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PLANO DE SAÚDE

QUALICORP ADMINISTRADORA DE 
BENEFÍCIOS – ANS nº 417173

O SINDMÉDICO e a Qualicorp proporcionam a você 
Médico, os melhores planos de saúde da Bradesco e Su-
lamérica.

Você, associado ao SINDMÉDICO, pode ter um plano 
de saúde coletivo por adesão, com vantagens exclusivas:

Bradesco

Uma das mais sólidas seguradoras do Brasil, a Brades-
co Saúde oferece uma diversidade de planos. Rede médi-
ca referenciada de qualidade, agilidade no atendimento e 
opções de planos com reembolso são alguns dos seus dife-
renciais. Faça uma simulação e con� ra.

SulAmérica

A SulAmérica é pioneira em seguros saúde no Brasil, 
com quase 120 anos de tradição. A seguradora oferece uma 
excelente rede médica referenciada e planos com a opção 
de livre-escolha de prestadores médicos, com reembolso. 
Faça agora sua cotação!

Como você faz para aproveitar?

Os planos são oferecidos para pessoas das mais di-
versas áreas de atuação e categorias pro� ssionais. Cuide 
da saúde com qualidade e economia. Para saber mais e 
aproveitar todas as vantagens, ligue 0800 777 4004 ou 
se preferir, acesse: http://bit.ly/2eyTYFl para simular os 
preços e conferir todos os benefícios.
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*Conforme condições contratuais.
A comercialização dos planos respeita a área de 

abrangência das respectivas operadoras, e a disponibili-
dade dos produtos pode variar de acordo com a região 
e a pessoa contratante (como entidades de classe).

Bradesco
ANS nº 005711

SulAmérica
ANS n° 006246

Qualicorp Adm. de Benefícios
ANS n° 417173

CLÍNICAS E LABORATÓRIOS
FLOR DE LIZ - NUTRIÇÃO E ESTÉTICA

-Pacote corporal ( 30%) Obs: Exceto em pacotes 
promocionais do mês. Pacote facial (15%). Desconto 
por sessão (15%). Consulta nutricional (10%). Pacote 
Flor de Liz Detox (30%) e Avaliação gratuita.

Procedimentos: Laser (depilação e tratamento) 
Carboxterapia(facial e corporal), drenagem linfáti-
ca(pós cirúrgico e gestante), Massagem modeladora, 
Massagem relaxante, Terapia combinada, Ultracavi-
tação, plataforma vibratória, Radiofrequência (facial e 
corporal), Microagulhamento (facial e corporal), Pump, 
Desing de sobrancelha, Peeling de Diamante, Limpeza 
de pele e Tratamento cosmético avançado.

Contato
3877-5003
3344-3268
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EXAME MEDICINA DIAGNÓSTICA

Exames de laboratório com tabela de preços exclusiva 
para o médico sindicalizado, seu cônjuge e � lhos.

Contato
4004-3883
www.laboratorioexame.com.br

SARAH BRANDÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO

Oferecemos 30% de desconto na avaliação � siotera-
pêutica;  8% nos pacotes de dez sessões de tratamento 
� sioterapêutico e 25% nas sessões individuais (fora do pa-
cote), além de 5% nos produtos vendidos. O pacote de dez 
sessões de tratamento dá direito a técnicas integradas da 
� sioterapia, incluindo RPG Funcional, Pilates Terapêutico, 
Agulhamento à Seco, Liberação Miofascial, Ventosaterapia, 
Mobilização Neural, Osteopatia, Quiropraxia, Método Mck-
enzie (coluna), Kinesio Taping, Crochetagem, entre outras.

Contato
Edereço: SGAS 613/614, Ed. Vitrium Brasília, Sala 222, 

L2 Sul, Brasília DF. Cep: 70200-730
Telefone: 3443-0565
Site: www.sarahbrandao.com.br
Facebook: facebook.com/CRSarahBrandao/
Instagram: Sarah Brandao Centro Reab

COMÉRCIO
5 À SEC

Desconto de 10% no ramo de lavanderia para limpeza 
de roupas a seco, independente da quantidade de peças, cal-
culado sobre o valor efetivamente praticado no dia da entre-
ga das peças nas dependências das lojas 5 À SEC Brasília 403 
Sul e 5 À SEC Brasília 202 Norte, para o médico sindicalizado.

