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O Sindicato dos Frentistas 
d e  R i b e i r ã o  P r e t o  e 
Região, entende que, além 

de oferecer um forte trabalho de 
base com colaboradores que 
visitam postos diariamente em 
busca de sanar as demandas dos 
trabalhadores e trazer para o 
Sindicato as dúvidas para que o 
Departamento Jurídico possa 
resolver justamente com pedidos 
de mesas de entendimento ou 
pe d id os  de  fisc a l iza çã o  ou 
denúncias no Ministér io  do 
Trabalho, é necessário oferecer 
convênios para a categoria. 
Convênios com clínicas especiali-
zadas a preços acessíveis e que 
podem ser utilizadas pelo trabalha-
dor e seus familiares, basta vir até a 
Sede Social e retirar o encaminha-
mento. 
Atendendo à solicitações fechamos 
uma parceria com o Clube dos 
Servidores Municipais, venha até o 
Sindicato ou telefone para maiores 
informações. “Acreditamos que 
fazendo parcerias com clubes 
estamos prezando momentos em 
família que são de suma importân-
cia para enfrentarmos as dificulda-
des do dia a dia”, disse o presiden-
te, Joabe Valença. 
O associado contribuinte pode 
contar com convênios de assistên-
c ia  médica e  odonto lógica , 
universidades, escolas, parques, 
apartamento na praia e muito mais. 

Associe-se,
mantenha-se associado!

Palavra do Presidente
Joabe Valença de Oliveira

Lutamos por direitos e
benefícios

/SindicatoDosFren stas

(16) 98137-2476

www.sindicatodosfren stas.com.br

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Convênios
Sindicato fecha convênio com o Clube da ASMRP
com valores especiais para associados

Sindicato e DocctorMed convênio, de quali-
dade para consultas e exames

O Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e Região fechou um convênio com a  Clínica Docctor Med. Visando 
sempre o melhor para associados e seus dependentes essa é uma possibilidade para exames de qualidade a preços 
acessíveis. São diversas especialidades, dentre elas: Neurologia, Cardiologia, Ginecologia, Obstetrícia, Ortopedia, 
Urologia, Gastroenterologia, Geriatria, Endocrinologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Medicina Estética, Medicina 
Esportista, Medicina Vascular, Dermatologia, Oftalmologia, Psiquiatria, Clínico Geral, Fisioterapia, Nutrição e 
Psicologia. Basta vir até o Sindicato e retirar seu encaminhamento. Confira a tabela de preços na página 3.

Mais uma opção de lazer para o 
associado contr ibuin te ,  seus 
familiares e dependentes. O Clube 
localizado à rua Arealva, 1030, 
(próximo à Fazendinha ) de fácil 
acesso também pela Anhanguera 
para associados da região. O clube 
oferece ampla área de lazer com 

quadras, piscinas, inclusive infantis, 
parquinho, mesas de sinuca, campo 
de  fut ebol ,  es tac ionamento , 
seguranças, salva-vidas, bares 
(preços acessíveis) e ainda muitas 
churrasqueiras para tornar seu fim 
de semana, feriado ou férias muito 
mais gostosos! Venha aproveitar 

aqui o verão quente que vem por aí! 
‘‘Os momentos em família também 
são importantes para enfrentarmos o 
dia a dia no trabalho, Joabe Valença - 
Presidente’’.Para se associar venha 
até nossas Sedes Sociais, ligue ou tire 
dúvidas com nossa base que mantém 
contato diário com a categoria.

Ao se associar, o trabalhador 
em postos de combustíveis 
poderá agendar temporada de 
férias no SESC Bertioga ou em 
qualquer SESC de férias do 
Brasil. Tire suas dúvidas pelo 
(16) 3611-1968.

