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O Clube de Vantagens ANFIP garante 
a você, associado, dezenas de opções 
para assegurar o seu bem-estar e o 
de sua família. Desde um bom restau-
rante a um hotel em qualquer lugar do 
mundo, passando pela compra de um 
carro e a contratação do seguro, até a 
escolha da universidade ou a aquisi-
ção do melhor computador, em todos 
os momentos, a ANFIP quer estar ao 
seu lado.

Mais ainda, a ANFIP quer te ouvir. Falta 
algo aqui? Algum serviço ou produto 
que você gostaria de consumir não 
está entre os convênios já firmados? 
Avise e a ANFIP vai atrás para fechar 
a parceria. Basta ligar 0800 701 6167 
ou mandar e-mail para assistenciais@
anfip.org.br.

 Esta publicação também apresen-
ta a atuação da ANFIP em defesa do 
Auditor Fiscal da Receita Federal do 
Brasil em diversas áreas, como junto 
aos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. Confira também os vários 
canais de comunicação e as publica-
ções editadas pela Entidade.

Aproveite e boa leitura!

Alimentação, saúde, 
eletrônicos, educação. 
Tudo isto e muito mais 

está aqui.

APRESENTAÇÃO
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CONVÊNIOS
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A ANFIP oferece as 
melhores parcerias 

para facilitar a vida do 
associado. E queremos 

sempre mais: novos 
convênios estão sendo 
firmados. O associado 
também pode sugerir 
convênios e a ANFIP 

vai atrás para  
fechar a parceria. 

ELETROELETRÔNICOS / 
INFORMÁTICA

BRASTEMP, CONSUL E KITCHENAID
Benefício: Descontos com 30% de 
desconto.

A Compra Certa traz toda a linha Brastemp, 
Consul e KitchenAid direto da fábrica com 
preços incríveis e diversas formas de pa-
gamento. As compras podem ser feitas por 
meio do site Corporativo do Compra Certa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
compra-certa/

ELECTROLUX
Benefício: Descontos de até 20%.

Preços diferenciados, em média, de 10 % 
a 30% abaixo do mercado em produtos 
direto da fábrica. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
electrolux/
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EXTRA
Benefício: Descontos de até 40% em 
produtos da vitrine e de 5% em pro-
dutos selecionados no site.

Preços diferenciados - em média,  5% 
abaixo do mercado – com a possibilidade 
de diversas formas de pagamento, como 
boleto, depósito ou cartão de crédito.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
extra-com/

FAST SHOP 
Benefício: Descontos de até 30%.

A Fast Shop oferece descontos em toda 
loja, com entrega em todo o Brasil. Para 
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 
Roraima, Mato Grosso, Tocantins e Fer-
nando de Noronha são vendidos produtos 
que possam ser entregues pelos Correios.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
fast-shop/

BRITÂNIA
Benefício: Descontos de até 14%.

Com venda direto da fábrica e valo-
res abaixo dos de mercado, há ainda 
5% de desconto nos cartões Master 
ou Visa, ou parcelamento em até 10 
vezes. Para esclarecimento de dúvi-
das técnicas dos produtos, está dis-
ponível o atendimento ao consumidor 
0800 41 7644.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
britania/

CASAS BAHIA
Benefício: Preços diferenciados, em mé-
dia, 5% abaixo dos de mercado. 

São oferecidas diversas formas de paga-
mento, como à vista via boleto, depósito 
ou cartão de crédito.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
casas-bahia/
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PANASONIC
Benefício: Desconto de até 25%.

Vendas on-line direto da fábrica. Tem-
porariamente, a Panasonic não está 
entregando nos estados do Acre, Ala-
goas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Gross do Sul, Pará, Paraíba, Per-
nambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Roraima, Rondônia, Sergipe, Tocantins 
e Distrito Federal, em função do Proto-
colo ICMS 21.

PONTOFRIO.COM
Benefício: Preços diferenciados, em 
média, 5% abaixo dos de mercado.

São oferecidas diversas formas de paga-
mento, como à vista via boleto, depósito 
bancário ou cartão de crédito.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
pontofrio-com/

POLISHOP
Benefício: Descontos de 12% em qual-
quer produto comercializado no site, ex-
ceto para produtos já em promoção.

Aproveite também combos exclusivos! 
Produtos em até 12 vezes sem juros e 
frete grátis para todo Brasil. Para uti-
lizar, bastar usar o código/cupom de 
desconto disponível na área restrita do 
site da ANFIP. 

Site: http://www.polishop.com.br/

 

POSITIVO
Benefício: Descontos de até 10%.

Venda direto da fábrica e descontos es-
peciais com preços diferenciados do 
mercado aberto ao público.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
positivo-informatica/
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SAMSUNG
Benefício: Descontos especiais, de 
acordo com as campanhas em vigor.

Aproveite as vantagens para o Plano de 
Afinidade do lançamento do celular S7. 

Site: www.samsungstore.com.br

SONY
Benefício: Descontos de até 15%.

Entrega em todo o Brasil.  
Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
sony-store/

   

DELL COMPUTADORES
Benefício: Cupons de descontos ex-
clusivos.

O Programa de Benefícios oferece pro-
moções especiais que já vem com des-
contos exclusivos incluídos no valor. 
Você pode conferir e comprar por meio 
dos canais disponíveis na área restrita 
do site da ANFIP. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
dell-computadores/

 

PHILCO
Benefício: Descontos de até 15%.

Oferece pagamento diferenciado, agi-
lidade na entrega, acesso exclusivo e 
personalizado, comodidade, segurança 
e facilidade para comprar.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
philco/
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MUNDO APPLE
Benefício: Descontos exclusivos.

Produtos Apple com descontos exclu-
sivos, pagamento diferenciado, agi-
lidade na entrega, acesso exclusivo e 
personalizado.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
mundo-apple/

 

NESPRESSO
Benefício: Descontos de 20% em má-
quinas de café da linha residencial.

