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Convênios
Adicione o número aos seus 
contatos, envie um “oi” e faça 
parte da nossa lista de 
transmissão para receber notícias 
e informações da classe.

SindMédico-DF
visto por último hoje às 5:26 PM

Digite uma mensagem

5:25 PM

5:20 PM

5:20 PM

5:22 PM

5:26 PM

5:22 PM

O SindMédico-DF agora tem 
mais um canal de comunicação 
com você, sindicalizado: 

Adorei a novidade! 
Vou adicionar agora.

Qual o número?

Muito mais prático!

(61) 9853-4837

o WhatsApp!

5:25 PM

O SindMédico 
mais perto de você!

Faça parte  da  nossa l is ta  de  t ransmissão:
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PLANO DE SAÚDE
QUALICORP ADMINISTRADORA DE  

 BENEFÍCIOS – ANS nº 417173

O SINDMÉDICO e a Qualicorp proporcionam a você 
Médico, os melhores planos de saúde da Bradesco e Su-
lamérica.

Você, associado ao SINDMÉDICO, pode ter um plano 
de saúde coletivo por adesão, com vantagens exclusivas:

Bradesco

Uma das mais sólidas seguradoras do Brasil, a Brades-
co Saúde oferece uma diversidade de planos. Rede médica 
referenciada de qualidade, agilidade no atendimento e op-
ções de planos com reembolso são alguns dos seus dife-
renciais. Faça uma simulação e con�ra.

SulAmérica

A SulAmérica é pioneira em seguros saúde no Brasil, 
com quase 120 anos de tradição. A seguradora oferece uma 
excelente rede médica referenciada e planos com a opção 
de livre-escolha de prestadores médicos, com reembolso. 
Faça agora sua cotação!

Como você faz para aproveitar?

Os planos são oferecidos para pessoas das mais diver-
sas áreas de atuação e categorias pro�ssionais. Cuide da 
saúde com qualidade e economia. Para saber mais e apro-
veitar todas as vantagens, ligue 0800 777 4004 ou se pre-
ferir, acesse: http://bit.ly/2eyTYFl para simular os preços e 
conferir todos os benefícios.

*Conforme condições contratuais.
A comercialização dos planos respeita a área de abran-

gência das respectivas operadoras, e a disponibili dade dos 

produtos pode variar de acordo com a região e a pes-
soa contratante (como entidades de classe).

Bradesco SulAmérica Qualicorp Adm. 
de Benefícios

ANS nº 005711 ANS n° 006246 ANS n° 417173

Seguros UNIMED

A Seguros Unimed comercializa seguro saúde 
para pessoas jurídicas, planos odontológicos, seguros 
de vida, seguros patrimoniais e previdência privada 
para pessoas físicas e jurídicas. É reconhecida como 
uma das melhores seguradoras nos segmentos em que 
atua e se destaca por ser a terceira maior em seguros 
saúde no país.

Contato
• 0800 940-1676

CLÍNICAS E LABORATÓRIOS
FLOR DE LIZ - NUTRIÇÃO E ESTÉTICA

Pacote corporal ( 30%) Obs: Exceto em pacotes 
promocionais do mês. Pacote facial (15%). Desconto 
por sessão (15%). Consulta nutricional (10%). Pacote 
Flor de Liz Detox (30%) e Avaliação gratuita.

Procedimentos: Laser (depilação e tratamento) 
Carboxterapia(facial e corporal), drenagem linfáti-
ca(pós cirúrgico e gestante), Massagem modeladora, 
Massagem relaxante, Terapia combinada, Ultracavita-
ção, plataforma vibratória, Radiofrequência (facial e 
corporal), Microagulhamento (facial e corporal), Pump, 
Desing de sobrancelha, Peeling de Diamante, Limpeza 
de pele e Tratamento cosmético avançado.

Contato
• 3877-5003 • 3344-3268
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EXAME MEDICINA DIAGNÓSTICA

Exames de laboratório com tabela de preços exclusiva 
para o médico sindicalizado, seu cônjuge e �lhos.

