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BENEFÍCIOS VANTAGENS DESCONTOS

CONVÊNIOS





Para compra online 

Acesse o site 
WWW.AMB.COM.BR no link 
ASSOCIADOS/CONVÊNIOS e 
clique no banner respectivo 
ao convênio de seu interesse.
É necessário realizar login na 

área restrita do site.

As promoções podem sofrer 
alterações. Acesse o site da AMB e 

verifi que nosso catálogo virtual.

WWW.AMB.COM.BR no link 
ASSOCIADOS/CONVÊNIOS e 
clique no banner respectivo 
ao convênio de seu interesse.
É necessário realizar login na 

As promoções podem sofrer 
alterações. Acesse o site da AMB e 

verifi que nosso catálogo virtual.





5

Apresentação

Corretora de câmbio

E-commerce

• Cotação - câmbio - Change - Exchange 13
• Novo mundo - corretora de câmbio 13

• Britânia (Dynamus) 14
• Casas Bahia (Dynamus) 14
• Cestas Michelli (Dynamus) 14
• Compra Certa (Dynamus) 15
• Dell Computadores 15
• Extra.com (Dynamus) 16
• Fast Shop (Dynamus) 16
• Giuliana Flores (Dynamus) 17
• Havanna (Dynamus) 17
• Magazine Luiza (Dynamus) 17
• Mundo Apple (Dynamus) 17
• Natura (Dynamus) 18
• Nespresso (Dynamus) 18
• Netshoes (Dynamus) 18
• Panasonic (Dynamus) 18

11

13

14

5

Apresentação

Índice



• Passarela Calçados - online (Dynamus) 18
• Philco (Dynamus) 19
• Pneus Fácil (Dynamus) 19
• Pontofrio.com (Dynamus) 19
• Shopclub Eletrolux (Dynamus) 20
• Sony Store (Dynamus) 20

• CNA (Dynamus) 22
• Fisk (Dynamus) 22
• Iesla (Dynamus) 22
• Instituto Presbiteriano Mackenzie (Dynamus) 23
• LFG (Dynamus) 23
• Mackenzie (Dynamus) 23
• PBF - Inglês e espanhol (Dynamus) 24
• Unisanta (Dynamus) 25

• Mistral Vinhos (Dynamus) 25
• Vino & Mare (Dynamus) 25

Livraria

Escolas, faculdades e cursos

Lojas de vinhos 

• Livraria Saraiva (Dynamus) 21

21

22

25



• Qualicorp - Administradora de Plano de Saúde 27

• Alamo (Dynamus) 28
• ATS Blindados (Dynamus) 28
• Armor Blindados (Dynamus) 29
• Enterprise (Dynamus) 29
• Hertz Internacional (Dynamus) 29
• Honda Cars (Dynamus) 30
• Maggi Rent a Car (Dynamus) 30
• Movida Rent a Car (Dynamus) 30
• National Rent a Car (Dynamus) 31
• Unidas Rent a Car (Dynamus) 31
• Volvo (Dynamus) 32

• Fogo de chão (Dynamus) 26
• Primo Pastifício Rotisseria (Dynamus) 26

Saúde, bem estar e farmácias

Veículos e rent a car

Restaurantes

27

28

26

• Atlantica Hotels (Dynamus) 34
• Bancorbrás Turismo (Dynamus) 34

Viagens e Turismo33



• Bittar Hotéis (Dynamus) 35
• Blue Tree Hotels (Dynamus) 35
• Bourbon Hotéis & Resorts (Dynamus) 35
• Enotel Hotels (Dynamus) 36
• GJP Hotels (Dynamus) 36
• Golden Tulip (Dynamus) 36
• GTA - Global Travel Assistence (Dynamus) 37
• Hotéis Tauá (Dynamus) 37
• Latam Travel (Dynamus) 38
• Mabu Hotéis (Dynamus) 38
• Meliá Hotels (Dynamus) 39
• Nacional INN (Dynamus) 39
• Rede Allia Hotels (Dynamus) 39
• Rede HPLUS (Dynamus) 40
• Rio Quente Resorts (Dynamus) 40
• Taks Tour Agência de Viagens e Turismo LTDA. 41
• Vila Galé (Dynamus) 41
• Visual Turismo 42
• Vital Card - Seguro Viagem 42

Visual Turismo 42
Vital Card - Seguro Viagem 42



PRESIDENTE:
Jayme Martins de Oliveira Neto –  
APAMAGIS/SP 

VICE-PRESIDENTES: 
Francisco Borges Ferreira Neto – AMERON/RO
Heyder Tavares da Silva Ferreira – AMEPA/PA
Jerson Moacir Gubert – AJURIS/RS
José Arimatéa Neves Costa – AMAM/MT
Julianne Freire Marques – ASMETO/TO
Maria Isabel da Silva – AMAGIS/DF
Maurício Pizarro Drummond – AMATRA 1/RJ 
Nelson Missias de Morais – AMAGIS/MG 
Paulo César Alves das Neves – ASMEGO/GO 
Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira – AMAB/BA 
Renata Gil de Alcantara Videira – AMAERJ/RJ 

COORDENADORES:
Justiça Estadual: Frederico Mendes Júnior 
– AMAPAR/PR
Justiça do Trabalho: Diego Petacci – 
AMATRA 2/SP 
Justiça Federal: Renata Lotufo – AJUFE/SP 
Justiça Militar: Paulo Adib Casseb – 
AMAJME/SP 
Aposentados: Alemer Ferraz Moulin – 
AMAGES/ES

CONSELHO FISCAL:
Helvécio de Brito Maia Neto – ASMETO/TO
José Anselmo de Oliveira – AMASE/SE
Maria de Fátima dos Santos Gomes Muniz 
de Oliveira – APAMAGIS/SP

SECRETÁRIO-GERAL: 
Átila Naves Amaral – ASMEGO/GO 

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: 
Levine Raja Gabaglia Artiaga – ASMEGO/GO