As compras podem ser parceladas em 
até seis vezes sem juros. O frete é grá-
tis e a empresa ainda oferece cápsulas 
de presente.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
nespresso-beneficios-corporativos/

   

WALMART
Benefício: Descontos de até 10% em 
mais de 70 mil itens do site.

O benefício é válido para compras on-line, 
exceto em algumas marcas, conforme 
regulamento que consta no site. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
walmart/

ESCOLAS, FACULDADES E 
CURSOS

   

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
Benefício: Desconto de até 20%.

Proporciona condições de acesso à 
educação superior por meio de cursos 
de graduação, graduação tecnológica, 
pós-graduação latu sensu e extensão 
oferecida pelas seguintes instituições 
de ensino:
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- Universidade Cruzeiro do Sul

- Universidade Cidade de São Paulo

- UDF Centro Universitário

- Módulo Centro Universitário

- Universidade de Franca

São descontos nas mensalidades e 
disciplinas da parte da matriz curricular 
obrigatória das instituições de ensino e 
na rede de pólos homologados e cre-
denciados do Grupo Educacional Cru-
zeiro do Sul nos seguintes percentuais:

- 20% nas mensalidades para os cur-
sos de pós-graduação latu sensu nas 
modalidades presencial e a distância.

- 10% nas mensalidades para os cur-
sos de graduação e graduação tecno-
lógica nas modalidades presencial e a 
distância, exceto para curso de Medi-
cina.

- 20% nas mensalidades para os cur-
sos de extensão e aperfeiçoamen-
to, nas modalidades presenciais e a 
distância. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
universidade-cruzeiro-do-sul/

   

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE
Benefício: Descontos especiais. 

Convênio válido em todas as unidades (São 
Paulo, Alphaville, Campinas, Rio de Janeiro, 
Brasília) nos cursos de pós-graduação e 
em cursos de extensão: 10% de desconto 
nas mensalidades até o fim do curso. Há 
ainda 10% de desconto em todas as men-
salidades nos cursos de pós-graduação e 
em cursos de extensão e de línguas es-
trangeiras (CLEM – só em São Paulo).

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
instituto-presbiteriano-mackenzie/

 

CNA
Benefício: Descontos de até 15%.

O benefício é extensivo aos cônjuges e 
filhos. O CNA é uma das maiores redes de 
escolas de idiomas do país e o convênio 
tem abrangência nacional.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/cna/

Cl
ub

e 
de

 V
an

ta
ge

ns

11



 

CENTRAL DE CONCURSOS
Benefício: Descontos de 8% nas men-
salidades e de 12% no material didá-
tico para associados e dependentes.

Para usar, entre em contato com as unida-
des participantes e apresente a declaração 
associativa, disponível na área restrita do 
site da ANFIP. Abrangência: São Paulo (SP).

Site: https://anfip.dynamus.club/place/
listing/central-de-concursos-republica/

 

FISK
Benefício: Descontos de 10% em tur-
mas regulares. 

O convênio tem abrangência em todo o 
Brasil. Para usar, basta apresentar a de-
claração associativa. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
fisk/

 

GLOBAL CONNECTIONS 
INTERCÂMBIOS ACADÊMICOS E 
TURISMO
Benefício: Descontos de até 5%. 

A vantagem é válida para viagens de 
intercâmbio acadêmico, no período 
mínimo de uma semana e no máximo 
de quatro anos; em cursos de idiomas 
em inglês, espanhol, francês e ale-
mão; cursos preparatório para exames 
linguísticos internacionais; e cursos 
em inglês de extensão, graduação, 
pós-graduação, mestrado e doutora-
do. Para usar, apresente a declaração 
associativa. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
global-connections-intercambios-aca-
demicos-e-turismo/
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LFG
Benefício: Descontos de 25% para as-
sociados e de 10% para dependentes.

Cursos em mais de 400 cidades que 
têm como missão democratizar o 
acesso a um conteúdo de qualidade. 
A LFG é pioneira no ensino via satélite, 
o que permite a transmissão de aulas 
ao vivo para todo o território nacional e 
com total interatividade entre professor 
e aluno. Para usar, apresente a decla-
ração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/lfg/

  

IESLA
Benefício: Descontos de 10% a 30%.

Para utilizar, apresente a declaração as-
sociativa no Instituto de Educação Su-
perior Latinoamericano, instituição de 

ensino pertencente ao grupo que com-
põe as marcas ESJUS – Escola Superior 
de Justiça – e ESLA – Escola Superior 
Latinoamericano. Abrangência: nacional 
e internacional.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/iesla/

 

DECISION BUSINESS SCHOOL 
(CONVENIADA FGV)
Benefício: Desconto de 10% nos 
cursos de pós-graduação lato 
sensu e de 50% sobre o valor base 
da graduação em Administração 
de Empresas para matrícula em 
módulo completo.

Para utilizar, apresente a declaração as-
sociativa. Abrangência: Porto Alegre (RS) 
e Novo Hamburgo (RS).  

Site: http://www.decision.edu.br
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IBEN – INSTITUTO BAIANO DE EDUCAÇÃO 
E NEGÓCIOS (CONVENIADO FGV)
Benefício: Descontos de 10% sobre o 
valor integral em todos os cursos ofe-
recidos pelo convênio FGV Management. 

Para utilizar, apresente a declaração associa-
tiva. Abrangência: Vitória da Conquista (BA).

Site: http://ibenconquista.com.br

   

INSTITUTO LABORO
Benefício: Descontos de até 10% nos 
cursos de pós-graduação e parcela-
mento em até 25 vezes.

Há ainda outros planos para pagamentos. 
O desconto não será retroativo e não será 
cumulativo com as promoções vigentes 
no ato da matrícula. Para utilizar, apre-
sente a declaração associativa. Abran-
gência: Brasília (DF). 

