19/04/2018 09:55 - Conheça a pediatria do SINPRO-RO, mais um benefício para
os nossos filiados
Se você é pai, mãe ou é responsável por uma criança até
17 anos, sabe que o cuidado com a saúde das crianças é
algo que muitas vezes vem até mesmo antes da sua
própria saúde.
A preocupação redobrada com os pequenos é normal,
pensando nisso o Sindicato dos Professores de
Instituições de Ensino Superior Privadas do Estado de
Rondônia (SINPRO-RO) tem, na sede do nosso
sindicato, um atendimento especial de pediatria voltado
para aqueles que são o futuro do Brasil, as crianças.
Como é de conhecimento, a pediatria é uma das
especialidades médicas que se dedicada ao cuidado da
saúde das nossas crianças, mas não apenas deles, os
adolescentes e pré-adolescentes também entram nesse rol
de cuidados e dedicação.
No SINPRO-RO a pediatria tem como principal função a puericultura, que é o atendimento de rotina, voltado para o acompanhamento e
desenvolvimento da criança, como estatura e peso.
Se você já é um professor filiado ao SINPRO-RO, o presidente, Prof. Luizmar Neves, faz um convite para que você venha aproveitar os
serviços disponíveis.

“Amigos professores, venham ao sindicato, temos aqui além do nosso atendimento de pediatria o
atendimento odontológico, de fisioterapia, de pilates e de clínico geral. Nós planejamos tudo isso
pensando em você. Então aproveite os benefícios de ser um filiado SINPRO-RO”, disse o presidente.
Mas, caso você não seja filiado ainda, o Prof. Luizmar Neves faz outro convite especial.

“Gostaria de convidar os professores que não são filiados à virem conhecer nossa estrutura. Todos os
serviços disponíveis e se filiarem. Sua filiação é importante para fortalecer a nossa categoria, além de ter
acesso a esses e muitos outros benefícios como a rede de descontos, idealizados especialmente para
atender os nossos professores”, finalizou o presidente do sindicato.
Se você ainda não aproveitou o serviço de pediatria, ligue para o sindicato pelo telefone (69) 3015-5764 e saiba mais dos horários e
agende seu atendimento.
Se preferir, conheça a nossa sede e marque seu horário pessoalmente, o SINPRO-RO funciona de segunda a sexta-feira, na rua México,
2295, no bairro Nova Porto Velho, Zona Norte da capital.

Fonte: SINPRO-RO

Notícias RO

