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Justiça feita! Câmara aprova devolução do dinheiro
dos Servidores que participaram da Greve de 2006

O Projeto 146/2014 foi aprovado com votação expressiva pelas duas Sessões na Câmara de Vereadores.
A participação dos Servidores foi fundamental para que isso acontecesse.

Para comemorar
o dia do
SERVIDOR, a
diversão em
outubro fica por
nossa conta!!!

Coopercard volta mais forte e SINDSERV
devolve 60% da Contribuição Sindical

2

Sindserv | Setembro 2014

Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
O Mês de Setembro ficará marcado em nossa
história, pois foi neste mês que o SINDSERV
conseguiu reverter, para o bem do servidor, três
questões que tiveram reflexo negativo na vida da
maioria da nossa categoria: Devolução do Dinheiro
da Greve, retomada do Cartão Coopercard e a
Devolução de parte da Contribuição Sindical aos
Servidores Sindicalizados.
Alguns servidores diziam que a devolução dos
descontos de quem participou da greve de 2006,
nunca sairia, mostramos que eles estavam errados!
Pois tudo o que fizemos sempre foi pautado pela
legalidade e o que pedíamos naquela época,
nada mais era do que a nossa reposição salarial!
E mesmo assim, os Servidores foram punidos com
um desconto irregular.
De lá para cá, trabalhamos incansavelmente
para que essa barbárie contra a dignidade do
Servidor Público Municipal fosse desfeita. Agora,
conseguimos ter a nosso favor a aprovação pela
Câmara, do PL 146/2014, que autoriza ao prefeito
fazer a devolução aos servidores que foram

punidos no passado. Não tem mais desculpa,
vamos aguardar a proposta da Administração
para a devolução dos valores corrigidos.
Outro motivo que alegrou muito a Gestão
SINDSERV para Todos, foi a retomada do Cartão
CooperCard, que foi realizada em meio a um
grande evento, em um local apropriado e um
palestrante que tornou a noite ainda mais atrativa.
Desde que o município anunciou a centralização
de todos os descontos em folha pelo Consignet,
e o antigo cartão Cooper se tornou inviável,
tentamos elaborar alguma alternativa para que o
servidor pudesse ter uma ferramenta de crédito
que pudesse utilizar em momentos de urgência,
sem precisar se afundar em empréstimos ou nos
juros de cartões de crédito.
Hoje, podemos ficar tranquilos, pois sabemos
que os Servidores estão amparados por uma
ferramenta que não será onerosa para quem
precisa, além de todos os serviços oferecidos pelo
SINDSERV, como guias médicas, eventos, entre
outros, o servidor terá a comodidade de utilizar
seu CooperCard, sem burocracia, desde que esteja

dentro da margem consignada.
Realizamos também a devolução da parcela
do sindicato (60%) da Contribuição Sindical, aos
servidores sindicalizados, que acreditam em
nosso trabalho. Mais uma vez, COMPROMISSO
ASSUMIDO, COMPROMISSO CUMPRIDO!

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
de Segunda à Sexta-feira das 8h às
17h30.

REDE SOCIAL:
Acompanhe o Sindserv através é
Facebook.com/sindserv.londrina
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Marco Histórico da nossa luta Sindical: Câmara vota
SIM pela Devolução do Dinheiro da Greve de 2006

O

SINDSERV
conquistou
neste mês de Setembro,
na Câmara de Vereadores,
mais uma vitória histórica para
a categoria. Foi aprovada em
2ª Discussão, a Devolução do
Dinheiro da Greve de 2006.
A primeira sessão aconteceu
no dia 2 deste mês e contou
com a participação maciça
dos servidores nas galerias da
Câmara, o que colaborou muito
para que os 19 vereadores
votassem pelo sim ao Projeto de
Lei 146/2014, que tratava desta
questão.
O presidente do SINDSERV,
Marcelo Urbaneja, foi convidado
pelos vereadores a fazer uso
da palavra, e no seu discurso
pontuou que o Projeto de Lei
146/2014, não se tratava de
Perdão e sim de JUSTIÇA. Que,
para ele, os vereadores estavam
tendo o privilégio de corrigir uma
injustiça ocorrida em um período
triste da história dos Servidores
Municipais de Londrina. “Aquela
luta, foi um período negro para
os Servidores. Não lutávamos
por mordomias ou aumento
salarial,
mas
simplesmente
pela recomposição dos salários
corroídos pela inflação. Tão e
somente isso!”.
A aprovação em 1ª discussão
do Projeto de Lei 146/2014, foi
unanime entre os 19 vereadores,