TESOUREIRO: 
Márcio José Tokars – AMAPAR/PR 

TESOUREIRO-ADJUNTO: 
Rafael Sandi – AMC/SC
Maria Rita Manzarra de Moura Garcia - 
AMATRA 21

SECRETARIA DE CONVÊNIOS: 
Secretário: Baltazar Miranda Saraiva - BA 
Secretário-Adjunto: Alexandre Chini - RJ 

MEMBROS: 
Anna Carolina Marques Gontijo - SP 
Paulo Fernando da Silva Santos Junior - MA 
Ademir Modesto de Souza - SP 
Zilmene Gomide da Silva Manzolli - GO 





11

Para que o associado saiba quais são as nossas empresas 
parceiras conveniadas, criamos este Catálogo de Convênios 
com o objetivo de facilitar o seu acesso aos produtos e serviços 
oferecidos.  

Os benefícios, que podem chegar até 50% de desconto, 
estão divididos de acordo com a área de atuação. São eles: 
companhia aérea; corretora de câmbio; e-commerce; editoras 
e livrarias; escolas, faculdades e cursos; lojas de vinhos, 
restaurantes, saúde, bem-estar e farmácias; veículos e rent a 
car; e ainda viagens e turismo. 

Vale lembrar que esta cartilha pode sofrer alterações 
sem aviso prévio. Por isso, é importante que o fi liado entre no 
site www.amb.com.br, clique na aba associado, e em seguida  
convênios, para conferir as informações atualizadas e, inclusive,  
os novos benefícios que poderão ser fi rmados futuramente. 

Esperamos que este guia seja útil e que você aproveite 
cada vez mais os benefícios que oferecemos.

Jayme de Oliveira
Presidente da AMB

Baltazar Miranda Saraiva
Secretário da Secretaria de Convênios da AMB 
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NOVO MUNDO – 
CORRETORA DE CÂMBIO

O convênio tem por ob-
jetivo a concessão de van-
tagens aos associados e 
seus dependentes. Conta-
to Thiago Ferraz (11) 3018-
1862 / (11) 3018-1830. Site: 
http://www.novomundocc.
com.br/ .

Corretora de câmbio

COTAÇÃO – CÂMBIO – 
CHANGE – EXCHANGE

Indicação de compra e 
venda de moeda estrangei-
ra (Papel Moeda e Cartão de 
Viagem Rendimento).

Contatos:
Neto (61) 2103-9025 – 

email: neto@amb.com.br
Roberta (61) 2103-9030 – 

email: roberta@amb.com.br .
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E-commerce

BRITÂNIA (DYNAMUS)

Descontos: em média 15% 
abaixo do mercado. Formas 
de pagamento: boleto ban-
cário com 5% de desconto 
ou Cartões Master e Visa em 
até 10 vezes. Para esclareci-
mento de dúvidas técnicas 
dos produtos, nosso serviço 
de atendimento ao consu-
midor 0800 41 7644 está 
preparado para atendê-lo.

CASAS BAHIA (DYNAMUS)

Preços diferenciados, em 
média, de 5% abaixo do 
mercado e são oferecidas 
diversas formas de paga-
mento, como o pagamento 
à vista via boleto, depósito 

CESTAS MICHELLI 
(DYNAMUS)

Desconto de 18% em 
todo* site.

*Desconto exceto Frete, 
categorias “Monte seu Pre-
sente”, “Coroas e Condolên-
cias” e Pedidos Corporativos. 
Oferta não cumulativa. Não 
válido para pedidos feitos 
por fl oristas locais. Válido até 
21/02/2018.

ou cartão de crédito. Os as-
sociados terão todo suporte 
necessário após a compra. 

Preços diferenciados, em 
média, de 5% abaixo do 
mercado e são oferecidas 
diversas formas de paga-
mento, como o pagamento 
à vista via boleto, depósito 
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COMPRA CERTA 
(DYNAMUS)

Brastemp e Consul direto 
da fábrica! Produtos com até 
30% de desconto!

Associados Dynamus tem 
acesso ao clube exclusivo, os 
melhores produtos, preços 
e condições. Tudo isso com 
a comodidade de comprar 
sem sair de casa.

DELL COMPUTADORES 
(DYNAMUS)

Seguem abaixo os códigos 
de desconto do Programa 
de Vantagens Dell:

• Para compras a partir de 
R$ 2.499,00 desconto de R$ 
150,00. Use o cupom: DYNA-
MUS150UV

• Para compras a partir de 
R$ 2.899,00, desconto de R$ 
200,00. Use o cupom: DYNA-
MUS200UV

Nos computadores para 
jogos R$ 3.850,00 desconto 
de R$ 250,00 Usando o códi-
go: DYNAMUSGAME250UV
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EXTRA.COM (DYNAMUS)

Preços diferenciados, em 
média, de 5% abaixo do 
mercado e são oferecidas 
diversas formas de paga-
mento, como o pagamento 
à vista via boleto, depósito 
ou cartão de crédito. Os as-
sociados terão todo suporte 
necessário após a compra.  

As ofertas poderão ser 
substituídas por outras. Fre-
te não incluso. Ofertas não 
cumulativas com outras pro-
moções da Extra.com. A res-
ponsabilidade pela oferta, 
condições, produtos e entre-
ga são da Extra.com. A me-
lhor promoção será conside-
rada no fi nal da compra. Os 
descontos já estão aplicados 
nos preços dos produtos no 
site e são válidos somente 
para os produtos vendidos 
e entregues pelo Extra.com. 
Para comparar o preço das 
ofertas desta loja com o site 

da Extra.com, será necessário 
acessar navegadores de in-
ternet diferente.

