
Sindicato dos Empregados em Turismo 
e Hospitalidade de Campinas

VIAJE COM O SETH CAMPINAS!VIAJE COM O SETH CAMPINAS!

Hospede-se com desconto
em mais de 40 localidades!

iaje com toda a família usando a parceria 
do SETH Campinas com a Sisnaturcard, um 

VEJA ALGUMAS OPÇÕES DE DESTINOS:

ÁGUAS DE LINDÓIA/01 SERRA NEGRA/29 CAMPOS DO JORDÃO/45

ESTÂNCIAS

ITANHAÉM/41 PERUÍBE/51 PRAIA GRANDE/48

LITORAL SUL

V
convênio que oferece descontos em hospeda-
gens e outras atrações recreativas, exclusiva-
mente para os associados ao sindicato.
 São oferecidos descontos de 10% a 30% 
nas hospedagens em hotéis, pousadas, colô-
nias e chalés localizados em mais de 40 locali-
dades, entre cidades do litoral paulista (norte e 
sul), estâncias turísticas e até em outros estados.

 Para fazer sua reserva, acesse o site www.
sisnaturcard.com.br e clique no menu “orça-
mento”. Preencha todos os campos solicitados 
e leia atentamente o regulamento de reservas. 
A Sisnaturcard comunicará a forma de paga-
mento e a reserva. 
 Atenção: Os descontos só serão ofereci-
dos aos associados do SETH Campinas, median-
te confirmação por parte da Sisnaturcard e do 
setor de benefícios do sindicato.

atendimento@sethcampinas.com.brwww.sethcampinas.com.br



Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Campinas
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ILHABELA/18 UBATUBA/30 CARAGUATATUBA/07

LITORAL NORTE

FOZ DO IGUAÇU/51 PORTO SEGURO/65 GRAMADO/79

OUTROS ESTADOS

CANAIS DE ATENDIMENTO AO ASSOCIADO
Em caso de dúvidas ou esclarecimentos ligue: (11) 4125-0480 | (11) 4330-8996 | (11) 3424-2709

Torpedos: (11) 97337-8217
E-mail: sisnatur@hotmail.com

De segunda a quinta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h

parceria do SETH Campinas com a Sisnaturcard também dá aos associados ao sindicato des-
conto de 10% a 20% no preço dos ingressos em cinemas, parques aquáticos e parques de A

diversões. Peça seus ingressos pelo site www.sisnaturcard.com.br na área “Cinemas e Parques”.

VEJA CINEMAS E PARQUES CREDENCIADOS:


