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Mais um ano está terminando e gostaria de 
apresentar aos nossos associados alguns fatos 
que mais se destacaram em 2019.

Durante as conversações tidas entre APASC e SC, 
procuramos mitigar alguns aspectos que 
certamente poderiam trazer dificuldades para 
nossos associado entre os quais destacamos: a. 
conseguimos que a SC postergasse a data de 
vigência da mudança, inicialmente prevista para 
Outubro, para Janeiro de 2020, facilitando o fluxo 
de caixa de nossos associados com o recebimento 
do 13o em Dezembro; e b. a abertura anual do 
plano de saúde para os associados que decidirem 
mudar de categoria dentro do plano de saúde das 
operadoras, dadas as dificuldades de pagamento 
das mensalidades, um antigo pleito dos nossos 
associados.

O mais importante a ressaltar é que não houve 
qualquer alteração na natureza dos planos de 
saúde continuando os mesmos com todas as 
características de planos coletivos empresariais e 
administrados pela Souza Cruz no que se refere às 
consultas médicas e consultores (Mercer-Marsh), 
à negociação e acertos no índice de reajuste anual 
dos planos de saúde com as operadoras, aos 
acertos prévios com as operadoras para 
alterações de coberturas médicas e hospitalares, à 
intermediação junto às operadoras de eventuais 
reclamações dos usuários e à manutenção de 
canal exclusivo de contato, via 0800..., para os 
aposentados usuários dos planos de saúde Souza 
Cruz.

Como é do conhecimento de vocês, a Souza Cruz 
decidiu realizar mudanças na forma de pagamento 
dos planos de saúde, passando do desconto em 
folha para o pagamento de boletos diretamente às 
operadoras. Este processo contou com a 
participação, desde os primeiros passos, da 
Diretoria Executiva da Apasc e de Antonio Carlos 
Moutinho, nosso "consultor" para assuntos de 
Remuneração e Benefícios.

Sei  que tais mudanças trouxeram certa 
insegurança e incerteza junto aos nossos 
associados, razão pela qual a APASC  enviou 
comunicados, respondeu telefonemas e emails 
visando esclarecer vários aspectos deste 
processo. (ver matéria especial).

Em setembro tivemos a oportunidade de realizar 
nosso tradicional almoço de confraternização no 
Restaurante do Condomínio Nova Ipanema no Rio 
de Janeiro e, na ocasião, pudemos rever velhos 
amigos e ter conversas bastante agradáveis entre 
todos.(ver nota Confraternização Anual).

No último mês de outubro, a APASC foi convidada 
pela FASC para participar da 1a Semana de 
Investimentos promovido por esta última. Este 
evento foi destinado aos aposentados do plano 
Contribuição Definida e tinha como objetivo 
propiciar ao segmento de CDs o entendimento do 
valor do planejamento para as metas de curto, 
médio e longo prazos. Foram apresentadas 
palestras sobre o Cenário Econômico 2020, seu 
impacto nos perfis CDs e a Reforma da 
Previdência.

Finalmente, queremos desejar aos nossos 
associados, aposentados e pensionistas, nossos 
mais sinceros votos de um Feliz Natal e que 2020 
traga para todos nós um ano de realização de 
nossos melhores sonhos.

Mais uma vez ressaltamos que a direção de 
nossas ações neste ano foi sempre no sentido de 
buscar os melhores benefícios aos nossos 
associados e de estreitar os laços que nos ligam à 
FASC e SC, pois todos sabemos que apenas 
através de diálogos e conversações construtivas 
poderemos construir um espaço comum entre 
nossas entidades. 

Conforme mencionamos em nosso último Em 
Pauta, a APASC está tendo a oportunidade de 
participar de reuniões com os responsáveis pela 
elaboração de um plano que visa implementar 
melhorias nos planos de saúde administrados pela 
Souza Cruz. Uma empresa especializada foi 
contratada pela SC com vistas a introduzir 
medidas preventivas na área de saúde para 
empregados ativos e aposentados.

jrcosmo2011@gmail.com



MUDANÇAS NO PLANO DE SAÚDE

desconto no contracheque da FASC.

Com essa mudança, as Operadoras (Sulamerica e 
Unimed VTRP) serão responsáveis  por 
encaminhar as informações anuais a Receita 
Federal, não sendo mais necessária a declaração

Visando melhorar o processo de declaração do 
Imposto de Renda, a Souza Cruz irá alterar o 
processo de pagamento do plano de saúde a partir 
de Janeiro de 2020.  O novo processo de 
pagamento será por boleto bancário enviado 
diretamente pela Operadora, e não haverá mais

saúde do mês de Dezembro, e no início de Janeiro 
haverá a cobrança do boleto referente ao mês 
vigente.

do CNPJ da Souza Cruz no imposto de renda.

