
 

VIAGENS E TURISMO: 

 

 
BANCORBRÁS VIAGENS E TURISMO LTDA 

Pacotes de Turismo nacionais e internacionais – para os associados da AAC, tornando-se, 

como parâmetros básicos, a qualidade dos serviços, o atendimento diferenciado, os preços 

especiais parcelamentos e critérios atualmente praticados para os integrantes do MAIOR 

IDADE BANCORBRAS. 

Setor Comercial Sul, quadra 4 bloco “A” nº. 230 – Edifício Israel Pinheiro 5º andar – 

Brasília/DF – 0xx (61) 3314-7014 – 3314-7100 ano (2013) 

 

 
POUSADA CRISTAL DA TERRA 

Descontos de 40% (quarenta por cento) de domingo à sexta-feira nas diárias, incluindo café 

da manhã – Exceto fins de Semana e Feriados – Cobramos 10% (dez por cento) na taxa de 

serviço) – Chalés para casal e solteiro R$97,00 – apartamentos com TV, Frigobar e ara 

condicionado R$130,00–Suítes R$180,00 com TV, DVD, frigobar, ventilador de teto, cama 

super King e Banheira de Hidromassagem. –uma 3ª ou 4ª pessoa é cobrado R$35,00. 

Rua 01 quadra 03 lote 01 – São Jorge I – Povoado de São Jorge-GO – 0xx (62) 3455-1052 

(61) 9978-9128 ano (2007) 

 

NEW GOLDEN TURISMO LTda – SDS, Ed. Venâncio VI, 5º andar – sala 510 – 0xx 61 

4101-9288   99973-1707 – www.newgoldenturismo.com – 

neugoldenturismo@hotmail.com ano (2016) 

 

HOT SPRINGS Hotéis – Caldas Novas GO  - Rua Francisca Alla Cunha 152 – Bairro 

Turista II – 0xx 64 3455-9600  - Reservas: 0800-627373 ano (2016) 

 
CALDAS NOVAS COM A PRISMA TURISMO 

Desconto de 20% nas diárias em períodos de baixa, média e alta temporada. – O Bluepoint 

Hot Springs Hotel (o único com banho termal em seus apartamentos), informa aos seus 

clientes que a Prisma Turismo mantém excursões rodovias saindo de Brasília todas as 

sextas-feiras. Para sua melhor comodidade ligue (61) 3352-4627 ou E_mail: 

prismaturismo@terra.com.br 

 

 

SAÚDE E BELEZA: 

 
 

 

ÓPTICA LÉO CÂMARA 

Excelência do atendimento e a qualidade do serviço de fabricação das lentes; 

acompanhamento do uso dos óculos com o próprio Léo Câmara, se necessário, para a 

perfeita adaptação das lentes dos óculos e do uso correto das armações. 

30% de desconto com parcelamento até 5(cinco) vezes – Condicionado à apresentação da 

carteira de associados ou declaração da Associação. 

CLS 410 bloco “D” loja 02 – Fone: 0xx (61) 3443-6589 – ano (2009) 

http://www.newgoldenturismo.com/
mailto:neugoldenturismo@hotmail.com
mailto:prismaturismo@terra.com.br


 

AUDREY BRANTS – CLÍNICA DE ÓCULOS LTDA 

Óptica bem equipada com Laboratório próprio, atendimento personalizado, entrega rápida, 

trabalhamos com todas as marcas nacionais e importadas. Descontos de 5% a 25% ou atém 

em 6x.  CLS 305 bloco “D” loja 21 – Asa Sul – Brasília/DF 0xx (61) 3443-9817 ano (2007) 

 

DR. RODRIGO PINTO COSTA – SCLN 109 – Bloco A sala 205 – Fone: 3349-6965 - ano 

(1994) 

 

DR. BENEDITO PAULA DE FARIA -  presta serviços odontológicos aos associados, 

funcionários e respectivos dependentes da Associação Nacional dos Aposentados dos 

Correios-AAC, com 25% de desconto sobre a Tabela da ABO, parcelamento do valor dos 

serviços a serem executados, após aplicação do desconto. 