Contato
3223-5340
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THOMAS JEFFERSON – CONSELHO CULTURAL

Desconto de 10% no valor das mensalidades para 
o médico sindicalizado.

Contato
3442-5602/3442-5567
www.thomas.org.br

UPIS - Graduação e Pós-Graduação

Desconto de 30% nos cursos de graduação, exce-
to Direito, Medicina Veterinária e Agronomia e 15% nos 
cursos de pós-graduação.

Contato
3445-6767

CENTRO DE CULTURA ALTERNATIVUS

Desconto de 5% a 10% sobre os valores dos cursos 
Pré Vestibular anual e semestral, PAS anual e semestral, 
Colégio ALUB de ensino médio e ALUB Concursos.

Contato
3201-1000
www.alub.com.br

ME PÕE NA HISTÓRIA - DAYCARE

Desconto de 10% nas mensalidades e nos serviços 
de Daycare.

Contato
3045-4583
3202-0403
www.mepoenahistoria.com.br

EDUCAÇÃO
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CCAA – CENTRO CULTURAL ANGLO
AMERICANO – CCAA – ASA SUL

Desconto de 40% no valor da 1ª semestralidade de 
todos os cursos regulares e de 20% nas demais semestrali-
dades, até a conclusão do curso, para o médico sindicaliza-
do e seus dependentes, desde que as re-matrículas sejam 
efetuadas nos períodos estabelecidos pelo CCAA.

Contato
3443-6265
3242-7819
www.ccaa.com.br/brasilia.asasul

CCAA – CULTURA ANGLO
AMERICANA – ASA NORTE

Desconto de 30% nos contratos a serem efetivados, nos 
cursos de Inglês e Espanhol, para o médico sindicalizado, seu 
cônjuge ou companheira e demais dependentes considera-
dos para efeito da Declaração Anual do Imposto de Renda.

Contato
3326-0123
3326-0120
www.ccaa.com.br/bsbasanorte
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INSTITUTO LABORO

Desconto de 10% no valor das mensalidades dos 
Cursos de Pós-Graduação, para o médico sindicalizado 
e seus dependentes.

Contato
3442-6700
3322-0812
www.institutolaboro.com.br

ILE – INSTITUTO DE LÍNGUAS EUROPEIAS

Desconto nos cursos de idiomas – alemão, italiano, 
espanhol, francês e inglês – de 20% nos cursos intensivos 
ou regulares noturnos de (18:00h – 21:00h) e de 40% 
nos cursos regulares matutinos e vespertinos (07:00h – 
17:00h), aos médicos sindicalizados e seus dependentes.

Contato
3797-9601
www.ilebsb.com.br

INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO

Desconto de 15% para os cursos de pós-gradu-
ação Latu Sensu para o médico sindicalizado.

Contato
3964-5101
3964-5102
www.ipog.edu.br
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CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO
DISTRITO FEDERAL LTDA – UDF

Desconto de 20%, nas parcelas mensais subsequentes 
à primeira, nos cursos de graduação e de pós-graduação, 
para o médico sindicalizado e seus dependentes familiares, 
ingressantes a partir do 2º Semestre de 2012.

Contato
3704-8882
3704-8803
www.udf.edu.br

CENTRO EDUCACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK

Desconto de 10% a 50% nas mensalidades do ensino 
infantil ao ensino médio, dependendo da unidade de en-
sino, do turno e da forma de pagamento para os depen-
dentes legais do médico sindicalizado.

Colégio JK: Unidades do Gama e 913 Norte – Colégio 
JK Júnior: Unidade do Gama.