FAST SHOP (DYNAMUS)

O Clube de Benefícios Fast 
Shop oferece: Produtos com 
até 30% de desconto, paga-
mento diferenciado, agilidade 
na entrega, acesso exclusivo 
e personalizado, comodida-
de, segurança e facilidade 
para comprar, atendimento 
exclusivo.

descontos já estão aplicados 
nos preços dos produtos no 
site e são válidos somente 
para os produtos vendidos 
e entregues pelo Extra.com. 
Para comparar o preço das 
ofertas desta loja com o site 



17

GIULIANA FLORES 
(DYNAMUS)

Desconto de 15% em 
todo* site.

*Desconto exceto frete, 
categorias “Monte seu Pre-
sente”, “Coroas e Condolên-
cias” e Pedidos Corporativos. 
Oferta não cumulativa. Não 
válido para pedidos feitos 
por fl oristas locais. Válido até 
21/02/2018.

HAVANNA (DYNAMUS)

Desconto de 15% no site 
Havanna. Os descontos são 
válidos somente para com-
pras online.

MAGAZINE LUIZA 
(DYNAMUS)

Desconto de 3% na cate-
goria de informática e 5% em 
todas as demais categorias.

Desconto de 15% no site 
Havanna. Os descontos são 
válidos somente para com-

online.

Havanna. Os descontos são 
válidos somente para com-
pras online

MUNDO APPLE 
(DYNAMUS)

O Mundo Apple oferecida 
pela Fast Shop oferece: pro-
dutos Apple com descontos 
exclusivos, pagamento dife-
renciado, agilidade na entre-
ga, acesso exclusivo e perso-
nalizado.
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NATURA (DYNAMUS)

Olá Dr(a) é com muito pra-
zer que lhe apresentamos 
a Natura Brasil, a loja virtual 
ofi cial da Natura na internet. 
Aqui você encontra todos os 
nossos produtos, desde a tra-
dicional colônia Kaiak e as 
maquiagens das linhas Una 
e Aquarela, aos mais incríveis 
lançamentos, que são dispo-
nibilizados em mídia a cada 
20 dias na loja. Tudo pensado 
em você, nas suas diferentes 
necessidades e principalmen-
te no seu bem-estar! Gostou? 
Que tal deixar tudo isso ain-
da melhor? Preparamos uma 
oferta exclusiva para você!

NESPRESSO (DYNAMUS)

Descontos de até 20% em 
máquinas de café da linha 
residencial. As compras po-
dem ser parceladas em até 
seis vezes sem juros.

NETSHOES (DYNAMUS)

O convênio com a Netsho-
es oferece desconto de até 
15% em uma lista de pro-
dutos, exceto: bike, games, 
eletrônicos e produtos com 
selos especiais.

PANASONIC (DYNAMUS)

Descontos de até 25% em 
todo site.

PASSARELA CALÇADOS – 
ONLINE (DYNAMUS)

Desconto de 5% em com-
pras acima de R$100,00 e 
mais 10% de desconto em 
produtos selecionados.
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PHILCO (DYNAMUS)

Produtos enviados direta-
mente da fábrica: Notebooks, 
Televisores, Micro System, 
Mini System, Auto Rádios, 
Boom Box, Rádio Relógio e 
muitos outros produtos.

A Philco entrega em todo 
o Brasil via Correios. Os produ-
tos que não se enquadram no 
serviço de transporte dos Cor-
reios serão enviados via trans-
portadora. Frete calculado de 
acordo com a localidade.

PNEUS FÁCIL (DYNAMUS)

O convênio com a Pneus 
Fácil oferece desconto de 
até 10%.

PONTOFRIO.COM 
(DYNAMUS)

Preços diferenciados, em 
média, 5% abaixo do mer-
cado e são oferecidas diver-
sas formas de pagamento, 
como o pagamento à vista 
via boleto, depósito ou car-
tão de crédito. Os associados 
terão todo suporte necessá-
rio após a compra. 

As ofertas poderão ser 
substituídas por outras. Fre-
te não incluso. Ofertas não 
cumulativas com outras pro-
moções da Pontofrio.com. A 
responsabilidade pela oferta, 
condições, produtos e entre-
ga são da Pontofrio.com. A 
melhor promoção será con-
siderada no fi nal da compra. 
Os descontos já estão aplica-
dos nos preços dos produtos 
no site e são válidos somente 
para os produtos vendidos 
e entregues pelo Pontofrio.
com. Para comparar o preço 
das ofertas desta loja com o 
site da Pontofrio.com, será 
necessário acessar navega-
dores de internet diferente.

com. Para comparar o preço 
das ofertas desta loja com o 
site da Pontofrio.com, será 
necessário acessar navega-
dores de internet diferente.
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SHOPCLUB ELECTROLUX 
(DYNAMUS)

Direto da Fábrica com 
descontos de até 30%.

SONY STORE (DYNAMUS)

Desconto de até 15%* so-
bre os produtos Sony.

descontos de até 30%.
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Livraria

LIVRARIA SARAIVA (DYNAMUS)

• Ganhe 5% de desconto em Celulares, exceto iPhones;
• Ganhe 5% de desconto em Tablets e iPads;
• Ganhe 5% de desconto em Games;
• Ganhe 10% de desconto em Livraria, exceto Didáticos e Digitais;
• Ganhe 8% de desconto em Papelaria, exceto Calculadoras, 

Fragmentadoras e Sulfi te. Frete grátis para São Paulo;
• Frete grátis para todo Brasil nas compras acima de R$ 59,00;
• Promoção válida até as 23h59 do dia 31/12/2017;
• Promoção não válida para lojas físicas e cartão presente.
A promoção disponibilizará apenas 5 produtos iguais por 

CPF ou CNPJ.
Promoção cumulativa com outras promoções, não é válida 

para os valores do frete e não abate em serviços de entrega e/
ou embrulho para presente.

