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NOSSA MISSÃO 

 Proporcionar aos nossos associados momentos de 
lazer, diversão, vantagens em benefícios em diversos 
segmentos e uma melhor qualidade de vida aos seus fa-
miliares por um valor acessível e justo.

VIAJAR É MUDAR O CENÁRIO DA SOLIDÃO.
(MÁRIO QUINTANA)

CERTIFICAÇÕES

 Por proporcionar sempre o melhor, e com o intuito de sermos uma referência exemplar 
no mercado, a HARMONIA / ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS é certificada pelas 
melhores instituições mundiais, sendo por quatro anos consecultivos premiada pelo selo TOP 
QUALIDADE BRASIL e em nossas últimas indicações, o prêmio THE WINNER-INTERNATIONAL 
BUSINESS MAGAZINE, recebidos em Nova York - Estados Unidos.
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 Localizado na região serrana do Estado do Rio de Janeiro e a 60Km da capital, Guapimirim 
abrange parte dos municípios de Magé, Itaboraí e São Gonçalo. Possui belíssimas paisagens, como 
a contemplação do Mirante do Soberbo, a Serra dos Órgãos e parte das montanhas da cidade, como 
o principal cartão postal guapimiriense, o esplendoroso Dedo de Deus. Lugar ideal para recarregar 
as energias, com muita área verde para quem está em busca de ecoturismo

NO HOTEL

Piscina Adulto e Infantil•

Restaurante •

Ampla Área Verde •

Quadra de Futebol •

ACOMODAÇÕES STANDARD

• Apartamentos tipo suíte

• TV

Amplo campo verde para o lazer de sua 
família!

Piscinas adulto e infantil, perfeitas para um passeio 
no final de semana

Guapimirim

LOCALIZAÇÃO
Estrada do Pau Brasil, 200 - Bairro Cutia - Guapimirim / RJ

Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.
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 Com uma imensa Área verde, o hotel fazenda Serra Negra é o local de encontro perfeito com a na-
tureza.  A poucos minutos do Centro de Convenções Balneário Municipal e Conjunto Aquático Municipal, 
o hotel possui piscina adulto / infantil, quadra poliesportiva, quadra de tênis, sauna, salão de jogos e muito 
mais. Aqui a diversão é garantida para toda família! 

EM BREVE : HOTEL FAZENDA SERRA NEGRA !!!

LAZER NA CIDADE

Alto da Serra (salto de paraquedas) •

Monumento ao Cristo Redentor •

Centro de Convenções Circuito das Águas •

Conjunto Aquático Municipal •

Museu do Vinho, Cachaça e Café •

Igreja Nossa Senhora do Rosário •

Igreja Nossa Senhora do Rosário*

Monumento ao Cristo Redentor*

Passios de Paraquedas no Alto da Serra*
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EM BREVE !!!

Serra Negra
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Mairiporã

LOCALIZAÇÃO
Rua Benedicto Antonio Silva Filho, 341 - Jundiazinho - Mairiporã - SP
Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.

 Localizado a apenas 40 minutos de São Paulo, nosso hotel em Mairiporã é o local ideal para relaxar 
com sua família. Dispondo de uma ampla área de lazer em meio a natureza, com animais silvestres e mata 
nativa, aqui você encontra o ambiente ideal para recarregar as baterias da agitação das grandes cidades.

Apartamentos com:
Frigobar •

Lareira •
TV •

Chalés com:
Vista Panorâmica •
Ar-Condicionado •

Frigobar •
TV •

Estrutura do Hotel:

Piscina fria adulto e infantil •

Piscina coberta aquecida •

Toboágua com 60 metros de queda •

Churrasqueira e Lanchonete •

Sala de convenções (150 pessoas) •

Duas quadras poliesportivas •

Quadra de tênis •

Campo de futebol de gramado •

Playground para a criançada •

Pesqueiro (Pesque e Pague) •

Sollarium •
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ACOMODAÇÕES STANDARD

• Apartamentos tipo suíte

• TV

Sarapuí

LOCALIZAÇÃO
Fazenda Caetité S/N - Bairro Caieiras

Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.

