
Trabalhadores associados ao 

Sindicato ganham espaço 

de lazer em clube recreativo 

e praia no litoral capixaba.

Com nossa organização e unidade, somos uma 
«Categoria Profissional» de um segmento produtivo, como 
mineradores, metalúrgicos, professores, bancários, como 
tantas outras.

Elegemos nossos representantes para dirigir o nosso 
sindicato representativo, com imunidade contra demissões, 
para encaminhar nossas lutas, reivindicações em 
negociações coletivas e individuais e demandas judiciais, 
quando o patrão se nega em respeitar nossos direitos.

Todos sabem a grande dificuldade de  um trabalhador 
fazer alguma reclamação individual com qualquer patrão.

Normalmente, o resultado é perseguição, assédio moral, 
até chegar a processo de demissão.

Por isto, os trabalhadores se organizam em Sindicatos, 
para defendermos os direitos coletivamente, fortalecendo 
esta luta com a mobilização de todos os companheiros por 
interesses comuns.

NOSSO INSTRUMENTO
DE DEFESA É O SINDICATO



O
s trabalhadores filiados ao 
SINPOSPETRO-BH 
ganharam o seu espaço de 

lazer em colônia de férias na praia 
de Jacaraipe, no litoral do Espírito 
Santo, e em Clube Recreativo, em 
São José da Lapa.

Convênio realizado com o 
Sindicato dos Comerciários de BH 
permite aos sindicalizados ao 
SINPOSPETRO-BH passarem seus 
momentos de descanso nestes 
espaços, com total infraestrutura 
para o pleno conforto de nossas 
famílias a preços acessíveis.

Para agendar as diárias, os 
trabalhadores devem comparecer na 
sede do SINPOSPETRO-BH  e 
apresentarem a carteira de 
sindicalizado.

Os frentistas sindicalizados podem 
ainda adquirir no sindicato convites 
individuais gratuitos para frequência 
no Clube Recreativo.

Confira ao lado os valores das 
diárias na Colônia de Férias e no 
Clube Recreativo.

LAZER PARA QUALIDADE DE VIDA DA FAMÍLIA FRENTISTA

COLÔNIA DE FÉRIAS DE JACARAÍPE

CLUBE RECREATIVO EM SÃO JOSÉ DA LAPA

R$ 126,00
R$   63,00
R$   41,00
ISENTOCRIANÇAS ATÉ 4 ANOS

CRIANÇAS 4 A 14 ANOS

Descrição: Valores atuais:

R$ 32,00
isento
R$   15,00
isento

Convite individual por pessoa
Crianças até 4 anos
Crianças de 5 a 14 anos
Associados GRATUITO




