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- Serão considerados beneficiários titulares todos os 
associados do Sintsama-RJ. 

- Serão considerados dependentes: pai, mãe, cônjuge 
ou companheiro (a), filho (a) solteiro (a) natural até 24 
anos de idade, filho (a) inválido (a) de qualquer idade, 
enteado (a) solteiro (a) com até 24 anos de idade.

     (21) 2211-2002 
- QualiVida/Saúde Assim.

Mais informações:       2102-3418        98555-7674
 sintsama-rj@sintsama-rj.org.br

Acesse o site do Sintsama-RJ, com as tabelas de 
valores, de participação e relação dos principais 
hospitais: www.sintsama-rj.org.br

- Não há necessidade do titular sair da CAC. O seu 
grupo familiar (os dependentes citados acima, bem como 
outros membros do seu grupo familiar, tais como tios, 
primos, netos  e outros) poderá ingressar no plano de 
saúde na condição de sócio de benefício.

O Sintsama-RJ fez um convênio especial com a 
QualiVida, que oferece o plano de saúde Assim. Os 
trabalhadores sindicalizados poderão adquirir o plano 
com condições especiais, inclusive para dependentes, 
com carência zero. 

São dezenas de hospitais na cidade do Rio, na Zona 
Oeste (Bangu, Campo Grande, Santa Cruz), Zona Norte, 
municípios da Baixada Fluminense (Nova Iguaçu, 
Caxias, Queimados, São João, Nilópolis e outros) e 
cidades do Interior.

Associados do Sintsama-RJ terão condições
especiais para aderir ao plano de saúde Assim

Poderão participar do plano:

Sintsama-RJ amplia seus convênios em benefícios dos associados
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Sede: Rua Padre Telemaco, 47 - Cascadura - (21) 2102-3437
Sub-sede - Centro: Rua Leandro Martins, 22 Sala 1105 (21) 2233-1910
Sub-sede - Campo Grande: Rua Viúva Dantas, 627 - (21) 2412-9770
Sub-sede - Belford Roxo: Rua Vereador Albertino Guedes, 177 Bairro das Graças - (21) 3748-1401
www.sintsama-rj.org.br • imprensa@sintsama-rj.org.br

Sindicalize-seSindicalize-se 98555-7674
Fortaleça seu sindicato! Site: sintsama-rj.org.br
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SINTSAMA-RJ
Agora quem é do Sintsama-RJ

tem Cartão MasterClin

Sintsama-RJ

Sintsama-RJ.

Sintsama-RJ e MasterClin, uma parceria em 
benefício dos trabalhadores do saneamento e do 
meio ambiente.

EMPRESA:

MasterClin
Vantagens

Guia de Benefícios

Veja a lista completa com descontos oferecidos
Visite o Site: cartaomasterclin.com.br/sintsamarj

São mais de 8.000 parceiros em todo Brasil

Em breve, chegará até você folheto explicativo
e seu cartão de conveniado (MASTERCLIN)


