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Notícias

No caminho das várias mudanças pelas 
quais o SIM – Plano de Saúde vem passando, 
estamos aprimorando nosso veículo de 
comunicação, implementando este Infor-
mativo em formato prático e de fácil leitura. 
O objetivo é continuarmos levando cada 
vez mais informações para que você apro-
veite todas as vantagens do plano de forma 
consciente, e ainda possa acompanhar o tra-
balho de nossa equipe, sempre empenhada 
em aprimorar os serviços oferecidos. Além 
disso, traremos sempre dicas de saúde, afinal, 
o objetivo do plano é que todos tenham 
acesso a informações que colaborem na 
manutenção da qualidade de vida. 

Esses são compromissos de transparên-
cia de gestão, fundamentais em momentos 
como esse, uma transição na qual é impe-
rativo adequar o plano à nova legislação 
relativa à saúde complementar.

Enfatizamos nesta edição a assembléia 
que alterou o estatuto do plano no sentido 
de atender as novas disposições legais, como 
a ampliação da participação dos usuários 
nas definições estratégicas da entidade. Em 
breve o SIM trará excelentes novidades, 
como o novo plano para os familiares dos 
associados. Também está prevista a instala-
ção de um número 0800 exclusivo para o 
atendimento do plano de saúde. Estamos 
trabalhando continuamente para que o 
plano continue acessível e atendendo os 
nossos associados e seus familiares por mui-
tos e muitos anos, sempre com qualidade e 
de maneira cada vez melhor!
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Conforme previsto em contrato, as mensalidades do SIMEF serão reajustadas 
a partir da mensalidade de julho, em 14,82%. O reajuste contratual anual baseia-se 
na variação do IGP-M, mais o resultado operacional (quando negativo). 

Além disso, estamos cumprindo a exigência da Receita Federal referen-
te ao pagamento de contribuição previdenciária incidente sobre os serviços 
cooperativados pessoa física, circunstância que onerou os custos do plano.  
O reajuste anual é necessário para manter o equilíbrio do plano, no que diz respeito à 
relação receita e despesas. Mesmo reajustado o SIMEF tem mensalidade bastante inferior 
aos planos equivalentes oferecidos no mercado, com as mesmas coberturas e abrangência.

Em caso de dúvida estamos à disposição por meio de nossos canais de comunicação e 
atendimento ao associado: Central de Atendimento Alô Fusesc, no telefone 0800-483000 
ou pelo e-mail alofusesc@fusesc.com.br.

Mensalidade anterior Mensalidade a partir de julho

Usuário até 59 anos R$ 203,50 R$ 233,66

Usuários com 60 anos ou mais R$ 402,32 R$ 461,94

O SIM está atuando fortemente 
para proporcionar mais facilidades aos 
associados e seus familiares. Por isso, 
está efetuando o pedido de registro de 
um novo plano de saúde junto à ANS – 
Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

Esse plano tem o objetivo de atender 
a massa de agregados que ficou impos-
sibilitada de adentrar no atual plano SI-
MEF– SIM Extensivo à Família, conforme 
determinado pela Resolução nº 195 da 
ANS, que dispõe sobre a classificação e 
características dos planos coletivos de 
assistência à saúde, onde desde 14 de 
julho de 2010 não é possível efetuar a 

inclusão de novos agregados no SIMEF.
No momento o novo plano já passou 

por estudos atuariais e está aguardando 
a aprovação da ANS.  Tão logo seja 
aprovado iremos comunicar todos os 
associados a respeito de sua operaciona-
lização, bem como seu plano de custeio 
que terá condições mais favoráveis que 
as praticadas pelo mercado atualmente.

O grande objetivo é ter um plano de 
agregados sólido e robusto, que permita a 
entrada de pessoas, incentivando a disse-
minação da cultura de seguro saúde entre 
os jovens e tornando o plano de agregados 
perene e atrativo para todos os participantes.

Novo plano para inclusão de 
agregados está na reta final de aprovação

Mensalidades do SIMEF têm reajuste em julho

Informação e transparência 
são compromissos

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 
EMPREGADOS DO SISTEMA BESC E 
CODESC, DO BADESC E DA FUSESC

Editorial



Previdência

SIM realiza assembleia e altera Estatuto
O SIM – Plano de Saúde realizou no dia 23 de maio 
uma assembleia geral para alterar alguns pontos do 
Estatuto do Plano, que passa por várias modificações 
para se alinhar às novas regras do setor de saúde.

Em 2010 foi iniciado um processo 
de adequação da estrutura do SIM para 
se alinhar às novas regras do setor de 
saúde. Com o objetivo de consolidar 
algumas dessas normas, foi necessário 

alterar alguns pontos do Estatuto do 
plano, e para isso foi feita uma assem-
bléia em maio, conforme edital de con-
vocação, que foi enviado por e-mail aos 
associados e divulgado no site do plano.
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Redução do quórum para convo-
cação de assembleia (artigo 28)
Antes era preciso assinatura de 1/5 
dos associados para convocar uma 
assembleia. Com a nova redação serão 
suficientes 1/10 dos associados. Uma 
medida que torna mais viável a inter-
venção efetiva do coletivo no processo.

Criação da categoria de “Partici-
pante Externo” (artigo 24A)
Tem por objetivo abrigar participantes 
de planos coletivos de saúde não pa-
trocinados e operados pelo SIM, mas 
que pertençam a grupos de pessoas 
previstos pela ANS - Agência Nacional 
de Saúde Suplementar. 

Confira as mudanças aprovadas pela assembleia

Essas informações também
estão disponíveis no site do SIM:
www.fusesc.com.br/sim

Revogação do artigo 20
Foi revogado o dispositivo pelo qual o 
SIM fornecia serviços gratuitamente, 
por cinco anos, aos dependentes de 
associados falecidos. 

