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Planos de Saúde 
Agregados

Baía Sul: O incidente no esgoto insular
Mais uma vez o Presidente da CASAN 

Walmor De Luca se posiciona de forma 
equivocada quando o assunto envolve 
os trabalhadores da CASAN. Suas mani-
festações à imprensa são contra os tra-
balhadores, desqualificando-os e não 
contribuindo para preservar a imagem 
da empresa. Assume publicamente 
que não confia nas investigações feitas 
pelos servidores. Repudiamos esse tipo 
de afirmação.

O Presidente da CASAN, como princi-
pal representante da Empresa, deveria 
no mínimo agir como a Direção da Ce-
lesc em 29 de outubro de 2003, quando 
a Ilha ficou 46 horas sem energia elé-
trica e teve um prejuízo estimado em 
R$ 30 milhões. Naquela oportunidade 
houve solidariedade da Direção da 
Celesc e  dos sindicatos, ao entende-
rem que o ocorrido foi um incidente e 
não um ato deliberado por parte dos 

trabalhadores/as no referido serviço 
na ponte que liga a ilha ao continente, 
causando o apagão.

Portanto, é dessa forma que deve se 
comportar a Direção de uma empresa, 
com responsabilidade e justeza, sem 
jamais fazer qualquer tipo de pré-julga-
mento antes que os fatos sejam apura-
dos. Sabemos que essas manifestações 
da Direção da CASAN só interessam aos 
privatistas de plantão.   

  UNIODONTO
Conforme já publicamos anterior-

mente, o SINTAEMA está fazendo, 
de forma provisória e transitória, 
a administração do Plano Odon-
tológico Agregado – Uniodonto. A 
migração dos beneficiários do Plano 
Agregado Uniodonto deu-se de 
forma automática. Por esse motivo, 
não será necessário fazer o termo 
de adesão individual.

Solicitamos a todos/as que não 
desejarem mais manter o Plano 
Agregado Uniodonto, o favor de 
remeter documento ao SINTAEMA, 
solicitando sua exclusão.

Fique por dentro dos prazos para inscrições

Carências                              período

A tabela ao lado demonstra os 
prazos a serem observados para 
os interessados em se inscrever 
no Plano de Saúde Agregado 
administrado pelo SINTAEMA. 
Confira:

Urgência e Emergência 24 horas
Consultas médicas 30 dias
Análises clínicas, exames anatomopatológicos e 

citológicos (exceto necropsia), raios–x simples e con-
trastados, eletrocardiograma, eletroencefalograma 
e ultra-sonografia

30 dias

Fisioterapias 90 dias
Parto - Cesária 300 dias
Todas as demais coberturas 180 dias

FLORIANÓPOLIS

 Até 15/12 Para quem já era participante: sem 
carência e sem taxa de inscrição

   Após 15/12 Para quem já era participante: sem 
carência e com taxa de inscrição

   Após 30/12 Para quem já era participante: com 
carência e com taxa de inscrição

Até 15/12
Para novas adesões: não pagarão 
inscrição, mas terão que cumprir 
carência

   Após 15/12 Para novas adesões: terão que pagar 
inscrição e terão que cumprir carência


