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SESC 

 
Informamos que os empregados da Eletrobras podem se matricular no SESC e usufruir 
de atividades e serviços em diversas áreas: Saúde, Cultura, Lazer/ Esporte, Educação 
Social e Turismo. 
 
Lembramos que o convênio com o SESC é uma conquista dos representantes dos 
trabalhadores no Acordo Coletivo Nacional de 2010/2011. 
 
Para se associar, basta procurar uma das Unidades do SESC Rio levando os documentos 
necessários.  
 
Titular: Carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contracheque.  
Dependentes - Cônjuge: Certidão de casamento, documento de identidade e CPF.  
Dependentes - Companheiro: Documento de identidade, CPF e documento que 
comprove o vínculo.  
Dependentes - Pais: do Titular Documento de identidade dos pais, CPFs e documento 
que comprove o parentesco.  
Dependentes - Sogro(a): Documento de identidade, CPF e documento que comprove o 
vínculo.  
Dependentes - Viúvo(a): Documento de identidade do viúvo(a), CPF, CTPS do falecido, 
atestado óbito, extrato bancário da pensão.  
Dependentes - Filhos, tutelados e enteados e irmãos menores de 21 anos: Certidão 
de nascimento ou carteira de identidade e documento que comprove o parentesco.  
Dependentes - Filhos maiores de 21 ou até 24 anos, desde que apresentem 
comprovante escolar: Documento de identidade, CPF, documento de escolaridade 
atualizado (ensino fundamental, médio e superior).  
Dependentes - Filhos, irmão e os enteados inválidos de qualquer idade e condição: 
Documento de identidade e CPF, caso seja maior de 18 anos, e documento que 
comprove a invalidez.  
Aposentado do comércio de bens e serviços: Documento de identidade, CPF, Carteira 
de trabalho com o registro da aposentadoria, Carta de concessão da aposentadoria e 
espelho bancário.  
Desempregado do comércio de bens e serviços: Documento de identidade, CPF, 
Carteira de trabalho com a data da rescisão de trabalho há menos de 12 meses.  
Licenciado empregado do comércio e serviços em razão de tratamento de saúde: 
Documento de identidade, CPF, Carteira de trabalho e comprovante de licença.  
 
Para mais informações, acesse o site: www.sesc.com.br 
 
 



A Diretoria, em 19 de janeiro de 2011 
 