Contato
4004-3883  • w w w.laborator ioexame.com.br  •

SARAH BRANDÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO

Oferecemos 30% de desconto na avaliação �siotera-
pêutica;  8% nos pacotes de dez sessões de tratamento 
�sioterapêutico e 25% nas sessões individuais (fora do pa-
cote), além de 5% nos produtos vendidos. O pacote de dez 
sessões de tratamento dá direito a técnicas integradas da 
�sioterapia, incluindo RPG Funcional, Pilates Terapêutico, 
Agulhamento à Seco, Liberação Miofascial, Ventosaterapia, 
Mobilização Neural, Osteopatia, Quiropraxia, Método Mc-
kenzie (coluna), Kinesio Taping, Crochetagem, entre outras.

Contato
Edereço: SGAS 613/614, Ed. Vitrium Brasília, Sala 222, 

L2 Sul, Brasília DF. Cep: 70200-730
3443-0565 • w w w.sarahbrandao.com.br  •
Facebook: facebook.com/CRSarahBrandao/
Instagram: Sarah Brandao Centro Reab

MARISTÉTICA

Oferecemos descontos nos serviços de depilação a 
laser para médicos �liados e seus dependentes, 25% para 
face e 10% em outras áreas.

Contato
3244-0071

CONVIDA

A ConVida tem como objetivo atender às necessidades 
físicas, emocionais, espirituais e sociais dos clientes. Oferece 
transporte e acompanhamento a eventos, consultas, exames 
etc. Trabalha com cuidadores e técnicos de enfermagem. Facili-
ta a ressocialização do cliente. Otimiza o uso do plano de saúde, 
transmite as orientações do pro�ssional à família e muito mais.

Contato
98202-6547 • www.convidabemestar@gmail.com •

5 À SEC

Desconto de 10% no ramo de lavanderia para limpeza de 
roupas a seco, independente da quantidade de peças, calcula-
do sobre o valor efetivamente praticado no dia da entrega das 
peças nas dependências da loja 5 CLS 310 - Bloco B - Lojas 34A 
/ 34 / B, para o médico sindicalizado.

Contato
3542-8825     •     brasilia.asasul@5asec.com

ÓTICA 512

Aviamento de receitas oftalmológicas, prestando os seguintes 
serviços: venda de armações e lentes graduadas para visão simples e 
multifocais das principais marcas, montagem, venda de óculos sola-
res; O desconto de 15% (quinze por cento) para pagamentos em até 
9 (nove) vezes sem juros e 25% (vinte e cinco por cento) para paga-
mentos à vista no dinheiro para médicos �liados e seu dependentes.

Contato
• 3346-6201 • 98128-0340

BENINI IMOVEIS E REFORMAS

Compra e venda de imóveis: Registro grátis; ALUGUÉIS / AD-
MINISTRAÇÃO (LOCADORES): 6 primeiros meses de Administração 
de Graça; ALUGUÉIS / LOCAÇÕES (LOCATÁRIOS): 6 primeiros meses 
com desconto de 10% no aluguel mensal, CONSTRUÇÕES E REFOR-
MAS EM GERAL: 5% de desconto em todos os serviços.

Contato
• 3042-4252 • 99987-3287

ÓTICAS DINIZ

Desconto para médicos sindicalizados e seus dependentes de 
20% em óculos solar e armação (exceto lentes, lentes de contato e 
acessórios). Desconto válido em todas as lojas da rede Óticas Diniz/
DF. Descontos exclusivos e atendimento personalizado.

 Contato
 4103-1371     •     w w w . o t i c a s d i n i z . c o m . b r

COMÉRCIO
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THOMAS JEFFERSON – CONSELHO CULTURAL

Desconto de 10% no valor das mensalidades para o 
médico sindicalizado.

