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Sindicato intervém
e consegue novo
plano de saúde

 SANKYU

Em 30 de julho de 2015, a
ANS em uma decisão administrativa
decretou a liquidação extrajudicial
da COMEDH SAÚDE e de outros
planos como UNIMED PAULISTA,
dando um prazo de 60 dias de
carência para clientes migrarem
para outro plano de saúde. Tal fato
vem ocorrendo com alguma
frequência no mercado a alguns
anos. Com relação a CONMEDH
SAÚDE a situação já se repetiu 2
vezes em anos anteriores e foi
revertida.

Desta vez os representantes
da COMEDH disseram a empresa
e ao sindicato em várias reuniões
que a situação tinha excelentes
chances de ser revertida. E de tal
forma que a COMEDH convicta
desta reversão estava ampliando
suas áreas de atendimento, como
a revitalização da casa de Saúde
São José, inclusive o sindicato esteve
junto com a empresa e COMEDH
vistoriando a estrutura e a amplia-
ção para novos atendimentos. Nesse
ínterim ficamos aguardando atenta-
mente a posição da ANS ou decisão
judicial.

O sindicato desde o início
do problema manteve contato com
a empresa e esta informando que
estava efetuando cotações com
todos os planos que atuavam aqui
na região, mas que os valores,
formato de coparticipação e até

mesmo faixas por idades eram exor-
bitantemente altos e incompatíveis
com o perfil do trabalhador da nossa
região. Ou seja, o valor da partici-
pação do funcionário que contratasse
a UNIMED, AMIL, BRADESCO,
INTERMÉDICA estava tendenciado a ser
três vezes mais caro, só detrês vezes mais caro, só detrês vezes mais caro, só detrês vezes mais caro, só detrês vezes mais caro, só de
mensalidade, fora o usomensalidade, fora o usomensalidade, fora o usomensalidade, fora o usomensalidade, fora o uso. Se fosse
estabelecido plano por faixa etária, a
situação seria ainda mais onerosa,
principalmente para os empregados que
possuem mais de 30 anos e impensável
para os que estão na faixa dos 50 anos.
Ou seja, na idade que mais precisam
de plano de saúde, as mensalidades
ficariam mais caras, na faixa de R$
500,00, R$ 700,00 ou até mesmo mais
de R$ 900,00.

O sindicato e empresa pas-
samos a buscar em conjunto outra
operadora de fora, que tivesse
interesse em se credenciar aqui na
região em caráter emergencial, o que
sabíamos ser muito difícil, até mesmo
por boicote de outras operadoras,
que sempre dificultaram credencia-
mentos nos hospitais da região para
concorrentes, principalmente os que
praticam preços menores. A solução
veio com a SALUTAR SAÚDE, que
aceitou o desafio e apresentou um
plano de investimento regional, a
curto prazo, sem coparticipação e
faixa etária para o perfil da Sankyu.
E ainda assumiu, de imediato, o
atendimento no Hospital São Camilo
e São José para os empregados da
empresa. Isso foi muito importante

principalmente para os pacientes
internados em UTI, outros com
cirurgias de urgência/emergência
marcadas e até mesmo para as
urgências/emergências impre-
vistas e atendimentos eletivos
(pediatrias, ortopedia, cardiologia...).
O que tranquilizou o sindicato,
que estava sendo procurado pelas
famílias destes pacientes e tinha
que buscar junto a empresa uma
solução pela falta do plano saude
e com receio de ter que pagar
dividas hospitalares. A Salutar
iniciou rápido credenciamento de
outros centros médicos, clínicas,
laboratórios e médicos, normali-
zando a situação em poucos dias,
com os funcionários já podendo
contar com atendimento normal
atualmente, mesmo sem a
carteirinha do plano ter ficado
pronta, passando por cima da
burocracia, priorizando a saúde
do trabalhador.

A Sankyu possui o controle
dos contratos e que nem tudo é
maravilha quando se negocia com
um plano de saúde. Porém, após
várias reuniões entre Sankyu,
Sindicato, GRUPO AMED e
SALUTAR chegou-se a um consen-
so e um modelo de atendimento,
sem coparticipação, por faixas
etárias e foi conseguida a inclusão
de obstetrícia. Assim, o traba-
lhador ficou amparado por um
plano de saude e o sindicato mais
tranquilo, mas nem por isso deixará
de fiscalizar rigorosamente este
novo plano.
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Nova carteirinha do plano
de saúde deverá chegar
até a semana que vem

Os trâmites formais entre
Sankyu e Salutar já findaram e
as novas carteiras já devem
chegar no princípio da próxima
semana, conforme informado
pela empresa. A Salutar Saúde
manterá atendimento no princípio
da próxima semana para resolver
algumas questões de usuários
pendentes e divulgação melhor
do plano que atenderá os funcio-
nários da Sankyu em Volta
Redonda, Barra Mansa, Piraí, Barra
do Piraí, Rio de Janeiro, Duque de
Caxias, Nilópolis, Niterói, Nova
Iguaçu, Queimados, São João do
Meriti e São Gonçalo.

O valor final da mensa-
lidade ficou em R$ 85,48 e a parte
do empregado em R$ 34,20.
Dessa forma, o pedido do sindi-
cato foi o de manter a faixa e as

condições da CONMEDH SAÚDE,
o que foi atendido. Os venci-
mentos das mensalidades ficaram
para todo dia 1º e a janela de
inclusão e cancelamento para o
período entre o dia 10 e 15 dos
meses subsequentes.

Excepcionalmente esse mês,
quem não concordar com o novo
plano, pagamento, valor, rede de
atendimento, poderá se descre-
denciar, bastando procurar o RH da
Sankyu entre os dias 16 e até as 11h
do dia 18/09/2015, sendo nestasendo nestasendo nestasendo nestasendo nesta
hipótese isento de desconhipótese isento de desconhipótese isento de desconhipótese isento de desconhipótese isento de descon-----to noto noto noto noto no
salário,salário,salário,salário,salário, desde que não tenha
utilizado o plano entre os dias 01 e
30/09/2015. Em caso de reinclusão,
terá que cumprir carência de até 2
anos, conforme tabela. Foi aberta
uma janela entre os dias 16 e até as
11:00h do dia 18/09/2015, para

novas adesões sem carência. A
situação da inclusão dos agregados
está sendo analisada pelo plano de
saúde e será divulgada em breve.

A Salutar abriu para os
empregados da Sankyu a indicação de
médicos, clínicas, laboratórios, hospitais,
devendo ser enviado e-mail com os
dados completos do indicado para
anabelerocha@salutarsaude.com.br
(Gerente de credenciamento da
SALUTAR) e para abdias@uol.com.br
(GRUPO AMED, representante e
suporte do plano na região).

Esta foi a melhor saída para
os funcionários não ficarem sem
PLANO de SAÚDE ou terem que
desembolsar altas quantias para
mantê-lo. O sindicato busca
sempre o melhor para o
trabalhador e ele sabe que o
plano de saúde é essencial para
o trabalhador e sua família.


