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Clube de Desconto firma parceria com Creche Escola Arte Criança
Funcionalismo
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Situada no bairro da Pituba, a Arte Criança oferece até 40% de desconto para servidores estaduais,
sendo especializada no desenvolvimento integral de bebês e crianças, seja físico, emocional,
intelectual, moral e social.

A Creche Escola Arte Criança, com sede em Salvador, é o mais novo parceiro do Clube de
Desconto do Servidor, iniciativa da Secretaria da Administração do Estado (Saeb) que assegura
valores especiais para produtos e serviços em benefício do funcionalismo estadual. Situada no
bairro da Pituba, a Arte Criança oferece até 40% de desconto, sendo especializada no
desenvolvimento integral de bebês e crianças, seja físico, emocional, intelectual, moral e social.
Entre as atividades promovidas pela creche estão a contação de histórias, estímulos musicais e
sensoriais, momentos de sono, relaxamento e expressão artística. A mensalidade tem percentuais
de abatimento diferenciados, a depender da data de pagamento: valores antecipados, quitados até o
dia 30 do mês anterior, terão 40% de desconto; até o dia 5, o desconto será de 30%; pagamentos
feitos até o dia 15, terão 20% de abatimento.
A Creche Escola Arte Criança está situada na Rua Santa Catarina, nº 80, Pituba. Mais informações
pelo telefone (71) 3561-1033 ou por meio do site.
Clube
Regulamentado pelo Decreto 11.568/09, o Clube de Desconto do Servidor é um programa de
benefícios que oferece abatimentos em produtos e serviços para cerca de 250 mil funcionários
públicos estaduais (ativos e inativos), por intermédio de uma rede de parceiros privados. O
programa conta com cerca 250 empresas conveniadas, que atuam em 30 segmentos distintos.
A relação completa dos parceiros e dos seus respectivos descontos está disponível no Portal do
Servidor. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (71) 3116-9523.
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