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A sua necessidade, em boas mãos.

 Ser parte da solução, com responsabilidade, com 
o objetivo de atender as expectativas dos 
associados, atuando com padrões de excelência 
em nossos serviços, buscando sempre 
resultados.  Acompanhar continuamente a 
evolução das negociações, de forma a prover 
soluções sempre para manter alto nível na 
qualidade de vida do Profissional Vigilante..
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Conveniado
Consultas:
Consultas nas especialidades disponíveis em Paranaguá
Exames:
Exames como Ecografia, Eletrocardiograma, Raio x, Exames de Sangue e outros
Emergência:
O conveniado do SVP possui atendimento de emergência sábados, domingos e feriados (o dia inteiro), período 
noturno todos os dias das 19:00 as 07:00 hrs. Atendimento feito pelo clínico geral de plantão.
Corte de cabelo:
O conveniado do SVP poderá efetuar corte de cabelo quantas vezes for necessário, na sede do Sindicato em 
horário comercial
Parque Aquático Águas Claras:
Conveniado do SVP possui acesso ao Parque, caso tenha interesse de levar algum convidado, receberá 
desconto para todos.

Sócio
Associando-se ao Sindicato, o mesmo poderá colocar seus dependentes no plano como esposa e filhos.
Consultas:
Consultas nas especialidades disponíveis em Paranaguá, caso não haja a especialidade disponível o SVP 
através das clínicas conveniadas procurará agendar a especialidade em falta em Curitiba, desde que esteja no rol 
de procedimentos do SVP.
Exames:
Exames como Ecografia, Eletrocardiograma, Raio x, Exames de Sangue e outros
Exames de co-particiação 
O associado do SVP e seus dependentes podem realizar exames mais complexos como: Ressonâncias, 
Tomografias, Mapa, Holter, ecodopler e outros. Os exames serão efetuados na co-participação com as clínicas 
parceiras do SVP, sendo que o associado teráque arcar com apenas metade dovalor (50%), podendo o mesmo 
ser parcelado de acordo com o valor do exame. Os valores de co-participação serão efetuados de acordo com o 
rol de procedimentos disponíveis no SVP.
Emergência:
O conveniado do SVP possui atendimento de emergência sábados, domingos e feriados (o dia inteiro), período 
noturno todos os dias das 19:00 as 07:00 hrs. Atendimento feito pelo clínico geral de plantão.
Plano Odontológico:
O associado do SVP e seus dependentes possuem um plano odontológico completo, cobrindo todos os 
procedimentos (de acordo com o rol do SVP)
Descontos em Academias:
O associado SVP e seus dependentes possuem descontos especiais em algumas academias de musculação 
(procurar a sede do Sindicato para maiores informações)
Descontos em óticas:
Associado do SVP e seus dependentes possuem descontos especiais em óticas aqui em Paranaguá, além de 
receber o desconto, tem a opção de parcelar o valor (procurar a sede do Sindicato para maiores informações)
Corte de cabelo:
O conveniado do SVP poderá efetuar corte de cabelo quantas vezes for necessário, na sede do Sindicato em 
horário comercial
Parque Aquático Águas Claras:
Conveniado do SVP possui acesso ao Parque, caso tenha interesse de levar algum convidado, receberá 
desconto para todos.
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