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Um centro completo de atenção à

Saúde, o Espaço Vita Sabin Sinai

funciona em ponto nobre, no Centro

de Juiz de Fora, com especialistas que

estão disponíveis para atender a

todos os beneficiários do plano.

Em parceria inédita em Juiz de Fora e região, o Sindicon-J F se une a um dos melhores

conglomerados de saúde do Brasil, que conta não só com os dois maiores hospitais da região, como

também o melhor e mais bem preparado corpo clínico para oferecer em condições diferenciadas

assistência médica em apartamento, enfermaria ou ambulatorial aos síndicos e condôminos residenciais

e comerciais da cidade.

Fruto de árdua negociação entre ambas as partes, que perdurou por semanas e meses a fio,

alcançou-se graças aos esforços das partes, preço sensivelmente inferior ao pra�cado no mercado, não só

pelos demais planos de saúde, como pelo próprio Sabin Sinai, detendo a en�dade sindical a tranquilidade

que oportuniza ao seu representado acesso a um dos melhores serviços de saúde da região por um dos

melhores preços, conforme poderá ser visto neste informa�vo (pág. 03).

Além do preço diferenciado, que poderá ser confirmado por qualquer interessado, o plano em

questão se destaca por seus números, onde se enfileiram: 500 leitos de internação; 23 salas cirúrgicas;

120 leitos de UTI's, 1700 funcionários, 60 leitos de unidade de atendimento intensivo especializadas

(neonatal, coronariana, neurológica) e 2000 médicos.

O plano estará à disposição dos proprietários de imóveis em condomínio, mediante comprovação

da sua condição de condômino, através da en�dade sindical, onde será realizado a contratação, cadastro

e acompanhamento do plano eleito pelo interessado.

Para essas e outras informações, inclusive cotação quanto ao valor do plano, acompanhe o

Sindicon-JF nas redes sociais, no site www.sindiconjf.com.br ou entre em contato via telefone (32) 3017-

4545 / whatsapp (32) 99823-4545 / e-mail: sindicondominiospatronal@hotmail.com ou pessoalmente

na Av. Dos Andradas, 547, sala 915 mediante agendamento prévio, reforçando-se as medidas

acautelatórias decorrentes do Corona vírus.

A cobertura para o APH (Atendimento Pré-
Hospitalar) compreende o atendimento
prestado, exclusivamente, nas situações
de urgência e emergência, limitadas ao
perímetro urbano de Juiz de Fora,
conforme condições contratuais .
Funciona 24 horas.

Em casos de Urgências e Emergências,
os bene�ciários Sabin Sinai podem ser
atendidos nos Hospitais da Rede
ABRAMGE em todo o Brasil, com a
apresentação do Cartão Sabin Sinai e um
documento de identidade.

ESPAÇO VITA

DIFERENCIAIS SABIN SINAI

R e d e a m p l a c o m m a i s d e 7 5 0

profiss ionais credenc iados em

clínicas e consultórios.
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Nunca a questão da saúde foi tão relevante para a sociedade em geral, sendo este assunto
protagonista de nossos televisores diariamente, questão que permanecerá gravada em nossa
história e na história da humanidade, eternamente.

Estamos passando por um momento ímpar e colacionado, independente da nossa vontade,
relatos de dor, sofrimento, mas também de vitória e superação.

Não há quem não tenha sido afetado. Atento para isso é que o presente jornal vem tratar
também da saúde, mas não para trazer notícias ruins... disso nossos televisores e jornais já
estão cheios. Vimos trazer nessa edição informações de uma parceria inédita do Sindicon-JF
com o Grupo Sabin-Sinai, que viabilizará para todos os representados da categoria,fácil acesso
a saúde integral de qualidade e mediante preço justo.

Conforme os leitores poderão concluir por si na leitura do presente jornal, o Sabin Sinai é um
dos melhores, para não dizer o melhor, plano de saúde disponível em Juiz de Fora e região,
tendo o Sindicon-JF conseguido preços indiscutivelmente reduzidos para acesso imediato aos
serviços e, em alguns casos, sem carência.

O Covid-19 veio nos ensinar o espírito do cooperativismo, do esforço comum, do pensar
além do seu próprio núcleo familiar, assim, o Sindicon-JF se utilizou dessa lição para realizar a
contratação coletiva do referido plano de saúde, que justamente por representar um grupo e não
uma única pessoa, ganhou tratamento diferenciado da operadora no que se refere ao preço, em
que pese o serviço, absolutamente igual para todos os usuários, ou seja, de excelência.

Como dizem, uma crise somente é totalmente desastrosa se dela não tiramos nenhuma
lição. O Sindicon-JF evolui no que se refere a prestação de serviço aos seus representados, e
continuará trazendo novas novidades que já estão em processo de maturação, a serem
informadas em novas edições do presente jornal.

Leiam, avaliem e �quem à vontade para concluir pela contratação do plano. Ele é de vocês e
para vocês.Ao Grupo Sabin-Sinai, registramos aqui nosso agradecimento pela forma calorosa e
acolhedora que fomos recebidos. Boa leitura a todos.

Palavra do Presidente

EDITORIAL

Márcio Tavares – Presidente Sindicon-JF.

PLANO SINDICON

EXPEDIENTE SINDICON

(32) (32)3017-4545 99823-4545

Av. dos Andradas, 547 - sala 915 - Centro

sindicondominiospatronal@hotmail.com

www.sindiconjf.com.br

Instagram: sindicondominiosjf

Horário de atendimento ao público: de 2ª à 6ª, das 08h às 12h e de 13h às 17h

TIRAGEM ESPECIAL 5000 EXEMPLARES