Custeio do SIM (artigo 25 § 4º)

Algumas alterações foram realizadas 
no sentido de destacar a autonomia 
administrativa do plano de saúde, 
destacando o fato de que cada plano 
administrado pelo SIM passa a ter 
custeio e contabilidade próprios, não 
podendo jurídica ou financeiramente 
um impactar o outro.
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Indicadores

Plano SIM

DESCRIÇÃO ABR/11 MAR/11 EXERC/11

Receitas (+) 2.550,0 2.508,4 10.277,0 

Contraprestações e Jóias 2.271,4 2.237,9 9.038,3 

Variação prov. técnicas (48,7) (21,1) (57,8)

Convênios 10,2 6,5 37,9

Financeiras 67,5 69,1 271,2 

Patrimoniais 0,0 0,0 0,0 

Outras receitas operacionais 17,8 62,9 118,8 
Com operações não 

relacionadas
231,8 153,1 868,6

Despesas (-) 3.011,2 2.677,9 11.165,1

Com eventos de saúde 2.092,3 1.655,4 7.551,2 

Variação prov. técnicas 60,2 47,4 215,4 
Com operações não 

relacionadas
231,8 153,1 868,6

Administrativas 331,6 389,4 1.274,5

Financeiras 49,7 176,8 251,0 

Patrimoniais 0,0 0,0 0,0 

Outras despesas operacionais 245,6 255,8 1.004,4 

Superávit/Défict (461,2) (169,5) (888,1)

Média Mensal de Procedimentos 
Realizados (Plano SIM)

TIPO DE SERVIÇOS
MÉDIA 

MENSAL*

Consultas médicas 6.922

Exames laboratoriais 22.715

Raio X, exames de 
imagem e cardiologia

3.117

Maternidade (parto) 6

Internações hospitalares 174

Atendimento ambulatorial e 
pronto socorro

124,5

Terapias 5.044

Odontologia 4.054

*média retirada do 4º trimestre de 2010 e  
do 1º trimestre de 2011

Plano SIM

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT MENSAL

Meses Ano 2010 Ano 2011

Janeiro 579.282,09 -284.991,00

Fevereiro 11.859,08 27.543,77

Março 275.884,93 -169.456,47

Abril -93.963,90 -461.198,02

Maio -116.226,33

Junho -126.744,82

Julho -913.798,83

Agosto -154.661,15

Setembro -10.828,16

Outubro -17.358,10

Novembro -266.024,77

Dezembro -7.293.631,66

Acumulado 2010 -8.126.211,62 -888.101,72

Quantidade de 
Associados (SIM)

Mai/2011

 Associados titulares ativos 2.531

Associados assistidos 4.708

Associados mantenedores 221

Associados PDI - 1º ano 3

Dependentes 9.503

Convênio Reciprocidade 1.341

Total Associados 

Plano SIM
18.307

Quantidade de 
Agregados (SIMEF)

Mai/2010

Nº Agregados 4.099

Saúde

O frio é aconchegante. Mas, se por um 
lado instiga a boa conversa acompanhada 
de bebidas e comidas quentes, também 
leva a uma convivência maior com gru-
pos de pessoas em ambientes fechados. 
E é aí que começam a surgir os primeiros 
problemas para a saúde. Vírus e bactérias, 
especialmente os transmissores de gripes 
e resfriados, passam de pessoa a pessoa 
com mais facilidade nos ambientes não 
ventilados, fazendo com que as moléstias 
se instalem rapidamente.

Os ambientes fechados também pro-
piciam o agravamento ou surgimento 
dos males alérgicos, especialmente os que 
atingem o sistema respiratório. Rinites, sinu-
sites, bronquites e asma têm muito maior 
ocorrência nos meses frios.

As alergias têm como grandes aliados as 
roupas e cobertores que ficaram o ano todo 
guardados esperando a chegada do inverno. 
Quando eles saem do armário trazem pelos 
que se soltam, junto com poeira e ácaros 
que vão irritar as vias respiratórias. Para 
contornar esta situação, o sol é um grande 
aliado. Lavar as roupas de inverno e deixá-las 

Os cuidados com  
a saúde no inverno

 Quantidade Total de 
Associados/ Agregados 

Cobertos
22.406

Lavar as roupas de inverno e 
deixá-las expostas ao sol por 
longos períodos elimina boa 
parte dos problemas.

expostas ao sol por longos períodos 
elimina boa parte dos problemas.

Os inconvenientes do frio, no 
entanto, não aparecem só nos am-
bientes fechados. Ao ar livre, nas 
grandes cidades, o frio faz com que 
haja menos dispersão dos poluentes 
da atmosfera, deflagrando facilmen-
te crises alérgicas, tosse e espirros.
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Saúde

•	 Mantenha o ambiente limpo e arejado;

•	 Beba bastante líquido;

•	 Consuma alimentos ricos em vitamina C, como limão, laranja e acerola;

•	 Faça exercícios físicos regularmente para aumentar a capacidade respiratória;

•	 Mantenha as roupas de cama limpas, especialmente cobertas e edredons;

•	 Quando possível, coloque as roupas para tomar sol;

•	 Evite lugares fechados, pouco arejados e com muitas pessoas;

•	 Lave as mãos com frequência;

•	 Evite fumar e permanecer em ambientes em que estejam fumando;

•	 Evite banhos com água muito quente, que provocam ressecamento da pele;

•	 Previna-se. A vacinação anual contra gripe evita complicações mais sérias.

Dicas para proteger a saúde no frio


