
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO 

CENTRO CLÍNICO GAÚCHO x DENTAL PLAN x SINDFAZ/RS 

 

Sorria: chegou o Dental Plan,  o novo plano odontológico do CCG  
 

O plano também pode ser estendido para:  Cônjuge; Companheiro(a); Filhos sem limite de ida-
de; Pai, mãe, sogro(a), irmãos e neto(a)  
 

VALOR: R$ 23,80 por pessoa 

  

Dental Plan CCG: Uma parceria que vai fazer você sorrir ainda mais O Dental Plan é fruto de 
uma parceria entre duas grandes referências em saúde: o CCG, maior operadora de planos de 
saúde do RS, e a São Francisco Odonto, pertencente a um grupo com mais de 70 anos de atu-
ação no mercado. O resultado é um plano odontológico que já nasce com mais de 10 mil op-
ções de atendimento em todo Brasil.  
  

Coberturas Dental Plan 

 

- Consultas  
- Diagnóstico Bucal 
- Urgências e Emergências  
- Prevenção em Saúde Bucal 
- Odontopediatria  
- Radiologia 

- Cirurgias Bucais (nível ambulatorial) 
- Dentística (restaurações)  
- Endodontia (tratamento de canal)  
- Periodontia (tratamento de gengiva)  
- Prótese (coroa unitária)  
  

Diferenciais Dental Plan 

 

- Rede credenciada com mais de 10 mil opções de atendimento em todo Brasil 
- Facilidade para ampliar a rede de atendimento na região da sua empresa 

- Liberdade para escolher o dentista credenciado 

- Agendamento e atendimento direto no consultório, sem necessidade de retirar guia nem reali-
zar perícias  
- Aprovação de tratamento via internet, com agilidade e sem burocracia, possibilitando o início 
imediato do atendimento  
- Atendimento de urgência e emergência 24 horas 
- Gerenciamento completo do seu plano pela internet  
 

  
Confira o site: é fácil, rápido e muito simples. www.dentalplanccg.com.br 

 

                    Boletim Informativo 
M A I O  2 0 1 9  

PLANOS DE SAÚDE HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS EXCLUSIVOS PARA FILIADOS DO SINDFAZ/RS 

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O SINDICATO PELOS TELEFONES: 
 (51)3286-2566 ou 99533-2173 (Whatsapp) 