Contato
3442-5602 / 3442-5567 / 3442-5555
www.thomas.org.br

UPIS - Graduação e Pós-Graduação

Desconto de 30% nos cursos de graduação, exceto Di-
reito, Medicina Veterinária e Agronomia e 15% nos cur-
sos de pós-graduação.

Contato
3445-6767

IPEMED

A Faculdade IPEMED de Ciências Médicas fecha parcei-
ra com o Sindicato dos Médicos – SindMédico do Distri-
to Federal, que bene�cia os seus associados. 

Fundado em 1978 e com a missão de representar e 
defender o médico, o Sindmédico tem mais de 4.000 
associados. Com a parceira, os médicos interessados 
em cursar a Pós-graduação Médica IPEMED na Uni-
dade Brasília terão 20% (vinte por cento) em qualquer 
produto quando da utilização, pelos associados do 
SINDMÉDICO, dos serviços prestados pela PARCERIA. 
O desconto a que se refere à cláusula primeira não é 
cumulativo com outros descontos oferecidos pela 
parceira, salvo o desconto de 10% (dez por cento) de 
pontualidade. Os descontos incidirão exclusivamente 
nas mensalidades e não são retroativos. O desconto 
abrangerá apenas ingressantes no IPEMED a partir do 
2° semestre de 2020, ou seja, para novos ingressantes.

Contato
Edi�cio Contag - quadra 509, Via W3 Norte - Asa Norte, 
Brasília – DF
(61) 3223-0320 

EDUCAÇÃO

SindMédico-DF

ao seu lado todo dia

w w w . s i n d m e d i c o . c o m . b r

Atendimento jurídico

Segunda-feira, das 9h às 12h
Cível e Família

Terça-feira, das 9h às 12h
Administrativo

Terça-feira, das 16h às 19h
Previdenciário

Quarta-feira, das 9h às 12h
Previdenciário

Quinta-feira, das 9h às 12h
Cível e Família

Sexta-feira, das 9h às 12h
Trabalhista e Tributário

Acesse a nossa 
página no 
facebook com o 
leitor de QR CODE 
do seu celular.

Preste atenção aos dias e horários dos plantões da 
assessoria jurídica, do balcão da contabilidade e do 
serviço de planejamento de carreira e aposentadoria 
e de revisão de contracheques.

O SindMédico-DF está sempre à disposição para 
melhor atender os seus associados.

 

Planejamento de carreira e aposentadoria 
e revisão de contracheques

• Segunda-feira, das 16h às 19h
• Quarta-feira, das 17h às 20h

Balcão da Contabilidade

Mediante agendamento prévio
Agendamento e informações:
3244-1998, com Raquel Lucena.
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CCAA – CENTRO CULTURAL ANGLO
AMERICANO – CCAA – ASA SUL

Desconto de 40% no valor da 1ª semestralidade de 
todos os cursos regulares e de 20% nas demais semestrali-
dades, até a conclusão do curso, para o médico sindicaliza-
do e seus dependentes, desde que as re-matrículas sejam 
efetuadas nos períodos estabelecidos pelo CCAA.

Contato
3443-6265
3242-7819
www.ccaa.com.br/brasilia.asasul

CCAA – CULTURA ANGLO
AMERICANA – ASA NORTE

Desconto de 30% nos contratos a serem efetivados, nos 
cursos de Inglês e Espanhol, para o médico sindicalizado, seu 
cônjuge ou companheira e demais dependentes considera-
dos para efeito da Declaração Anual do Imposto de Renda.

Contato
3326-0123
3326-0120
www.ccaa.com.br/bsbasanorte

INSTITUTO LABORO

Desconto de 10% no valor das mensalidades dos Cur-
sos de Pós-Graduação, para o médico sindicalizado e seus 
dependentes.

Contato
3442-6700
3322-0812
www.institutolaboro.com.br

ILE – INSTITUTO DE LÍNGUAS EUROPEIAS

Desconto nos cursos de idiomas – alemão, italiano, 
espanhol, francês e inglês – de 20% nos cursos intensivos 
ou regulares noturnos de (18:00h – 21:00h) e de 40% 
nos cursos regulares matutinos e vespertinos (07:00h – 
17:00h), aos médicos sindicalizados e seus dependentes.

