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Edital nº. 02 de 23 de janeiro de 2015
O Presidente da ASSOCIA€•O DOS SERVIDORES DO MINIST‚RIO
PƒBLICO (ASSEMPECE), no uso da atribui„…o que lhe outorga o art. 19, inc. II, do
Estatuto Social da Entidade,
Considerando a notifica„…o da Cooperativa de Trabalho M†dico UNIMED acerca do reajuste dos contratos de plano de sa‡de em ˆndice de 26%
(vinte e seis por cento);
Considerando que em duas rodadas de negocia„…o conseguimos chegar
ao ˆndice de 22% (vinte e dois por cento);
Considerando que est‰ designada para o dia 27/01/2015 uma ‡ltima
rodada de negocia„…o para a UNIMED se manifeste acerca da proposta que
fizemos de reajuste em ˆndice determinado pela ANS para os planos individuais;
Considerando que s…o remotas as chances da UNIMED acatar a
proposta que fizemos;
Considerando a necessidade de a Categoria participar da tomada de
decis…o sobre a postura a ser adotada diante do cen‰rio posto;
Resolve convocar Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em
31 (trinta e um) de janeiro de 2015, Šs 09h (horas horas), no audit‹rio da
Procuradoria Geral de Justi„a, sito Š Rua Assun„…o, nŒ. 1.100, Jos† Bonif‰cio,
Fortaleza – CE, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte pauta a respeito da
revis…o dos valores do plano de sa‡de UNIMED – Fortaleza.
Registre-se. Publique-se.
Fortaleza – CE, 23 de janeiro de 2015.
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Colegas,
A UNIMED propôs reajuste de nossos planos em índice de mais de 26%.
Em duas rodadas a UNIMED só abriu mão de pouco mais de 4% do índice inicialmente proposto, passando
a ser 22%.
Na data de ontem propusemos um reajuste de pouco mais de 9%, o mesmo autorizado pela ANS para os
planos individuais, tendo ficado a UNIMED de dar uma resposta acerca da proposta nossa em noda rodada
de negociação marcada para o dia 27/01.
Temos que a UNIMED irá recuar e baixar um pouco mais a proposta más não acreditamos que ela fixará
índice menor que 15%, tampouco que irá chegar aos 9% que propusemos.
Como esse percentual leva em conta a sinistralidade (sobretudo o uso médico), visando uma participação
matura da Categoria da tomada de decisão sobre a matéria e tendo em considerando a necessidade do
uso consciente do plano de saúde.
Resolvemos convocar AGE para o dia 31/01/15, as 9hs., na PGJ, para tratar do assunto, conforme edital
anexo
A participação de todos é de suma importância.
Tony
Presidente ASSEMPECE/SINSEMPECE
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