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ATENDIMENTO JURÍDICO GRATUITO

Profissionais especializados estão à disposição para orientar, informar e oferecer toda a assessoria
necessária aos trabalhadores. O atendimento jurídico gratuito, na área trabalhista, é realizado atra-
vés do agendamento prévio no Sindicato e nas sedes regionais. Para a consulta com nossos advoga-
dos, o frentista deverá apresentar uma série de documentos como Carteira de Trabalho, CPF, RG,
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, holerite, comprovantes de descontos indevidos.

Além dos advogados altamente qualificados, os trabalhadores contam com o empenho dos diretores
e funcionários do Sindicato, que são os responsáveis pelas devidas providências perante as autoridades
competentes, oferecendo assim, assistência completa aos empregados dos postos de combustíveis.

A assessoria jurídica, em Ribeirão Preto é prestada diariamente, mas em Araraquara, o atendimento
é feito com prévio agendamento. Em São Joaquim da Barra e região, a assessoria é realizada todas as
segundas-feiras, com agendamento pelo telefone (16) 3728 3446. Em Mococa e região, a equipe
sindical atende no Posto do Ministério do Trabalho, com agendamento, pelo telefone (19) 3656 4911.

Na área previdenciária, os advogados do Sindicato dos Frentistas, atendem às terças e as quintas-
feiras, das 9h às 11h30, na sede em Ribeirão Preto. Os trabalhadores das demais cidades podem
enviar cópias dos documentos (contrato de trabalho com qualificação, CPF, RG e cartão do PIS) para
que o advogado calcule o tempo de serviço e entre em contato pelo telefone indicado pelo próprio
solicitante da análise. Caso seja necessário promover ação perante a Justiça Civil ou Previdenciária,
serão cobrados honorários com desconto para a categoria.

ASSOCIE-SE AO
SINDICATO E GANHE

VANTAGENS!

O dever de uma diretoria de entidade sindi-
cal é lutar pela defesa dos direitos e interesses
da categoria em busca do progresso, além de
realizar o importante papel de fazer-se cumprir
as decisões tomadas em assembleias, delibera-
ções de greve e acordos coletivos (dissídios) jun-
to aos empregadores, entre outros, sempre bus-
cando melhorias nas condições de trabalhdo de
todos os frentistas.

A diretoria também luta pela ampliação dos
benefícios dos trabalhdores e trabalhadoras as-
sociados, sendo estes benefícios, muitas das ve-
zes, extensivos aos seus dependentes, tais como:
atendimento jurídico, planos de assistência mé-
dica e odontológica, cursos profissionalizantes e
superiores, cursos de qualificação que visam a
recolocação no mercado de trabalho e outros.

Mas sem investimentos nada disso seria pos-
sível. Por isso, é tão importante e necessária a
participação e contribuição efetiva da categoria
ao filiar-se ao Sindicato. Neste informativo, você
poderá ver um pouco do custo benefício que o
Sindicato dos Frentistas oferece a você e a sua
família.

Contamos com o seu compromisso para que
o Sindicato continue existindo e amparando seus
trabalhadores, e sem ele, nada disso seria possí-
vel. Associe-se!

O Sindicato já deu início ao Programa de Assistência Itinerante, com o objetivo de levar os serviços
e benefícios oferecidos pela entidade até os trabalhadores e resolver in loco as demandas da catego-
ria. Durante as visitas são oferecidos os serviços de assistência jurídica, onde o trabalhador poderá
fazer questionamentos que tiver diretamente com os advogados do Sindicato.

Os dirigentes sindicais também levam informação sobre os direitos da categoria e recebem
denúncias, além de realizar no próprio local de trabalho homologações e rescisões contratuais. O
Programa de Assistência Itinerante é uma iniciativa da diretoria, presidida por Joabe Valença de
Oliveira, com o intuito de aproximar o Sindicato de todos os frentistas e resolver os problemas
apresentados. Caso você ainda não tenha recebido o Sindicato em seu posto de trabalho, solicite
nossa visita pelo telefone (16) 3611 1968.

