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Sintect-AL renova parcerias para 2016
Objetivo é ampliar rede de convênios para beneficiar ecetistas

A
o longo de 2015 a Diretoria 
do Sintect-AL firmou vários 
convênios com estabele-

cimentos de ensino que benefi-
ciaram dezenas de trabalhadores 
e dependentes. Senac, Conhe-
cimento Digital, Colégio D'Lins, 
Fun Kids, Colégio Santa Rosa, 
Colégio Eraldo Gomes, Colégio 
Fantástico, Centro de Ensino Por-
to Seguro e Colégio Diógenes Ju-
cá são parceiros que continuarão 
conosco em 2016.

Este ano, nosso mais novo 
convênio é com a Autoescola 
Marques, localizada na Santa Lú-
cia. Com descontos especiais e 
um tratamento diferenciado, os 
convênios firmados pela Diretoria 
do Sintect-AL vêm ajudando e 
muito no orçamento familiar dos 
sindicalizados. Agora, todos po-
derão matricular seus filhos em 
ótimas instituições do ensino fun-
damental e médio sem aquele pe-
so no bolso quando tinham que 
pagar mensalidades caras para 
que seus filhos pudessem es-
tudar. 

Para ter direito ao benefício, 
basta apenas o trabalhador pegar 
a declaração de sindicalizado ou 
de dependente de sindicalizado 
na sede do Sintect-AL, em Ma-
ceió, ou na subsede de Arapiraca 
e se dirigir a qualquer unidade das 
instituições conveniadas.

Para maiores informações, 
basta entrar em contato pelo tele-
fone (82) 3326-4454, ou enviar 
email para sintect-al@uol. com.br. 
Confira na tabela ao lado os per-
centuais de desconto oferecido 
pelas instituições de ensino.

O Sintect-AL ampliará sua 
rede de convênios em 2016 para 
que ecetistas e dependentes te-

nham acesso a um leque de insti-
tuições de ensino em Maceió e no 
interior do estado.
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