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UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA

Os descontos são válidos para associados 
e dependentes e se aplicam da seguinte 
forma: para grupos de 3 ou 4 pessoas, 15% 
de desconto para grupos de 5 a 9 pessoas, 
20% de desconto, e, para grupos a partir 
de 10 pessoas, 25% de desconto.

A Universidad de Salamanca, localizada na 
cidade de mesmo nome, na Espanha, é uma 
instituição de ensino internacionalmente 
reconhecida, que oferece, entre diversas 
áreas da ciência, cursos de especialização 
em Direito.

Aponte a câmera 
do seu smartphone 
para acessar o site

www.usal.es
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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.

Estão disponíveis cursos de graduação, 
pós-graduação, técnico e cursos  
livres.

Aponte a câmera 
do seu smartphone 
para acessar o site

faculdadeanasps.com.br

Para mais informações, ligue  
61 3321 1277 • 61 3321 5651.
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FACULDADE  
ATAME

Associados à ANPPREV e seus dependentes 
(cônjuges e filhos) têm 35% de desconto 
nos cursos de graduação e pós-graduação 
na unidade de Brasília da Faculdade.

Com mais de 20 anos no mercado e 
qualidade reconhecida, a Faculdade 
ATAME destaca-se entre as instituições no 
segmento de cursos de graduação e pós-
graduação presencial na área Jurídica da 
região Centro-Oeste.

Aponte a câmera 
do seu smartphone 
para acessar o site

atame.edu.br

Para saber mais sobre as disciplinas e 
matrículas, ligue 61 3274 3545.
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IAJUF

O Instituto de Aperfeiçoamento Jurídico e 
Fiscal (IAJUF), coordenado pelo professor 
de Direito Tributário e Administrativo, 
Ricardo Alexandre, conta com um corpo 
docente referência no meio Jurídico. 

São quatro opções de pós-graduação com 
ênfase em: Direto Tributário Municipal, 
Processo Tributário, Advocacia Pública 
e Advocacia Extrajudicial. Os cursos têm 
carga horária de 384 horas e duração de 12 
meses, com aulas ao vivo, semanalmente. 
Todos possuem reconhecimento do 
Ministério da Educação (MEC). 

Aponte a câmera 
do seu smartphone 
para acessar o site

iajuf.com.br

Os filiados à ANPPREV de todo o país 
têm 15% de desconto nos cursos de pós-
graduação à distância.
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IBCP

O Instituto Brasileiro de Contratações 
Públicas realiza cursos de capacitação 
e formação profissional in company, 
em licitações públicas, contratos 
administrativos, convênios, áreas jurídicas 
e afins. O formato permite a customização 
para atender aos anseios e aos objetivos 
de cada cliente, individualmente.

Os associados à ANPPREV têm desconto de 
até 15% nos cursos oferecidos.

Para mais informações 
85 2180 9885 • 85 99433 0329 
contato@ibcpcursos.com.br.

Aponte a câmera 
do seu smartphone 
para acessar o site

ibcpcursos.com.br
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MACKENZIE

Os descontos variam entre 10% e 30%, a 
depender do tipo de curso e localidade.  

Para usufruir do benefício, o interessado 
deve apresentar uma declaração emitida 
pela ANPPREV, comprovando o vínculo 
com a Associação. 

O Mackenzie é uma das maiores 
instituições de ensino do país. Além de 
ser referência na educação infantil e 
formação superior, também se destaca 
nos cursos de pós-graduação,  lato e 
stricto sensu, e de extensão.

Aponte a câmera 
do seu smartphone 
para acessar o site

www.mackenzie.br 
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BRASITUR

Associados à ANPPREV e seus beneficiários 
(cônjuges e filhos) terão descontos de 10% 
em pacotes de viagens e 5% em passagens 
aéreas, nacionais e internacionais.

A Brasitur, sediada no Distrito Federal, é 
uma empresa especializada em turismo e 
eventos (passagens aéreas, hospedagem, 
passeios, receptivo e aluguel de veículos), 
com o objetivo de garantir comodidade e 
conforto ao viajante.

Aponte a câmera 
do seu smartphone 
para acessar o site

brasitur.com.br 

Para cotações e mais informações, entre 
em contato pelo telefone 61 99926 8081.
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MAGICAL  
DREAMS

Os descontos, fruto da parceria com a 
ANPPREV, são válidos para associados 
e seus respectivos dependentes nos 
seguintes termos: 4% na tarifa básica 
de passagens aéreas nacionais e 
internacionais; 4% em pacotes de viagens 
regulares, oferecidos pela agência, e 10% 
em pacotes de viagens sob demanda.

