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CLUBE DOS COMERCIÁRIOS

Incentivo ao esporte
O Sindicato dos Comerciários de Fortaleza promove o
tradicional Campeonato de Futebol de Campo e Society
dos Comerciários. É um momento no qual os trabalhadores
de diversas empresas do comércio de Fortaleza se
encontram e trocam experiências.
O esporte é uma maneira de oferecer união, lazer e
confraternização entre os nossos sócios.

GINÁSIO POLIESPORTIVO

Quadra de futsal
Ginásio Poliesportivo dos Comerciários
Um equipamento moderno e dentro dos padrões
esportivos. Coberto, com banheiros, vestiários,
palco, arquibancada.

Restaurante

CLUBE DOS COMERCIÁRIOS

O Centro de Formação, Cultura, Esporte e Lazer dos
Comerciários foi um sonho que virou realidade. Um
empreendimento em Caucaia de 16 mil metros quadrados,
com piscinas adulto e infantil, campo de futebol society,
ginásio poliesportivo, com quadra coberta, restaurante,
banheiro, toboágua, recepção e estacionamento.
Endereço: Av. Dom Almeida Lustosa, 550, Jurema
Caucaia-Ce

E A SUA CATEGORIA
Pousada dos Comerciários

O Sindicato dos Comerciários vai além da luta em
defesa dos(as) trabalhadores(as). E é pensando no
bem-estar da categoria que a entidade oferece aos
seus associados e dependentes uma Pousada com
ótimo espaço de lazer e acomodação.

Rua Damião Tavares de Souza, 318 - Lot.
Parque das Fontes, Prainha Aquiraz - Ce
Contato: (85)33615177

Sede: Av. Tristão Gonçalves, Nº 803, Centro – Fortaleza/Ce.
Fone: (85) 3455-7100 / Fax: (85) 3455-7124
Site: www.sindcomerciarios.org.br
E-mail: falecom@sindcomerciarios.org.br
Coordenador de Imprensa: Luiz Nogueira
Jornalista: Wanessa Canutto (JP MTE 2456)

Pousada dos Comerciários

Piscina adulto e infantil

NÃO PERCA TEMPO!
Atendimento de
segunda
a sexta-feira,
em horário
comercial
Os Comerciários poderão contar com advogados altamente
especializados e com vasta experiência principalmente em
causas relacionadas a questões trabalhistas, negociações
coletivas entre outros.

ESCOLA DE FORMAÇÃO
Curso de informática
Com sala climatizada, com equipamentos de última geração
para atender melhor a categoria.

SEJA SÓCIO!

Lutas das mulheres comerciárias
Esperamos contribuir com a melhoria na qualidade de vida e de
trabalho, inserindo as pautas de luta pelo fim da violência,
isonomia no trabalho; igualdade de gênero e comprometimento
com a agenda dos direitos humanos. Seguiremos de braços dados
na luta pela construção de um Brasil soberano, justo e fraterno.

.....................................
APP DOS COMERCIÁRIOS:
Conheça o aplicativo voltado para a
categoria.
O APP Sindcomerciários Fortaleza é um
canal de comunicação entre diretoria,
sindicato e comerciários(as), é um
aplicativo dedicado para Android, que é
gratuito para download, e foi desenvolvido
para atender as suas necessidades. Baixe o
APP também em seu Smartfone, iphone e
tablet. Disponível no sistema IOS e Google
Play.
Com esta nova plataforma você poderá ter
sua carteirinha virtual. A carteirinha de
sócio digital permitirá ao associado acesso
rápido e fácil aos seus benefícios.
Whatsapp (85) 99928-0432

SEJA UM
ESPAÇO SAÚDE DO TRABALHADOR(A)
SEDE DO SINDICATO

Veja comerciário! O que o sindicato tem para você
Odontologia: limpeza, extração, obturação e canal.
Clínico geral, oftalmologista, ginecologista e pediatria
para o filho do sócio comerciário(a), além de diversos
exames clínicos.
Seus dependentes terão direito a esses benefícios,
sem descontos mensais, pagarão apenas um
pequeno valor por cada procedimentos.
Av. Tristão Gonçalves, 803 - Centro Fortaleza Ceará.
Fone: (85) 3039-3440 - (85) 3455.7100

COMERCIÁRIO
ASSOCIAÇÃO AMPARI

«Seja bem-vindo à Ampari»
AMPARI - Associação de Médicos e Profissionais em
Assistência de Recursos Integrados.
Sempre na busca de oferecer diversas opções para
melhor atender os associados do Sindicato, a direção
do Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, firmou
convênio junto à Associação AMPARI para garantir
valores diferenciados em todas as especialidades
médicas e pequenas cirurgias.
Com uma ampla rede de médicos e especialistas em
diversas áreas, a Associação AMPARI oferece um
plano participativo com atendimento diferenciado para
todos os sócios do Sindicato dos Comerciários.
Confira tabela e horários de atendimento na sede do
Sindicato. Informações: (85) 34557100
Av. Domingos Olímpio, 1234 - José Bonifacio, Fortaleza
– CE. Telefone: (85) 3034-2020

CONSCIENTE!
Convênio: MultiClínica

Buscando ampliar os serviços oferecidos aos
associados e dependentes, o Sindicato dos
Comerciários de Fortaleza fechou mais um convênio
com a MultiClínica, para oferecer consultas médicas
especializadas, exames laboratoriais e de imagem
com descontos especiais.

Atendimentos:

Cardiologia; Clínica Médica; Ginecologia;
Nutrição; Oftalmologia; Pediatria;
Ortopedia; Psicologia; Fonoaudiologia.
Rua Guaratinguetá, 60 - Parangaba, Fortaleza-Ceará.
Fone: (85) 3048-5854 / 3048-5801

1. Somente o Sindicato dos Comerciários pode representar
a categoria comerciária junto à justiça e aos patrões;
2. Sendo sócio, você está mais protegido contra a
exploração, o assédio e às injustiças;
3. Você fortalece o seu Sindicato e, consequentemente, a
categoria comerciária nas lutas por melhores condições
de vida e trabalho;
4. Sozinho, cada trabalhador torna-se presa fácil para o
patrão. Precisamos agir coletivamente enquanto classe. A
união faz a força;
5. Ficar sócio é preparar-se para o amanhã. Todo
trabalhador um dia precisará do Sindicato;
6. Muitos Trabalhadores quando descobrem que estão
sendo injustiçados, ficam perdidos sem saber o que fazer.
É então que se lembram do Sindicato e inicia o
arrependimento por não ser sócio da entidade que lhe
representa;
7. O Sindicato dos Comerciários de Fortaleza é uma
instituição reconhecida e respeitada em todos os
segmentos sociais, nacional e internacionalmente;
8. Ficando sócio, você fará parte de uma entidade com mais
de oito décadas de história, com muitas lutas e
conquistas;
9. O Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, além de lutar
pelos direitos dos trabalhadores(as), ainda disponibiliza
diversos serviços aos sócios;
·
·
·
·
·
·
·
·

Assessoria Jurídica;
Pousada dos Comerciários na Prainha Aquiraz - CE;
Clube dos Comerciários;
Esporte e lazer;
Cursos;
Escola de Formação;
Biblioteca; Lan House;
Atendimento médico e odontológico. Entre tantos outros
benefícios;

10. COMERCIÁRIO(A) SÓCIO É CONSCIENTE DOS SEUS
DIREITOS E DE SUA CIDADANIA.

QUAL O INVESTIMENTO QUE VOCÊ TEM QUE FAZER
PARA TER DIREITO A TUDO ISSO?

Apenas um custo mensal de 2%, do valor do salário mínimo.

