
 
 

 
 

                                                                                          

                                                           

Ofício circular N° 22/2021 - APUFPR-SSIND  

Curitiba, 04 de junho de 2021. 

Prezado(a) Professor(a), 

Assunto: Reajuste Unimed 2021. 

 

No mês de maio, realizamos as negociações para definir o reajuste anual proposto pelo 
plano de saúde da APUFPR-SSind. com a Unimed Curitiba.  

Lembramos que o reajuste anual pretendido se baseia na taxa de sinistralidade do plano 
e ou pelo índice de inflação IGP-M, definida pela relação percentual entre a despesa assistencial 
e a receita de contraprestações da operadora. Este ano nossa taxa de sinistralidade foi de 
62,48%, valor abaixo do ponto de equilíbrio o que auxiliou nas negociações. 

A discussão deste reajuste foi realizada entre Unimed, Comissão dos Planos de Saúde 
(composta por delegados eleitos no CRAPUFPR – Conselho de Representantes da APUFPR e 
professores interessados) e a Diretoria da APUFPR-S      S         U            “      á    
a majoração das mensalidades a partir de 01/06/2020 pelo índice de 12,00% (doze porcento), 
definido através do cálculo atuarial, cumprindo-     á                 q       ê    j          ”  

Assim sendo, as negociações foram iniciadas e a primeira proposta da comissão foi de 
um reajuste de 5,00% o que foi rejeitado. Entre idas e vindas de propostas conseguimos chegar 
a um acordo para um reajuste de 7% (sete porcento) que será aplicado a partir de junho/2021, 
conforme tabela: 

 

TABELA DE PREÇOS – JUNHO/2021 

ASSOC DOS PROF DA UNIVERSIDADE FED DO PR (1406-0) 

     

FX ETÁRIA 

PLANOS 

808 809 810 811 

enferm.c/obst. enferm.s/obst. apto. c/obstet. apto. s/obstet. 

0 – 18 314,95 235,49 499,71 329,65 

19 – 23 360,61 278,05 607,64 430,24 

24 - 28 360,61 278,05 607,64 430,24 

29 – 33 404,07 318,45 899,68 702,17 

34 - 38 404,07 318,45 899,68 702,17 

39 - 43 438,23 369,82 993,06 787,54 

44 - 48 438,23 369,82 993,06 787,54 

49 - 53 552,83 552,84 1140,89 1140,83 

54 – 58 552,83 552,84 1140,89 1140,83 

59> 849,12 849,10 1335,24 1335,18 

     

TAXA DE INSCRIÇÃO 43,60    



 
 

 
 

                                                                                          

                                                           

 

Entendemos que o reajuste chega em momento delicado devido à pandemia, perda do 
poder aquisitivo e pelo congelamento salarial para a categoria, todavia foi o índice possível, 
conseguido neste momento. 

A APUFPR está à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

(Assinado no Original) 

 

_____________________________ 

Diretoria da APUFPR-SSind. 
Biênio 2021-2023 

_________________________________ 

Comissão Plano de Saúde Unimed 
 APUFPR-SSind. 

 

 


