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O 
Sincomerciários de Ribeirão Preto inaugura, a partir de fevereiro, o 
“Espaço de Convivência dos Comerciários”, um complexo de aten-
dimento para a categoria e associados.

Localizado no tradicional bairro Campos Elíseos, à rua Marquês de Pombal n° 405, ocupa um 
prédio de 2 mil m², com três pavimentos, onde estarão concentrados os seguintes serviços: Setor 
Administrativo, Departamento Jurídico (setores Jurídico, Previdenciário, Orientação Trabalhista e 
Homologação), Farmácia Sindical, Academia Ritmo, Locadora Ritmo, Salão de beleza, Espaço Bem

-estar (Pilates e outras atividades), Departamento de Turismo, Laboratório 
de Informática e um aconchegante auditório com capacidade para 200 

pessoas, para a realização de eventos, palestras e convenções, com 
espaço VIP. O local dispõe de elevador e estacionamento.

O Sincomerciários sempre primou pela boa administração do patri-
mônio da categoria, aplicando regiamente as contribuições na forma de 
benefícios e melhorias dos serviços e atendimento. Foi nessa perspecti-

va que, após cuidadosa análise e planejamento, a diretoria deliberou 
pela criação desse novo espaço, que garantirá melhor aces-

sibilidade e praticidade aos comerciários, concentrando 
todo o atendimento em um só ambiente.

Todos os comerciários e associados 
estão convidados a conhecer, usufruir e 

contar com sua “segunda casa”. 
Sejam bem-vindos!
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Espaço de Convivência dos Comerciários
Seu sindicato de casa nova

Regina Pessoti  Zagretti  
Presidente do Sincomerciários
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CLUBE DOS COMERCIÁRIOS: RUA ÉZIO LUCCHIARI, 500 – PARQUE SÃO SEBASTIÃO
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES
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Expediente

O Sincomerciários de Ribeirão Preto atua em uma base territorial com 14 cidades: Al�nópolis, 
Batatais, Brodowski, Cajurú, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guatapará, Jardinópolis, 
Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria, São Simão, Serra Azul e Serrana. Dessa 
maneira, atende a mais de 30 mil comerciários e seus familiares, totalizando quase 100 mil  
pessoas que podem usufruir nossos bene�cios e serviços.

Acesse www.comerciariorp.org ou envie um e-mail para faleconosco@comerciariorp.org 
e descubra todas as vantagens de ser sindicalizado.

Espaço de Convivência dos ComerciáriosDepois de longos anos 
atendendo em nossa sede, 
localizada à rua General 
Osório n° 782 – Sobreloja, 
no Centro, vamos para 
um novo espaço.

Todos os setores serão 
transferidos para um prédio 
com estacionamento e fácil 
acesso aos comerciários 
e associados. Moderno e 
funcional, é um local com 
melhores condições para a 
prestação de serviços.

Pós-reforma trabalhista, 
em um momento delicado, 
a intenção é inovar, para 
que possamos oferecer um 
atendimento ainda melhor 
e com maior conforto.

Ficam convidados todos 
que compõem a categoria 
para nos prestigiar com 
sua visita e utilizar nossos 
serviços e benefícios.

Ressaltamos que todos os 
nossos serviços e benefícios 
continuarão a ser oferecidos 
com a qualidade, agilidade e 
presteza de sempre.

Juntos, somos 
mais fortes!



faleconosco@comerciariorp.org Jornal do SincomerciáriosFEVEREIRO 2019 3

COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519-3500

Espaço de Convivência dos Comerciários
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

O Sincomerciários de Ribeirão 
Preto coloca à disposição da ca-
tegoria um belíssimo complexo 
de lazer, instalado em uma exten-
sa área verde com mais de 100 mil 
metros quadrados, dotada com uma 
infraestrutura excelente, que conta 

com restaurante, lanchonetes , 
campos de futebol, quadras de vô-
lei, tênis, bocha e salão de jogos. 
Parque aquático 
infantil, piscina 
semiol ímpica, 
salões de festas, 

áreas para churrasco e amplo esta-
cionamento completam a lista de 
benefícios oferecidos.

A diretoria do Sincomerciários tem um grande cui-
dado com o complexo, que conta com uma equipe 
treinada, eficiente e comprometida com o objetivo 

de proporcionar a você e sua fa-
mília a possibilida-
de do mereci-
do descanso e 
muita diversão.

Clube dos Comerciários:
complexo de lazer e diversão

Venha curtir o Clube dos Comerciários e 
aproveite muitos outros benefícios. Associe-se!

Ligue para (16) 3519-3500 ou (16) 3629-0717 e 
solicite a visita de um de nossos credenciadores: 

Janivaldo, Márcia ou Rita.