LIVRARIA SARAIVA (DYNAMUS)
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• Ganhe 8% de desconto em Papelaria, exceto Calculadoras, 

Fragmentadoras e Sulfi te. Frete grátis para São Paulo;
• Frete grátis para todo Brasil nas compras acima de R$ 59,00;
• Promoção válida até as 23h59 do dia 31/12/2017;
• Promoção não válida para lojas físicas e cartão presente.
A promoção disponibilizará apenas 5 produtos iguais por 

CPF ou CNPJ.
Promoção cumulativa com outras promoções, não é válida 

para os valores do frete e não abate em serviços de entrega e/
ou embrulho para presente.
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Escolas, faculdades e cursos

FISK (DYNAMUS)

- Turmas regulares: con-
cessão de até 10% de des-
conto. 

- Turmas promocionais: 
concessão de até 10% de 
desconto. 

- Turmas personalizadas: 
concessão de até 20% de 
desconto. 

CNA (DYNAMUS)

Confi ra as vantagens que 
os cursos do CNA oferecem 
para você, associados, e seus 
dependentes diretos:

Desconto de 35% para o 
primeiro estágio cursado e 
15% para o segundo estágio 
cursado. A partir do qual, o 
aluno deverá negociar dire-
tamente com a escola CNA.

IESLA (DYNAMUS)

O IESLA é o maior instituto 
educacional da América Lati-
na com foco em Programas 
de Mestrados, Doutorados e 
Pós-doutorados realizados 
nas melhores universidades 
localizadas na Argentina, 
Uruguai, Espanha, Portugal, 
e nos Estados Unidos. Atu-
ando em diferentes áreas e 
carreiras, dentre elas, direito, 
educação, negócios, saúde, 
tecnologia e engenharia, o 
IESLA oferece mais de cem 

- Promoções: todos os des-
contos ou promoções estão 
limitados a 30% sobre o valor 
da parcela. 

- Cumulatividade: Estes 
descontos não são cumulati-
vos com outros convênios e/
ou promoções. 

- Pagamento: os descon-
tos aqui estabelecidos são 
válidos até o vencimento.
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INSTITUTO 
PRESBITERIANO 
MACKENZIE

O Convênio de coopera-
ção Educacional entre Ma-
ckenzie e AMB concede des-
contos aos associados e seus 
dependentes.

opções de pós-graduações 
em todas as áreas do conhe-
cimento.

Desconto de 50% na matri-
cula e 10% nas mensalidades.

LFG (DYNAMUS)

Desconto de 25% para os 
associados e 10% para os de-
pendentes.

Para usufruir do benefício, 
o associado ou dependente 
deverão apresentar decla-
ração de associado ou de-
pendente de associado em 
uma das unidades LFG de 

sua preferência. São mais de 
400 Unidades distribuídas 
em todo Brasil. *Descontos 
são válidos para vendas por 
E-commerce. Antes de fa-
zer sua matrícula solicite seu 
voucher de desconto, através 
do e-mail: atendimento@dy-
namusclube.com.br .

MACKENZIE (DYNAMUS)

O Convênio de Coope-
ração Educacional entre o 
Mackenzie e a Dynamus Clu-
be concede descontos aos 
Associados e seus depen-
dentes, válido em todas as 
unidades (São Paulo, Alpha-
ville, Campinas, Rio de Janei-
ro e Brasília), nos cursos de 
Pós-Graduação Lato Sensu, 
Stricto Sensu e em cursos de 
Extensão: -10% de desconto 
nas mensalidades até o fi nal 
do curso. -10% de desconto 
em todas as mensalidades 
nos cursos de Pós-Gradua-
ção Lato Sensu, Stricto Sen-
su e em Cursos de Extensão. 
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PBF- INGLÊS E ESPANHOL 
(DYNAMUS)

- Turmas regulares: con-
cessão de até 20% de des-
conto;

- Turmas promocionais: 
concessão de até 10% de 
desconto;

- Turmas personalizadas: 
concessão de até 20% de 
desconto;

- Promoções: todos os des-
contos ou promoções estão 
limitados a 30% sobre o valor 
da parcela;

- Cumulatividade: Estes 
descontos não são cumulati-
vos com outros convênios e/
ou promoções;

- Pagamento: os descon-
tos aqui estabelecidos são 
válidos até o vencimento.

(Não concedemos descontos 
nos cursos de graduação).

Ensino Básico: – Educação 
Infantil; – Ensino Fundamen-
tal I, 1ª a 4ª série; – Ensino 
Fundamental II, 5ª a 8ª série; 
– Ensino Médio; – Cursos de 
Línguas Estrangeiras (CLEM – 
só em São Paulo).

No Campus São Paulo e 
Brasília, concederá os seguin-
tes descontos, não cumulati-
vos, nas mensalidades: – 10% 
(dez por cento) para o pri-
meiro fi lho matriculado; – 
15% (quinze por cento) para 
o segundo fi lho matriculado; 
– 20% (vinte por cento) para 
o terceiro fi lho matriculado; – 
25% (vinte e cinco por cento) 
a partir do quarto fi lho ma-
triculado; – 15% (quinze por 
cento) para funcionários na 
aquisição de cursos de lín-
guas estrangeiras.

No Campus Alphaville, ex-
clusivamente, o Mackenzie 
concederá os seguintes des-
contos nas mensalidades dos 
fi lhos de funcionários: – 30% 
para Educação Infantil; – 25% 
para o Ensino Fundamental 
1º. ao 9º. Ano; – 20% para o 
Ensino Médio.
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UNISANTA (DYNAMUS)

A Universidade Santa Cecília oferece descontos especiais nas 
mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação aos 
associados e dependentes de primeiro grau. Graduação – 10% 
Pós-Graduação – 15% descontos cumulativo com percentual 
de pontualidade no pagamento.

Importante ressaltar que o benefício será concedido aos alu-
nos que ingressarem na instituição a partir de 20/10/2016.

Lojas de vinhos 

VINO & MARE (DYNAMUS)

Desconto de 10%, sem limi-
tes de mínimos ou máximos.

MISTRAL VINHOS 
(DYNAMUS)

Associados Dynamus Clu-
be têm até 20% de desconto 
em seleção exclusiva de vi-
nhos da Mistral.