ASSISTÊNCIA ITINERANTE

JOABE VALENÇA DE OLIVEIRA
Presidente
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O Hotel Termópolis em São Sebastião do Paraíso, MG, oferece
desconto de 10% nas hospedagens em alta temporada, de
dezembro a março e mais 5% de desconto nas diárias no perío-
do de abril a junho e de agosto a novembro. A diária inclui café

CLUBE PALESTRA ITÁLIA
Frentistas associados têm uma nova opção de lazer, no coração de Ri-

beirão Preto! É o Palestra Itália, que em uma parceria inédita com o Sindi-
cato oferece à categoria um clube perfeito para a família com piscinas,
churrasqueiras, sauna, campos de futebol, lanchonete, salão de festas e
quadras poliesportivas. Para se tornar sócio é obrigatório apresentar os
seguintes documentos no próprio Sindicato:

Agora os associados também podem desfrutar das instalações do clube
de campo dos Comerciários. Essa nova opção de lazer é fruto de uma parceria
entre o Sindicato dos Frentistas e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio
de Ribeirão Preto.

São mais de 100.000 m2 de área verde e espaços para prática de esportes,
diversão e total tranquilidade. Entre as atrações estão o parque aquático, o
lago, os campos de futebol (grama e areia), as quadras de tênis, vôlei e
basquete. Tem ainda churrasqueiras, restaurantes e salão de festas.

O frentista associado terá o custo de R$ 100,00 na taxa de adesão. A
mensalidade do titular é de R$ 70,00 e R$ 12,00 por cada dependente. O
Clube dos Comerciários está localizado no Parque São Sebastião - Rua Ézio
Luchiari, 500. ATENÇÃO! É obrigatório retirar na sede Sindical uma declaração
de autorização de adesão.

CLUBE DOS COMERCIÁRIOS

- RG e CPF ou CNH
- Carteira de Trabalho
- Os três últimos holorites
- Certidão de casamento ou união estável e nascimento dos dependentes
- Fotos 3x4 dos associados
Será cobrada apenas a taxa da cateirinha de R$ 10,00 cada. A sede fica

na Rua Padre Euclídes, 543, nos Campos Elíseos.

LAZER E CULTURA

RECANTO DO TEIMOSO UBATUBA
O Recanto do Teimoso Ubatuba é perfeito para o descanso do trabalha-

dor associado. Localizado à frente de duas das melhores praias de Ubatuba,
você conta com o conforto das Suítes Luxo e Standard, com ou sem ar
condicionado, ventilador de teto, TV, Frigobar e acomodações com colchões
de mola super confortáveis.

Os hóspedes ainda podem contar com sacada, terraço com vista panorâ-
mica, área verde, estacionamento e acesso as praias Vermelha e Tenório a
pouco mais de 50 metros. Os conveniados terão desconto de 10% no valor
das hospedagens, mas o benefício oferecido só é válido mediante indicação
do Sindicato. Acesse: pousadarecantodoteimoso.com.br/ubatuba/

RECANTO DO TEIMOSO POUSO ALEGRE MG
O Recanto do Teimoso também oferece hospedagens em Pouso Alegre,

no Sul de Minas Gerais. O cenário expira paz e tranquilidade, com uma vista
panorâmica e clima agradável. No local há um espaço ideal para festas e
eventos, além de um amplo estacionamento.É um ambiente aconchegante
e confortável com cheiro de fazenda.

Um lugar perfeito para quem gosta de curtir a natureza e descansar do
stress do dia a dia. O convênio é extensivo para todos os associados e depen-
dentes, desde que aprovado pelo Sindicato.

Informações: www.pousadarecantodoteimoso.com.br/pousoalegre/

Opções de lazer realmente não faltam para os frentistas de Ribeirão
Preto e toda a Região. Nesta colônia de férias na Vila Mirim, também na
Praia Grande, 17 apartamentos estão à disposição da categoria associada.
O local oferece ainda sala de TV, jogos, churrasqueiras, lavanderia e estaci-
onamento. Café da manhã, almoço e jantar estão inclusos na diária.

