COMBO QUALIDADE DE VIDA
O Sistema FIRJAN traz uma série de oportunidades para sua empresa que é associada ao Sinmetal.
Adquira o PPRA + PCMSO SESI, usufrua os descontos e ofereça vantagens exclusivas para a
qualidade de vida dos seus colaboradores.

PARA A SUA EMPRESA ASSOCIADA, DESCONTOS DIFERENCIADOS
Com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO) do SESI, sua empresa passa a ter o controle da ocorrência de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, além da promoção e
preservação da saúde dos seus trabalhadores. Dessa forma, sua empresa fica em dia com as
exigências legais e pode, ainda, usufruir uma série de descontos diferenciados.

DESCONTOS PARA SUA EMPRESA*:


100% de desconto: na emissão do documento do PPRA e PCMSO;



25% de desconto: Nas análises de ruídos, de iluminância, de temperatura e de gases e
vapores voláteis;



25% de desconto: taxa de manutenção do programa (por trabalhador/mês);



100% de desconto: na contratação de palestras de promoção da saúde e prevenção das
doenças voltadas para os colaboradores;



15% de desconto: nos exames laboratoriais de análises clínicas;



15% de desconto: na diária da contratação da Unidade Móvel Odontológica (clínica geral);



5% de desconto: em outras avaliações de risco

PARA OS SEUS COLABORADORES, QUALIDADE DE VIDA
Ao adquirir o PPRA + PCMSO SESI, seus colaboradores ganham descontos nas consultas médicas
e odontológicas no SESI.

BENEFÍCIOS PARA SEUS COLABORADORES*:
15%
de
desconto:
nas
consultas
médicas
assistenciais
realizadas
no
SESI;
100% de desconto: na consulta odontológica assistencial inicial realizada no SESI, exceto na
ortodontia.

ABAIXO SEGUEM EXEMPLOS PRÁTICOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
PELO COMBO DA FIRJAN:
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PPRA
SEM a contratação via SINMETAL:




Valor das análises R$2.000,00
Valor do documento base R$150,00
Valor total R$2.150,00

COM a contratação via SINMETAL:




Valor das análises com desconto de 25% R$1.500,00
Documento base com desconto de 100%
Valor total R$1.500,00 – Desconto de R$650,00
CONTRATAÇÃO DO PCMO PARA 50 FUNCIONÁRIOS.

SEM a contratação via SINMETAL:

Taxa mensal R$3,50 x 50 func. = R$175,00 >ano=R$2.100,00

Documento base R$100,00

Total R$2.200,00

Com a contratação via Sindicato:

Taxa mensal com 25% de desconto R$2,60 x 50 func. = R$130,00 > ano= R$1.560,00

Documento base com desconto de 100%

Valor total R$1.560,00 - Desconto de R$640,00
CONSULTAS MÉDICAS ASSISTENCIAIS
SEM a contratação via SINMETAL:

Valor da consulta R$20,90
Com a contratação via SINMETAL:
Valor da consulta com desconto de 15% R$17,75

ENTRE EM CONTATO:
Para saber mais e contratar o PPRA + PCMSO SESI, entre em contato:
0800 0231 231** | 4002 0231*** | faleconsco@firjan.org.br
Observações:
Ao entrar em contato com o Sistema FIRJAN para obtenção destes benefícios, mencione sua
associação ao SINMETAL para usufruir destas vantagens.
Se a sua empresa ainda não é associada, entre em contato com o SINMETAL e associe-se já.
Entre no site e preencha a ficha cadastral para associar sua empresa:
http://www.sinmetal.org.br/associe-se-ao-sinmetal.php
Tel.: (21) 2262-8018
E-mail - sinmetal@sinmetal.org.br

* Os descontos previstos no combo ocorrerão enquanto as condições para a sua concessão estiverem
vigentes – a empresa precisa estar filiada ao SINMETAL e possuir o serviço de PCMSO e PPRA
desenvolvido pelo SESI-RJ. Os interessados deverão contatar as Unidades Operacionais do SESI-RJ
para conhecer detalhadamente as condições para contratação dos serviços e obtenção dos
descontos, em especial prazos a serem observados.
** Ligações gratuitas de telefone fixo do estado do Rio.
*** Custo de ligação local

