
FILIADO À

O SINDSEF-SP mantém convênio com empresas de diversos segmentos com o objetivo de 
oferecer serviços com descontos especiais e facilidades de pagamento para os filiados.

Você pode usufruir de várias modalidades de prestação de serviços nas áreas de Educação, Saúde e Lazer.

A Minds English School oferece a fluência 
do Inglês em 18 meses, material didático 
próprio e atualizado que garante o bom 
desempenho de seus alunos. O curso pos-
sibilita ao aluno fazer um teste de profici-
ência Internacional (TOEIC) que certificará 
em nível mundial o seu conhecimento da 
língua Inglesa, que seja para viagens, es-
tudos, negócios etc.
Inscrição – Taxa única: R$ 235,00 (Duzen-
tos e trinta e cinco reais)

17 Parcelas - Fixas: R$ 171,00* (Cento e 
setenta e um reais)
Material Didático: R$ 180,00 (Cento e oi-
tenta reais) p/ módulo
*Ao aluno que efetuar o pagamento de sua 
Parcela até o dia do seu vencimento terá, 
ainda, um desconto de 5% no valor fican-
do, assim, no valor de R$ 162,45.

Convênios
Conheça nossos

O Complexo Educaional FMU abre inscri-
ções para o Processo Seletivo
Consulte datas disponives no portal da 
FMU
Graduação e Tecnologia: desconto de 
10% nas mensalidades para todos os cur-
sos (válido para as mensalidades pagas 
até o 5º dia útil de cada mês).
Pós-graduação, Especialização Lato Sensu 
e Master of Business Administration (MBA): 
desconto de 10% nas mensalidades para 

todos os cursos (válido para as mensalida-
des pagas até o 5º dia útil de cada mês).
Segunda Pós-graduação na FMU - 20% 
de desconto nas mensalidades.
Central de relacionamento: 0800 016 
3766
www.fmu.br

Há 48 ano no mercado, a Cel.Lep se dedica 
a proporcionar a melhor e mais eficaz ex-
periência de aprendizado de idiomas.
 O convênio com o Sindsef-SP oferece condições 
especiais:
10% de desconto nos módulos de Inglês e Es-
panhol, em turmas regulares, em todas as filiais 
CELLEP.

10% de desconto extensivo para cônjuge e filhos
10% para os cursos Kids e Teens
NÃO COBRAMOS TAXA DE MATRÍCULA
Contato: 11 3742 7728
www.cellep.com

O CNA é uma rede de escolas de idiomas  
com mais de 40 anos de atuação no ensi-
no de inglês e espanhol. São 605 escolas 
localizadas em todo o território nacional.
A parceria com o CNA prevê a conces-
são de desconto para os curos de Inglês e 
Espanhol nas unidades franqueadas, que 
firmaram este acordo. 
No site www.cna.com.br é possível pes-
quisar a relação de unidades que estão 
aptas a oferecer o convênio.

O desconto será apilicado sobre o valor 
normal das parcelas relativas aos cursos 
de ingles e espanhol.
O desconto será de 30% (trinta por cen-
to) - para o primeiro módulo semestral / 
15% (quinze por cento) - para o segundo 
módulo e seguntes 

A Central de Concursos oferece atendi-
mento diferenciado, professores altamente 
qualificados e aulas 100% presenciais, ao 
longo dos 26 anos de experiência soma 
extensas listagens de alunos aprovados em 
concursos.
A escola conta atualmente com sete unida-
des: República, Artur Alvim, Campinas, Gua-
rulhos, Osasco, Santo Amaro e Santo André.

O convênio firmado prevê descontos de:
- 8% (oito por cento) nos valores dos curos 
- 12% (doze por cento) no valor das apostilas
Site: www.centraldeconcursos.com.br

Acustika Aparelhos Auditivos
(11) 3895 3000 / 3895 3001
Avenida Nazaré, 1,139 – Ipiranga
Descontos de 20% nas compras a vista e 
15% a prazo (em até 24 vezes).
Desconto de 40% na realização de exa-
mes. www.acustikaauditiva.com.br

Óticas Carol
Desconto de 8% a 12% para pagamento 
à vista; não cumulativos com outras pro-
moções.
Desconto de 8% a 12% para pagamentos 
em até 5 parcelas não cumulativos com 
outras promoções.
Descontos não válidos para produtos com 

preço controlado.
www.oticascarol.com.br

Sindicato dos Trabalhadores 
no Serviço Público Federal
 no Estado de São Paulo 
www.sindsef-sp.org.br 

www.facebook.com/sindsefsp
imprensa@sindsef-sp.org.br

(11) 3106-6402

Educação

Saúde

Clínica Eubiose
(11) 3484 9202
Rua do Acre, 757 – Mooca
Desconto de 10% nos serviços de: 
Acunputura / Yoga / Estética Corporal e 
Facial / Fisioterapia / Massoterapia / Na-
turopatia / Nutricionista / Fonoaudiologia 
/ Odontologia Clinica geral / Ortodontia / 
Orientação Vocacional / Psicologia / Psico-

motricidade / Psicopedagogia / Terapeuta 
Floral / Terapeuta Ocupacional / Reflexo-
logia Podal / Ginecologia e Obstetrícia.



Ideé Odontologia
(11) 5084-1176 e 5083-3144
Rua da Conceição Veloso, 203 – Vila Ma-
riana
Documentação ortodôntica e aparelho or-
todôntico - Grátis
Mensalidade:

De R$ 64,00 por R$ 54,00 (pagando até a 
data de vencimento).

Clinica de Odontologia
Dra. Camilla Abreu
Especializada em Clínica Geral, Estética, 
Prótese, Endodontia, entre outros.