Localização: QE 07 bloco “B” sala 214-Edifício Itaipu – Guará I – Brasília/DF – Fone: 0xx 

(61) 3568-4428 ano (1999) 

 

IOCP – INSTITUTO DE OLHOS CAIUS PRIETO – QE 11 Área Especial “L” salas 201 a 

215 – Ed. Guará Offinter Guara I  - 0xx 61 3032-0606 – 3032-0609   -  99911-2728 ano 

(2013) 

 

 

STARKEY DO BRASIL LTDA 

Líder Mundial em Tecnologia Auditiva 

Avaliação fonoaudiologia e atendimento gratuito na clínica. 

Atendimento domiciliar para pacientes com dificuldade locomotora 

Consultas e acompanhamento fonoaudiológos gratuitos permanente na pós-adaptação de 

aparelhos auditivos. 

Teste gratuito por uma semana com aparelho retro auricular. 

Comercialização de aparelhos auditivos e 

Assistência técnica para aparelhos Starkey. 

Matriz: Rua Manoel Francisco Mendes, 347 – Jardim do Trevo – Campinas/SP 0xx (19) 

3273-0023 – Brasília: SEPS 710/910 bloco C/D loja 24 – Centro Médico Via Brasil – Asa 

Sul 0xx (61) 3242-6026 ano (2013) 

 

 

IMPLANTOMED – Clínica Odontológica – SRTS – Quadra 701 Cj. “L” – Bloco 01 – Sala 

307/309 – Ed. Assis Chateaubriand – Asa Sul – Brasília – DF – 0xx 61 3202-3656 – 

wwww.implantomed.com.br  -  contato@implantomed.com.br ano (2015) 

 

WINDEX – Aparelhos Auditivos de Alta Definição – SEPS 714/914, Bl. “E”, Ed. Talento, 

Salas 206 a 208 e 306 – Brasília – DF – 0xx 61 3345-2530  ano (2011) 

 

CENTRO AUDITIVO VIDA NOVA Ltda/ME – SCS Quadra 1 Bloco “E” Ed. Ceará Sala 

105 – Brasília – DF – 0xx 61 3339-6699  98449-7734 (2012) ano (2012) 

 

BENECAP – Associação Beneficente da Capital Federal do Brasil 

Não é necessário ser Servidor Público – Sem limite de idade e de dependentes diretos – 

Consultas e Exames a preços especiais na rede credenciada – Plano odontológico – 

PRODENT com abrangência nacional sem qualquer custo adicional para o Associado 

Titular – Auxílio Funeral sem qualquer ônus adicional ao Titular e seus dependentes diretos 

mailto:contato@implantomed.com.br


(cônjuge e filhos menores) – W3 Sul – Quadra 508, bloco “B” loja 25 – Brasília/DF – 0xx 

(61) 3348-3422 

 

CLÍNICA DO APARELHO AUDITIVO – A Clínica do Aparelho Auditivo presta serviços 

aos associados e seus dependentes da AAC, na especialidade audiologia; realização de 

avaliações auditivas, com a concessão de 30% de desconto, como também na aquisição de 

aparelhos auditivos, possibilitando o parcelamento do valor dos aparelhos em até 12 vezes 

sem juros. Possibilidade de parcelamento para os associados aposentados em até 36 vezes. 

Localização: SCN Qd. 01 bloco “D”, Edifício JK, lojas 02 e 04, térreo – Brasília/DF – 

Fone: 0xx (61) 3202-1212  /  3202-0606 

 

SORRISO AMIGO – A Clínica Sorriso Amigo, presta serviços aos associados e/ou 

funcionários e seus dependentes da Associação Nacional dos Aposentados dos Correios-

AAC, de Odontologia, Ortodontia, Implantes e Clínica Geral com Isenção dos custos dos 

aparelhos, exames iniciais gratuitos, descontos de 20% na manutenção dos aparelhos 

ortodônticos, ou seja, o associado pagará apenas 40% do salário mínimo mensais, com 

direito a profilaxias (limpezas), aplicação tópica de flúor, consultas e diagnósticos, 

disponibilidade de horários para discussão e/ou planejamento de casos clínicos; Implantes, 

tratamento de qualidade a preços acessíveis, pagamento em até 10x (dependendo do valor 

do orçamento); Clínica Geral, descontos de até 20% sobre valor tabela de procedimentos e 

pagamento em até 10x (dependendo do valor do orçamento). 

Localização: SHLS, Qd. 716 Sul, Centro Clínico Sul – Torre II, sala 201, Brasília/DF – 

Fone: 0xx (61) 3245-2010 

 

 

ÓTICA ELLU’US 

Óculos de Sol e Óculos de receituário com 40% nas compras à vista e 15% nas compras à 

prazo, podendo parcelar o valor em até 03 vezes sem juros. 

