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Ofício nº 166/2019/Adufg-Sindicato 

 

Goiânia-GO, 11 de dezembro de 2019 

 

 

Ao Senhor 

Paulo Roberto dos Santos Júnior 

Coordenador do Setor de Relacionamento Pessoal 

UNIMED-GOIÂNIA 

 

 

Assunto: Reajuste das Mensalidades dos Planos de Saúde Unimed. 

 

  

Senhor Coordenador, 

 

 Cumprimentando-o, informamos a Vossa Senhoria que no dia 10 de dezembro 

do ano corrente, foi realizada a assembleia extraordinária do Adufg-Sindicato, com a 

pauta: Reajuste da Mensalidade do Plano de Saúde UNIMED-Goiânia (Avaliação da 

contraproposta). 

 

Apresentada a proposta, foi aprovado pelos presentes o reajuste de 4,66%, para 

os contratos “não congelados” e redistribuídos em 10 faixas etárias, código 50156-

4/5/7/8/9/10/11/12 e, sem reajuste para o SOS Unimed. 

 

No que tange aos “contratos congelados”, redistribuídos em 7 faixas etárias, o 

reajuste aprovado em assembleia, como contraproposta foi de 6,43%, levando em 

conta a inflação mais o percentual de sinistralidade, para o SOS Unimed a proposta de 

reajuste zero. 

 

Quanto aos retroativos, a partir de outubro, sem reajuste sobre os valores per 

capita do plano de saúde, do mesmo modo, o SOS Unimed. 

 

 Ressalto que os professores sindicalizados e usuários do plano estão há três anos 

sem aumento de salário e os servidores técnicos administrativos, que também fazem 

parte do plano, estão há cinco anos sem aumento salarial. Acrescenta-se que mais de 

quinhentos professores aposentados, titulares do plano de saúde, tiveram seus salários 

reduzidos em até 40%, alguns destes, tiveram que cancelar o plano, ficando em situação 

extremamente difícil e periclitante. Informo isso, para demonstrar que economicamente 

é inviável para os usuários do plano aumentos superiores aos apresentados neste ofício, 

eis que a já combalida a remuneração dos docentes.  

 

Isto posto, reforçamos os esforços do Sindicato para a manutenção do contrato, 

ciente da necessidade da readequação dos planos empresariais. Aguardamos um 
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posicionamento favorável à nossa contraproposta de reajuste e nos colocamos à 

disposição para esclarecimentos de dúvidas e acréscimo de informações. 

 

   

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Flávio Alves das Silva 

Diretor Presidente do Adufg-Sindicato 

 

 

 


