TRABALHADOR
DO SEGMENTO DE MÚSICOS PROFISSIONAIS NO
ESTADO DE SÃO PAULO

VOCÊ TEM DIREITO AO

BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

Mais benefícios sociais foram
conquistados pelos Sindicatos do
segmento e, claro, quem ganha é você!

Este inovador modelo de atendimento social e apoio, há
mais de 20 anos vem evitando de imediato que as famílias
alimentares, o que poderia gerar um problema social, além de
trazer benefícios mais abrangentes, ágeis e modernos para as
empresas e entidades.
entidades sindicais, aos trabalhadores e empresas dos mais variados
segmentos em todo o Brasil.

Assista ao vídeo com os
benefícios desse segmento:

Faça a leitura do QR Code com seu
celular para ir direto ao vídeo ou
pesquise no
YouTube:
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Benefício Natalidade

R$ 500,00

Período de recebimento: único
Tem como objetivo encaminhar uma verba à família do recém-nascido, para contribuir com o conforto e adaptação
na chegada do novo ente querido, sem qualquer comprovação de gasto.

Benefício Farmácia Natalidade
Cartão com crédito de R$ 200,00
para descontos em rede credenciada
Período de recebimento: único
Tem como objetivo facilitar o acesso da família a medicamentos em caso de nascimento de filho de trabalhador(a).
Além de descontos em redes credenciadas, poderá disponibilizar uma verba adicional por um período, para que o
medicamento não tenha custos à família.

Benefício Social

Benefício Enfermidade

do seu Sindicato

Cartão para descontos em
medicamentos em rede credenciada
Período de recebimento: único
Tem como objetivo facilitar o acesso do trabalhador enfermo a medicamentos, por meio de descontos em redes
credenciadas de farmácias, pelo período de até um ano, mediante simples apresentação da carta de concessão de auxílio
doença.

Benefício Alimentar por Afastamento
Alimentos
de boa de
qualidade
Cartão
com crédito
R$100,00
Período
de
recebimento:
único
e descontos em rede credenciada.
Tem como objetivo o envio de alimentos de variedade e de boa qualidade, por um período, diretamente na
residência do trabalhador afastado por auxílio doença ou acidente, mediante simples apresentação da carta de concessão.

Benefício Orientação
Atendimento de assistente
social profissional
Período de recebimento: único
Tem como objetivo disponibilizar um assistente social profissional, que irá até a residência para levantamento da
situação familiar, visando sua reestruturação com orientações sobre atendimentos sociais disponíveis no município como:
saúde, educação, cultura, entre outros e apresentado por meio de relatório encaminhado aos familiares e à Entidade.

Benefício Capacitação
Cursos de capacitação até
R$ 1.500,00
Período de recebimento: único
Tem como objetivo criar novas oportunidades profissionais aos familiares na ocorrência de falecimento ou
incapacitação permanente do trabalhador. Visa custear curso de capacitação profissional na área de interesse do
beneficiado, para manutenção e melhoria da renda familiar, podendo incluir sua locomoção e alimentação.

Benefício Farmácia
Cartão com crédito de R$ 500,00
e descontos em rede credenciada
Período de recebimento: único
Tem como objetivo facilitar o acesso familiar a medicamentos, em caso de incapacitação permanente para o
trabalho ou falecimento do trabalhador. Além de descontos em redes credenciadas, poderá disponibilizar uma verba
adicional por um período, para que o medicamento não tenha custos à família.

Benefício Alimentar
Alimentos de boa qualidade
Cartão
com crédito
de R$100,00
enviados
mensalmente
e
descontos
em
rede
Período de recebimento:crnciada.
6 meses
Tem como objetivo encaminhar mensalmente alimentos de variedade e de boa qualidade, diretamente na
residência do trabalhador, em caso de incapacitação permanente, ou ao arrimo da família nos casos de falecimento. Seu
intuito é suprir as despesas com alimentação por um período de adaptação, reestruturação e viabilidade de novas rendas
aos familiares.

