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CIRCULAR SINDICOMBUSTÍVEIS/DF Nº 103/2019  
              
 

Brasília, 24 de outubro de 2019. 

 

Prezado Revendedor, 

PARCERIA PERSONAL CARD  

Soluções versáteis em gestão de benefícios corporativos  
Uma solução para a sangria feita no caixa! 

 
A Personal Card é uma administradora de Cartões que oferece soluções 

customizadas e versáteis para empresas públicas e privadas. Com sistema próprio 

de gestão é pioneira em benefícios corporativos, pois atende com o melhor custo 

benefício do mercado as necessidades de seus clientes. 

Nosso Cartão Convênio da Personal Card pode ser segmentado somente 

para Farmácia possibilitando a Empresa conceder benefício a seus colaboradores 

sem custo algum e com a facilidade de desconto em folha! 
 

Benefícios para a EMPRESA: 
  Sem custo; 

  Limite do cartão pré-estabelecido pela empresa; 

  Pode ser segmentado, somente Farmácia, somente Combustível, 

Supermercados e Lojas em geral; 

  Facilidade da importação das informações de consumo para integração com 

a folha de pagamento; 

  Relatórios de “Compras em Aberto” no caso de rescisão da empresa. 

  Ciclo de fechamento do cartão coincidindo com início da folha; 

  Administração toda online, inclusão cartões, alterações limites, 2ª vias; 

  Reduz ou acaba com o “Vale – adiantamento salarial”; 

  Paga-se somente o consumo realizado nos cartões. 
 

Benefício para o COLABORADOR: 
  Gera um benefício que o tranquiliza na eventualidade de uma emergência 

como compra de medicamentos e marcação e pagamento de consulta 

médica com a Plataforma da Doctor Day; 

  Aplicativo para Smartphone IOS ou Android, facilidade para o usuário. 
 

Aos interessados, entrar em contato com o Sr. Lacerda Alencar número (61) 

98420-5804, e-mail rdanegocios@gmail.com e a Sra. Natalia número (61) 98150-

3737. 
 

Atenciosamente, 

Paulo Roberto Correa Tavares 

     Presidente 
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