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Francisco de Mello
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Palavra do Presidente
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 Com as festividades de final de ano, aproveito a oportunidade para algumas 
reflexões. 2018 foi um ano conturbado para o nosso país! Na política, tivemos eleições 
para a escolha de representantes à presidência, ao senado e à câmara de deputados; e na 
economia, o Brasil tomou novo fôlego no combate a uma das piores crises que se abateu 
neste setor.

 O momento era delicado e uma força tarefa, entre nós, diretores, gerência, 
assessores, colaboradores e associados, foi montada com um só objetivo: trabalhar em 
prol da sobrevivência financeira da nossa Entidade!     O esforço conjunto surtiu, pelo 
menos, um efeito positivo:  no balanço do 1º semestre de 2018, a Avamp conseguiu o 
status SUFICIENTE no índice de liquidez, pois alcançou um índice acima do recomendado 
pela Agência Nacional de Saúde. Um suficiente que satisfaz de forma parcial! Pois muito 
trabalho ainda há pela frente para que consigamos atingir a plena recuperação 
financeira e econômica da Avamp.
 O momento agora é de força, fé e esperança! E também de celebração, já 
que 2019, a Avamp completa 25 anos na atividade de bem zelar pela saúde do Policial 
Militar e de sua família. Para comemorar as bodas de prata, lançamos a 1ª Revista da 
Avamp , que cada titular recebe um exemplar em sua residência. Ela substitui o 
Informativo com a missão de continuar a prestar informações sobre as ações 
tomadas em prol de nossa Entidade.  Aproveito a oportunidade, para 
mais uma vez, agradecer, em nome da diretoria, a confiança 
depositada em nosso trabalho. O caminho é longo e árduo!  E a 
travessia só está sendo possível graças ao apoio e a colaboração 
recebidos de todos os associados.”  

 A Avamp, como todas as outras operadoras de planos de saúde, do território 
nacional, sofreram e ainda sofrem com os efeitos negativos desta crise, enfrentando uma 
situação financeira quase que insustentável, na tentativa de equilibrar Custos X 
Benefícios. Como se não bastasse, são obrigadas também a atender as exigências e as 
determinações do órgão regulador das operadoras de Planos de Saúde da Agência 
Nacional de Saúde – A.N.S. para que continuem em pleno funcionamento. No caso da 
nossa Entidade, a situação ainda é mais complexa, pois como Associação classista, ela 
não tem fins lucrativos   e a adesão é limitada à policiais e pensionistas da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo. 

Força, Fé e Esperança!

AVAMP (Associação Valeparaibana de Assistência 
Médica Policial)
Av. Mal Deodoro, 385 – Jd. Santa Clara - Taubaté –SP
Fone: (12) 3634-1266 
www.avamp.com.br
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Com a Palavra .... os Representantes 

Antonio Adriano Santoni
Representante 

Tenho participado das reuniões e convocações 
oriundas da Sede, salvo quando impossibilitado por 
motivos alheios a minha vontade. Procuro manter o 
contato dos anseios dos nossos irmãos com a diretoria, 
buscando sanar dúvidas ou buscar respostas a elas.”

“Houve uma indicação de um companheiro que 
originou o convite para ser representante da regional 
de Cachoeira, o qual aceitei.

“Fui convidado pela Diretoria Avamp a ser o 
representante da Regional de Caraguá. Sendo assim, 
venho me dispondo a auxiliar esta Regional no que me 
couber, principalmente, sendo um dos fiscais dos 
serviços de saúde prestados pelos profissionais e 
clínicas parceiras. Procuro orientar aos associados 
como usufruir adequadamente o nosso plano de 
saúde, sabendo usar, não vai faltar!”

José Roberto dos Santos
Representante  

“Eu recebi o convite dos diretores da Avamp para o ser o 
Representante da Regional de Guaratinguetá por ter ajudado 
alguns associados aqui da nossa cidade. Sou uma pessoa pró 
ativa e sempre procuro trabalhar, da melhor forma possível, 
em prol do bem estar dos associados.”

