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Assufemg, do desafio à vitória

Na defesa dos interesses dos seus sócios
A diretoria da Assufemg - Gestão
2016/2019 “Assufemg Viva! Do Sonho
à realidade” vem mantendo sua rigorosa postura na defesa dos interesses
dos seus associados, durante as negociações com seus parceiros e conveniados, procurando obter sempre os
melhores resultados. No decorrer do
mês de abril a diretoria da Assufemg
abriu um processo de negociação com
a UNIMED-BH, que pleiteava um reajuste de 14% sobre as mensalidades do
plano de saúde.
Após análise feita pela Diretoria da
Assufemg, levando em conta a situação econômica do país, a falta de reajuste salarial dos servidores da UFMG
e o índice de utilização dos usuários
junto à Unimed, a Entidade conseguiu
acordar um índice de reajuste ao Plano
de Saúde Unimed de 9% nas mensalidades, opcionais e coparticipação a
vigorar a partir de 01/06/2019.
Depois de várias argumentações de
ambas as partes, a Assufemg manteve
a sua posição e garantiu um reajuste
dentro da realidade do mercado e em
conformidade com o IGP-M acumulado nos últimos doze meses, garantindo aos usuários um reajuste nos
menores patamares possíveis, alavancando o sucesso na negociação.
O processo de concessão para liberação
de carências para os clientes advindos
de outra operadora disponível para os
servidores da UFMG e terceirizados,
foi deferido, porém com as seguintes
ressalvas: Liberação de campanha no

mês de maio/19 limitado a vigência de
01/06/2019. E para a absorção de 100%
dessas carências deve-se considerar,
exceto: Parto, Diálise, Hemodiálise,
Quimioterapia, Radioterapia e Internação Cirúrgica. É necessário apresentar a declaração de carências e comprovante de vínculo junto a Assufemg.
Para quem possui o plano coparticipativo, o aumento das mensalidades ocorrerá no mês de novembro
deste ano.
A Assufemg vem negociando nos últimos 3 anos com eficiência junto a Unimed, saindo em defesa dos interesses
de seus sócios, visando que o aumento da mesma não fosse abusivo e que
fosse diferenciado para os associados,
tendo em vista a grande inclusão de
sócios junto a Entidade.
Este fato é que de março a presente
data é de aproximadamente 340 adesões, repercutindo o aumento das
operadoras concorrentes no âmbito
da UFMG, que chegou a aproximadamente 45%. Lembrando que no ano
de 2018 o aumento concedido a Unimed foi de 2,5%, declara o presidente
da Assufemg Márcio Flávio. Este é o
verdadeiro trabalho a ser prestado aos
sócios, dentre outros, como o Posto
médico atendendo a 10 especialidades, a clínica odontológica, drogaria
Assufemg, cantina com alimentação
subsidiada para os sócios e seus dependentes. Declara-se empolgado o
presidente Reis.
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