O SINDUSCON - RR renovou por mais um ano o convênio com o SESI/RR.
A cobertura - São serviços prestados pelo (SESI/RR) se estende aos Sindicalizados e
Colaboradores (SINDUSCON/RR) e seus dependentes, estando esta, condicionada a
capacidade operacional do SESI.
São considerados dependentes:
• Cônjuges, sendo necessária a apresentação da Certidão de Casamento, Declaração de União
Estável ou Declaração de União Estável/Convívio Marital;
• Filhos e enteados, até 21 anos, mediante a apresentação da Certidão de Nascimento,
documento de adoção, guarda ou equivalente, que demonstre o vínculo com o genitor (a), que
por sua vez comprove o vínculo com o titular;
• Filhos de até 24 anos desde que estejam cursando a faculdade e apresentem documento
comprobatório (histórico ou declaração).
• Os dependentes financeiros (ex.: deficientes, pai, mãe, sogro ou sogra, aposentados ou sem
renda própria, etc...) somente poderão ser cadastrados mediante comprovação no Termo de
Guarda do titular ou da declaração de imposto de renda, se os mesmos já estiverem
declarados junto à Receita Federal.
Por se tratar de um Convênio com público-alvo empresários industriais o SESI/RR ampliou as
vantagens oferecidas aos associados/sindicalizados, além de uma tabela de preços
diferenciada, FORAM CRIADOS benefícios exclusivos para atendê-los, os quais apresentamos
a seguir.
1 - Desconto de 15% na taxa de matrícula no Centro de Educação do Trabalhador João de
Mendonça Furtado – CET SESI/RR;
2 - Isenção da taxa de adesão ao convênio, sendo mantida a obrigatoriedade de emissão de
carteirinha para os titulares e dependentes;
3 - Oferta de um curso/ano sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual, com
carga horária de 4h, via Educação Continuada - ECO, específico para o Sindicato com a
realização gratuita para as empresas associadas/sindicalizadas, mediante solicitação formal
com a programação de data, horário e local;
4 - Realização de uma campanha de prevenção contra hipertensão/ano, com o exame gratuito
e in loco, nas empresas associadas, mediante solicitação formal com a programação de data,
horário e local;
5 - Concessão de 10% de desconto no contrato de Saúde e Segurança no Trabalho- SST para as
empresas associadas implementarem os programas legais como: PPRA, PCMSO, PCMAT etc...;
6 - Expansão do desconto de 40% do Termo de Cooperação CCEL Corporativo para os
dependentes oriundos das empresas associadas ao Sindicato, ou seja, tanto os titulares como
os dependentes dos associados poderão praticar atividades físicas e esportivas com o
desconto de 40% (ex: natação, hidroginástica, ginástica), mediante assinatura do Termo de
Cooperação entre empresa associada e SESI.
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