VILA MIRIM COLÔNIA

Sócios e dependentes do Sindicato dos Frentistas podem usufruir de um
apartamento, exclusivos para a família do trabalhador, na Praia Grande,
litoral Sul de São Paulo. O local comporta até seis pessoas e é equipado com
TV, fogão, geladeira e utensílios de cozinha.

O prédio conta com piscina, academia, salões de festa, jogos e TV e está
localizado a poucos metros da beira do mar. As diárias têm o valor fixo de R$
100,00, porém é preciso consultar o regulamento do Sindicato antes de
fazer a reserva. É obrigatório apresentar os seguintes documentos:

PRAIA GRANDE

- RG e CPF ou CNH
- Carteira de Trabalho
- Os três últimos holorites

Está à disposição de todos os associados e dependentes a colônia de
férias do Frentista, localizada na Vila Tupi, na Praia Grande. O trabalhador
poderá aproveitar as piscinas para adultos e crianças, o bar, além das salas
de TV e jogos e todo o conforto dos apartamentos. A diária inclui café da
manhã e os quartos são bem equipados e confortáveis. Em época de
temporada é preciso antecipar as reservas no próprio Sindicato.

VILA TUPI



O Sindicato também mantem um convênio com o Residencial Alamanda,
em Ubatuba para que os associados e dependentes aproveitem o mereci-
do descanso em família. São apartamentos mobiliados para quatro, seis e
oito pessoas com diárias a preços promocionais.

O residencial oferece piscina, churrasqueira, sala de TV e estaciona-
mento. Além do fácil acesso pela pista, o prédio está localizado próximo ao
centro comercial e a Praia Grande e a sete quadras do Shopping Porto
Itaguá.

UBATUBA

A pousada Arco Baleno, em Ubatuba, proporciona ao associado e aos
dependentes, a comodidade de estar hospedado em frente ao mar e muito
próximo ao Centro da cidade, facilitando assim a visita a diversos lugares
atrativos, sem perder tempo.

O local possui estacionamento, loja de conveniência, suítes confortáveis
para até 4 pessoas, área de churrasqueira, restaurante e oferece desconto
nas diárias com café da manhã.

POUSADA ARCO BALENO

ITANHAÉM
Os frentistas ainda têm a opção de ficarem hospedados em uma casa na

praia de Itanhaém. A residência contêm  três quartos,  sendo  duas  suítes,
cozinha,  sala,  garagem para dois carros e área com churrasqueira. Apro-
veite os descontos especiais nas estadias para conhecer o local que atrai
milhares de visitantes todos os anos. Mais informações na sede Sindical.

O frentista associado e os dependentes devem fazer as
reservas o mais rápido possível para garantir as vagas na
época desejada. Lembrando que os descontos oferecidos
só serão aplicados mediante comprovação de associação.
É obrigatório apresentar no sede do Sindicato de Ribeirão

Preto ou nas Regionais de São Carlos e Araraquara os
seguintes documentos:

SESC SP

O frentista associado e os dependentes devem fazer as reservas o mais
rápido possível para garantir as vagas na época desejada. Lembrando que
os descontos oferecidos só serão aplicados mediante comprovação de asso-
ciação. É obrigatório apresentar na sede do Sindicato em Ribeirão Preto ou

nas Regionais de São Carlos e Araraquara os seguintes documentos:
- RG e CPF ou CNH

- Carteira de Trabalho
- Três últimos holerites e a carteira de sócio

Com unidades em Ribeirão Preto, São Carlos e Araraquara, o Sesc SP
oferece aos trabalhadores uma programação diversa. Nas piscinas, nas
quadras, nos campos ou nas salas de Ginástica Funcional, os empregados
têm atividades para todos os gostos e idades. Faça a credencial
gratuitamente nas unidades do Sesc. É necessário apresentar o RG, CPF, a
Carteira Profissional e uma foto 3x4. Filhos, enteados e cônjuges também
podem se cadastrar. Faça a pré-matrícula no site www.sescsp.org.br.
Lembrando que será cobrada uma taxa para exame médico.