VINO & MARE (DYNAMUS)VINO & MARE (DYNAMUS)

Desconto de 10%, sem limi-
tes de mínimos ou máximos.

MISTRAL VINHOS MISTRAL VINHOS 
(DYNAMUS)(DYNAMUS)

Associados Dynamus Clu-
be têm até 20% de desconto 
em seleção exclusiva de vi-
nhos da Mistral.
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Restaurantes

PRIMO PASTIFÍCIO 
ROTISSERIA (DYNAMUS)

Será concedido:
V a l i d a d e : d e z e m b r o 

31/12/2017.
Desconto de 15% para 

qualquer compra nas lojas 
Pastifício Primo de todo Bra-
sil. O desconto não é aplica-
do para compras online ou 
através de parceiros (UberE-
ats e IFood).

Forma de pagamento: se 
aceita qualquer tipo de pa-
gamento (cartão, efetivo, VR), 
exceto cheques.

FOGO DE CHÃO 
(DYNAMUS)

Será concedido 10% de 
desconto sobre o valor do 
cardápio para o espeto cor-
rido (rodízio, buffet de sala-
das e acompanhamentos à 
mesa). Não é válido para be-
bidas, sobremesas e café.

Esse desconto é válido 
para almoço e jantar somen-
te de segunda-feira à sába-
do. Domingos, feriados e 
datas comemorativas o valor 
negociado não será pratica-
do, sendo cobrado o valor do 
espeto corrido do cardápio.
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Saúde, bem estar e farmácias*

QUALICORP – ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE

Qualicorp – Administradora de plano de saúde. Telefo-
nes de contato para simulação de valores. 08007784800 / 
08007774004.

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

* O associado precisa solicitar a adesão para a Dynamus pelo e-mail: 
  atendimento@dynamusclube.com.br
* O associado precisa solicitar a adesão para a Dynamus pelo e-mail: 
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Veículos e rent a car

ALAMO (DYNAMUS)

Desconto de 5% sobre a 
diária, válido somente para 
reservas online.

A oferta é válida nas agên-
cias participantes da empre-
sa no Brasil, Portugal, Reino 
Unido, Irlanda, França, Espa-
nha, Alemanha, Bélgica, Al-
bânia, Áustria, Bulgária, Croá-
cia, Chipre, República Checa, 
Hungria, Israel, Itália, Países 
Baixos, Polónia, Ilha Reunião, 
Roménia, Eslováquia, Sué-
cia, Suíça, Estados Unidos da 
América, Canadá, Turquia, 
Guiana Francesa, Guadalupe 
e Martinica em alugueres.

ATS BLINDADOS 
(DYNAMUS)

Benefícios oferecidos pela 
ATS Blindados ao associado:

Descontos de 12% sobre o 
valor da tabela.

Pagamento facilitado em 
até 5 vezes.

Emissão da autorização de 
blindagem para posterior re-
gularização da documenta-
ção do veículo. Garantia de 5 
anos para blindagem Avalia-
ção para compra doo veículo 
usado (blindado ou não).

Atendimento personali-
zado. Auxílio na compra de 
veículos novos. Despachante 
especializado.

e Martinica em alugueres. veículos novos. Despachante 
especializado.
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ARMOR BLINDADOS 
(DYNAMUS)

– 10% de desconto para 
pagamentos à vista no ato 
da entrada do veículo para 
realização da blindagem;

– 8% de desconto para 
pagamentos em duas ve-
zes (50% no ato da entrada 
do veículo e os 50% fi nal no 
ato da entrega do automóvel 
blindado);

– 6% de desconto para pa-
gamento em 4 vezes iguais 
e sem juros (através de che-
que);

– Pagamento em até 36 
vezes através de operação 
bancária (sujeito a análise de 
credito e juros do dia);

– Pagamento no cartão 
(entrada de 30% do valor da 
blindagem através de trans-
ferência bancária e o saldo 
restante em até 3 vezes no 
cartão de crédito).

(entrada de 30% do valor da 
blindagem através de trans-
ferência bancária e o saldo 
restante em até 3 vezes no 
cartão de crédito).

ENTERPRISE (DYNAMUS)

Desconto de 5% sobre a 
diária.

A oferta é válida nas agên-
cias participantes da Enter-
prise em Portugal, Reino 
Unido, Irlanda, França, Espa-
nha, Alemanha, Bélgica, Al-
bânia, Áustria, Bulgária, Croá-
cia, Chipre, República Checa, 
Hungria, Israel, Itália, Países 
Baixos, Polónia, Ilha Reunião, 
Roménia, Eslováquia, Sué-
cia, Suíça, Estados Unidos da 
América, Canadá, Turquia, 
Guiana Francesa, Guadalupe 
e Martinica em alugueres.

HERTZ INTERNACIONAL 
(DYNAMUS)

Desconto de 15% para 
vendas com cartão de crédi-
to em até 5 vezes .

Não será cobrado acrésci-
mo do imposto de remessa.
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HONDA CARS (DYNAMUS)

Descontos de acordo, com 
a tabela da montadora.

Valores sujeitos a alterações, 
conforme tabela do fabrican-
te, no dia do faturamento.

Prazo de entrega (con-
sultar o concessionário mais 
próximo).

Três anos de Garantia To-
tal. O acesso aos produtos da 
marca é facilitado pela Honda.

Serviços Financeiros (HSF), 
que abrange o Consórcio Na-
cional Honda, o Banco Honda 
e a GHB Corretora de Seguros.

MAGGI RENT A CAR 
(DYNAMUS)

Tarifas especiais para os 
associados e dependentes. 
Desconto de até 10% nas re-
servas nacionais. Seguem as 
unidades:

• Maggi Rent a Car; 
• Itu Maggi Rent a Car; 
• Vinhedo Maggi Rent a Car;
• Viracopos Maggi Rent a Car;
• Indaiatuba Maggi Americana;
• Maggi Jundiaí;
• Maggi Boituva;
• Maggi Sorocaba;
• Maggi Tiête;
• Maggi Limeira;
• Maggi Piracicaba.

