Prezado Cooperado,
A SICOOB COOESA e mais um grupo de cooperativas possui um contrato coletivo perante a Unimed Belém há mais
de 20 anos. Este contrato foi firmado com o intuito de, através da demanda coletiva, conseguir os menores preços
junto ao mercado de planos de saúde e uma excelente cobertura de serviços, seja regional ou nacional.
Assim, em todos os anos, no mês de setembro, este contrato de plano de saúde UNIMED Belém sofre reajuste nos
preços, com o objetivo de recompor a estrutura de custo, o equilíbrio contratual e manter o padrão de qualidade de
atendimento aos associados.
É de essencial relevância informar que é gigantesco o empenho de todas as cooperativas para minimizar esses
reajustes, para que os associados não tenham seu orçamento afetado consideravelmente; para tanto, são
entabuladas amplas discussões e negociações com a prestadora Unimed Belém.
A Cooperativa de Serviços Médicos propôs, inicialmente, o reajuste de 17,94%, após diversas reuniões via Teams
(internet) junto àquela entidade, asseguramos que o reajuste dos planos contratados com a UNIMED Belém fosse
limitado a 9,80% (nove inteiros e oitenta centésimos percentuais), a partir de setembro/2021.
Portanto, convidamos a todos os titulares do plano de saúde Unimed Belém (Convênio Sicoob Cooesa), a
comparecerem na Cooperativa, até dia 31/10/2021, munidos de documento pessoal de identificação e comprovante
de residência atualizado, para realizarem sua renovação cadastral.

De igual modo, se desejar efetuar alguma alteração ou cancelamento do seu plano, solicitamos o seu
comparecimento na Cooperativa.
O não comparecimento implica na tácita aceitação dos termos do reajuste indicado.
Abaixo tabela com novos valores:

REAJUSTE UNIMED (PERÍODO SETEMBRO DE 2021 À AGOSTO DE 2022)
UNIPLAN NACIONAL
Segmentação

0 a 18

19 a 28

29 a 58

A partir de 59

Enfermaria

329,15

399,98

514,19

881,07

Apartamento

489,76

617,48

884,04

1.572,56

UNIPLAN REGIONAL
Segmentação

0 a 18

19 a 28

29 a 58

A partir de 59

Enfermaria

290,07

350,20

449,49

768,94

