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Saiba porque transformar o ICS
em plano de saúde é prejudicial
O Sismuc e o Sismmac fizeram um comparativo para o servidor(a) saber a diferença entre o ICS e um plano de
saúde privado. O objetivo é mostrar o resultado do que pretende o prefeito Luciano Ducci, ao adequar o ICS às
normas da Agência Nacional de Saúde (ANS). Entenda porque a transformação do ICS em um plano de saúde
convencional é a pior opção para os servidores.

Caso: Servidora, 37 anos, que recebe R$ 1.650,
com marido de 40 anos e um filho de 12 anos.
Plano Flex Unimed

ICS

Valor mensal:
R$ 262,39

Valor mensal:
R$ 51,81

Valor consultas em
geral: R$ 5 a R$ 8

Valor consultas em
geral: zero, na unidade do ICS ou
para emergências

Parto e odonto:
inexistente
Reajuste: realizado a
cada 12 meses tendo
em vista o IGP-M ou
cálculo atuarial (média de tempo de vida
dos brasileiros).

Parto e odonto:
incluído
Reajustes: fixado
em 3,14% sobre o
vencimento, variando conforme reajuste dos servidores

Nos últimos anos os prefeitos Beto Richa e
Luciano Ducci têm apostado no sucateamento do
ICS. Serviços antes oferecidos gratuitamente deixaram de ser prestados diretamente pelo instituto.
Médicos passaram a ser terceirizados e a qualidade dos serviços tem caído gradativamente. A estratégia é fazer com que a situação fique insustentável
para o servidor, forçando-o a acreditar que o pano
de saúde é melhor que o ICS. Desta forma, a prefeitura economizará, enquanto que o servidor terá que
pagar mais para poder ter direito à saúde.
O Sismuc e o Sismmac têm denunciado as péssimas gestões do ICS e são contrários à transformação do instituto em um plano privado. Cuidar da
saúde do servidor com qualidade é uma obrigação
da prefeitura e um direito que não se pode abrir
mão. Para garantirmos um ICS forte, defendemos:

1. Transformação do ICS em autarquia,
para garantir transparência em contratos e na gestão;
2. Democratização da gestão, com
eleição direta para presidente do ICS e
garantia de paridade nos conselhos;

EXPEDIENTE
SISMUC
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba.
Endereço: Rua Monsenhor Celso, 225 - 9º andar
Centro - 80.010-150 - Curitiba/PR.
Fone/Fax: 3322-2475
Email: imprensa@sismuc.com.br
Sítio: www.sismuc.org.br

Prefeitos sucateiam
ICS para vender ideia
do plano privado

SISMMAC
Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba
Endereço: Al. Dr. Muricy, 54, 10º andar
Centro - 80.010-120 - Curitiba/PR.
Fone/Fax: 3225-6729
Email: imprensa@sismmac.com.br
Sítio: www.sismmac.org.br

3. Garantia da qualidade dos serviços
com atendimento direto de todas as
especialidades.

