, nesse cenário, sua atuação 
fi rme e voltada para a segurança 
do patrimônio de todos os partici-
pantes comprova a excelência da 
sua gestão.

E quanto ao REG/Replan Não Saldado?

De acordo com a Entidade, neste pla-
no o reajuste no benefício pago pela 
FUNCEF é o mesmo do aumento na 
CAIXA, na data de assinatura do acor-
do coletivo de trabalho entre patroci-
nadora e entidades sindicais, que foi 
de 1,5% em setembro de 2020.

Assistidos da FUNCEF nos planos 
REG/Replan Saldado e REB têm 
reajuste de até 5,45% nos benefícios
A partir de janeiro de 2021, o be-
nefício dos aposentados e pen-
sionistas dos planos REG/Replan 
Saldado e REB da FUNCEF será 
reajustado em até 5,45%, de acor-
do com o INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor) acu-
mulado entre janeiro e dezembro 
de 2020.


