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NOVA PARCERIA 
Sistemas Planos de Saúde
Sindicato garante vantagens com preços exclusivos para o Servidor associado

Nosso Sindicato firmou mais uma im-
portante parceria a fim de contemplar os 
Servidores associados e seus familiares. 
E mais uma vez acertamos, porque fecha-
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mos um contrato com a Sistemas Planos 
de Saúde, empresa com destaque na ANS 
(Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Na página 3 você confere os valores.
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PESSOAS COM MAIS DE 59 
ANOS DEVERÃO PASSAR 

POR UMA AVALIAÇÃO
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Nosso presidente Adalberto Félix após fechar parceria com a Sistemas Planos de Saúde; o empenho da nossa liderança foi fundamental

ATENDEMOS SOLICITAÇÕES DOS SERVIDORES 
E FAREMOS FEIJOADA COM SAMBA NA SEDE

Dia 1º de dezembro, o SFPMIS promoverá mais um grande evento no 
Clube do Sindicato. Vamos ter samba raiz AO VIVO e uma deliciosa fei-
joada. O convite custará R$ 30,00 e valerá uma feijoada (serve duas 
pessoas). Não perca tempo e adquira o mais rápido possível os convites.
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AMBULATÓRIO EXCLUSIVO NA SEDE
Parceria firmada entre o Sindicato e Sistemas Planos de Saúde oferece atendimento

CAMINHAMOS SEMPRE EM FRENTEPALAVRA DO PRESIDENTE

Uma das marcas da atual direto-
ria do Sindicato é caminhar sempre 
em frente. Sem dúvida erramos, pois 
não somos perfeitos, mas nunca nos 
omitimos em fazer o melhor.

Nosso lema é sempre caminhar 
pra frente, com inovações, ideias e 
se reinvetar nas crises e dificulda-
des. E assim caminhamos de cabeça 
erguida, confiantes no bom trabalho 
em prol dos Servidores.

A conquista do ambulatório em 
nossa sede é pra ser comemorado 
sim por toda a categoria. Os Servi-
dores vão poder passar com Clíni-
co Geral, Pediatra, Ortopedista, en-
tre outros. Além disso, os exames 
serão realizados aqui mesmo na 
sede. E tudo isso, Servidor, é para 
você que confiou e confia em nosso 
trabalho. Não paramos por aí. Em 
breve teremos outras novidades.

ADALBERTO FÉLIX  é presidente do 
Sindicato dos Funcionários Públicos 

Municipais de Itapecerica da Serra - SFPMIS

Uma das condições da parceria entre 
o Sindicato e a Sistemas Planos de Saú-
de é de que teremos um ambulatório 
exclusivo na sede do SFPMIS. 

O ESPAÇO será instalado especial-
mente para atender você, Servidor sin-
dicalizado e dependentes. Será equipa-
do com o que há de melhor na medicina 
moderna, a fim de oferecer um atendi-
mento de qualidade e a altura que o 
Servidor municipal merece.

Esta será mais uma das vantagens de 
adesão ao plano. Através do ambulató-
rio na sede, os Servidores não vão pre-
cisar sair de Itapecerica para receber 
ou levar seus dependentes ao atendi-
mento. É uma ação inovadora, pensada 
na comodidade, facilidade e bem-estar 
de nossos sócios. Em breve divulga-
remos mais detalhes da inauguração. 
Para acompanhar, nos siga nas redes 
sociais e acesse www.sfpmis.org.br

O Sindicato fica no São Marcos. Lá 
está toda a parte administrativa e o 
lazer é garantido. No espaço ainda 
ocorrem muitos eventos organiza-
dos pelo Sindicato e o clima é fami-
liar e bem acolhedor. Fique em con-
tato permanente para cada detalhe. 

As próximas ações já confirmadas 
serão a Festa do Servidor, em 1º de 
novembro, e feijoada com samba em 
1º de dezembro. PARTICIPE!

DIVERSÃO GARANTIDA
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ADQUIRA JÁ O SEU PLANO DE SAÚDE 
Valores especiais e bem vantajosos para os Servidores e seus familiares. Cabe no bolso!

Nosso Sindicato, na liderança do pre-
sidente Adalberto Félix Rocha, tem o 
prazer de anunciar uma nova parceria 
que chega aos Servidores sindicalizados 
e seus dependentes. Estamos falando 
da empresa Sistemas Planos de Saúde. 

Através deste novo benefício, sócio 
e dependentes diretos, poderão aderir 
ao plano com uma tabela de preços es-
peciais. A previsão do início de parce-
ria é 1º de dezembro. 

