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TRABALHADOR, VOCÊ TEM DIREITO A
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO

E A DIVERSOS OUTROS BENEFÍCIOS GRATUITOS
CONQUISTADOS PELO SEU SINDICATO! SAIBA MAIS

rabalhadores(as) representa-

dos(as) pelo SEMPRETURH ago-T
ra têm direito a Plano Odontológico 

GRATUITO com ampla cobertura.

 Esta é mais uma conquista 

do sindicato na Convenção Coletiva 

de Trabalho deste ano, que passa a 

valer a partir de janeiro de 2022.

 O plano odontológico e os 

demais benefícios conquistados 

para o trabalhador são pagos obri-

gatoriamente pelo empregador, 

sendo proibido fazer qualquer des-

conto do empregado.

• Consulta e diagnóstico; 

• Urgência/emergência 24h; 

• Radiologia;

• Odontopediatria;

• Prevenção e Dentística;

• Periodontia e Endodontia; 

• Cirurgia;

• Prótese e Ortodontia.

 A operadora do plano odon-

tológico é a MetLife; multinacional 

presente em 40 países.

• Ampla rede credenciada, com 

atendimento em todo o Brasil;

• Serviços, clínicas e profissionais

de excelência;

• Diversos canais de atendimento.

 O trabalhador também po-

derá incluir ao plano dependentes 

(cônjuge, filhos, pais, irmãos, netos 

e sogros) ao preço de R$ 14,34 por 

pessoa, descontado em holerite. So-

licite o formulário de inclusão pelo 

e-mail: cadastro@centraldosbenefi-

cios.com.br

SERVIÇOS PRESTADOS PLANO METLIFE INCLUSÃO DE DEPENDENTES

Procure saber se o seu empregador está cumprindo os
benefícios da Convenção Coletiva. Caso não esteja,

denuncie pelo telefone: (31) 3297-5353



Sindicato dos Empregados em Turismo e 
Hospitalidade de Ribeirão Preto e Região

NOVOS BENEFÍCIOS CONQUISTADOS PELO SEMPRETURH:
BEM ESTAR SOCIAL

ASSISTÊNCIAS PARA OS TRABALHADORES
BENEFÍCIOS VALOR DESCRIÇÃO

KIT NATALIDADE

COMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO
POR AFASTAMENTO

R$ 450,00

1 parcela de
R$ 1.000,00

Nascimento de filho(a) da empregada titular.

Afastamento por doença por período superior a 90 dias.

REEMBOLSO MATERIAL ESCOLAR 1 parcela de
até R$ 500,00

Aquisição de material escolar de filho(s) matriculado(s)
em escola particular no ensino fundamental I

(do 1º ao 5º ano).

NUTRICIONAL - Disponibiliza apoio nutricional ao titular por telefone.

FITNESS -
Disponibiliza assistência “personal fitness” ao titular

por telefone.

ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA -
Disponibiliza apoio psicológico ao titular por telefone

ou videochamada, priorizando a saúde mental.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA -
Disponibiliza orientação jurídica on-line ao titular

(chat ou parecer).

ASSISTÊNCIA ALÔ SAÚDE -
Contempla a atenção básica em saúde com orientações

e monitoramento com profissionais habilitados
em enfermagem, via chat.

CLUBE DE VANTAGENS - Rede nacional de descontos.

MORTE ACIDENTAL - MA R$ 5.000,00
Morte do segurado em consequência exclusiva

de acidente pessoal coberto, exceto se
decorrente de riscos excluídos.

DIÁRIA DE INTERNAÇÃO 
HOSPITALAR POR ACIDENTE - DIHA

Até 30 diárias 
de R$ 200,00 

cada

Em caso de hospitalização causada exclusivamente
R$ 200,00 cada por acidente pessoal coberto, exceto

se decorrente de riscos excluídos.
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4 SORTEIOS MENSAIS
(SÉRIE FECHADA) R$ 500,00 Valores líquidos de Imposto de Renda.

*Importante: O Bem Estar Social é custeado pelas empresas, sem nenhum desconto dos funcionários. Procure 
saber se o seu empregador está cumprindo os benefícios. Caso não esteja, denuncie pelo tel.: (31) 3297-5353

CESTA BÁSICA
1 parcela de

R$ 500,00 Afastamento por doença por período superior a 60 dias.

REEMBOLSO CRECHE
1 parcela de

R$ 600,00 Matrícula do(a) filho(a) em creche particular.

CASAMENTO
1 parcela de

R$ 900,00 Em caso de casamento do titular.

APOSENTADORIA
1 parcela de
R$ 2.000,00 Aposentadoria do titular.

COBERTURAS SECURITÁRIAS PARA OS TRABALHADORES


