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DESTAQUE 
CHEVROLET – Programas de apoio ao Associativismo Sindical 

Para auxiliar no associativismo sindical e potencializar as vendas de veículos zero quilômetro, a Chevrolet 

coloca à disposição em sua rede de concessionárias autorizadas, para CNPJs associados, descontos para 

Vendas Diretas, com condições e benefícios exclusivos.  

SAIBA MAIS... 

Constantemente a Central de Serviços | CSER recebe propostas que se destinam a ofertar produtos e 

serviços aos sindicatos e suas empresas associadas com condições e descontos exclusivos.  

No último mês, a CSER se reuniu com diversas empresas para negociar oportunidades de negócios para 

os sindicatos e associados. 

VR BENEFICIOS  - REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
Empresa especialista em benefícios. 

SISTEMAS SAP 
Na condição de líder de mercado no ramo de softwares aplicativos empresariais, ela ajuda as organiza-

ções a enfrentarem os efeitos danosos da complexidade, além de conseguirem gerar novas oportunida-

des de inovações e crescimento e se manterem à frente da concorrência.  

EM NEGOCIAÇÃO 

FIAT DO BRASIL  
FIAT é uma das marcas da Fiat Chrysler Automobiles, um dos maiores fabricantes de automóveis do 

mundo. 

AKNA 
Email Marketing e SMS Marketing com a maior performance do mercado.  

CRUZ VERMELHA 
Desde a sua fundação em 1912, a Cruz Vermelha de São Paulo atua em benefício das pessoas acometi-

das por desastres e na capacitação em primeiros socorros.  

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - 2017 

Foi encerrado no dia 20 de março, as Adesões a Campanha de Vacinação contra a Gripe – 2017. De acordo 

com o cronograma desta Campanha, a Clínica PROCAT Comércio de Vacinas e Serviços de Imunização 

Humana Ltda – EPP., iniciará os procedimentos de vacinação nas empresas que manifestaram a sua adesão 

à campanha. A divulgação desta campanha teve início em 30 de novembro de 2016. Aproximadamente 70 

mil doses contratadas. 

PAY-PAL  
Sistema que permite a transferência de dinheiro entre indivíduos ou negociantes usando um endereço 

de e-mail, assim, evitando métodos tradicionais como cheques e boleto bancário.  



Nos ajude a fazer uma rede de parcerias e negócios mais forte, encaminhe as suas sugestões, criticas, dúvidas, problemas 

com atendimento e novas parcerias para e-mail centraldeservicos@fiesp.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3549-

4516 ou 3549-4663 

GENERAL MOTORS DO BRASIL (CHEVROLET)   
Compra de veículos com preços especiais para empresas (pessoa jurídica), por meio do canal de ven-

das diretas do distribuidor, com descontos que variam de acordo com o modelo escolhido. Procure 

ABNT  
As normas técnicas asseguram as características desejáveis de um produtos e/ou serviços, como quali-

dade, segurança, confiabilidade, eficiência, intercambiabilidade, bem como respeito ambiental. Adquira 

as normas técnicas nacionais e internacionais e a grade de cursos da ABNT com descontos exclusivos. 

VILAGE MARCAS E PATENTES  
Registrar uma marca é primordial para o processo de comercialização de um produto ou serviço. A fal-

ta deste registro pode comprometer a sobrevivência de uma empresa no mercado, caso o nome fanta-

sia já tenha sido registrado por um concorrente. Tenha os serviços de marcas e patentes com descon-

tos exclusivos para as empresas associadas. 

MILAN LEILÕES  
Possuir serviços dinâmicos, a fim de viabilizar negócios relacionado a destinação de materiais diversos 

(mecânicos, eletrônicos, construção, maquinários e equipamentos), imóveis e terrenos e veículos. Agora 

tudo pode ser realizado por meio de leilões oficiais presenciais e/ou via Internet, aumentando o número 

de participantes no processo de forma transparente. 

SHAREWATER  
Reduzir o consumo de água é atualmente uma das grandes preocupações das industrias que começam 

a tratar este valioso insumo como um tema estratégico em suas empresas.  

RENOVAÇÃO 

SUSPENSÃO 
Conforme solicitado, informamos que as empresas abaixo tiveram os seus contratos de parcerias sus-

pensos, não fazendo mais parte da Rede de Parcerias e Convênio paras as Indústrias Associadas: 

EMPRESA: Nissan do Brasil 

PRODUTO: Venda de veículos zero quilometro para pessoa jurídica (vendas diretas) 

EMPRESA: Alfa Seguros  

PRODUTO: Seguro de vida e acidentes em grupos para atender as Convenções Coletivas de Trabalho 

Em continuidade ao programa de parcerias, as empresas abaixo renovaram seus contratos com a CSER 

garantindo a prestação de serviços com condições diferenciadas: 


