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SEMPRETURH está em novo endereço

Sindicato é sua principal defesa 
contra a nova lei trabalhista

 A reforma trabalhista (Lei nº 13.467), que 
entrou em vigor em novembro de 2017, ataca os di-
reitos dos trabalhadores diretamente e, em alguns 
casos, de forma bem sutil e perversa.
 É muito importante que você não assine ne-
nhum documento com o seu empregador sem antes 
procurar o sindicato.
 O SEMPRETURH oferece assistência jurídi-
ca e está à sua disposição para esclarecer dúvidas, 
orientá-lo sobre qualquer questão trabalhista e aju-
dá-lo a preservar seus direitos. 

SEMPRETURH se reorganiza para
representar melhor o trabalhador

Reforma trabalhista do governo Temer força o sindicato a reduzir estrutura

or causa da nova lei trabalhista 
aprovada em 2017 pelo presi-

Nova sede do SEMPRETURH fica no Edifício Evolution Center
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P
dente Michel Temer, que retira direi-
tos da classe trabalhadora e enfra-
quece o movimento sindical, nosso 
sindicato teve que reduzir sua estru-
tura de atendimento e mudar para 
uma sede menor, mas continuamos 
resistindo para representar os traba-
lhadores da melhor forma possível.
 A partir do dia 1º de feverei-
ro de 2018, estaremos localizados 
na Rua Prudente de Morais, 1570, 
sala 101 - Vila Seixas, Ribeirão 
Preto/SP - CEP 14015-100

 Desde o início de 2016 o SEMPRETURH está se reorgani-
zando com novas ideias e filosofia de trabalho.
 Queremos marcar presença na vida dos trabalhadores 
através de um atendimento de base frequente no local de traba-
lho dos nossos representados, para que, dessa forma, possamos 
manter um relacionamento mais próximo e transparente, ouvindo, 
orientando e trocando experiências.
 Estamos firmando convênios nas áreas da saúde, educa-
ção, lazer, serviços, entre outras para oferecer benefícios cada vez 
melhores aos nossos associados, para que você possa, ao se filiar 
ao sindicato, usufruir de uma série de vantagens além de fortalecer 
a luta da sua categoria por melhores salários e condições de vida.
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Conheça alguns dos benefícios do sindicato para os associados

Dentista Gratuito
 O atendimento é gratuito 
e é realizado de segunda-feira. O 
associado pode utilizar o serviço 
uma vez por mês. São oferecidos 
tratamentos dentários básicos, 
como limpeza, obturação e extra-
ções simples.
 Para ser atendido é neces-
sário marcar consulta pelo telefo-
ne (16) 3103-3530 e apresentar o 
holerite do último salário recebido.

Clínica Independência
Av. Independência, 777

- Vila Seixas,
Ribeirão Preto/SP

Preço da consulta:
R$ 15,00

(15 especialidades)
Colégio Adventista

Unidade Ribeirão Preto
Desconto especial nas

mensalidades para
associados do

SEMPRETURH
Rua Romeu Ceoloto, 300

- Campos Elíseos,
Ribeirão Preto/SP Wizard - Escola

de idiomas
Desconto de 50% na

matrícula e de 30% nas
parcelas do curso de inglês 
nas modalides Class e Way.

Válido para as unidades: 
Centro, Ribeirânia, Jardim 
Paulista e Sumarezinho

Faculdade Barão de Mauá
R. Ramos de Azevedo, 423

- Jardim Paulista,
Ribeirão Preto/SP

Telefone: 0800 18 3566

Faculdade
Moura Lacerda

Av. Dr. Oscar de Moura 
Lacerda, 1520

- Independência,
Ribeirão Preto/SP

Telefone: 0800 707 1010

Pet-shop Mundo
dos Animais

Av. do Café, 132 - Vila
Tiberio, Ribeirão Preto/SP

CEP 14050-220
Telefone: (16) 3625-4652

Óptica Trés
R. Prudente de Morais, 543 
- Centro, Ribeirão Preto/SP 

CEP 14015-100
Telefone: (16) 3635-2090

Drogaria Cia da Saúde
R. Teodomiro Uchôa Neto, 

170 - Pres. Medici,
Ribeirão Preto/SP

Telefone: (16) 3618-0883
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Lava rápido
Jardim Paulista

Rua Piracicaba, 1726
- Jardim Paulista,
Ribeirão Preto/SP
CEP 14090-230

Preços especiais para
associados e brindes

Telefone: (16) 98183-2818
Contato: João

 O sindicato possui 
convênio com a Sisnatur-
card, que oferece descon-
tos em hospedagens e 

outras atrações. São ofere-
cidos descontos de 10% a 
30% nas hospedagens em 
hotéis, pousadas, colônias 
e chalés localizados em 
estâncias, litoral paulista e 
até em outros estados.
 A parceria também 
dá desconto de 10% a 20% 
em ingressos em cinemas 
e parques de diversões.

Sisnaturcard - Descontos em hospedagens


