
Comunicado                   

 

  Convênios                                                                                                                           

23 de novembro de 2000 

 

 

A Diretoria da ADUFSCar comunica aos seus associados a relação dos convênios 

existentes. 

Lembramos que os sócios necesssitam   apresentar a carteirinha da ADUFSCar 

para ter direito às vantagens oferecidas.  

 

 

1. CORP&LINE 
 A Clínica Corp&Line oferece várias opções de tratamentos estéticos. Dentre eles 

os de gordura localizada, celulite, estrias, flacidez, emagrecimento, massagem, 

termoterapia, mesoterapia, rejuvenescimento facial, manchas, peelings, botox, 

restylane. É oferecido também trabalho postural através do método francês iso-

stretching e atendimento fisioterápico nas áreas de: ortopedia, respiratória, 

reumatologia, pediatria ginecologia e obstetrícia (pré e pós-parto), preventiva e 

neurologia. 

 Vantagens para os associados: descontos de 5 a 15% ou prazos especiais para 

pagamento, dependendo do tratamento; a avaliação é gratuita. 

 Endereço: Rua Visconde de Inhauma, 1264 - Centro. Fone/Fax: 272-8174. 

 

 

2. SIDHARTA SÃO CARLOS - Estilo Indiano em Roupas, Artesanatos e Acessórios 
A Sidharta São Carlos é uma opção de compras de roupas, artesanatos e 

acessórios importados e nacionais. 

Vantagens para os associados: descontos de 7% no preço à vista ou em compras 

a partir de R$ 100,00; parcelamento em 3 vezes com cheques pré-datados sem juros. 



Periodicamente, estarão sendo oferecidas promoções que variam de 5% a 40%, em 

parte considerável do estoque. 

Endereço: Rua Conde do Pinhal, 1708 - Centro. Fone: 279-1128/9702-0737 - e-

mail: mira@quasar.com.br 

 

 

3. CLINVET - Plano de Saúde Animal para Cães e Gatos 
O Centro Clínico e Laboratorial Veterinário São Francisco de Assis, em parceria 

com a ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), traz para o nosso 

município o "Plano de Saúde Animal CLINVET" e o primeiro Laboratório de Patologia 

Clínica para Pequenos Animais. 

Vantagens para os associados: O Plano de Saúde Animal compreende dois tipos: 

o Master e o Plus, e oferece consultas normais e emergenciais (24 horas ao dia), 

cirurgias, vacinações, vermifugações e exames laboratoriais, tais como: de fezes, 

hemogramas, urinálises, dermatológicos, citológicos e bioquímicos. O Centro possui 

duas salas de atendimento clínico, sala de anamnese, sala de espera, laboratório de 

análises, banho e tosa, Pet Shop, sala de cirurgia com anestesia inalatória, bisturi 

elétrico, ressuscitador respiratório manual, ultrassom para tartarectomia (Odontologia 

Veterinária), dentre outros. Para particulares, o custo das mensalidades é de R$ 30,00 e 

R$ 16,00 para animais titulares e R$ 10,00 e R$ 5,00 para os dependentes, 

respectivamente. O Centro Veterinário oferece aos associados da ADUFSCar um 

desconto aos animais titulares; assim sendo, o custo decresce para R$ 18,00 e R$ 14,00, 

respectivamente. Quanto aos atendimentos particulares, oferece um desconto de 20% 

para consultas e de 10% nos demais serviços. 

Contatos: Escritório e Plano de Saúde Animal - Fone: 274-9250 (Márcia).  ACISC: 

272-4616. 

                          Centro Veterinário São Francisco de Assis: 271-0427.  

                        Rua Dona Eliza B. M. de Barros, 257 - Vila Nery 

 

 

 

4. NOSSA ESCOLA DE IDIOMAS CCAA-SÃO CARLOS 
   A CCAA de São Carlos oferece as seguintes vantagens para os associados da 

ADUFSCar: descontos de 25% a 50% nas parcelas, de acordo com a turma e horário 

escolhidos para os cursos de inglês no segundo semestre de 2000. Esses descontos 

estendem-se também para os dependentes diretos (matrículas abertas). 

Endereço: Rua 13 de Maio, 2102 - Centro.  Fone/Fax: (16) 272-8998. 

mailto:mira@quasar.com.br


 
 

5. CLÍNICA CIAM  
A Clínica CIAM reúne profissionais das áreas de medicina, terapia ocupacional, 

educação física e estética facial e corporal. O Centro de Estética Facial e Corporal da 

Clínica oferece tratamentos para o público masculino e feminino, tais como: limpeza de 

pele, hidratação facial, tratamento para peles acneicas, tratamento para manchas e 

rejuvenescimento facial. Os serviços prestados pelo Centro de Estética Corporal são 

destinados ao público feminino, tais como: tratamento para celulite, tratamento para 

gordura localizada, tratamento para flacidez muscular e remodelagem corporal. 

