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Prezado(a) associado(a),

Fatores internos e externos têm agravado a situação 
econômica do País, provocando desafios ainda maiores 
que aqueles vividos pelos fundos de pensão brasileiros 
em 2020. Inflação em constante alta, crise institucional 
entre os poderes e perspectiva de baixo crescimento 
do PIB, além do risco de uma possível crise em alguns 
setores da economia chinesa, estão assustando os in-
vestidores, provocando intensa volatilidade no merca-
do financeiro e aumentado os obstáculos para a obten-
ção de rentabilidades satisfatórias nos investimentos 
em diversos segmentos.

Com isso, a maioria das Entidades Fechadas de Previ-
dência Complementar não tem conseguido, com suas 
aplicações, atingir as metas atuariais dos seus planos 
de benefícios — e tanto a PREVHAB quanto a FUNCEF 
não têm fugido a essa regra. Estamos atentos ao com-
portamento do mercado e também à gestão dessas En-
tidades no que diz respeito à mitigação dos riscos e à 
proteção do nosso patrimônio, como participantes.

E é com esse olhar cauteloso que aguardamos o fim de 
2021, cientes de que a situação é conjuntural e que 
crises semelhantes já ocorreram no passado — e, com 
o passar do tempo, houve recuperação.

Até a próxima!

Diretoria Executiva

Editorial
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Conforme regras da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS, o aten-
dimento de urgência ou emergência, 
quando assim caracterizado pelo 
Médico Assistente, deve ser tratado 
de forma imediata. Basta que o be-
neficiário apresente o cartão vigente 
(em plástico, papel ou digital) e um 
documento oficial com foto — logo, 
não é necessário aguardar qualquer 
senha de Autorização Prévia e nem 
a verificação da elegibilidade do be-
neficiário para atendimento. É o que 
reforçou o Saúde CAIXA em notícia 
publicada em seu site, em setembro.

A nota ainda informa que, com o ob-
jetivo de regularizar o atendimento, 
todas as guias e documentos per-
tinentes serão analisadas pelo Mé-
dico Auditor do Saúde CAIXA, no 
prazo acordado com o Prestador 
Credenciado, via auditoria in loco 
ou análise das contas/guias, con-
forme Cronograma de Pagamento. 
Mas atenção: nas situações em que 
houver auditoria in loco, o Creden-
ciado deverá apresentar ao profis-
sional auditor os documentos que 
comprovem a urgência/emergên-
cia do procedimento, bem como o 
serviço prestado, os materiais (in-
clusive OPME) e os medicamentos 
utilizados.

Saúde CAIXA: atendimentos de urgência ou 
emergência não requerem Autorização Prévia
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CONHEÇA A LEGISLAÇÃO E 
EXIJA SEUS DIREITOS

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR - ANS Nº 259, DE 17 DE JUNHO DE 2011

Dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano pri-vado de assistência à saúde e altera a Instrução Normativa – IN nº 23, de 1º de dezembro de 2009, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO.

CAPÍTULO II
DAS GARANTIAS DE ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO

Seção I
Dos Prazos Máximos Para Atendimento ao beneficiário

Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das cobertu-ras referidas no art. 2º nos seguintes prazos:
...
XIV – urgência e emergência: imediato.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CONSU 
N° 08, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1998

Dispõe sobre mecanismos de regulação nos Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde.

Art. 2º Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados:
...
V – utilizar mecanismos de regulação, tais como autorizações prévias, que impeçam ou dificultem o atendimento em situações caracterizadas como de urgência ou emergência.
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Quase 70% dos participantes 
dos Planos REG/Replan Saldado 
e Não Saldado que se manisfes-
taram através de votação online 
promovida pela FUNCEF — de 
forma a identificar o seu interes-
se em alongar o prazo e de pa-
gamento e as taxas atuariais dos 
equacionamentos — optou por 
manter os termos vigentes. Pou-
co mais de 20 mil participantes 
ativos e assistidos votaram: quó-
rum que, dentro de um universo 
de mais de 60 mil pessoas, foi 
suficiente para que a Fundação 
validasse o processo de consul-
ta. Portanto, isso significa que:

• no Plano Reg/Replan 
Saldado
- serão mantidos os prazos es-
tabelecidos à época da imple-
mentação de cada um dos atuais 
equacionamentos (2014, 2015 
e 2016): 1,5 vez a duração do 
passivo do Saldado. Hoje, os 
prazos remanescentes, a contar 
de jan/2022, são de 140 meses, 
159 meses e 176 meses, com o 
de maior prazo finalizando em 
ago/2036.
- serão mantidos os valores es-
tabelecidos, que chegavam a  
R$ 19,3 bilhões ao final de 2020, 
com responsabilidade paritária 
da patrocinadora, considerando-
-se a atualização pela meta atu-
arial e a dedução das contribui-
ções no período;

- serão mantidas as alíquotas  
de contribuições extraordinárias 
atualmente praticadas em todos 
os Planos de Equacionamento, 
que totalizam 19,25% do bene-
fício saldado.

