
 

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 20/07/2016 

Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 

 

O Sindijudiciário e a AJUDES, no esforço em conjunto, conseguiram inicialmente 500 doses da vacina H1N1 
“Trivalente”. Cada instituição se responsabilizará por 250 doses. 

COMO EU ME CADASTRO? 
Para se cadastrar, atendimento no Sindijudiciário os interessados deverão encaminhar e-mail de confirmação 
contendo nome e matrícula para o endereço: saude@sindjud.com.br ou no 
link  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLRd7xv3UMyS9I-
P7uOQJi6srE6lC5XuNt_Izr1KA2d4KyHg/viewform e aguardar o retorno com a data de atendimento. 

ATÉ QUANDO POSSO ME CADASTRAR? 
A quantidade de doses é limitada e o cadastro poderá ser realizado enquanto durarem o estoque de vacinas, 
podendo ser encerrado a qualquer momento. 

QUAIS SÃO OS DIAS DE VACINAÇÃO? 
Dias 20, 21 e 22 de julho, com início às 10h00 e término às 16h00. Confira como será a distribuição de senhas 
para cada dia: 
- Dia 20/07: serão distribuídas 80 senhas 
- Dia 21/07: serão distribuídas 80 senhas 
- Dia 22/07: serão distribuídas 90 senhas 
A aplicação da vacina será conforme a disponibilidade de vagas, sendo sua inscrição pelo e-mail ou site do 
Sindijudiciário a garantia de atendimento. 

QUAL SERÁ O LOCAL DE VACINAÇÃO? 
A vacina será aplicada na Sede Oficial do Sindijudiciário, situado na Rua Neves Armand, n°20, Praia do Suá, 
Vitória – ES. CEP 29.052.280. Telefone: (27) 3357-5000. 

COMO SERÁ A ORDEM DE VACINAÇÃO? 
No dia escolhido para vacinação, conforme a escolha feita no cadastro realizado, O SINDICALIZADO TITULAR 
deverá se apresentar na sede da associação, nos horários entre 10h00 e 16h00, para efetuar o pagamento em 
dinheiro, no valor de R$ 30 reais, retirar uma senha de atendimento e se encaminhar até o local preparado para 
aplicação da vacina, que será na própria sede do Sindijudiciário. 

QUEM APLICARÁ A VACINA? 
Toda a operacionalização será feita pela Clínica de Vacinação Prophylaxis. 

QUANTO VOU PAGAR PELA VACINA? 
O valor para a dose da vacina é de R$ 30,00 (trinta reais). Não estaremos vacinando dependentes. 

QUAL É A FORMA DE PAGAMENTO? 
A única forma de pagamento é em dinheiro. O valor deverá ser pago por cada sindicalizado. (Os valores 
específicos desta campanha em parceria com a Clínica Prophylaxis não serão reembolsados pelas instituições). 

 

 
Vitória (ES), 20 de julho de 2016. 

 

 

A DIRETORIA 
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