Assistência Jurídica nas áreas 
Trabalhista e Previdenciária 
(gratuitos) e Cível (preço 
especial), com Assistência 
Itinerante e plantões semanais 
nas Sedes Sociais. Venha tirar 
suas dúvidas.    Pág. 2

Conheça o litoral com nossos 
convênios e parcerias para 
você e sua família curtir bons 
momentos. Todos oferecem 
uma grande variedade de 
descontos em hotéis e pousa-
das.     Pág. 2
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Clube 22 de Agosto de Araraquara

O Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e Região fechou uma parceria 
com o Clube 22 de Agosto de Araraquara.  Trabalhadores da categoria da 
cidade e da região podem procurar o Sindicato para maiores informações de 
como se associar. "Nós procuramos fechar convênios que beneficiem nossa 
categoria em opções que oferecem lazer também, pois não só de trabalho vive 
o homem", disse Sr. Joabe Valença presidente do Sindicato. 

Clube dos Comerciários Ribeirão Preto

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.
O associado terá o custo de R$ 100,00 na taxa de adesão. A mensalidade do 
titular é de R$70,00 R$ 12,00 por cada dependente. O Clube dos Comerciários 
está localizado no Parque São Sebastião – Rua Ézio Lucchiari, 500.

Clube Palestra Itália Ribeirão Preto

Muito bem localizado próximo ao centro de Ribeirão Preto, O Clube Palestra 
Itália é um excelente ambiente para aproveitar dias de descanso com sua 
família e com amigos! Além disso oferece para as crianças escolinha de 
futebol gratuita!!!  E outras atividades!  Para ser sócio é necessário apresentar 
os seguintes documentos no Sindicato: RG e CPF ou CNH, Carteira de 
Trabalho, Últimos 3 Holerites, Certidão de Casamento ou Declaração de 
União Estável, RG ou Certidão de Nascimento dos Dependentes, Fotos 3x4 
dos Associados.Colônia dos Minérios (Vila Mirim)

Nessa Colônia de férias, localizada na Vila Mirim, também na Praia Grande, 
17 apartamentos estão à disposição da categoria associada. 
O local oferece ainda sala de TV, jogos, churrasqueira, lavanderia e 
estacionamento. Café da manhã, almoço e jantar estão inclusos na diária.

O Sindicato dos Frentistas de Ribeirão e Região oferece para você trabalhador em Postos de Combustíveis e Lojas de 
conveniência associados /contribuintes orientações previdenciárias gratuitas todas às sextas-feiras mediante agenda-
mento prévio. Além das orientações são feitos cálculos, revisões e pedidos de aposentadoria. “ É importante oferecer-
mos esse serviço principalmente nesse momento delicado que o país vive, um período de incertezas e muitas dúvidas’’, 
ressalta o presidente Joabe Valença. O atendimento trabalhista continua acontecendo normalmente todas às quintas-
feiras. Lembramos ainda que o atendimento trabalhista é gratuito do início ao fim das ações (para associados 
contribuintes). De acordo com o Departamento Jurídico muitos Frentistas estão procurando o atendimento justamente 
por não entender como prosseguir com o pedido sem ser prejudicado e ainda ser orientado a conseguir todos os 
documentos necessários que são imprescindíveis para a entrada.
Um departamento jurídico pronto para sanar dúvidas e buscar soluções para os problemas do trabalhador.
Advogados de plantão às quintas-feiras das 8h às 12h, e as sextas (atendimento previdenciário) na Sede Social de 
Ribeirão Preto, nos demais dias, em caso de urgência, nos procure pelo (16) 3611-1968 ou direto nas Sedes.
SEDE SOCIAL  ARARAQUARA E SÃO CARLOS – Basta ligar nas respectivas sedes e agendar horário
ASSISTÊNCIA ITINERANTE – O objetivo é ir ao trabalhador com a Van focado em resolver com maior rapidez as 
demandas da categoria. (Serviço previamente agendado)

Departamento Jurídico

Praia Grande (Vila Guilhermina)

Localizado no litoral Sul de São Paulo, o local  acomoda até seis pessoas e é 
equipado com fogão, geladeira, utensílios de cozinha, ventilador, ar e TV.
O prédio conta com piscina e salão de jogos. Está localizado a poucos metros 
da praia. As diárias têm o valor fixo de R$ 100,00, porém é necessário 
consultar o regulamento do Sindicato antes de fazer a reserva. 

