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

O SINDATE-DF foi fundado em 2003, no entanto, sua carta sindical só foi reconhecida
em 2011, quando iniciamos um trabalho intenso para resgatar anos de esquecimentos da
categoria que era representada por outros sindicatos não específicos.
Em um curto período de tempo conseguimos reunir uma categoria que estava desacreditada
e incrédula com sindicatos. Com um jeito diferente, ousado e incorruptível, a diretoria do
Sindate conseguiu, em quatro anos, filiar mais de 4 mil trabalhadores, mostrando que seria
possível acreditar no fortalecimento de uma categoria importante, porém, esquecida.
Tivemos várias conquistas tanto no âmbito dos serviços públicos como também na iniciativa
privada. De longe, a principal delas é a redução da jornada de trabalho para 20h semanais
para os servidores públicos e reestruturação salarial. Na iniciativa privada conseguimos
aumentar o piso em mais de 30% em três anos de negociações, além de folgas de plantões
trabalhados em feriados.
Outro ponto importante são as defesas dos trabalhadores em processos éticos, em que
vários colegas eram condenados injustamente sem ter ninguém para lhes defender. Após
um acordo entre conselho e sindicato, todos trabalhadores citados em processos éticos
são encaminhados para o sindicato, assim temos, em tempo, condições de assisti-los em
todas as fases do processo.

PROFISSÕES QUE PODEM ADERIR
Auxiliares e técnicos de Enfermagem do Distrito Federal

DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS
Ideal Saúde (Entidade Fechada), Amil DF (Entidade Fechada):
• Apresentação da carteira de inscrição no Coren (Conselho Regional de Enfermagem)
• Declaração de associado ao Sindate-DF.

TAXA DE FILIAÇÃO
• Órgãos Públicos: R$57,00/mês
• Empresas Privadas: R$20,00/mês
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Quais são as operadoras

disponíveis?

PLANOS DE SAÚDE

ANS - nº 42075-1

Amil DF
(Entidade Fechada)

Ideal Saúde
(Entidade Fechada)

SAIBA MAIS

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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