Emerson de Carvalho Barroso
Representante 

Márcio Augusto José de Santana

“Escolhi ser o Representante desta Regional para poder 
participar mais da Avamp. Instituição esta do qual sou 
associado e que desempenha muito bem suas atividades, 
prestando um bom atendimento aos Policiais Militares, tanto 
da ativa, como aposentados e pensionistas. Desenvolvo, junto 
aos Policiais Militares desta Regional e também da de São José 
dos Campos, uma ação efetiva a fim de conquistar novos 
filiados; e com os já associados, atuo de forma para que estes 
nunca saiam da Avamp, uma instituição séria e que presta um 
serviço excelente a todos nós associados.”

Representante 

Foi pela austeridade, responsabilidade e a presteza a 
qual a Avamp tem para com seus associados. Uma 
entidade séria,sem fins lucrativos, mas sim com muita 
clareza nas suas ações e atividades. Hoje, como 
representante estou à disposição, como sempre estive, 
mesmo antes de assumir esta função,  por tudo que 
relatei acima. Também agradeço a AVAMP, pois passei 
por momentos difíceis com minha família. Meus filhos 
e minha esposa tiveram sérios problemas de saúde e 
em todas as fases dos tratamentos deles , pude contar o 
grande apoio e assistência da  nossa Avamp. Deus salve 
o Brasil!!!”

“Estou na Avamp desde sua fundação e hoje sou 
representante da Regional Cruzeiro. O que me levou 
tornar representante?

Benedito Antonio Rodrigues 
Representante 

Representante 

Agradeço a todos, principalmente, a toda a diretoria e 
funcionários, em especial a nossa funcionária e colaboradora 
Aléxia pelo trabalho em conjunto para servir todos, sem olhar a 
quem.”

“É com muito prazer que sou diretor Representante Avamp 
Lorena. Sinto-me muito honrado pois sei que estou diante de 
uma Associação que vem prestando um excelente serviço 
junto à família Policial Militar no tocante ao bem mais precioso 
de todo o ser humano: nossa saúde! Sabemos que nos dias de 
hoje não é nada fácil a gestão na área da saúde, mas estamos 
sempre buscando melhorar ainda mais o atendimento aos 
nossos usuários.

Edson Ribeiro da Silva

“Aceitei ser o representante da Regional de Pindaba, primeiro 
por fazer parte do quadro associativo; segundo, por prestar 
minha colaboração naquilo que couber no engrandecimento e 
fortalecimento da Entidade e por fim, auxiliar os valorosos 
homens e mulheres que a dirigem e trabalham com o intuito 
de sempre proporcionar a melhor assistência a todos 
associados e seus dependentes.”

Representante 
Edison Aparecido Moreira

Representante 
Viviane Ramires Garcia

“Escolhi ser a Representante porque acredito na seriedade e 
transparência dos serviços prestados pela Associação.”

“Na verdade, já sou associado da AVAMP há muito 
tempo. Quanto a ser representante desta Regional, fui 
indicado pelo Sgt PM Agnaldo sendo apresentado na 
Sede na cidade de Taubaté. Quanto ao trabalho 
desenvolvido por esta Regional está a contento. Eu, 
como representante, não tenho conseguido 
desenvolver o meu trabalho e nem participar das 
reuniões na Sede em Taubaté.”

Regional 
Cachoeira Paulista

Regional 
Guaratinguetá

Regional 
Pindamonhangaba

Regional 
Pindamonhangaba

Regional Lorena

Regional Jacareí

Regional 
Caraguatatuba

Regional 
São Sebastião

Regional Cruzeiro

Regional 
São Jose dos Campos
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Representante
Luiz Alberto de Arruda