Contato
0800 61 6666
www.colegiojk.com

ACFB – ALIANÇA FRANCESA DE BRASÍLIA

Desconto de 10% nas parcelas dos cursos oferecidos, 
exceto nos cursos que se realizam de 07h00 às 09h00, de 
12h10 às 13h50 e de 20h30 às 22h30, pois já contam com 
um desconto de 20%.

Contato
Asa Sul: 3262-7600
Sudoeste: 3344-6880
www.afbrasilia.org.br
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FACULDADES INTEGRADAS

Desconto de 40% em todos os cursos de gradu-
ação, da segunda a sexta parcela de cada semestre, e 
de 10% para os cursos de pós-graduação para o médi-
co sindicalizado e seus dependentes de primeiro grau.

Contato
3035-9500
www.icesp.br

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

Desconto de 5% nos cursos de graduação, exceto 
Direito e Medicina, e pós-graduação, cumulativo ao de-
sconto padrão praticado para cada curso, para o médi-
co sindicali zado e seus dependentes.

Contato
3966-1200
www.uniceub.br

UNIPLAN – CENTRO UNIVERSITÁRIO
PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL

Desconto de 10% nas parcelas mensais, exceto 
na primeira parcela, nos cursos de graduação e pós-
gradu ação da Unidade situada à Av. Pau Brasil, lote 2, 
Águas Claras, Brasília (DF), para o médico sindicalizado 
e seus dependentes.

Contato
(61) 3435-2200
(61) 3435-5646
www.uniplandf.edu.br
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WIZARD IDIOMAS ARNIQUEIRAS –
WIZARD ASA NORTE

Desconto de 25% nos cursos de idiomas nas Unidades 
Arniqueiras e Asa Norte e de idiomas na modali dade IN–
COMPANY, com no mínimo 4 alunos, para o médico sindical-
izado e seus dependentes consanguíneos até 3º grau. Idio-
mas: Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Mandarim, Alemão, 
Japonês, Inglês em Braile e Português para estrangeiros.

Contato
WIZARD IDIOMAS ARNIQUEIRAS: SHA Conj 4 Chácara 

59 Lote 19 Lojas 1 a 3 Arniqueiras (DF) Fone 3401-1159.
WIZARD ASA NORTE: SCRN 708/709 Bloco B Loja 18 

Brasilia (DF) Fone 3347-1140
www.wizard.com.br

Faculdade IPEMED de Ciências Médicas  

A Faculdade IPEMED de Ciências Médicas fecha parceira 
com o Sindicato dos Médicos – SindMédico do Distrito Fed-
eral, neste mês de maio, que bene� cia os seus associados.

Fundado em 1978 e com a missão de representar e 
defender o médico, o Sindmédico tem mais de 4.000 asso-
ciados. Com a parceira, os médicos interessados em cursar 
a Pós-graduação Médica IPEMED na Unidade Brasília terão 
5% de desconto na mensalidade. E, ainda, os dez primeiros 
alunos que se matricularem para os cursos do 2º Semestre 
de 2018 terão mais 5% de desconto, somando 10% na men-
salidade � nal. Os benefícios serão concedidos aos médicos 
que comprovarem a � liação e estarem em regularidade 
com o Sindicato.

A Faculdade IPEMED está sempre em busca de parce-
rias que promovam facilidades para todos os interessados 
em estudar a Pós-graduação Médica. Tudo para seguir pro-
movendo saber com ética e pro� ssionalismo.

Faculdade IPEMED: Pós-graduação Médica em 10 
especialidades.

MATRÍCULAS ABERTAS PARA O 2º SEM. 2018

0800 940 7594.
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CENTRO EDUCACIONAL SIGMA
ÁGUAS CLARAS

Descontos nas unidades da 912 Sul, 910 Norte e 
Águas Claras: 10% para o Ensino Fundamental I, 20% 
para o Ensino Fundamental II e 15% para o Ensino 
Médio. Na unidade da 606 Norte: 10% para todos os 
segmentos.

