
INFORMATIVO sobre como aderir ao PLANO DE SAÚDE 

UNIMED DOS INCONFIDENTES – VIA SINASEFE IFMG 

 

1) Primeiramente, o servidor terá que se filiar ao Sinasefe 

IFMG para aderir ao plano de saúde Unimed dos 
Inconfidentes, conforme Resolução Normativa 195, em 

anexo. 
2) O valor cobrado para filiação é 1% do salário bruto, menos 

os benefícios, auxílio transporte e alimentação. 
 

OBS: Informamos que, Professores Substitutos, NÃO PODEM SE 
FILIAR AO SINASEFE, por isso, NÃO PODEM ADERIR AO 

PLANO DE SAÚDE. 
 

2) Para retirar a FICHA DE SINDICALIZAÇÃO, é preciso entrar no 
site do Sinasefe: www.sinasefeifmg.com.br , clicar no link da 

UNIMED, preencher, assinar, e enviar a ficha para os e-mails: 

sinasefeifmg@yahoo.com.br, sandraasf@yahoo.com.br, 
adilsonjramalho@hotamail.com. 

 
3) Informamos que, poderão aderir ao plano de saúde Unimed 

dos Inconfidentes, via SINASEFE IFMG, os servidores que 

possuem conta no Banco do Brasil, para débito em 

conta corrente e BOLETO BANCÁRIO para quem possuir conta em 

outros bancos. 

 
Segue AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. 

 
Gentileza preencher, a VIA BANCO, assinar, entregar ao seu gerente 

de pessoa física, para cadastro do débito autorizado e nos enviar a 
VIA SINASEFE, AUTENTICADA pelo Banco. E-mail: 

sandraasf@yahoo.com.br, adilsonjramalho@hotmail.com. 
 

 
4) Demais documentos de como aderir ao plano, estão disponíveis no 

site Sinasefe, informado acima, no link UNIMED. 
 

5) O Plano de saúde ofertado pelo Sinasefe IFMG, é ESTADUAL, com 
coparticipação 20% para exames e consultas; 

 

6) Os valores das mensalidades, possuem reajuste anual, sempre em 
Outubro de cada ano para cobrança em novembro. 

 
Enfermaria: 188,24 (por pessoa) 

Apartamento: 260,21 (por pessoa) 
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OBS: No primeiro mês é cobrado pela Unimed, o valor de 19,00 

(adesão, por pessoa) + mensalidade. 
 

É cobrado pelo banco, a taxa de 7,00 (mensal) para quem já possui 
pagamento em boleto e 3,78 (mensal) para quem já possui o débito 

em conta corrente, Banco do Brasil e taxa administrativa de 19,00 
(para agregados, pais ou sogros). 

 

Para quem já possui o plano e conta corrente em outros bancos, os 
boletos serão enviados no finalzinho de cada mês, via e-mail, sempre 

com vencimento até o quinto dia útil de cada mês. 
 

Caso queiram aderir agora ao plano, favor entrar em contato com 
o Sinasefe, pelo fone: (031) 3551-4464, ou pelos e-mails: 

sandraasf@yahoo.com.br, adilsonjramalho@hotmail.com. 
 

Logo após, nos enviar toda a documentação necessária com 
cópia para Patrícia ou Carmen, Unimed dos Inconfidentes, para 

que possa orientá-los sobre quais documentos são necessários: CPF, 
RG, CERTIDÃO DE CASAMENTO, CARTÃO DO SUS, 

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (para os pais que sejam 
dependentes do titular no imposto de renda) e outros que elas 

enviarão. 

 
patrícia@unimedinconfidentes.coop.br, 

carmen.silva@unimedinconcidentes.coop.br 
 

ou pelo telefone: (31) 3559-7231; 
 

Informamos também que: 

 
- Para questões operacionais pedimos aos novos servidores que pretendem 

aderir ao PLANO DE SAÚDE, que nos forneçam conta do BANCO DO 

BRASIL, no entanto, é obrigatório que a conta seja deste banco. 

- Após 30 dias de atraso do pagamento do boleto Unimed, e 

inadimplência por insuficiência de fundos, em conta corrente, o servidor e 

seus dependentes e agregados, estarão inadimplentes.  Portanto, 

iniciaremos os procedimentos para exclusão imediata do plano; 

- Após ser desligado do plano, e se permanecer em débito com o 

Sindicato, o mesmo será cobrado em juízo; 

- Atenção para, quando solicitarem o cancelamento do plano ou forem 

desligados, por inadimplência, pois, podem ocorrer cobranças de 

procedimentos que, ainda, não foram cobrados pela Unimed, por mais ou 

menos 3(três) meses após o cancelamento do plano, devido a data de 
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fechamento das clínicas e hospitais dos procedimentos realizados e 

enviados à Unimed; 

- Atenção para, caso tenha que, mudar de Órgão, ou seja, sair do IFMG, 

pois não poderá mais permanecer no plano de saúde, tendo que solicitar o 

cancelamento do mesmo pelos e-mails: sandraasf@yahoo.com.br, 

adilsonjramalho@hotmail.com, urgente;  

- Atenção para, quando mudarem de cargo, pois terão que informar ao 

Sinasefe pelo e-mail: sinasefeifmg@yahoo.com.br ou pelo telefone: (31) 

3551-3611, para que seja alterado o cadastro. 

- Gentileza, manter atualizado o endereço residencial, pois a Unimed 

enviará as carteirinhas diretamente, via correio.  Enviar atualização de 

endereço nos e-mails abaixo: 

sandraasf@yahoo.com.br, adilsonjramalho@hotmail.com e, 

patrícia@unimedinconfidentes.coop.br, 

cadastro@unimedinconfidentes.coop.br . 

 
 

Atenciosamente, 
 

A Diretoria do Sinasefe IFMG 

(31) 3551-4464 – Plano de Saúde 

(31) 3551-3611 - Geral 
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