Site: www.faculdadelaboro.com.br

  

SOCIESC – SOCIEDADE EDUCACIONAL 
DE SANTA CATARINA (CONVENIADO FGV)
Benefício: Descontos especiais.

A vantagem vale para cursos técnicos 
presenciais ofertados pela Escola Técnica 
Tupy mantida pela Sociesc, para os cursos 
de graduação, na modalidade presencial, 
ofertados pela Única – Centro de Educa-
ção Superior, mantida pela Sociesc, para os 
cursos de pós-graduação, na modalidade 
presencial, ofertados pelo Instituto Supe-
rior Tupy e parceria da Sociesc–Fundação 
Getúlio Vargas. Para utilizar, apresente a 
declaração associativa. Abrangência: Flo-
rianópolis (SC). 

Site: http://www.sociesc.org.br

 

TREVISAN CONSULTORIA GESTÃO E 
TREINAMENTO EMPRESARIAL 
Benefício: Desconto na semestralida-
de, exceto a matrícula.

A vantagem é válida para os cursos de 
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pós-graduação, MBA, educação execu-
tiva e graduação em Administração de 
Empresas, Marketing, Relações Interna-
cionais e Ciências Contábeis. Para utili-
zar, apresente a declaração associativa. 
Unidades em São Paulo (SP), Rio de Ja-
neiro (RJ) e Ribeirão Bonito (SP).

Site: http://www.trevisan.com.br

 

UBS – UNIÃO BUSINESS SCHOOL
Benefício: Descontos de até 50%.

Descontos de 20% nas mensalidades 
dos cursos de pós-graduação, MBA 
e extensão e de 50% nos cursos de 
graduação. Para utilizar, apresente a 
declaração associativa. Abrangência: 
São Paulo (SP).

Site: http://www.ubs.edu.br

VEÍCULOS E MONTADORAS

 

HONDA
Benefício: Desconto de até 5%.

O benefício é válido sobre a tabela vigente. 
Valores sujeitos a alterações, conforme ta-
bela do fabricante, no dia do faturamento. O 
prazo de entrega é de até 60 dias. Os veí-
culos têm três anos de garantia total. Para 
utilizar, apresente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/honda/

TOYOTA THUSHO
Benefício: Desconto de acordo com a 
tabela vigente.

Para utilizar, faça contato com o consultor 
autorizado, Diego Jorge Silva, pelo (11) 
4224 0555 e diego.silva@thusho.com.br. 
Abrangência: São Paulo (SP).

Site: https://anfip.dynamus.club/place/
listing/toyota-tsusho/
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VOLVO
Benefício: Descontos de até 9% na ta-
bela vigente da montadora.

A vantagem vale também para depen-
dentes de primeiro grau. Os valores es-
tão sujeitos a alterações, conforme tabela 
do fabricante, no dia do faturamento. O 
prazo de entrega é de até 60 dias. Válido 
para todas as concessionárias. Para uti-
lizar, apresente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/volvo/

HOTÉIS / VIAGENS E 
TURISMO 

 

ALLIA HOTELS
Benefício: Desconto de 10% sobre a 
tarifa de balcão do dia da consulta. 

A Rede Allia Hotels está presente no Dis-
trito Federal, Minas Gerais, São Paulo, 
Espírito Santo e Goiás e em 11 cidades 
(Brasília; Belo Horizonte e Araxá; São 
Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio 
Preto, Campos do Jordão e Ilhabela; Vi-
tória e Guarapari; Goiânia). Para utilizar, 
apresente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/re-
de-allia-hotels/

BITTAR REDE DE HOTÉIS
Benefício: Preço diferenciado confor-
me os valores da tabela. 

Valido para todas as unidades da rede. Para 
utilizar, apresente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
bittar-rede-de-hoteis/

BLUE TREE HOTELS
Benefício: Descontos de 10%.
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A vantagem é válida para todas as uni-
dades da rede, inclusive fora do Brasil. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
blue-tree-hotels/

 

BOURBON HOTEIS & RESORTS
Benefício: Descontos de até 10% sobre 
as tarifas vigentes no ato da consulta 
da reserva.

A vantagem vale para todas as 14 uni-
dades da rede Bourbon. Para utilizar, 
apresente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
bourbon-hoteis-resorts/

HOTEL DAN INN
Benefício: Desconto de 15% aplicado 
na tarifa vigente do período da hos-
pedagem.

Para utilizar, apresente a declaração 
associativa. Abrangência: Higienópolis, 
em São Paulo (SP). 

Site: https://anfip.dynamus.club/place/
listing/hotel-dan-inn-higienopolis-sao
-paulo/

 

GOLDEN TULIP
Benefício: Preço diferenciado confor-
me valores na “tabela acordo”. 

A rede de hotéis opera três marcas bem 
conhecidas: Tulip Inn, Golden Tulip e 
Royal Tulip. Para utilizar, apresente a de-
claração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
golden-tulip/
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155 HOTEL - SÃO PAULO
Benefício: Descontos de 15% sobre a 
tarifa balcão.

Para utilizar, apresente a declaração as-
sociativa. Abrangência: São Paulo (SP).

Site: https://anfip.dynamus.club/place/
listing/hotel-155/

REDE TAUÁ DE HOTÉIS
Benefício: Desconto de 10% na baixa 
temporada.

A Rede Tauá de Hotéis está presente em 
São Paulo e Minas Gerais. Para utilizar, 
apresente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
taua-hoteis-convention/

HOTÉIS OTHON
Benefício: Descontos diferenciados, 
de acordo com o tarifário, sempre ofe-
recendo a melhor opção de tarifas no 
ato da reserva.

Válido para todas as unidades da rede, nos 
estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Bahia, Ceara e São Paulo. Em breve, descon-
tos também nas unidades de Portugal. Para 
utilizar, apresente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/re-
de-de-hoteis-othon/

HOTEL NACIONAL INN
Benefício: Descontos diferenciados, 
de acordo com a tarifa acordada na 
parceria.

