O Sindigêneros Caxias auxilia os comerciantes em suas mais variadas necessidades, oferecendo
diversos tipos de apoio com o objetivo de fortalecer e desenvolver o empresariado do setor.

Assistência Jurídica

Nosso escritório de advocacia Branco e Miele, presta defesa gratuita de processos de autuação
(somente associados da categoria), em Vigilância Sanitária, Inmetro e orientações trabalhistas.
Assistência jurídica consultiva gratuita nas áreas: trabalhista, tributária, cível e comercial,
extensiva também aos sócios diretores das empresas associadas. No caso de utilização de
processos o convênio firmado com a banca de advogados, proporciona aos associados
descontos nas tabelas utilizadas. Consulte os descontos.

Central de Informações

As empresas associadas podem obter informações junto a entidade via telefone ou e-mail, sobre
diversos assuntos, principalmente na área trabalhista.

Núcleo de Treinamento

O Sindigêneros coloca a disposição dos associados: salas de cursos, auditórios com recursos
audiovisuais: tv, e datashow. Realiza cursos abertos com treinamentos especializados em
parceria com a AGAS, SENAC e SEBRAE.

Identificação Visual - Cartazes

Os associados do Sindigêneros possuem a disposição, diversos cartazes de orientação e
sinalização de uso obrigatório, previstos na legislação.

Convênios

Para sua comodidade e bem-estar, o sindicato propicia diversos convênios em diferentes áreas.
Por meio de parceiros, conseguimos oferecer descontos e vantagens aos nossos associados,
tanto da categoria supermercadista como os dos demais gêneros.

Saúde
Planos de Saúde Círculo e Fátima

Os convênios com os Planos de Saúde Círculo e Fátima Saúde, possuem valores e carências
reduzidos, abrangendo consultas, exames, procedimentos ambulatoriais e internação hospitalar,
para empresários, sócios, dependentes e funcionários. Os usuários dos Planos de Saúde, por
intermédio do Sindigêneros, contam ainda com convênio funeral. Consulte valores com o
Sindigêneros.

Medicina do Trabalho
Convênio com Plano Fátima Saúde e Círculo Operário, com serviço especializado em Medicina
do Trabalho, com equipe de médicos e engenheiros do trabalho, técnicos de segurança e
realização de exames médicos admissional, demissional e periódicos, além do PCMSO e
PPRA. O convênio também possui Planos de Acidente de Trabalho. Consulte valores com o
Sindigêneros.

Emergência Médica

Emercor e Resgate Sul

O convênio oferece ambulâncias em emergências médicas e atendimento de curativos, com área
protegida 24h e disque enfermagem, com atendimento para medicamentos e curativos. Consulte
valores com o Sindigêneros.

Exames Clínicos

Este convênio com a Sul Diagnóstico por imagem oferece descontos diferenciados em exames
como ecografia e raio x, entre outros. Consulte os descontos.
Endereço: Av. Júlio de Castilhos, 2095 – Centro – Telefone: (54) 3223-0222

Odontologia

As parcerias com as Cerbaro Odontologia e OdontoClínica oferece consultas e procedimentos
odontológicos com descontos especiais. A Cerbaro Odontologia concede desconto de até 30%
conforme procedimento.
A Odonto Clinica Caxias, também concede desconto de até 30%, conforme procedimento. A
clínica possui a Orto Clínica Caxias, que concede descontos em aparelhos odontológicos.
Consulte os descontos.
Endereços:
Cerbaro Odontologia: Rua Vinte de Setembro, 2060 - Centro - Telefone: (54) 3214-1944
OdontoClínica: Av. Rio Branco, 209 – São Pelegrino - Telefone: (54) 3223-2740

Nutrição

Nosso convênio com a Clínica de Nutrição – Nutrymais, oferece 30% de desconto em consultas e
acompanhamento nutricional.
Endereço: Rua Pinheiro Machado, 2569 - Sala 21-22 – Centro - Telefone: (54) 3027-2359

Psicologia

Por meio do convênio firmado entre o sindicato e a psicóloga Thatiele Uroda - (CRP07/24879) é
concedido o desconto de 50% em consultas.
Endereço: Av. Rio Branco 1516- SL03. São Pelegrino - Telefone: (54) 9613 3747

Farmácia

Os associados do sindicato conseguem desconto de até 10%, em medicamentos e produtos de
higiene nas farmácias do Ipam. A farmácia também dispõe de pagamentos especiais com cartão
de crédito.
Endereços: Rua Pinheiro Machado, 2281- Centro e
Telefone: (54) 4009.7700

Rua Alfredo Chaves, 930 – Centro

Convênio Funeral

O convênio oferece cremação ou sepultamento, prevê o fornecimento de urna funerária, coroa de
flores, capela para velório, carro fúnebre, preparação do corpo, livro de presenças e cerimonial de
despedida. Caso o associado opte pela cremação, será incluso a urna para acomodação das
cinzas. Convênio válido para o Memorial São José e Capelas São José e São Francisco com
cobertura de despesas absorvidas pela conveniada até o valor contratado. Consulte valores
com o Sindigêneros.

