
AMEPLAN QUER IMPOR REAJUSTE ABSURDO DE 25% 
 SINDICATO AGE E ACIONA JUSTIÇA PARA SOLUÇÃO

Imagem: Reprodução do pedido de antecipação de tutela feito 

pelo nosso Jurí�dico para reativação do plano de saúde dos Servidores 

NÃO VAMOS DESAMPARAR JAMAIS OS SERVIDORES DE CARAPICUÍBA

O Sindicato repudia a ati-
tude da operadora de saúde 
Ameplan em praticar um ín-
dice de reajuste de 25%. Não 
aceitamos a prática deste ab-
surdo no ano em que ME-
NOS utilizamos o plano. Des-
de abril de 2020, centenas de 
procedimentos foram adia-
dos e cancelados por conta 
da pandemia do novo Corona-
vírus. E ainda assim, querem 
nos fazer engolir “goela abai-
xo” mais este golpe.

Reagimos e negamos prati-
car este índice. Continuamos 
a pagar, EM JUÍZO, os valo-
res sem aplicação dos 25%. 
Isso se faz necessário devido 
ao não acordo entre as par-
tes para aplicação de reajuste. 

Operadora de saúde cobra maior índice da história justamente em 
momento crítico para os beneficiários. Atitude covarde e hostil!

Ou seja, em nenhum momen-
to deixamos de pagar o convê-
nio. Porém, não aceitaremos es-
se imenso ônus ao trabalhador, 
que com grande sacrifício con-
segue manter o benefício para 
si e para seus dependentes.

Nossa advogada, Dra. Roseli 
Ramos, ingressou com um pedi-
do de antecipação de tutela pa-
ra a Justiça exigir a reativação 
do plano dos mais de 500 Servi-
dores afetados pela atitude hos-
til e desumana da Ameplan.

O mais triste é isso acontecer 
em desencontro com as orien-
tações dadas pela ANS (Agên-
cia Nacional de Saúde), que in-
clusive suspendeu reajustes em 
2020. Uma coisa é certa: cala-
dos nós não iremos ficar!

Olá, Servidor de Carapicuíba. Eu, Jessé, presi-
dente do Sindicato, apresento para vocês o mo-
vimento da entidade sindical contra essa vergo-
nhosa atitude da empresa Ameplan. O mais triste 
é ver uma relação de mais de dez anos ser menos-
prezada pelo outro lado em nome de lucro sem 
precedentes em plena pandemia da Covid-19. 

Sabemos dos tratamentos em continuidade e 
nos solidarizamos a todos. Nosso Jurídico está al-
tamente comprometido em solucionar esta ques-
tão o quanto antes. Já pedimos para o Juiz a ante-
cipação de tutela para termos o restabelecimento 

imediato do plano dos associados.
Estamos de portas abertas para negociação, 

mas deixando claro: o funcionalismo teve 10% de 
reajuste nos últimos dois anos. É impossível pagar 
um plano com valor alterado para tão mais alto!

A decisão judicial deve sair a qualquer momen-
to. Avisaremos a todos em nosso site e nas redes 
sociais. Fiquem atentos ao conteúdo oficial da en-
tidade e compartilhem com seus colegas!

Jessé Fernandes Cassundé - presidente do Sin-
dfusmc (Sindicato dos Funcionários Públicos 
Municipais de Carapicuiíba)