Válido para todas as unidades da rede. Para 
utilizar, apresente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
nacional-inn-hotels/
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REDE HPLUS
Benefício: Desconto de 15%.

 Válido em todas as unidades presente em 
Brasília: Cullinan HPlus Premium, Athos 
Bulção HPlus Premium, Fusion HPlus Ex-
press+, Vision HPlus Express+ e Saint Mo-
ritz Hplus Express. A rede também oferece 
transporte gratuito até o aeroporto em ho-
rário predefinido para cada hotel. Para utili-
zar, apresente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
rede-hplus/

 

 

INTERCITY HOTELS
Benefício: Descontos diferenciados, de 
acordo com a tarifa acordada na parceria. 

Válido para todas as unidades da rede. Para 
utilizar, apresente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/in-
tercity-hotels/

   

RIO QUENTE RESORTS
Benefício: Descontos em tarifas e em 
planos turísticos.

Os descontos valem também para de-
pendentes diretos:

·10% sobre o valor das tarifas de hos-
pedagem no Rio Quente Resorts, Hotel 
Marulhos e demais hotéis da cidade de 
Caldas Novas (GO) operados pela Valetur 
(somente hotéis conveniados);

· 10% sobre as tarifas aplicadas nas ex-
cursões aéreas ou rodoviárias operadas 
pela Valetur;

 · 37% nos bilhetes de acesso ao Hot Park e 
Praia do Cerrado, localizados em Caldas Novas.

O Desconto para acesso ao Hot Park é 
válido somente para compras efetuadas 
pelo site. Para hospedagem nos hotéis 
de Caldas Novas e Rio Quente Resorts, o 
beneficiário deve estar presente durante 
a hospedagem. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
rio-quente-resorts/
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LATAM
Benefício: Condições diferenciadas.

A Dynamus acaba de renovar o convê-
nio com a TAM para proporcionar aos 
associados da ANFIP condições dife-
renciadas na compra de passagens 
aéreas em vôos nacionais e inter-
nacionais. O sistema disponibilizado 
possibilitará pesquisar vôos, reservar 
e efetivar a compra de passagens aé-
reas em até 48 horas, com o assento 
garantido e valor da tarifa inalterado, 
reduzindo custos com remarcação e 
reembolso. E mais: além do titular, é 
possível adicionar até quatro acom-
panhantes adultos na reserva. O des-
conto não é aplicável para tarifas Pro-
mo nas classes W e N. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
tam-linhas-aereas/

 

AGÊNCIA AR
Benefício: Desconto de 7%.

A Agência AR, especializada em ecotu-
rismo, concede aos associados desconto 
de 7% na aquisição de pacotes turísti-
cos, em qualquer época do ano, na re-
servas em hotéis, passeios e transporte 
para: Bonito (MS), Pantanal (MS), Foz do 
Iguaçu (PR), Fernando de Noronha (PE), 
Amazônia, Jericoacoara (PE) e Monte 
Roraima (RR). Para utilizar, apresente a 
declaração associativa.

Site: www.agenciaar.com.br

     

BANSTUR HOTÉIS, LAZER E TURISMO
Benefício: Descontos para o Plano de 
Férias - Série Ouro.

O Plano de Férias – Série Ouro abran-
ge diversas viagens ao ano; de 7 a 28 
diárias, até 60% de desconto na rede 
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de hotéis Banstur, com hospedagem 
para até três pessoas. Estão conve-
niados 800 hotéis no Brasil e mais de 
8 mil no exterior. Para utilizar, apre-
sente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
banstur-hoteis-lazer-e-turismo/

CONEXTUR TURISMO
Benefício: Descontos diferenciados 
nos serviços prestados.

O convênio oferece pacotes promo-
cionais, eventos, conferências, con-
venções, reuniões setoriais e repre-
sentativas, intercâmbios e locações de 
veículos. Para utilizar, apresente a de-
claração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
conextur-turismo/

 

DECOLANDO TURISMO
Benefício: Descontos nos serviços de 
pacotes turísticos, cruzeiros, aluguel 
de automóveis, intercâmbio, passa-
gens aéreas, hospedagens, trans-
portes terrestres, seguro viagens e 
câmbio de moedas. 

Os descontos oferecidos são: TAM, 
10%; Gol, 7%; Avianca, 10%; Azul, 
10%; hotéis nacionais, 4%; hotéis in-
ternacionais, 4%; locadoras nacionais, 
2%; demais serviços, descontos de 2% 
a 4%. Para utilizar, apresente a decla-
ração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
decolando-turismo/
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AVG – AGÊNCIA DE VIAGENS E 
TURISMO GLOBAIS LTDA – FLYTOUR
Benefício: Desconto mínimo de 5%.

O convênio permite compra de passa-
gens aéreas, hotelaria e pacotes turísti-
cos, entre outros serviços. Também ofe-
rece todo o atendimento necessário tanto 
na aquisição dos produtos como no perí-
odo pós-venda. Para utilizar, apresente a 
declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/flytour/

GOIÁS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA
Benefício: Descontos diferenciados.

Vantagens válidas para a compra de 
passagens aéreas, hoteleira e pacotes 
turísticos. Para utilizar, apresente a de-
claração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
goias-luna-viagens-e-turismo-ltda/

LAZER AGÊNCIA DE VIAGENS E 
TURISMO
Benefício: Descontos de 5% nos pa-
gamentos à vista dos pacotes de via-
gens e para pagamento parcelado, 4% 
no mesmo serviço. 

Para utilizar, apresente a declaração as-
sociativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/la-
zer-agencia-de-viagens-e-turismo/

  

PRATIC TURISMO
Benefício: Descontos diferenciados. 

