CONVÊNIOS

Cartão do Associado
ENSINO
--CCAA - (veja as unidades participantes)
-Centro Universitário Celso Lisboa
-Colégio Batista (Tijuca)
-Faculdades Integradas Maria Thereza
-FISK (Unidade Tijuca)
-UNICARIOCA - Universidade Carioca
-UNIVERSO - Univ.Salgado de Oliveira
-WIZARD (Unidade Botafogo)

ASSOCIADO ANÔNIMO DA SILVA
100110

GASTRONOMIA
-Churrascaria Estrela do Sul (Recreio)
-Churrascaria Estrela do Sul (Norte Shopping)
-Churrascaria Estrela do Sul (Maracanã)
-Restaurante Mare di Mare
-Beluga Bar e Restaurante (veja as unidades participantes)
-Restaurante à Mineira
-Restaurante Sentaí - O Rei da Lagosta
-Restaurante Toca da Traíra (Barra)
-Restaurante Symbol Gourrmet

POUSADAS E HOTEIS
-Pousada Suarez (Penedo)
-Hotel Fazenda Galo Vermelho (Vassouras)
-Pousada Villa Harmonia (Paraty)
-Pousada Timoneiro (Arraial do Cabo)
-Hotel Fazenda Recanto Sarandy (Paraíba do Sul)
-Hotel Casa Branca (Guarujá - SP)
-Hotel Pousada das Canoas (Paraty)

TEATRO
-Casa da Gávea
-Teatro Brigitte Blair

SAÚDE
-Ótica Corpo Ótico
-Dentista Dra. Fabiana Cabral
-Academia Performance

SEGUROS

07/17

Você está recebendo o seu cartão de
associado, com validade atualizada e
poderá usá-lo junto às empresas já
conveniadas com a ASEAC e outras que já
estão sendo contactadas e que serão
divulgadas futuramente no site. O
objetivo é beneficiar os nossos
associados e seus dependentes com
descontos especiais em Hotéis,
Restaurantes, Instituições Educacionais,
Lojas, etc...
Caro Colega pedimos que nos envie
sugestões para novos convênios na
região de sua residência.
Veja os endereços e percentuais de desconto e
novos convênios em nosso site: www.aseac.com.br
Antes de utilizar sempre confirme com o fornecedor se
houve alguma alteração no convênio.

-Classic Corretora de Seguros Ltda
-LF Corretora de Seguros Ltda
-Petrus - Corretora de Seguros Ltda
-Carioni Seguros

DEDETIZAÇÃO
-INSET-FONE
OUTROS
-GERALDO SPOZEL - CONSERTOS EM COURO

Cadastre ou atualize seu e-mail em nosso
site e receba com maior velocidade,
informações e notícias atuais sobre a
ASEAC, CEDAE, CAC, PRECE e outras de
interesse dos CEDAEANOS.