Recanto do Teimoso (Ubatuba);
Residencial Alamanda (Ubatuba);
Pousada Arco Baleno (Ubatuba);
Casa para temporada (Itanhaém);
Praia de Pitangueiras (Guarujá);
Colônia Vila Mirim (Praia Grande);
Colônia Vila Tupi (Praia Grande);
Hotel Fazenda Recanto do Teimoso (Pouso Alegre/MG);
Hotel Termópolis (São Sebastião do Paraíso/MG).

ATENÇÃO:

Os descontos oferecidos somente serão aplicados mediante 
comprovação de associação. 
É obrigatório apresentar na Sede do Sindicato em Ribeirão Preto 
ou nas Sedes de Araraquara e São Carlos os seguintes documentos:

RG ou CNH;
CARTEIRA DE TRABALHO;
OS TRÊS ÚLTIMOS HOLERITES;

O Sindicato também oferece os seguintes convênios
em hotéis fezenda, pousadas, casas e apartamentos:

O Hotbeach é um complexo turístico 
com mais de 260 mil m2, localizado 
na cidade de Olímpia, interior de São 
Paulo. Suas águas termais estão 
distribuídas entre mais de 50 atrações, 
destacando piscinas de ondas, a de 

surfe e de sonolência. Os trabalha-
dores em postos de combustíveis e 
lojas de conveniência tem um 
trabalho exaustivo, muitas vezes 
com poucas folgas, trabalho em 
feriados e noturno, sempre traba-
lhando muito para proporcionar 
uma boa qualidade de vida para sua 
família, pensando nisso e na 
necessidade de um momento de 
lazer e união com filhos, esposas, 
pais, mães e  amigos fechamos o 
convênio com esse clube com 
condições muito acessíveis.
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Sedes Sociais
RIBEIRÃO PRETO/SP
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 58 - CEP 14.010-210 - CENTRO - (16) 3611-1968

ARARAQUARA/SP
RUA MATO GROSSO Nº 1866 - CEP 14.811-082 - JD. BRASIL - (16) 3334-1886

SÃO CARLOS
RUA SÃO JOAQUIM Nº 323 - CEP 13560-300 - VILA MONTEIRO - (16) 3372-6381

Confira aqui o plano que melhor atende você e a sua família

Associe-se já!!!
A única maneira de manter 
nossos  d i re i tos  após  a 
reforma, é na base da união e 
da luta por: ticket alimenta-
ção, cesta-básica, seguro de 
vida, vale-transporte e muito 
mais...
* Benefícios conquistados 
por seu Sindicato.

O maior objetivo é oferecer atendimento médico e odontológico, além 
de exames e procedimentos estéticos e fisioterápicos, a preços 
acessíveis, oportunizando à população brasileira o acesso à saúde, 
principalmente aos 76% dos brasileiros que não têm plano de saúde. 
As clínicas eletivas são de multiespecialidades, com mais de 35 áreas 
de atendimento de baixa e média complexidade. E o melhor: sem 
mensalidade. Você pode agendar por telefone ou WhatsApp suas 
consultas com retorno previsto ou exames sem burocracia e com 
qualidade.
Com estrutura de ponta e profissionais qualificados, a clínica oferece 
todos esses serviços para toda sua família, pois atende desde a criança 
até o idoso. Por essa atuação junto aos franqueados e ao mercado 
receberam em dois anos consecutivos o Selo de Excelência em 
Franchising da Associação Brasileira de Franchising (ABF). 

ESPECIALIDADES
15% de desconto

NEUROLOGIA
CARDIOLOGIA
GINECOLOGIA
OBSTETRÍCIA
ORTOPEDIA
UROLOGIA

GASTROENTEROLOGIA
GERIATRIA

ENDOCRINOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA

PEDIATRIA
MEDICINA ESTÉTICA

MEDICINA ESPORTISTA
MEDICINA VASCULAR

DERMATOLOGIA
OFTALMOLOGIA

PSIQUIATRIA
CLÍNICO GERAL
FISIOTERAPIA

NUTRIÇÃO
PSICOLOGIA

EXAMES DE IMAGEM
5% de desconto

ULTRASSOM
RAIO-X

TOMOGRAFIA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

ELETROCARDIOGRAMA
ECOCARDIOGRAMA

MAPA
HOLTER

TESTE ERGOMÉTRICO
COLONOSCOPIA

ENDOSCOPIA
ELETROENCEFALOGRAMA
ELETRONEUROMIOGRAFIA

ESPIROMETRIA
AUDIOMETRIA

IMITANCIOMETRIA
DENSIOMETRIA ÓSSEA

EXAMES DE SANGUE
10% de desconto

CHECK UP
HORMÔNIOS

SEXAGEM FETAL
DST, HIV

TOXICOLÓGICOS
TESTES RÁPIDOS

DENGUE, GRAVIDEZ
PATERNIDADE

PAPANICOLAU, ETC.
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Expediente
Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Ribeirão Preto e Região