Contato
3797-9601
www.ilebsb.com.br

INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO

Desconto de 15% para os cursos de pós-gradu-
ação Latu Sensu para o médico sindicalizado.

Contato
3964-5101
3964-5102
www.ipog.edu.br

CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO
DISTRITO FEDERAL LTDA – UDF

Desconto de 20%, nas parcelas mensais subse-
quentes à primeira, nos cursos de graduação e de pós-
-graduação, para o médico sindicalizado e seus depen-
dentes familiares, ingressantes a partir do 2º Semestre 
de 2012.

Contato
3704-8882
3704-8803
www.udf.edu.br
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CENTRO EDUCACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK

Desconto de 10% a 50% nas mensalidades do ensino 
infantil ao ensino médio, dependendo da unidade de ensi-
no, do turno e da forma de pagamento para os dependen-
tes legais do médico sindicalizado.

Colégio JK: Unidades do Gama e 913 Norte – Colégio 
JK Júnior: Unidade do Gama.

Contato
0800 61 6666
www.colegiojk.com

ACFB – ALIANÇA FRANCESA DE BRASÍLIA

Desconto de 10% nas parcelas dos cursos oferecidos, 
exceto nos cursos que se realizam de 07h00 às 09h00, de 
12h10 às 13h50 e de 20h30 às 22h30, pois já contam com 
um desconto de 20%.

Contato
Asa Sul: 3262-7600
Sudoeste: 3344-6880
www.afbrasilia.org.br

FACULDADES INTEGRADAS

Desconto de 40% em todos os cursos de graduação, 
da segunda a sexta parcela de cada semestre, e de 10% 
para os cursos de pós-graduação para o médico sindicali-
zado e seus dependentes de primeiro grau.

Contato
3035-9500
www.icesp.br

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

Desconto de 5% nos cursos de graduação, exce-
to Direito e Medicina, e pós-graduação, cumulativo ao 
desconto padrão praticado para cada curso, para o mé-
dico sindicali zado e seus dependentes.

Contato
3966-1200
www.uniceub.br

UNIPLAN – CENTRO UNIVERSITÁRIO
PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL

Desconto de 10% nas parcelas mensais, exceto 
na primeira parcela, nos cursos de graduação e pós-
gradu ação da Unidade situada à Av. Pau Brasil, lote 2, 
Águas Claras, Brasília (DF), para o médico sindicalizado 
e seus dependentes.

Contato
(61) 3435-2200
(61) 3435-5646
www.uniplandf.edu.br

WIZARD IDIOMAS ARNIQUEIRAS – WIZARD ASA NORTE

Desconto de 25% nos cursos de idiomas nas Unidades 
Arniqueiras e Asa Norte e de idiomas na modali dade IN–
COMPANY, com no mínimo 4 alunos, para o médico sindica-
lizado e seus dependentes consanguíneos até 3º grau. Idio-
mas: Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Mandarim, Alemão, 
Japonês, Inglês em Braile e Português para estrangeiros.

Contato
WIZARD IDIOMAS ARNIQUEIRAS: SHA Conj 4 Chá-

cara 59 Lote 19 Lojas 1 a 3 Arniqueiras (DF) Fone 3401-
1159.

WIZARD ASA NORTE: SCRN 708/709 Bloco B Loja 
18 Brasilia (DF) Fone 3347-1140

www.wizard.com.br
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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR DE BRASÍLIA

Descontos de 15% nos cursos de graduação pres-
encial e a distância para o médico sindicalizado e seus 
dependentes. 

Contato
3340-3747
www.iesb.br

PARK IDIOMAS

Isenção na taxa de matrícula. Desconto de 20% vá-
lido para todas as modalidades.

