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sindipetro-Lp promove campanha de 
vacinação contra a gripe no mês de maio

Mais uma Campanha de va-
cinação contra a gripe será 
realizada na sede e subsede 
do Sindipetro-LP. A partir do 
dia 7 de maio, associados e 
dependentes habilitados po-
derão se imunizar contra a 
gripe com a vacina quadriva-
lente. a vacina custará ao 
associado r$ 40, por apli-
cação. Importante salientar 
que este valor é o mínimo 
possível, uma vez que o Sin-
dicato irá subsidiar parte do 
valor total da vacina.

Na sede, em Santos, a va-
cinação acontece nos dias 
07, 13 e 21 de maio das 10h 
às 12h e das 15h às 18h. As 
doses serão aplicadas no 
sistema de drive-thru e em 
casos excepcionais em uma 
sala higienizada. Devido à 
dificuldade de alguns petro-
leiros da ativa, aposentados, 
pensionistas e seus depen-
dentes de virem até o Sindi-
petro, será possível tomar a 
dose da vacina contra a gri-
pe na clínica Bio Imune, até 
o dia 25 de maio. O horário 
de funcionamento da clíni-
ca é de segunda sexta-feira 
das 9H às 18h e aos sábados 
das 9h às 11h30. Para isso, é 
preciso passar na sede pagar 
a dose, agendar horário na 
clínica e levar o comprovan-
te até o local. Vale lembrar, 
que sem o comprovante não 
há a possibilidade de receber 
a vacina. Os vouchers serão 
vendidos somente nos dias 
da campanha de vacinação. 

A Clínica Bio Imune fica 
na Avenida Ana Costa, 
374 conj. 94, Gonzaga. 
O telefone da clínica é 
3349-3001.

No Litoral Norte a va-
cinação acontece em 
dois dias. Na subsede, 
em São Sebastião, a 
imunização será fei-
ta no dia 12 de maio 
(terça-feira) das 12h às 
17h. No dia 20 de maio 
(quarta-feira) a campa-
nha acontece na Dele-
gacia Sindical, em Ca-
raguatatuba, no período 
das 12h às 17h.

É importante ressal-
tar que depois que 
acabarem as doses, 
serão 300 unidades, 
ou o período da cam-
panha não haverá 
mais vacinação forne-

cida pelo sindipetro-
-Lp. por isso, não per-
ca tempo e venha se 
imunizar.

A sede do Sindipetro-
-LP fica na Avenida 
Conselheiro Nébias, 
248, Vila Mathias, em 
Santos. A subsede em 
São Sebastião fica na 
Avenida Auta Pinder, 
218, Centro, São Se-
bastião. A Delegacia 
Sindical está localiza na 
Avenida Rio Branco, nº 
1.155 - sala 03 – Indaiá, 
Caraguatatuba.

covid-19
É importante deixar 

claro que a vacina qua-
drivalente não imuniza 
as pessoas contra o 
novo coronavírus.  Ela 
atua contra a influen-

za e garante proteção 
para três categorias de 
vírus (H1N1, H3N2 e 
Influenza B). Segundo 
o Ministério da Saúde, 
a proteção ao sistema 
imunológico, que é pro-
movida pela vacinação, 
é o método mais eficaz 
para a prevenção de 
doenças infecciosas.

A imunização tam-
bém facilita a diferen-
ciação entre a gripe e 
a Covid-19 e é impor-
tante para evitar a con-
taminação com outros 
vírus potencialmente 
perigosos. 

A vacinação ainda 
diminui o risco de in-
fecção dupla (gripe e 
o coronavírus) que au-
menta o risco de com-
plicações. 
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sindipetro-Lp disponibiliza consulta médica, aulas de 
pilates, dança e violão à distância para os associados

Com o intuito de manter as 
atividades dos associados do 
sindicato em dia, mesmo du-
rante o período de quarentena, 
os grupos das aulas de dança, 
que acontecem na sede em 
Santos e de pilates e ioga, em 
São Sebastião, estão disponi-
bilizando aulas nos grupos de 
Whatsapp, dos alunos já matri-
culados e pelo Instagram.

