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Edição�Especial�

XIII A.G.E.

Destaque Afonso�Alves�Jr,�vice-presidente�Avamp��(à�esquerda)�e�
Benedito�José�Barbosa�,�gerente�administrativo,�explanam�aos�presentes

Em�15�de�julho�último,�no�Hotel�San�Michel,�em�Taubaté,
�os�associados�reuniram-se��em�Assembleia�para�deliberar�

sobre�um��importantíssimo�assunto:�
reajuste�das�mensalidades�do�Plano�de��Saúde�AVAMP.



Tradição e Modernidade 
para a sua saúde

Dra. Jovania C. Brum Paes
Diretora Administrativo  Farmacêutica CRF 50941
Executive, Professional & Life Coach

Dr José Hilario Paes
Diretor Técnico Médico 
CRM 64224

O nosso melhor 
resultado é a confiança!

 Vimos por meio deste Informativo Especial, informá-los a respeito da realização e das consecutivas deliberações na “XIII ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA” de nossa Entidade. Assim, com o objetivo de prestar esclarecimentos, aos nossos Associados, sobre os assuntos pautados do Edital de 
Convocação, que foram deliberados na referida “Assembleia Geral Extraordinária”, ocorrida em data de 15 de julho de 2016, passamos a expor abaixo os temas 
abordados:

Nova Unidade da Vila São José, em Taubaté

Av. Faria Lima, 251 / Tel: (12) 3621-1544

Unidade Centro - Av. Nove de Julho, 365/ Tel: (12) 3624-2919

Campos do Jordão - R: Dr. Pereira Barreto, 50/ Tel: (12) 3664-6089

1 – Foram apresentadas  (02) duas Propostas de “Índice de reajuste das mensalidades do Plano de Saúde AVAMP”, a saber:

  a)  Primeira Proposta: Apresentado estudo encaminhado através do DAT Nº 529, de dezenove de maio de dois mil e dezesseis, realizado pela  CTS – 
Consultoria Técnica Atuarial e Serviços Ltda.. É indispensável que seja do conhecimento de nossos Associados que o índice indicado para REAJUSTE foi de 
32,13 % (trinta e dois vírgula treze por cento). 

 b)  Segunda Proposta: Apresentado o Índice autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) o qual fixou em até 13,57% o índice de 
reajuste a ser aplicado aos Planos de Saúde Médico-Hospitalares. O índice de reajuste divulgado pela ANS não é um índice de preços. Ele é composto pela 
variação da frequência de utilização de serviços, da incorporação de novas tecnologias e pela variação dos custos de saúde, caracterizando-se como um índice 
de valor.

‘

 Desde a nossa posse, no mês de maio do 
corrente ano,  iniciamos  o trabalho de 
recuperação financeira e social da nossa 
Entidade. Além das visitas nos Batalhões 
buscando o ingresso de novos associados, 
também trabalhamos na contratação de 
novos  prestadores, para que a Avamp 
continue a bem atender, sempre  oferecendo  o  
melhor preço com serviços de qualidade.

 E  p a r a  i s s o ,  c o n t a m o s  c o m  a 
participação e apoio de todos associados, 
principalmente quanto à fiscalização dos 

prestadores de serviços nas realizações de consultas e de  atendimentos. Então, 
Associados, por favor,  tragam ao nosso conhecimento toda e qualquer forma de 
atendimento que ocorrer em desconformidade com nossos contratos. Juntos 
somos mais fortes para servir sempre.  Importante ressaltar que , já para os 
próximos meses, a AVAMP proporcionará a vocês, caros Associados, a 
assistência odontológica. Primeiramente, o atendimento deste serviço será  
realizado nas cidades de Taubaté  e de São José dos Campos. Boa leitura!

Com a palavra...
o Vice-presidente

Afonso
Alves Jr

‘








