Estimados Associados,
O Sindicato dos Professores da Região Açores tem procurado, desde sempre,
promover

um

conjunto

de

protocolos

com

diversas

entidades,

empresas,

organizações… no sentido de proporcionar descontos em determinados serviços a
todos

os

seus

Associados.

Estes

protocolos atingem diversos

sectores de

actividades: hotelaria, ginásios, comércio, viagens, serviços, saúde, médicos,
clínicas de reabilitação… e podem ser consultados no livro de Regalias Sociais, na
página da Internet (em www.spra.pt) bem como em cada sede do SPRA de
qualquer Ilha.
A saúde sempre foi uma área em que o SPRA mais se destacou,
protocolando descontos com diversos médicos, de diferentes especialidades, e
clínicas médicas, proporcionando uma vasta rede de apoio e serviços em toda a
região.
Mais uma vez o SPRA, devido à sua importância como organização e ao seu
reconhecimento social, conseguiu estabelecer um protocolo com a Seguradora
Império Bonança para a aquisição do Cartão de Saúde ACTIVCARE Geral da
rede MULTICARE. Este cartão permitirá um acesso directo a uma rede médica e
hospitalar a preços mais acessíveis não só em toda a região Açores mas também no
restante território nacional.
Assim, oportunamente receberá em sua casa o Cartão de Saúde da rede
MULTICARE que poderá usar beneficiando de inúmeros descontos na área da saúde.
O SPRA oferece aos seus Associados a subscrição e a anuidade de
2012, podendo o Associado fazer a subscrição para o seu agregado familiar
mediante o pagamento de 18€ por pessoa.
No entanto, se fizer um novo SÓCIO, o SPRA oferece a anuidade de
um cartão de saúde a um elemento do seu agregado familiar.
Cientes que usufruirá de mais esta novidade, subscrevemo-nos com estima
e consideração.
A Direcção da Área Sindical da Ilha de São Miguel
Para mais esclarecimentos contacte o seu Delegado Sindical de escola ou a Área Sindical.
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