
CONVÊNIOS

A ANPPREV firmou, na atual gestão, parcerias com diversos

serviços e produtos, para melhorar os benefícios de nossos

associados. Confira a seguir nossos convênios:

IBCP – INSTITUTO BRASILEIRO DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

O Instituto Brasileiro de Contratações Públicas realiza cursos de

capacitação e formação profissional in company, nas áreas de

licitações públicas, contratos administrativos, convênios e áreas

jurídicas e afins.

O IBCP tem por objetivo oferecer cursos de formação profissional

de excelência, capacitando profissionais dos setores público e

privado a atuarem com segurança, eficiência e eficácia no âmbito

das contratações públicas.

Os associados da ANPPREV têm um desconto de até 15% e os

cursos oferecidos podem ser encontrados por meio do site

www.ibcpcursos.com.br/cursos.

O IBCP disponibiliza os telefones (85)2180-9885 e (85)99433-0329

e o e-mail: contato@ibcpcursos.com.br para contato.



FACULDADE ANASPS

É uma Instituição de Ensino Superior do Distrito Federal que tem

por objetivo promover o ensino, a pesquisa e a extensão na área

da Previdência, da Gestão Pública e do Direito, como também em

outros campos do conhecimento.

Os cursos disponíveis variam de graduações, pós-graduações,

cursos técnicos e livres.

Para a ANPPREV, o desconto disponibilizado é o mesmo dos

associados da ANASPS.

Mais informações podem ser encontradas pelo site

www.faculdadeanasps.com.br ou pelos telefones (61)3321-1277

ou (61)3321-5651.



MACKENZIE

O Mackenzie é uma instituição educacional privada, sem fins

lucrativos, que tem como objetivo formar cidadãos com

capacidade de discernimento e que sejam aptos a intervir na

sociedade.

Nossos associados têm direito a descontos que se estendem aos

seus dependentes, incluindo cônjuge, em cursos oferecidos pela

instituição.

Os descontos variam de 10% para pós-graduações nas

modalidades Lato Sensu, Strito Sensu e cursos de extensão, em

São Paulo, Tamboré, Campinas, Rio de Janeiro, Recife e Brasília; e

em até 30% para outros cursos, como língua estrangeira,

disponível apenas em São Paulo, e Educação Infantil, Fundamental

I e II e Ensino Médio.

Para usufruir do benefício, o interessado deve apresentar uma

declaração emitida pela ANPPREV, comprovando o vínculo com a

associação. O desconto não é retroativo em caso de usuários

matriculados.

Mais informações estão disponíveis no site: www.mackenzie.br/.

Ou você pode mandar um e-mail para helpdesk@mackenzie.br e

por meio dos telefones de cada região, disponíveis no site.



FACULDADE ATAME

A Faculdade de Direito ATAME tem por premissa ser referência no

que diz respeito ao ensino, iniciação científica e extensão. Seu

objetivo é formar profissionais com sólidos conhecimentos

teóricos, fortalecidos pela efetiva prática profissional, com postura

reflexiva e visão crítica, qualificados para o exercício das carreiras

jurídicas.

A instituição disponibiliza cursos de extensão na área de Direito

Trabalhista, onde são abordadas as “Questões Trabalhistas na

jurisprudência atual do STF”, entre outras temáticas da área

jurídica. Além disso, a faculdade possui cursos que versam sobre

outros temas do Direito Brasileiro como: Penal, Trabalhista,

Tributário, Civil e Processo Civil.

Para os nossos associados e seus dependentes, a ATAME oferece

35% de desconto nos cursos de graduação e pós-graduação.

Para se inscrever em um dos cursos disponíveis, esclarecer

dúvidas e obter outras informações acadêmicas é necessário

entrar em contato diretamente com a faculdade pelo telefone (61)

3274 3545 ou pelo portal www.atame.edu.br.

 



FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA

A Fundação Viva Previdência é uma Entidade de Previdência

Complementar Fechada sem fins lucrativos e com autonomia

patrimonial que, em parceria com a ANPPREV, disponibilizou aos

associados o Plano Viva Futuro.

O Viva Futuro é um plano de previdência, com acumulação de

reserva, criado para a família e entidades representativas ligadas à

Viva.

Para aderir ao plano basta entrar no site

  www.vivaprev.com.br/viva-futuro e fazer sua adesão. O plano

possui uma contribuição mensal com valor mínimo a partir de

R$30,00, sendo possível suspender as contribuições por um

tempo, sem se desligar do plano.

Para obter mais informações, a Viva possui uma central de

atendimento pelo 0800 720 5600 ou pelo WhatsApp (61)99844-

3622.



CUIDARE

A Cuidare é uma empresa de cuidadores de pessoas, com a

missão de sempre oferecer os melhores profissionais, preservando

a saúde e o bem-estar de entes queridos, em casa ou em hospital.

Não se limitando apenas a idosos, a Cuidare também possui

cuidadores para atender crianças, adultos, gestantes e mães de

múltiplos e pós-operatório.

Os associados da ANPPREV possuem um desconto de 5% nos

serviços prestados pela empresa.

Você pode acessar mais informações por meio do site

www.cuidarebr.com.br ou pelo e-mail contato@cuidarebr.com.br



ANPPREVCARD

É um serviço da associação que permite acesso a inúmeros

serviços e produtos com desconto para os associados e seus

dependentes (acesso para no máximo 5 dependentes). São mais

de 600 parceiros e 700 postos de atendimento.