VANTAGENS - A parceria vai pro-
porcionar aos Servidores, além de óti-
mos preços diferenciados no merca-
do, um ambulatório pertinho de você.  
Será em nossa sede, onde também ha-
verá coletas de exames para evitar o 
deslocamento dos associados. Espora-
dicamente também teremos a visita de 
um Enfermeiro e Médico para avalia-
ção com hora marcada.

FALA AÍ, PRESIDENTE - Adalberto 
Félix afirma: “Sempre priorizamos con-
ceder os melhores serviços aos Servi-
dores sindicalizados. Quando se fala 
de saúde então, aí a coisa fica mais sé-
ria. É por isso que fechamos um pacote 
de serviços especializados, com preço 
acessível e que, sem dúvida, ajudará os 
companheiros. Entrem em contato co-
nosco para mais detalhes”.

TEM MAIS - Para os Servidores que 
já possuem algum plano, haverá a pos-
sibilidade de migração do mesmo para 
a Sistemas Planos de Saúde. Para isso, 
entre em contato com o Sindicato pelo 
telefone (11) 4667.5617 ou venha até 
a sede, que fica na Estrada Joaquim 
Cardoso Filho, 144, no São Marcos.

NÃO PERCA TEMPO!
NOS PROCURE DEPRESSA!

AVALIAÇÃO SERÁ GRATUITA PARA 
PESSOAS COM 59 ANOS OU MAIS

Para os Servidores e dependentes 
que contratarem o plano de saúde e 
têm mais de 59 anos, deverão reali-
zar uma avaliação médica gratuita.

A averiguação completa será realiza-
da no Centro Médico Sistemas Planos 
de Saúde, em Santo Amaro - rua Carlos 
Gomes, 630, São Paulo. 

IMPORTANTE, SERVIDOR:
Assim que o ambulatório na sede 

do São Marcos ficar pronto, também 
haverá avaliação médica no próprio 
Sindicato mediante agendamento.

“Desde quando assumi o Sindicato 
as melhorias são concretas e cada 
vez oferecemos vantagens aos Ser-

vidores. O ambulatório próprio, na 
sede da entidade, contemplará cen-
tenas de famílias. ESTAMOS FELIZES”, 
afirma o presidente Adalberto Félix.

Compare os preços e nos procure. 
Nós oferecemos vantagens exclusivas!

Encaminhar sua demanda ao 
Sindicato é muito fácil. Além 
dos contatos tradicionais por 
telefone, e-mail e redes sociais, 
temos um WhatsApp exclusivo 
para atender os Servidores. En-
vie agora mesmo sua dúvida, 
sugestão, denúncia ou proble-
mas para (11) 947.038.555 e 
lhe responderemos o mais bre-
ve possível. Quem nos mandar 
mensagens ou até mesmo ligar 
no número será atendido, des-
de que seja no horário de aten-
dimento, das 9 às 17h30, de se-
gunda a sexta. FALE CONOSCO!
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FESTA DO SERVIDOR EM 1º DE NOVEMBRO
Evento já é tradição no Sindicato e chegamos em 2018 a 5ª edição. Não fique de fora!

A 5ª Festa do Servidor Público de Itapecerica da 
Serra está chegando. Este ano, o evento será rea-
lizado no dia 1º de novembro, das 18 à zero hora, 
na Área de Lazer do SFPMIS (Estrada Joaquim 
Cardoso Filho, 144, Jardim São Marcos). Fique li-
gado e garanta o seu convite. A retirada será entre 
16 e 30/10 e o limite será de 400 pessoas.

CONVITES - Os convites são individuais e devem 
ser retirados aqui mesmo no Sindicato. Servidores 
associados pagam apenas R$ 7,00, dependentes 
R$ 15,00 e convidados R$ 25,00. 

ATRAÇÕES - Teremos um jantar especial para 
celebrar o Dia do Servidor Público, comemorado 
em 28 de outubro. Além disso, grandes conhece-
dores da música vão animar a festa, como Carol 
Dantas, Rodrigo & Adriel, Marquinhos Costa e DJ 
Sevilio. Haverá sorteio de dezenas de prêmios 
para os associados. Você não pode perder! 

Convoque sua família e compareça.
“Todos os eventos realizados aqui no Sindicato 

são bem-sucedidos, em razão do empenho de toda 
a diretoria. O diferencial da Festa do Servidor é 
que ela já é tradição e uma das ações mais espera-
das por toda a categoria”, afirma o presidente do 
SFPMIS, Adalberto Félix. 
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