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CT. PR.004/2021 

São Paulo, 11 de agosto de 2021. 

 
Prezado Beneficiário, 
 

 

ASSUNTO: Comunicado de Migração PLANO FIRST para PLANO GOLD DOC. 

 

É com grande satisfação que a ABET vem comunicar aos seus associados, que ampliou a parceira 
com a MetLife Dental, operadora esta que já auxilia alguns beneficiários da ABET desde 2018. 

O Objetivo desta ampliação foi entregar mais benefícios aos seus associados, bem como de 

melhorar a qualidade destes, garantindo uma ampla cobertura na área odontológica para os 

beneficiários do plano odontológico. 

 
Por esse motivo você Associado que já é inscrito no PLANO FIRST está sendo migrado para o 
PLANO GOLD DOC que possui toda a cobertura do Plano First + 18 Procedimentos dentre eles: 
 
- Documentação Ortodôntica Básica 
- Clareamento para dentes desvitalizados, (Clareamento do dente que geralmente foi tratado canal 
ou que sofreu um trauma e com  isso houve alteração de cor); 

- Mantenedor de espaço para criança (aparelho com  dente “artificial” ou não, que guardará espaço 
para nascimento do dente permanente). 

- Prótese parcial removível provisória*; 

- Tracionamento cirúrgico com Finalidade ortodôntica  (Cirurgia que redireciona  o dente 
desalinhado para futuro tratamento Ortodôntico). 
 
 
E a maior vantagem é que conseguimos reduzir o valor da sua mensalidade de R$ 32,00 para R$ 
27,00 uma redução de 15,62% 
 
Para os inscritos no PLANO DIAMOND conseguimos também reduzir o valor da mensalidade de R$ 
139,64 para R$ 105,00 uma redução de 24,81% 
 
Essa alteração será a partir do dia 01.09.2021 e os novos valores cobrados no boleto de 
30/08/2021. E  o Próximo reajuste somente em Setembro/2022. 
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Ao receber o boleto com vencimento 30/08/2021, com o valor da nova mensalidade, o beneficiário 

que tiver interesse em aderir ao novo plano, basta efetuar o pagamento.  

 
O aceite e adesão ao novo PLANO GOLD DOC  se darão a partir do pagamento do boleto bancário 
emitido pela ABET.  
 
 
O  convênio odontológico MetLife Dental atenderá os beneficiários que hoje já são atendidos e os 
novos beneficiários, que queiram aderir ao plano odontológico sem carências, dependentes e 
agregados. O plano possui ampla cobertura e satisfaz as diversas necessidades de tratamento. 
 
Quem pode aderir ao plano? 
Titulares: Associados ABET  
Dependentes: Cônjuge, companheiro(a) e filhos solteiros, menores de 40 anos. 
Agregados: Pai, mãe, sogro, sogra, Irmãos, Netos, Avôs,  Bisavós, Bisnetos, Tios, Sobrinhos, 
Cunhado, Primos e filhos acima de 40 anos 
 
Caso o beneficiário queira fazer um Upgrade do PLANO GOLD, para o PLANO DIAMOND poderá ser 

feito agora na transição sem carência.  

Outro novidade é que a partir deste boleto de 30/08/2021 os valores da mensalidade virá 

juntamente com seu boleto da ABET Benefícios, reduzindo assim tarifas bancárias e tendo a 

praticidade de pagar somente um boleto. 

Para maiores informações estamos à disposição através do nosso site www.abet.com.br ou nossa 

Central de Atendimento (11) 95054-0160 (Este número é também para Whatsapp), disponível de 

segunda a sexta-feira das 09:00 às 17:00, exceto feriados. 

Atenciosamente, 
 

 
 
 

 
 
Daniela Macedo Pereira 
Presidente Executiva 
 
ABET – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EMPREGADOS EM TELECOMUNICAÇÕES 
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