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AGEA encaminha ofício pedindo
solução urgente para o problema

A AGEA encaminhou, no
dia 02 de maio, um ofício
à Fenacef solicitando sua
intervenção junto à Caixa
, no que diz respeito a si-
tuação problemática do
Saúde Caixa. A AGEA
pede uma solução urgen-
te em relação a
inexistência de um pro-
grama de informática para

o processamento do sistema, que
deixou de funcionar em 2005
quando foi cancelado o contrato
com a empresa prestadora do ser-
viço. Isso está acarretando uma
série de problemas para os usuári-
os do Saúde Caixa, como o recen-
te episódio que aconteceu em San-
to Ângelo, quando a Unimed Mis-
sões paralisou os atendimentos.

O supervisor do Saúde Caixa,  Lean-
dro Araújo, explicou a situação atual do
Saúde Caixa  e tranquilizou os associados
da AGEA  em relação a continuidade do
atendimento. Na palestra que aconteceu no
dia 11 de maio, Leandro afirmou que a
RERHI está conseguindo diretamente com
os dirigentes dos hospitais e convênios ga-
rantir a normalidade dos atendimentos para
os beneficiários. A situação mais compli-
cada, mas já resolvida, foi a paralisação
no atendimento da Unimed Missões. A
RERHI realizou o pagamento, diretamen-
te com a empresa, e os associados já estão

sendo atendidos
normalmente.

Hoje, segun-
do Leandro, a si-
tuação está toda
regularizada jun-
to aos profissio-
n a i s
credenciados ao
Saúde Caixa.
“Nosso objetivo é continuar pagando os
credenciados, para que o atendimento seja man-
tido sem nenhum problema para o usuário”. O
supervisor aponta ainda avanços na questão de
credenciamento em Pelotas e um Plano de ação
para novos credenciamentos em Santa Maria,
onde estão sendo realizadas visitas com acompa-
nhamento de alguém da cidade.

RERHI tranquiliza associados em relação aos
atendimentos do Saúde Caixa