Vantagem válida para produtos relacio-
nados a viagens e eventos. Os descontos 
serão de 3% em produtos de âmbito na-
cional e de 5% para os internacionais. A 
Pratic Turismo se compromete a oferecer 
um produto específico, condizente e ela-
borado, além de prestar todo o atendi-
mento necessário tanto na aquisição dos 
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produtos como no período pós-venda. 
Para utilizar, apresente a declaração as-
sociativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
pratic-turismo/

 

SHEILA TURISMO
Benefício: Descontos diferenciados.

Confira as vantagens: 2% em passagens 
aéreas internacionais; 4% em passa-
gens aéreas nacionais; 4% em pacotes 
de viagens nacionais e internacionais; 
4% em cruzeiros marítimos nacionais e 
internacionais; 8% em excursões com 
operação própria; 10% em seguro via-
gem. Para utilizar, apresente a declaração 
associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
sheila-turismo/

 SAÚDE

 

CENTRO BRASILEIRO DA VISÃO – CBV
Benefício: Descontos médios de até 
20%.

Os descontos têm por referência a tabela 
particular. Válido para consultas, exames 
e cirurgias oftalmológicas. Para utili-
zar, apresente a declaração associativa. 
Abrangência: Brasília (DF).

Site: http://www.cbv.med.br

NETFARMA
Benefício: Descontos de até 5%.

Oferece ainda parcelamento em 7 vezes 
sem juros no cartão de crédito, boleto, 
transferência bancária e cartão de débito. 
Entrega em todo o Brasil. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/netfarma/
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LABORATÓRIO SABIN
Benefício: Desconto médio de 40%.

Vantagem válida em serviços laborato-
riais (análises e pesquisas clínicas em 
geral), para pagamento no ato do atendi-
mento. O valor do benefício ofertado terá 
por referência a tabela particular do Sa-
bin. Para utilizar, apresente a declaração 
associativa.

Site: http://www.sabinonline.com.br

ALIMENTAÇÃO

  

CAFÉ HAVANNA
Benefício: Desconto de 15%.

Desconto válido para compras on-line, 

não cumulativo com outras promoções. 
Não é válido para a categoria Eventos, 
para frete e para taxa de entrega.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
havanna/

  

FRATELLO UNO PIZZARIA
Benefício: Desconto de 10%.

Válido para o associado e seus dependen-
tes (cônjuge e filhos) no serviço de buffet. 
Para utilizar, apresente a declaração asso-
ciativa. Abrangência: Brasília (DF).

Site: http://www.fratellounopizzaria.com.br/

FOGO DE CHÃO
Benefício: Desconto de 10%.

Válido no rodízio para todas as unidades 
do Brasil (São Paulo, Brasília, Minas Ge-
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rais, Bahia e Rio de Janeiro). Para utilizar, 
apresente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/place/
listing/fogo-de-chao-jardins/

 

VINO E MARE EMPÓRIO GOURMET
Benefício: Descontos para compra 
on-line. 

A empresa oferece vinhos importados dos 
principais países e também licores, mo-
lhos prontos, azeites de oliva, temperos 
e cafés especiais (cápsulas). Para utilizar, 
apresente a declaração associativa.

Site: www.vinoemare.com.br

 

MISTRAL IMPORTADORA DE VINHOS
Benefício: Desconto de até 20%.

A vantagem é válida em seleção ex-
clusiva de vinhos da Mistral. Para utili-
zar, apresente a declaração associativa. 
Abrangência: Brasília (DF).

Site: https://anfip.dynamus.club/place/
listing/mistral-importadora-de-vinhos/

VENTO HARAGANO MORUMBI
Benefício: Desconto de 10%.

Válido para o valor do rodízio, de segunda 
a sexta-feira (exceto feriados).  Para uti-
lizar, apresente a declaração associativa. 
Abrangência: São Paulo (SP).

Site: https://anfip.dynamus.club/place/
listing/vento-haragano-morumbi/
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BELEZA

 

NATURA
Benefício: Frete grátis.

Válido para a loja virtual. Utilize o código/
cupom de desconto disponível na área 
restrita da ANFIP.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/natura/

CALÇADOS / ROUPAS E 
ACESSÓRIOS

C&A – BONUS POINT GIFT CARD
Benefício: Descontos de até 10% na 
compra Gift Card C&A.

Válido exclusivamente para compra pelo site. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
ca-gift-card-bonus-point/

 

BRILHO MAGIA SEMI-JÓIAS
Benefício: Descontos de 20%.

Válido sobre os valores dos produtos, nas 
compras realizadas no site ou na loja física, 
podendo a forma de pagamento ser por meio 
de cartões de crédito ou débito, boletos ban-
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cários (à vista), em espécie ou via depósito/
transferências bancárias. Na primeira compra 
será concedido um brinde de boas-vindas.

Site: http://www.brilhomagia.com.br/

JONHSON & JONHSON
Benefício: Desconto de até 40%.

Válido para compras na loja virtual. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
jhonson-jhonson/

 

LE POSTICHE
Benefício: Desconto de 10%.

Válido para as lojas participantes nos es-
tados de São Paulo e Rio de Janeiro. Para 
utilizar, apresente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/place/
listing/le-postiche/

CENTRO AUDITIVO MICROSOM
Benefício: Descontos especiais.

Desconto de 10% na compra do primeiro 
aparelho auditivo e de 25% na compra do 
segundo. Desconto de 10% na compra 
de qualquer acessório. Desconto de 10% 
na compra do SpeechEasy (aparelho para 
disfemia/gagueira). Para utilizar, apre-
sente a declaração associativa.

Site: http://www.microsom.com.br/

NETSHOES
Benefício: Descontos de até 15%.

Válido para a loja virtual em uma lista de 
produtos, exceto bike, games, eletrônicos 
e produtos com selos especiais. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
netshoes/
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SAMSONITE
Benefício: Descontos de até 15%.