Ao se matricular, o funcionário de posto de combustíveis poderá agendar
temporada de férias no Sesc Bertioga e em qualquer Sesc de férias do Brasil.

O Hotel Termópolis em São Sebastião do Paraíso, MG, oferece desconto
de 10% nas hospedagens em alta temporada, de dezembro a março e mais
5% de desconto nas diárias no período de abril a junho e de agosto a
novembro. A diária inclui café da manhã, almoço, jantar e todo lazer da
estância com piscinas, restaurante, sala de tv, convenções e massoterapia.

 A estância é procurada por um público interessado em suas águas
termais minerais, não só pelos seus banhos de imersão à 30º, mas também
por suas ações terapêuticas no tratamento de diversas doenças.

HOTEL TERMÓPOLIS

O associado tem uma excelente opção de estadia no Guarujá, com
desconto especial. São kitchenets e apartamentos na praia de Pitangueiras
fica a 25 metros da praia e são completoscom TV a cabo, fogão, geladeira,
portaria 24 horas e serviços de praia. A vantagem também se estende
para os dependentes: conjugês, companheiro (a) e filhos até os 18 anos.

GUARUJÁ

EDUCAÇÃO

A parceria firmada entre o Sindicato dos  Frentistas  e  o  Sincomerciários
possibilita  ao  associado  descontos especiais  nos  cursos  técnicos  e  livres
oferecidos pela Escola CAP - Centro de Aprendizagem Profissional.

A  unidade  oferece  cursos  de  formação profissionalizante técnico nas
áreas de Logística, Segurança do Trabalho, Hospedagem, Informática, Co-
municação Visual, Contabilidade, Administração, Agronegócios, Serviços
Jurídicos, Modelagem e Vestuário, todos autorizados pelo MEC.

Na área cultural a escola oferece cursos de artesanato, violão e musica.
Matricule-se! Informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira das
8h às 22h e aos sábados das 8h às 12h, na Rua Alagoas, 349 - Campos Elíseos
ou através do telefone: 3931 1900. ATENÇÃO! Para obter o desconto é
preciso retirar na Sede Sindical um documento que autoriza e atesta a
associação à entidade de classe.



No Centro Universitário Barão de Mauá, o
frentista tem desconto de 50% no valor das inscri-
ções nos processos seletivos e mais 10% sobre o
valor das mensalidades; exceto na primeira parce-
la da anuidade (matrícula) e na  parcela do mês de
julho. São mais de 26 cursos de graduação, cursos
sequenciais, tecnológicos e pós-graduação. Confi-
ra outras opções no site: www.baraodemaua.br

O Colégio Carlos Chagas Anglo Ribeirão é referência
quando se fala em estrutura preparatória para os
principais vestibulares. As provas e simulados aplica-
dos aos alunos do ensino médio e extensivo têm du-
pla finalidade: controle da aprendizagem e treina-

mento para o vestibular. O frentista associado tem
desconto de 10% no valor das mensalidades, exceto na

primeira parcela da anuidade (matrícula).

A tradicional festa de final de ano do Sindicato dos Empregados em
Postos de Combustíveis de Ribeirão Preto e Região, em sua 7° edição, reuniu
público de mais de duas mil pessoas no Clube Palestra Itália. Trabalhadores
e familiares puderam desfrutar durante todo o dia de almoço, recreação
infantil e apresentações artísticas. Também não poderia faltar o sorteio de
prêmios e brindes aos associados.

O presidente do Sindicato, Joabe Valença, em discurso agradeceu a cate-
goria associada e também às autoridades pela presença no evento. Desta-
cou ainda o empenho da equipe do sindicato na condução e organização da
festa, ressaltando que a confraternização anual ajuda a fortalecer a agenda
de lutas do setor: “A participação popular é o caminho para tentar impedir
a onda de ataques do governo, contra direitos conquistados” ressaltou.

A importância e a capacidade da categoria de se manter unida e mobi-
lizada pautou também o discurso do tesoureiro, Vanildo Custódio. Ele lem-
brou que uma atitude colaborativa será fundamental para vencer a resis-
tência patronal ao necessário avanço salarial, durante as negociações que
estão em curso.