 No Brasil, em meio à crise econômica que se instalou desde o início do 
segundo governo Dilma-Temer, não foram raras as ocasiões em que beneficiários se 
tornaram inadimplentes com as empresas que operam planos de saúde. A crise afetou 
severamente a capacidade financeira do beneficiário titular do plano, tanto por 
desemprego quanto por aumento dos preços dos bens e produtos necessários ao 
consumo diário.
 A título demonstrativo, no Brasil o número de inadimplentes chega a 61,8 
milhões e bate recorde, diz Serasa, sendo que 40,3% da população adulta está 
inadimplente, segundo levantamento. O valor alcançado pelas dívidas em junho de 
2018 foi de R$ 273,4 bilhões, com média de quatro dívidas por CPF, totalizando R$ 
4.426 por pessoa.
 De acordo com o Serasa, retração econômica contribui para manter em 
índices elevados as taxas de desemprego no país e, por conseguinte, os níveis recordes 
de dívidas não pagas.
 No caso da Avamp (Associação Valeparaibana de Assistência Médica 
Policial), o fator preocupante, por compor a maioria dos associados beneficiários, é que 
a inadimplência dos idosos foi a que mais cresceu nos últimos 2 anos. Em junho deste 
ano, 35% dos brasileiros, com mais de 61 anos de idade, estavam com contas 
atrasadas. 
 Ademais, outros fatores influenciam para a inadimplência do cidadão 
brasileiro, como a carga tributária absurdamente alta e renda per capita baixa. Além 
disso, os juros são verdadeiros absurdos quando se toma qualquer tipo de 
financiamento ou empréstimo.
 No caso dos planos de saúde, vislumbrado o inadimplemento no 
pagamento das parcelas, diversas operadoras puramente suspendem ou cancelam o 
plano de saúde contratado, negando cobertura médica/hospitalar ao beneficiário e a 
seus dependentes, em razão do débito existente. Contudo, o panorama apresentado é 
que na ocasião da operadora suspender ou cancelar unilateralmente o plano de saúde 
em razão do inadimplemento, o beneficiário é colocado em situação de extrema 
vulnerabilidade, ficando totalmente desamparado e sem qualquer assistência médica 
ou hospitalar.

 De acordo com o artigo 13, da Lei n.º 9.656/98 (que dispõe sobre os 
planos e seguros privados de assistência à saúde), a suspensão ou a rescisão 
unilateral do contrato de planos e seguros privados de assistência à saúde, só 
poderá ocorrer nos casos de comprovada fraude ou não pagamento das 
mensalidades no período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos 
últimos doze meses de vigência do contrato, e desde que o consumidor seja 
comprovadamente notificado até o 50º (quinquagésimo dia) de inadimplência.
 Desse modo, não basta apenas um mês de inadimplência para o 

Jurídico
Dr. Ivan Hamzagic Mendes 
OAB  251602 – Advogado da Avamp

A INADIMPLÊNCIA DOS 
BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE

beneficiário ter rescindido o seu contrato para com a operadora, devendo ainda ser 
notificado de sua impontualidade no pagamento da contraprestação mensal.
 E ainda, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do RECURSO ESPECIAL Nº 
957.900 - SP (2007/0128329-7), relatado pelo Ministro Antônio Carlos Ferreira, se 
posicionou no sentido de que não há necessidade da propositura de ação judicial para 
a suspensão ou cancelamento de contrato dos consumidores inadimplentes por 
ausência de previsão legal. É visível, portanto, que poucos meses de inadimplência 
podem resultar na perda da qualidade de beneficiário do plano de saúde, tanta do 
titular do plano quanto de sua família. 
 Por outro lado, a inadimplência dos beneficiários pode gerar uma 
deterioração dos serviços da operadora, que tem uma receita mensal praticamente 
fixa, mas trabalha com despesa extremamente variável em virtude da alta taxa de 
sinistralidade.
 Os beneficiários inadimplentes devem refletir muito sobre sua 
impontualidade nos pagamentos dos planos de saúde, uma vez que nosso sistema 
público de saúde é precário e saturado.
 Por fim, a missão do próximo governo deverá ser estrutural, visando retirar 
essa gigantesca parcela da população da inadimplência, iniciando com o aumento 
crescimento econômico sustentável, redução drástica dos encargos tributários 
incidentes sobre todos os setores da econômica e diminuição das despesas estatais. 
Além disso, o crescimento econômico resultará no aumento do poder de compra da 
população e queda da taxa de inadimplência, o que, consequentemente, desafogará o 
serviço de saúde pública que é prestado pelo ineficiente Estado.

“Por outro lado, a inadimplência 
dos beneficiários pode gerar 
uma deterioração dos serviços 
da operadora, que tem uma 
receita mensal praticamente 
fixa, mas trabalha com despesa 
extremamente variável em 
virtude da alta taxa de 
sinistralidade.”

 https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/19/numero-de-inadimplentes-chega-a-618-milhoes-e-bate-recorde-diz-serasa.ghtml
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Finanças