Válido para compras pelo site e lojas 
físicas – Moema, Itaim e Jardins, em 
São Paulo (SP). Desconto não cumula-
tivo com outros descontos ou promo-
ções. Para utilizar, apresente a decla-
ração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
samsonite/

 

GOEN 3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PARA A SAÚDE LTDA – INVEL
Benefício: Descontos de até 15%.

Também oferece parcelamento em até 10 
vezes, sem juros, na compra de qualquer 
dos produtos ofertados no site. Utilize o 
código/cupom de desconto disponível na 
área restrita do site da ANFIP.

Site: http://www.invel.com.br

ÓTICAS CAROL
Benefício: Descontos de 8% a 12%. 

Permite ainda parcelamento em cinco ve-
zes. Para utilizar, apresente a declaração 
associativa. Abrangência: Brasília (DF).

Site: https://anfip.dynamus.club/place/
listing/oticas-carol/

LIVRARIA E MÚSICA

 

GEN – GRUPO EDITORIAL NACIONAL 
PARTICIPAÇÕES S.A
Benefício: Descontos de até 20%.

Descontos de 20% para obras da edi-
toras Método e Forense e de 15% nas 
obras dos demais selos, para compras 
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no site. Para os livros digitais o des-
conto é de 5%. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
editora-gen/

 

LIVRARIA SARAIVA
Benefício: Descontos de até 10%.

Os descontos, para compras na loja vir-
tual, variam de 5% a 10%, dependendo 
do produto. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
livraria-saraiva/

SERVIÇOS E SEGUROS

 

BANCO ALFA
Benefício: Vantagens especiais.

Os serviços oferecidos aos associados 
são: atendimento personalizado e flexível 
(no local à escolha do associado), com 
equipe própria; consultoria financeira; 
taxas e prazos competitivos; rapidez e 
agilidade na liberação dos empréstimos; 
praticidade com crédito disponibilizado 
diretamente na conta corrente; portabi-
lidade de crédito; flexibilidade e anteci-
pação das parcelas a qualquer momento; 
independência, já que não há necessi-
dade de abertura de conta corrente. Para 
utilizar, apresente a declaração associa-
tiva. Faça contato pelo ehsilva@alfa.com.
br ou (11) 98277 7952.

Site: http://www.financeiraalfa.com.br 
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VIDACOR CORRETORA DE SEGUROS 
S/C LTDA
Benefício: Atendimento especial.

A VidaCor estabelece planos de Seguro 
de Vida e Assistência Funeral oferecen-
do um produto específico e condizente, 
elaborado especificamente para os as-
sociados e prestando todo o atendimento 
necessário tanto na aquisição do serviço 
quanto no período pós-venda. Para uti-
lizar, apresente a declaração associativa.

Site: http://www.vidacorseguros.com/

 

CESTAS MICHELLI
Benefício: Desconto de 20%.

Válido para a loja virtual, com entrega em 
todo o Brasil. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
cestas-michelli/

 

GIULIANA FLORES
Benefício: Desconto de até 20%.

Válido para a loja virtual, com entrega em 
todo o Brasil.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
giuliana-flores/

 

HERTZ INTERNACIONAL
Benefício: Desconto de até 18%.

Desconto de 18% para pagamento à vista 
e de 15% para pagamento no cartão de 
crédito. Para utilizar, apresente a decla-
ração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
hertz-internacional/

  

MOVIDA RENT A CAR
Benefício: Desconto de até 30% sobre 
a diária do grupo A. 
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Válido para o tarifário nacional vigente, 
disponível no site ou nas lojas. Para uti-
lizar, apresente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
movida-rent-a-car/

 

NATIONAL RENT A CAR
Benefício: Desconto de 5% sobre a di-
ária. 

A oferta é válida em lojas Nacionais que 
participam em Portugal, Reino Unido, 
Irlanda, França, Espanha, Alemanha, 
Bélgica, Albânia, Áustria, Bulgária, Cro-
ácia, Chipre, República Checa, Hungria, 
Israel, Itália, Países Baixos, Polônia, Ilha 
Reunião, Romênia, Eslováquia, Suécia, 
Suíça, Estados Unidos, Canadá, Turquia, 
Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica 
e em locações. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
national-rent-a-car/

 

ALAMO RENT A CAR
Benefício: Desconto de 5% sobre a diária.

Válido somente para reservas on-line 
nas agências participantes no Bra-
sil, Portugal, Reino Unido, Irlanda, 
França, Espanha, Alemanha, Bélgica, 
Albânia, Áustria, Bulgária, Croácia, 
Chipre, República Checa, Hungria, 
Israel, Itália, Países Baixos, Polônia, 
Ilha Reunião, Romênia, Eslováquia, 
Suécia, Suíça, Estados Unidos, Cana-
dá, Turquia, Guiana Francesa, Guada-
lupe e Martinica.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
alamo-rent-a-car/

 

INTERPRISE RENT A CAR
Benefício: Desconto de 5% sobre a di-
ária.

Válido para reservas on-line nas 
agências participantes de Portugal, 
Reino Unido, Irlanda, França, Espanha, 
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Alemanha, Bélgica, Albânia, Áustria, 
Bulgária, Croácia, Chipre, República 
Checa, Hungria, Israel, Itália, Países 
Baixos, Polônia, Ilha Reunião, Romê-
nia, Eslováquia, Suécia, Suíça, Esta-
dos Unidos, Canadá, Turquia, Guiana 
Francesa, Guadalupe e Martinica.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
enterprise-rent-a-car/

ARMOR BLINDADOS
Benefício: Desconto de 15%. 

Vantagem oferecida na contratação 
de uma blindagem de veículo. Aten-
dimento nacional e garantia de seis 
anos. Para utilizar, apresente a de-
claração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/ar-
mor-blindados/

ATS BLINDADOS
Benefício: Desconto de 12%.