No mês de Dezembro de 2019 será realizado o 
último desconto em folha relativo ao plano de

Com a mudança no processo de pagamento, será 
aberta a opção de escolha de um plano diferente 
do que se encontra atualmente. Não será dada a 
opção de alteração de operadora. Para fazer a 
alteração do plano, é necessário preencher o 
formulário de adesão indicando o plano escolhido. 
Os aposentados que não quiserem alterar o plano, 
também deverão preencher o formulário, mas 
assinalando  a operadora e o plano atual nas 
opções disponíveis.

para vigência no mês de Agosto. 

valor do reembolso.

É importante ressaltar que a opção por planos 
inferiores podem alterar a rede credenciada e o

A opção de alteração do plano de saúde será 
aberta em uma janela anual no mês de Junho

Na análise do processo junto as operadoras, foi 
solicitada a carta de concessão da aposentadoria 
fornecida pelo INSS para comprovar que 
os beneficiários são aposentados pelo INSS, e 
dessa forma possam permanecer no plano por 
prazo indeterminado. Caso não tenham mais essa 
carta, ela pode ser consultada e impressa no Portal 
Meu INSS.

Com a preocupação de não haver impacto aos 
a p o s e n t a d o s ,  a  S o u z a  C r u z  f a r á  o 
acompanhamento dos pagamentos junto as 
operadoras, e se necessário contato com os 
aposentados para  or ien tações sobre  o 
pagamento. Porém, o não pagamento do boleto 
por 3 (três) meses consecutivos acarretará na 
suspensão da assistência médica.

O processo de reembolso também sofreu 
mudança. A partir da alteração para boleto 
bancário, o valor do reembolso já será creditado 
com o desconto do % de coparticipação. 
Importante ressaltar que não impacto o valor final;

Como esse procedimento será realizado em 
Janeiro de 2020, a próxima janela de alteração 
ocorrerá em Junho/2021.

A coparticipação, que atualmente é descontada no 
contracheque, dos procedimentos realizados na 
rede credenciada será cobrada no boleto mensal. 
Através do extrato de utilização disponível no Site 
ou Aplicativo da operadora, pode ser feito o 
acompanhamento dos procedimentos realizados e 
valores cobrados.

MATÉRIA ESPECIAL



CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL

Setembro foi marcado pelo almoço de confraternização anual da APASC, que aconteceu no Rio de Janeiro 
(RJ). Na reunião, os reencontros foram celebrados com muita conversa e risadas.

Além disso, no evento, foram sorteados foram brindes entre os presentes e associados pelo Brasil . Ao final do 
almoço, foram distribuídos bombons de chocolate para os participantes do encontro.



Janeiro Fevereiro Março

Evandro Luiz S. Medic - RJ

Sylvio Arnaldo Pecora - PE

João Gabriel Brunelli - RS

Silvio Salvador Senra - RJ

Marcio Luiz Ribeiro - RS

Ellemar Bechert - SC

Roberto da Silva Torres - RJ

Celio Astiurian - PR

Wigold Beck - SC

Valmor Perci Scheibe - SC

Paulo Roberto M.O. Borja - RJ

Guido Knies - RS

Maria Regina de A. Coelho - RJ

Ralph Richard Frank - RJ

Gilberto Mueller - RS

Antônio Reinaldo Bachega - SP

Antonio Aragão Porto - SE

José Hamilto Ruthes - SC

Francisco R. de Albuquerque - CE

Romildo Portes Kempinski - SC

Cesar Zabot - SC

Paulo Eduardo Pessoa C. da S. Santos - RJ

Marize Torres de Carvalho - SP

Laurenio Pedro B. Baldissera - RS

Leonel Luis Holz Freitas - RJ

Teresa Maria de Mattos Leça - PE

Francisco Cesare - RJ

Paulo Roberto Figueiredo Aguiar - RJ

Elui Elemar Krugel - RS

Lydio de Souza Pires - RJ

Ricardo Pena Assis -  RJ

Egon Ritt  - RS

Reinaldo Pires de Oliveira  - SC

José Carlos Vieira -SP

Marielza Scalzo - PE

Maria Regina Rohde - SC

Edson Anuseck - SC

Celia Mariana A. Lima de Seabra - RJ

Walter Luiz Alvares - MG

Leonardo Urias dos Santos - SP

Kenneth Henry Lionel Light - RJ

Darcy Pereira da Rosa - RJ

Antonio Pontes

Ivanette Dias Marchi

Antonio Ezio Bruno

Clinio Jose Bernardi

Claudio Aranalde

Jorge Augusto Rodrigues

Claudio Bellotti

Orlando Pires do Nascimento

Lora Maria Trasel

Ilory Franke

Haroldo Roedel

Clarice Yvonne Herriot

Nilson de Souza Brandão

Marlise Kothe

Jose Martins Cabral

Maria Célia C. Figueiredo

Constantino Luis N. de Mendonça

Osorio Tuyuty de Bitencourt

Leyde Oliveira Troise

Marcos José Ferreira Novellino

Mario Humberto de Lara

Paulo Zeli Lenz Trindade

Godofredo Caetano F. Soare
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