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Sindicalizados usuários Unimed:
reunião nesta quarta feira, 23/05
O encontro será às 9h30, na sede da Adufes
(campus Goiabeiras/Ufes), em Vitória.
Operadora quer reajustar os contratos em
11,31% (VITORIAMED) e 9,90% (UNIPLAN)
A participação de todos/as na
reunião desta quarta-feira (23 de
maio) é imprescindível, pois serão
tratados assuntos de interesse de
todos, notadamente o índice de reajuste do referido contrato da Unimd
para o mês de julho de 2018. Durante
a atividade serão apresentados
números atualizados de utilização
dos serviços por parte dos sindicalizados e, o mais importante, serão
traçadas estratégias coletivas para
maior diálogo com a operadora.
Há que se considerar a crescente
dificuldade econômico-financeira
dos docentes para se manterem
no plano diante dos altos reajustes aplicados nos três anos (30%,
12,8% e 10,44%, respectivamente). O
último reajuste salarial concedido
pela União aos servidores federais

de 5% ocorreu em agosto de 2017, e
não há garantia de os docentes receberem correção salarial este ano.
Tais fatos impactam severamente na
capacidade econômica dos docentes
sindicalizados(as) e usuários(as) do
plano unimed e que devem ser considerados nas negociações. Por isso,
durante a reunião desta quarta-feira (23), na sede da adufes, os
filiados (e usuários da vitóriamed
e uniplan) irão debater especificamente as questões relacionadas ao
reajuste e aos serviços dos planos
de saúde.
Por último, é importante destacar que o contrato da adufes com
a unimed contempla em torno de
2.700 usuários (entre titulares e seus
dependentes), portanto torna-se prudente e necessário programar um

fque atento
dia: Quarta-feira, 23/05
horário: 9h30
local: Sede da ADUFES
(campus Goiabeiras/
Ufes), em Vitória

conjunto de ações estratégicas a fim
de alcançar resultados positivos nas
negociações para a renovação dos
contratos (Vitoriamed n° 7534 e Uniplan n° 7523). Ambos os contratos
possuem data de aniversário (data-base para reajuste) no mês de Julho.
As reuniões de negociação entre
adufes e unimed ainda não aconteceram. É que a Operadora só
enviou a proposta de reajuste para
o Sindicato bem em cima do prazo
legal, o que dificulta o amplo debate
entre os/as sindicalizados/as e o
andamento do processo negocial.
Por isso, a urgência da convocação
de todos e todas para a reunião de
quarta-feira, 23, às 9h30, na sede
da adufes. Sua presença é muito
importante para o fortalecimento
das negociações. Participe!
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