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JÁ CONHECE SEU SINDICATO? VEJA OS 
BENEFÍCIOS DO SEMPRETURH PARA VOCÊ

SEMPRETURH é o sindicato que representa os tra-
balhadores em imobiliárias, agências de turismo, O

salões de beleza, casas de diversões, lavanderias, insti-
tuições beneficentes, empresas de manutenção de ele-
vadores e engraxates de Ribeirão Preto e região.

 Nossa política visa firmar acordos e convênios 
cada vez melhores para nossos representados. Dentro 
dessas parcerias, destacamos benefícios nas áreas da 
saúde, educação, lazer, serviços, entre outras. Confira, a 
seguir, alguns dos convênios para nossos associados.

ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO
• 1 (um) atendimento gratuito por mês

• Tratamentos clínicos dentários básicos

• Atendimento com hora marcada

• Agende com o sindicato por telefone

CONSULTAS MÉDICAS
• Convênio com a Clínica Independência, de Ribeirão

• Consultas a partir de R$ 15,00 para associados

• Limite de 1 (uma) consulta por mês

• Diversas especialidades médicas

• Solicitar guia de encaminhamento ao sindicato

• Endereço da clínica: Av. Independência, 777

HOSPEDAGENS E LAZER COM DESCONTOS

• Mais de 40 opções de hotéis e 
pousadas no litoral e interior

• Preços especiais em ingressos 
nas redes Cinemark e Cinépolis

• Parques temáticos e aquáticos 
com entradas mais baratas
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CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

PARCERIA COM
SESC RIBEIRÃO PRETO
• Estrutura completa de lazer e educação

• Piscinas, ginásios e espaços multifuncionais

• Biblioteca e salas de tecnologia e arte

• Endereço da unidade: Rua Tibiriça, 50

CLUBE DOS COMERCIÁRIOS
• Mais de 100 mil m² de área verde

• Parque aquático, lago, campo e quadras esportivas

• Playgrounds, churrasqueiras, lanchonete e mais

• Solicitar declaração de associação ao SEMPRETURH

• Entregar a declaração ao Sincomerciários Ribeirão

• Endereço do clube: Rua Ézio Luchiari, 500

SEJA ASSOCIADO!
Associar-se ao SEMPRETURH é fácil, barato e dá diversas vantagens

para o trabalhador, incluindo o acesso aos convênios que o sindicato
oferece, além de fortalecer sua categoria na luta por melhores salários!


