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Prestação de Serviços na nova Sede Social

comerciário, utiliZe nosso whAtsApp business (16) 3995-6868

O Sincomerciários, com 85 anos de trabalho em prol 
dos comerciários de Ribeirão Preto e região, tem como 
meta e missão atender de forma digna e efi caz os traba-
lhadores da categoria em suas demandas trabalhistas, ju-
rídicas e também sociais.

Com a nova sede social, no coração dos Campos Elí-
seos (Rua Marquês de Pombal, 506), um espaço acolhe-
dor que agrega toda infraestrutura, passamos a oferecer 
mais acessibilidade e conforto aos comerciários e asso-
ciados.

Em um só endereço os trabalhadores no comércio e 
associados encontram toda a área administra� va do sin-
dicato: Departamento Social que informa sobre todos os 
assuntos na área social para a categoria, turismo, sindi-
calização e associação; Departamento Jurídico oferece 
homologação, orientação trabalhista e previdenciária, 
com Mesas de Entendimento para solucionar os confl itos 
trabalhistas.

 O local abriga ainda a academia de ginás� ca Ritmo, 
a Farmácia Sindical e os serviços de barbearia, estúdio 
de pilates, espaço com terapias integra� vas e uma área 
gourmet.

Fora da sede oferecemos aos associados e familiares 
o acesso ao lazer com o espetacular Clube dos Comerciá-
rios e hospedagens econômicas nos Centros de Lazer da 
Praia Grande e Avaré, com constantes programações de 
excursões. Todos os serviços são extensivos à população 

do bairro.
Apesar de todas as difi culdades que enfrentamos, com 

a ex� nção do sistema de custeio advindo das contribui-
ções sindicais, nossa en� dade vem buscando, com uma 
gestão profi ssional e cria� va, se reinventar para garan� r a 
con� nuidade do trabalho de representa� vidade da cate-
goria, luta pela manutenção de direi-
tos e prestação de serviços. Nosso es-
forço é para con� nuar contando com 
a confi ança e apoio dos trabalhadores 
no comércio e da comunidade de Ri-
beirão Preto pres� giando nossos ser-
viços. Leia na página 4 detalhes sobre 
os serviços e como se associar!
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AS MUDANÇAS SOBRE A COMUNICAÇÃO 
DE ACIDENTES NO TRABALHO

VOCÊ QUER SABER
NOSSO JURÍDICO RESPONDE!

?

A par� r de 08/06/2021 não será 
mais possível o protocolo � sico do 
CAT nas Agências da Previdência 
Social, pois o documento somente 
poderá ser encaminhado por meio 
do eSocial e aplicação disponível no 
site eletrônico da Previdência So-
cial.

A Portaria SEPRT/ME nº 4.334, 
de 15/04/2021, defi niu os proce-
dimentos de envio de Comunica-
ção de Acidente de Trabalho (CAT) 
de que trata o art. 22 da Lei nº 
8.213/1991, a qual deverá ser ca-
dastrada exclusivamente em meio 
eletrônico:

I - pelo e-Social, na forma esta-
belecida no Manual de Orientação 
do e-Social (MOS), a par� r da obri-
gatoriedade do evento S-2210 para 
o emissor da CAT:

a) pelo empregador - em relação 
aos seus empregados;

b) pelo empregador domés� co 

- em relação aos seus empre-
gados domés� cos; e

c) pela empresa tomadora 
de serviço (ou, na sua falta, 
o sindicato da categoria ou o 
órgão gestor de mão de obra) 
- em relação ao trabalhador 
avulso; e

II - para os demais autori-
zados à formalização do do-
cumento:

a) exclusivamente pela 
aplicação disponível no site eletrô-
nico da Previdência Social.

Para os responsáveis menciona-
dos no item I, enquanto não obri-
gados ao envio do evento S-2210 
no eSocial, será aplicada a forma de 
envio prevista no item II.

Caberá ao Ins� tuto Nacional do 
Seguro Social (INSS) disciplinar pro-
cedimentos operacionais para o en-
vio da CAT e adotar as providências 
necessárias para que o novo forma-
to das informações esteja implanta-
do até 8 de junho de 2021.

As orientações para o preenchi-
mento da CAT constarão no Manual 
de Orientação do eSocial (MOS) e 
no site eletrônico da Previdência 
Social.

Edson Roberto Massoneto, advogado 
do Sindicato dos Comerciários

OAB/SP 115.986
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Acesse nosso site e conheçA seu sindicAto: www.comerciAriorp.org


