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Aqui em frente à nossa Sede, no dia 02 de julho, vamos ter a nossa festa julina, o nosso ARRAIÁ. PG.03

28 de outubro
Dia do Servidor Público

você aposentado
seja um associado sindserv!

PG.05

Falando de leis
S T J  d e c i d e 
r e s t r i n g i r 
c o b e r t u r a  d o s 
planos de saúde
U m a  n o t í c i a 
que preocupa... 
entenda.

ARRAIÁ
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DAS 11H

02 . JUL
SÁBADO
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VEM AI !

OLÁ ASSOCIADO.  O ARRAIÁ SINDSERV VEM AÍ!
  NÃO PERCA POR NADA!
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Sócias e sócios do SindServ

SENHORAS E SE-
NHORES SERVIDO-
RES MUNICIPAIS
Nesta edição da 
Folha do Servidor 
vamos trazer um 
pouquinho do que 
teremos para o pró-
ximo mês, estamos 
preparando uma di-
vertida festa juli-
na, para que todos 
possam aproveitar, 
se divertir e dançar 
muito, aqui em fren-
te a nossa sede no 
dia 02 de julho tere-
mos food trucks com 
diversas comidas e 
bebidas, brincadei-
ras para criançada e 
música da boa, não 
fique de fora desta!
Ainda nesta edição 
vamos falar sobre 

uma notícia que pre-
ocupa muito, a res-
trição na cobertura 
dos planos de saúde, 
onde criam barrei-
ras na manutenção 
contratual e brechas 
para que procedi-
mentos que já são 
aceitos pelos pla-
nos de saúde fiquem 
mais difíceis para 
que a cobertura seja 
aceita. Acompanhe 
as próximas edições 
da FOLHA DO SER-
VIDOR. A nossa sede 
está à disposição 
de toda a categoria. 
Nossos serviços es-
tão ativos e estamos 
unidos na melhoria 
constante do nosso 
sindicato.
Boa leitura!
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OLÁ ASSOCIADO.  O ARRAIÁ SINDSERV VEM AÍ!
  NÃO PERCA POR NADA – DIA 02 DE JULHO

Aqui em frente à 
nossa Sede, no dia 
02 de julho, vamos 
ter a nossa festa juli-
na, o nosso ARRAIÁ, 
chame seus colegas 
de trabalho, traga 
sua família, venha 
curtir conosco. Es-
tamos organizando 

Para a criançada 

tudo com muito ca-
rinho para vocês. Te-
remos brincadeiras, 
comidas e bebidas 
típicas. Você não vai 
ficar parado, tere-
mos música da boa, 
e aquele que dançar 
melhor levará ainda 
um brinde bacana.

Também teremos 
brinquedos super 
divertidos. Para eles 
fazerem aquela far-
ra “ segura peão”. 
Teremos um toro 

mecânico arretado 
de bão! “ SEGURA 
PEÃO ”. Então, você 
não pode ficar de 
fora desta de jeito 
nenhum, hein!

Food Truck

Teremos ainda vá-
rios food truck, com 
diversos tipos de co-
midas e bebidas para 
sua comodidade, 
imagine aquele lan-
chão bão e um vinho 
quente e quentão! 

Vai ter, sim senhor.
E se você quiser levar 
para casa aqueles 
embutidos da fazen-
da, teremos barracas 
com queijos e doces 
maravilhosos.

Será um dia muito 
gostoso para você, 
sua família e amigos. 
Estamos em um lu-
gar de fácil acesso, 
com amplo estacio-
namento público e 
toda a segurança que 

nossa cidade ofere-
ce. O evento é aber-
to ao público, então 
traga toda sua turma. 
Av. João Acácio de 
Almeida, 210 - Cen-
tro - Barueri.  

ARRAIÁ
A PARTIR
DAS 11H

02 . JUL
SÁBADO

MÚSICA | BRINCADEIRAS | COMIDAS TÍPICAS

VEM AI !

E PARA VOCÊ, SÓ-
CIO DO SINDSERV, 
FIQUE ATENTO, 
PORQUE VAMOS 
INFORMAR MAIS 
ADIANTE, EM NOS-
SO SITE E TAMBÉM 
POR INFORMATIVO, 
ONDE VOCÊ PO-
DERÁ RETIRAR SEU 

KIT PARA CURTIR A 
FESTA COM CONDI-
ÇÕES DIFERENCIA-
DAS. Ah, e se você 
quiser vir à caráter, 
poderemos fazer 
aquela foto bem le-
gal, para colocar no 
nosso jornal. Espe-
ramos todos vocês!
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DISK 

ENTREGA!

AV MARCO, 136 - CHÁCARAS MARCO 

BARUERI - SP, NO ESTACIONAMENTO 

DO SUPERMERCADO HUGÃO 

FAÇA SEU

PEDIDO 

NA COMODIDADE 

DA SUA CASA!

