COMUNICADO
Maceió, 25 de maio de 2019.

Prezados(as) Beneficiários(as),
Visando sempre à transparência, vimos por meio desta comunicar que o Sintietfal contratou a G2C
Administradora de Benefícios para ser a responsável pela administração do seu contrato de plano de
saúde junto à UNIMED Maceió a partir de 1º de julho de 2019.
A G2C Administradora é uma conceituada administradora de benefícios com credibilidade e larga
experiência em gestão de planos de saúde, atuando em todo o território nacional desde 2012. Por isso, o
Sintietfal consolidou essa parceria, com o objetivo de proporcionar a otimização na prestação de serviços,
tais como: envio de boletos, segunda via de cartões, alterações cadastrais, cobrança e realização de
novas inclusões no seu plano, como cônjuge, filhos(as) até 24 anos e netos(as).
Aproveitamos a oportunidade para informar que, até o mês de junho, não haverá alterações quanto às
condições e preços atuais do seu plano de saúde. A partir dessa data, o plano da Unimed será desmembrado
em 10 faixas etárias, nas quais todos os beneficiários serão enquadrados, e, então, serão estabelecidos os
novos valores para pagamento. Todas as garantias contratuais iniciais, porém, serão mantidas.
Outrossim, pedimos que desconsiderem qualquer boleto emitido pela UNIMED Maceió com vencimento
a partir do mês de JULHO e considerem somente o que lhes será enviado pela G2C Administradora de
Benefícios.
Em

caso

de

não

recebimento

do

boleto,

este

será

disponibilizado

no

endereço

www.g2cadministradora.com.br . Para o acesso, basta apenas inserir o seu CPF e endereço de e-mail.
Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às
18h, através dos contatos:
SINTIETFAL
Telefone: (82) 3223-6265
www.sintietfal.org.br

G2C filial Maceió
Telefone: 0800 878 7559 / (82) 3025-6774
atendimento.al@g2cadministradora.com.br

Atenciosamente,

Hugo Brandão
Presidente do SINTIETFAL

Filial – Maceió AL
Av.: Gov. Osmam Loureiro, 3506 4º andar Sl 426
Mangabeiras - CEP: 57.037-630
Tel.: (82) 3025-6774

Erica S. Ferreira
Gerente Regional Filial Maceió AL

www.g2c.administradora.com.br
CNPJ: 16.692.996/0001-83
ANS Nº 419443
Tel.: 0800 878 7559

Matriz: Rio de Janeiro - AL
Filiais: São Paulo – SP;
João Pessoa – PE;
São José do Rio Preto – SP.

