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Diretoria propõe elevar a co-participação do Plano para até 50% ou reajustar mensalidades em até 153%

C
omeçou mal a Campanha 
Salarial deste ano. Na reu-
nião do dia 24/03, já na 

primeira cláusula discutida, o Pla-

no de Saúde, o que vimos, mais 
uma vez, foi a Diretoria querendo 
aumentar nossa participação no 
custeio do plano.
A UNIMED apresenta um reajuste 

para a Casan de 16%. Este reajuste 
pode ser aplicado de duas formas, 
segundo a Direção da Empresa: 1°)  
aumentar a nossa co-partici-

pação de 20% para 30%.  2°) 
aumentar as mensalidades 

em até 153%.
A Comissão de Negociação do SIN-

TAEMA-SC já disse ao Diretor Admi-
nistrativo Arnaldo Venício de Sou-
za, que não concordamos em 

Confi ra os 

FATURA UNIMED – Valor 
atual: 807.380,73 X 16% 
(reajuste) = R$136.000 
Total da nova fatura R$ 
944.141,03/mês. Isto pode 
e deve buscar reduzi-lá.

Como vimos, só a re-
dução no número de 
Diretorias dá para pa-
gar eventuais acrésci-
mos na fatura do Plano 
de Saúde e ainda sobra 
dinheiro. Certamente, 
a eliminação de 8 Di-
retorias não vai fazer 
falta nenhuma, a Em-
presa, aliás, vai até 
melhorar.
As negociações estão 

apenas começando e 
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Casan quer aumentar nossa participação 

no custo do Plano de Saúde

elevar a  co-participa-

ção. Ela deve permanecer 
no patamar de 20%, confor-
me está sendo praticada. 
É possível discutir um re-

ajuste nas mensalidades, 
desde que esteja vinculado 
à constituição da Caixa de 

Assistência e que venha 
no sentido de garantir a 
continuidade do Plano 

de Saúde para o pessoal 
da ativa e aposentados, be-
nefi ciários da Casanprev.
O Diretor Arnaldo diz que a fatura, 

após a licitação, deverá aumentar 
em cerca de R$ 136 mil/mês. Du-
rante a reunião, dissemos a ele que 
basta a Casan reduzir de 13 para 

5 Diretorias que dá  para pa-

gar o reajuste proposto pela 
Unimed e ainda sobra dinheiro para 
efetuar a contratação de dezenas 
de novos empregados.

CUSTO 08 DIRE-

TORES – Remune-
ração e encargos 
sociais, cerca de R$ 
158,000,00/mês. 
Soma-se a isto des-
pesas de estrutura 
para cada Diretor, 

como equipamentos, As-
sessores, veículos, com-
bustíveis, diárias, pas-
sagens áreas, telefone, 
etc.

 Números
já nos deparamos com 
grandes problemas 
para manter o ACT 
2010/2011 e avançar 
em novas cláusulas 
de nossa Pauta de 
Reivindicações.
 É hora de fi carmos 

atentos e unidos, caso 
as negociações  conti-
nuem nesta toada o 
remédio efi ciente é 
avançar na mobiliza-
ção.

Reunião de Negociação entre CASAN 

e SINTAEMA-SC

Atenção e Unidade 

para garantir avanços!


