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E 
m reunião realizada no dia 06 de julho, os representantes das 

Cooperativas de Crédito discutiram com Diretores da UNIMED o 

índice de reajuste do plano de saúde, cuja data base é o mês de 

setembro de cada ano. 

    Inicialmente, a Cooperativa de Médicos propôs um reajuste de 

25,90%, com base em planilhas de utilização do plano, pelo conjunto das 

Cooperativas que, de pronto, se manifestaram contrárias ao índice pro-

posto, mostrando que um reajuste dessa dimensão iria inviabilizar a utili-

zação do plano pelos cooperados, em sua maioria servidores públicos 

cujos reajustes salariais não atingem nem dois dígitos. 

   Após várias rodadas de negociações, os dirigentes da UNIMED con-

cordaram em fixar o índice de reajuste em 10,5%, que entra em vigor a 

partir do mês de setembro do corrente ano, garantida a regra de que, 

nesse mês, o ingresso de novos usuários se dará sem carência. 

   A Sicoob Cooesa já está comunicando o reajuste a seus associados, concedendo, aos que queiram cancelar ou alte-

rar o plano, o prazo até 30 de julho. Ao mesmo tempo, as Cooperativas irão estabelecer um programa conjunto para ori-

entar seus filiados a utilizarem o plano de saúde de forma mais cuidadosa e racional, tendo em vista que, na hora de 

discutir reajuste, o que mais pesa é o volume de utilização do Plano. 

PLANO NACIO-

NAL 

UNIPLAN 

VALOR MENSAL POR FAIXA ETÁRIA / USUÁRIO 

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

ENFERMARIA  R$ 115,75  R$  142,10  R$ 184,57  R$  321,06 

APARTAMENTO 
 R$ 175,48  R$  222,99  R$ 322,16  R$  578,27 

    

PLANO REGIO-

NAL 

UNIMAX 

VALOR MENSAL POR FAIXA ETÁRIA/USUÁRIO 

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

ENFERMARIA 
 R$ 101,20  R$ 123,27  R$  160,51  R$ 279,34 

A  correção do valor da mensalidade de um plano 

de saúde tem como fatores três situações bási-

cas: sinistralidade, mudança de faixa etária e reajus-

te financeiro decorrente de variação dos custos as-

sistenciais. Nesse último caso, cada indivíduo do 

grupo usuário tem uma ativa participação em manter 

o equilíbrio na utilização do seu plano de saúde. Por 

isso, o uso consciente evita o aumento dos custos 

relacionados ao plano. 

   Use o seu plano de saúde apenas quando real-

mente necessário. Isso possibilitará que, no próximo 

ano, possamos obter índices menores de reajuste. 

A Sicoob Cooesa em breve estará oferecendo aos seus 
associados  que buscam uma complementação nos pro-
ventos da aposentadoria, uma opção de previdência com-
plementar criada pelo sistema cooperativista . 
   É a  SICOOB PREVI, entidade fechada de  previdência 
complementar ou, conforme se convencionou chamar no 
mercado, um “fundo de pensão”, que pode contar com um 
ou mais instituidores. Nos próximos números deste Boletim 
Eletrônico, forneceremos mais informações. 


