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Curitiba/PR, 30 de agosto de 2016. 

 

 

Prezado Beneficiário do Plano de Saúde ANAJUSTRA, AMATRA IX e AJUCLA IX, 

 

Temos a satisfação de comunicar que a Associação Nacional dos Servidores da 

Justiça do Trabalho – ANAJUSTRA, em conjunto com a Associação dos Magistrados do 

Trabalho da 9ª Região – AMATRA IX e a Associação dos Juízes Classistas da Justiça do 

Trabalho da 9ª Região – AJUCLA IX, visando garantir o padrão de qualidade que sempre 

caracterizou seus serviços, celebraram parceria com a Aliança Administradora de Benefícios 

de Saúde S/A. Pelo acordo, a Aliança Administradora passa a administrar a carteira de 

beneficiários atendidos pelo plano de saúde estipulado junto à UNIMED Curitiba. 

É importante ressaltar, que esse fato não representa mudanças nas características e 

nas condições contratuais do seu plano de saúde atual. Todas as coberturas contratadas 

continuarão garantidas pela sua operadora, bem como as carências cumpridas, a rede médica 

própria e credenciada, os valores mensais e as condições de pagamento do seu plano, assim 

como os tratamentos já agendados ou em andamento, não sofrerão alterações ou interrupção, ou 

seja, o seu plano de saúde poderá ser utilizado normalmente. 

Confira as vantagens que você passará a contar: 

 A experiência e a solidez de uma administradora que possui vasto conhecimento 

técnico na administração de planos de saúde, com atuação em âmbito Nacional. A 

Aliança Administradora atende vários órgãos públicos, entidades de classe, sindicatos 

e associações do Brasil, é uma empresa que lastreia suas atividades e respeita os 

direitos dos beneficiários dos planos de saúde que administra. 

 Para que você ganhe mais tempo livre e seja atendido de forma mais eficiente e ágil, 

além do posto de atendimento já instalado na subsede da ANAJUSTRA, localizada na 

Rua Vicente Machado, Nº 147, 1º andar, Centro, Curitiba/PR, você contará com 

ampliação dos canais de atendimento, passando a ter informações do seu plano 

também pelos seguintes meios: 

 Via web: Portal do Cliente no site www.aliancaadm.com.br 
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 Central de serviços:  

o 3004-7010 (capitais e regiões metropolitanas)  

o 0800 603 7007 (demais regiões) 

 

Ressaltamos ainda que, os formulários de adesão, alteração e exclusão continuam sendo 

disponibilizados via intranet pela Área de Benefícios do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 

Região/PR, que continua atuando em parceria com a ANAJUSTRA, AMATRA IX e AJUCLA IX, a 

fim de proporcionar aos servidores um atendimento mais seguro, ágil e eficaz. 

A partir de 1º de setembro de 2016, a administração do seu plano de saúde, incluindo 

rotinas operacionais e administrativas, bem como o envio de comunicações e correspondências, 

será realizada pela Aliança Administradora.  

Estamos certos de que os serviços de administração do seu plano de saúde pela Aliança 

Administradora trarão ainda mais segurança e comodidade, agregando diferenciais exclusivos que 

proporcionarão mais qualidade de vida e bem-estar à sua família. 

Agradecemos a sua confiança e estamos prontos para atender às suas necessidades 

sempre com qualidade e eficiência.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

ANAJUSTRA 
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