
Para comprar por meio do desconto em folha ou débito em conta na Drogaria São Paulo, o 

associado deverá se identificar na loja como associado AFAM, apresentar documento com 

foto, assinar o comprovante de compra e inserir senha individual. Para criar a senha, siga os 

passos abaixo:

A rede Drogaria São Paulo vai complementar a rede FARMAFAM, 
atendendo em todo o estado de São Paulo com centenas de lojas.

A FARMAFAM continuará com suas unidades, realizando atendimento personalizado e 

sendo o ponto de contato do associado com a associação, além de manter e-commerce 

com área exclusiva para o associado, permitindo que ele obtenha os mesmos descontos e 

a mesma forma de pagamento das lojas físicas.

Parceria AFAM, FARMAFAM e Drogaria São PauloParceria ,  e  AFAM FARMAFAM Drogaria São Paulo

Agora FARMAFAM e Drogaria São Paulo juntas para atender o Associado AFAM.

A AFAM acaba de celebrar parceria inédita e exclusiva com a Drogaria São Paulo, que 

permite a compra de medicamentos e itens de perfumaria por seus associados. Por conta 

dessa parceria, o associado pagará sempre o menor preço da loja, seja ele do convênio AFAM 

ou da própria Drogaria São Paulo e, em qualquer situação, com até 65 dias para pagamento, 

por meio de desconto em folha ou débito em conta.

Acesse o site www.fidelize.com.br e clique na opção "LOGIN CONVÊNIO" na 
seção "Beneficiário" altere a opção "Cartão" para "CPF", digite seu CPF e 
senha (associados AFAM são pré-cadastrados com a data de nascimento 
como senha de 6 digitos na seguinte ordem numérica DDMMAA, dia, mês e 
ano, exemplo: 201255), clique em "ENTRAR".

Agora escolha a opção "ALTERAR SENHA".

Digite sua senha atual (data de nascimento) e então repita 
duas vezes uma "nova senha" e clique em "Alterar".
*Lembre-se de guardar sua nova senha em segurança.

Nesta tela selecione a opção "AFAM" 
conforme imagem deste quadro.
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FARMAFAM ou Drogaria SP,
não haverá reembolso.


