EDITORIAL

SEGUINDO EM FRENTE
O passar dos anos traz a maturidade que já fez falta
em alguma situação de nossas vidas. Agora, em junho, a CAPESESP completa 59 anos e caminha para
se tornar uma sexagenária. Ao contrário dos seres
vivos, as empresas têm a escolha de como envelhecer: tornam-se ultrapassadas ou renovam-se.
Na Entidade fizemos a segunda opção. Não desprezamos qualquer das experiências vividas e as usamos para enriquecer e fortalecer a instituição e o
relacionamento com nossos associados. Mas não ficamos parados no tempo.
Buscamos a reciclagem de conhecimento, buscamos o novo. Fazemos de
cada dia um desafio para aperfeiçoar as rotinas e melhorar.
E para isso não há opção. As novas tecnologias nos impõem estar conectados
aos novos tempos. A comunicação precisa ser mais veloz? Investimos em novas
formas de comunicar, usando a internet e disponibilizamos mais serviços online.
Por outro lado, precisamos também respeitar o tempo daqueles que viveram

em outras épocas e se sentem mais à
vontade com os impressos.
E assim vamos caminhando, usando nossa experiência para encarar o
novo, sem medo de enfrentá-lo. Uma
palavra que pode nos descrever é resiliência, que é a capacidade de lidar
com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas,
encontrando soluções estratégicas
para enfrentar e superar as adversidades. Resilientes, rumo ao 60 anos,
nosso Jubileu de Diamante!
João Paulo dos Reis Neto
Diretor-Presidente da CAPESESP
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POR DENTRO DA CAPESESP

POR QUE ATUALIZAR

OS DADOS CADASTRAIS?

M

uitas vezes mudamos de casa, telefone, local de trabalho e não
atualizamos os dados nas instituições que nos relacionamos.
Normalmente, essa atitude gera transtornos.

No caso da CAPESESP, a relação com os seus associados é de prestação de
serviços e concessão de benefícios, que dependem da contrapartida financeira por parte dos beneficiários. Para tudo isso são necessários os dados
cadastrais atualizados.

Veja:

e-mails e mensagens de texto por celular para entrar em contato com seus
beneficiários. Portanto, endereço eletrônico correto e número do celular atualizado garantem que o associado sempre
esteja bem informado. Em breve iniciaremos campanha de recadastramento
desses dados, mantenha-se informado.

Para envio de boletos de pagamento de contribuições, é fundamental que o
endereço esteja atualizado e correto. Caso o boleto não chegue ao endereço
do associado, a opção é emitir a segunda via no site da CAPESESP. Se isso
não for feito e não ocorrer o pagamento, depois de um prazo, o associado
poderá ser desligado. Ou seja, por conta do endereço desatualizado, a consequência pode ser o desligamento.

Só para citar um exemplo, no processamento da concessão do Auxílio Medicamento de Uso Contínuo, são enviadas
mensagens para o celular do titular para
confirmação e liberação dos medicamentos. E o benefício não é processado se estes dois dados não forem informados no
formulário de solicitação.

Hoje em dia, não é preciso dizer, a comunicação está dinâmica e rápida. O uso de
Correios e serviços de entrega tem se limitado ao mais estritamente necessário.
Na CAPESESP não é diferente. Cada vez mais a Entidade está usando o envio de

Por isso, mantenha os seus dados cadastrais atualizados. Esta é a melhor forma de
se relacionar com a CAPESESP.
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BALANÇO DOS SEIS
PRIMEIROS MESES DE PSF É POSITIVO

D

esde janeiro do ano passado, a CAPESESP e seus associados vêm convivendo com novos nomes e situações as quais não estavam acostumados: Direção Fiscal, reservas financeiras para a saúde, Programa de Saneamento Financeiro, entre outras.
Por determinação da Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), as operadoras de plano de
saúde passaram a constituir reservas financeiras, que visam garantir
a solvência dos planos, ou seja, a
capacidade de cumprir os compromissos com os recursos que constituem seu patrimônio ou seu ativo.