Rua Floriano Peixoto, 58 - Centro - Ribeirão Preto/SP - (16) 3611-1968 - www.sindicatodosfrentistas.com.br
Diretoria Efetiva: Joabe Valença de Oliveira - Presidente, Jorgelina Alves da Cruz - Vice-presidente, Alexandre Turatti Ribeiro - Secretário-geral, Eduardo Coró - Primeiro-secretário, 
Vanildo Custódio de Souza - Tesoureiro, Thiago Moraes de Aguar - Primeiro Tesoureiro, Rita Maria da Silva Cravo - Diretora de comunicação, Lindomar Conselho Fiscal Efetivo: 
Lopes Torres, Aparecido dos Santos Arruda e Antônio Soares da Rocha.  Jerusalém Galileu de Souza, Evandro Benicio do Nascimento, Osmar Ap. Sorati,  Diretoria Suplente:
Leandro Cesar Duarte, Isabel Cristina L. Silva, Regina Célia Garcia e Élcio Muniz Monteiro.  João Luiz Prates, Sonia Mara de Lima e Cristiano A. Arruda. Conselho Fiscal Suplente:  
Delegados Junto a Federação:  Delegados Suplentes Junto à Federação:Joabe Valença de Oliveira e Vanildo Custódio de Souza  Cecilia Barbosa Lima e José Dutra Pedroso.

Jornalista Responsável: Diagramação e Edição: Mariluce Pacobello Buffo - Mtb 035 739 -  Leandro Gaudêncio de Araujo

ATENÇÃO: Para obter os descontos nas devidas unidades educacionais parceiras é necessário retirar nas Sedes Sociais de Ribeirão 
Preto, Araraquara e São Carlos uma guia de autorização e encaminhamento para apresentar nas Instituições de Ensino. O atendimento é 
de segunda à sexta-feira das 8h às 17h30.

EDUCAÇÃO

Com 40 anos de experiência no ensino de inglês e 
espanhol, o CNA também firmou uma parceria 
com o Sindicato dos Frentistas para oferecer à 
categoria associada descontos de 30% para 

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. 

No Centro Universitário Barão de Mauá, o trabalhador em 
Postos de Combustíveis tem desconto de 50% no valor das 
inscrições nos processos seletivos e mais 10% sobre o 
valor das mensalidades; exceto na primeira parcela da 

anuidade (matrícula) e na parcela do mês de julho. São mais de 26 cursos de 
graduação, cursos sequenciais, tecnológicos e pós-graduação. Confira 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 aplicados aos alunos do ensino médio e 

extensivo têm dupla finalidade: controle de aprendizado e treinamento para 
o vestibular. O trabalhador em posto de combustível associado tem 10% no 
valor da mensalidade, exceto na primeira parcela da anuidade (matrícula).

N a  pa rce r ia  c om o  C en t r o 
Universitário  Moura Lacerda, o 
trabalhador da categoria tem 
desconto em todos os cursos de 

graduação bacharelado, licenciatura ou tecnológico.
O benefício se estende para os cursos da pós graduação, extensão e 
sequenciais de formação específica, de complementação e de programas 
especiais de formação de professores. A faculdade também oferece a 
modalidade EAD – Ensino à Distância. Maiores Informações em: 
www.mouralacerda.edu.br

Acreditamos que a educação infantil é a base para formarmos bons 
cidadãos, portanto fechamos o convênio com a Escola CAPKids a 
preços especiais.

40% de desconto
até o final dos estudos

em todos os cursos elegíveis
de graduação, nas modalidades

presencial e à distância (EAD)
(exceto medicina e odontologia)