É uma empresa do segmento de turismo, 
especializada na venda de passagens, 
hospedagens, transfer e ingressos para 
eventos nacionais e internacionais.

Aponte a câmera 
do seu smartphone 
para acessar o site

magicaldreamsviagens.com.br
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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, disponibiliza aos 
associados o plano Viva Futuro. 

O Viva Futuro é um plano com 
acumulação de reserva e contribuições 
mensais a partir de R$30,00, criado para 
famílias e entidades representativas 
ligadas à Fundação.

Mais informações na central de 
atendimento 0800 720 5600 ou 
pelo WhatsApp 61 99844 3622.

Aponte a câmera 
do seu smartphone 
para acessar o site

vivaprev.com.br
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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, mães de 
múltiplos e pacientes em pós-operatório. 

Os associados da ANPPREV têm 
desconto de 5%. 

Entre em contato pelo email 
contato@cuidarebr.com.br.

Aponte a câmera 
do seu smartphone 
para acessar o site

cuidarebr.com.br

12 Guia de Convênios



13

ANPPREV CARD

Acesse o ANPPREV Card 
e emita agora mesmo 

sua carteirinha digital 
TEM + SAÚDE

É um clube de vantagens exclusivo 
para associados à ANPPREV, que 
oferece benefícios e descontos em 
produtos e serviços. São centenas 
de parceiros em todo o país, dentre 
eles lojas de eletrodomésticos, 
móveis, roupas, acessórios 
esportivos, concessionárias, 
academias, spa, salões de beleza e 
instituições de ensino.

Nesta edição, além dos planos de 
saúde e odontológico, destacamos 
os benefícios oferecidos em 
farmácias e alguns dos principais 
convênios, que você só tem no 
ANPPREV Card.
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1 Acesse o site da 
ANPPREV e clique em 
Fazer Login no canto 
superior direito.

2 Digite seu login e senha 
de acesso, depois 
clique no botão Entrar.

3 Uma vez logado, 
clique em Convênios 
no menu superior.

4 Na página de 
convênios, clique 
no botão Acessar 
ANPPREV Card.

Pronto! Agora é só 
aproveitar as vantagens  

de ser ANPPREV.

COMO ACESSAR O ANPPREV CARD
PASSO A PASSO
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PLANO 
ODONTOLÓGICO

A ANPPREV, por meio do ANPPREV CARD, 
oferece o plano odontológico Integral 
Cerd da OdontoPrev. Com uma das 
mais amplas redes do país, o convênio 
cobre procedimentos de prevenção 
e diagnóstico, oferece atendimento 
especializado em odontopediatria, 
cirurgia, endodontia, dentística e 
periodontia, além de cobrir exames 
radiológicos e emergências. 

Tudo isso por apenas R$ 21,90 ao mês. 

A adesão é realizada diretamente na 
plataforma. No canal, também é possível 
consultar a rede credenciada por cidade/
especialidade.  Os associados podem 
incluir como dependentes filhos (de 
qualquer idade), cônjuges e agregados. 
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Desde julho, os associados têm disponível, 
na plataforma, uma nova opção de plano de 
saúde. Administrado pela Benevix, o plano 
Unimed CNU/ANPPREV, com coparticipação, 
tem cobertura nacional e mensalidades mais 
acessíveis.

O novo plano é, em média - na comparação com 
categorias similares (ambulatorial+hospitalar 
com obstetrícia) para a faixa etária de 59 anos 
ou mais - 20% mais barato que a Assefaz e 
30% mais barato que os planos geridos pela 
Qualicorp (SulAmérica, Unimed e Amil), já 
incluído o valor referente à coparticipação. 
Em relação à Geap, a grande diferença é a 
coparticipação, que, na operadora, está limitada 
a 10% da remuneração do beneficiário e no CNU/
ANPPREV a R$ 250,00 ao mês (não cumulativo). 

Os associados podem incluir como dependentes 
seus cônjuges ou companheiros (as), filhos (as) 
e enteados (as) solteiros (as) com até 34 anos 
11 meses e 29 dias ou inválidos, bem como 
dependentes menores de idade sob sua guarda 
ou tutela.

Além disso, os anpprevianos que decidirem 
migrar têm desconto de 100% na taxa de adesão 
(correspondente a uma mensalidade). 

