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VOTUPORANGA-SP

BELEZA - CABELEIREIROS

NIVALDO CABELEIREIRO
Avenida Francisco Vilar Horta, nº. 4000 - Vila Budin - FONE: (17) 3421-8101

SÉRGIO REIS CABELEIREIRO
Rua Rio de Janeiro, nº. 2804 - (esquina com a Rua Argentina) - Centro - FONE: (17) 99725-2236

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

DESCONTO ESPECIAIS NOS VALORES DAS MENSALIDADES PARA ASSOCIADOS E DEPENDENTES (esposa e filhos 
menores de 18 anos).

COLÉGIO ADVENTISTA
Mato Grosso, n° 3563- Centro - FONE:

Associados e dependentes garantem desconto de 15% (quinze por cento) a serem pagos a vista em dinheiro ou 
parcelado de acordo com o regulamento do colégio.

COLÉGIO COMERCIAL DE VOTUPORANGA
Rua São Paulo, nº. 3942 - Centro - FONE: (17) 3621-6175/ 3621-4973

DESCONTO DE 20% NO VALOR DA MENSALIDADE PARA ASSOCIADOS E DEPENDENTES (esposa e filhos menores 
de 18 anos).

FATEC VOTUPORANGA
Rua José Sanches Peres, nº. 3040 - São João - FONE: (17) 3421-5653/ 3046-2662

UNIP VOTUPORANGA
Rua Bahia, n.º 3515 - Patrimônio Novo - FONE: (17) 3423-1210

Associados e seus dependentes tem desconto na mensalidade mediante pagamento até o sexto dia útil de cada mês.

CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA NO ENSINO

SEST E SENAT VOTUPORANGA
Rua Copabana, n.º 4722 - Jardim Parque Residencial - FONE: (17) 3426-6750

Os associados garantem descontos especiais nos cursos oferecidos, para mais informações entrar em contato direto 
com o SEST SENAT pelo telefone.

LOJA DE ROUPAS

MODA KA
Avenida Arroyo Hernandes, nº. 2625 - Pozzobom - FONE: (17) 3421-7335
Rua Amazonas, nº. 3289 - Vila Muniz - FONE: (17) 3421-1537

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



VOTUPORANGA-SP

LOJAS - INFORMÁTICA

SMARTFAN
Rua Pernambuco, n.º 3466 - Patrimônio Novo - FONE: (17) 99132-7216

Os associados e seus dependentes garantem desconto de 10% (dez por cento) em acessórios e 5% (cinco por cento) 
em serviços pagos a vista na loja de conserto de celulares.

DEPÓSITO DE GÁS

GIL GÁS
Av. Emilio Arroyo Hernandes, n.º 2800 - Pozzobom - FONE: (17) 3423-5100/ 3422-5858/ 99129-6589

Os associados e seus dependentes garantem desconto de R$ 5,00 (cinco reais) em cada botijão de gás de cozinha a 
serem pagos a vista.

HOSPEDAGEM

VILLE HOTEL GRAMADÃO
Av. José Marão, n.º 2794 - Distrito Industrial - FONE: (17) 3426-6010/ 99712-7765

Os associados e seus dependentes garantem desconto de 10% na diária a ser paga a vista no Ville Hotel Gramadão.

LAZER - ACADEMIA

ATITUDE FIT ACADEMIA
Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, n.º 2148 - Chácara Aviação - FONE: (17) 99185-5371

Os associados e seus dependentes garantem desconto de R$ 20,00 (vinte reais) no treino de Musculação, passando 
de R$ 80,00 (oitenta reais) para R$ 60,00 (sessenta reais), sendo pagos a vista.

LAZER - ÁREA DE LAZER

ALUGUEL DE QUIOSQUE
Rua Venezuela, n.º 3777 - Vila América - FONE: (17) 99624-2767

Para a utilização do quiosque os associados e seus dependentes, pagam o valor de R$ 100,00 (cem reais) a a vista, por 
dia na locação do quiosque.

VETERINÁRIA

PET AMIGO
Rua Minas Gerais, n.º 3246 - Patrimônio Novo - FONE: (17) 99604-9631

Os associados e seus dependentes garantem descontos de 10% nas consultas e medicamentos sendo pagos a vista.
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ÓTICAS

ÓTICA PÉROLA
Rua Amazonas, nº. 3106 - Patrimônio Novo - FONE: (17) 3422-6080

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. Além disso garantem descontos nos demais produtos da loja de 20% (vinte 
por cento), sobre os preços dos produtos a serem pagos à vista em dinheiro, e 10% (dez por cento) de desconto nos 
produtos a serem pagos parcelados no cartão de crédito ou no crediário da loja.

ÓTICA VISÃO
Rua Santa Catarina, nº. 3563 - Patrimônio Velho - FONE: (17) 3421-2167

O associado 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.

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.

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.

DROGARIA FARMALIDER
Rua Amazonas, nº. 3690 - Patrimônio Velho - FONE: (17) 3421-5290

DROGARIA SÃO JOSÉ
Rua Amazonas, nº. 4490 - Vila Muniz - FONE: (17) 3421-5844/ 3421-4916

VITALLY’S FARMA
Avenida Emílio Arroyo Hernandes, nº. 2174 - Pozzobom - FONE: (17) 3421-8184

SAÚDE - LABORATÓRIO
ATOX-EXAMES TOXICOLÓGICOS
Rua Mato Grosso, n.º 3150 - Centro - FONE: (17) 3422-8300

Associados garantem desconto especial no valor do exame toxicológico.
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PIZARRO HOSPITAL DO OLHO
Rua Pernambuco, n.º 2730 - Patrimônio Novo - FONE: (17) 99648-3991

Os associados e seus dependentes garantem descontos especiais nos valores das consultas e medicamentos a 
serem pagos diretamente no Hospital.

SAÚDE - CLÍNICAS MEDICAS
SEST E SENAT VOTUPORANGA
Rua Copabana, n.º 4722 - Jardim Parque Residencial - FONE: (17) 3426-6750

Os associados garantem descontos especiais em tratamentos de saúde odontológica, nutricional, fisioterapêutica e 
psicológica oferecidos pelo Sest Senat.
Para mais informações entrar em contato diretamente com o Sest Senat Votuporanga

SERVIÇOS - ADVOGADOS
DR. MARCOS ROGÉRIO LOBREGAT
DR. SIMITI ETO
Atendimento na Sub-Sede duas vezes por semana.

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

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

MARTINS AUTO ELÉTRICA E BATERIAS
Rua Sergipe, nº. 4381 - Patrimônio Velho - FONE: (17) 3421-1107

Os associados e seus dependentes garantem descontos de 10% (dez por cento) sobre os preços dos produtos e 
serviços a serem pagos a vista em dinheiro. (exceto baterias).

Os associados e seus dependentes (esposa e filhos menores de 18 anos) garantem descontos de 5% (cinco por cento) 
sobre os preços dos produtos (pneus) a serem pagos a vista em dinheiro, 12% (doze por cento) sobre os preços dos 
serviços a serem pagos a vista em dinheiro e cartão.

RAFA PNEUS AUTO CENTER
Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº. 2065 - Pozzobon - FONE: (17) 3421-3175

VEÍCULOS - AUTO ELÉTRICO

VEÍCULOS - BORRACHARIA

VEÍCULOS - VISTORIAS
VISTORI - VISTORIAS VEICULARES
Avenida Deputado Aureo Ferreira, n.º 842 - FONE: (17) 99767-6372

Associados e seus dependentes pagam R$ 80,00 na vistoria de carros, motos e vans, e R$110,00 em vistorias de 
caminhões.
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