SDS – Ed. Venâncio II – Loja 50 – Brasília/DF – 0xx (61) 3226-1991 

 

 

 

 

FARMÁCIA: 
 

 

DROGARIA BANDEIRANTE 

Serviços aos associados e seus dependentes na área de medicamentos, higiene pessoal e 

perfumaria por intermédio do CARTÃO VIP DROGARIA BANDEIRANTE. 

Av. Central – Comercial – Lote 662 – 0xx(61) 3201-6488 – Núcleo Bandeirante-DF ano 

(2005) 

 

 

ASMED/DF – Associação de Usuários de Medicamentos do Distrito Federal 

Compromete-se a fornecer aos Associados da AAC, medicamentos em geral com preços de 

até 35% abaixo dos cobrados nas farmácias e suplementos alimentares a preço de custo, 

tudo mediante uma taxa anual de adesão no valor de R$25,00(vinte e cinco reais), ficando 

opcional a entrega em domicílio, nesta acaso, mediante o pagamento de pequena taxa 

simbólica. – Av. Contorno Área Especial 2 lts. K, L, M e N loja 28, Núcleo Bandeirante – 

Brasília/DF 0xx (61) 3552-2755 – 3552-3951 

 



AAVV – Associação em Devesa da Vida 

Intermediará para os associados da AAC, compra de medicamentos e correlatos, a preços 

de fabricantes. – Farão jus aos serviços da AVV os associados da AAC que se associarem a 

AVV mediante o pagamento da taxa anual de R$49,00(quarenta e nove reais) que 

corresponde a R$4,08(quatro reais e oito centavos) mensais. Esse valor estar sujeito a 

reajuste no vencimento da anuidade. 

CLSW 103 bloco “B” salas 3 e 5 – Ed. Rhodes Center I – Sudoeste – Brasília/DF – 0xx 

(61) 3344-3373 – 3344-0566 

 

 

COMPRAS: 
 

 

WIL-MAN COM DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRONIC E UTILIDADES 

LT-ME – A Wil-Mal presta serviços e/ou venda de produtos de móveis, eletrodomésticos, 

eletrônicos, celulares, relógios, joias, semi-jóias, brinquedos, equipamentos, utilidades e 

suprimentos para informática aos empregados e associados da AAC bem como aos 

respectivos dependentes. Desconto à vista até 20%, desconto a prazo em até 2x20%. 

Localização: C 10 lote 15, loja 01 – Taguatinga, Brasília/DF – Fone: 0xx (61) 3352-9998 

 

EXATA ÓPTICA – ÓCULOS, RELÓGIOS E SEMI-JÓIAS. 

6 x sem juros no Cheque 
3 x sem juros no cartão 
10% desconto à vista 
5% no cheque para 30 dias ou em duas x 1 + 1 
 

 

 

JURÍDICO: 
 

 

ADVOCACIA e CONSULTORIA – Sônia Teles de Bulhões 

Localização: SHIGS 704 bloco “H” casa 48 – Asa Sul – Brasília/DF – Fone: 0xx (61) 

3323-5917 

 

MOREIRA LIMA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA – Escritório de Advocacia 

oferece aos associados e/ou funcionários e seus dependentes da Associação Nacional dos 

Aposentados dos Correios-AAC, todos os elementos judiciais, administrativos e 

extrajudiciais necessários ao ajuizamento de ações. 

Localização:  SCN Qd 05 – Ed, Brasília Shopping, bloco “A”, sala 110 – Brasília/DF – 

Fone: 0xx (61) 3328-2739  /  3327-1857 

 

 

 

IMPRESTIMO: 
 

 

 

 

 



 

 

EMPRÉSTIMO COM TAXAS IMPERDÍVEIS 
 

 Sem consulta de SPC e Serasa  

 Sem cobrança de tarifas 

 

Aposentado e Pensionista do INSS  Funcionário dos Correios (ativo) 
 

-  1 pagto daqui a 6 meses        - Taxa de 1,65% em até 24 x 

-   Até 36 x         - Até 72 x 

-   Até 5 x  o valor do benefício    - Até 8 vezes o valor do salário 

 

                          FININVEST BRASÍLIA 
            SCS Quadra 5  Bloco C – Lj. 108. Tel: (61) 2101-6800 

 

 