Até 2009, quando a ANS editou as normas sobre as reservas financeiras, esta não
era necessariamente uma preocupação da CAPESESP, pois o CAPESAÚDE é
um plano sem fins lucrativos, o que significa que as suas receitas deviam ser
suficientes para cobrir as despesas, com a formação de um fundo, denominado
Assistencial, para cobertura de imprevistos. As “sobras” eram necessariamente
reinvestidas no plano ou usadas em benefícios para melhoria da qualidade de
vida da população assistida.
Desta forma é que foi possível ter uma cobertura maior que a prevista no rol
de procedimentos obrigatórios da ANS, conceder o Auxílio Medicamento de
Uso Contínuo, Reembolso Medicamento, investir no gerenciamento da saúde
de pacientes crônicos, dentre outros.
Mas lei é para ser cumprida. E assim, a CAPESESP iniciou sua luta para formação das reservas, em um período em que a inflação da saúde foi sempre superior à oficial; em que houve envelhecimento e não renovação da população
assistida, gerando maior despesa; novas e caras tecnologias incorporadas aos
tratamentos; intensa judicialização do setor de saúde, quando juízes determinam a cobertura de procedimentos não previstos em contrato; e por aí vai.
Como não foi possível compor as reservas em sua totalidade, em janeiro de
2016, a ANS decretou o Regime Especial de Direção Fiscal, com a determinação de ser implantado um Programa de Saneamento Financeiro, a partir de
agosto do mesmo ano, com duração de 36 meses.

Cabe destacar que durante a Direção
Fiscal, a ANS nomeia um representante (Diretor Fiscal) para acompanhar
in loco o desenvolvimento dos trabalhos na Operadora de Saúde, bem
como avalia detalhadamente a situação financeira do plano, sendo importante mencionar que não foi detectado pela referida Agência Reguladora
nenhum fato ou indício de irregularidade na Administração da Entidade.
É certo que as medidas já implantadas com o Programa de Saneamento
trouxeram impactos financeiros para
os associados. Entretanto, o balanço dos seis primeiros meses do PSF
indica que as metas poderão ser
cumpridas dentro do período determinado, caso as demais medidas
apresentadas no Programa sejam
aplicadas nos prazos estabelecidos.
O resultado, apesar de positivo até
o momento, não nos deixa relaxar. É
preciso cumprir o previsto a fim de
que a CAPESESP consiga alcançar
todos os objetivos.

E
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CAPESESP REALIZA
SEMINÁRIOS PARA CONSELHOS
C

om o objetivo de municiar os Conselhos Deliberativo e Fiscal das mais atualizadas informações e conhecimentos sobre entidades fechadas de previdência complementar, a CAPESESP realizou no final de março mais um treinamento, enfocando gestão atuarial e gestão de investimentos.
Todas as atividades das entidades de previdência são regulamentadas e as regras
têm que ser seguidas rigorosamente. No caso dos investimentos, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Comissão de Valores Mobiliários
e Banco Central determinam segmentos e percentuais de investimentos do patrimônio das entidades.
Já a área atuarial trabalha com os cálculos dos recursos garantidores dos benefícios
dos participantes e de seus dependentes na Previdência. São considerados os benefícios já concedidos e os de prestação futura (a conceder). Esses cálculos levam em
consideração todas as probabilidades, visando assegurar a existência dos recursos
quando forem efetivamente necessários.
O treinamento aconteceu no Rio de Janeiro, aproveitando-se as datas das reuniões
regulares de ambos os Conselhos, que ocorrem sempre no final de cada mês.
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ASSOCIADOS DA CAPESESP DEVEM
ENVIAR CÓPIA DO CONTRACHEQUE
PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS
A

partir de setembro/2016, a remuneração do servidor e dos pensionistas passou a ser depositada exclusivamente em conta salário por determinação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Após
o depósito, os valores são automaticamente transferidos para outra conta,
denominada ‘outras operações’.
Desde então, a CAPESESP tem encontrado dificuldades para realizar operações de crédito de benefícios e de débito de contribuições, pois a categoria
‘conta salário’ somente permite o depósito dos respectivos proventos.
Nos contracheques de cada servidor ou pensionista consta a informação dos
dados da conta salário e da conta para outras operações, entretanto, a CAPESESP possui informação cadastral apenas da conta salário.
Por este motivo, é necessário que o servidor ou pensionista forneça para a
CAPESESP uma cópia de seu contracheque com a informação dos dados da
CONTA PARA OUTRAS OPERAÇÕES.
Sem esta atualização na base de dados, a CAPESESP fica impossibilitada de
pagar benefícios, reembolsos, devoluções, efetuar débito em conta, creditar
empréstimos, entre outras operações.