Contato
(61) 98101-3028 - Asa Sul CLS 213 Loja 23
www.parkidiomas.com.br

CENTRO EDUCACIONAL SIGMA
ÁGUAS CLARAS

Descontos nas unidades da 912 Sul, 910 Norte e Águas 
Claras: 10% para o Ensino Fundamental I, 20% para o Ensi-
no Fundamental II e 15% para o Ensino Médio. Na unidade 
da 606 Norte: 10% para todos os segmentos.

Contato
Informações: 3027-6060 – e-mail: sigmaac1@gmail.com
www.sigmaaguasclaras.g12.br

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Desconto para o médico sindicalizado e seus depen-
dentes de 10% nas mensalidades nos cursos de Pós-Grad-
uação Lato Sensu, Stricto Sensu e de Extensão e, de 10 a 
25%, nos cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio.

Contato
2106-9000
www.mackenzie.br

COLÉGIO MARIA IMACULADA

Desconto de 15% sobre o valor da MENSALIDADE 
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - Desconto de 10% sobre o 
valor da MENSALIDADE PARA O FUNDAMENTAL I SÉRIES 
INICIAIS (1º ao 5º ano).

Contato
Informações: https://www.cmidf.com.br/                                                                                                                         
(61) 3248-4768

ME PÕE NA HISTÓRIA - DAYCARE

Desconto de 10% nas mensalidades e nos serviços de Day-
care.

Contato
3045-4583
3202-0403
www.mepoenahistoria.com.br

EDUARDO BOTEGA – Viagens e Intercâmbios

Representante da unidade STB Águas Claras, dis-
ponibiliza: Cursos de Idiomas no Exterior. Intercâmbio 
Cultural (High School). Programas de Férias no Exterior. 
Seguro Saúde Internacional. Personalização de Roteiros 
Internacionais. Passagens Aéreas. Reservas de Hotéis no 
Exterior e muito mais!

Benefícios e descontos exclusivos – da unidade 
de Águas Claras – para médicos sindicalizados e seus 
dependentes, com atendimento personalizado e hora 
marcada.

Contatos:
botega@stb.com.br
oi@eduardobotega.com.br
www.eduardobotega.com.br
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STB ÁGUAS CLARAS

(61) 3551-1011
(61) 98133-5420 (WhatsApp)
Rua 19 Sul, Quadra 205 sul Lote 2 Loja 05
Águas Claras – DF

ESCOLA SALESIANA

Desconto de 15% a partir da segunda parcela da anu-
idade dos cursos no ensino Infantil, Fundamental e Médio, 
para associados e dependentes.

Contatos:
3552-2555 • contatoessds@salesiano.br •

MAPLE BEAR

Na Unidade Águas Claras-DF, exclusivamente, a MA-
PLE BEAR CANADIAN SCHOOL – ÁGUAS CLARAS concederá 
5% de desconto nas mensalidades, para �liados e depen-
dentes do SINDMEDICO-DF. Não cumulativo com outros 
descontos.

Contatos:
brasilia@maplebear.com.br
(61) 3961-4350

HAPPY KIDS

Desconto de 25% nos nossos planos + adesão sem 
matrícula, para filiados e dependentes do SINDMEDI-
CO-DF.

Contatos:
(61) 3435-8808
(61) 99113-0822

Assessoria Jurídica

w w w . s i n d m e d i c o . c o m . b r

Em 2018, a assessoria jurídica do SindMédico- DF 
realizou 1.470 atendimentos no plantão jurídico 
nas dependências do Sindicato.

Apenas nesses 12 meses, atuamos na defesa 
dos interesses dos médicos em quase 500 ações 
judiciais e em 100 procedimentos administrativos.

A sua defesa está aqui!

