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COMUNICADO CEEE 15 – 10/05/2016 

 

“PLANOS DE SAÚDE UNIMED” 

 

O SINTEC-RS informa à categoria dos Técnicos Industriais que, a convite da Diretoria Administrativa 
do Grupo CEEE, participa na condição de observador, das negociações da Empresa com representantes da 
Unimed Porto Alegre sobre o reajuste anual dos planos de saúde, e por esta razão atualiza a categoria 
sobre esse assunto. 

O pedido inicial da Unimed POA apresentou as mesmas bases aplicadas ao reajuste da Unimed 
Federação em janeiro passado, isto é, 13,55% (1ª proposta) de reajuste nas mensalidades e co-participação 
compulsória em consultas, exames e internações. O Grupo CEEE rejeitou esse pedido, apoiado em 
manifestações de empregados e das próprias entidades de funcionários, por entender que os planos da 
Unimed POA encontram-se numa condição de sinistralidade muito melhor do que os planos da Unimed 
Federação. 

Embora a Diretoria Administrativa do Gr   upo CEEE não tenha aceito o reajuste, o mesmo foi 
implementado pela  Unimed POA aos participantes vinculados à Fundação CEEE. 

Rejeitada a proposta inicial, a Unimed POA apresentou nova, dessa vez excluindo a imposição da 
co-participação em todas as modalidades, o que resultou num pedido de 27,49% (2ª proposta) de reajuste. 
Em novo encontro de negociações no dia 28/04, o Grupo CEEE voltou a rejeitar a proposta apresentada, 
argumentando que o reajuste solicitado é muito superior aos índices salariais, e que está em curso um novo 
credenciamento de operadoras de planos de saúde que substituirá os atuais planos, no início do segundo 
semestre desse ano. 

O Grupo CEEE convidou os sindicatos observadores para reunião no dia 05/05 para dar 
conhecimento da proposta do índice revisado pela Unimed reduzindo para 22,5% (3ª proposta), mantendo 
as modalidades sem co-participação. O Grupo CEEE não aceitou o pedido com o entendimento que a 
proposta tem margem para melhorar, especialmente pelo índice de sinistralidade médio próximo a 75%, e 
pela curta duração prevista para os planos. 

O Grupo CEEE aguarda por mais uma nova proposta da UNIMED POA. 
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“TENHA ORGULHO DE SER TÉCNICO INDUSTRIAL, VALORIZE SUA PROFISSÃO”. 

“MOSTRE UNIÃO E FORÇA DA NOSSA CATEGORIA, FILIANDO-SE AO TEU SINDICATO”. 
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