
TRAGO BOAS NOTÍCIAS!

Disponibiliza uma verba à família em caso de
nascimento de filho, sem requerer comprovação de
gasto. É uma contribuição da entidade para o conforto
e a adaptação do recém-nascido.

Custeia curso de capacitação profissional, que pode
incluir locomoção e alimentação, à família do
trabalhador, em caso de falecimento ou incapacitação
permanente, visando à manutenção e à melhoria da
renda familiar. 

Encaminha alimentos variados e de qualidade para a
residência do trabalhador afastado por auxílio-doença
ou acidente. Para utilizar, basta apresentar uma carta
de concessão.

Encaminha alimentos com variedade e qualidade para
a família, em caso de falecimento ou incapacitação
permanente do trabalhador.

Trabalhadores e empregadores do segmento de Hotéis, Bares e
Restaurantes de Campo Grande, MS, tem direito e já podem
aproveitar o Benefício Social Familiar.

CCT 2022 - HOTÉIS, BARES E REST. - CAMPO GRANDE MS - SHRBS - SINTHOREMS - 633/1

BENEFÍCIO NATALIDADE

BENEFÍCIO CAPACITAÇÃO

BENEFÍCIO ALIMENTAR POR AFASTAMENTO

BENEFÍCIO ALIMENTAR 

Disponibiliza verbas mensais para cobrir as despesas
básicas da família em casos de falecimento e
incapacitação permanente do trabalhador.

Disponibiliza os dados do trabalhador desempregado
em uma rede de relacionamento de entidades e
empresas.

Leia o QR Code ou acesse o
link e assista ao vídeo dos
seus benefícios.

www.beneficiosocial.com.br/
info/plano633

Encaminha uma verba à família, com o intuito de
minimizar as despesas com documentos e
procedimentos preliminares ao inventário do
trabalhador falecido. Não requer comprovação de
gasto.

Encaminha uma verba ao trabalhador, a título de
gratificação, em caso de casamento.

Disponibiliza acesso ao sistema bancário eletrônico
sem custos de manutenção. Neste sistema on-line, o
trabalhador poderá ter acesso serviços bancários
como: creditar valores, pagar contas, ver extratos,
fazer transferências, comprar produtos, inclusive na
internet, dentre outros.

Disponibiliza apoio psicológico, social e nutricional
por atendimento telefônico com profissionais
legalmente capacitados. 

Reduz o valor dos certificados digitais (e-CNPJ e e-
CPF modelo A1 - R$ 88,00, até dez/2022) para
pessoas físicas e jurídicas, além de proporcionar
maior comodidade com a possibilidade de
atendimento em domicílio ou videoconferência.

Disponibiliza aos trabalhadores, familiares e pessoas de
seu relacionamento consulta médica online com um
clínico geral sem custo, através do aplicativo BSF
Online. Ficarão disponíveis ao trabalhador até 5
consultas pelo período de 12 meses, a contar do
primeiro atendimento. Com direito a um retorno
dentro do prazo de 15 dias após a consulta, para
esclarecimentos, orientações e/ou encaminhamento. O
retorno acontecerá através do e-mail informado pelo
médico e não será debitado do seu saldo de consultas.

Acesse o site: www.beneficiosocial.com.br/info/home e
conheça benefícios e serviços que sua entidade 
 conquistou para seu segmento. Caso algum benefício
não esteja disponível, solicite à sua entidade a inclusão
na próxima CCT.

Envio de agente habilitado, em caso de falecimento
do trabalhador,  para tomar providências necessárias
para o funeral e sepultamento. Independente da
causa, local ou horário do falecimento, o agente estará
disponível em até 30 minutos após solicitação pelos
DDGs, disponíveis 24 horas todos os dias, para todo o
Brasil.

BENEFÍCIO MANUTENÇÃO DE RENDA FAMILIAR

BENEFÍCIO RECOLOCAÇÃO

UTILIZE, É UM DIREITO SEU!

BENEFÍCIO PRÉ-INVENTÁRIO

BENEFÍCIO CASAMENTO

BENEFÍCIO CONTA CORRENTE VIRTUAL

BENEFÍCIO PSICOSSOCIAL E NUTRICIONAL

BENEFÍCIO CERTIFICAÇÃO DIGITAL
TRABALHADORES

BENEFÍCIO CONSULTA MÉDICA ON-LINE

BENEFÍCIO SERVIÇO FUNERAL



 

 

Google Play

Com o aplicativo BSF Online, você fica informado sobre os direitos e benefícios
conquistados pelo seu Sindicato e ainda concorre ao sorteio pela Loteria Federal.

Consulte e
acompanhe
os benefícios.

Participe do
sorteio
mensal.

1 - Abra a loja de aplicativos do seu
celular e busque "BSF Online".

2 - Instale e comece a 
utilizar o aplicativo.

Caso não consiga acessar o aplicativo, ligue para a
central de atendimento do Benefício Social Familiar:
0800 773 3738 ou 0800 580 3738.

www.beneficiosocial.com.br 

@beneficiosocialfamiliar

Disponível nas lojas:

3 - Aceite os termos de uso. Insira seu CPF
e data de nascimento para continuar.

4 - Pronto! Agora é só aproveitar as
funções do BSF Online.

Receba
informações
do Sindicato.

Visualize o
cartão de
identificação.

Envie
mensagens
para empresa.

Valide o
cartão de
benefícios.

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES
DO SINDICATO, CONHEÇA SEUS
DIREITOS, BENEFÍCIOS E CONCORRA A
UM SMARTPHONE TODO MÊS.

VEJA COMO É FÁCIL BAIXAR O APP E COMECE A USAR AGORA:

TRABALHADOR
BAIXE AGORA O APP BSF ONLINE!