que
nos
seus
discursos
reafirmaram a necessidade de
corrigir uma injustiça feita aos
Servidores.
O SINDSERV mais uma vez
agradece a todos os servidores
que se dispuseram a participar
deste momento histórico para a
categoria.
Agora, o SINDSERV aguarda
o retorno do prefeito Alexandre
Kireeff,
para
retomar
as
dicussões de como se dará a
devolução deste dinheiro que é
do servidor!
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SINDSERV lança Projeto Piloto com o objetivo
de melhorar o serviço público municipal

M

uito se fala em modernização
do serviço público, inúmeras
são as promessas de campanha
eleitoral, promessas de gestão,
mas nada é feito. E foi justamente
pela falta de iniciativa dos gestores
públicos que o SINDSERV decidiu
dar o primeiro passo e iniciar, por
conta própria, essa modernização no
funcionalismo público de Londrina.
Demos inicio no mês de
setembro, ao Projeto Piloto de
Treinamento Estratégico para os
Servidores Públicos Municipais de
Londrina, que tem como principio
fornecer materiais para fomentar as
melhorias necessárias ao serviço

interno e externo das diversas
secretarias.
Nesta primeira fase do Projeto
Piloto, que conta com o apoio da
Secretaria Municipal de Recursos
Humanos, que liberou os servidores a
participar da formação, participaram
120 servidores da Secretaria
de Obras. Esse projeto teve um
investimento aproximado, por parte
do SINDSERV, de R$ 16 mil.
A proposta deste piloto é discutir
os problemas da Secretaria para
melhorar o atendimento prestado
pelos mesmos aos munícipes,
mantendo a boa imagem do servidor
público junto à população e também
buscar alternativas e melhorias às
condições de trabalho. Para isso,
os servidores administrativos da
Secretaria de Obras foram divididos
em três grupos e cada um deles
participou de oficinas semanais
durante três semanas.
“A Secretaria de Obras foi
escolhida para dar início a este

trabalho em função
da grande demanda
de serviços que os
funcionários
são
submetidos. Mas nossa
proposta
é
realizar
as oficinas com os
servidores de todas
as secretarias. Com
este piloto, esperamos
que seja aberto um
espaço
para
que
os
trabalhadores
discutam os problemas
da Secretaria de Obras, suas
dificuldades, as condições de
trabalho e proponham soluções para
melhorar o atendimento”, comentou
o diretor do SINDSERV, Fábio Molin.
Para o Presidente do SINDSERV,
Marcelo Urbaneja, o resultado
alcançado com este Projeto servirá
como base para cobrarmos da
Gestão do prefeito Kireeff, mais
investimentos para a capacitação
dos Servidores. “São 120 servidores

que participaram deste projeto
inovador, dentro de um universo de
9.400. Queremos e vamos continuar
com este trabalho até que todos
sejam atendidos. Vamos cobrar
do prefeito mais investimentos na
área de recursos humanos, que é
fundamental para melhorar a vida
do Servidor. Isso é uma realidade
na iniciativa privada e gera bons
resultados, porque não pode ser
assim no serviço público também?”,
argumentou Urbaneja.

O que é Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia?
É uma especialidade da Fisioterapia que trata dos problemas de saúde relacionados à Urologia, Ginecologia, Obstetrícia, Sexualidade feminina e Mastologia.
Devido ao aumento da procura por profissionais especializados na área, muitos estudos têm sido realizados, confirmando que a Fisioterapia em Uroginecologia e
Obstetrícia é uma alternativa de tratamento conservador cientificamente comprovada.
Quem pode buscar atendimento em Fisioterapia
Uroginecológica e Obstétrica?
Pacientes com queixa e/ou diagnóstico clínico
de disfunções relacionadas à Urologia (homens e
mulheres), Ginecologia, Obstetrícia, Sexualidade
feminina e Mastologia que necessitem de reabilitação
(fisioterapia).
O que tratamos?
 Incontinência urinária e fecal masculina e
feminina (perda de urina e fezes);
 Dor pélvica crônica;
 Disfunção sexual feminina (dor à penetração,
dificuldade de orgasmo/lubrificação, fraqueza
muscular do períneo);
 Prolapsos genitais (útero, bexiga e reto);
 Preparação para o parto e pós-parto (períneo,
trabalho postural e respiratório), dores
musculoesqueléticas (ex. dor lombar), edema
(inchaço) nas pernas, lesões da bacia e períneo
após o parto;
 Reabilitação de mastectomia (cirurgia de
retirada da mama para o tratamento do
câncer) com foco: na recuperação dos
movimentos, força do membro superior do
lado operado, prevenção e tratamento do
linfedema (inchaço), alterações posturais e
respiratórias;
 Fortalecimento do períneo no pré e pós-