Com 40 anos de experiência no
ensino de inglês e espanhol, o CNA
também firmou uma parceria com o
Sindicato dos Frentistas para ofere-
cer a categoria associada descontos
de 30% para os cursos iniciais, 25%

nos estágios intermediários e 20% nos avançados. O benefício é válido
apenas para a unidade da Avenida Independência, 559, na Vila Seixas, em
Ribeirão Preto.

SAÚDE

ENTRETENIMENTO

IMPORTANTE! Para obter os descontos nas devidas
unidades educacionais parceiras é preciso retirar no
Sindicato dos Frentistas uma guia de autorização e

encaminhamento para apresentar nas instituições de
ensino. O atendimento na sede de Ribeirão Preto e nas

regionais de Araraquara e São Carlos acontece de segunda
à sexta-feira, das 8h às 17h30.

Na parceria com o Centro Universitário Moura
Lacerda, o trabalhador da categoria tem descon-
to em todos os cursos de graduação bacharela-
do, licenciatura ou tecnológico.

O benefício se estende para os cursos da pós-
graduação, extensão e sequenciais de formação

específica, de complementação e de programas es-
peciais de formação de professores. A faculdade tam-

bém oferece a modalidade EAD - Ensino à Distância. Mais informações em:
www.mouralacerda.edu.br

O convênio firmado entre o Sindicato dos Frentistas e a São Francisco
Odontologia, garante atendimento de qualidade aos associados de toda
a Região. Para ter acesso ao plano, o servidor terá um custo mensal de
R$ 15,00 (por pessoa) com cobertura 100% nos procedimentos de
urgências e emergências, consultas, diagnóstico, prevenção, odon-
topediatria, radiologia, cirurgias bucais (nível ambulatorial), restaurações,
tratamentos de canal, de gengiva e prótese (alguns tipos, conforme a
legislação). ATENÇÃO! Para aderir ao plano o trabalhador deve apresentar
obrigatoriamente documentos de identidade (RG e CPF), a Carteira de
Trabalho, os três últimos holerites e o comprovante de residência. Poderão
ser inclusos: conjugê, companheiro (a), filhos e enteados sem limite de
idade e agregados.

SÃO FRANCISCO ODONTO

NÃO PERCA ESSA
OPORTUNIDADE.

*Condição válida apenas para associados

Durante a maravilhosa tar-
de de festa, foram sorteados
mais de 50 prêmios aos
frentistas presentes, incluindo
produtos eletrônicos como
tablets, televisores Smart, vídeo
game, eletrodomésticos, via-
gens e uma moto. O sortudo
Bruno da Costa (foto), do Auto
Posto Alameda de Araraquara
faturou o veículo zero quilôme-
tro.

Preocupados em manter os associados seguros de uma cobertura de
saúde e com qualidade, nós do Sindicato dos Frentistas optamos pela parceria
com a IMEDIATA SAÚDE, para consultas e exames, onde o atendimento é
particular, mas os preços são populares, com desconto de até 70%.

A  IMEDIATA SAÚDE possui uma ampla rede de médicos, dentistas e
laboratórios credenciados, sem carência, sem limite de idade e dá o direito
de incluir dependentes, até irmãos e netos. A taxa cobrada é anual.

Para atender todas as internações e cirurgias a parceria firmada é com
a SERMED SAÙDE que oferece um convênio hospitalar com obstetrícia. Isso
inclui coberturas de consultas e exames pré-natal, atendimento de urgência
e emergência, cirurgias, exames clínicos e de imanges durante a internação,
quimioterapia, radioterapia, órteses e próteses (nacionais), entre outros.

A soma dos produtos das duas empresas forma um plano de saúde
completo, mas com custos menores. IMPORTANTE! Para aderir ao convênio
com condições especiais é necessário ser associado comprovado com os
três últimos holerites, RG e CPF e comprovante de endereço.

CONSULTE O AGENTE DE SAÚDE IMEDIATA - RUA GARIBALDI, 1407 .
RIBEIRÃO PRETO. FONE: (16) 3625 2999


