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Trabalhador
Em INSTITUTOS DE BELEZA e CABELEIREIROS DE SENHORAS representados pela Federação dos

Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo.

Agora vocês tem o 

Cláusula 20ª da Convenção Coletiva de Trabalho da FETHESP 
para os Profissionais da Beleza
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A Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do 
Estado de São Paulo – FETHESP conquistou para os Profissionais 
da Beleza o Benefício Social Familiar, uma novidade na Convenção 
Coletiva de Trabalho assinada neste ano, na qual a entidade sindi-
cal presta benefícios sociais com o objetivo de amparar os traba-
lhadores e suas famílias em caso de nascimento de filho, incapaci-
tação permanente ou falecimento, disponibilizando uma verba 
para contribuir com os gastos decorrentes dessas situações.

O benefício é custeado pelas empresas, que devem recolher, 
até o dia 10 de cada mês, R$ 9,00 por trabalhador que possua, 
sem fazer qualquer desconto no salário do empregado. O recolhi-
mento é feito, exclusivamente, por meio de boleto disponibilizado 
pela gestora no site www.beneficiosocial.com.br.

A prestação dos benefícios sociais teve início no dia 
01/09/2017, conforme está estabelecido no Manual de Orientação 
e Regras, registrado em cartório. Acesse o Manual de Orientação 
e Regras da sua entidade sindical no site 
www.beneficiosocial.com.br/manuais-orientacao.

A nova cláusula é de extrema importância para você, 
companheiro e companheira, trabalhadores em Institutos de 
Beleza e Cabeleireiros de Senhoras. Esperamos poder beneficiá-
los nos momentos de maior necessidade.

Esta cartilha foi elaborada para ajudá-lo a compreender como 
funcionam os benefícios, valores e em quais situações você terá 
direito a recebê-los. Boa leitura.

Rogério Gomes
Presidente da FETHESP

Conheça o Benefício Social Familiar,
 uma conquista da FETHESP para os Profissionais da Beleza
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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. O benefício será pago à mãe por meio de cheque, crédito 
em contra corrente ou outros meios. Na falta ou ausência da 
mãe ou do pai, o pagamento será nominal ao responsável legal 
pelo bebê.

Tem como objetivo facilitar o acesso da família a medica-
mentos em caso de nascimento de filho de trabalhador (a), por 
meio de descontos em redes credenciadas de farmácias. Será 
encaminhado um cartão físico e nominal à mãe do bebê, com 
validade de 3 anos. Neste cartão, ou por outros meios, a critério 
da gestora, será creditado o valor do benefício

Tem como objetivo disponibilizar ao arrimo da família (pes-
soa que sustenta a família, muitas vezes sendo a única que tra-
balha, sendo a tábua de salvação dos familiares), valores men-
sais 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 para 
os familiares. 

Tem como objetivo encaminhar mensalmente alimentos de 
varie-dade e de boa qualidade diretamente na residência do 
trabalha-dor, em caso de incapacitação permanente, ou ao 
arrimo da família (pessoa que sustenta a família) nos casos de 
falecimento. Seu objetivo é suprir as despesas com alimentação 
por um perí-odo de adaptação, reestruturação e viabilidade de 
novas rendas aos familiares. As cestas de alimentos deverão ser 
fornecidas, mensalmente, por um período de 6 meses, e serão 
encaminha-das diretamente na residência do trabalhador ou do 
arrimo.

Benefício Natalidade

Benefícios Sociais Disponibilizados

Benefício Manutenção da Renda Familiar 

Benefício Alimentar

Benefício Farmácia Natalidade
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Tem como objetivo criar novas oportunidades profissionais 
aos familiares em caso de falecimento ou incapacitação perma-
nente do trabalhador. Serve para custear curso de capacitação 
profissional na área de interesse do beneficiado, podendo incluir 
sua locomoção e alimentação, para manutenção e melhoria da 
renda familiar.

Tem como objetivo disponibilizar um agente habilitado que 
tomará todas 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 (Discagem Direta Gratuita) disponíveis 24 
horas por dia, 7 dias por semana, gratuitamente para todo o 
Brasil.

Como solicitar os Benefícios que tenho direito?

Procure o RH da empresa e solicite o seu benefício. É responsabilidade da 
empresa comunicar no site www.beneficiosocial.com, o evento do trabalhador.

Em casos de acionamento para o funeral, a família (amigo ou responsável) pode 
entrar em contato através do

0800 773 3738 ou 0800 580 3738

a qualquer hora do dia ou da noite em qualquer dia da semana.
Será solicitado apenas a cópia da CTPS do trabalhador, que poderá ser 

enviada via WhatsApp ou e-mail. 

Como verificar o andamento dos eventos?

No site www.beneficiosocial.com, na guia “PARA VOCÊ”, informe o número 
de protocolo que a empresa forneceu OU o CPF do trabalhador e acompanhe o 
andamento do benefício.

Você também pode baixar o App do Benefício Social Familiar na 
App Store ou Google Play, e fazer o acompanhamento do seu benefício 
utilizando o aplicativo.

Benefício Capacitação

Serviço Funeral 

Cursos



/fethesp /fethesp

Rua Tangará, 220 | Vila Clementino | São Paulo - SP  - Telefone (11) 5549.7799

FETHESP - FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E 
HOSPITALIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Endereço: Rua Tangará, 220 - Vila Clementino - São Paulo/SP 
CEP: 04019-030

E-mail: fethesp@fethesp.org.br

Telefone: (11) 5549-7799 / Fax: (11) 5549-8228 

COLÔNIA DE FÉRIAS DA FETHESP

Endereço: Av. dos Sindicatos, 625 – Vila Mirim  
Praia Grande/SP – CEP: 11704-650

E-mail: coloniadeferias@fethesp.org.br

Tel./Fax: (13) 3494-2579