As aulas de dança de salão, 
com dicas de passos e outras 
performances são repassadas 
aos alunos no grupo do What-
sapp todas as terças e sextas.

Já as aulas de pilates e ioga 
são feitas três vezes por se-

mana, às segundas, quartas e 
sábados, às 10h, por meio de 
lives, disponibilizadas na pági-
na do professor Joca no Ins-
tagram (instagram.com/joca.
yoga). As aulas tem duração 
de uma hora e meia. Os inte-
ressados podem assistir as 
aulas também no canal do pro-
fessor no Youtube: Joca Yoga 
(https://www.youtube.com/
channel/UC7KU0aOrVM6w5d-
pi1JS6hww). 

Aulas de violão e teatro, mi-
nistradas pelo professor Danilo 
Nunes, serão feitas por video-
conferência, divulgadas no gru-
po do WhatsApp dos alunos. O 

professor também disponibi-
lizará as aulas em vídeo para 
quem não puder participar nos 
horários combinados.

atendimento médico por 
telefone

Os associados que precisa-
rem se consultar com os mé-
dicos do Sindipetro-LP podem 
agendar um horário entrando 
em contato com o sindicato 
através do telefone (13) 99732-
2709 de segunda à quinta-fei-
ra, das 8h às 12h e das 14h às 
18h e às sextas, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h. Os médicos 
entrarão em contato com os 

pacientes no horário marcado 
no agendamento.

Em Santos, o doutor Edison 
José Aguiar atende de segun-
da a sexta, das 8h às 11h30. O 
número para agendamento é 
(13) 99732-2709.

 Em São Sebastião, o doutor 
Sérgio Luís Jeremias atende 
também de segunda a sexta, 
das 17h às 18h. Para marcar 
consulta entre em contato pelo 
número (12) 98187-7378.

Os agendamentos podem 
ser feitos também pelo aplica-
tivo do Sindipetro-LP, disponí-
veis no Play Store ou na Apple 
Store.

inscrições para cadastramento da assistência 
funerária da osan continuam abertas

Faça ja sua adesão

A parceria do Sindipetro-LP 
com a Osan, que era uma de-
manda antiga da categoria, 
completou um ano em de-
zembro e hoje cerca de duas 
mil pessoas, entre titulares 
e dependentes, já aderiram 
ao plano. Para ampliar ainda 
mais o benefício aos associa-
dos e familiares que não se 
cadastraram ainda, o Sindica-
to continua recebendo novas 
inscrições para a assistência 
funerária.

Em função da Pandemia, 
o cadastro do sócio titular e 

dependentes está sendo fei-
to somente através do e-mail 
servicosocial@sindipetro-
santos.com.br.  O associado 
deve enviar cópia digitalizada 
da ficha cadastral preenchida  
(que está disponivel no nosso 
site ) juntamente com cópia do 
RG, CPF e comprovante de 
residência atualizado.  No títu-
lo do e-mail é necessário infor-
mar nome completo. O sócio 
titular não paga nada pelo be-
nefício, mas precisa solicitar a 
adesão para recebê-lo. 

Para contratar a Assistência 

Funeral para os familiares, o 
titular, já habilitado, deverá 
preencher ficha específica, 
que também está disponivel 
no nosso site, e encaminhar 
juntamente com cópia digita-
lizada do RG e CPF para o 
mesmo e-mail.

O cadastro e contrato dos 
dependentes ou familiares 
serão firmados em nome do 
associado titular para impres-
são dos boletos. O custo para 
cada dependente habilitado 
(cônjuge, filhos solteiros, pai e 
mãe) será de R$ 5 mensais.

O associado pode ainda in-
dicar dois parentes para fazer 
parte do plano, ao preço de 
R$ 13,29 por mês. Vale res-
saltar que os boletos serão 
emitidos anualmente.

Para quaisquer dúvidas ou 
informações a nossa assis-
tente social, Pâmela Passos, 
está atendendo via celular/
whatsapp (13)99141-0578. O 
horário de atendimento é de  
segunda a sexta-feira das 9h 
às 15h.

em caso de falecimento, 
ligue para 0800 017 8000


