
Manutenção dos direitos e benefícios que não estão previstos na CLT e 

que sem a intervenção do Sindicato podem deixar de existir. São 

firmados nos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, definindo 

reajustes de pisos salariais por função, normas de jornada de trabalho, 

cesta básica de alimentos, feriado 12 de maio, auxílio-creche, adicional 

de insalubridade em grau máximo, horas extras, adicional noturno, entre 

outros avanços para toda a categoria da saúde.

1 - Proteção e direitos aos trabalhadores 

Atendimento psicológico e de Coaching via plataforma on-line 

oferecido pelo Sinsaúde a seus associados e dependentes, que 

oferece algumas consultas gratuitas e descontos incríveis. O 

aplicativo oferece atendimento 24 horas aos inscritos que ainda 

podem escolher os horários, de acordo com suas agendas.

3 - Sinsaúde Zen (atendimento psicológico)

Situadas nas cidades de Peruíbe e Praia Grande, cidades praianas do litoral 

paulista, as Colônias de Férias “Recanto da Saúde” e “Firmo de Souza 

Godinho” são patrimônios exclusivos dos profissionais da saúde que podem 

aproveitar suas férias e finais de semana com bastante conforto, refeições 

preparadas por nutricionistas e praias lindas. Ambos os espaços possuem 

acesso remoto à internet (Wi-Fi), espaço para churrasco, salão de jogos, 

refeitórios e apartamentos confortáveis para toda a família.

4 - Colônias de Férias

O Clube, que está localizado em Hortolândia está aberto de terça a 

domingo, das 9h às 18h. O espaço de lazer conta com três piscinas para 

adultos, duas piscinas para crianças, sauna feminina e masculina, campos 

de futebol, quadra poliesportiva, 43 quiosques para churrasco, 

playground, Salão de jogos, lanchonete, duchas, estacionamentos, 

vestiários, ambulatório, bosque e muito mais.

5 - Clube de Campo

Situado na cidade de Panorama, o Clube oferece a tranquilidade da vida no 

campo e infraestrutura para proporcionar divertimento e descanso dispondo 

de várias opções de lazer, como piscinas adulto e infantil, píer, solário, 

campo de futebol e aconchegantes chalés para hospedagem. Comporta até 

46 pessoas simultaneamente distribuídas em 10 chalés completos, prontos 

para garantir o conforto de seus hóspedes com ar condicionado, fogão, 

geladeira, utensílios de cozinha, treliches, banheiro e ventilador de teto.

6 - Clube de Pesca

O Programa Mais Turismo Hotéis e Pousadas e Mais Turismo 

Excursões Rodoviárias, oferece a categoria ofertas de passeios 

flexíveis em excursões rodoviárias e também em hotéis e 

pousadas para diversos destinos do Brasil.

7 - Programa Mais Turismo

Atendimento com advogados especializados em direito 

trabalhista, previdenciário, cível, penal e criminal com assistência 

jurídica diferenciada.

8 - Assistência jurídica 

Descontos exclusivos para sócios em diversos estabelecimentos  

com valores acessíveis.

9 - Convênios

Produção de conteúdo informativo e interativo para os associados com 

notícias e dicas diversas distribuídas em materiais de mídia impressa: 

jornais, boletins, panfletos e folders; mídia audiovisual e virtual: vídeos 

institucionais e jornalísticos, site, redes sociais e aplicativos, a exemplo 

do “Canal do Trabalhador” que oferece aos associados diversos serviços 

on-line, como agendamentos para espaços de lazer, programas 

exclusivos do Sindicato, participação nas assembleias virtuais, 

atualizações de cadastro sindical, geração de boletos bancários, entre 

outras facilidades a fim de agilizar a comunicação com o Sinsaúde.

10 - Comunicação 

Presentes elaborados para os associados em datas especiais 

como Dia da Mulher, Dia do Trabalhador da Saúde, Festa junina, 

Aniversário do Sindicato, entre outras ações de valorização da 

categoria.

11 - Brindes exclusivos 

Atendimento odontológico em algumas sedes com valores 

diferenciados para sócios e dependentes. 

12 - Serviços odontológicos

Festas, atividades virtuais e presenciais exclusivas para os 

associados realizados anualmente pelo Sinsaúde com o objetivo 

de promover lazer e integração para a categoria a exemplo do 

Dia do Trabalhador da Saúde, Festa Junina, Aniversário do 

Sinsaúde, Dia das Crianças, palestras e encontros diversos.

13 - Eventos e ações culturais

Ser associado do Sinsaúde dá ao trabalhador direito imediato a um 

seguro de vida, sem nenhum custo adicional. O trabalhador tem para 

sua tranquilidade e de sua família uma apólice que garante o 

pagamento das indenizações que chegam a R$ 25 mil, sendo R$ 20 

mil de indenização e R$ 5 mil de auxílio-funerário. E a cobertura 

ainda é estendida às vítimas da Covid-19.

2 - Seguro de Vida

Investir no sindicato é garantir direitos e benefícios.
Confira nosso catálogo e conheça os serviços feitos para você!