operatório de cirurgias uroginecológicas.
Como é feito o tratamento?
O tratamento inicia com uma avaliação detalhada,
diferenciada para cada paciente, levando em
consideração suas queixas. Após a avaliação, são
definidos objetivos para o tratamento e número de
sessões (consultas). Ao final das sessões, sendo os
objetivos propostos pela fisioterapeuta alcançados, o
paciente é reavaliado e recebe alta.
Quais recursos utilizamos para o tratamento?
 Perineômetro: aparelho que avalia a força do
períneo do homem e da mulher;
 Aparelhos: de eletroestimulação do períneo,
biofeedback (trabalha o aprendizado correto da
contração e relaxamento do períneo);
 Sondas vaginais e anais utilizadas na
eletroestimulação e biofeedback;
 Cones vaginais: são pesos no formato de um
O.B que auxiliam do fortalecimento do períneo;
 Bolas, halteres, bastão, faixa elástica e outros
recursos que auxiliam na execução de exercícios
específicos;
 Recursos manuais para alívio de tensões,
desconfortos musculares e drenagem linfática.

Larissa N. Soares é fisioterapeuta (CREFITO 180214F), especialista em Fisioterapia em Uroginecologia e
Obstetrícia Funcional pelo programa de Residência
da Universidade Estadual de Londrina - PR. Atende
em consultório próprio na clínica Instituto Mulher
(Av. Bandeirantes, 200, Vila Ipiranga, Londrina-PR),
particular e convênios.
Contato:
3342-8006/ 9608-4485/ 8479-0750
fisioterapia.mulher@hotmail.com
facebook.com/fisioemulher
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SINDSERV cobra de Secretário
refeições para plantonistas
s diretores do SINDSERV, Fábio
Molin, Marco Modesto, Pilar Soldório
e Mário Gazzoli, juntamente com o
advogado do sindicato, Dr. Emanuel,
realizaram uma reunião no último dia
15 com os Servidores da Maternidade
Municipal sobre a C.I nº 012/2014, que
suspende o fornecimento de refeições
para os funcionários do Plantão.
Os representantes do SINDSERV
alertaram os Servidores que a questão
vem sendo discutida com a Gestão há
alguns anos, tanto que, o assunto faz parte
da Pauta de Reivindicações da categoria.
O advogado, entrará com mandado

de
segurança
para garantir que
o
fornecimento
das refeições seja
mantido até que haja
uma suloução para o
caso.
A
característica
do
fornecimento
da
refeição
da
maternidade
para
os
Servidores
é
diferente,
segundo
entendimento
jurídico. O SINDSERV, ainda não esgotou

essa luta e irá discutir a questão com o
Secretário de Saúde.
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O mês de Setembro é só de festa para o
com o cartão Coopercard e a devo
N