Terapia Ocupacional – O serviço se destina a pessoas com problemas como dores 

nas costas, dores de cabeça, problemas posturais como escoliose, problemas articulares 

como artrite, seqüelas de acidentes vasculares, poliomelite, pós-pólio, diabetes, asma, etc. 

Vantagens - A Clínica oferece descontos de 15% em todos os serviços prestados 

aos associados da ADUFSCar. Os atendimentos para tratamentos corporais se dará após 

avaliação gratuita, onde será definido o número de sessões necessárias, o custo do 

tratamento e as formas de pagamento. 

Endereço: Rua 28 de Setembro, 2.073 – Centro - Tel.: 271-5943 

 

 

6. CLINFISIO 
A CLINFISIO – Clínica de Terapia Tradicional Chinesa e Fisioterapia (antiga 

CLIMED), atua nas áreas de acupuntura, fisioterapia, ginástica passiva e tratamentos 

estéticos – endermoterapia e bronzeamento artificial. A Clínica  não oferece mais os 

seguintes tratamentos: homeopatia, medicina ortomolecular e mesoterapia. 

A Clínica oferece: Fisioterapia – sessões individuais e em grupo; home-care (com 

atendimento domiciliar). Acupuntura e Aurícula Acupuntura – técnica chinesa para o 

tratamento de dores, insônia, antitabagismo, controle de peso, stress, depressão. 

Depilação a laser com a moderna tecnologia “Light Sheer”. 

Vantagens – A Clinfisio oferece aos nossos associados descontos de 10%. Para 

grupos acima de 3, 5 ou 10 pessoas os descontos são de 15, 20 e 25%, respectivamente. 

São oferecidas três sessões grátis aos interessados. 

Endereço: Rua Princesa Isabel, 379 – Vila Pureza – próximo à Santa Casa, 

Tel.: 270-8429 

 

 

7. FARMÁCIA ALEXANDRINA 
A Farmácia Alexandrina - Manipulação de Fórmulas (Homeopatia, Produtos 

Naturais, Drogaria)  oferece as seguintes vantagens para os associados da ADUFSCar e 

seus dependentes: 10% sobre os preços de venda de medicamentos e 5% sobre os de 

perfumaria, mais 30 dias no cheque pré-datado; 15% no pagamento à vista na compra de 



medicamentos e 5% na compra de perfumaria; 50 dias no cheque, sem desconto, nos 

medicamentos. 

Endereço: Rua Dona Alexandrina, 13 – Centro   -   Tel.: 271-5293 

 

 

8. FARMÁCIA NATUREZA 
Todo tipo de drogas e medicamentos, com desconto de 30% nas compras a vista, 

e 20% nas compras a prazo, com cheque pré-datado. 

Endereço: Rua 9 de Julho, 1280 - Centro - Tel: (016)272-5310 

 

 

9. FARMÁCIA AMAZON 

Fornecimento de mercadorias com desconto de 10% nas compras a vista, ou 

prazo de 30 dias no cheque. 

Endereço: Rua José Bonifácio, 1071 - Tel:  274-2451 

 

 

10. SERVICENTRO FERNÃO DIAS (Posto de Gasolina) 
Abastecimento de veículos, lubrificações, trocas de óleo e lavagens. Vantagens: 

Super ducha grátis, com abastecimento acima de 20 litros. Ducha grátis mais aspirador, 

com abastecimento acima de 40 litros. Pagamento via cartão de crédito ou com cheque 

pré-datado para 30 dias, com o preço da bomba à vista. 

Endereço: Av. Prof. Luiz Augusto de Oliveira, 133   -   Tel: (016)261-4337 

 

 

11. MECÂNICA SÓFIAT 
Especializada em reparação de veículos automotores das linhas Fiat, Ford, Volks 

e GM. Socorro no local. 20% de desconto nos pagamentos à vista e 10% nos cheques 

pré-datados. 

Endereço: Rua Coronel Leopoldo Prado, 587 – Vila Prado - Tel: (016)275-2254 

 

 

12. CRISLEN OPTICA & FOTOS 



Óculos, revelação de fotos, câmeras fotográficas, fitas de vídeo e K7, etc. 

Desconto de 15% para faturamento em 30 dias, ou até 4 vezes sem acréscimo. 

Endereço: Rua 9 de Julho, 1083, Loja 1 - Tel: (016)272-0400 

 

 

13. TOTÓ CARNE LTDA - PET SHOP 
Especializado em alimentação e cuidados com higiene e embelezamento de cães 

e gatos; prazo de 28 dias no cheque para comida pronta e carne cozida para cães e gatos; 

prazo de 15 dias no cheque para tosa e banho, carnes cruas, arroz parboilizado, rações, 

etc. 

Endereço: Rua Padre Teixeira, 2667 - Tel: (016)271-5825 

 

 

14. SALÃO DE BELEZA (SILVANA CABELEIREIRO) 
Serviços de cabelo, manicure, pedicure, depilação, etc, com desconto de 5%  

(OBS: há que marcar horário). 