Telefonia Celular

O sindicato possui convênio com empresas de telefonia móvel, Vivo e Claro, que oferece planos
empresariais ao associado com tarifas diferenciadas, benefício de substituição de aparelhos com
custo de ligações reduzidas, internet ilimitada, sem burocracia e atendimento especializado.
Consulte planos e valores com o Sindigêneros.

Certificação Digital

O Sindigêneros Caxias realiza a certificação digital através do Parceiro SAFE WEB, onde as
empresas podem efetuar a validação e emissão do Certificado Digital. A Validação é feita na
própria sede do sindicato, com valores acessíveis e descontos para escritórios contábeis.
Consulte planos e valores com o Sindigêneros.

Consulta Serasa

Consulta de CPF, CNPJ e informações atualizadas sobre o cadastro do seu cliente, pessoa física
ou jurídica, endereços para localização desse consumidor, fornecedor ou parceiro e telefones de
contato. Além de disponibilizar dados para a localização do consumidor, viabiliza a comunicação
com ele, por meio da carta-comunicado, que informa sobre o débito e dá as orientações para o
pagamento. Essa comunicação pode também incluir o boleto de cobrança, para facilitar e
estimular a quitação da dívida. Consulte planos e valores com o Sindigêneros.

Ensino

O convênio entre Sindigêneros e as instituições de ensino e cultura, oferece diversos descontos e
benefícios confira:
Faculdade Fátima: 10 a 30% de desconto conforme curso – www.fatimaeducacao.com.br
Faculdade Murialdo: 5 a 15% de desconto conforme o curso – www.faculdademurialdo.com.br
Senac: 20% de desconto nos cursos presenciais – www.senacrs.com.br
Sesc: Descontos com a carteirinha Sesc em cursos e atividades culturais - www.sesc-rs.com.br

Postos de Combustível

Nosso convênio oferece desconto de 6% em combustível e 10% na troca de óleo nos Postos
Rodeio e desconto de tabela fixa sobre o valor da bomba nos postos de combustível da Rede SIM
(Consulte os valores dos combustíveis nos postos e os endereços nos sites).
Postos Rodeio: www.postosrodeio.com.br
Rede SIM: www.simrede.com.br
Solicite cadastramento da placa dos automóveis beneficiados com os descontos junto ao
Sindigêneros.

Estética Automotiva

O convênio com a Multimarcas – Estética Automotiva, concede ao associado, 20% de desconto
em polimento automotivo e demais serviços.
Endereço: Avenida Benedicto Venturini, 541- Santa Lúcia - Telefone: (54) 3419-1839.

Academia

Os associados do Sindigêneros Caxias podem usufruir de descontos na Academia Corpo Meu, no
plano Corpo Meu Plus. A academia oferece além da musculação, muay thai e grupo de corrida,
aulas de zumba, pilates, aerojump, pump, GAP, funcional, hit mix, aeromix e circuito mix.
Consulte descontos.
Endereço: Rua do Guia Lopes, 330 – Centro - Telefone: (54) 3536-0098

Óticas

Os associados podem usufruir desconto 20% a vista e 10% a prazo em todos os produtos da
ótica, lentes, armações e óculos de sol.
Endereço: Av. Júlio de Castilhos, 1540 – Centro - Telefone: (54) 3025-3813.

Estacionamento

Associados do Sindigêneros Caxias têm isenção de 1h no estacionamento RG Park da Rua Os
18 do Forte, 1350 – Centro. Quando comparecer ao sindicato, basta solicitar o carimbo no
canhoto de estacionamento. Passada 1h de isenção, será cobrado o valor adicional.
Endereço: Rua Os 18 do Forte, 1350 – Centro.

Pizzaria

O convênio com a Tutti Pizza Delivery, concede 10% de desconto nos pedidos de tele-entrega de
qualquer tamanho e sabor.
Endereço: Rua Sinimbu, nº 35 – Sala 4 – Lourdes. Telefones: (54)3537-1943 ou 3537-1934
Vivo: 9 9943.1677

Claro: 9 9115.9624

Tim: 9 8156.8409

Aqui você é super!
Informações sobre os convênios e benefícios, contatar o Sindigêneros Caxias pelo telefone:
(54) 3223-8799 ou pelo e-mail: sindigeneros@sindigeneroscaxias.com.br

