
Olá! 
 
Conforme informado, após várias renegociações, a SulAmérica aceitou iniciar o Plano Odontológico com os 700 
pastores pagantes. 
 
 
1. O QUE MANTÉM (DO ACORDO ORIGINAL)? 
 
➢ OS DEPENDENTES  
 

• POR CONSANGUINIDADE 
 

1º grau: pai/mãe e filho(s) 

2º grau: irmão(s), avô(s) e neto(s) 

3º grau: tio(s), sobrinho(s), bisavô(s) e bisneto(s) 
 

• POR AFINIDADE 
 

1º grau: Sogro(s), genro(s) e nora(s) 

1º grau: Padrasto(s), madrasta(s) e enteado(s) 

2º grau: cunhado(s) 
 
 
➢ COBERTURA 
 
O plano cobre mais de 200 procedimentos, sem carência e sem coparticipação. 
 
Para conhecer as Condições Gerais do Plano, clique aqui 

Para conhecer as Características Resumidas do Plano, clique aqui 

Para conhecer os mais de 200 procedimentos cobertos pelo Plano, clique aqui 

Para conhecer as cidades e profissionais atendidos pelo Plano, clique aqui 

 
➢ DESCONTO EM MEDICAMENTOS 
 
A adesão ao Plano dá direito a descontos de até 85% em medicamentos (em várias redes de farmácias e drogarias) 

Para visualizar as cidades e rede de farmácias atendidas, clique aqui 

Para visualizar os medicamentos e seus respectivos descontos, clique aqui 

 
 
2. O QUE MUDA (DO ACORDO ORIGINAL)? 
 
➢ AVALIAÇÃO 
 

Haverá, trimestralmente, uma avaliação da base de usuários para cálculo da sinistralidade (relação entre as despesas 

com a utilização dos serviços odontológicos e a receita que a operadora receberá pelo contrato). Se o índice de 

sinistralidade for superior a 60%, haverá um reajuste no valor por vida. 

 

Portanto, nossa orientação é que os titulares e seus dependentes façam o uso consciente e não excessivo (sem 

necessidade real) do plano, pois isso pode afetar a todos os usuários. Para visualizar o aditivo contratual (para 

acolhimento dos 700 pagantes), clique aqui 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/73e627_b2047b2e69194cfa8986efc60c323add.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/73e627_1c9d433ffdc04a908f6efacf5ba7fc8c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/73e627_0b123692762e4d569044b8f433935892.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dxe2HobP4mJfPONA_CgkmltFxc7WDoZD4qcRGUIXUXg/edit?usp=sharing
https://farmanet.prevsaude.com.br/prev/rnfc.rnfc_entrada?params=507&params=AAAgYVAAJAAAaS+AAa%7CAAAgYVAAJAAAaS+AAb%7CAAAgYVAAJAAAaS+AAc%7CAAAgYVAAJAAAaS1AAK%7CAAAgYVAAJAAAaTEAAD%7CAAAgYVAAJAAAaTEAAP%7C
https://farmanet.prevsaude.com.br/prev/lpm.lpm_entrada?params=507&params=AAAgYVAAJAAAaS%2BAAa%7CAAAgYVAAJAAAaS%2BAAb%7CAAAgYVAAJAAAaS%2BAAc%7CAAAgYVAAJAAAaS1AAK%7CAAAgYVAAJAAAaTEAAD%7CAAAgYVAAJAAAaTEAAP%7C
https://docs.wixstatic.com/ugd/73e627_096f3364d81f46fbbbfafdd00369f02c.pdf


➢ VALOR 
 

Outra alteração que ocorrerá será no valor da anuidade (por vida). Antes, queremos lembrar que o valor inicial 

proposto (R$ 180,00 por vida/ano) era para adesão de 6000 (seis mil) vidas e, em seguida, com a renegociação, para 

3000 (três mil) vidas. Para o acolhimento das 700 vidas, o valor anual por vida/ano foi alterado de R$180,00 para 

R$204,00 (duzentos e quatro reais) --- equivalente a R$ 17,00 por vida/mês (R$ 2,00 de reajuste por vida/mês). 

 

Informamos que aqueles que preencheram o formulário de interesse e fizeram o pagamento de sua apólice até o dia 

01 de abril de 2019, terão seu plano validado com o valor original (o diferencial será pago pela Ordem dos Pastores 

Batistas do Brasil, em compensação aos transtornos gerados pelo atraso). 
 
 
3. AQUELES QUE NÃO ADERIRAM PODERÃO FAZÊ-LO? SERÁ POSSÍVEL A INCLUSÃO DE NOVOS DEPENDENTES? 
 
Sim! Tantos os pastores que não fizeram adesão quanto aqueles que desejarem incluir novos dependentes, poderão 
fazê-lo.  
 
Basta seguir os passos contidos no tutorial abaixo, informando no campo valor a anuidade de R$ 204,00 (por vida). 
Por exemplo: 
 

Adesão de 2 vidas = R$ 204,00 x 2 = R$ 408,00 

Adesão de 3 vidas = R$ 204,00 x 3 = R$ 612,00 

E assim sucessivamente... 
 
Para efetuar o pagamento, basta seguir o tutorial (a seguir) 
 
 

1. Acesse o link www.atos6.com/opbb e clique no botão QUERO CONTRIBUIR, no canto superior direito 
(destacado de vermelho) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atos6.com/opbb


2. Será aberta uma janela pop-up. Clique em FAZER LOGIN COM ATOS6 (destacado de vermelho) 
 

 
 
 

3. Preencha os campos com o e-mail e senha cadastrados em Atos6 e, em seguida, clique no botão FAZER LOGIN 
 

 
 

OBSERVAÇÃO: 
Caso não se recorde da senha, clique em ESQUECI MINHA SENHA (abaixo do campo senha), informe o e-mail cadastrado em 

Atos6. Será encaminhado para sua caixa de entrada um link para criação de uma nova senha. 
Feito isso, basta repetir os passos anteriores. 

 
4. Com o login realizado, selecione no campo TIPO DE CONTRIBUIÇÃO “Plano Odontológico”. 

 

 



5. Serão oferecidas duas formas de pagamento: BOLETO BANCÁRIO e CARTÃO DE CRÉDITO 
 

• Se deseja efetuar o pagamento através do BOLETO BANCÁRIO, escolha uma das opções abaixo 
 
Instruções em PDF 

Instruções em DOC 

 

• Se deseja efetuar o pagamento através do CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA, escolha uma das opções abaixo 
 
Instruções em PDF 

Instruções em DOC 

 

• Se deseja efetuar o pagamento através do CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO, escolha uma das opções 
abaixo 
 
Instruções em PDF 

Instruções em DOC 

 

https://drive.google.com/file/d/1BT0UXWvDB0w5WuE7fQrp7pOXc-FbDcXm/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pNq7pdZ4oXnm6GM5OmytMVPjWmRV_6JxR9PCW6Dxor4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-01QabjblYSReh49ucX6foT1Wyg-yki/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GGMic1vA9QgymqobKi4aGutUIAClY40qB97icABGoow/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DM9OCtvU1f0wyJ3HOxi9feM4hdpW2nl/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10pOjrqUTUd3HabNj4FTcKwBy79UmkOh_Cr2ka3vaIDI/edit?usp=sharing