Endereço: Rua dos Inconfidentes, 410 - Cidade Jardim - Tel: (016)261-4523 

 

 

15. NATURALLIE – PRODUTOS NATURAIS 
Cereais, produtos fitoterápicos, dietéticos, suprimentos nutricionais, livros, 

incensos, etc. Prazo de 45 dias para o pagamento das compras feitas com cheque. 

Endereço: R. Aquidaban, 980–Centro e Rua Miguel Petroni, 1420 – Sala 2, Sta 

Paula - Tel: 272-4035 

 

 

16. BOMPROPÉ-PODOLOGIA 
Tratamento para os pés de diabéticos, calos com núcleo, olho-de-peixe, massagem 

para os pés, correção de órtese para unha encravada, auxílio no tratamento de micose das 

unhas, etc.15% de desconto nos pagamentos à vista e 10% nos cheques pré-datados. 

Endereço:  Rua General Osório, 1159 – Centro - Tel: (016)272-9744 

 

  

17. PÍLDORA – FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO 
 A Píldora – Farmácia e Manipulação está preparada para manipular fórmulas das 

diversas especialidades médicas, com medicamentos alopáticos e homeopáticos. 



Trabalha também com linhas de produtos industrializados. Está voltada para a 

orientação e educação sobre o uso adequado dos medicamentos e demais produtos que 

contenham substâncias farmacologicamente ativas: manipulação de fórmulas em geral; 

ortomolecular; homeopatia; fitoterapia (produtos naturais); florais – cápsulas, chás, 

condicionadores, creme, creme vaginal, floral em creme, floral gota, floral spray para 

ambiente, gaze medicamentosa, gliceróleo, loção, óvulo, pastas, pomada, protetor 

solar, shampoo, solução, supositório, suspensão, talco, xarope -. Apis flora; 

fitomed/herbarium; produtos dietéticos; adoçantes; fitoflorais; schraiber, weleda; hn 

cristiano; nativa e natural – colírios, cosméticos aromaterapia, cosméticos florais, 

cosméticos homeopáticos, dietéticos, fitoterápicos, gengibre, mel, mel com própolis, 

óleo essencial, pasta dental homeopática, sabonetes aromáticos, spray de própolis, 

xaropes. 

Vantagens para os associados: desconto de 10% nos preços dos produtos 

manipulados, previstos para pagamento à vista. 

 Endereço: Rua Quinze de Novembro, 1805 - Centro. Fone: 274-8996/fax: 270-

2304. 

 

 

18. UNIVERSE – ENGLISH SCHOOL 
A Universe – English School – Inglês em 12 meses é concessionária oficial da 

metodologia Menthal English, que direciona e informa sobre o diferencial de um sistema 

de ensino, em que o aluno aprende o idioma de forma rápida e natural. Método: natural, 

fazendo com que o aluno aprenda uma língua estrangeira da mesma forma que 

aprendeu sua língua nativa, fazendo associações entre sons e imagens dentro de seu 

ambiente de convívio, assim como uma criança aprende a falar. Sistema de Ensino: o 

curso tem duração de 12 meses; ênfase em conversação desde o início do aprendizado; 

número de alunos reduzidos por sala de aula (máximo de 06 alunos); horários flexíveis 

e programáveis; turmas homogêneas (alunos com mesmo nível de aprendizado).  

Vantagens para os associados: isenção de matrícula, descontos de cerca de 50% 

no valor das mensalidades (são 13 mensalidades de R$ 79,00) e desconto de mais de 

60% no preço do material didático, valendo para qualquer período do curso: básico, 

intermediário ou avançado.. 

Endereço: Rua 13 de Maio, 1732 – Centro.  Fone/fax: 271-8060 

 

 

19.  MARCELO AUTO ELÉTRICO 



           Marcelo Auto Elétrico presta serviços relacionados com a parte elétrica e com 

injeção eletrônica em carros, e realiza venda de peças e baterias para todos os tipos de 

veículos. 

           Vantagens para os associados: prazo de até 45 dias no cheque; 10% de desconto 

na compra de peças; 50% de desconto no preço dos serviços; garantia total de seis 

meses. 

     Endereço: Rua Antônio Blanco, 420 – Tijuco Preto.  Fone: 261-3210 

 

 

20. CONTATO – ORGANIZAÇÃO & EVENTOS 
 A Contato – Organização & Eventos é uma empresa voltada para a organização 

dos mais diferentes tipos de eventos, como casamentos, coquetéis, formaturas, 

convenções, congressos, feiras, eventos esportivos e empresariais, lançamento de 

produtos, vernissages, inaugurações, coffe break, aniversários, etc. 

           Vantagens para os associados: O acordo da ADUFSCar com esta empresa é no 

sentido de uma “prestação de serviços” e não de um convênio. Os orçamentos incluirão, 

para os associados do nosso sindicato, alternativas para apreciação e escolha, em que 

poderão ser oferecidos descontos de 10 a 20% dentro dos eventos solicitados. 

