
Solução para a saúde do seu trabalhador!



O caos na saúde pública e privada



Somos uma solução!



Exemplos de preços praticados em nossa rede:

Serviço/preço Particular (médio) Pré-pago

Consulta médica R$150,00 R$63,00

Exame laboratorial* R$50,00 R$10,80

Ecocardiograma R$65,00 R$37,16

Sessão Psicologia R$150,00 R$50,00

Sessão Pilates R$70,00 R$35,00

• Para toda família do funcionário

• Sem carências ou limites de idade

• Terapias alternativas e exames de alta complexidade

• Atendimento a custo reduzido para toda família

• Médicos

• Clínicas

• Laboratórios

• Dentistas

Uma rede de baixo custo



Seguros para o trabalhador

Sugerimos as seguintes coberturas 
e capitais de seguros para inclusão 
na relação de benefícios 
obrigatórios: 

• Morte Acidental – R$5.000,00
• Assistência Funeral – R$3.000,00



Serviços de Tele Medicina

Serviços de telemedicina, regulação médica e 

processamento de dados clínicos, para os 

associados. Compreendendo orientação 

médica 24 horas por dia, através de sistema de 

protocolos médico-telefônicos, com médicos 

atendentes.



Descontos em Farmácias

Mais de 11 mil farmácias em todo Brasil, 
Algumas das redes que participam do convênio:



Sindimetal - Rio

Soluções implantadas

Nosso projeto já tem 6 anos de existência e conta 

com mais 250 mil associados. Abaixo, alguns de 

nossos clientes:



Controle e comodidade

Todo processo se dá no portal www.beneficios.org.br, 

sem necessidade de visitas, contratos físicos e coleta de 

assinaturas. Isto dá capilaridade ao projeto, 

possibilitando a contratação dos benefícios de qualquer 

dispositivo ligado a internet.

http://www.beneficios.org.br


Através de Login e senha no sistema, os parceiros no 

projeto tem 100% de acesso à informação, viabilizando 

o controle das receitas devidas, em tempo real:

Controle e comodidade



Para as CCTs em discussão no momento, sugerimos a 

inclusão da relação de benefícios e serviços abaixo:

• Cartão Pré-pago de saúde Familiar

• Orientação Médica por telefone Familiar

• Cartão de Descontos em Farmácias Familiar

• Seguros para o trabalhador

• Seguro de Morte por Acidente - R$5.000,00

• Assistência Funeral Familiar - R$3.000,00

Custo mensal por funcionário – R$9,90

Repasses para cada sindicato – R$1,50 por funcionário

Sugestão de Benefícios da CCT



Obrigado!

Henrique Thoni

henrique@clubeazul.org.br

21 97323 1111 


