Convênios
Apesar de a ASSECOR se esforçar para firmar parcerias com empresas, muitos desses contratos não são renovados pelo
fato de os associados não utilizarem. Este ano, a entidade buscará fechar novos convênios e espera contar com a
contribuição dos filiados. Faça uma sugestão de serviço ou empresa para ser conveniada e auxilie a ASSECOR a fechar
parcerias.
Confira os convênios firmados pela ASSECOR. No site www.assecor.org.br estão as informações sobre como utilizar os
benefícios e mais detalhes sobre as regras dos convênios.

Bancorbrás Turismo
Desconto de 5% em todos os pacotes turísticos disponibilizados pela
Bancobrás Turismo.
Telefone: (61) 3314-1280

Vital Saúde
Fonoaudiologia, fisioterapia, RPG
(Reeducação Postural Global) e
massagens com descontos de até
25%.
Endereço: Setor Terminal Norte,
Edifício Jaime Leal, Bloco N, Consultório 314, Asa Norte.
Telefone: (61) 8131-4332
Email: vitalsaude2@gmail.com

Blanc Spa
Desconto de 20% em todos os
tratamentos estéticos corporais,
faciais, spas e acupuntura.
Endereço: SHCSW 3/4/5 Sala 113,
Centro Clínico Sudoeste - Ao lado
do HFA. Telefone: (61) 3233-9583
E-mail: contato@blancspa.com.br

Corpo e Mente Pilates
Desconto de 10% nas aulas de
pilates.
Endereço: SHCGN - 708/709, Bloco F Loja 19 Asa Norte. Telefone:
(61) 3340-8861
Email: cmpilates@cmpilates.com.br
www.cmpilates.com.br

Coopacate
Cooperativa Habitacional das
Carreiras Típicas de Estado (Coopacate) oferece opções de compra,
construção e acesso a financiamentos para empreendimentos
imobiliários por meio da cooperação com outros servidores públicos.
Telefone: (61) 3273-0512
E-mail: coopacate@anerbrasil.org.br

Terracap
Associados podem adquirir imóvel
construído, residencial e uni familiar, e terrenos e lotes no DF com
taxas de 6% ao ano, percentual
que corresponde a metade do que
é normalmente aplicado. O tempo
de financiamento é de até 240 meses, o pagamento é feito por meio
de consignação em folha, e demais
informações estarão contidas no
edital de licitação específico da
Terracap.

Centro de Convivência
Terapêutica HOLONS
Desconto de 30% em consultas nas
especialidades de psicoterapia individual voltada ao adulto, adolescente e terceira idade, infantil, de
grupo, com ênfase em psico-oncologia e HIV/AIDS; terapia familiar
e casal e nutrição para criança,
adolescente, adulto, terceira idade
e gestantes.
Endereço: STN, Conjunto “O”,
Edifício Life Center, sala 239.
Telefone: (61) 3347-5179
www.holonsdf.com.br

Site Compra Certa

Clube dos Previdenciários

Produtos das melhores marcas de
eletrodomésticos, com condições e
preços diferenciados.
Entre em contato com a ASSECOR
para adquirir o código da parceria.
www.compracerta.com.br

Associados pagam R$ 80,00 pelo
plano familiar, o individual, com
direito a um acompanhante com
carteira social do clube, é R$
60,00.
Telefone: (61) 3878-7100
www.clubeprevi.com.br

Churrascaria Porcão
Desconto de 10% no valor integral
do rodízio, válido de segunda a
sábado, exceto feriados.

Clube Associação dos
Servidores do Banco
Central de Brasília

Descontos de 10% para os cursos
de graduação, tecnólogo e pós-graduação.
www.iesb.br

Familiar ou individual isenção
total de jóia através do convênio,
valor mensal: R$156,00, desconto em conta corrente ou boleto
bancário.
Telefone: (61) 3212-5419
www.asbac.com.br/2010

UPIS

Plano de Saúde (Assefaz)

Descontos de 5% a 20% nos cursos
de graduação e 15% na pós-graduação.
www.upis.br

Associados da ASSECOR podem
contratar os planos oferecidos pela
Assefaz, acesse o site www.assefaz.
org.br e veja os opções de planos,
benefícios e valores de cada um.
Informações 0800-7034545

IESB

UNICESP
Descontos de 40% para os cursos
de graduação e 10% para pós-graduação.
www.icesp.br
Telefone: (61) 3035-9500

Faculdade FACITEC
Desconto de 10% nas mensalidades dos cursos de graduação e pósgraduação.
www.facitec.br

Wizard
Desconto de 25% na matrícula e
demais parcelas.
Telefone: (61) 3347-1140
E-mail: br-asanorte1@wizard.com.br
www.wizard.com.br

Runway
Taxa de Matrícula – 50% de
desconto sobre o preço de tabela.
Plano Prata (6 meses) – 25% de
desconto.
www.runway.com.br

Torreão Braz Advogados
Demandas individuais em diversas
áreas do conhecimento jurídico,
tais como Direito Civil (contratos,
família, sucessões, imobiliário,
bancário, consumidor), Direito do
Trabalho, Direito Tributário, Direito
Previdenciário, Direito Administrativo (servidor público), excetuadas
aquelas que tratem de Processos
Administrativos Disciplinares ou de
Direito Criminal, com valores diferenciados em razão do convênio
firmado com a ASSECOR.
Telefone: (61) 3878-4300
www.torreaobraz.com.br

CDI Radiologia
Descontos de 30% em serviços de
radiologia.
Endereço: CLN 116, Bl G, Edifício
Manacá, sala 201, Asa Norte (em
frente ao Setor Hospitalar Norte).
Telefone: (61)3340-3746.