(11)4161-6319

(11) 96617-9660

DESCONTO EM FOLHA 

PARA SERVIDORES 

MUNICIPAIS. 
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STJ decide restringir cobertura dos planos de saúde
Uma notícia que preocupa... entenda

Ministros decidem 
por 6 votos a 3 que 
rol da ANS (Agência 
Nacional de Saúde 
Suplementar) é ta-
xativo, e operadoras 
podem rejeitar pro-
cedimentos e tera-
pias que não estejam 
na lista. Os ministros 
da Segunda Seção 
do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) 
votaram no dia 08 
de junho, por res-
tringir a cobertura 
dos planos de saú-
de, tornando o rol da 
Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 
(ANS) taxativo (até 
hoje, a jurisprudên-
cia indicava que a 
lista de procedimen-
tos era exemplifi-
cativa, o que trazia 
maior segurança aos 
usuários). O enten-
dimento é conside-
rado mais restritivo, 
e desobriga os con-
vênios médicos a se-
guirem procedimen-
tos que não estejam 
previstos na relação 
de terapias aprova-
das pela agência.
A lista da agência 
reguladora detalha 
atualmente mais de 

3 mil coberturas de 
exames, terapias, 
cirurgias e remédios, 
entre outros.  E um 
dos argumentos dos 
ministros que vo-
taram a favor do rol 
taxativo, é que em 
sendo taxativo per-
mite-se previsibili-
dade para cálculos 
das mensalidades 
dos planos de saúde 
sustentáveis, pois 
a alta exagerada de 
preços gerada pela 
ampliação do rol, 
provoca barreiras à 
manutenção con-
tratual. A decisão do 
STJ abre exceções, 
como a possibilidade 
do paciente incor-
porar o tratamento 
mediante um aditi-
vo contratual, po-
rém certamente com 
custos.  Em resumo, 
o entendimento fir-
mado pelo STJ es-
tabelece que: O rol 
da ANS é, em regra, 
taxativo; A opera-
dora não é obrigada 
a arcar com proce-
dimento que está 
no rol da ANS caso 
houver uma opção 
similar presente na 
lista; Pacientes po-

dem pedir a inclusão 
de um procedimento 
mediante um aditivo 
ou plano de cober-
tura ampliada; Em 
casos onde não há 
substituto terapêu-
tico ou esgotado o 
rol da ANS, pode ha-
ver, a título excep-
cional, a inclusão 
de procedimento 
desde que não te-
nha sido indeferido 
pela ANS, se tenha 
comprovação de sua 
eficácia, recomen-
dação de órgãos 
técnicos nacionais e 
internacionais e diá-
logo entre Judiciário 
e especialistas, in-
cluindo membros da 
comissão responsá-
vel pelo rol.
Essa decisão do Su-
perior Tribunal de 
Justiça de desobri-
gar recebeu críticas 
de parlamentares e 
de toda a socieda-
de civil, porque se 
entende que a nova 
regra compromete o 
tratamento de pes-
soas com deficiên-
cias, portadores de 
doenças raras, cân-
cer, autismo, e ou-
tras patologias, que 

muitas vezes se uti-
lizam de tratamen-
tos e medicamentos 
não previstos no rol 
da ANS. Até a deci-
são do tribunal, as 
pessoas que tinham 
negados procedi-
mentos pelos planos 
de saúde poderiam 
recorrer à Justiça 
porque a lista de co-
bertura da ANS era 
considerada o mí-
nimo a ser ofereci-
do aos pacientes, já 
com essa decisão, 
tudo será mais difí-
cil, pois as operado-
ras poderão negar os 
tratamentos que não 

estiverem elencados 
no rol; é certo que o 
indivíduo continua-
rá com a prerroga-
tiva de ingressar na 
justiça para obrigar 
o plano de saúde a 
oferecer o tratamen-
to, porém, o caminho 
será mais árduo.
Será muito negativo 
o impacto na vida de 
milhões de famílias, 
que já se desdobram 
para arcar com o alto 
custo de um plano de 
saúde. Há também 
a preocupação com 
a sobrecarga que a 
decisão pode gerar 
no Sistema Único de 

Saúde, já compro-
metido atualmente. 
Essa decisão é passí-
vel de recurso ao STF 
(SUPREMO TRIBU-
NAL FEDERAL), onde 
inclusive se discute 
um Tema sobre esse 
assunto, sob a rela-
toria do Ministro Ro-
berto Barroso, o que 
ainda nos traz algu-
ma esperança.

O SINDSERV está 
sempre atento para 
te manter informado, 
nos procure.

JURÍDICO SIND-
SERV
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VOCÊ QUER FICAR MAIS SEGURO?

SEGUROS DE VIDA, SEGUROS DE AUTOMÓVEIS, MOTOS
E PARA BICICLETAS! SEGUROS PARA CELULARES 

E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SEGUROS 
RESIDÊNCIAIS, E ATÉ PREVIDÊNCIA

 PRIVADA.

ligue:
11. 2805.0592 ou

Adriana 11. 98234.2392

VOCÊ APOSENTADO!
VENHA CONHECER A NOSSA NOVA SEDE,
COM MAIOR COMODIDADE, ESTRUTURA,
FÁCIL ACESSO, NOVOS CONSULTÓRIOS

ODONTOLÓGICOS E VÁRIOS BENEFÍCIOS 
PARA VOCÊ!

SEJA UM ASSOCIADO
SINDSERV BARUERI!

INFORMAÇÕES E DÚVIDAS.

RUA JOÃO ACÁCIO DE ALMEIDA, 210 - BARUERI (ATRÁS DO IPRESB)

(11) 99736.3758 (11) 94031.2144
Marcela Santa

parceiros
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Av. João Acácio de Almeida, 210
 CENTRO - BARUERI

EXAME DE VISTA DIARIAMENTE
NA SEDE DO SINDSERV.

AGENDE SEU

EXAME!

11 97021-4113

ENDDEE
EEXXAAME!

999770000000222222222222222221111111111--4

 p a r a  v o c ê

 e  t o d a  s u a

f a m í l i a .
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