O Sindicato conta com diversos canais
de comunicação e serviços para os associados, como a colônia de férias de Solemar e o Clube de Vantagens, por exemplo.
Mas para que todos tenham acesso as
informações da entidade, as reservas da
colônia e aos descontos do Clube de Vantagens, é preciso manter o cadastro atualizado.
Por isso estamos solicitando que todos
os sócios atualizem seus dados – ende-
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reço, e-mail, telefone e CPF. Essa
atualização é bem rápida e simples
e pode ser feita pelo WhatsApp
97891-9033 ou pelo tel. 3209-3811,
ramal, 217.
Se preferir, aponte a câmera do
seu celular para o Qr Code abaixo
e entre direto no WhatsApp para
atualizar os dados. Se algum dos
seus dados mudou, por favor, comunique o Sindicato.
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Clube de Vantagens oferece
descontos de até 70%
O Sindicato tem um novo serviço para os associados: um Clube de
Vantagens que oferece descontos
em inúmeras lojas e serviços no
país inteiro.
São mais de 17.500 lojas físicas
espalhadas em todos os cantos do
Brasil, mais de 400 lojas online,
redes de farmácias e drogarias, laboratórios, agências de turismo,
concessionárias, escolas, universidades, academias e muitos outros
parceiros.
Os descontos variam de 5% a
70%. Além disso, pelo sistema de
cashback, é possível reverter pontos acumulados em descontos nas
próximas compras.
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O portal do Clube de Vantagens
pode ser acessado no site do Sindicato
(www. quimicosp.org.br) ou pelo aplicativo, disponível para Android e IOs
O serviço é apenas para associados que podem incluir até cinco dependentes no clube.
Como participar
1- Acesse a área restrita do site
institucional quimicosp.org.br ou
baixe o aplicativo;
2- Realize seu login de filiado;
3- Na tela inicial da área restrita
selecione a opção “Clube de Vantagens”;
Pronto! Você está apto a utilizar as
inúmeras vantagens que o Sindicato
oferece.
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