o dia 10 de setembro, os Servidores
filiados ao SINDSERV, participaram
do evento de lançamento do cartão
COOPERCARD, no teatro Marista.
Os Servidores que puderam se fazer
presentes, assistiram a motivadora palestra do
professor Amauri Crozariolli, sobre Educação
Financeira – Planejamento e Orçamento
Pessoal e Familiar.
Ao final da palestra, houve sorteio de
prêmios para os servidores presentes e a
grande sortuda da noite, vencedora de uma
moto 0Km oferecida pelo SINDSERV, foi
Adelaine Cyrillo, UBS Itapoá.
Logo após o evento, os servidores
participaram de um coquetel no salão do
teatro e receberam seus novos cartões
CooperCard que também servirão como
carteira de identificação do SINDSERV. Outro
benefício para os servidores sindicalizados,
foi a entrega do cartão Gift Card, com 60% do
valor descontado no mês de março, referente
a Contribuição Sindical.
Marcelo
Urbaneja,
presidente
do
SINDSERV, explicou que quem ganha com
o cartão CooperCard, são os servidores.
“Essa é mais
uma conquista
do SINDSERV
para
os
servidores.
Foram meses
de
reuniões
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a o servidor com a retomada da parceria
evolução da Contribuição Sindical
com a Coopercred tentando achar uma
solução de enquadrar o sistema do cartão ao
Consignet. Por fim, conseguimos, o Servidor
tem de volta um serviço que sabemos, fará
a diferença na vida de muitas pessoas”,
explicou.
Quanto a devolução da Contribuição
Sindical para os Servidores que estavam
sindicalizados à época do desconto, Urbaneja
disse que: “Assumimos o compromisso
pela devolução da parte repassada ao
SINDSERV e assim estamos fazendo.
Compromisso assumido... Compromisso
cumprido! Espero que todos aproveitem bem
estas ferramentas que estão em suas mãos”,
finalizou Urbaneja.
Para os servidores que não estiveram
presentes no evento, os Diretores do
SINDSERV estão percorrendo os locais
de trabalho para entregar os cartões aos
Servidores Sindicalizados. Os cartões serão
entregues única e exclusivamente para
os titulares, que necessitarão apresentar
documento de identificação com foto e CPF.
Para aqueles servidores que optarem
em procurar o SINDSERV para retirar seus
cartões, avisamos que em virtude da grande
procura, o atendimento está demandando
mais tempo do que de costume.
Veja mais fotos do evento no nosso
facebook: Sindserv.Londrina
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Almoço reune mais de 200 Servidores
Aposentados no SINDSERV
N

o encontro dos Aposentados deste mês, os
participantes se deliciaram com um almoço
todo especial. O diretor Júlio Cezar, foi para o
fogão e preparou um delicioso risoto.
“Foi um trabalho em conjunto, a diretora
Regina Dirce me ajudou na preparação deste
evento, bem como toda a equipe aqui do
Sindicato, que se empenhou desde o preparo até
na hora de servir nossos queridos convidados”,
ressaltou Júlio.

Toda a equipe do Sindicato esteve
mobilizada para atender os mais de 200
Servidores Aposentados que estiveram
presentes. Para não deixar a festa acabar,
houve o tradicional bingo.
“Ações como esta, fazem parte da política
de valorização que o SINDSERV tem para com
estes trabalhadores, que dedicaram tantos
anos de trabalho, em prol de uma Londrina
melhor”, explicou Júlio. O próximo encontro
será no dia 25/09.
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Acima da Média: Resultado o Ideb de Londrina é
mérito exclusivo dos professores

O

Ministério da Educação, por meio
do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), divulgou neste mês o resultado
do IDEB, índice que avalia os resultados
dos alunos do 1º ao 5º ano do ensino
fundamental. Londrina foi um dos destaques
nacionais por apresentar 12 pontos
percentuais acima da média nacional.
Nossas escolas municipais obtiveram
média de 6,4%, enquanto a média nacional
nos anos iniciais do ensino fundamental
total foi de 5,2%. Vale ressaltar que a
avaliação foi realizada em 2012, ainda
na gestão do ex-prefeito Barbosa Neto,
por isso não é justo que os louros desta
conquista sejam reivindicados por esta
gestão.
Os grandes merecedores deste mérito

são os professores que tem trabalhado
exaustivamente dentro e fora de sala
de aula para que os alunos não sejam
prejudicados. Não é de hoje que o
SINDSERV luta por melhores condições
de trabalho e pela recomposição dos
servidores que encontra-se totalmente
defasada em relação a outros municípios
do mesmo porte de Londrina.
Tem secretário que reclama dos
“inúmeros”
atestados
médicos
dos
servidores, mas esquecem-se que em
muitos setores tem um servidor realizando
o trabalho que deveria ser feito por três!
Que a hora extra, sai muito mais cara do
que o salário de um servidor!
PARABÉNS PROFESSORES, pois foi
por meio da dedicação de vocês que este
incrível resultado foi obtido.