Rua Brigadeiro Luiz Antonio, 383, sla 206, 
Bela Vista
Oferece desconto de 30% nos valores dos 
procedimentos.

Construdente Assistência Odontológica
(11) 3078-9955 e 3078-6904
Rua Conselheiro Moreira de Barros, 508, 
sala 1 - Santana

Mensalidade:
R$ 35,00 - Titular
R$ 30,00 - Dependente (cada)
www.construdente.com.br

Clinica Vita -  Psicologia e Terapias Integradas
Oferece os seguintes serviços:
- Psicoterapia individual para crianças, ado-
lescentes e adultos
- Orientação profissional
- Orientação para pais
- Acompanhamento pré e pós-cirúrgico,

- Avaliação Neuropsicológica
Atendimento com hora marcada no horário 
da 9h às 20h
(11) 3253-0481 / 9 9734-0993
Email: clinicavitapsicologia@gmail.com
Endereço: Av. Bernardino de Campos, 327, 
conjunto 61 - Paraíso - São Paulo

Dra. Cristiane Dodpoka - Psicóloga
Atendimento Psicoterapeutico individual 
para adolescentes, adultos e idosos
(11) 9 9764-9191
email: dodpoka@yahoo.com.br

Endereços:
Rua Ambrosina de Macedo, 123 - Vila Ma-
riana - São Paulo
Rua Duarte de Azevedo, 284, conjunto 45 
- Santana

ACM - Associação Cristã de Moços
Unidades Esportivas e intercâmbio
DESCONTO DE 20%
Exclusivamente na taxa de inscrição semes-
tral (plano empresa)
tipo: básico ou especial ou completo; ca-
tegoria: individual ou familiar sem depen-
dentes pagantes
Para os casos familiares com 1 dependen-
te pagante o desconto concedido será de 
15%
Para os casos familiares com 2 dependen-

tes pagantes o desconto concedido será de 
10%
Para os casos familiares com 3 dependen-
tes pagantes o desconto concedido será de 
5%
Para os casos familiares com 4 ou mais de-
pendentes pagantes não haverá desconto)

Club de Férias
Colônias, chalés, pousadas
4111-8852 / 4111-8856 / 3104-5644 / 2854-
6300 / clubdeferias@clubdeferias.com.br
www.clubdeferias.com.br

Colônias de Férias da Associação dos 
Oficiais da Polícia Militar de São Paulo
Campos de Jordão, Serra Negra, Águas de 
São Pedro, Praia Grande, Boracéia, São Ro-
que e Caraguatatuba.
Informações e reservas nas colônias de Ca-
raguatatuba, Praia Grande e São Roque:

JOFISA (empresa que administra estas 
três colônias) telefone (11) 3122-5349
Os interessados em Inscrições e maiores 
informações nas demais colônias deverão 
fazer contato diretamente na Associação 
pelo telefone (11) 2997-8800.

Colônia de Férias dos Têxteis
Praia de Porto Novo - Caraguatatuba (SP) 
Diária para filiados:
minimo de 3 diárias: R$ 100,00
(a partir de 8 anos) – para dependentes
Quartos que acomodam até 6 pessoas
www.sindicatodostexteis.com.br
Inscrições e mais informações no Sindsef-SP

Associação dos Servidores Federais do
Estado de São Paulo
Colônia de Férias em:
Caraguatatuba - Diárias a partir de R$ 
50,00 (s/refeirção)
Itanhanhém  - Diárias a partir de R$ 76,00 
(pensão completa)
Reservas: Telefones: (11) 3329-7140 / 
3329-7120 / 33226-5276 / 98124 -0426
E-mail: asfesp@asfesp.org.br / asfesp@sti.com.br

Charme Hotel Guarujá
Situado a apenas 20 metros da bela Praia 
da Enseada, em Guarujá, perto de restau-
rantes e bares.
O convênio prevê descontos de:
10% (dez porcento) nas diárias 
Inclusso café da manhã, em qualquer data 
do ano e em qualquer categoria de apar-
tamento.

(13) 3387-1000
Endereço: Rua Peru, 60, Praia da Enseada, 
Guraujá - São Paulo

Colônia de Férias do Sinthoresp
Tarifário de abril à junho/2015
Caraguatatuba / Peruíbe / Peruíbe II
Adulto - R$ 94, 00 + 10%
A partir dos 12 anos - R$ 94,00 + 10%
Crianças de 5 a 11 anos - R$ 47,00 + 10%
Crianças até 4 anos - ISENTO
O valor da diária, em todas as colônias in-
clui pensão completa (café da manhã, al-
moço e jantar). O adicional de 10% cobra-

do nas diárias é referente à taxa de serviço.
Reservas preencher formaulário prórpio e 
enviar por fax para: (11) 2185-7100 - ra-
mais 7230/ 7281 / (11) 2185-7149 
www.sinthoresp.com.br/

Serenata & Cia
A Serenata & Cia é uma empresa espe-
cializada em homenagens personalizadas 
para todos os públicos, tanto em ambien-
tes corporativos como sociais.
Pensando em inovar, produziu modelos de 
homenagens capaz de atender suas neces-
sidades de forma personalizada e, muitas 
vezes, teatral.

(11) 3133-9010
Email: fredijon@serenataecia.com.br
www.serenataecia.com.br

Convênios
Conheça nossos

Saúde

Lazer

Consulte periodicamente a 
seção de Convênios em nosso site: 

www.sindsef-sp.org.br
Firmaremos sempre novos 

convênios para ampliar a relação 
de empresas parceiras e serviços 

prestados.


