MATERIAL
DE APOIO AO CORRETOR
Plano de Saúde Coletivo por Adesão

As informações que você precisa para acelerar
suas vendas estão aqui!
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O que preciso saber

sobre a entidade?
SOBRE A ENTIDADE

Como entidade representativa de classe, a Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho (ANPT) é uma sociedade sem fins lucrativos, que congrega os membros do
Ministério Público do Trabalho (MPT) de todo o País.
Além da promoção da cooperação e solidariedade entre os membros do MPT e a defesa
dos seus direitos, garantias, prerrogativas e interesses, está entre as finalidades da ANPT
colaborar com os Poderes Públicos no desenvolvimento da Justiça, na defesa dos interesses
sociais e no estudo e solução de problemas que se relacionem com o Ministério Público e
seus membros.
Criada para defender e representar os interesses e prerrogativas dos membros do Ministério
Público do Trabalho, a ANPT tem como princípios de sua atuação a transparência, a gestão
democrática e a busca incessante de melhorias institucionais

PROFISSÕES QUE PODEM ADERIR
Membros do Ministério Público do Trabalho, em atividade e os membros da magistratura
egressos do quinto constitucional destinado ao Ministério do Trabalho” que sejam associados
à ANPT

DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS
• Documento comprobatório do exercício profissional dos membros do Ministério Público
do Trabalho (apresentação da carteira funcional contendo o número da matrícula dos
servidores e holerite)
• Declaração de associado a ANPT

TAXA DE FILIAÇÃO
• Desconto em folha de pagamento com o percentual de 1% sobre o salário
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Quais são as operadoras

disponíveis?

PLANOS DE SAÚDE

Amil DF
(Entidade Fechada)

SAIBA MAIS
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Quais são os canais

de atendimento?
A Nunes & Grossi disponibiliza
diversos canais para melhor
atender e dar suporte a todos
os corretores. Entre em
contato conosco e aumente
ainda mais suas vendas!

CANAL

DE APOIO AO CORRETOR
NUNES & GROSSI

NO CANAL DE APOIO AO

CORRETOR, OFERECEMOS:
• Datas de fechamento
• Informações sobre campanhas
• Consulta de premiações
• Status de implantação da proposta
• Treinamento de Produtos

FALE COM

A GENTE!
13 99151.3592

13 3281.0102

apoioaocorretor@nunesegrossi.com.br

PARA CASOS DE:
• Conferência de proposta
• Pós-venda
• Pendências

FALE COM

A EQUIPE!

Brasília

61 3034.3315
conferencia@nunesegrossi.com.br
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COMECE A VENDER AGORA MESMO!

CLIQUE AQUI!
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ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS
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