Contato
Informações: 3027-6060 – e-mail: sigmaac1@

gmail.com
www.sigmaaguasclaras.g12.br

PARK IDIOMAS

Isenção na taxa de matrícula. Desconto de 20% 
válido para todas as modalidades.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR DE BRASÍLIA

Descontos de 15% nos cursos de graduação e 
pós-graduação e extensão para o médico sindical-
izado e seus dependentes.

Contato
3340-3747
www.iesb.br



1414

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Desconto para o médico sindicalizado e seus depen-
dentes de 10% nas mensalidades nos cursos de Pós-Grad-
uação Lato Sensu, Stricto Sensu e de Extensão e, de 10 a 
25%, nos cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio.

Contato
2106-9000
www.mackenzie.br

EDUARDO BOTEGA – Viagens e Intercâmbios

Representante da unidade STB Águas Claras, dis-
ponibiliza: Cursos de Idiomas no Exterior. Intercâmbio Cul-
tural (High School). Programas de Férias no Exterior. Seguro 
Saúde Internacional. Personalização de Roteiros Interna-
cionais. Passagens Aéreas. Reservas de Hotéis no Exterior 
e muito mais!

Benefícios e descontos exclusivos – da unidade de 
Águas Claras – para médicos sindicalizados e seus depen-
dentes, com atendimento personalizado e hora marcada.

Contatos:
botega@stb.com.br
oi@eduardobotega.com.br
www.eduardobotega.com.br

STB Águas Claras

(61) 3551-1011
(61) 98133-5420 (WhatsApp)
Rua 19 Sul, Quadra 205 sul Lote 2 Loja 05
Águas Claras – DF



15

ACADEMIA CURVES – A ACADEMIA DA MULHER

Desconto de 49% na taxa de matrícula para os 
planos anuais e semestrais e 20% na mensalidade dos 
planos anuais e semestrais para o médico sindicalizado 
e seus dependentes.

SHCS CL 405 Bloco C Loja 28 Asa Sul – 3242-0003
SHCGN 704/705 Bloco D Loja 30 Asa Norte – 3272-3292
www.curves.com.br

ACADEMIA DOM BOSCO

Desconto de 15% no valor da mensalidade para o 
plano � tness (trânsito livre) e de 10% para as atividades 
aquáticas para o médico sindicalizado e seus depen-
dentes de 1º grau.

Contato
3321-1214
www.academiadombosco.com.br

ZHANNI STUDIO PILATES

Desconto de 10% sobre os preços vigentes em 
qualquer plano, para o médico sindicalizado e seus de-
pendentes.

Contato
4141-8829
9661-9378
www.zhannipilates.com.br

ACADEMIAS



1616

AABB FITNESS ACADEMIA

Desconto de 20% (Plano Semestral), 18% (Plano 
Trimes tral) e 14% (Plano Mensal) calculado sobre o valor 
cobrado dos não associados à AABB, para o médico sindi-
calizado e seus dependentes.

Contato
3223-0078 Ramal 218
www.k2academiadf.blogspot.com

CENTRAL DE SEGUROS

Parceira estabelecida entre o SindMédico-DF e a Proseg 
Administradora e Corretora de Seguros viabilizou a criação 
de uma CENTRAL DE SEGUROS especí� ca para os médicos 
� liados. Entre os produtos oferecidos, o pacote especial 
para os médicos inclui seguros de vida com renda por in-
capacidade temporária, responsabilidade civil pro� ssional 
e seguro de automóveis com preços e condições especiais.

A Proseg é uma das cinco maiores corretoras indepen-
dentes do país e conta com � liais em São Paulo, Porto Alegre 
e Salvador. Especializou-se no atendimento a grandes em-
presas públicas e privadas, associações, sindicatos, organ-
ismos internacionais, cooperativas e fundações. Entre as 
facilidades que a Proseg oferece aos clientes estão o aten-
dimento personalizado, com agendamento  � exível de vis-
ta; avisos por telefone e mensagens dos vencimentos; e o 
Serviço Multicálculo on-line, para comparação simultânea 
de valores em até quatro grandes seguradoras.