MOVIDA RENT A CAR 
(DYNAMUS)

Desconto de 5% sobre a 
diária do grupo A ao grupo 
S e W, 10% sobre a diária do 
grupo T (Blindado) e descon-
to de até 5% sobre a diária 
no grupo Z (Audi) do tarifá-
rio nacional vigente Movida 
Rent a Car;

- 1 a 27 dias com km livre;
- Tarifa mensal com 

4.000km/mês.
* Para reservas de Grupo T 

(Veículo Blindado), será sob 
consulta em nossa Central consulta em nossa Central consulta em nossa Central consulta em nossa Central consulta em nossa Central consulta em nossa Central 

Desconto de até 10% nas re-
servas nacionais. Seguem as servas nacionais. Seguem as 
unidades:
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de Reservas através do e-mail 
reservas@movida.com.br ou 
Telefone 0800 606 8686.

* Desconto sobre o tarifá-
rio nacional vigente Movida 
Rent a Car, disponível em 
nosso site ou nas lojas.

Acesse o site para realizar 
suas cotações e reservas!

NATIONAL RENT A CAR 
(DYNAMUS)

Esta oferta dá direito a 
um desconto de 5% sobre 
a taxa diária ou semanal de 
um veículo no momento da 
reserva. Válido somente para 
reservas online, nacional e in-
ternacional.

A oferta é válida em locais 
Nacionais que participam 
Portugal, Reino Unido, Irlan-
da, França, Espanha, Alema-
nha, Bélgica, Albânia, Áustria, 
Bulgária, Croácia, Chipre, Re-
pública Checa, Hungria, Israel, 
Itália, Países Baixos, Polónia, 
Ilha Reunião, Romênia, Es-
lováquia, Suécia, Suíça, Esta-

dos Unidos, Canadá, Turquia, 
Guiana Francesa, Guadalupe, 
Martinica e em locações.

UNIDAS RENT A CAR 
(DYNAMUS)

Desconto nas diárias: 5% 
sobre o valor das diárias pre-
visto na Tarifa Nacional/Re-
gional vigente.

Proteção: É obrigatória a 
contratação da Proteção Es-
pecial (PE), Proteção Parcial 
(PP) ou Super Proteção (SP) 
para cobertura do veículo lo-
cado. Para terceiros poderá ser 
contratada a Proteção para 
Ocupantes e Terceiros (POT – 
opcional), Proteção Ocupan-
tes (PO – opcional), Proteção 
Terceiros (PT – Opcional).

Taxa Administrativa: Não 
está inclusa nas diárias e de-
verá ser cobrada.

Tarifa Regional: Não está in-
clusa nas diárias e deverá ser 
cobrada apenas em algumas 
lojas devido às condições.
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VOLVO CARS (DYNAMUS)

 Descontos especiais, de 
acordo com a tabela vigente 
da montadora.

Valores sujeitos a alterações, 
conforme tabela do fabrican-
te, no dia do faturamento.

Prazo de entrega em até 
60 dias.

Aquisição para associados 
e dependentes de 1º grau.
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Viagens e Turismo

AEROPORTOS VIP CLUB (DYNAMUS)

Acesso as Salas VIP, espaços confortáveis e exclusivos dentro do 
Aeroporto, Business Center gratuito, Open Food, Wi-Fi alta veloci-
dade, Salas distribuídas com TVs LED e acesso a canais fechados.

O associado terá 30% de desconto por acesso. Pagamento di-
reto no check-in através de cartão de crédito, débito ou dinheiro, 
um acompanhante ou familiar terá o mesmo desconto de 30%.

Confi ra abaixo os valores das Salas com o desconto exclusivo 
aos Associados Dynamus:

LOUNGES Tarifa avulso Tarifa Dynamus

SALA VIP DOMÉSTICA R$ 120,00 R$ 84,00

SALA VIP INTERNACIONAL R$ 120,00 R$ 84,00

SALA VIP EXPRESS SUL R$ 100,00 R$ 70,00

SALA VIP EXPRESS NORTE R$ 100,00 R$ 70,00

Observação:
Em caso de mais acompanhantes o valor será de R$ 96,00 

por acompanhante.
Crianças de 0 a 3 anos de idade serão cortesia – de 4 a 12 

anos terão uma tarifa especial de R$ 60,00.
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ATLANTICA HOTELS 
(DYNAMUS)

Preço diferenciado aos as-
sociados será aplicado até 
15% sobre a tarifa balcão do 
dia da consulta.

Regulamento da promoção :
– Desconto concedido  so-
bre tarifa “Melhor Tarifa 
Disponível“  no site atlanti-
cahotels.com.br mediante o 
uso do código promocional 
DYNAMUSCLUBE no ato da 
reserva; 
– Desconto válido para reser-
vas com entrada de segun-
da a segunda – Não válido 
para Ano Novo e Carnaval 
nos hotéis da região Nordes-
te, Rio de Janeiro e Quality 
Resort Itupeva; 
– Desconto não cumulativo 
com outros descontos dis-
poníveis no site e promo-
ções vigentes;
– Promoção sujeita a dispo-
nibilidade de acomodações; 
– Promoção pode sofrer 

alterações sem aviso prévio; 
– Para as outras páginas ou 
categorias de site, o descon-
to de 15% não será aplicado. 
– Promoção não válida para 
reservas efetuadas através 
das nossas televendas, ho-
téis físicos, Redes sociais e 
Mobile. 
– Ofertas válidas de 
22/12/2016 a 31/12/2017.

Hotéis não participantes da 
promoção:
• Comfort Hotel Anápolis;
• Comfort Hotel Araraquara; 
• Comfort Hotel Saint Peter;
• Go Inn Estação Goiânia;
• Quality Hotel & Convention 
Center Marília;
• Quality Hotel Itaipava;
• Quality Hotel João Pessoa;
• Quality Hotel Saint Paul;
• Quality Suites Garden.

