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O reajuste de 8% foi possível graças a uma série de 
fatores  entre os quais a sinistralidade abaixo do exigido  
e a tradição, conquistada pelo sindicato e respeitada pela 
Unimed, de negociarmos  o índice proposto. 

Este ano, a Unimed iniciou  propondo 17,39% e nossa 
contraproposta foi de 7,35% (ANS), durante o processo 
negocial a Unimed recuou para 12%. Fizemos um novo 
relatório  provando, com os próprios números apresentados 
pela operadora,  que conseguimos manter  o equilíbrio 
financeiro ideal exigido.  A decisão final foi tomada pela 
Diretoria da Unimed, por isso o reajuste  foi cobrado 
em  novembro retroativo a outubro . A proposta de 8%,  
foi aceita por estar dentro do limite votado em nossa 
Assembleia. 

Temos consciência  que apesar disso, as mensalidades 
dos planos de saúde significam, para a maioria absoluta da 
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Verifique se você está em dia com o sindicato

população brasileira, um  fardo pesado, em particular para 
nossos professores e  suas  famílias.  Não é fácil nos dias de 
hoje arcar com tamanha despesa!

Vivemos dias sombrios onde a política para a saúde e a 
educação de nosso povo  se traduz no caos, na destruição 
completa do mínimo necessário para sobrevivência e 
para encontrarmos a saída das trevas da ignorância pela  
educação.  Precisamos resistir e lutar! 

Por isso a importância da organização de todo o povo 
trabalhador, da participação de cada um de nós nas 
atividades, chamadas pelos  sindicatos e organizações 
políticas identificadas com a defesa dos direitos dos 
trabalhadores , mais do que nunca é  necessário ajudar 
a fortalecer  nossa entidade de classe, o sindicato, para 
resistir e lutar por melhores dias na saúde e na educação.

Conheça nosso passo-a-passo:Temos alertado aos professores usuários da Unimed 
a verificar se de fato estão quites com sua sindicalização 
junto ao SEPE. A maneira mais apropriada e segura desta 
verificação é através do  contracheque. Nele deve constar 
o desconto para o Sepe.

Caso não tenha o desconto para o Sepe no contracheque 
, significa que o professor não  está sindicalizado de fato . 
Isso pode acarretar um grande problema junto a Unimed. 

A Unimed pode, a seu critério, excluir imediatamente, 
por ser considerado fraude, todo aquele que não esteja 
regularizado com as exigências contratuais, neste caso, 
ser sindicalizado. Esporadicamente, a Unimed solicita a 
comprovação de sindicalização dos seus usuários,  que 
deve ser o mesmo que o  tempo de plano.

É comum se acreditar que pelo fato de ter preenchido a 
ficha de sindicalização, o professor está automaticamente 
sindicalizado para sempre. Não é assim, a sindicalização é 
, como em todas as associações e sindicatos, confirmada 
mensalmente através do desconto mensal  no contracheque 
ou do depósito em conta corrente da entidade, no caso, o 
SEPE.

1 – Mantenha em dia sua sindicalização: Passo 
a passo para aqueles que não estão descontando a 
sindicalização no contracheque,  para que regularizem 
sua situação urgente:

1˚ Passo: Verifique se o desconto para o Sepe está no  
contracheque mensal.  Em caso negativo  siga os passos 
abaixo.

2˚ Passo:  Realizar  depósito  mensal na conta do SEPE 
no valor de 1% do seu salário bruto.                                  BANCO 
BRADESCO(237)   AGÊNCIA 3176 CONTA 23941-0

3˚ Passo: Ligar ou enviar e-mail contendo as seguintes 
informações: nome completo, data e valor do depósito, 
e o mês que está sendo quitado.

SEPE email: tesouraria@seperj.org.br     ou  ligue: 
2195-0462 ou 2532-5248 para dar baixa da mensalidade.

Abaixo , as cláusulas contratuais 
que regulamentam esse protocolo:

Cláusula 3 do Contrato SEPE/UNIMED: Aditivo de 01 de 
novembro de 2007.

São considerados USUÁRIOS TITULARES  para efeito do 
contrato SEPE/UNIMED,  os profissionais da educação do 
Estado do Rio de Janeiro filiados ao SEPE. A adesão ao plano  
será processada através de documentos que integrará este 
instrumento para todos os fins de direito.

3.1 -  A contratada poderá solicitar, a qualquer tempo, 
durante a relação contratual, a comprovação da data de 
filiação do usuário titular.

CONTATOS SECRETARIA DE SAÚDE SEPE-RJ
Sede do Sepe-RJ: Rua Evaristo da Veiga , 55 – 8º andar – Cinelânida/
Centro/Rio de Janeiro-RJ
Telefones:  2240-6300    e-mail: sepe.saude@uol.com.br
Lembrete:  Ao ligar para o Sepe Saúde ou Unimed, tenha sempre em 
mãos sua carteirinha do plano.

Informações: www.seperj.org.br / www.facebook.com/Seperj/

Telefone do OPCIONAL “S.O.S. UNIMED” 0800 026 9501

SER SINDICALIZADO É UMA EXIGÊNCIA CONTRATUAL 
PARA PARTICIPAR DO PLANO UNIMED