 Na manhã do último dia 25 de setembro, na 
sala de reunião da sede da Avamp,  a  diretoria executiva , 
a  gerência  e os  assessores  reuniram-se com os 
membros do Conselho Superior da Avamp para deliberar 
sobre o reajuste da Contribuição Associativa (C.A.) que 
até aquele momento, era no valor de R$ 10,00. 
 Como é de conhecimento de todos, na XVI 
Assembleia  Geral Extraordinária, ocorrida em julho, 
ficou decidida a não aplicabilidade do reajuste nas 
mensalidades do plano Avamp. Sendo assim,  a diretoria 
e a  gerência optaram pela  proposta  do  reajuste da tal 
Contribuição, prevista no Estatuto Social da Associação,  
com objetivo de equilibrar as contas  e também honrar o 
compromisso assumido junto a Agência Nacional de 
Saúde (ANS).  
 O momento atual inspira todos os cuidados 
no que se refere à saúde financeira da nossa Entidade. 
Vale lembrar que os custos assistenciais dos serviços 
médicos e hospitalares prestados vêm aumentando de 
forma expressiva, em especial  com os atendimentos 
domiciliares , os quais têm seus custos  “subsidiados”  
com a  referida Contribuição. Na ocasião, Francisco de 
Mello, presidente da Avamp, destacou os esforços de 
todos em atingir a meta imposta pelo órgão regulador 
das operadoras de planos de saúde , “o aumento desta 
Contribuição foi a saída necessária para que a Avamp 
continue a funcionar, de forma adequada,  como 
operadora de Plano de Saúde!”, afirma.
 Por unanimidade, os membros do Conselho 
aprovaram o novo valor de R$ 50,00 à Contribuição 
Associativa, vigorada desde  outubro de 2018.

Estatuto Social da Avamp – Da Mensalidade:

Art 19º - “A mensalidade será cobrada pela Associação 
com a finalidade de quitar os compromissos assumidos 
e ampliação de atendimento, sendo reajustada de 
acordo com o estabelecido nos contratos e convênios 
realizados.”

Parágrafo Primeiro: “Serão cobradas Contribuição 
Associativa (C.A.); Contribuição Assistencial (Plano de 
Saúde) e Taxa Moderadora (T.M.) nos atendimentos 
médicos (consultas médicas) ou outros procedimentos.” 

REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO
 ASSOCIATIVA (C.A.)

Por unanimidade, Conselheiros aprovam novo valor

XVI  A.G.E. -  Associados decidem pelo não 
reajuste das Mensalidades

Proposta apresentada defende que um aumento oneraria
ainda mais o orçamento familiar do Policial Militar

 A sala de reunião da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Regional 
Taubaté, ficou lotada pelos associados que marcaram presença na XVI Assembleia Geral Extraordinária da 
Avamp , realizada no último dia 27 de julho nesta cidade. O grande interesse foi em virtude do importante 
assunto pautado: o índice de reajuste das mensalidades dos Planos de Saúde Avamp.
 Na ocasião, o Cel PM Alexandre José da Cruz Medeiros, convidado pelo Sr. Francisco de Mello, 
presidente da Avamp, a presidir os trabalhos da XVI A.G.E., deu iniciou a sessão. Relação custo X benefício 
das operadoras de planos de saúde; disparidades financeiras delas; plano liminar; sinistralidade; elevação 
do custo assistencial; planejamento estratégico e operacional à redução significativa da sinistralidade da 
Avamp;  esforços  de todos à sobrevivência  financeira da entidade, entre outros;  foram os temas 
explanados detalhadamente  pelo primeiro palestrante da tarde,  o Dr. Jorge de Faria Pereira,  diretor 
técnico de saúde Avamp .
 Na sequência, a vez foi de Carlos Eduardo de Moreira Carvalho, responsável pela contabilidade 
da Avamp, explicar aos presentes , ou melhor, alertá-los sobre a alta da taxa administrativa da Avamp, que 
naquele mês de julho, atingiu  um patamar equivalente a 17%. Entretanto, segundo o contador Carlos 
Eduardo, a Avamp conseguiu alcançar, no 1º semestre de 2018, a meta e a exigência determinadas pela 
Agência Nacional de Saúde (A.N.S.) às operadoras de Planos de Saúde .  Graças a esse feito, a Avamp ficou 
com o status de suficiente , pois atingiu o índice de liquidez de 1,61,  marca acima  do recomendado pela  
Agência Nacional de Saúde,  que é de 1,2.
 O último palestrante da XVI A.G.E. foi Benedito José Barbosa, gerente administrativo , que  
com a palavra , referiu-se à explanação  do contador Carlos  Eduardo,  ressaltando que a  meta 
mencionada  foi atingida parcialmente pela Avamp, já que ainda restavam mais 2 trimestres (outubro de 
2018  a  janeiro de 2019) para que a nossa entidade fosse gerida, nesse período,  em conformidade  às  
normas e às regulamentações específicas ora  determinadas pelo Órgão Regulador  das Operadoras  de 
Planos de Saúde.  Segundo o gerente Barbosa, o objetivo primordial seria focar no status suficiente, que 
afastará a  Avamp definitivamente  do clima de assombro, gerado pela instabilidade  financeira que se 
abateu sobre ela e que fez com que este órgão regulador declarasse indeferimento para autorização de 
funcionamento dela, de acordo com ofício recebido, datado 03 de novembro de 2017.
 Abordando o assunto da pauta desta A.G.E,  a saber: reajuste das mensalidades, o gerente 
Benedito Barbosa asseverou que qualquer índice aplicado de reajuste, naquele momento, resultaria  em 
novas complicações à Avamp, citando  a evasão de titulares mais jovens,  já que há muito, destacou  o 
palestrante,  os Policiais Militares não têm acréscimo em suas remunerações mensais e um aumento das 
mensalidades,  naquela ocasião , oneraria ainda mais o orçamento familiar deles. Colocada em votação, a 
maioria dos presentes decidiu então, pelo não repasse do índice de reajuste nos Planos de Saúde Avamp. 

