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Imagens do mês

AlinhavandoAlinhavando
Reunião de OLT- Organização no Local de Trabalho

Data: 10/06/2016

Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório

Horário: das 18h00 as 19h00

S e m i n á r i o
Data:18/06/2016
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

Festa Junina
Data:24/06/2016
Local: Sede do Sindicato - susolo
Horário: a partir das 18h00

Campanha do Agasalho

Início da Campanha do Agasalho

De 30/05/2016 à 30/06/2016

Editorial do Paulinho

Doe!

Palavra do Ramalho
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CONVÊNIOS Por entender que todo cidadão tem direito  
de ampliar o conhecimento, nosso 

Sindicato mantém parcerias com Faculdades e alguns Colégios. 

Para conhecer melhor os convênios que 
oferecemos para a categoria, 

CONSULTE O SITE:  www.costureirassp.org.br 
ou procure nosso Sindicato.

SEU ESPAÇO

• R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em caso de morte, invalidez 
permanente total ou parcial causada por acidente ou doença adquirida 
no exercício profi ssional do empregado (a), seguidas as determinações da 
convenção colet iva.

• R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais) em caso de morte do 
cônjuge

• R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em caso de morte 
de fi lho (a) até 21 anos, limitado a 4 (quatro)

• R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em favor do em-
pregado (a) quando ocorrer o nascimento de fi lho(a) portador (a) de invali-
dez causada por doença congênita, a qual, o impeça de exercer at ividade 
remunerada comprovada por atestado médico.

• 50 kg de alimentos entregues aos benefi ciários quando ocorrer morte do 
empregado (a)

• R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) para gastos com funeral na 
ocorrência de morte do empregado (a).

• Cesta Natalidade – (somente válida para segurada) contendo Kit Bebê e 
Kit Mãe desde que formalizado pela empresa até 30 dias após o parto da 
funcionária contemplada.

TODO (A) ASSOCIADO(A) TEM DIREITO: 

(CLÁUSULA 31 DA CONVENÇÃO COLETIVA) 

A CONVENÇÃO COLETIVA ENCONTRA-SE 
DISPONÍVEL NA SEDE DO SINDICATO.

VOCÊ SABIA?


