JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS
Associando-se ao SINDINSTALAÇÃO você fortalece ainda mais a entidade que o representa e
atua na defesa de seus interesses, somos interlocutores junto às entidades, Governo do
Estado de São Paulo, imprensa, pesquisadores e formadores de opinião, divulgando
informações exclusivas e qualificadas, além de desfrutar de
benefícios exclusivos como:

Nossa filiação à FIESP facilita a
integração com o SENAI e o
SEBRAE, abrindo novas portas e
oportunidades de qualificação de
mão de obra, além de acesso a todo
um universo de empresas e seus
fóruns de negócios.
As
empresas
associadas
e
beneficiárias do SENAI-SP possuem
15% de desconto nos valores dos
cursos de formação profissional de
curta
duração
e
serviços
tecnológicos. E as empresas com até
99 funcionários poderão usufruir de
05 bolsas integrais de estudos.

Associados do SINDINSTALAÇÃO
têm
descontos
em
CURSOS
promovidos
pela
Fiesp.
Os
programas, ministrados ao longo do
ano, têm conteúdo diversificado e
incluem
temas
nas
áreas
administrativas,
ambiental,
de
compras, custos, financeira, gestão
de pessoas, logística, marketing,
produção,
qualidade,
recursos
humanos e tributos.
Parceria com a Universidade SÃO
JUDAS, desconto de 50% nos cursos
de graduação e 30% nos cursos de
pós-graduação.

Convênio Odontológico – PORTO
SEGURO,
conseguimos
uma
condição especial para sua empresa
adquirir plano odontológico para os
sócios e colaboradores.

POSTOS
DE
ATENDIMENTO,
localizados na Fiesp, têm como
objetivo agilizar e facilitar a rotina das
empresas associadas. São eles:
Receita Federal, Junta Comercial,
Certificado de Origem e Certificado
Digital.

LIMINARES
em
benefício
da
categoria, ações para diminuição da
carga tributária para o setor e
acompanhamento de projetos de Lei
e alterações na legislação.

ASSESSORIA JURÍDICA consultiva
nas áreas sindical, trabalhista e
tributária, com acompanhamento de
legislações, projetos de lei e artigos
relevantes
para
o
setor
de
instalações.
Convenções Coletivas de Trabalho.
Uso da SEDE do Sindicato, no
coração da Paulista, para promover
reuniões, mediante pré-agendamento
pelo telefone, com utilização de
ambiente
com
ar-condicionado,
cafezinho, wi-fi.
Estacionamentos
rotativos, restaurantes, enfim, tudo o
que o associado precisa para o seu
conforto e de seu cliente.

Gestão FAP/RAT – auxílio no
processo de controle do absenteísmo
e redução do FAP/RAT, único tributo
administrável
nas
folhas
de
pagamento das indústrias. A coleta e
organização dos dados referentes
aos afastamentos de curto e longo
prazos
são
analisados
e
transformados em informação e
conhecimento úteis para a tomada de
decisão da empresa nos processos
de
segurança
e
saúde
do
trabalhador.

Parceria TOKIO MARINE - No intuito
de reduzir os custos e despesas fixas
mensais,
com
contratação
de
seguros,
firmamos
importante
parceria voltada ao cumprimento de
cláusula de SEGUROS DE VIDA das
Convenções Coletivas de Trabalho, a
um baixo custo operacional de R$
4,15
por
segurado/mensal,
as
empresas
instaladoras
evitarão
prejuízos
de
indenizarem
o
trabalhador ou sua família em caso
de sinistro.

Parceria
SODEXO:
Descontos
exclusivos
no
VA,
VR,
Vale
Combustível e muito mais!

Vamos caminhar
juntos para o crescimento
das nossas empresas e do
Brasil!
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