Sindicato dos Aeroviários no Estado de São Paulo

guia de convÊnios
2º Edição do Guia de Convênios SAESP

www. aerosp. org.br

Apresentamos o guia de serviços e de convênios do SAESP. Trata-se de uma relação de
vantagens destinadas aos associados e seus dependentes. Para quem não é associado,
bastará filiar-se para usufruir de todos os benefícios.

COLÔNIA DE FÉRIAS
A COLÔNIA DE FÉRIAS está localizada na Av.
dos Sindicatos, 526 (esquina com a
Av. Presidente Kennedy) - Cidade Ocian Praia Grande - SP.
A 200m do mar, você desfrutará de conforto,
segurança e ambiente familiar. A colônia
dispõe de 42 apartamentos amplos, com
beliches, camas de solteiro e casal, equipados
com ventilador de teto, banheiro privativo e roupa de cama.
Sua localização permite diversas opções de lazer e passeios bem próximos, como as feirinhas
de alimentação e artesanato, além de fácil acesso à Estação Rodoviária e à diversos pontos de
ônibus.

Serviços na Sede

Consultoria Previdenciária

Depto. Odontológico
Dra. Márcia - 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 12:00
Dra. Rosa - 2ª a 6ª feira, das 13:00 às 17:00
Agendamento pelo telefone (11) 5536 - 4678
Depto. Jurídico
Dr. Marcelo Ferreira Rosa - 2ª e 4ª feira
Dr Luiz Carlos Merlin - 6ª Feira
Agendamento pelos telefones (11) 5531-4900
5536-4678.
Contate-nos:
São Paulo: (11) 5536-4678 / 80
Colônia:
(13) 3494-2741
Campinas: (19) 3232-3409

E-mail:
info@aerosp.org.br

Site:
www.aerosp.org.br

Contagem de Tempo de Serviço;
Análise de Vínculos;
Encaminhamento PPP / VASP

Av. Washington Luiz,6979 - CEP 04627-005 São Paulo / SP - Fone (11) 5536-4678

Serviços em Campinas
Departamento Jurídico
Dr. Luíz Carlos Merlin - 4ª feira

Rua Saldanha Marinho, 1131 - CEP 13013-081 -

Fone (19) 3232-3409

Filiado à:
FILIE-SE AO
SINDICATO. JUNTOS,
SOMOS MAIS FORTES!

Educação
MAISESTUDO

MASTER LANGUAGES

Oferece bolsas de estudo para
cursos de graduação, pós-graduação, técnicos, idiomas,
preparatórios e cursos livres em mais de 40 instituições
de ensino, com até 70% de desconto.

COLÉGIO POP

Curso de inglês com descontos especiais para
associados do SAESP.
Não perca tempo ! A Copa do Mundo e as
Olimpíadas estão chegando !

UNS IDIOMAS

O colégio POP oferece aos associados e seus
dependentes diretos, descontos de 15% até 20%.
Veja a relação de descontos no site do SAESP,
www.aerosp.org.br.

DS AIR

Oferece os cursos com desconto de 50%
para associados e dependentes diretos. Veja
mais no site www.aerosp.org.br

CNA CAMPO BELO

Desconto de 20% para os associados
(inclusive seus dependentes diretos), em
todos os cursos.

inFlux English School

Cursos de Inglês (leitura, verbal e escrita)
com proposta pedagógica que visa a
fluência em 18 meses.
Necessária a apresentação da nova
carteirinha.

E.W.M. AVIATION
Formação de pilotos, comissários e de
mecânicos de aeronaves.

WIZARD IDIOMAS

Descontos de 20% para associados e seus
depentes diretos, mediante apresentação
da nova carteirinha do SAESP.

MINDS ENGLISH SCHOOL

Nosso principal diferencial é ensinar os idiomas
Inglês e Espanhol através de situações do
cotidiano, de forma interativa e dinâmica.