Contato
(61) 3223-5711
www.proseg.com.br

SEGUROS
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MONGERAL AEGON - Construa seu amanhã

Mongeral Aegon atua em vários órgãos e em-
presas prestando consultoria em vida e previdência.A 
Mongeral Aegon atua baseada em seus valores e se 
compromete da seguinte forma com seus parceiros:

• Utilizar o espaço cedido exclusivamente para a 
prestação de consultoria especializada em vida e prev-
idência;

• Não intervir no andamento do trabalho e rotina 
dos servidores junto ao órgão;

• Estar presente nos horários e datas estabelecidos 
pelo órgão;

• Disponibilizar um Gerente Comercial que re-
sponda por toda a equipe que atuará no órgão;

• Identi� car mediante ofício à pessoa responsável 
os pro� ssionais que prestarão o serviço autorizado.

Contato
(61) 3213-0444
0800 881 3355
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TURISMO E LAZER
BANCORBRÁS TURISMO

Clube Bancorbrás:
Líder de mercado e referência na América Latina, o 

Clube Bancorbrás oferece títulos de turismo, cada um com 
7 diárias para serem utilizadas em apartamentos para duas 
ou três pessoas, em mais de 10.000 hotéis conveniados no 
Brasil e no exterior. 

Para adquirir o título, com 15% para o médico sindi-
calizado, acesse www.bancorbras.com.br, entre na página 
do Clube Bancorbrás, clique no ícone “Adquira seu título” 
e, na proposta de adesão, selecione o convênio SINDMED-
ICO-DF; digite o código promocional SINDMEDICO e o 
número de seu CPF.

Contato
0800 61 2244
(61) 99177-2967

Bancorbrás Viagens e Turismo
Atua tanto como agência de viagens, quanto como 

operadora. Comercializa pacotes nacionais e internacio-
nais, e idealiza pacotes para grupos especiais, como é o 
caso do Movimento Maior Idade. Além disso, dispõe de 
pro� ssionais preparados para idealizar e planejar eventos e 
congressos, além de fornecer toda a assessoria necessária, 
como vendas de passagens aéreas, deslocamento, trans-
porte e hospedagem.

Contato
3314-7010
www.bancorbras.com.br
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BLUEPOINT HOT SPRINGS HOTEL

Desconto de 20% de desconto nas diárias e 
serviços para o médico sindicalizado e seus depen-
dentes.

Contato
Informações: (64) 3455 9600
Reservas: 0800 627373
www.hotsprings.com.br

HOTEL FAZENDA PARAÍSO DOS SONHOS

Desconto de 20% nos pacotes de � nal de semana 
e day use em baixa estação, e de 15% nos pacotes de 
feriados e day use em alta temporada, para o médico 
sindicalizado e seus dependentes.

Contato
3344 9718
www.paraisodossonhos.com.br

EDUARDO BOTEGA – Viagens e Intercâmbios

Representante da unidade STB Águas Claras, dis-
ponibiliza: Cursos de Idiomas no Exterior. Intercâmbio 
Cultural (High School). Programas de Férias no Exteri-
or. Seguro Saúde Internacional. Personalização de Ro-
teiros Internacionais. Passagens Aéreas. Reservas de 
Hotéis no Exterior e muito mais!

Benefícios e descontos exclusivos – da unidade 
de Águas Claras – para médicos sindicalizados e seus 
dependentes, com atendimento personalizado e hora 
marcada.

Contatos:
botega@stb.com.br
oi@eduardobotega.com.br
www.eduardobotega.com.br

STB Águas Claras

(61) 3551-1011
(61) 98133-5420 (WhatsApp)
Rua 19 Sul, Quadra 205 sul Lote 2 Loja 05
Águas Claras – DF
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Anotações
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Anotações



Centro Clínico Metrópolis
SGAS 607, Cobertura 01 CEP: 70200-6 07
Tel.: (61) 3244-1998

WWW.SINDMEDICO.COM.BR

sindmedico@sindmedico.com.br
youtube.com.br/sindmedico
facebook.com.br/sindmedico