Associados participam ativamente da XVI A.G.E. 
Desta vez, ela foi realizada em novo local: nas 
dependências da Associação dos Oficiais da PM – 
Regional de Taubaté

(esq. p/ dir) Sr. Francisco de Mello, presidente da 
Avamp;  Cel PM Alexandre José da Cruz Medeiro 
que presidiu os trabalhos da XVIA.G.E. e o Dr. 
Jorge de Faria Pereira,  primeiro palestrante da 
tarde

O gerente Benedito José Barbosa apresenta os 
motivos para o não repasse do índice de reajuste 
nas mensalidade.  Uma delas seria a evasão de 
jovens associados o quê ,com certeza, traria novas 
complicações  financeiras à Entidade.
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Sua Saúde
Dr. Ailton de Paiva Neto
Clínico Geral e Geriatra – Atendimento AVAMP

 O risco de cair aumenta significativamente com o avançar da idade. O 
principal tipo de queda é denominado de “queda da própria altura” causada por 
acidentes como tropeçar em um buraco; cair da escada; escorregar em um tapete mal 
colocado ou sem proteção antiderrapante; esbarrar em animais correndo; quedas que 
acontecem durante a noite no trajeto entre o quarto e o banheiro.

 As conseqüências deste tipo de queda são inúmeras, entre elas: contusões, 
torções e fraturas. São as causas mais freqüentes de lesões que levam a perda da 
mobilidade, perda da independência e a morte do idoso.

 A recuperação do idoso é mais difícil e predispõe ao desenvolvimento de 
doenças pulmonares, perda de massa muscular e óssea, problemas articulares, entre 
outros.
 As quedas, na origem, são causadas por fatores relacionados ao ambiente em 
que o idoso vive ou as suas condições de saúde. As intervenções mais eficazes baseiam-
se na identificação precoce dos idosos com maior chance de sofrer quedas. Evitar o 
evento de quedas é considerado hoje uma conduta fundamental de prevenção, 
principalmente, nas residências.

O IDOSO E AS QUEDAS:  
TODO O CUIDADO É POUCO!

Evitar as quedas é considerado hoje 
uma conduta fundamental de prevenção.

Colocar corrimão para as escadas; colar fitas claras nas mudanças de 
degraus; manter os objetos sempre no mesmo lugar; remover os fios 
soltos, cordas. Diminuir o amontoamento de objetos;

Manter sempre as luzes dos corredores acesas, pois os idosos 
costumam acordar durante a noite para ir ao banheiro e, também, a 
fixação de um suporte para o apoio do corpo no box do banheiro. 

Ao levantar, dar um tempo até os olhos se acomodarem a mudança na 
claridade dos ambientes, fazer a revisão periódica dos olhos, revisar as 
lentes dos óculos. Instalar na casa sensores que acendem as luzes com 
movimentos são aconselháveis.

Optar por calçados firmes, com sola de borracha; usar bengalas com 
pontas emborrachadas, para não escorregar.