Vantagem oferecida na contratação de uma 
blindagem de veículo. Atendimento nacional 
e garantia de cinco anos. Vantagem ofere-
cida na contratação de uma blindagem de 
veículo. Abrangência: Nacional. 

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/at-
s-blindados/

BARBEARIA DOM CABRAL
Benefício: Descontos de até 20%.

Descontos de 20% em todos os serviços 
e de 10% em todos os produtos. A Dom 
Cabral oferece serviços especializados e 
produtos importados das melhores mar-
cas, específicas para homens. Para utili-
zar, apresente a declaração associativa. 
Abrangência: Brasília (DF). 

Site: https://anfip.dynamus.club/place/
listing/barbearia-dom-cabral/
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DIVENA
Benefício: Descontos especiais. 

Para utilizar, apresente a declaração as-
sociativa. Abrangência: São Paulo (SP).

Site: https://anfip.dynamus.club/place/
listing/divena/

 

PNEULINE – PIRELLI
Benefício: Descontos de até 20%.

Descontos de até 20% em mão de obra e 
de 15% em peças automotivas. Para uti-
lizar, apresente a declaração associativa. 
Abrangência: Brasília (DF).

Site: https://anfip.dynamus.club/place/
listing/pneuline

  

5àSEC LAVANDERIA
Benefício: Desconto de 10%.

Válido em todos os produtos e ser-
viços da lavanderia, com várias for-
mas de pagamento. Para utilizar, 
apresente a declaração associativa. 
Abrangência: Brasília (DF). 

Site: http://www.5asec.com.br 

   

TREVISO – CORRETORA DE CÂMBIO
Benefício: Desconto de 1% sobre a 
taxa de venda praticada no mercado.

Válido para o dia da negociação, na 
prestação de serviço de compra e ven-
da de moeda estrangeira em espécie, 
transferências unilaterais ativas e pas-
sivas, cartões pré-pagos e recarregá-
veis em moeda estrangeira, com des-
conto em percentual sobre a taxa de 

Cl
ub

e 
de

 V
an

ta
ge

ns

33



venda praticada no mercado, válida para 
o dia da cotação. Para utilizar, apresente 
a declaração associativa.

Site: http://www.trevisocc.com.br

  

  

AZUL TRAVEL - SUA CASA DE FÉRIAS 
NA DISNEY
Benefício: Desconto de 10%.

Oferece também parcelamento no cartão 
de crédito ou em reais na diária de casa 
de férias em Orlando-Florida. Para utili-
zar, apresente a declaração associativa.

Site: https://anfip.dynamus.club/blog/
azul-travel/

 

SESTINI SEGUROS
Benefício: Condições especiais.

O seguro de automóveis é realizado 
pela Sestini, que faz uma pesquisa de 

mercado e fornece ao associado alguns 
planos para escolha daquele que me-
lhor atenda às necessidades do usuário. 
Ao entrar em contato com o 0800 704 
6676, o associado fornece os dados do 
automóvel e aguarda o contato da Ses-
tini. Disponibiliza também seguro de 
vida (apólice coletiva) aos seus asso-
ciados e familiares junto à seguradora 
Icatu Seguros. Para utilizar, apresente a 
declaração associativa.

Site: http://www.sestiniseguros.com.br/

 

ACADEMIA

 

ACADEMIA COMPANHIA ATHLETICA
Benefício: Desconto de 15%.

Válido para os planos trimestral, se-
mestral ou anual. Os descontos serão 
concedidos para as unidades: Anália 
Franco (SP), Brasília (DF), Curitiba (PR), 
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Estádio Morumbi (SP), Kansas (SP), Mo-
rumbi Shopping (SP), Ribeirão Preto (SP) 
e Porto Alegre (RS).

Site: http://companhiaathletica.com.br

ESTRUTURAL ACADEMIA DE 
CONDICIONAMENTO FÍSICO
Benefício: Descontos de até 15%.

Válido nos planos mensais das aulas 
de pilates, como também em ser-
viços de fisioterapia, que contem-
plam acupuntura, drenagem linfáti-
ca, massagem relaxante, osteopatia 
e palmilhas posturais, inclusive com 
taxas extras cobradas para avalia-
ção física. Para utilizar, apresente a 
declaração associativa. Abrangência: 
São Paulo (SP).

Site: http://www.facebook.com/Estrutu-
ralPilates

JOSÉ LAURO ESTEVES – SERVIÇOS 
PSICOTERÁPICOS
Benefício: Desconto de acordo com a 
tabela.

Assistência psicoterápica aos associados 
residentes na cidade de São Paulo e seus 
parentes de primeiro grau (isto é, filhos e 
pais – avós dos filhos). Assistência psico-
terápica individual para todas as idades, 
assistência psicoterápica em grupo de 
adultos, de casal, acompanhamento de 
pais e professores, aplicação de testes, 
orientação vocacional e psicodiagnóstico. 
Abrangência: São Paulo (SP).

Contato: (11) 97289 9160 e  
esteves.jla@gmail.comv
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COMO USAR 
OS CONVÊNIOS
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 O Clube de Vantagens 
ANFIP, gerenciado em 

parceria com a Dynamus, 
permite acesso a 

descontos e vantagens 
diretamente a partir 

da página da ANFIP na 
internet,  

www.anfip.org.br, ou por 
meio de cupons indicados 

também no site. 

A plataforma de convênios oferece várias 
facilidades, como pesquisar convênios 
regionais, além de permitir ao associa-
do personalizar o perfil, escolhendo suas 
preferências. É possível, por exemplo, in-
cluir foto, acompanhar os atendimentos e 
as pendências, bem como configurar da-
dos pessoais.

Confira como usar o Clube de Vanta-
gens ANFIP.

O primeiro passo é acessar a área restrita 
por meio dos campos localizados na par-
te superior da página principal do site  da 
ANFIP (figura 1).

