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Ser associado do SEMPRETURH é
contar com diversos benefícios!

SEMPRETURH trabalha incansavelmente para proporcionar melhores condições de trabalho e 
mais qualidade de vida aos nossos associados, firmando cada vez mais convênios e parcerias O

que dão direito a descontos e condições especiais nas áreas da saúde, educação, idiomas, lazer, 
serviços, entre outras. Confira alguns benefícios do sindicato exclusivos para nossos associados.

INTEGRAL DENTAL

 Temos convênio com a 
Integral Dental, uma rede de 
clínicas odontológicas e den-
tistas credenciados que aten-
dem em toda base territorial 
do sindicato.
 O benefício tem como 
objetivo oferecer aos nossos 
associados mais uma opção 
de tratamento dentário e bu-
cal, considerando o quanto 
o cuidado com os dentes é 
importante para melhorar a 
autoestima e, principalmente, 
preservar a saúde.
 O convênio também 
disponibiliza atendimento em 
todas as especialidades com 
elevado padrão de qualidade.

 Para os associados que 
aderirem ao plano Senior, são 
oferecidos procedimentos 
odontológicos com 40% a 60% 
de desconto, ou até mesmo 

GRATUITOS. Consulte em nos-
so site www.sempreturh.com.br 
a lista completa de custos e a 
relação com todos os estabe-
lecimentos credenciados.

CLÍNICA INDEPENDÊNCIA

 O SEMPRETURH mantém 
convênio com a Clínica Inde-
pendência, que disponibiliza 
aos nossos associados todas as 
especialidades médicas, tanto 
em consultas quanto em exa-
mes laboratoriais.
 O preço da consulta é 
de R$ 15,00. O associado deve-
rá entrar em contato com o sin-
dicato por telefone ou e-mail 
para agendar consulta/exame 
e apresentar holerite do último 

salário recebido. Limite de 1 
(uma) consulta por mês.
 Endereço: Avenida In-
dependência, 777 - Vila Seixas, 

Ribeirão Preto/SP.
 Horário de atendimento 
da clínica: De segunda a sába-
do, das 8h às 18h.

Filiado à



 Viaje com toda a família 
usando a parceria do SEMPRE-
TURH com a Sisnaturcard, um 
convênio que oferece descon-
tos em hospedagens e outras 
atrações recreativas, exclusi-
vamente para os associados 
ao sindicato.
 São oferecidos descon-
tos de 10% a 30% nas hospe-

dagens em hotéis, pousadas, 
colônias e chalés localizados 
em mais de 40 localidades, en-
tre cidades do litoral paulista 
(norte e sul), estâncias turísticas 
e até em outros estados.
 Para fazer sua reserva, 
acesse o site www.sisnaturcard.
com.br e clique no menu “or-
çamento”. Preencha todos os 

campos solicitados e leia aten-
tamente o regulamento de re-
servas. A Sisnaturcard comuni-
cará a forma de pagamento e 
a reserva. 
 Atenção: Os descontos 
só serão oferecidos aos asso-
ciados do SEMPRETURH, me-
diante confirmação por parte 
da Sisnaturcard e do sindicato.

HOSPEDAGENS COM DESCONTO - CONVÊNIO SISNATURCARD

VEJA ALGUMAS OPÇÕES DE DESTINOS:

SERRA NEGRA/29 UBATUBA/30 GRAMADO/79
 A parceria do SEMPRETURH com a Sisnaturcard também dá aos associados ao sindicato 
desconto de 10% a 20% no preço dos ingressos em cinemas, parques aquáticos e parques de di-
versões. Peça seus ingressos pelo site www.sisnaturcard.com.br na área “Cinemas e Parques”.

VEJA ALGUNS DOS CINEMAS E PARQUES CREDENCIADOS:
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 Andar distante daque-
les que protegem você nunca 
foi a melhor alternativa, não é 

mesmo? Então, mais perigoso 
ainda é andar longe de sua en-
tidade sindical, principalmente 
nos dias de hoje em que o atu-
al governo criou todas as ferra-
mentas possíveis para retirar os 
direitos conquistados pelo seu 
sindicato através dessa infeliz 
reforma trabalhista. 
 Sendo assim, preocu-
pados com o futuro dos nossos 
companheiros e companhei-
ras, estamos aqui, mais uma 
vez, convidando a todos para 

fazerem parte da familia SEM-
PRETURH. Não deixe que seus 
direitos sejam simplesmente jo-
gados na lata do lixo, junte-se 
ao SEMPRETURH e faça parte 
dessa familia que luta e cuida 
de você. 
 SEJAM BEM-VINDOS! 
VEJAM OS BENEFÍCIOS QUE O 
SINDICATO CONQUISTOU PARA 
VOCÊ.