Os locais identificados como e de maior risco para a ocorrência de 
tropeços e quedas são: quarto, banheiro, cozinha, escadas e calçadas. 
Para evitar essas quedas, algumas medidas de segurança devem ser 
orientadas:

Evite andar sobre pisos molhados, úmidos ou encerados;
Evite ter tapetes nos quartos, nos banheiros e nos cômodos da casa; nos locais mais 
vulneráveis como banheiras e escadas procure adaptar e sempre usar corrimão para 
apoio;
Garanta uma adequada iluminação aos ambientes e dê tempo para seus olhos se 
adaptarem a mudança de iluminação;
Evite móveis no meio do caminho;
Mantenha os objetos na mesma posição;
Evite subir encima de bancos e cadeiras;
Evite levantar-se ou mudar de posição abruptamente e ao acordar, sente-se por uns 
minutos antes de se levantar.

O perigo também está dentro de casa!!
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ATENÇÃO ASSOCIADOS
ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNGIA  DA  AVAMP

Exceto para as especialidades de Acupuntura, Fonoaudiologia,  
Terapia Ocupacional , Psicologia, Psicopedagogia e Nutrição

O Associado tem:

ESPECIALIDADES

CUSTO ZERO PARA CONSULTAS MÉDICAS 

REALIZAÇÃO DE EXAMES
M.A.P.A. e Holter Ecocardiograma Eletrocardiograma

Av. Marechal Deodoro, 385 – Jardim Santa Clara - Taubaté / SP 
Fone: (12) 3634-1266

Acupuntura
Cardiologia
Cirurgião Geral/Vascular
Clínica Médica
Dermatologia
Endocrinologia
Fonoaudiologia

Ginecologia e 
Obstetrícia
Gastroenterologia
Geriatria
Neurologia
Nutricionista
Ortopedia Geral

Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia
Psiquiatria
Psicopedagogia
Terapia Ocupacional
Urologia

Ambulatório  AVAMP Recados
Cuida da sua saúde com Respeito e Qualidade

Localizado no 1º andar da nossa Sede,  o Ambulatório AVAMP 
dispõe de amplas e confortáveis instalações para melhor atender 

ao Policial Militar e sua família.

1º ANDAR SEDE AVAMP

 Caro Associado, comunicamos que só em caráter de urgência e 
emergência  é realizado  atendimento fora da área de abrangência  da AVAMP.  As 
autorizações para  atendimentos que forem solicitadas fora da nossa região, 
sujeitam-se a prévia autorização da UNIMED de origem do associado (aquela 
constante no cartão de identificação), e os serviços são realizados , por intermédio, 
do chamado regime de intercâmbio.
 Não obstante, quando autorizado o atendimento, nessas condições, o 
associado acaba utilizando recursos não contratados pela AVAMP, os quais , 
inicialmente, têm custos desconhecidos , originando repasses  ao associado, das 
diferenças de custos apuradas em relação à rede de prestadores  da  Associação. 
 Destacamos que,  se  o seu  plano Avamp  tem cobertura para algum 
procedimento e na área de abrangência da Avamp   não tem disponível algum 
prestador de serviços médicos  para realizá-lo,  o setor de autorização Avamp   
entrará  em contato com a Federação das UNIMED´s   e esta  fará uma busca para 
identificar o local onde é realizado tal procedimento para posterior liberação.

Caro Associado:
Saiba que os atendimentos realizados pelo SUS, em caráter eletivo ou 
urgência / emergência, aos beneficiários ativos (titulares, dependentes e 
agregados) e dentro da área de abrangência geográfica de cobertura do 
plano de saúde coletivo por adesão nível B, são pagos pela AVAMP à União.