Veja abaixo como fazer:

1
3

Acesse o contracheque pela internet, fazendo
o login e informando a senha (https://sso.
gestaodeacesso.planejamento.gov.br/);

Caso prefira, imprima seu contracheque e
tire uma foto de celular do mesmo;

2
4

Após a visualização do contracheque,
faça uma cópia do mesmo em PDF,
salvando-a em seu computador;

Envie o arquivo em PDF ou a foto do celular para contracheque.dic@capesesp.
com.br, informando no assunto CÓPIA
DE CONTRACHEQUE

As cópias dos contracheques também poderão ser enviadas para as unidades regionais da CAPESESP. Confira os
endereços dos Escritórios no site da CAPESESP. Não é possível fazer esta atualização por telefone.
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CAPESESP RUMO

AOS 60 ANOS

No dia 18 de junho, a CAPESESP completou 59 anos de existência e ruma
ao Jubileu de Diamante, 60 anos.

D

atas desse porte costumam convidar à reflexão, ao retrospecto. Poucas
empresas conseguem manter a solidez por tanto tempo em tempos tão
difíceis. Isto traz uma comparação interessante com o próprio diamante, que
é considerado o mais duro material de ocorrência natural que se conhece,
com uma dureza de 10 (valor máximo da escala de Mohs, que quantifica a
rigidez dos materiais). Ele se forma no interior da terra, a 150 km de profundidade, em altíssimas e constantes temperaturas, que podem chegar 1500o C.
Chega à superfície trazido pelo magma vulcânico. Ou seja, sua existência e
trajetória não são fáceis.

a doença impõe, cada pessoa é única em seu sofrimento. Atrás de todo
senso de solidariedade que move a
CAPESESP desde sua criação, estão
normas regulamentares, legislação,
controle de receitas e despesas, que
infelizmente, podem fazer com que
alguns interesses não sejam plenamente atendidos.

Nesses quase 60 anos, a CAPESESP passou por algumas intempéries. De
1958 a 1984, atuou apenas no segmento de pecúlios. A partir de 1985, entrou
com a complementação de benefícios previdenciais. Até então, em “temperatura constante”. Em 1990, com a decretação do Regime Jurídico Único para
os servidores públicos federais, quando os benefícios previdenciais passaram a ser integrais e pagos diretamente pela União, alguns entenderam que a
Entidade deveria ser extinta, pois perdera a razão da existência.

Hoje, a CAPESESP passa por momentos em que sua capacidade de recuperação é mais uma vez colocada à prova,
com a determinação do Programa de
Saneamento Financeiro (PSF) determinado pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), que visa à composição das reservas tornadas obrigatórias pelo órgão regulador. Você verá na
matéria de balanço dos seis primeiros
meses do PSF que este desafio também tende a ser superado.

Aí, foi a hora de se reinventar e a CAPESESP, enquanto entidade de previdência, passou a oferecer a seus participantes apenas cobertura para os “benefícios de risco”, e para aqueles que não eram pagos integralmente pela União,
e criou o CAPESAÚDE, seu plano de benefícios assistenciais, que não só manteve como fez a Entidade crescer.
Administrar um plano de saúde e
sem fins lucrativos não é a tarefa
mais fácil. Trabalha-se sempre no
limite, lidando com o bem mais precioso que cada pessoa tem: sua saúde. Ao adoecer, pela fragilidade que

E assim, a CAPESESP continua sua trajetória, chegando aos 60, mas desejando ir mais longe, Cumprindo a sua
missão, que é de oferecer serviços
assistenciais e previdenciais, de excelência, que proporcionem bem-estar
no presente e tranquilidade no futuro.
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ENTENDA SEU PLANO DE SAÚDE

COM CARTILHAS E VÍDEOS
------------------------------------------------------------------------------------------

E

seuPlano de Saúde

V

ocê já viu no site da CAPESESP na internet a série “Entendendo seu plano
de saúde”? Não? Então, acesse: www.capesesp.com.br e usufrua de uma
série de cartilhas e vídeos que mostram o funcionamento do CAPESAÚDE e
dá dicas sobre a melhor forma de usufruir de todos os benefícios.

Cartilhas

Já foram lançadas quatro cartilhas e vídeos com temas diferenciados. A intenção é publicar outras, para que você fique bem informado sobre os detalhes do CAPESAÚDE. A linguagem é simples e as ilustrações ajudam a entender o conteúdo.
O lançamento destas e de outras publicações faz parte do esforço da administração da CAPESESP em se relacionar com transparência com os associados. E
a melhor forma de ser transparente é informando da maneira mais clara possível.
Se existe algum tema que você gostaria de ver melhor explicado, entre em contato com a CAPESESP e sugira através do e-mail acs@capesesp.com.br. Sua
sugestão será avaliada e, na medida do possível, transformada em publicações.
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