Saber Inglês está entre as principais
competências exigidas pelo mercado,
sendo requisito primordial para evoluir na
profissão. Associados e depententes tem
40% a 60% de desconto.

Lazer
BILHETERIA
Desconto de 10 a 50% nos ingressos através
do site:
http://www.bilheteria.com/AeroSP/index.asp
Os associados devem obter no Saesp a senha
e login, para acessarem os descontos.

CLUB DE FÉRIAS
Os associados do SAESP
podem usufruir dos serviços do
Club
de
Férias,
com
apresentação
da
nova
carteirinha.

Nova Carterinha do SAESP
Os associados estão recebendo as novas
carteirinhas. Elas servem para identificar o
associado do Sindicato em todas as ocasiões,
inclusive no usufruto dos benefícios e
convênios com vantagens extensivas aos
dependentes.

CVC - JAGUARE
A conveniada oferece aos associados e
dependentes do SINDICATO DOS
AEROVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO
PAULO, os produtos ou serviços
relacionados no site: www.aerosp.org.br.

COOBRASTUR
Os serviços ou produtos terão
desconto de até 5% na Nacional
Turismo e R$ 50,00 nos planos da
Coobrastur, dependendo do que for
contratado, mediante a apresentação da
nova carteirinha do SAESP.

Saúde
VIA DENTAL

EMAGRECENTRO

Os serviços ou produtos terão desconto de 7% ou de R$ 400,00
em tratamento estetico para quem fechar pacote na clinica.

Desconto 10% para próteses dentárias e de 25% para os
demais procedimentos.
Nessesária a apresentação da nova carteirinha do SAESP.

ÓTICAS CAROL

AUDFOCUS

Empresa especializada em aparelhos
e próteses auditivas. Consertos e
assistência técnica. Desconto de
20% para associados e dependentes,
com a nova carteirinha do SAESP.

Neste Convênio, o beneficiado tem descontos especiais nas
lojas Carol participantes. Basta apresentar a nova carteirinha
do SAESP.

TERAPIA CORPORAL

LIPOCENTER

Os serviços ou produtos terão descontos de
25%, em média, dependendo do que for
contratado, sendo concedidos mediante a
apresentação da nova carteirinha do SAESP.

Estamos oferecendo 15% de desconto
nos serviços estéticos corporais e faciais
em nossas clínicas para todos os
associados e dependentes do SAESP.

Outros Serviços
LAVE e SEQUE + BARATO
Estamos oferecendo um desconto de 20% para os
serviços prestados para os associados e respectivos
dependentes.

SOSSEGO SEGUROS

QUERO BOLSA

Quero
Bolsa
oferecerá
diversas
propostas que se enquadram no perfil do
cliente. Acesse www.aerosp.org.br

DELL

Economize na hora de fazer o seguro do
seu carro! Faça uma cotação online na
Sossego. Descontos especiais.

Desconto de 10% cumulativo a ofertas vigentes no
site www.dell.com. Nessesário codigo dos
associados do SAESP.

Espaço Vip oferece 10% para todos os
filiados e dependentes do SAESP,
mediante a Carterinha de Associado.

Descontos de 15 a 30% para os
associados do Saesp em Financiamentos
e Seguros de automóveis e residências.

ESPAÇO VIP

UNEPXMIL

Proteger seu carro de roubo e furto, por um
preço acessivel e sem a burocracia ?
Acesse o site www.aerosp.org.br e veja mais.

PRÓ ESPORTES
Associados e dependentes do SAESP
têm 10% de desconto nos produtos Pró
Esportes, mediante apresentação da
nova carteirinha do SAESP.

JORGE COURI

AERO GRILL
Self-service por kilo. A cada 100g:
R$ 2,69. Para aeroviários, preço fixo.
Serviço de transporte com van personalizada.

CEMITÉRIO ASSOCIADOS

Oferece 50% de desconto tanto para
pagamentos à vista quanto parcelados em
até 20 vezes nos jazigos instalados nos
cemitérios Parque das Garças e Parque
Grande ABC.
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