
  O PAPELEIRO 

                                                                             Informativo maio de 2014 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Papelão e Cortiça de Piracicaba 
 
 

Plano Odontológico 
Carteirinhas já estão à disposição 

 no Sindicato. Retire a sua! 
 
Comunicamos a todos os associados do nosso Sindicato que as carteirinhas do nosso 
Plano Odontológico (Prevident) já estão à disposição e devem ser retirados na sede da 
nossa entidade, na rua Santo Antonio, 480, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 
13 às 17 horas.  
 
CUSTO DA CARTEIRINHA – O custo de cada carteirinha é de R$ 5,00 e deve ser 
pago na sua retirada.    
 
DEPENDENTES – Companheiros e companheiras, também é preciso fazer o mais 
breve possível o cadastramento dos seus dependentes (filhos (as) e esposa) para que 
sejam providenciadas suas respectivas carteirinhas. Companheiros, alertamos para que 
não vá procurar o Sindicato para a confecção somente quando precisar. Isso porque a 
demora é de pelo menos 20 dias para ficar pronta, já que são confeccionadas em São 
Paulo.  
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS -- Filhos com até 17 anos é necessário a Certidão 
de Nascimento. Para quem tem 18 anos, só é beneficiário dependente se estiver 
cursando faculdade, mas com até 24 anos. Neste caso, há a necessidade de um 
documento da direção do estabelecimento de ensino, atestando esta situação, além de 
CPF e da certidão de nascimento. Já para a esposa há necessidade de CPF e Certidão de 
Casamento. Para quem tem união estável também há necessidade de uma escritura de 
declaração de união estável, registrada em cartório.  
 
PLANO PREVIDENT – O plano Prevident é muito mais completo do que era 
oferecido anteriormente. São inúmeros procedimentos, desde restauração até algumas 
próteses.  
O plano atende nacionalmente, sendo que em Piracicaba são oferecidos um total de 49 
profissionais.  
 
OBS: Ao retirar  a carteirinha, o associado também recebe um CD e um documento com 
toda relação dos profissionais e serviços que a Prevident realiza.  

 

A DIRETORIA 


