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VANTAGENS E 
BENEFÍCIOS DE 
SER AFUBESP

SAÚDE e
ESTÉTICA

EDUCAÇÃO
SERVIÇOS

LAZER



Todo mundo precisa resolver problemas com o 
carro, a casa, o computador, comprar presentes, 
roupas e calçados. Por este motivo, a associação 
conta também com parceiros no setor de serviços.
A Afubesp também tem uma lojinha da Open 
Comercial dentro de sua sede que vende câmeras, 
pilhas, álbuns, eletro-eletrônicos, presentes, entre 
outros objetos.
Para os associados de fora da capital, a entidade 
também presta o serviço de pesquisas e 
verificação de documentos, por exemplo.

É muito importante estar atento à saúde, fazer exames 
de rotina e manter hábitos saudáveis, com boa 
alimentação e exercícios. Para colaborar com seus 
sócios nesta tarefa, a Afubesp mantém convênios que 
oferecem descontos em óticas, lojas de aparelhos 
auditivos, clínicas de saúde e estética, cabeleireiros, 
depilação, farmácias de manipulação e drogarias.
A Univers, por exemplo, rede que engloba as lojas Raia 
e Drogasil de todo o Brasil (são mais de 1.365) oferece 
abatimento de 10% na compra de medicamentos 
genéricos e 5% de desconto em produtos de perfumaria, 
higiene pessoal e beleza. Além disso, o valor das 
compras é descontado na folha de pagamento com 
prazo que pode chegar a até 45 dias.

PARA FACILITAR SEU DIA A DIA

PARA CUIDAR 
DA SAÚDE E 
BELEZA

PARA CUIDAR 
DA SAÚDE E 
BELEZA

Reciclar conhecimento é fundamental no mercado de 
trabalho. É com essa finalidade que a Afubesp possui 
parcerias com diversas universidades, como São Judas, 
Metodista, INPG (Instituto Nacional de Pós-graduação)  
e UniJá, que faz parte do Grupo Polis Educacional.  
Todas oferecem descontos nas mensalidades em 
gradução, pós, especialização, MBA e cursos de 
extensão, presencial ou à distância.
A entidade ainda conta com parceiros que oferecem 
cursos de idiomas (como Wizard e Cel-Lep, KNN 
Idiomas), para concursos, coaching e colégios. 
Interessante é que, além do associado, podem usufruir 
dos descontos todos os seus dependentes.

PARA AJUDAR NA EDUCAÇÃO

Compras na 
lojinha da 

Open podem 
ser à distância 
e entregues na 

sua casa

PIXABAY/MIZIANITKA 

PIXABAY/ JARMOLUK



O departamento está à disposição das 8h às 
18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 
Os associados podem fazer consultas por email 
juridico@afubesp.com.br

Jurídico à disposição

Os associados e seus 
dependentes podem 
resolver demandas 
judiciais a partir  
do Jurídico  
da Afubesp,  
que possui especialistas 
em segmentos como 
trabalhista, previdenciário, 
cívil (família, comercial, 
imobiliária, federal, 
tributária e constitucional).

V
iajar e conhecer novos luga-
res renovam as energias, sem 
contar que aproveitar bem os 
dias de descanso é fundamen-

tal para uma vida mais feliz e saudável. 
Pensando nisso, a Afubesp possui mui-
tos parceiros no setor de lazer e entre-
tenimento, de ingressos mais baratos no 
Cinemark e no cheque teatro a entradas 
em parques como Thermas dos Laran-
jais, Kidzania, Parque da Mônica, Cidade 
da Criança e Magic City.

PARA 
CURTIR  
O TEMPO 
LIVRE 

Tarobá Hotel 
fica em Foz  
do Iguaçu (PR)

Há também agências de viagens, pousadas, 
hotéis, resorts, colônias e clubes de férias es-
palhados por todo o país, que oferecem des-
contos na aquisição de pacotes ou diárias.

