


Sua categoria agora conta com um pacote de assistências do 
Bem-Estar Social!

O QUE É?
É um conjunto de assistências que visam a qualidade de vida 
do trabalhador e também o auxílio às empresas. Os 
benefícios disponibilizados proporcionam segurança e 
vantagens a todas as partes. Nossa missão é garantir a 
integridade física, o desenvolvimento humano e social de 
todos os beneficiados. 

PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS

BEM-ESTAR SOCIAL



BENEFÍCIOS

QUAIS SÃO OS
BENEFÍCIOS DISPONIVEIS?

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES

Benefício

Benefício Natalidade - Kit Bebê

Benefício Cesta Básica

Benefício Casamento

Benefício Creche

Benefício Alimentar por Afastamento

Benefício Psicológico Solidário

Kit Escola

Benefício Aposentadoria

Benefício Inventário

Rede De Descontos – Masterclin

Valor em R$

450,00

450,00

900,00

200,00

500,00

1.350,00

até 450,00

1.500,00

1.000,00

-

Parcelas

1

1

1

3

2

1

1

1

1

-

Motivos

Nascimento de filho do titular

Em caso de morte do titular

Em caso de casamento do titular

Matrícula do filho(a) do titular em creche particular

Afastamento por doença do titular

Incapacitação permanente ou afastamento

Matrícula do filho(a) do titular em escola particular

Aposentadoria do titular

Em caso de morte do titular

Rede de descontos nacional

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS

Benefício

Reembolso de Rescisão

Reembolso de Licença Maternidade

Reembolso de Licença Paternidade

Benefício Capacitação

Reembolso por Afastamento

Valor em R$

até 2.000,00

150,00

450,00

500,00

1.500,00

Parcelas

1

4

1

1

1

Motivos

Em caso de morte do titular

Licença da titular

Licença do titular

Em caso de morte do titular seguido por nova admissão

Afastamento do titular por acidente



Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail: 
comercial@centraldosbeneficios.com.br

Pelo chat online no site: www.centraldosbeneficios.com.br 

Ou ainda pelos telefones: 4000-1055 (capitais e regiões metropolitanas), 
0800-9410-123 (demais regiões) ou (31) 3297-5353.

ONDE ENCONTRO AS REGRAS DOS 
BENEFÍCIOS?

Você pode solicitar o “Manual de Regras e Orientações” diretamente ao 
seu sindicato ou pelo e-mail: comercial@centraldosbeneficios.com.br. 

No manual, constam todos os detalhes importantes para requerer as 
assistências disponíveis. 

QUAIS SÃO OS CANAIS
DE ATENDIMENTO PARA
EVENTUAIS DÚVIDAS?



1) EM QUANTO TEMPO O PAGAMENTO É FEITO APÓS 
O ENVIO DOS DOCUMENTOS?
Após a documentação obrigatória ser enviada ao e-mail responsável e 
caso a solicitação esteja dentro das regras estabelecidas no “Manual de 
Regras e Orientações”, o pagamento será feito em até 7 dias úteis após 
a confirmação de validade dos documentos pelo setor.
  

2) EMPREGADOS AFASTADOS DEVEM
SER INCLUÍDOS? 
No caso de trabalhadores afastados antes do início do BEM-ESTAR 
SOCIAL, a empregadora fica isenta da obrigatoriedade de inclusão, até 
que este retome suas atividades. 
No caso de trabalhadores afastados após sua inclusão no benefício, o 
empregador continua responsável pelo pagamento da mensalidade do 
mesmo.

3) ESTAGIÁRIOS, MENORES APRENDIZES E MEMBROS 
DA DIRETORIA PODEM SER INCLUÍDOS?  
Sim, o benefício é extensivo a todos os membros da empregadora. 
 

4) O BENEFÍCIO PODE SER CONTRATADO COM 
OUTRO PRESTADOR? 
Sim. Porém, conforme estipulado em Convenção Coletiva de Trabalho, 
os itens contratados não poderão ser inferiores aos disponibilizados.
 

5) O BEM-ESTAR SOCIAL TEM RELAÇÃO COM O 
SEGURO DE VIDA? 
Não. São benefícios distintos e a contratação de um não substitui nem 
anula a contratação do outro. Vale ressaltar que o Bem-Estar Social não 
é uma cobertura securitária, e sim Assistências ao trabalhador e seu 
empregador. 

 6) QUAL É O PRAZO PARA REQUERIMENTO DOS 
BENEFÍCIOS?
O requerente tem até 90 dias após a ocorrência do evento para 
comunicar o setor, munido da documentação obrigatória, desde que 
respeitadas ainda as regras do “manual de regras e orientações’.

7) DE QUEM É A RESPONSABILIDADE EM INFORMAR A 
OCORRÊNCIA?
O requerimento de qualquer assistência, desde que esteja na tabela de 
benefícios, pode ser feito tanto pelo empregador quanto pelo 
empregado.

8) COMO SÃO RECEBIDOS OS VALORES DOS 
BENEFÍCIOS?
Depósito bancário na conta da empregadora ou empregado, conforme 
evento ocorrido.
 

9) O BENEFÍCIO É PAGO PELO EMPREGADO OU 

EMPREGADOR? HÁ DESCONTO NA FOLHA DE 
PAGAMENTO?   
É pago integralmente pelo empregador, não há desconto em folha.

10) OUTRA PESSOA PODE RECEBER O BENEFÍCIO EM 
NOME DO EMPREGADO (ALGUM FAMILIAR)?
Em alguns casos sim, conforme disposto no “Manual de Regras e 
Orientações”.
 

11) CASO A EMPRESA NÃO REALIZE A ADESÃO E 
ALGUM EMPREGADO TENHA UMA OCORRÊNCIA, 
COMO PROCEDER?
Caso o benefício esteja previsto na Convenção Coletiva de Trabalho de 
seu sindicato e o empregador não tenha realizado a adesão, não há o 
direito a quaisquer indenizações. A validade das Assistências só é 
efetivada após o envio das informações necessárias para cadastro, 
conforme ainda consta na cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho.

12) QUAL O PROCEDIMENTO PARA USO DO CLUBE DE 
VANTAGENS MASTERCLIN?
No mês subsequente ao envio das informações para cadastro, a 
empresa receberá um e-mail da administradora com as carteirinhas 
virtuais de todos os empregados informados. Então, o empregador 
disponibiliza a cada trabalhador o seu cartão para que ele complete seu 
cadastro no site www.cartaomasterclin.com.br. Após esta etapa, cada 
empregado terá acesso, através da área de usuário do site, aos mais de 
8.000 estabelecimentos em todo Brasil com descontos que podem 
chegar a 50%!

PRINCIPAIS PONTOS
DO BENEFÍCIO 13) A EMPREGADORA E/OU EMPREGADO PODEM 

PERDER O DIREITO DE RECEBER ALGUMA PARCELA 
DO BENEFÍCIO?
A inadimplência de qualquer boleto em atraso por um período igual ou 
superior a 20 (vinte) dias do vencimento original acarretará a 
suspensão de todos os empregados, bem como a perda dos direitos a 
solicitar quaisquer ocorrências até que a referida inadimplência seja 
paga. Parcelas vincendas de ocorrências em aberto serão também 
suspensas.
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Rua Ministro Orozimbo Nonato, Nº 442, 7º andar, 
Bairro Vila da Serra – Nova LIMA/MG

(31)3297-5353

centraldosbeneficios.com.br