 Endereço: Rua Padre Teixeira, 1.662  -  Fone: 270-8910 

 

21. BANCO SUDAMERIS 
A ADUFSCar está viabilizando a assinatura de um convênio com o Banco Sudameris, 

que deverá acontecer nos próximos 10 ou 15 dias. O Banco Sudameris  oferece aos 

associados da ADUFSCar diversas modalidades de crédito “com condições competitivas 

de crédito”, com consignação em folha de pagamento.  Tipos de operação: empréstimos 

(crédito pessoal) com prazos de 01 a 36 meses, com taxas pré-fixadas de 3,00% ao mês - 

podendo atingir 2,9% - (valor mínimo: R$ 500,00; valor máximo: R$ 15.000,00);  CDC-

Veículos a partir do ano de fabricação 95: 01 a 24 meses – 1,99% ao mês; 25 a 36 meses 

– 2,10% ao mês (valor mínimo: R$ 3.000,00; valor máximo – 90% do valor do veículo). 

OBS: há que adicionar “taxa de abertura de crédito”de R$ 30,00, IOF e Seguro 

Prestamista (seguro de vida) : prêmio do seguro = valor da operação x 0,084 x número de 

meses.  

Vantagens para os associados: as condições e propostas – “competitivas” -  supra 

citadas só valerão para todos os associados da ADUFSCar  em caso de assinatura do 

convênio, o que deverá acontecer. O sindicato intermediará o encaminhamento das 

solicitações de empréstimo dos associados, que não precisarão abrir conta no Banco. 

      Endereço: Rua Major José Inácio, 2032  -  Fone: 274-4111/fax: 272-5247   

 
 

22. UNIODONTO 



 A  ADUFSCar está em fase final de assinatura de um convênio com a UNIODONTO 

de São Carlos. Como já informamos via e-mail, o representante da empresa tem dado 

plantões da nossa Sede fazendo inscrições de docentes interessados.  

 Vantagens para os associados: o plano que está sendo proposto é o seguinte: o 

cliente paga – inclusive para os dependentes -  uma taxa de inscrição de R$ 12,00 (doze 

reais) + uma mensalidade de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos). O pagamento do 

serviço prestado é calculado multiplicando-se um índice de 0,18 pela U.S.O. (Unidade 

de Serviço Odontológico), cuja tabela de valores está disponível na Sede da ADUFSCar. 

Para se ter uma idéia, damos os seguintes exemplos: (a) Aprofundamento sulco 

gengívico-vestibular, cuja USO é igual a 358,0. Então o preço a ser pago é 0,18 x 358,0 = 

R$ 64,44; (b) Consultas/emergências – o valor da consulta para orçamento tem uma USO 

igual a 34,0. Portanto o preço será 34,0 x 0,18 = R$ 6,12. 

 OBS: Não há carência; segundo informação dada pelo representante da 

UNIODONTO, os preços propostos representam de 30 a 60% do preço cobrado na praça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicado                    

 

 Especial - Convênios                                                                                                                  

28 de junho de 2000 

 

 

A Diretoria da ADUFSCar comunica aos seus associados que foram fechados 

novos convênios.  

Lembramos que o sócio da nossa entidade tem apenas de apresentar a 

carteirinha de associado para ter direito às vantagens oferecidas.  

 

2. CORP&LINE 
 A Clínica Corp&Line oferece várias opções de tratamentos estéticos. Dentre eles 

os de gordura localizada, celulite, estrias, flacidez, emagrecimento, massagem, 

termoterapia, mesoterapia, rejuvenescimento facial, manchas, peelings, botox, 

restylane. É oferecido também trabalho postural através do método francês iso-

stretching e atendimento fisioterápico nas áreas de: ortopedia, respiratória, 

reumatologia, pediatria ginecologia e obstetrícia (pré e pós-parto), preventiva e 

neurologia. 

 Vantagens para os associados: descontos de 5 a 15% ou prazos especiais para 

pagamento, dependendo do tratamento; a avaliação é gratuita. 

 Endereço: Rua Visconde de Inhauma, 1264 - Centro. Fone/Fax: 272-8174. 

 

9. SIDHARTA SÃO CARLOS - Estilo Indiano em Roupas, 

Artesanatos e Acessórios 
A Sidharta São Carlos é uma opção de compras de roupas, artesanatos e 

acessórios importados e nacionais. 

Vantagens para os associados: descontos de 7% no preço à vista ou em compras 

a partir de R$ 100,00; parcelamento em 3 vezes com cheques pré-datados sem juros. 

Periodicamente, estarão sendo oferecidas promoções que variam de 5% a 40%, em 

parte considerável do estoque. 



Endereço: Rua Conde do Pinhal, 1708 - Centro. Fone: 279-1128/9702-0737 - e-

mail: mira@quasar.com.br 

 

10. CLINVET - Plano de Saúde Animal para Cães e Gatos 
O Centro Clínico e Laboratorial Veterinário São Francisco de Assis, em parceria 

com a ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), traz para o nosso 

município o "Plano de Saúde Animal CLINVET" e o primeiro Laboratório de Patologia 

Clínica para Pequenos Animais. 

