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PROPOSTA DE FILIAÇÃO AO SINTRAJOIAS/SP ..,�,
..,

PARA ASSOCIADOS DAS EMPRESAS DO SETOR 

!Nome:

[PF: 

IData de Na scimento: 

j 1dade: 

!Escolaridade:

jEstado Civil: 

!Natural da Cidade:

!Estado:

Matrícula 

INome do Pa i: 

INome da Mãe: 

1 Carte ira Profiis ional: 

IEndereço: 

!série:

!Nacionalidade: �IB_a i _rro_ : ________ �I �lc_EP_: ______ �I �
lc_om_pl _em_ e_n_to _: ____ �

Portador de deficiência?( SIM
*S e SIM, Qu al?

1 Nome/ Razão social: 

lcNPJ: 

�elefone: 

NÃO l�ce_ lu_ la_r: ______ �I � SIM NÃO !Telefone:

DADOS RELACIONADOS A EMPRESA 

IEndereço: 

!F unção:

CADASTRO DOS DEPENDENTES 

!Data de Adimis s ão:

PARE NTESCO NOME DA TA DE NASCIMENTO 

------------- _____ , __ de _____ de20 __ 

ASSINATURA ASSOCIADO (A) SINTRAJOIAS/SP 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
• A proposta será aceita juntamente com cópia dos documentos: último holerite; RG, CPF, 

CTPS, comprovante de residência e 01 foto, seus documentos podem ser enviados através 
do whatsapp (11) 9 5726-1518. 

• Consideramos dependentes: esposa (o), filhos(as) legítimos e ou adotados até os 18 
anos de idade. Enviar junto cópia certidão de casamento e de nascimento. 

1 

• Associado de empresa, estão isentos da carência. OBTENHA AQUI NOSSOS 
• • •

Sindicato dos Trabalhadores Joalheiros e Relojoeiros do Estado de São Paulo 

Sede/SP: Rua Jd. Francisco Marcos, 44 - Bela Vista, Tel: (11) 3106-9122 E-mail: contato@sintrajoias.com.br
Sede/Limeira: Av. Araras, 19 - Vila. Glória, Tel: (19) 3451-9511 
Sede/SJR. Preto: R. Bernardino de Campo, 2976 - Centro - la - s/102. Tel: (17) 3231-0404 
Colônia de Férias: R. Michel Alca, 492 Vila-Mirim - Praia Grande, Tel: (13) 3494-1401 

O O



Eu,____________________________________________________________,

Funcionário da empresa:_________________________________________, 
CNPJ:___________________, no exercicio da liberdade sindical (prevista 
no artigo 8º da Constituição Federal), autorizo meu empregador realizar 
os descontos em folha de pagamento das contribuições devidas ao 
sindicato, dentre as quais a contribuição assistencial e associativa (quando o 
trabalhador for associado), nos termos do artigo 545 da CLT(Lei 
13.467/2017), cujos valores deverão ser recolhidos e repassados ao 
Sindicato dos Trabalhaodres nas Indústrias de Joalheria, Lapidação 
de Pedras Preciosas, Bijuterias, Ourivesaria, Relógios e de 
Profissionais de Assistencia Técnica em Relojoaria do Estado de 
São  Paulo- SINTRAJOIAS, inscrito no CNPJ/MF: 62.650.718/0001-80.        
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