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Brasília, 24 de maio de 2018. 
 
 

Prezado (a) Cliente, 

 

O Termo de Acordo celebrado entre a ANAJUSTRA e a ALIANÇA, empresa incorporada pela QUALICORP 

ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., que coloca à disposição dos seus associados do TRT 18ª Região a tabela 

de produtos da Unimed Goiânia para os Titulares e seus Dependentes, completará mais um ano em junho de 2018, nos 

produtos UNIADESÃO e UNIBRASIL. 

 

Como é de seu conhecimento, o reajuste das mensalidades ocorre anualmente, no aniversário do convênio, 

independente da data de inclusão do titular e dos dependentes. Nesse período as operadoras de planos de saúde 

reavaliam seus contratos com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro. Os ajustes acontecem em razão 

do repasse, para as mensalidades, do aumento nos custos dos serviços hospitalares, como também em decorrência do 

crescimento da utilização do plano pelos beneficiários em relação aos pagamentos efetuados à operadora.  

 

Aproveitamo-nos para ratificar que para definição do índice de reajuste foi realizada uma análise geral do 

comportamento da carteira no período dos últimos 12 (doze) meses do contrato. E este modelo coletivo por adesão visa 

compartilhar o resultado (receita menos despesas) da carteira entre todos os beneficiários assistidos, onde prevalece o 

mutualismo. 

 

Após negociação que envolveu a Unimed Goiânia, a ANAJUSTRA e a Aliança, a operadora notificou o índice de 

13,51% para reajuste dos produtos UNIADESÃO e UNIBRASIL, acomodação enfermaria e apartamento. 

 

Sendo assim, a sua mensalidade de junho de 2018 virá com o reajuste de 13,51% (treze vírgula cinquenta e um 

por cento) conforme tabela abaixo:  

 

Valores em Reais 

FAIXA 
UNIADESAO REGIONAL UNIBRASIL NACIONAL 

ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO 

REGISTRO ANS 416124996 416125994 460883096 460910097 

00 a 18 R$ 158,65 R$ 193,36 R$ 210,86 R$ 258,96 

19 a 23 R$ 186,21 R$ 227,35 R$ 248,89 R$ 306,11 

24 a 28 R$ 211,07 R$ 257,99 R$ 289,94 R$ 356,98 

29 a 33 R$ 243,44 R$ 297,88 R$ 303,40 R$ 373,69 

34 a 38 R$ 250,11 R$ 306,14 R$ 311,88 R$ 384,20 

39 a 43 R$ 293,73 R$ 359,88 R$ 361,42 R$ 445,56 

44 a 48 R$ 361,98 R$ 444,03 R$ 490,86 R$ 605,98 

49 a 53 R$ 385,85 R$ 473,47 R$ 504,71 R$ 623,48 

54 a 58 R$ 411,41 R$ 504,98 R$ 543,69 R$ 671,47 

59 ou mais R$ 841,14 R$ 1.034,87 R$ 1.145,15 R$ 1.416,96 
Obs.: Poderá haver divergência de centavos nos valores apresentados na tabela em função de atualização 

sistêmica. 
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Em cumprimento às normas vigentes, informamos que os referidos índices de reajuste serão comunicados à 

Agência Nacional de Saúde – ANS pela operadora do seu plano, no prazo regulamentado de até 30 (trinta) dias após a 

aplicação. 

 

Adicionalmente, informamos que durante o período de 01/06/2018 à 30/06/2018, novos associados poderão 

ingressar no plano com isenção de carências, nos termos do §1º, art. 11º, da RN/ANS nº 195/2009, exceto para Doenças 

e Lesões Preexistentes, aplicável a cobertura parcial temporária a qualquer tempo nessa modalidade de contratação nos 

termos da regulamentação vigente. 

 

Datas de vigência: 

 
 Adesões de 01/06/2018 até 20/06/2018 - vigência 10/07/2018  

 

Para mais informações, você pode utilizar um dos canais da Aliança ou contatar a Subsede da ANAJUSTRA 

abaixo: 

 (62) 3222-5339 

 goiania@anajustra.org.br  

 Rua T-51, esquina com a T-1, nº 1.403, Setor Bueno, 7º andar, Sala 712, Goiânia/GO, durante o 

horário de funcionamento de 08:00h às 16:00h, de segunda à sexta. 

 

 

IMPORTANTE: Manter seus dados cadastrais sempre atualizados facilita a comunicação com você. 

 

Cordialmente, 

 

ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A. 

 

 

mailto:goiania@anajustra.org.br

