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A pós reunião realizada entre as cooperativas de crédito e a direção da UNIMED, os valores do plano de saúde ofere-
cido aos cooperados foram reajustados em 10% a partir do mês de setembro. 

   A UNIMED havia proposto inicialmente um reajuste de 15%, apresentando planilhas de custos da utilização do convê-
nio. Para chegar ao índice final, as cooperativas assumiram o compromisso de fazer campanhas sobre a melhor utiliza-
ção do plano por parte dos cooperados. Para isso, a UNIMED deverá permitir o acesso das cooperativas a relatórios 
bimensais, dando conta do volumes dessas utilizações. Veja abaixo como ficam os preços do convênio UNIMED, incluí-
dos os imposto, e verifique que, mesmo com o reajuste, ainda são bem menores do que os preços cobrados para os 
planos individuais.  

PLANO NACIONAL (UNIPLAN) 
VALOR MENSAL POR FAIXA ETÁRIA/USUÁRIO 

0 A 17 18 a 29 30 a 59 60 anos ou mais 

ENFERMARIA 104,75 128,59 167,03 303,62 

APARTAMENTO 158,81 201,79 291,55 523,32 

PLANO REGIONAL 

UNIMAX 

VALOR MENSAL POR FAIXA ETÁRIA/USUÁRIO 

0 A 18 19 a 28 29 a 58 59 anos ou mais 

ENFERMARIA 91,58 111,82 145,25 252,80 

T endo à frente o Presidente da 

OCB-Pa, lideranças cooperativis-

tas dos diversos segmentos estive-

ram na Assembleia Legislativa do 

Estado durante a apresentação do 

Projeto de Resolução nº 06/2010, de 

autoria do Deputado Alexandre Von, 

e assinado por outros 22 Deputados, 

que objetiva instituir, em caráter su-

prapartidário, a Frente Parlamentar 

em defesa do cooperativismo no Es-

tado do Pará - FRENCOOP-PA.  

   Na justificativa, os parlamentares reconhecem que o coo-

perativismo “é um sistema sólido e transparente, que fun-

ciona realmente a favor daquelas pessoas que praticam a 

solidariedade dentro de uma estrutura econômica”.  

   A aprovação do projeto é importante para o futuro do 

cooperativismo paraense que, com a Frente Parlamentar 

poderá, finalmente, concretizar a a-

provação das leis que deverão ala-

vancar o desenvolvimento do coope-

rativismo no Pará. A Constituição do 

Estado, de 1989, estabeleceu no art. 

231 que o Estado e os Municípios 

dispensarão tratamento diferenciado 

para o cooperativismo, na forma da 

lei. Vinte anos depois, nem a lei esta-

dual do cooperativismo - já em vigor 

em outros Estados - saiu do papel, o 

que deixa os segmentos cooperativistas refens de projetos 

e programas muitas vezes oportunistas, desprovidos de 

quaisquer critérios técnicos, transparência ou previsão le-

gal de continuidade. 

   Vamos acompanhar de perto a tramitação do projeto 

que, nesse momento, já se encontra para análise da Co-

missão de Constituição e Justiça do parlamento estadual.   
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O  Conselho Monetário Internacional editou a Resolução nº 3.897/10, dispondo sobre a implementação de estrutura de gerencia-
mento de risco de mercado e sobre a apuração do PRE. O aspecto mais importante dessa Resolução constitui-se no fato de 

que, pela primeira vez, o BACEN legisla para o cooperativismo de crédito de forma a levar em consideração - sem abrir mão do 
controle e fiscalização - o tamanho e o volume de operações de cada cooperativa. 
   Ao nivelar por cima todas as cooperativas, algumas normas do BACEN trazem dificuldades para aquelas de menor porte, oneran-
do os custos de observância dessas instituições que  já enfrentam dificuldades para ratear custos com a manutenção do próprio 
sistema. Essa nova Resolução vem reconhecer as diferenças e peculiaridades entre as cooperativas singulares que - como afirmou 
Claude Dorion em palestra no último CONCRED sobre o sistema canadense Desjardins - “são a força motriz do sistema” . 