BANCORBRÁS TURISMO 
(DYNAMUS)

Funciona assim: você 
pode adquirir até 5 títulos, 

BANCORBRÁS TURISMO 
(DYNAMUS)

Funciona assim: você 
pode adquirir até 5 títulos, 
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cada um com 7 diárias, para 
serem utilizadas no perío-
do de um ano, a partir da 
data de registro, em mais 
de 7.000 hotéis conveniados 
no Brasil e no exterior. Além 
disso, você conta com des-
contos em diversos estabele-
cimentos conveniados com 
a segurança da assistência 
em viagens, que você já tem 
direito a partir de 50 km de 
sua residência, entre outras 
vantagens. Desconto na taxa 
de adesão.

BITTAR HOTÉIS 
(DYNAMUS)

Preço diferenciado aos as-
sociados, conforme valores na 
tabela (site AMB). Válido para 
todas as unidades da rede.

BOURBON HOTÉIS & 
RESORTS

Concederemos 10% de 
desconto sobre as nossas ta-
rifas vigentes no ato da con-
sulta da reserva para todas as 
13 unidades da rede.

O desconto da parceria se 
mantém, oferecemos 10% 
desconto para todas as reser-

BLUE TREE HOTELS 
(DYNAMUS)

Desconto de 10% sobre as 
diárias disponíveis em nos-
so site. Seja a negócios ou a 
lazer, conosco, sua viagem 
ganha um charme especial. 
Aproveite!

mantém, oferecemos 10% 
desconto para todas as reser-desconto para todas as reser-desconto para todas as reser-
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vas nos hotéis da rede, nos 
Resorts aplicamos mais o a 
desconto compra antecipada.

Bourbon Atibaia
90 dias de antecedência 

confi rmação reserva aplica- 
se 20%. 60 dias de antece-
dência confi rmação reserva 
aplica- se 15%. 30 dias de 
antecedência confi rmação 
reserva aplica- se 10%.

Bourbon Cataratas
90 dias de antecedência 

confi rmação reserva aplica- 
se 15%. 60 dias de antece-
dência confi rmação reserva 
aplica- se 10%. 30 dias de 
antecedência confi rmação 
reserva aplica- se 5%.

Condições Gerais: O des-
conto estará disponível nos 
hotéis e resorts Bourbon do 
Brasil, Paraguai e Argentina, 
exceto Grand Bourbon Ibira-
puera, Bourbon Convention 
Ibirapuera, Bourbon Londrina 
Business Hotel, Rio Hotel By 
Bourbon Curitiba Aeroporto, 
Bourbon Dom Ricardo Aero-
porto Curitiba Business Hotel.

GOLDEN TULIP (DYNAMUS)

Preço diferenciado aos as-
sociados. A rede de hotéis 
opera três marcas bem co-
nhecidas, Tulip Inn, Golden 
Tulip e Royal Tulip.

GJP HOTELS (DYNAMUS)

10% de desconto nas me-
lhores tarifas dos hotéis, com 
café da manhã.

ENOTEL HOTELS 
(DYNAMUS)

Concederemos descon-
tos diferenciados, de acordo 
com a tarifa acordo da par-
ceria. Válido para todas as 
unidades da rede.
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GTA – GLOBAL TRAVEL 
ASSISTANCE

Comercialização de assis-
tência e de aquisição de se-
guro viagem ao associado e 
seus dependentes.

Consulte a AMB antes de 
fechar o contrato. Para asso-
ciados, o desconto é de 30%.

Contatos:
Neto (61) 2103-9025 – 

email: neto@amb.com.br .

HOTÉIS TAUÁ (DYNAMUS)

10% de desconto nas diá-
rias em qualquer hotel, váli-
do somente para baixa tem-
porada.

Valido para os Hotéis:
- Tauá Resort Atibaia;
- Tauá Grande Hotel Araxá;
- Tauá Resort Caeté.
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circuitos europeus e bilhetes 
de trens.

b) Condição não acumula-
tiva com outras promoções;

c) Desconto não será apli-
cado às taxas de embarque 
e demais taxas.

MABU HOTÉIS (DYNAMUS)

Preço diferenciado aos as-
sociados, conforme valores na 
“tabela acordo”. Os Hotéis são:

- Mabu Thermas Grand 
Resort – (45) 3521 2000

- Mabu Curitiba Business – 
(41) 3219 6000

- Mabu Curitiba Express – 
(41) 3341 1400

- Mabu Interludium Iguassu 
Convention – (45) 3132 2000.

LATAM TRAVEL 
(DYNAMUS)

Condições da Parceria:
A LATAM Travel é a união 

das operadoras TAM Viagens 
e Lantours. Agora presentes 
em todas as operações no 
Brasil, Chile, Peru e Colôm-
bia, seguimos o caminho do 
desenvolvimento do Turismo 
comprometidos com o futu-
ro da América Latina e sua 
conexão com o mundo. A 
LATAM Travel traz toda a ex-
periência do Grupo LATAM 
para levar os sonhos dos nos-
sos clientes ainda mais lon-
ge, cuidando de toda a sua 
jornada de viagem.

Para pacotes LATAM Travel, 
aplica-se 10% de desconto 
(dez por cento) na compra 
de passagem aérea + hotel; 
Ou apenas hotel; E/ou loca-
ção de carro.

a) Desconto não se aplica 
para ingressos de parques 
temáticos, shows e eventos, 
passeios, traslados, cruzeiros, 
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MELIÁ HOTELS (DYNAMUS)

Tarifas especiais para os 
associados e dependentes. 
Para reservas internacionais, 
os descontos variam entre 7 
% a 20%.  Para reservas na-
cionais, o desconto garantido 
é de 7% .