PLANO DE  
SAÚDE
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BRASÍLIA E DEMAIS REGIÕES  EXCETO SALVADOR

ESTILO NACIONAL ABSOLUTO SUPERIOR 
NACIONAL

EXCLUSIVO 
NACIONAL

Acomodação enfermaria apartamento apartamento apartamento apartamento

ANS ANS N. 482.823/19-2 ANS N. 482.825/19-9 ANS N. 482.835/19-6 ANS N. 482.827/19-5 ANS N. 482.829/19-1

Coparticipação SIM SIM SIM SIM NÃO

Reembolso 1x 1x 1x 2x 4x

IDADE R$ R$ R$ R$ R$

0 a 18 277,89 341,82 376,56 484,86 1240,57

19 a 23 355,71 437,53 481,99 620,63 1.587,97

24 a 28 377,92 464,84 512,08 659,37 1.687,07

29 a 33 389,00 478,47 527,10 678,70 1.736,55

34 a 38 425,14 522,92 576,06 741,75 1.897,88

39 a 43 486,26 598,09 658,87 848,40 2.170,72

44 a 48 680,73 837,30 922,39 1.187,70 3.038,89

49 a 53 911,39 1.121,01 1.234,92 1.590,13 4.068,55

54 a 58 1.022,58 1.257,77 1.385,59 1.784,13 4.564,92

59 ou mais 1.667,19 2.050,64 2.259,03 2.908,81 7.442,54

Veja a tabela de valores abaixo. Atenção: há 
uma pequena variação de valor, para menos, 
na tabela de Salvador, Bahia. 

Plano de Saúde – ANPPREV Card

Para mais informações sobre os planos de saúde 
e odontológico, entre em contato pelo email  
atendimento@temmaisvantagens.com.br ou pelo 
WhatsApp (61) 99354 6881.



NACIONAL
Pague Menos 
Desconto mínimo de:
• 45% em medicamentos genéricos tarjados;  
• 20% em medicamento tarjado; 
• 5% em produtos de higiene e beleza.

SÃO PAULO 
Farma Conde INTERIOR E GRANDE SÃO PAULO

Desconto de até: 
• 15% em medicamentos éticos ou referência; 
• 45% em medicamentos genéricos similares. 

Farmácia de manipulação 
Galileu Galilei SÃO PAULO CAPITAL

Desconto de até 15% na manipulação de 
qualquer fórmula. 

FARMÁCIAS – ANPPREV CARD
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Farmácias – ANPPREV Card

DISTRITO FEDERAL
Unicom Shopping da Saúde  
Desconto de até 80% em medicamentos; 
Desconto de até 10% nos demais produtos.

Opções de parcelamento sem juros. 
Consulte as condições.

Drogaria Colorado SOBRADINHO

Desconto de:
• 20% em medicamentos; 
• 60% a 90% em medicamentos genéricos; 
• 10% em perfumaria. 

Drogaria Messias
Desconto de:
• no mínimo 20% em medicamentos tarjados; 
• 30% a 90% em medicamentos genéricos;
• 10% em perfumaria.  

Dermus Manipulação 
e Homeopatia  FLORIANÓPOLIS

Desconto de 10% na compra de qualquer 
produto. 

SANTA CATARINA 
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PRINCIPAIS CONVÊNIOS – ANPPREV 
CARD

Consulte as CONDIÇÕES DE USO 
e a lista completa de convênios no 
site do ANPPREV Card.

NACIONAL

Electrolux 
Desconto de até 40% no site. 

Livraria Cultura
Desconto de até 15% em livros, 
somente para compras online.

Camicado 
Desconto de 10% em todo site.

Banco Alfa 
Crédito novo, com desconto de 0,15% 
na taxa de juros praticada no balcão
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NACIONAL

BRASÍLIA

Chevrolet 
Carta-bônus de até R$ 5.100, a 
depender do modelo, para aquisição 
na concessionária mais próxima. 

Oster 
Desconto de 15% em todos os 
produtos do site.

Casas Bahia 
Desconto de até 40% nos produtos 
selecionados e até 5% para as demais 
categorias do hotsite.

IDP – Instituto Brasiliense de 
Direito Público
Até 15% de desconto em cursos de 
pós-graduação e de 5%  
no mestrado ou doutorado (consultar 
as opções disponíveis). 