O seu sindicato está 
sempre junto com você

Acesse a nossa página no 
facebook com o leitor de QR 

CODE do seu celular.
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APLICATIVOS

TotalCerto – Gestor online de produtividade

Parceria entre o SINDMEDICO DF e GRUPO TOTALCERTO 
desenvolve o primeiro aplicativo para controle de pagamen-
to médico. Pensando em atender todos os per�s, o aplica-
tivo é online, simples,  moderno, com excelentes grá�cos 
estatísticos e acessíveis pelo celular. Permite que o médico 
acompanhe sua produtividade individualmente por locais 
que presta serviços, com estatísticas de atendimentos em 
abertos, recebidos e glosados, convênios que mais atende 
tudo isso sem parar de atender seus pacientes.

Contatos:
(61) 3550-8995
(61) 99678-9696
totalcerto@totalcerto.com.br

CENTRAL DE SEGUROS

Parceira estabelecida entre o SindMédico-DF e a Proseg 
Administradora e Corretora de Seguros viabilizou a criação 
de uma CENTRAL DE SEGUROS especí�ca para os médicos 
�liados. Entre os produtos oferecidos, o pacote especial 
para os médicos inclui seguros de vida com renda por in-
capacidade temporária, responsabilidade civil pro�ssional 
e seguro de automóveis com preços e condições especiais.

A Proseg é uma das cinco maiores corretoras indepen-
dentes do país e conta com �liais em São Paulo, Porto Alegre 
e Salvador. Especializou-se no atendimento a grandes em-
presas públicas e privadas, associações, sindicatos, organ-
ismos internacionais, cooperativas e fundações. Entre as 
facilidades que a Proseg oferece aos clientes estão o aten-
dimento personalizado, com agendamento  �exível de vis-
ta; avisos por telefone e mensagens dos vencimentos; e o 
Serviço Multicálculo on-line, para comparação simultânea 
de valores em até quatro grandes seguradoras.

Contato
(61) 3223-5711
www.proseg.com.br

SEGUROS
Parceira estabelecida entre o SindMédico-DF e a Proseg Admi-
nistradora e Corretora de Seguros viabilizou a criação da 
CENTRAL DE SEGUROS especí�ca para os médicos sindicaliza-
dos, com garantia de buscarmos a melhor opção para proteção 
do médico, sua família e de seu patrimônio.

Destacam-se dentre as necessidades do médico, o seguro de 
vida com renda por incapacidade temporária, o seguro de 
responsabilidade civil pro�ssional, seguro para consultórios 
e/ou equipamentos, seguro automóvel/moto, seguro residen-
cial,  seguro viagem, planos de previdência privada, seguros 
saúde e odonto e até mesmo seguro para proteção cibernética.

Também oferecemos para médicos e suas empresas, consórcios, 
�nanciamentos, cartões de benefícios, cartão e conta PJ e 
maquininha de cartão.

A Proseg é uma das maiores corretoras independentes do país 
e, dentre as comodidades que a Proseg oferece aos médicos 
sindicalizados estão o nosso sistema multicalculo para compa-
ração em 9 seguradoras e o atendimento personalizado, com 
agendamento �exível de visita em todo o DF ou dentro do 
sindicato e apoio irrestrito durante processos de sinistros ou 
reembolso. Também vale destacar que zelamos pela con�den-
cialidade e pela segurança das informações de nossos segura-
dos-médicos.

CENTRAL DE SEGUROS

Contato
(61) 3223-5711 \ 0800 940 1676  
     Whatsapp (61) 99978-1061

www.proseg.com.br      
instagram.com/prosegseguros/     
facebook.com/prosegseguros/     
br.linkedin.com/company/prosegseguros
linktr.ee/prosegseguros 



212020

MONGERAL AEGON - Construa seu amanhã

Mongeral Aegon atua em vários órgãos e em-
presas prestando consultoria em vida e previdência.A 
Mongeral Aegon atua baseada em seus valores e se 
compromete da seguinte forma com seus parceiros:

• Utilizar o espaço cedido exclusivamente para a 
prestação de consultoria especializada em vida e prev-
idência;

• Não intervir no andamento do trabalho e rotina 
dos servidores junto ao órgão;

• Estar presente nos horários e datas estabelecidos 
pelo órgão;

• Disponibilizar um Gerente Comercial que re-
sponda por toda a equipe que atuará no órgão;

• Identi�car mediante ofício à pessoa responsável 
os pro�ssionais que prestarão o serviço autorizado.

