
CONVÊNIOS
Fernandópolis-SP



SERVIÇOS - ADVOGADOS

FERNANDÓPOLIS-SP

DR. MARCOS ROGERIO LOBREGAT
DR. SIMITI ETO
Atendimento na Sub-Sede duas vezes por semana.

AUTO ELETRICO POLIMAR
Av. Afonso Cáfaro, nº. 2333 - Jd. Cambaúva - FONE: (17) 3442-4718

Associados e dependentes tem desconto de 5% (cinco por cento) sobre os preços dos produtos e serviços a serem 
pagos parcelados no cartão, e 10% (dez por cento) sobre os preços a serem pagos a vista (em dinheiro).

DROGA SILVA I
Rua Brasil, n.º 2085 - Centro - FONE: (17) 3442-4550/ 99603-8651

DROGA SILVA II
Av. Expedicionários Brasileiros, n.º 1146 - Centro - FONE: (17) 3442-3543/ 3442-7040

DROGA SILVA III
Av. Expedicionários Brasileiros, n.º 612 - Jd. América - FONE: (17) 3463-2001/ 3463-2067

DESPACHANTE CRUZEIRO
Av. Brasil, n.º 11525 - Centro - FONE: (17) 3442-6421/ 99109-7487

LICENCIAMENTO - TRANSFERÊNCIA - RENOVAÇÃO DE CNH (SERVIÇO DE USO EXCLUSIVO DO TITULAR). Taxas do 
Governo não estão inclusas, somente os honorários são gratuitos.

EVERALDO CABELEIREIRO
Avenida Duque de Caxias, nº. 394 - Ubirajara - FONE: (17) 99794-5840

VENCERLEI CABELEIREIRO
Av. da Saudade nº. 436 -Higienópolis (em frente ao cemitério) - FONE: (17) 99741-4915

O associado tem direito a um corte a cada 30 dias, havendo necessidade (o corte não terá custo para o associado).

VEICULOS - AUTO ELÉTRICO

BELEZA - CABELEIREIROS

DESPACHANTE

SAÚDE - FARMÁCIAS

O associado e seus dependentes (esposa e filhos menores de 18 anos) com apresentação da receita médica, garantem 
um desconto de 40% (quarenta por cento) na compra de seus medicamentos em um valor máximo de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) bruto mensal.

Atendimento semanal na sede em Jales e nas sub-sedes em Fernandópolis e Votuporanga do Sindicato, com horário 
agendado. Disponibilizando também a opção do atendimento virtual aos associados e dependentes.

ATENDIMENTO PREVIDENCIÁRIO
Atendimento Semanal Presencial e Virtual



FERNANDÓPOLIS-SP

SAÚDE - FARMÁCIAS

FARMAX LIBERDADE
Rua Brasil, nº. 2168 - Centro - FONE: (17) 3442-3089/ 3442-4523

O associado e seus dependentes (esposa e filhos menores de 18 anos) com apresentação da receita médica, garantem 
um desconto de 40% (quarenta por cento) na compra de seus medicamentos em um valor máximo de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) bruto mensal.

BELEZA - ESTÉTICA

CLÍNICA STUDIO EQUILIBRIUM - Crefito/SP: 212665/F
Rua Eurípedes Teixeira de Rezende, nº 891 - Bairro Parque Universitário - FONE: (17) 99738-6878

Os associados e seus dependentes (esposa e filhos menores de 18 anos) com apresentação da carteirinha, garantem 
um desconto de 10% (dez por cento) sobre os tratamentos a serem pagos  a vista em dinheiro.

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS JOÃO PAULO 2
Rua Rio de Janeiro, nº 2030 - Centro - FONE: (17) 3442-4033/ 3442-3289

Associados e dependentes garantem descontos de 35% (trinta e cinco por cento) em exames e descontos especiais 
no exame toxicológico.

SAÚDE - LABORATÓRIO

MODA KA
Rua Brasil, nº. 2015 - Parque Vila Nova - FONE: (17) 3442-4967

Os associados e seus dependentes (esposa e filhos menores de 18 anos) garantem desconto de 10% (dez por cento) 
sobre os preços dos produtos a serem pagos a vista em dinheiro.

LOJA DE ROUPAS

SAÚDE - DENTISTA

SERMED ODONTO
O Associado deve realizar o cadastro na sede ou na sub-sede do sindicato

O associado e seus dependentes garantem a gratuidade nos tratamentos odontologicos
O associado deverá entrar em contato com o sindicato para efetuar o seu cadastro.



FERNANDÓPOLIS-SP

PAPELARIA CECOP
Avenida Líbero de Almeida Silvares, nº. 2309 - Bairro Coester - FONE: (17) 3442-4862

Os associados e seus dependentes (esposa e filhos menores de 18 anos) garantem desconto de 10% (dez por cento) 
sobre os preços dos produtos a serem pagos  a vista em dinheiro.

MAGAZINE - LIVRARIA

EU AMO ÓCULOS STORE
Rua Brasil, nº. 2160 - Centro - FONE: (17) 3442-7899

ÓTICA CIDADE FERNANDÓPOLIS
Avenida Expedicionários Brasileiros, nº. 1301 - Centro - FONE: (17) 3463-1286

ÓTICA IDEAL
Rua Brasil, nº. 2161 - Centro - FONE: (17) 3442-3704

ÓTICA SANTA LUZIA
Rua São Paulo, nº. 1859 - Centro - FONE: (17) 3463-4936

Os associados e seus dependentes (esposa e filhos menores de 18 anos) garantem um desconto de 50% (cinquenta 
por cento) em lentes e armações. O benefício pode ser usado a cada 6 meses. O valor máximo a cada utilização é de R$ 
400,00 (quatrocentos reais) por pessoa.

ÓTICAS

EXPRESSO TRUCK
Av. Afonso Cáfaro, n.º 2052 - Higienópolis - FONE: (17) 4141-8069

Os associados e seus dependentes garantem o desconto de 57% (cinquenta e sete por cento) sobre o valor de R$ 
300,00 (trezentos reais) na taxa de adesão da contratação de proteção veicular categoria leve (veículos de 
passeio),outros detalhes entrar em contato com a empresa.

VEICULOS - PROTEÇÃO VEICULAR

Faça seu projeto de energia solar e economize até 95% em sua conta de luz, com desconto exclusivo de 10% para você 
associado. Entre em contato e faça o seu orçamento.

SOL MINAS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
FONE: (34) 99671-6925 - www.solminasenergiasolar.com.br

SERVIÇOS - ENERGIA SOLAR
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