Principais convênios – ANPPREV Card
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ASACLUB

É mais um clube de vantagens que oferece 
condições exclusivas aos associados à ANPPREV. 
O clube, integrado por dezenas de entidades 
de classe, tem mais de 1700 parceiros, desde 
comércios locais até grandes lojas, presentes em 
todo o território nacional. Tok Stok, Sam’s Club, 
Canon, Carrefour e O Boticário são algumas das 
marcas que você só encontra no ASAclub. 

Por meio do convênio, os associados 
também têm acesso à Sala Vip do Aeroporto 
Juscelino Kubistchek, em Brasília, e ao plano 
Odontológico ASAodonto. 

Confira a seguir a seleção de farmácias e 
outros convênios disponíveis no ASAclub, com 
descontos especiais e exclusivos para você. 

Acesse o ASAclub e 
gere agora mesmo sua 

carteirinha digital
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COMO ACESSAR O ASACLUB
PASSO A PASSO

1 Acesse o site da 
ANPPREV e clique em 
Fazer Login no canto 
superior direito.

2 Digite seu login e senha 
de acesso, depois 
clique no botão Entrar.

3 Uma vez logado, 
clique em Convênios 
no menu superior.

4 Na página de 
convênios, clique 
no botão Acessar 
ASAclub - Clube  
de Benefícios.

Pronto! Agora é só 
aproveitar as vantagens  

de ser ANPPREV.



ALAGOAS 
A Fórmula MACEIÓ

Desconto de: 
• 10% nos produtos manipulados;
• 5% nos produtos industrializados/acabados.

RIO GRANDE DO SUL
Drogaria Menino Deus 
Agafarma PORTO ALEGRE

Desconto de: 
• 30% em medicamentos genéricos; 
• 8% em medicamentos de marca/referência.

DISTRITO FEDERAL 
Drogaria Maia ASA NORTE

Desconto de:
• 55% em medicamentos genéricos; 
• até 30% em medicamentos similares;  
• até 15% em medicamentos éticos; 
• até 15% em perfumaria.

TOCANTINS
Drogaria Borba PALMAS

Desconto de: 
• 40% em medicamentos em campanha;
• 15% a 25% em medicamentos genéricos e 

similares; 
• 10% em medicamentos tarjados e perfumaria.

FARMÁCIAS – ASACLUB
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PARANÁ
Farmácia Ao Homeopata CURITIBA

Desconto de: 
• 20% em homeopáticos e manipulados;
• 10% em cosméticos e produtos naturais.

SERGIPE
Farmácias Beira Mar 
Menor Preço ARACAJU

Desconto de 10% em medicamentos éticos;
Desconto de 30% em genéricos e similares.

PARÁ
Farmácia Chamomilla BELÉM

Desconto de: 
• 5% para pagamento com cartão de débito;
• 10% em homeopatia (pagamento em dinheiro);
• 5% em manipulação de receitas e produtos de 

revenda (pagamento em dinheiro).

AMAZONAS 
Drogaria Primavera MANAUS

Desconto de 5% a 30% em medicamentos, 
pagamento à vista.

MINAS GERAIS 
Drogahemil MURIAÉ

Desconto de 15% a 50% em medicamentos.

Farmácias – ASAclub
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Consulte as CONDIÇÕES DE USO 
e a lista completa de convênios no 
site do ASAclub.

RECIFE, BRASÍLIA E RIO DE JANEIRO 

Aliança Francesa 
Até 20% de desconto nos cursos 
regulares (variável em cada unidade). 

DISTRITO FEDERAL, BAHIA E GOIÁS 

Sabin 
Até 30% de desconto para exames 
Laboratoriais e 10% de desconto 
para vacinas.

BRASÍLIA, PORTO ALEGRE E BELO HORIZONTE

Brasas 
Até 25% de desconto nas 
mensalidades de cursos de inglês 
(variável em cada unidade).

PRINCIPAIS CONVÊNIOS – ASACLUB
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NACIONAL

Honda 
Até R$ 14 mil de desconto na 
compra de veículos novos.

Hplus
10% de desconto sobre a Tarifa Hplus 
nos hotéis da rede.

O Boticário 
20% de desconto em produtos 
listados no site.  

Extra.com 
Até 40% de desconto nos produtos da 
vitrine e 5% em todo o site. 

Centauro 
17% off em produtos selecionados.

L’occitane au Brésil 
10% de desconto em qualquer compra 
no site L’Occitane au Brésil.

Principais convênios – ASAclub
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anpprev

anpprevnacional

anpprev.org.br

0800 6481038  •  61 3322 0170

anpprev@anpprev.org.br