Vantagens para os associados: O Plano de Saúde Animal compreende dois tipos: 

o Master e o Plus, e oferece consultas normais e emergenciais (24 horas ao dia), 

cirurgias, vacinações, vermifugações e exames laboratoriais, tais como: de fezes, 

hemogramas, urinálises, dermatológicos, citológicos e bioquímicos. O Centro possui 

duas salas de atendimento clínico, sala de anamnese, sala de espera, laboratório de 

análises, banho e tosa, Pet Shop, sala de cirurgia com anestesia inalatória, bisturi 

elétrico, ressuscitador respiratório manual, ultrassom para tartarectomia (Odontologia 

Veterinária), dentre outros. Para particulares, o custo das mensalidades é de R$ 30,00 e 

R$ 16,00 para animais titulares e R$ 10,00 e R$ 5,00 para os dependentes, 

respectivamente. O Centro Veterinário oferece aos associados da ADUFSCar um 

desconto aos animais titulares; assim sendo, o custo decresce para R$ 18,00 e R$ 14,00, 

respectivamente. Quanto aos atendimentos particulares, oferece um desconto de 20% 

para consultas e de 10% nos demais serviços. 

Contatos: Escritório e Plano de Saúde Animal - Fone: 274-9250 (Márcia).  ACISC: 

272-4616. 

                          Centro Veterinário São Francisco de Assis: 271-0427.  

                        Rua Dona Eliza B. M. de Barros, 257 - Vila Nery 

 

 

11. NOSSA ESCOLA DE IDIOMAS CCAA-SÃO CARLOS 
   A CCAA de São Carlos oferece as seguintes vantagens para os associados da 

ADUFSCar: descontos de 25% a 50% nas parcelas, de acordo com a turma e horário 

escolhidos para os cursos de inglês no segundo semestre de 2000. Esses descontos 

estendem-se também para os dependentes diretos (matrículas abertas). 

Endereço: Rua 13 de Maio, 2102 - Centro.  Fone/Fax: (16) 272-8998. 

 

Convênios anteriores (já divulgados): 
 

1. CLÍNICA CIAM  

mailto:mira@quasar.com.br


A Clínica CIAM reúne profissionais das áreas de medicina, terapia ocupacional, 

educação física e estética facial e corporal. O Centro de Estética Facial e Corporal da 

Clínica oferece tratamentos para o público masculino e feminino, tais como: limpeza de 

pele, hidratação facial, tratamento para peles acneicas, tratamento para manchas e 

rejuvenescimento facial. Os serviços prestados pelo Centro de Estética Corporal são 

destinados ao público feminino, tais como: tratamento para celulite, tratamento para 

gordura localizada, tratamento para flacidez muscular e remodelagem corporal. 

Terapia Ocupacional – O serviço se destina a pessoas com problemas como dores 

nas costas, dores de cabeça, problemas posturais como escoliose, problemas articulares 

como artrite, seqüelas de acidentes vasculares, poliomelite, pós-pólio, diabetes, asma, etc. 

Vantagens - A Clínica oferece descontos de 15% em todos os serviços prestados 

aos associados da ADUFSCar. Os atendimentos para tratamentos corporais se dará após 

avaliação gratuita, onde será definido o número de sessões necessárias, o custo do 

tratamento e as formas de pagamento. 

Endereço: Rua 28 de Setembro, 2.073 – Centro - Tel.: 271-5943 

 

2. CLINFISIO 
A CLINFISIO – Clínica de Terapia Tradicional Chinesa e Fisioterapia (antiga 

CLIMED), atua nas áreas de acupuntura, fisioterapia, ginástica passiva e tratamentos 

estéticos – endermoterapia e bronzeamento artificial. A Clínica  não oferece mais os 

seguintes tratamentos: homeopatia, medicina ortomolecular e mesoterapia. 

A Clínica oferece: Fisioterapia – sessões individuais e em grupo; home-care (com 

atendimento domiciliar). Acupuntura e Aurícula Acupuntura – técnica chinesa para o 

tratamento de dores, insônia, antitabagismo, controle de peso, stress, depressão. 

Depilação a laser com a moderna tecnologia “Light Sheer”. 

Vantagens – A Clinfisio oferece aos nossos associados descontos de 10%. Para 

grupos acima de 3, 5 ou 10 pessoas os descontos são de 15, 20 e 25%, respectivamente. 

São oferecidas três sessões grátis aos interessados. 

