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

ENFERMARIA 132,82R$      163,06R$      211,79R$        368,41R$      

APARTAMENTO 201,36R$      255,87R$      369,67R$        663,55R$      

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

116,12R$      141,79R$      184,18R$        320,53R$      

PLANO REGIONAL

PLANO NACIONAL

ENFERMARIA

E 
m uma reunião longa e tensa, na sede  da UNIMED Belém, o contrato do plano de 

saúde daquela empresa com as cooperativas de crédito foi reajustado em 14,98% 

a partir do mês de setembro, data  base para reajuste do contrato, ficando com os 

preços fixados, de acordo com as faixas etárias, conforme a tabela publicada abaixo. 

   A proposta inicial da UNIMED era de fixar o reajuste em cerca de 39%, o que foi contes-

tado pelos representantes das cooperativas, que defendiam o índice do IGPm , em torno 

de 6%. No entanto, alegando que os gastos pela utilização dos Planos, por parte dos coo-

perados, é maior do que o valor efetivamente repassado pelas Cooperativas, a Diretoria 

da UNIMED encerrou a discussão, fixando o percentual em 14,98% . 

   Os dirigentes da Cooperativas - em sua maioria integrada por servidores assalariados que não tem reposição salarial 

anualmente -  tem plena consciência de que, nesse ritmo,  o pagamento do plano de saúde, nos próximos anos, ficará 

inviável de ser absorvido, no entanto, a atual falta de opção no mercado nos deixa sem alternativas a curto prazo. Nes-

se sentido, a Sicoob Cooesa irá realizar campanhas que objetivem a utilização consciente do Plano de Saúde, com 

vista a que, no próximo ano, a defasagem diminua e, em conseqüência, o índice de reajuste.  

   Estamos enviando carta circular a todos os associados que utilizam o Plano, para que possam, até o próximo dia 2 de 

setembro, adequar suas rendas aos novos preços  fazendo alterações ou cancelamentos.  