NACIONAL INN (DYNAMUS)

Concederemos descon-
tos diferenciados, de acordo 
com a tarifa acordo da par-
ceria. Válido para todas as 
unidades da rede.

REDE ALLIA HOTELS 
(DYNAMUS)

Preço diferenciado aos as-
sociados. Será aplicado 10% 
sobre a tarifa balcão do dia 
da consulta. Válido para to-
das as unidades da rede.

A Rede Allia Hotels está 
presente em 5 estados (DF; 
MG; SP; ES e GO) e em 11 ci-
dades (Brasília; Belo Horizon-
te; Araxá; São Paulo, Ribeirão 
Preto; São José do Rio Preto; 
Campos do Jordão; Ilhabela; 
Vitória; Guarapari e Goiânia).
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REDE HPLUS (DYNAMUS)

Desconto de 15% sobre as 
tarifas para a Dynamus. Vá-
lido para todas as unidades 
da rede:

Cullinan Hplus Premium, 
Athos Bulcão Hplus Pre-
mium, Fusion Hplus Ex-
press+, Vision Hplus Express+, 
Saint Moritz Hplus Express.

A rede oferece transporte 
gratuito até o aeroporto em 
horário pré-defi nidos para 
cada hotel. Para mais infor-
mações, consultar no site ou 
através da central de reservas.

RIO QUENTE RESORTS 
(DYNAMUS)

Associados e seus respecti-
vos dependentes terão direi-
to ao desconto de 10% sobre 
o valor das tarifas de hospe-
dagem e sobre as tarifas apli-
cadas nas excursões aéreas, 
rodoviárias operadas pela 
Valetur. Também será conce-
dido 40% de desconto para 
os bilhetes de acesso ao Hot 
Park e à Praia do Cerrado.

mações, consultar no site ou 
através da central de reservas.
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TAKS TOUR AGÊNCIA DE 
VIAGENS E TURISMO LTDA.

Pacotes terrestres interna-
cionais e hotéis internacionais 
8% desconto ao associado.

Pacotes terrestres nacionais 
7% desconto ao associado.

Hotéis nacionais 3% des-
conto ao associado.

Locação de veículos nacio-
nais e internacionais 6% des-
conto ao associado.

Seguro viagem 20% des-
conto ao associado.

Transfers 8% desconto ao 
associado.

Cruzeiro marítimo 3% des-
conto ao associado.

Passes de trem 2% des-
conto ao associado.

Contato: Neto (61)2103-
9025, E-mail: neto@amb.
com.br

VILA GALÉ (DYNAMUS)

Preço diferenciado aos as-
sociados. Será aplicado até 
22% sobre a tarifa balcão do 
dia da consulta.

As viagens a lazer ou a 
trabalho para a capital ca-
rioca agora estão mais fáceis 
e econômicas. Temos uma 
vantagem exclusiva aos asso-
ciados: 22% de desconto na 
hospedagem do Hotel Vila 
Galé Rio de Janeiro. Locali-
zado na Lapa, a 2 km quilô-
metros do aeroporto Santos 
Dumont, o hotel está nas 
proximidades dos principais 
pontos culturais da região e 
do centro econômico do Rio. 

Regulamento da promo-
ção:

– Desconto sobre tarifa dis-
ponível no site mediante o 
uso do código promocional 
Dynamus no ato da reserva;Dynamus no ato da reserva;
uso do código promocional 
Dynamus no ato da reserva;Dynamus no ato da reserva;

com.br
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– Desconto não cumulati-
vo com outros descontos dis-
poníveis no site e promoções 
vigentes;

– Promoção sujeita a dispo-
nibilidade de acomodações;

– Promoção pode sofrer al-
terações sem aviso prévio;

Resorts:
– Vila Galé Marés (localiza-

do na Bahia) – mares.reser-
vas@vilagale.com;

– Vila Galé Cumbuco (loca-
lizado no Ceará) – cumbuco.
reservas@vilagale.com;

– Vila Galé Eco Resort do 
Cabo (localizado em Per-
nambuco) – cabo.reservas@
vilagale.com;

– Vila Galé Eco Resort de 
Angra (localizado no Rio de 
Janeiro) – angra.reservas@vi-
lagale.com Coorporativos;

– Vila Galé Fortaleza (loca-
lizado no Ceará) – fortaleza.
reservas@vilagale.com;

– Vila Galé Salvador (loca-
lizado na Bahia) – salvador.
reservas@vilagale.com;

– Vila Galé Rio de Janeiro 
(localizado no Rio de Janeiro) 
– rio.reservas@vilagale.com.

Telefone Reservas Cabo: 
(81) 3016 2035.

VISUAL TURISMO

Venda de pacotes de via-
gens nacionais e internacio-
nais:

Pacotes turísticos; reservas 
de hotéis; passagens aéreas 
e cruzeiros marítimos.

Contato: Neto (61)2103-9025, 
e-mail: neto@amb.com.br .

VITAL CARD – SEGURO 
VIAGEM

Prestação de serviços de 
comercialização e venda de 
Seguro Viagem. Consulte a 
AMB antes de fechar o con-
trato. O desconto é de 25%.

Contatos:
Neto (61) 2103-9025 – 

E-mail: neto@amb.com.br

Telefone Reservas Angra: 
(24) 3379 288. Demais Ho-
téis: (71) 3263 9999.

VITAL CARD – SEGURO 

Prestação de serviços de 
comercialização e venda de 
Seguro Viagem. Consulte a 
AMB antes de fechar o con-
trato. O desconto é de 25%.

Neto (61) 2103-9025 – 
E-mail: neto@amb.com.br
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BENEFÍCIOS VANTAGENS DESCONTOS

CONVÊNIOS

www.amb.com.br

www.facebook.com/magistradosbrasileiros 

https://twitter.com/magistrados 

instagram.com/magistradosbrasileiros 

www.youtube.com/AMBMagistrados 

www.fl ickr.com/magistradosbrasileiros