Endereço: Rua Princesa Isabel, 379 – Vila Pureza – próximo à Santa Casa, 

Tel.: 270-8429 
 

3. FARMÁCIA ALEXANDRINA 
A Farmácia Alexandrina - Manipulação de Fórmulas (Homeopatia, Produtos 

Naturais, Drogaria)  oferece as seguintes vantagens para os associados da ADUFSCar e 

seus dependentes: 10% sobre os preços de venda de medicamentos e 5% sobre os de 

perfumaria, mais 30 dias no cheque pré-datado; 15% no pagamento à vista na compra de 

medicamentos e 5% na compra de perfumaria; 50 dias no cheque, sem desconto, nos 

medicamentos. 

Endereço: Rua Dona Alexandrina, 13 – Centro   -   Tel.: 271-5293 

 

4. FARMÁCIA NATUREZA 



Todo tipo de drogas e medicamentos, com desconto de 30% nas compras a vista, 

e 20% nas compras a prazo, com cheque pré-datado. 

Endereço: Rua 9 de Julho, 1280 - Centro - Tel: (016)272-5310 

 

5. FARMÁCIA AMAZON 

Fornecimento de mercadorias com desconto de 10% nas compras a vista, ou 

prazo de 30 dias no cheque. 

Endereço: Rua José Bonifácio, 1071 - Tel:  274-2451 

 

 

 

6. SERVICENTRO FERNÃO DIAS (Posto de Gasolina) 
Abastecimento de veículos, lubrificações, trocas de óleo e lavagens. Vantagens: 

Super ducha grátis, com abastecimento acima de 20 litros. Ducha grátis mais aspirador, 

com abastecimento acima de 40 litros. Pagamento via cartão de crédito ou com cheque 

pré-datado para 30 dias, com o preço da bomba à vista. 

Endereço: Av. Prof. Luiz Augusto de Oliveira, 133   -   Tel: (016)261-4337 

 

 

7. MECÂNICA SÓFIAT 
Especializada em reparação de veículos automotores das linhas Fiat, Ford, Volks 

e GM. Socorro no local. 20% de desconto nos pagamentos à vista e 10% nos cheques 

pré-datados. 

Endereço: Rua Coronel Leopoldo Prado, 587 – Vila Prado - Tel: (016)275-2254 

 

8. CRISLEN OPTICA & FOTOS 
Óculos, revelação de fotos, câmeras fotográficas, fitas de vídeo e K7, etc. 

Desconto de 15% para faturamento em 30 dias, ou até 4 vezes sem acréscimo. 

Endereço: Rua 9 de Julho, 1083, Loja 1 - Tel: (016)272-0400 

 

9. TOTÓ CARNE LTDA - PET SHOP 
Especializado em alimentação e cuidados com higiene e embelezamento de cães 

e gatos; prazo de 28 dias no cheque para comida pronta e carne cozida para cães e gatos; 

prazo de 15 dias no cheque para tosa e banho, carnes cruas, arroz parboilizado, rações, 

etc. 



Endereço: Rua Padre Teixeira, 2667 - Tel: (016)271-5825 

 

10. SALÃO DE BELEZA (SILVANA CABELEIREIRO) 
Serviços de cabelo, manicure, pedicure, depilação, etc, com desconto de 5%  

(OBS: há que marcar horário). 

Endereço: Rua dos Inconfidentes, 410 - Cidade Jardim - Tel: (016)261-4523 

 

11. NATURALLIE – PRODUTOS NATURAIS 
Cereais, produtos fitoterápicos, dietéticos, suprimentos nutricionais, livros, 

incensos, etc. Prazo de 45 dias para o pagamento das compras feitas com cheque. 

Endereço: R. Aquidaban, 980–Centro e Rua Miguel Petroni, 1420 – Sala 2, Sta 

Paula - Tel: 272-4035 

 

12. BOMPROPÉ-PODOLOGIA 
Tratamento para os pés de diabéticos, calos com núcleo, olho-de-peixe, massagem 

para os pés, correção de órtese para unha encravada, auxílio no tratamento de micose das 

unhas, etc.15% de desconto nos pagamentos à vista e 10% nos cheques pré-datados. 

Endereço:  Rua General Osório, 1159 – Centro - Tel: (016)272-9744 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicado                     

 Especial – Convênios3                                                                                                         

22 de setembro de 2000 

 

 

A Diretoria da ADUFSCar comunica aos seus associados que foram fechados 

novos convênios.  

Lembramos que o sócio da nossa entidade tem apenas de apresentar a 

carteirinha de associado para ter direito às vantagens oferecidas.  

 

3. PÍLDORA – FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO 
 A Píldora – Farmácia e Manipulação está preparada para manipular fórmulas das 

diversas especialidades médicas, com medicamentos alopáticos e homeopáticos. 

