
SINDICALIZE-SE

Saiba quais são os benefícios que o SEMCRJ oferece!

SINDICALIZE-SE



� DIFERENÇA: CONTRIBUINTE X SINDICALIZADO

CONTRIBUINTE:

� O Trabalhador contribui mensalmente
com R$ 42,00, tendo direito somente aos 

seguintes benefícios:

�Assistência Médica
�Assistência Jurídica



� O Trabalhador Sindicalizado contribui 
mensalmente com 5% do Salário mínimo R$46,85, 
tendo direito aos seguintes benefícios:

SINDICALIZADO:

� Cartão Cesta Básica� Cartão Cesta Básica
� Kit Maternidade
� Kit Higiene
� Colônia de Férias
� Clube Esportivo
� Cursos de Reciclagem
� Assistência Médica
� Assistência Jurídica
� Esporte e Lazer
� Clube de Vantagens



CONCLUSÃO

� Por mais R$4,85 você e mais quatro 
dependentes possuem centenas de 

benefícios. benefícios. 

Faça uma opção inteligente: Sindicalize-se



� Nossos Parceiros: 

E agora nossos sindicalizados terão acesso a mais E agora nossos sindicalizados terão acesso a mais 
de 100 parceiros, estes acima  já estão sendo de 100 parceiros, estes acima  já estão sendo 

migrados para o novo Clube de Vantagens SEMCRJ migrados para o novo Clube de Vantagens SEMCRJ 
& VOCÊ.& VOCÊ.

Descontos de 10 a 55%.



Clube de Vantagens SEMCRJ & Você  

Uma parceria entre o SEMCRJ e a Geração Futuro.



� São mais de 100 parceiros com descontos e 
promoções em serviços, produtos e benefícios. 



� Basta inserir o seu CPF no site: 
https://hotsite.gerafuturo.com.br/SEMCRJ e aproveitar todas as 
vantagens.



� Navegue pelo Site, escolha o parceiro e aproveite os descontos. 

� Os descontos variam de 5 a 50% de desconto.



� Alguns dos novos Parceiros: 

� São mais de 100 parceiros com descontos que variam de 5 a 50%.



� O SEMCRJ visa agregar mais valores aos 
sindicalizados e seus dependentes, 
portanto, o nosso Clube de Vantagens, 
oferece muitos outros benefícios. 

Veja a seguir!



Mais de 60 vídeos exclusivos de educação financeira 
e finanças pessoais.

Educação Financeira



No simulador “Investimento programado”, você 
pode estimar qual será seu patrimônio acumulado, 
de acordo com o perfil de produtos escolhidos, 
valores de aportes mensais e nível de risco de cada 

Simulador de Investimentos

valores de aportes mensais e nível de risco de cada 
investimento ao final de um período pré 
determinado. 



Consultoria Financeira

Alguns minutos de orientação de um consultor 
financeiro podem gerar resultados tão 
eficientes quanto um aumento salarial. 
Aproveite para levar ainda mais qualidade de Aproveite para levar ainda mais qualidade de 
vida para você e sua família! 



Sindicalize-se e economize mais de R$ 1.500,00 
ao ano!



Demonstração

Levamos em consideração benefícios garantidos pelo SEMCRJ



• Segundo informações do IBGE as mulheres 
brasileiras estudam mais que os homens e 
possuem cerca de1,9 filhos aproximadamente. 

� Simulação com o Clube de Vantagens:

possuem cerca de1,9 filhos aproximadamente. 

Utilizando estas informações, vamos considerar 
uma sindicalizada, que é casada, possui 2 
filhos e esta cursando o ensino superior. 
Veja o quanto ela economiza através do 
SEMCRJ. 



Demonstração 

De 130 parceiros, selecionamos apenas 5.



EventosEventos

Sindicalize-se e venha participar de nossos eventos! 