• no Plano Reg/Replan 
Não Saldado
- serão mantidos os prazos es-
tabelecidos à época da imple-
mentação de cada um dos atu-
ais equacionamentos (2015 e 
2016): 1,5 vez a duração do pas-
sivo do Não Saldado. Hoje, os 
prazos remanescentes, a contar 
de jan/2022, são de 191 meses 
e 196 meses, com o de maior 
prazo finalizando em abr/2038;
- serão mantidos os valores esta-
belecidos. Atualizados pela meta 
atuarial e deduzidos das contri-
buições no período e do supe-
ravit acumulado em 2020, esses 
valores chegavam a R$ 1,65 bi-
lhão em dez/2020. Deste total, 
R$ 940,5 milhões correspondem 
à parte dos ativos e assistidos;
- serão mantidas as alíquotas 
de contribuições extraordiná-
rias atualmente praticadas em 
ambos os planos de equaciona-
mento, incidentes sobre os sa-
lários de participação dos ativos 
e dos benefícios efetivos dos  
assistidos.

As informações acima foram divul-
gadas no site da Funcef.

FUNCEF: taxas atuariais e prazos 
dos equacionamentos dos Planos 
REG/Replan são mantidos a 
pedido dos participantes

Reforçamos que, em virtude 
da implantação da Política de 
Privacidade, a PREVHAB infor-
mou que a senha de acesso à 
Área do Participante deverá ser  
recadastrada.

Portanto, se você é assistido(a) 
do Plano Plenus, faça o reca-
dastro da sua senha para aces-
sar o sistema — onde é possível 
verificar o contracheque, os da-
dos cadastrais e outras informa-
ções fundamentais para o seu  
acompanhamento.

Assistido(a) da 
PREVHAB, você 

recadastrou 
sua senha de 

acesso à Área do 
Participante no 

site da Entidade?

RELEMBRE 
O PROCEDIMENTO 
DE RECADASTRO 

DA SENHA

Acesse www.prevhab.com.br 
e, no topo da página, clique 
em “Esqueci minha senha”. 
Depois, digite o seu e-mail 
para receber uma nova senha 
na sua caixa de entrada.
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Associação Nacional dos
Ex-Empregados do BNH

Participantes de Planos de Previdência

Endereço:
Rua das Marrecas, nº 39 - sala 701

Centro - Rio de Janeiro/RJ

Telefones / Fax:
(21) 2262-1354 / (21) 2526-1075

E-mail: anaphab@hotmail.com
Site: www.anaphab.com.br

Diretoria Executiva

Presidente:
Dagoberto Ney Vieira

Diretor de Previdência,
Comunicação e Articulação:

Marcio Miller Santos

Diretora de Administração
e Patrimônio:

Sergio Brandão Martins

Conselho Deliberativo - Titulares
Antonio Francisco da Silva

Elenir Albuquerque Q. Gonçalves
João Cesar de Oliveira Lima

Mauro Souza Monte
Oswaldo Severino Levy Lessa

Conselho Deliberativo - Suplentes
Américo Ferreira Filho (in memorian)

Dilma Soares Chen
Myriam das G. C. de Vasconcellos
Rosane Amaral dos Santos Lopes

Vânia Raimunda S. N. Botelho

Conselho Fiscal - Titulares
Luiz Carvalho Frota Correia
Roberto de Souza Aguiar

Vera Lúcia Hol Pereira

Conselho Fiscal - Suplentes
Coracy Lopes de Oliveira

Maria Isabel Lima Cardoso
Nelly Azevedo Matolla

Representantes Regionais:
Myriam das G. C. de Vasconcelos - DF
Thereza Aurélia Alvares Vidigal - MG

Empréstimos Emergenciais
O atendimento para a solicitação de 
Empréstimo Emergencial está dispo-
nível apenas às segundas e terças-
-feiras, das 13h30 às 17h, de modo 
a permitir que a liberação do crédito 
ocorra sempre às quartas-feiras, ao 
final do expediente, por transferên-

cia bancária. Além disso, é necessário 
que os pedidos sejam realizados entre 
o primeiro dia útil e o dia 23 de cada 
mês. Cabe lembrar que o valor máxi-
mo oferecido é de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais), com prazo máximo para 
desconto em até 12 (doze) meses.

Rapidinhas

• Prestes a completar 50 anos, a 
PREVHAB planeja novidades para 
celebrar a data e que incluem a mo-
dernização da sua imagem para a 
atração de novos públicos, a fim de 
garantir sua perenidade por mais 50 
anos. Estamos aguardando o que virá 
por aí.

• Atenta aos desafios da Lei Geral de 
Proteção de Dados, a FUNCEF no-
meou, desde o ano passado, Augusto 
Miranda (Diretor de Administração) 
como o seu Data Protection Officer 
(DPO). Caso queira informações ex-
clusivamente a respeito da privacida-
de dos seus dados na Fundação, con-
tate-o pelo e-mail dpo@funcef.com.
br ou no telefone (61) 3329-2490.

Saúde: já está disponível a 
dose de reforço da Covid-19!
O Ministério da Saúde anunciou 
que todos os brasileiros com mais 
de 18 anos estão aptos a tomar 
uma terceira dose da vacina contra 
a Covid-19, desde que a aplicação 
da segunda dose tenha completado  
5 meses (no caso dos imunizantes 
CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca).
 
Mas atenção: para quem tomou a 
vacina da Janssen, que era de dose 

única, uma nova 
dose é reco-
mendada — po-
rém com um intervalo menor, de 
apenas 2 meses.

Fique atento(a) às datas que cons-
tam em seus comprovantes de va-
cina e, caso esteja apto(a), procure 
um posto de saúde para tomar a sua 
dose de reforço!

Assessoria Jurídica
Os associados da ANAPHAB podem contar com a consultoria 
jurídica da Dra. Liliana Cristina do Carmo: 
• Endereço: Rua João da Mata, 160 - Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 
• Telefone: (21) 98462-5252