Trabalha também com linhas de produtos industrializados. Está voltada para a 

orientação e educação sobre o uso adequado dos medicamentos e demais produtos que 

contenham substâncias farmacologicamente ativas: manipulação de fórmulas em geral; 

ortomolecular; homeopatia; fitoterapia (produtos naturais); florais – cápsulas, chás, 

condicionadores, creme, creme vaginal, floral em creme, floral gota, floral spray para 

ambiente, gaze medicamentosa, gliceróleo, loção, óvulo, pastas, pomada, protetor 

solar, shampoo, solução, supositório, suspensão, talco, xarope -. Apis flora; 

fitomed/herbarium; produtos dietéticos; adoçantes; fitoflorais; schraiber, weleda; hn 

cristiano; nativa e natural – colírios, cosméticos aromaterapia, cosméticos florais, 

cosméticos homeopáticos, dietéticos, fitoterápicos, gengibre, mel, mel com própolis, 

óleo essencial, pasta dental homeopática, sabonetes aromáticos, spray de própolis, 

xaropes. 

Vantagens para os associados: desconto de 10% nos preços dos produtos 

manipulados, previstos para pagamento à vista. 

 Endereço: Rua Quinze de Novembro, 1805 - Centro. Fone: 274-8996/fax: 270-

2304. 

 

12. UNIVERSE – ENGLISH SCHOOL 
A Universe – English School – Inglês em 12 meses é concessionária oficial da 

metodologia Menthal English, que direciona e informa sobre o diferencial de um sistema 

de ensino, em que o aluno aprende o idioma de forma rápida e natural. Método: natural, 



fazendo com que o aluno aprenda uma língua estrangeira da mesma forma que 

aprendeu sua língua nativa, fazendo associações entre sons e imagens dentro de seu 

ambiente de convívio, assim como uma criança aprende a falar. Sistema de Ensino: o 

curso tem duração de 12 meses; ênfase em conversação desde o início do aprendizado; 

número de alunos reduzidos por sala de aula (máximo de 06 alunos); horários flexíveis 

e programáveis; turmas homogêneas (alunos com mesmo nível de aprendizado).  

Vantagens para os associados: isenção de matrícula, descontos de cerca de 50% 

no valor das mensalidades (são 13 mensalidades de R$ 79,00) e desconto de mais de 

60% no preço do material didático, valendo para qualquer período do curso: básico, 

intermediário ou avançado.. 

Endereço: Rua 13 de Maio, 1732 – Centro.  Fone/fax: 271-8060 

 

3. MARCELO AUTO ELÉTRICO 

           Marcelo Auto Elétrico presta serviços relacionados com a parte elétrica e com 

injeção eletrônica em carros, e realiza venda de peças e baterias para todos os tipos de 

veículos. 

           Vantagens para os associados: prazo de até 45 dias no cheque; 10% de desconto 

na compra de peças; 50% de desconto no preço dos serviços; garantia total de seis 

meses. 

     Endereço: Rua Antônio Blanco, 420 – Tijuco Preto.  Fone: 261-3210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicado             

 

 Especial – Convênios 4                                                                                    07 de 

novembro de 2000 

 

A Diretoria da ADUFSCar comunica aos seus associados que foram fechados 

novos convênios e uma proposta de “prestação de serviços”. 

Lembramos que o sócio da nossa entidade tem apenas de apresentar a 

carteirinha de associado para ter direito às vantagens oferecidas.  

 

4. PÍLDORA – FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO 
 A Píldora – Farmácia e Manipulação está preparada para manipular fórmulas das 

diversas especialidades médicas, com medicamentos alopáticos e homeopáticos. 

Trabalha também com linhas de produtos industrializados. Está voltada para a 

orientação e educação sobre o uso adequado dos medicamentos e demais produtos que 

contenham substâncias farmacologicamente ativas: manipulação de fórmulas em geral; 

ortomolecular; homeopatia; fitoterapia (produtos naturais); florais – cápsulas, chás, 

condicionadores, creme, creme vaginal, floral em creme, floral gota, floral spray para 

ambiente, gaze medicamentosa, gliceróleo, loção, óvulo, pastas, pomada, protetor 

solar, shampoo, solução, supositório, suspensão, talco, xarope -. Apis flora; 

fitomed/herbarium; produtos dietéticos; adoçantes; fitoflorais; schraiber, weleda; hn 

cristiano; nativa e natural – colírios, cosméticos aromaterapia, cosméticos florais, 

cosméticos homeopáticos, dietéticos, fitoterápicos, gengibre, mel, mel com própolis, 

óleo essencial, pasta dental homeopática, sabonetes aromáticos, spray de própolis, 

xaropes. 

Vantagens para os associados: desconto de 10% nos preços dos produtos 

manipulados, previstos para pagamento à vista. 

 Endereço: Rua Quinze de Novembro, 1805 - Centro. Fone: 274-8996/fax: 270-

2304. 

 

13. UNIVERSE – ENGLISH SCHOOL 
A Universe – English School – Inglês em 12 meses é concessionária oficial da 

metodologia Menthal English, que direciona e informa sobre o diferencial de um sistema 



de ensino, em que o aluno aprende o idioma de forma rápida e natural. Método: natural, 

fazendo com que o aluno aprenda uma língua estrangeira da mesma forma que 

aprendeu sua língua nativa, fazendo associações entre sons e imagens dentro de seu 

ambiente de convívio, assim como uma criança aprende a falar. Sistema de Ensino: o 

curso tem duração de 12 meses; ênfase em conversação desde o início do aprendizado; 

número de alunos reduzidos por sala de aula (máximo de 06 alunos); horários flexíveis 

e programáveis; turmas homogêneas (alunos com mesmo nível de aprendizado).  