Servidoras mostram seu talento
e ganham destaque em programa Nacional
O

trio londrinense que ganhou o Brasil no ultimo
programa musical exibido pela rede globo, o
“SUPESTAR” é composto por duas Servidoras.
Em um bate papo descontraído o grupo intitulado
Cluster Sisters, contam como se conheceram,
como o servidor ajudou durante a participação no
processo e a sensação de chegar ao oitavo lugar
de um programa que teve centenas de inscritos.
- Como a música entrou na vida de vocês?
Eu (Giovanna) e as meninas (Maitê e Gabriela)
nos conhecemos no coral juvenil da UEL, regido
pela maestrina Lucy Maurício Schimiti. Foi lá
que desenvolvemos o gosto por trabalhos com
vozes, nossa regente sempre fez um excelente
trabalho com o coro, e nos influenciou muito com
a escolha de repertório que trabalhava conosco.
Foi lá que a semente desse projeto que é parte
tão importante das nossas vidas, foi plantada.
- E como foi à decisão de se inscreverem
no programa “SUPERSTAR”?
Participamos das audições do Paraná, que
foi realizada em Curitiba, sabendo que seria
difícil passar pela seleção. Muitas bandas
compareceram à audição só no Paraná, bandas
de todos os estilos, sabíamos que o páreo seria
difícil. Depois da audição, voltamos para casa
com a sensação de ter apresentado bem nosso
trabalho, mas ainda assim, ficamos com aquela
expectativa nas semanas seguintes, torcendo
para sermos selecionados para o programa.
- Como foi à sensação de terem sido
escolhidas para participar do programa?
Ficamos
muito
felizes
por
sermos
selecionados! O programa prometia uma
experiência única: espaço para mostrar nosso
trabalho na emissora mais forte da televisão
aberta no Brasil. Além disso, teríamos contato
com vários outros músicos, bandas de estilos
musicais muito diversos, e teríamos a chance
de nos apresentar ao vivo para os jurados do

programa, que são músicos experientes, com
carreiras consolidadas. Ter essa oportunidade foi
fantástico!
- Vocês esperavam chegar naquele ponto da
competição? O que isso significou para vocês?
Acho que o maior presente que recebemos
dessa experiência foi o carinho e admiração que
ganhamos do público. Nosso trabalho é peculiar,
nosso estilo musical não é muito difundido nas
grandes mídias. Chegar ao top 8 mostrou que,
o Swing Jazz, e músicas com arranjo de vozes,
tem sim seu espaço na cena musical brasileira.
Recebemos mensagens de torcida de pessoas de
todo o país, pessoas de todas as idades. Tivemos
uma torcida belíssima, e foi ela quem nos levou ao
top 8. Isso não tem preço.
- Como está a vida e a agenda de shows
depois do programa?
Estamos trabalhando bastante. Temos tocado
em várias cidades diferentes, e o programa foi
crucial ao proporcionar tamanha visibilidade para a
banda. Através do programa Superstar, mostramos
nosso trabalho a todo o território brasileiro, e isso
movimentou bastante nossa agenda.
- Duas de vocês são servidoras, quais são e
suas funções?
Giovanna Correia, TGP - UBS União da Vitória,
e Maitê Motta, TGP - SAMU.
- Como fazem para conciliar a rotina de
shows com o trabalho?
Nossos horários são bem apertados. Quando
não estamos atendendo nos nossos postos de
trabalho na prefeitura, temos os compromissos
com a banda para cumprir. Nós fazemos ensaios e
reuniões semanais, que organizamos levando em
conta os turnos que cumprimos na prefeitura, cada
atividade tem seu espaço no dia. Além disso, nós
somos nove músicos, todos com outras atividades
para conciliar com este trabalho, isso sempre dá um
pouquinho de trabalho. Às vezes brincamos que 24

horas não são suficientes para terminarmos nossos
afazeres. Mas, sempre demos um jeito. Ensaiamos
até de madrugada se for preciso.
- Mande um recado para os servidores que
estão lendo a matéria.
Nossa experiência com o Superstar, além de ter
sido muito frutífera profissionalmente, foi uma porta
de aproximação com nossos colegas de trabalho
da prefeitura. Recebemos tanto carinho em nossos
postos, tantas manifestações de torcida, que é
impossível descrever. Gostaríamos de agradecer
imensamente a todo o apoio que nos dedicaram
e ainda dedicam. O serviço público é muito
importante, e nós temos bons modelos nos nossos
colegas de trabalho.
Para conhecer melhor o trabalho das Clusters
Sisters, acesse: facebook/Clusters Sisters ou o
youtube.
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Biblioteca do Professor
conta com acervo de mais de 7 mil livros