Você pode ir a Águas de Lindóia, um dos des-
tinos mais procurados no Circuito das Águas no 
interior de São Paulo, e aproveitar a tranquilida-
de da cidade, hospedando-se no Hotel Pano-
rama ou no Resort Villa di Mantova (foto), por 
exemplo, pagando as estadias com descon-
tos especiais. Ou pode escolher voar até Foz 
do Iguaçu e curtir o conforto do Tarobá Hotel, 
que também oferece abatimento na diária para 
associados da Afubesp. Além disso, divertir-se 
nos passeios oferecidos pela empresa Nova 
Iguassu que tem stand dentro do próprio hotel, 
para visitar os pontos turísticos de Foz, como 
as Cataratas ou o Parque das Aves.

É um mundo de opções para se divertir, 
cuidar-se, resolver questões do dia a dia que 
a Afubesp oferece à você. Confira todos os 
convênios acessando o site http://afubesp.
org.br/category/convenios/

Localizada nas margens na área preservada do Rio Tietê, em Barbosa, no 
interior de São Paulo, a Colônia da Afubesp oferece muita natureza, três 
piscinas sempre bem cuidadas e chalés (alguns adaptados) com móveis 
confortáveis. Para os que curtem pescar, tem até barco para a prática.

Um refúgio no interior 



ASSOCIE-SE E CONCORRA A PRÊMIOS!

  
SIGA-NOS 

Mantenha-se informado acessando  
www.afubesp.org.br

Entre em contato conosco pelo  
e-mail afubesp@afubesp.com.br  
ou telefone (11) 3292-1744

facebook.com/aafubesp 

Instagram/afubesp

twitter.com/afubesp_

youtube.com/afubespimprensa

A 
Afubesp realiza uma cam-
panha de filiação, até junho 
de 2019, que contempla os 

já associados e novos sócios. Dez 
pessoas terão chances de ganhar 
prêmios oferecidos pela entidade e 
seus parceiros.

Assim que se associa, você 
imediatamente ganha um 
brinde a escolher entre 
vale-cinema do Cinemark, 
ou sacola tipo mochila, ou 
camiseta ou necessaire. 

Ele será entregue - no máximo 
30 dias após a efetivação da matrí-
cula – assim que for confirmado o 
desconto da primeira mensalidade, 
junto com o cupom com o número 
concorrente aos prêmios.

O sorteio será realizado com a 
presença diretores da entidade, 
com transmissão ao vivo pela pági-
na da Afubesp no Facebook. 

O horário do sorteio será ampla-
mente divulgado, com antecedên-
cia, nos canais de comunicação da 
associação (confira todos eles abai-
xo).  Importante ressaltar que a pes-
soa pode receber apenas um prê-
mio, mesmo se for sorteada mais 
de uma vez. A ordem da premiação 
será do décimo ao primeiro prêmio.

CONFIRA OS PRÊMIOS

TV SMART DE 49’’ 4K  
(cortesia Afubesp)

1O  
LUGAR

4O  
LUGAR

FORNO ELÉTRICO  
(cortesia Open Comercial)

5O  
LUGAR

PANELA ELÉTRICA  
(cortesia Simplis)

7O  
LUGAR

DIÁRIAS HOTEL PANORAMA  
EM ÁGUAS DE LINDÓIA
(Dois dias com pensão completa para casal)

ÓCULOS DE SOL 
(cortesia Visão Lux)

9O  
LUGAR

ÓCULOS DE SOL 
(cortesia Visão Lux)

10O  
LUGAR

VOUCHER DE R$ 1200  
PARA PACOTE DE VIAGENS  
(cortesia Unisoli)

2O  
LUGAR

6O  
LUGAR

DIÁRIAS (TRÊS DIAS) NO TAROBÁ  
HOTEL EM FOZ DO IGUAÇU 
(Casal + Criança de até 7 anos)

8O  
LUGAR

DUAS DIÁRIAS NO RESORT  
VILLA DI MANTOVA  (Águas de Lindóia) 

3O  
LUGAR

BICICLETA ARO 26  
(cortesia Armellini & Silva  
Sociedade de Advogados)

(IMAGENS ILUSTRATIVAS)


