
                                                                                                   

                       SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

SAPEZAL – MT 
CNPJ Nº 06.120.815/0001-90 

 

Convênios firmados entre o SIMS (sindicato dos servidores do 
Município de Sapezal) e comércio local. 

 
CHURRASCARIA CUPIM - 10% desconto em almoços, rodízios e marmitas 15% desconto em rodízios de pizza na 
sexta a noite. 
 
FARMÁCIA AMARELINHA - 10% desconto nos medicamentos disque entrega grátis. 
 
FARMÁCIA VIDEIRA - 15% de desconto em todos os produtos exceto fraldas. 
 
ACADEMIA CORPUS LIFE - 70 reais a mensalidade 5 vezes na semana com acompanhamento de profissional de 
ed. Física incluso. 
 
BICICLETARIA 2 RODAS - 10% de desconto em peças e serviços e na compra de bicicletas novas. 
 
Dr. RUDINEI - 30 atendimentos mensais sem custo ao sindicalizado. 
 
Dr. MAIARA (dentista) - 30 procedimentos (limpeza, restauração e extração) mensais sem custo ao sindicalizado. 
20% de desconto em próteses e 30% de desconto no tratamento de canal. 
 
ILAIDE DOCES E SALGADOS - 10% descontos  
 
EXTRA GÁS - 10% de desconto em gás, água e bebidas (cobre o preço da concorrência). 
 
LABORATÓRIO BIOANALISE -15% de desconto em todos os exames. 
 
SUPERMERCADO REAL - 3% de desconto nos produtos que não estão na promoção. 
 
SUPERMERCADO NOVA AURORA - 5% de desconto nos produtos que não estão na promoção.  
 
RAÇA MOTOS - 15 % DE DESCONTO. 
 
PRIMITIVO AÇAÍ - 10% de desconto (sem disque entrega) 
 
INTERNET 5.8 - 10% de desconto na mensalidade (adesão grátis) 
 
OFICINA E AUTO PEÇAS GUAPORÉ - 10% de desconto nos serviços e autopeças.  
 
SALÃO DE BELEZA VISUAL - 20% desconto no corte e escova e 10% desconto nos demais serviços. 
 
PAPELARIA ATALAIA - 15% de desconto em material escolar. 
 
LAVA JATO ECOLOGIC - 15% de desconto. 
 
ELETROMÓVEIS MARTINELLO - tudo parcelado em 10x sem juro. 
 
ONLINE INFORMÁTICA -  20% desconto em serviços.  
 
FRANÇO CALÇADOS - 20% de desconto em toda a loja. 
 
LOJA BARATEIRA - 25% de desconto.  
 
 OBS:  Para o sindicalizado usufruir dos convênios somente apresentando a carteirinha de sócio. 
  As carteirinhas são confeccionadas pela Skala Print em frente à UAB. 
  Estamos firmando novos convênios, que serão anunciados em breve. 

http://sindicatosapezal.com.br/2014
http://sindicatosapezal.com.br/2014