RESSARCIMENTO AO SUS 

Para maiores informações, contatar o Setor de Autorização 
Avamp (12) 3634-1266  

pelo email : autozizacao@avamp.com.br

Recém-nascidos
Para que o recém-nascido possa aproveitar do período de carência já utilizado 
pelo titular, a sua inclusão deverá ser feita em, no máximo , 30 dias após o 
nascimento. Passado esse prazo, será contada nova carência para o recém-nascido.                                                                                                            
Recém-casados
Para que o (a) recém-casado(a) possa  aproveitar  do período de carência já 
utilizado pelo titular, a sua inclusão deverá ser feita em, no máximo, 30 dias após a 
união. Passado esse prazo, será contada nova carência para o (a) dependente 
incluso(a).
Mudanças de endereço e telefone
Os associados devem comunicar os novos contatos à AVAMP.
Cartões AVAMP  vencidos
 Eles deverão ser trocados na Sede ou na Regional AVAMP em que sua cidade de 
residência for abrangida. Fique atento para evitar problemas no seu atendimento!
Exclusões do Plano
As exclusões do Plano de Saúde AVAMP só serão efetuadas mediante devolução 
do cartão do respectivo beneficiário a ser excluído.
A inclusão de companheira (o)
Somente poderá ser realizada com a entrega de cópia de declaração de união 
estável lavrada em Cartório dentre outros documentos.
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Associada em Destaque

 Após passado o sufoco da cirurgia e com positiva recuperação,  Amábile foi  

liberada para retomar à sua vida  normal. Ela diz ter recebido, naquela ocasião, um 

“puxão de orelha” do seu médico para que introduzisse, gradativamente, uma  

atividade física no seu dia a dia. Primeiro, ela iniciou com exercícios funcionais no 

Parque do Ibirapuera, em São Paulo, pois na época, residia nesta cidade; depois, com 

caminhada e finalmente, a corrida, “comecei a correr um quilômetro, depois dois, três, e 

quando vi já estava participando de maratonas. Minha última prova foi de 42 km. Hoje, 

eu amo a corrida, me faz tão bem! Me sinto mais forte. Se acontecer alguma outra coisa 

eu sei que vai bater no meu organismo e ele vai falar: Aqui não, bichão! Você já entrou e 

não vai entrar de novo!'', saudável e feliz declara Amábile. 

 Hoje , quem vê  Amábile Cecília Pereira esbanjando saúde, simpatia e muita 
energia e bastante  alto astral nem imagina o que essa associada já enfrentou! Natural 
de Taubaté e atualmente residindo em Ubatuba, Amábile nos conta que em 2013, 
passou por um problema grave de saúde. Ela foi diagnosticada com um tumor na 
tireoide, já em fase total e começando a atingir as outras partes da garganta. Fora o 
choque de descobrir a doença, ela, que nesta época morava na capital, surpreendeu-se 
ao saber também  que  a cidade de São Paulo não estava incluída na área de cobertura 
do atendimento do plano de saúde Avamp, 'daí começou minha correria! Precisava 
resolver tudo em poucos dias à realização da cirurgia, pois não tinha muito tempo! Foi 
quando resolvi buscar atendimento na Avamp Taubaté, com medo de não conseguir 
realizar os exames em tempo”, nos conta.
 Em Taubaté, Amábile foi direto para nossa sede e explicou toda sua situação. 
As funcionárias que a atenderam prontamente intermediaram a realização de todos os 
exames necessários, junto aos prestadores, para que com os resultados em mãos, ela 
pudesse então, dar início ao processo pré-operatório, “os funcionários da Avamp, vendo 
o meu desespero com o tempo, não mediram esforços para agilizar o atendimento. A 
demanda era grande dos laboratórios e seus prazos de entrega..., não foi fácil! Uma 
força tarefa foi feita. Me lembro da enfermeira Aline Rodrigues, do laboratório,  me 
acalmando para eu ficar tranquila, dizendo que eles dariam um jeito e tudo daria certo. 
E não é que deu tudo certo e dentro do prazo!!!”,  emocionada relembra Amábile.
 Esse ano, faz 5 anos que Amábile passou pela cirurgia que foi um sucesso. 
Desde então, nossa entrevistada faz acompanh amento médico no Instituto do Câncer, 
na capital.  A ela, é prescrito exames de sangue a cada 3 meses, e se em algum destes 
resultados detectar qualquer elemento estranho, ela também faz exames de ultra-som 
e demais, ''na verdade, esse acompanhamento será para vida toda, mas os 5 primeiros 
anos foram fundamentais para que não volte nada do tumor. A atenção é constante e 
sei que, neste processo, sempre posso contar com o inestimável apoio da Avamp na 
realização destes exames!!”,  conclui  satisfeita.

“Na hora do aperto,  
o socorro é com a AVAMP”

Nossa Associada Amábile Cecília Pereira. 
Depois do sufoco, recuperou-se 

adotando novos e saudaveis estilos de vida

Superação com Corrida Esportiva
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