Rogério José Gomes Cardoso
Presidente da FETHESP

Ser associado é sempre a melhor alternativa
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PARQUE AQUÁTICO MAGIC GARDENS

A parceria entre o SEMPRETURH e a Santa 
Casa de Ribeirão oferece diversos tipos de 

planos de saúde. Hospital Santa Casa:
Av. Saudade, 456 - Ribeirão Preto/SP
Centro Clínico: R. Pernambuco, 176 - 

Ribeirão Preto/SP. Para saber mais, entre em 
contato com o sindicato: (16) 3103-3530

Rua Piracicaba, 1726 - Jardim
Paulista, Ribeirão Preto/SP - CEP 14090-230
Telefone: (16) 98183-2818 | Contato: João

Preços especiais para associados e brindes.

Desconto especial nas mensalidades para
associados/dependentes do SEMPRETURH

Endereço: Rua Romeu Ceoloto, 300
- Campos Elíseos, Ribeirão Preto/SP

Telefone: (16) 3024-3800

Unidade Ribeirão Preto

40% de desconto, durante todo o curso, para 
associados ao sindicato. (Válido apenas 
para calouros, e não para quem já é aluno).

Lava Rápido
Jardim Paulista

 O atendimento é gra-
tuito e é realizado às segun-
das-feiras. São oferecidos tra-
tamentos clínicos dentários 
básicos, como restaurações, 
limpeza e extrações simples. O 

MAIS BENEFÍCIOS DO SINDICATO PARA NOSSOS ASSOCIADOS

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO

associado pode utilizar o servi-
ço uma vez por mês. É neces-
sário marcar consulta pelo tel. 
(16) 3103-3530 e apresentar o 
holerite do último salário rece-
bido.

 Além de contar com 
uma das maiores e mais incrí-
veis piscinas de ondas do Brasil, 
o Magic Gardens tem ainda 
Piscinas de Biribol, Playground 
com rampa aquática, Piscina 
Semi-Olímpica e duas pistas de 
Toboágua. Outro grande des-
taque é a Piscina de Rio Lento, 
com estrutura de pedras e 450 
metros de um maravilhoso per-
curso. Nosso convênio oferece 
preços especiais para toda a 
família (marido/esposa/filho) 
até 18 anos ou até 24 anos 
com comprovação de estudo.

Av. Jornalista Antônio Carlos Pinho Santana, 2501 - Orestes
Lopes de Camargo, Ribeirão Preto/SP | Tel: (16) 3975-8999
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 O SEMPRETURH possui convênio com o Clube dos Comerciários de Ribeirão Preto. Para 
utilizar o benefício, nosso associado deverá solicitar uma declaração de associação na sede 
do SEMPRETURH ou pelo e-mail: sempreturh@gmail.com. Em seguida, deverá entregar a de-
claração no Sincomerciários, que está localizado na Rua General Osório, 782 (sobreloja) - 
Centro, Ribeirão Preto/SP | Tel.: (16) 3519-3500

 Desconto de 50% na matrícula e de 
30% nas parcelas do curso de inglês nas mo-
dalides Class e Way. Válido para as unidades:

Centro: R. Campos Salles, 385
Tel.: (16) 3931-4245

Ribeirânia: Av. Costábile Romano, 2675
Tel.: (16) 3931-4472

Jd. Paulista: Av. Treze de Maio, 831
Tel.: (16) 3629-3699

Sumarezinho: Av Antonio e Helena Zerrener, 
1500 | Tel.: (16) 3013-8150

 Desconto de 33% nas parcelas do cur-
so regular de inglês ou espanhol (adulto - aci-
ma de 13 anos) + 1 parcela bônus. Desconto 
de 20% nas parcelas do curso regular de in-
glês (infantil - a partir de 3 anos) +1 parcela 
bônus. Válido para as unidades:

Alto da Boa Vista: R. Inácio Luíz Pinto, 170
- Ribeirão Preto/SP | Tel.: (16) 3621-4758

Independência: Av. Independência, 559
- Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto/SP

Tel.: (16) 4009-5658

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

Tel.: (16) 3625-4652. Preços 
especiais para associados

Pet Shop
Mundo dos 

Animais
Rua Prudente de Morais, 543 
- Centro, Ribeirão Preto/SP
Tel.: (16) 3635-2090. Preços 
especiais para associados

Ótica
Trés

Rua Teodomiro Uchôa Neto, 
170 - Pres. Medici,
Ribeirão Preto/SP

Telefone: (16) 3618-0883

Drogaria
Cia da
Saúde

Av. Dr. Oscar de Moura Lacerda, 1520 - In-
dependência, Ribeirão Preto/SP

Telefone: 0800 707 1010

Rua Ramos de Azevedo, 423
- Jardim Paulista, Ribeirão Preto/SP

Telefone: 0800 18 3566
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