
 todos no pregão 
do IPSA no dia 7/2

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo André

aceitarão precarização/queda nos 
atendimentos médicos e também   
exigirão que a Prefeitura faça a sua 
parte e aumente o repasse para o 
IPSA, para garantir um atendimento 
melhor à saúde dos servidores an-
dreeenses.  

Sempre defendemos a discussão 
de um modelo de autogestão, que se 
firme de forma sustentável, sem pe-
nalizar o trabalhador com altas con-
tas do fator moderador, entre outros.

Lute com a gente!
O Sindserv Santo André não 

medirá esforços para defender uma 
saúde de qualidade para todos os 
servidores andreenses e, para isso, 
é importante que você, participe no 
Pregão no dia 7/2! Vamos mostrar a 
nossa força e organização!

Chegou a hora de
 exigir um atendimento 

médico de qualidade e 
digno para tod@s!

VAMOS JUNTOS EXIGIR UM 
ATENDIMENTO MÉDICO DE 
QUALIDADE PARA TOD@S 

PREGÃO 
DO 

IPSA!

Data:  7 de fevereiro,
            quarta-feira 
Horário: 9h
Local: R. Pref. Justino 
Paixão, 85 - Centro, San-
to André (IPSA)
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O Sindserv Santo André 
realizou no dia 1º de fe-
vereiro uma reunião am-

pliada com os servidores que debateu 
a situação do convênio médico con-
tratado pelo Instituto de Previdência 
de Santo André (IPSA).

Um dos pontos questionados foi 
que o IPSA anunciou, no dia 25 de ja-
neiro, ou seja, em cima da hora, um 
edital para solicitar novas propostas 
de gestores do contrato de convênio 
médico. A divulgação feita em prazo 
curtíssimo dificultou o debate mais 
aprofundado sobre as necessidades 
de mudança. 

O Instituto anunciou que o 
pregão para escolha da nova assistên-
cia médica será na quarta-feira (7 de 
fevereiro), às 9h, na sede do Institu-
to. O Sindserv convoca todos os ser-
vidores e servidoras para participar 
e exigir uma assistência médica de 
qualidade e digna!

Segundo o IPSA, mudanças 
podem vir a acorrer porque a atu-
al gestora cobrou um reajuste de 
40% no contrato, o que dificulta a                      
renovação, porque elevaria muito o 
custo para  os servidores. 

Na reunião ampliada (1º/2),   os 
servidores aprovaram que não                        


