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UM PLANO DE SAÚDE ALTERNATIVO 
Os Metroviários da RIOTRILHOS em sua grande maioria estão insatisfeitos com o Plano de Saúde 
oferecido pela RIOTRILHOS. O SIMERJ vem permanentemente insistindo que este dever seja 
cumprido satisfatoriamente, mas tem sido em vão; pois os atuais Administradores da 
RIOTRILHOS/SETRANS são insensíveis aos nossos argumentos para substitui-lo, e insistem em 
mantê-lo, apesar de todas as evidências sobre os péssimos e limitados serviços prestados pelo 
SEMEG. Como não se resolve administrativamente este impasse, então só nos restou o 
questionamento judicial. 

O SIMERJ vem buscando em conjunto com outras categorias do ambiente metro-ferroviário, o 
saneamento e a revitalização do PLASFER-SESSEF, por entender que este, pela sua natureza e 
características, seria uma solução definitiva, pois atenderia nossas necessidades e caberia dentro 
dos nossos “bolsos”. 

Porém como isto está demorando, e para que nós não fiquemos a “mercê da própria sorte”, 
entramos em contato com diversas corretoras, e o que nos pareceu mais viável, foi o Plano de 
Saúde DIX apresentado pela corretora COOPCLASS, que nos ofereceu uma carteira já existente, 
com valores conforme a tabela abaixo. 

Agentes da corretora estarão disponíveis para maiores esclarecimentos sobre este plano, bem 
como, receber adesão ao mesmo de acordo com a programação a seguir: 

NA RIOTRILHOS: Copacabana, no 4º andar - De 11 a 15 de julho, a partir das 13h; 

NO SIMERJ: De 18 a 22 de julho, a partir das 13h;  

Neste PLANO DIX/COOPCLASS, a rede hospitalar credenciada é a mesma da AMIL, que na sua 

ampla maioria, possui enfermarias com apenas 2 leitos; O plano oferece assistentes sociais para 

orientar o uso do mesmo; e aceita a inscrição de agregados, tais como: Filhas(os) maiores de 24 

anos, Irmãs(ãos), primas(os), sobrinhas(os), genro e noras, etc. As mensalidades sofrerão reajustes 

anuais, conforme estabelece a ANS.  

EM TEMPO: Conforme estabelecem, respectivamente, os estatutos do IDOSO e da Infância e 

Adolescência, pacientes acima de 60 anos e crianças têm direito á acompanhante. 

TABELA DO PLANO DE SAÚDE DIX/COOPCLASS 

Validade: de Julho/2011 à Junho/2012 

 

 

 

 

 

 

 

IDADE 
DIX 100 DIX 200 

QC QP QC QP 

00-18 69,00 75,00 84,00 89,00 

19-23 89,70 97,50 109,20 115,70 

24-28 98,67 107,25 120,12 127,27 

29-33 107,75 116,90 130,93 138,72 

34-38 118,31 128,59 144,02 152,60 

39-43 130,14 141,45 158,43 167,86 

44-48 169,05 183,75 205,80 218,05 

49-53 194,40 211,31 236,67 250,75 

54-58 243,00 264,14 295,83 313,44 

59 ou + 414,01 450,01 504,01 534,01 