Vantagens para os associados: isenção de matrícula, descontos de cerca de 50% 

no valor das mensalidades (são 13 mensalidades de R$ 79,00) e desconto de mais de 

60% no preço do material didático, valendo para qualquer período do curso: básico, 

intermediário ou avançado.. 

Endereço: Rua 13 de Maio, 1732 – Centro.  Fone/fax: 271-8060 

 

3. MARCELO AUTO ELÉTRICO 

           Marcelo Auto Elétrico presta serviços relacionados com a parte elétrica e com 

injeção eletrônica em carros, e realiza venda de peças e baterias para todos os tipos de 

veículos. 

           Vantagens para os associados: prazo de até 45 dias no cheque; 10% de desconto 

na compra de peças; 50% de desconto no preço dos serviços; garantia total de seis 

meses. 

     Endereço: Rua Antônio Blanco, 420 – Tijuco Preto.  Fone: 261-3210 

 

 

 

 

 

 

4. CONTATO – ORGANIZAÇÃO & EVENTOS 
 A Contato – Organização & Eventos é uma empresa voltada para a organização 

dos mais diferentes tipos de eventos, como casamentos, coquetéis, formaturas, 

convenções, congressos, feiras, eventos esportivos e empresariais, lançamento de 

produtos, vernissages, inaugurações, coffe break, aniversários, etc. 

           Vantagens para os associados: O acordo da ADUFSCar com esta empresa é no 

sentido de uma “prestação de serviços” e não de um convênio. Os orçamentos incluirão, 

para os associados do nosso sindicato, alternativas para apreciação e escolha, em que 

poderão ser oferecidos descontos de 10 a 20% dentro dos eventos solicitados. 



 Endereço: Rua Padre Teixeira, 1.662  -  Fone: 270-8910 

 

5. BANCO SUDAMERIS 
A ADUFSCar está viabilizando a assinatura de um convênio com o Banco Sudameris, 

que deverá acontecer nos próximos 10 ou 15 dias. O Banco Sudameris  oferece aos 

associados da ADUFSCar diversas modalidades de crédito “com condições competitivas 

de crédito”, com consignação em folha de pagamento.  Tipos de operação: empréstimos 

(crédito pessoal) com prazos de 01 a 36 meses, com taxas pré-fixadas de 3,00% ao mês - 

podendo atingir 2,9% - (valor mínimo: R$ 500,00; valor máximo: R$ 15.000,00);  CDC-

Veículos a partir do ano de fabricação 95: 01 a 24 meses – 1,99% ao mês; 25 a 36 meses 

– 2,10% ao mês (valor mínimo: R$ 3.000,00; valor máximo – 90% do valor do veículo). 

OBS: há que adicionar “taxa de abertura de crédito”de R$ 30,00, IOF e Seguro 

Prestamista (seguro de vida) : prêmio do seguro = valor da operação x 0,084 x número de 

meses.  

Vantagens para os associados: as condições e propostas – “competitivas” -  supra 

citadas só valerão para todos os associados da ADUFSCar  em caso de assinatura do 

convênio, o que deverá acontecer. O sindicato intermediará o encaminhamento das 

solicitações de empréstimo dos associados, que não precisarão abrir conta no Banco. 

      Endereço: Rua Major José Inácio, 2032  -  Fone: 274-4111/fax: 272-5247   

 

6. UNIODONTO 

 A  ADUFSCar está em fase final de assinatura de um convênio com a UNIODONTO 

de São Carlos. Como já informamos via e-mail, o representante da empresa tem dado 

plantões da nossa Sede fazendo inscrições de docentes interessados.  

 Vantagens para os associados: o plano que está sendo proposto é o seguinte: o 

cliente paga – inclusive para os dependentes -  uma taxa de inscrição de R$ 12,00 (doze 

reais) + uma mensalidade de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos). O pagamento do 

serviço prestado é calculado multiplicando-se um índice de 0,18 pela U.S.O. (Unidade 

de Serviço Odontológico), cuja tabela de valores está disponível na Sede da ADUFSCar. 

Para se ter uma idéia, damos os seguintes exemplos: (a) Aprofundamento sulco 

gengívico-vestibular, cuja USO é igual a 358,0. Então o preço a ser pago é 0,18 x 358,0 = 

R$ 64,44; (b) Consultas/emergências – o valor da consulta para orçamento tem uma USO 

igual a 34,0. Portanto o preço será 34,0 x 0,18 = R$ 6,12. 

 OBS: Não há carência; segundo informação dada pelo representante da 

UNIODONTO, os preços propostos representam de 30 a 60% do preço cobrado na praça.  

 


