
Convênios e
Assessoria 

Jurídica



O Sindaema oferece assistência jurídica e mantém 
convênios de educação, saúde, serviços, qualidade 
de vida e lazer para todos os �liados!

Os convênios garantem descontos e vantagens 
aos �liados e dependentes. Esses benefícios vão 
além de função, cargo ou empresa. 

São benefícios do Sindaema para todos os nossos 
companheiros e companheiras!

Conheça os serviços , �lie-se e atualize 
seu cadastro!

www.sindaema.org.br



A equipe da assessoria jurídica do Sindaema é for-
mada por advogados experientes nas áreas traba-
lhista, de família (exceto órfãos e sucessões) e previ-
denciária, que atuam para dar assistência de exce-
lência aos �liados. E também contribui nas defesas 
de processos administrativos e disciplinares.

Os agendamentos são feitos de segunda a sexta, 
das 08h às 17h. E os atendimentos acontecem por 
telefone e na sede do Sindaema, das 09h às 12h.

AGENDAMENTO

Telefones: (27) 3222-0544 / (27) 3222-0864
Celular: (27) 99739-7119

ATENDIMENTO

Advogado Ygor Buge Tironi
Segundas, quartas e sextas, das 09h às 12h.

Advogado Augusto César Moreira Martins
Terças-feiras, das 09h às 12h.

Assistência Jurídica

Casa do Silencioso
Descontos para a manutenção de veículos. Nas lojas 
de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari.

Serviço



Colégio Darwin de Cariacica
10% de desconto no valor das mensalidades para os 
associados e dependentes, exceto material didático.

Colégio Adventista
15% sobre o valor das mensalidades de ensino fundamental 
II e ensino médio do Colégio Adventista de Vitória, da Serra e 
de Barra de São Francisco 

Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória
10% de desconto para �liados do Sindaema

CEDTEC
20% de desconto sobre o valor das parcelas do 
Ensino médio: básico e pro�ssionalizante; Cursos 
técnicos: presencial e ensino a distância (EAD)

Ensino Fundamental 
e Médio

Ensino Técnico

SESC
Para usufruir dos serviços do SESC, é necessário
a confecção de uma carteirinha, que pode ser
adquirida em qualquer unidade do SESC. Para
conferir a documentação necessária, acesse
nosso site www.sindaema.org.br

SESC



FAVI/FACES
10% nas mensalidades efetuadas até o vencimento 
(5º dia útil de cada mês) destinado aos associados e 
seus dependentes. O desconto é extensivo aos cursos 
de graduação (bacharelados, licenciaturas ou 
tecnológicos) e cursos sequenciais.

Universidade Cândido Mendes
15% de desconto nas mensalidades para os 
associados na Graduação.10% de desconto na 
Pós-graduação.

Multivix
8% de desconto em todos os cursos de graduação e 
10% na pós-graduação. A instituição ainda oferece 
desconto de 30% para quem optar por trocar de 
faculdade e transferir o curso para a Multivix 

Católica de Vitória Centro Universitário
- Turno matutino: 30% de desconto
- Turno noturno: 20% de desconto
- Pós-graduação: 20% de desconto

Estácio
40% e valem para novas matrículas

Faculdade Pitágoras (Linhares) 
10% nas mensalidades para a graduação. Os cursos 
de Odontologia, Medicina e Medicina Veterinária não 
têm redução no valor.

Faculdade Unyleya
Descontos em cursos de graduação e pós-graduação 
a distância, todos autorizados pelo MEC. Descontos 
variam de 30% a 55%.

Ensino Superior



Wizard
A parceria com o Sindaema oferece 20% de 
desconto para os cursos de inglês nas modalidades 
Class e Way Fixo; além de francês, espanhol e italiano 
na modalidade Wizard Class. Descontos válidos para 
unidades de Vitória, Serra e Linhares.

Yázigi
As unidades de Vila Velha e Linhares oferecem 
desconto de 35% aos associados do Sindaema e seus 
dependentes. Cursos para crianças a partir de três 
anos de idade, além de jovens e adultos.

inFlux English School (Linhares)
A escola de idiomas oferece 20% de desconto para 
os associados Sindaema e seus dependentes.

Minds English School
Matrícula grátis mais mochila e kit de estudos.

Academia Vida Ativa (Linhares)
15% de desconto nas seguintes atividades: 
musculação, circuito, jump, ritmos e step.

SPORTIVE (Vitória)
Garante 10% de desconto para treino personalizado, 
de acordo com objetivos e restrições; além de muscu-
lação e treinamento funcional.

Cursos de Idiomas

Academia



Saúde e Qualidade 
de VidaCentro Clinic Vitória

Descontos em torno de 20% para as seguintes 
especialidades: oftalmologia, clínico geral, nutrição e 
neurologia.

Oraldents (Nova Venécia)
Descontos de até 70% nos tratamentos odontológicos 
e uma limpeza gratuita para os associados de Nova 
Venécia. Plano de tratamento por R$ 69,00 para cada 
associado ou familiar que colocar aparelho 
ortodôntico na Oraldents. Todos os exames 
necessários sem custo. Além disso, a cada seis meses o 
associado pode fazer a limpeza gratuita.

Consultório da Dentista Juliana Moça
Descontos em diversos procedimentos odontológicos.

OdontoCompany (Castelo)
Os sindicalizados e seus dependentes têm desconto 
de 20% do contrato odontológico.

Saúde e Qualidade
 de Vida

Praia Grande Hotel (Fundão)
Desconto de 20% nas diárias. Vale para todos os 
tipos de hospedagem.

Turismo



FAVI/FACES
10% nas mensalidades efetuadas até o vencimento 
(5º dia útil de cada mês) destinado aos associados e 
seus dependentes. O desconto é extensivo aos cursos 
de graduação (bacharelados, licenciaturas ou 
tecnológicos) e cursos sequenciais.

Universidade Cândido Mendes
15% de desconto nas mensalidades para os 
associados na Graduação.10% de desconto na 
Pós-graduação.

Multivix
8% de desconto em todos os cursos de graduação e 
10% na pós-graduação. A instituição ainda oferece 
desconto de 30% para quem optar por trocar de 
faculdade e transferir o curso para a Multivix 

Católica de Vitória Centro Universitário
- Turno matutino: 30% de desconto
- Turno noturno: 20% de desconto
- Pós-graduação: 20% de desconto

Estácio
40% e valem para novas matrículas

Faculdade Pitágoras (Linhares) 
10% nas mensalidades para a graduação. Os cursos 
de Odontologia, Medicina e Medicina Veterinária não 
têm redução no valor.

Faculdade Unyleya
Descontos em cursos de graduação e pós-graduação 
a distância, todos autorizados pelo MEC. Descontos 
variam de 30% a 55%.

Ensino Superior

FILIE-SE AO SINDAEMA
E TENHA MAIS VANTAGENS

A ponte sua 
câmera para o 

QR Code
e conheça 

todos os nossos 
convênios

MANDE SUA SUGESTÃO!
Tem alguma sugestão de convênio para o Sindaema? 
Envie para o email sindaema@sindaema.org.br ou 
para o WhatsApp (27) 99724-3727.