s professores da rede
municipal, tem à disposição
um projeto importante e que
auxilia suas vidas em sala de aula,
a Biblioteca do Professor, que hoje
está localizada em um espaço na
CMEI Valéria Veronesi (Super
Creche).
A coordenadora do projeto, a
professora Márcia Batista, relata
que o acervo da biblioteca detém
mais de 7 mil exemplares entre
livros, CD’s e DVD’s. “Os temas
são os mais diversificados, temos
obras de literatura infantil, infantojuvenil, grandes pensadores de
diferentes
áreas,
pedagogia,
coleções que tratam de temas
específicos como cultura afro,
além de monografias entre outros.
Temos até livros em Braile que nos
foram doados pelo Colégio Hugo
Simas”, conta Batista.
A responsabilidade de manter
a biblioteca aberta de segunda à

sexta-feira, das 8h às 12h e das
13h30 às 17h30 fica por conta
dos servidores: professor Carlos
Ghal e das professoras Margarete
e Altina, que mesmo não tendo
a formação de biblioteconomia,
dividem o amor pelos livros.
A Biblioteca do Professor recebe
uma média de 30 professores por
mês, “é um volume modesto, mas
muitos professores, principalmente
os que são novos na rede não
conhecem este espaço. Daqui os
professores podem levar material
que auxilia o trabalho em sala de
aula. As vezes o professor não tem
tempo de vir até aqui e nos ligam
solicitando determinado livro ou
material e enviamos para a escola
do professor, então digamos que
temos um serviço de delivery de
livros”, explica a coordenadora.
Apesar de funcionar há
pouco mais de um ano no atual
espaço, a Biblioteca do professor

Servidor inicia luta pela
Revitalização do CSU
C
ansado de ver um dos locais
mais frequentados pelos
londrinenses fora da área central,
o servidor Claudecir da Rocha
Pita, 27 anos de funcionalismo
público, decidiu organizar um
abaixo assinado para alertar os
governantes da cidade sobre o
descaso para com o Centro Social
Urbano da Vila Portuguesa.
Pita, pretende recolher no
mínimo duas mil assinaturas
da comunidade local para
um documento que cobra do
prefeito
melhorias
como: vestiário com
banheiros para a
população, reforma do
parquinho, um módulo
da Guarda Municipal
para
melhorar
a
segurança, reforma
da pista de caminhada
e até mesmo o reparo
asfáltico das ruas que

circundam a área.
“ Para quem vive e frequenta
esta área, ver esse abandono
todo é muito triste, a população
convive com usuários de drogas,
focos de dengue e de uma série
de problemas na estrutura do
local”, comentou Pita.
Quem quiser ajudar a
engrossar
o
número
de
assinaturas deste documento,
podem entrar em contato com
o servidor, pelo telefone (43)
8485-8537.

foi
idealizada
em 2001, pelo
professor Jorge
que hoje já está
aposentado,
mas sempre foi
um apaixonado
pela leitura e
lutou para que
os
professores
do
município
t i v e s s e m
um
espaço
apropriado para
seus estudos.
A Biblioteca conta também com
a ajuda de vários colaboradores
da UEL, Biblioteca Pública, SESC,
Professor Dr. Rovilson Arantes,
Profa. Léo Pires entre outros.
Os professores municipais
que quiserem conhecer e se
beneficiar com o acervo, estão
convidados a irem até o CMEI
Valéria Veronesi, ao lado da

Bebê Clinica. “Para realizar o
empréstimo dos livros, o professor
deve trazer um comprovante de
residência, documentos pessoais,
uma fotografia 3x4 e o número de
matrícula, estamos estudando a
possibilidade de abrir a biblioteca
também aos sábados para atender
os professores que não tem tempo
durante a semana, mas isso é um
projeto futuro”, finaliza Batista.
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*

Valor mensal individual. Pagamentos: desconto
em folha mediante margem consignada, cheque,
boleto bancário, débito em conta corrente.

* Preços diferenciais para pessoas com doenças Pré Existentes
Cobertura Médica Pré Hospitalar de Urgência e Emergência 24 horas, em qualquer local de Londrina e Cambé (EXCETO ZONA RURAL)

ATENÇÃO: NORMAS DE USO DO SOS
1- Quando da solicitação, via telefone, será realizada uma triagem para o deslocamento ou
não da UTI Móvel conforme quadro acima (Principais Emergências que cobrimos);
2 - Os mecicamentos utilizados no atendimento pela UTI são ISENTOS de cobrança;
3- Os medicamentos utilizados no Ambulatório 24h, serão cobrados separadamente;