Figura 1
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Dentro da área restrita, clique em “Convênios” no menu da barra horizontal (figura 2).

Figura 2

Agora, clique sobre qualquer área do banner (imagem) que aparecerá na página dos 
convênios (figura 3).

Figura 3
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O associado é, então, direcionado para a plataforma Dynamus, parceira da ANFIP, 
onde pode clicar sobre cada um dos convênios para ter as informações necessárias à 
utilização das vantagens (figura 4).

Figura 4

Aqui o associado pode, na página inicial da plataforma, utilizar a busca (figura 5) para 
localizar um convênio específico. Ou seja, é simples e rápido localizar um convênio 
pelo nome. 

Figura 5
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Executivo e Legislativo
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A interação com os poderes 
Executivo e Legislativo é essencial 
para bem representar você. A 
ANFIP se reúne constantemente 
com a Administração Pública 
para defender os seus interesses. 
A ANFIP também tem presença 
diária no Congresso Nacional para 
acompanhar, apresentar, discutir, 
propor, defender e, quando preciso, 
discordar de qualquer proposta que 
afete a atuação dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil. A 
Entidade é reconhecida e citada por 
diversos parlamentares como fonte 
segura e confiável para estudos 
técnicos envolvendo tributação e 
Seguridade Social.
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Ações Judiciais
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A ANFIP acredita e defende a 
democracia. Por isso mesmo, usa com 
frequência e profissionalismo um de 
seus principais instrumentos: o Poder 
Judiciário. Vamos à Justiça sempre que 
um direito da classe é desrespeitado 
ou para garantir o reconhecimento 
de algo que é legítimo dos Auditores 
Fiscais. E acompanhamos diariamente 
a tramitação dos processos de 
seu interesse, disponibilizando 
as atualizações dos andamentos 
processuais na página da Entidade 
na internet. Vale ressaltar que a ANFIP 
tem legitimidade legal para apresentar 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
no Supremo Tribunal Federal.
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Canais de Comunicação

Site - www.anfip.org.br

A página da ANFIP é a linha de frente 
no contato com o associado. Tudo que 
acontece, está lá. Detalhes sobre os 
benefícios, os convênios e os serviços 
podem ser consultados. Você também 
pode falar com a Entidade por meio 
do “entre em contato” e enviar uma 
mensagem diretamente para o setor 
desejado. A página também é o centro 
da divulgação jornalística, com atua-
lização diária sobre tudo o que acon-
tece na ANFIP. E as notícias mais im-
portantes são enviadas imediatamente 
a você, por e-mail. 

Facebook e Twitter

A ANFIP está no Facebook e Twitter, 
registrando, em tempo real, todas as 
ações da Entidade, entre elas reuniões, 
seminários, eventos, audiências, 
lançamentos e o trabalho parlamentar. 
No Facebook, basta pesquisar ANFIP 
Nacional e curtir a página. No Twitter, 
acesse twitter.com/anfipnacional ou 
siga @anfipnacional.

A ANFIP está com 
o associado a 

qualquer hora, em 
qualquer lugar.
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Youtube

A ANFIP também está no Youtube, para 
ficar ainda mais perto de você. O nosso 
canal – ANFIP Oficial – divulga pales-
tras, atos, seminários, convenções, en-
contros e eventos com a participação 
da Entidade. Assim, você fica sabendo 
de tudo, mesmo que não tenha estado 
presente no local. 

Linha Direta

Com periodicidade semanal, o infor-
mativo Linha Direta resume os fatos 
mais importantes para a Entidade, que 
são disponibilizados para você em dois 
formatos: o digital e o impresso. 

ANFIP com Você

Mais novo integrante da família de 
veículos de comunicação da ANFIP, o 
jornal ANFIP com Você é bimestral e 
inclui espaço para a participação di-
reta do associado, como as colunas A 
Palavra é Sua e Perfil do Associado. 
Envie sugestões pelo e-mail comuni-
cacao@anfip.org.br.

Revista Seguridade Social e Tributação

Publicação de periodicidade trimestral 
em que uma equipe de comunicação 
trabalha com afinco para levar ao as-
sociado, parlamentares e diversas insti-
tuições uma publicação de referência na 
área de Seguridade Social e Tributação. 
A qualidade da revista tem contribuí-
do para consolidar o nome da ANFIP no 
cenário nacional. A tiragem é de 10 mil 
exemplares e a distribuição é gratuita 
em todo o País.
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Periodicamente, a ANFIP publica li-
vros, análises e cartilhas que abor-
dam temas como Seguridade Social, 
tributação, orçamento público ou 
proposições em tramitação no Con-
gresso Nacional. As publicações têm 
qualidade reconhecida em nível na-
cional e internacional, com apresen-
tação de sugestões para o aperfeiço-
amento das políticas públicas e das 
leis vigentes no Brasil. O material fica 
disponível gratuitamente na página 
da Entidade na internet.

 

Publicações
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Fundação ANFIP

A história da Fundação ANFIP de Estudos 
da Seguridade Social e Tributário come-
çou há quase 25 anos, em 1991.  Nas-
ceu com o objetivo de produzir debates, 
ideias, sugestões e propostas visando a 
defender e aperfeiçoar a Seguridade So-
cial como um todo, a Previdência Social 
pública em particular, e o sistema tribu-
tário. A Fundação ANFIP conta atualmente 
com centenas de publicações, entre li-
vros, artigos, monografias, trabalhos téc-
nicos, além das publicações dos dados 
socioeconômicos, estatísticas e o fluxo 
de caixa do INSS. Conheça mais a Fun-
dação ANFIP: www.fundacaoanfip.org.br.
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SBN Quadra 01 Bloco H  Edifício ANFIP
Brasília - DF - CEP: 70040-907  

Site: www.anfip.org.br  -  e-mail: info@anfip.org.br
Telefone: 0800 701 6167    |    61-3251 8100

aNFip: transparência, ética e participação.