Lojas como Extra, Centauro, Sephora, Fast Shop, Motorola, e

muitas outras que estão na nossa lista de parceiros. Os convênios

na área da educação integram IESB, rede La Salle, PBF, dentre

outras instituições de ensino.

Os benefícios podem ser acessados através do aplicativo

MarktClub, disponível apenas para Android, ou através do site

www.anpprevcard.com.br. Os descontos oferecidos vão de 5% até

70% de acordo com a empresa ou serviço.

Mais informação por meio dos telefones 0800 932 0000, para

telefones fixos ou pelo WhatsApp (61)99354-6881.







ASACLUB

O ASAclub é um clube de benefícios de sindicatos e associações

de classe, que visa oferecer produtos e serviços de qualidade com

condições diferenciadas, a fim de atender os interesses

econômicos, profissionais e culturais dos associados.

Com o ASAclub, o associado pode adquirir produtos e serviços de

qualidade com as melhores condições do mercado, seja em

descontos, seja em diferenciais de atendimento ou consumo. Os

associados   podem adquirir livros, diárias de hotéis, pacotes de

viagens, automóveis e muito mais com descontos exclusivos.

São mais de 500 convênios com empresas de abrangência

nacional, como montadoras de veículos, administradoras de

planos de saúde e companhias aéreas, além de multinacionais do

ramo de computadores, eletro e eletrônicos e compras

multimarcas.

Para mais informações acesse o site www.asaclub.org.br ou pelos

telefone 0800 2160 100 ou (61)3225 0170





ESQUECEU A SENHA?

1-      Acesse www.asaclub.org.br;

2-      Em Usuário digite seu número de CPF sem

separadores (somente números), em Senha digite sua

data de nascimento no formato ddmmaaaa sem

separadores (somente números); 

3-      Se o erro persistir, clique na opção esqueci a senha

(imagem abaixo) para redefini-la. Se posterior a esta

tentativa o problema continuar, solicitamos entrar em

contato com sua Entidade e solicitar atualização

cadastral.



ASSEFAZ

87 unidades de atendimento em todo o País;

Rede credenciada com mais de 9.000 prestadores;

Central de atendimento 24 horas, de domingo a domingo.

A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda

– Assefaz presta assistência médica, odontológica, farmacêutica e

social, por meio de planos de saúde e outros benefícios.

A Assefaz disponibiliza cinco planos de saúde de acomodação

Apartamento para atender a todos que desejam um plano de alta

qualidade com um custo acessível à sua realidade. Para garantir a

segurança de seus beneficiários, todos os planos Assefaz são de

abrangência nacional e possuem segmentação ambulatorial e

hospitalar com obstetrícia. 

O critério de adesão ao plano é a fonte pagadora, ou seja, se o

servidor trabalha na AGU, ele pode aderir. Tal convênio se aplica

somente a AGU. Eles não possuem convênio com o INSS.

No site http://www.assefaz.org.br/novo/ você confere os

preços dos planos disponíveis ou pelos telefones (61)3218 0100 ou

(61)3218 0101



GEAP

GEAP Para Você: é um plano coletivo empresarial, de

abrangência estadual, com acomodações em enfermaria.

GEAP Referência: é um plano coletivo empresarial, de

abrangência nacional, com acomodações em enfermaria.

GEAP Referência Vida: é um plano coletivo empresarial, de

abrangência nacional, sem coparticipação, com acomodação

em enfermaria;

GEAP Essencial: é um plano coletivo empresarial, de

abrangência nacional, com acomodação em enfermaria.

GEAP Clássico: é um plano coletivo empresarial, de abrangência

nacional, com acomodação em apartamento.

Dentre outros;

A Geap é uma operadora de planos de saúde sem fins-lucrativos,

que tem como missão melhorar a qualidade de vida de seus

clientes. Possui abrangência nacional e a rede credenciada possui

mais de 17 mil prestadores entre clínicas, hospitais, laboratórios,

odontológicos e médicos nas mais variadas especialidades.

Possui diversas opções de planos que são:

O critério de adesão ao plano, assim como a Assefaz, também é a

fonte pagadora, entretanto a GEAP possui convênio com a AGU e

com o INSS.

Para mais informações sobre os planos, acesse o site

https://www.geap.com.br/ ou pela Central de Atendimento

0800 728 8300



QUALICORP

SulAmérica

Unimed

Amil

Membros e servidores

Ativos e Inativos da AGU; 

Servidores requisitados para AGU; 

Pensionistas; 

Ocupantes de cargos de natureza especial e Cargos

comissionados sem vínculo com a Administração

Pública Federal;

Procuradores Federais.

A Qualicorp Administradora de Benefícios é a maior administradora

brasileira de planos de saúde coletivos por adesão e outros

benefícios para grupos de afinidade, em parceria com entidades

de classe. A empresa também presta serviços de consultoria e

gestão de planos de saúde coletivos empresariais e outros

benefícios para empresas nacionais e multinacionais, dos mais

variados portes

Para os servidores da AGU, a Qualicorp disponibiliza um posto de

atendimento, localizado na própria na sede do órgão, e dispõe os

seguintes planos de saúde:

Podem aderir ao plano da Qualicorp as seguintes pessoas:

Obtenha mais informações pelo site

https://www.qualicorp.com.br

Confira a seguir a tabela dos respectivos planos:



QUALICORP

 


