
 

 

FENACEF cobra melhorias no Saúde Caixa 

A FENACEF, 

através de sua 

representação no 

Conselho de Usuários 

do Saúde Caixa, 

realizou um 

levantamento 

nacional para 

identificar os 

principais problemas 

e necessidades do 

Plano.  A iniciativa recebeu contribuições de 100 assistidos, de 11 estados 

brasileiros e do DF, e apontou problemas na rede credenciada como a 

principal preocupação.  

Neste caso, os usuários relatam a falta de profissionais e 

estabelecimentos de atendimento à saúde e os descredenciamentos como as 

questões mais críticas. A pesquisa apontou também os problemas no 

atendimento,  que incluem a demora na marcação de consultas e a falta de 

atualização de informações das redes credenciadas; a necessidade de 

processos mais transparentes no plano; os problemas de comunicação e 

canais de atendimento; as dificuldades e burocracia para obtenção de 

reembolso de despesas médicas; as cobranças indevidas e as deficiências nos 

sistemas utilizados no Plano. 

 Segundo Edgard Lima, presidente da FENACEF, a melhoria do Saúde 

Caixa é uma das bandeiras de maior importância para a entidade e garante 

que não medirá esforços para buscar soluções para isso.  
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Participe do Chá da Amizade de primavera 

Para brindar a estação mais colorida do 

ano, a AGEA promove no dia 28 de setembro 

o Chá da Amizade de primavera. Todos estão 

convidados para esse momento de lazer e 

integração, que acontece a partir das 15h, no 

Salão Nobre da AGEA. Para melhor 

organização do evento, é importante que os 

interessados devem se inscrever na secretaria 

da AGEA ou pelo telefone (51) 3228-8770, com a Carla. 

Atenção associados de Estrela! 

A diretoria da AGEA estará em Estrela, no dia 27 de setembro, para uma reunião com 

os aposentados e pensionistas da regional. O encontro acontecerá na sede da APCEF, 

a partir das 17h, na sede da APCEF, com jantar de integração. Todos os aposentados 

e pensionistas estão convidados para as reuniões que irão discutir temas de interesse 

de todos, ligados à Caixa, a FUNCEF e o INSS.  

Curso de Bridge na AGEA 

 A AGEA está oferecendo aos associados e familiares um curso prático de 

bridge – o esporte da mente.  As inscrições estão abertas e aulas iniciarão no mês 

outubro, nas terças e sextas-feiras, das 14h30 às 16h30, na sede da AGEA (Rua dos 

Andradas, 943, 11º andar). Ao todo, serão oito aulas e o valor do curso é de R$ 

120,00. Os interessados devem entrar em contato com a secretaria da AGEA pelo 

telefone (51) 3228-8770. O curso de bridge é uma ótima oportunidade para exercitar 

a mente, o raciocínio lógico e ocupar o tempo livre. 


