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Comerciária

Clube dos Comerciários 



Na Clínica Espaço Saúde do Trabalhador(a), os sócios do 
sindicato não pagam absolutamente nada em suas 
consultas médicas. Disponibilizamos atendimento gratuito 
em várias especialidades como: Clínico Geral, Pediatra, 
Oftalmologista, Dentista e Ginecologista. 

Atenção! Na pediatria os filhos de sócios de zero a  
até 13 anos de idade, o atendimento é gratuito.

E os dependentes dos sócios pagarão uma pequena taxa 
nos custeios em cada procedimento em qualquer uma das 
especialidades citadas.

Pousada dos Comerciários 

A melhor maneira que um sindicato tem para zelar 
efetivamente por seus associados é por meio de 
assistência jurídica que proporciona à sua categoria. 
Em caso de algum problema trabalhista, é possível 
contar com o sindicato para ajudar a mediar à 
situação, no qual salientamos que a nossa Assessoria 
Jurídica é referência no Direito do Trabalho.  

- Atendimento Jurídico

- Essa Luta é Por Você
A direção desta entidade, também está presente em 
negociações coletivas e reivindicações da  categoria, 
além de atuar ativamente na pressão para aprovação 
de um reajuste salarial justo, assim como, na defesa 
de seus direitos. 

Disponibilizamos curso de 
informática aos sócios e seus 

dependentes. Com sala 
climatizada, computadores 

modernos e material didático. 

A união do sindicato e trabalhadores(as) faz com que 
todos os comerciários se fortaleçam. O sindicato 
oferece uma série de facilidades para você, como 
serviços de assessoria jurídica, atendimento geral, 
clínica médica e amplo espaço de lazer.  

Entre em contato conosco e saiba mais! 

Conselho Editorial: Amanda Braga, Luiz Nogueira  

Ampari Multiclinica

- Convênios: Outra função importante é a manutenção de 
programas com convênios que visam proporcionar vantagens e 
descontos em consultas médicas para os sócios e seus 
dependentes. Neste sentido, auxiliamos na coparticipação nos 
custeios com a AMPARI e MultiClínica, com objetivo de ampliar os 
serviços oferecidos por nós. Os respectivos convênios disponibiliza 
valores diferenciados em todas as especialidades médicas, 
disponíveis nas clínicas: Ampari e Multiclínica.

Juntos fazendo mais!
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