Mais uma vitória para a Categoria
Plano Odontológico de qualidade custeado
100% pela sua empresa!
É com muita alegria que comunicamos mais uma conquista para a Classe dos Empregados em Empresas
Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos do Estado de Minas Gerais.
Foi firmado um Termo Aditivo sobre a clausula do Plano Odontológico e este determina a contratação
exclusivamente via Sindicato, onde a empresa devera arcar com 1 0 0 % (Cem por cento) do valor do
plano.

Parceria SEEDSIDER-MG e PrimaVida
O SINDICATO esta disponibilizando para os trabalhadores e os seus familiares o Plano Dental
PrimaVida. Os trabalhadores t e r ã o c u s t o z e r o ( 0 % ) n o v alor do plano. Os empregados
poderão incluir seus ascendentes e/ ou dependentes no referido plano. Para isso, o empregado deverá
solicitar à empresa empregadora o desconto em folha de pagamento, para ser abatido de seu salário
mensal no valor integral referente a seu(s) dependentes e/ ou ascendente(s), além de autorizar
expressamente o desconto da contribuição sindical laboral estabelecida no art. 578 e seguintes da
CLT.

Quem pode aderir ao plano:
- Cônjuge ou companheiro; pai ou padrasto;
mãe ou madrasta; filhos e enteados;

Veja a cobertura do Plano Clássico Master

irmãos; sobr inhos, sogro ou sogra, netos.

Principais Vantagens:
- Rede Exclusiva de atendimento.
- Consultórios localizados nos principais centros
comerciais de todo território Nacional;
- Unidades

de

atendimento

com

várias

especialidades no mesmo local,inclusive com
laboratório de prótese próprio;
- Flexível: atendimento em horário integral,
inclusive aos sábados;
- Preços Especiais para tratamentos não cobertos;

- Autorização de tratamento s on-line;

Consultas - Conultas iniciais para o plano
de tratamenlo;
Emergência - Diversos procedimentos de urgencia
odontológica:
Cirurgia - Cirurgias odontológicas de pequeno porte
realizada em consultórios;
Dentística Restaurações e obturações em material
estet1co (Resina) e amálgama:
Endodontia - Tratamento de canais:
Periodontia ·Tratamento de gengivas.
Odontopediatria - Atendi mento especiali zado
para crianças;
Radiologia ·radiografias intra-orais e
radiografias panorâmicas;
Prótese - Coroas provisórias, blocos e coroas
metálicas e em cerómero (para dentes anteriores);
Profilaxia - Prevenção / Aplicaçao de Fluor;
Exodontia - Extração, inclusive de siso incluso;

- Possibilidade de Credenciamento por indicação

E mais 93 procedimentos.

do associado;

CENTRAL DE ATENDI MENTO

(31) 3212-7657
Acesse a Rede Credenciada no seu

Smartphone ou Tablet
http://app.vc/primavida