Contato
(61) 3213-0444
0800 881 3355

ALERTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Desconto  de 10% na contratação de todas as mo-
dalidades de seguro pela ALERTA SEGUROS ao associa-
dos e dependentes.

Contato
(61) 2194-8006
(61) 2194-7666
contato@alertaseguros.com.br 

TURISMO E LAZER
BANCORBRÁS TURISMO

Clube Bancorbrás:
Líder de mercado e referência na América Latina, o 

Clube Bancorbrás oferece títulos de turismo, cada um com 
7 diárias para serem utilizadas em apartamentos para duas 
ou três pessoas, em mais de 10.000 hotéis conveniados no 
Brasil e no exterior. 

Para adquirir o título, com 15% para o médico sindi-
calizado, acesse www.bancorbras.com.br, entre na página 
do Clube Bancorbrás, clique no ícone “Adquira seu título” 
e, na proposta de adesão, selecione o convênio SINDMED-
ICO-DF; digite o código promocional SINDMEDICO e o 
número de seu CPF.

Contato
0800 61 2244
(61) 99177-2967

Bancorbrás Viagens e Turismo
Atua tanto como agência de viagens, quanto como 

operadora. Comercializa pacotes nacionais e internacio-
nais, e idealiza pacotes para grupos especiais, como é o 
caso do Movimento Maior Idade. Além disso, dispõe de 
pro�ssionais preparados para idealizar e planejar eventos e 
congressos, além de fornecer toda a assessoria necessária, 
como vendas de passagens aéreas, deslocamento, trans-
porte e hospedagem.

Contato
3314-7010
www.bancorbras.com.br
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BLUEPOINT HOT SPRINGS HOTEL

Desconto de 20% de desconto nas diárias e 
serviços para o médico sindicalizado e seus depen-
dentes.

Contato
Informações: (64) 3455 9600
Reservas: 0800 627373
www.hotsprings.com.br

EDUARDO BOTEGA – Viagens e Intercâmbios

Representante da unidade STB Águas Claras, dis-
ponibiliza: Cursos de Idiomas no Exterior. Intercâmbio 
Cultural (High School). Programas de Férias no Exteri-
or. Seguro Saúde Internacional. Personalização de Ro-
teiros Internacionais. Passagens Aéreas. Reservas de 
Hotéis no Exterior e muito mais!

Benefícios e descontos exclusivos – da unidade 
de Águas Claras – para médicos sindicalizados e seus 
dependentes, com atendimento personalizado e hora 
marcada.

Contatos:
botega@stb.com.br
oi@eduardobotega.com.br
www.eduardobotega.com.br

STB Águas Claras

(61) 3551-1011
(61) 98133-5420 (WhatsApp)
Rua 19 Sul, Quadra 205 sul Lote 2 Loja 05
Águas Claras – DF

SEGURO
DECESSO

DÚVIDAS? LIGUE PARA

Auxílio para serviços 
funerários comple tos:  
translado , sepult ament o e 
cremação para o médico  
sindicaliz ado.

Atendimento pela MAPFRE  
Seguros pelos telefones
0800 775 7196 (Brasil)
ou 55 11 46895519 (Exterio r)

Auxílio para serviços 
funerários completos: translado, 
sepultamento e cremação 
para o médico sindicalizado.

Atendimentos pela MAPFRE 
Seguros pelos telefones 
0800 775 7196 (Brasil)
ou 55 11 46895519 (Exterior)



Centro Clínico Metrópolis
SGAS 607, Cobertura 01 CEP: 70200-6 07
Tel.: (61) 3244-1998

WWW.SINDMEDICO.COM.BR

sindmedico@sindmedico.com.br
youtube.com.br/sindmedico
facebook.com.br/sindmedico


