
Benefícios aos Associados 

Sindicato dos Estabelecimentos Prestadores de Serviços de Saúde em 

São Luís – SINDHOSP/SL 

1. Assessoria Jurídica – Dino, Figueiredo e Lauande advogados Av. dos 

Holandeses, Quadra 9, N. 9 Ed. Lagoa Corporate & Offices, Torre 1, Sala 304 

Ponta D'Areia, CEP 65.077-300, São Luís/MA, (98) 2106-7474.A Assessoria 

acompanha toda a legislação pertinente ao setor de saúde e privada e orienta os 

associados, bem como intermedia interlocução com órgãos públicos e 

negociações com Sindicatos do segmento. 

 2. Assessoria de Comunicação – o Sindicato conta com uma Assessoria de 

Comunicação para garantir todo o apoio jornalístico relativamente aos fatos de 

interesse da categoria e veicular as notícias que merecem destaque no setor de 

saúde, sendo enviado todos os dias clippings com as notícias de maior interesse, 

palestras, cursos e artigos. Além de boletins mensais com os destaques das 

atuações do SINDHOSP/SL e de seus associados. 

3. Estrutura – o Sindicato possui sua sede localizada na Av. Colares Moreira, nº 

03 Lote 3A Quadra 32 Ed. Business Center Salas 1024 e 1026 - Renascença e 

conta com uma equipe formada pela secretária, Regimary Oliveira, auxiliar 

administrativo, Paulo Sergio, assessora de comunicação, Luiza Lina Reis Silva 

além da assessoria jurídica. 

4. Site – O SINDHOSP/SL dispõe de uma Home Page onde são divulgadas 

notícias, convenções coletivas de trabalho, cursos e demais assuntos de interesse 

da classe, com atualizações diárias. 

5. Medidas Judiciais – O SINDHOSP/SL logrou êxito em algumas ações judiciais 

com apoio de sua assessoria jurídica e outras já foram propostas aguardando 

decisão do Judiciário. 

6. Cursos de treinamento e capacitação – Realização periódica de cursos e 

treinamentos para a capacitação e atualização dos gestores e colaboradores dos 

estabelecimentos de saúde.  

Convidamos todos a fazerem parte desse time, pois onde há união, há força. E 

com essa união vamos conquistando o nosso espaço como prestadores de 

serviços de saúde para nossa população, mostrando a nossa capacidade, 

modernização e evolução do nosso serviço. 

Na certeza de podermos contar com vossa preciosa atenção, colocamos a 

disposição para dirimir quaisquer dúvidas. 

EQUIPE SINDHOSP/SL! 

http://www.sindessmat.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=43:beneficios-dos-associados&catid=2&Itemid=293


 