Manutenção de Renda Familiar

Mensalmente R$ 1.000,00
Período de recebimento: 6 meses

Tem como objetivo disponibilizar ao arrimo da família valores mensais, depositados diretamente na sua conta
corrente, em casos de falecimento e incapacitação permanente do trabalhador, com intuito de cobrir as despesas básicas
da família por um período de adaptação, reestruturação e viabilidade de novas rendas aos familiares.

Benefício Recolocação
Facilita a recolocação do trabalhador
desempregado, encaminhando seus dados a uma
rede de relacionamento de Entidades e empresas.

Período: durante a vigência da CCT.
Tem como objetivo facilitar a recolocação do trabalhador desempregado, disponibilizando seus dados em uma
rede de relacionamento de entidades e empresas.

Benefício Pré-Inventário

R$ 500,00

Facilita a recolocação do trabalhador
desempregado, encaminhando seus dados a uma
rede de relacionamento de Entidade e empresas.

Período
recebimento:
Período:de
durante
a vigência da único
CCT.

Tem como objetivo encaminhar uma verba à família, com o intuito de minimizar as despesas com as documentações e
procedimentos preliminares ao inventário de trabalhador falecido, sem qualquer comprovação de gastos.

Serviço Funeral

R$ 3.500,00

Período de recebimento: único
Tem como objetivo disponibilizar um agente habilitado que tomará as providências e acompanhamentos
necessários ao funeral e sepultamento, independente da causa, local ou horário do falecimento. Este agente estará
disponível em até 30 minutos em qualquer local do Brasil.
Os serviços devem ser solicitados pelos DDGs disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, gratuitamente para
todo o Brasil.

Reembolso de Rescisão

R$ 2.000,00

Período de recebimento: único
Tem como objetivo reembolsar a empresa até o limite determinado pelas Entidades, quando
ocorrer pagamento de verbas rescisórias por falecimento ou incapacitação permanente do trabalho,
com o intuito de minimizar esta despesa imprevista.

Benefício Conecta Empresa
Conecta a empresa a seus colaboradores,
através da disponibilização de um aplicativo.

Período: durante a vigência da CCT.

Tem como objetivo conectar a empresa a seus colaboradores, através da disponibilização de um aplicativo sem
consumo da franquia de dados.
Por este aplicativo será possível a troca de mensagens, envio de notícias e avisos de forma rápida e
desburocratizada, agilizando o processo de comunicação com seus colaboradores e reduzindo os custos da empresa.

Benefício Mural de Empregos
Facilita o preenchimento das vagas disponibilizadas pelas
empresas, fornecendo um novo canal de comunicação,
entre empresas, trabalhadores e entidades.

Período: durante a vigência da CCT.
Tem como objetivo facilitar o preenchimento das vagas disponibilizadas pelas empresas, fornecendo um novo
canal de comunicação, entre empresas, trabalhadores e entidades, de uma forma mais ágil e moderna, através da web.
Os trabalhadores poderão acessar este mural através do aplicativo do Benefício Social Familiar, sem consumo da
franquia de dados.

Benefício Registro de Ponto Remoto
Facilita e agiliza o registro de ponto dos
colaboradores internos ou externos através
de um aplicativo.

Período: durante a vigência da CCT.

Tem como objetivo facilitar e agilizar o registro e controle de ponto dos colaboradores internos ou externos, com a
disponibilização de um aplicativo instalado no celular do colaborador.
Através da web a empresa poderá designar a área (GPS) em que o trabalhador poderá registrar seu ponto, os dados
serão disponibilizados para a empresa através da web em sistema de fácil exportação de dados para qualquer plataforma
de gestão de folha de pagamento, além de alertas e relatórios diversos. Tal aplicativo não consome a franquia de dados do
colaborador.

BSF Online
Baixe o aplicativo do
Benefício Social Familiar
Fique por dentro das
novidades do segmento e
concorra mensalmente ao
sorteio pela loteria federal.
Disponível para:

TRABALHADOR!
SOLICITE NO RH DE SUA
EMPRESA O CARTÃO DE
IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