 Visitar Sarapuí é reviver a simplicidade dos nossos antepassados, com tudo de bom que a natureza 
oferece, seu charme atrai turistas do mundo inteiro.

Fachada do hotel, localizado em Sarapui - Interior de São Paulo

 O Hotel possui piscina adulto / infantil, restaurante, salão 
de jogos, quadra de areia, campo de futebol, sala com lareira,  
estacionamento próprio e um amplo bosque para passeio.

Delicioso café da manhã com várias opções

Piscina adulto / infantil

ACOMODAÇÕES STANDARD 
PLUS

• Apartamentos tipo suíte

• Ar-Condicionado

• TV
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anto Antônio do Pinhal
 Vizinha da charmosa Campos de Jordão, a também admirável cidade de Santo Antônio do 
Pinhal tem belos atrativos e proporciona momentos inesquecíveis.
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 O hotel oferece restaurante, piscina aquecida coberta, duas piscinas abertas, ofurôs, salão de jo-
gos, quadra poliesportiva, sala de lareira, estacionamento próprio e Wi-Fi da área social.

Duas piscinas, sendo uma com tobogã!!

Aconchegantes quartos o aguardam em Santo Antônio

LOCALIZAÇÃO
Via dutra saída 118 - Estrada Nova de Campos

Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.

ACOMODAÇÕES

Apartamentos tipo suíte •

Frigobar •

TV a cabo •
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LAZER NA CIDADE

• Cachoeiras (Ponte Funda e Funil)

• Vôo livre (Pico Agudo)

• Ecoturismo e trilhas (Trilhas das Cruzes e Tropeiro)

• Cidade de Campos de Jordão (30 minutos)

Hospedagem em meio a natureza, com muita beleza

A criançada se diverte!!!
O parquinho e cantinho da criança são apenas algumas 
das atrações oferecidas para a garotada.

As refeições são mais que especiais. 
Tudo para deixar um gostinho de fazenda.

Ofurô e academia ao ar livre para aproveitar melhor o dia!!
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ACOMODAÇÕES  STANDARD

• Apartamentos tipo suíte

• TV

LAZER NA CIDADE

• Parque Estadual da Serra do Mar

• Reserva Ecológica do Canta Galo

• Trilhas e Cachoeiras

• Feira de Artesanato

• Passeio de Escuna

 Caraguatatuba é conhecida pela perfeita combinação da natureza, entre o azul marítimo e o verde 
da Mata Atlântica.

ACOMODAÇÕES  SUPERIOR

• Apartamentos tipo suíte

• Ar-condicionado 

• Frigobar

• TV

LOCALIZAÇÃO
Av. Geraldo Nogueira da Silva, 100 – Praia das Palmeiras - Caraguatatuba - SP

Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.

Fachada do hotel, localizado em Caraguatatuba - SP

Cantinho da criança

Piscina no hotel

Vista do Quarto Frente-Mar

Apto Superior com Ar-Condicionado

ESTRUTURA DO HOTEL 

• Piscina

• Restaurante

• Estacionamento

• Bar / Lanchonete

• Salão de Jogos

• Wi-Fi na área social
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 A cidade de Ubatuba é mais uma das maravilhas do litoral norte Paulista, faz divisa com Caragua-
tatuba e Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Por conta desta proximidade, muitos turistas aproveitam para 
visitar Paraty, sendo poucos quilômetros de viagem que acabam proporcionando um passeio diferente e 
cultural.

LAZER NA CIDADE

• Práticas de surf

• Cachoeira e mergulho 

• Aquário de Ubatuba 

• Casa da Farinha 

• Ecoturismo 

• Ruínas da Lagoinha 

• Mercado de pesca 

O Hotel possui apartamentos com 
cozinha estilo “Americano”, e estacio-
namento próprio.

Fachada do hotel, localizado em Ubatuba - SP

Instalações aconchegantes

Belíssimas praias o aguardam! Pontos turísticos históricos
LOCALIZAÇÃO

Rua Paul Harris, 236 - Praia Grande
Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.
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 Um dos balneários mais agitados do Paraná, é considerada uma das cidades mais belas do litoral 
paranaense. Guaratuba é aquela cidade gostosa de visitar, com boa infraestrutura, mas que ainda conser-
va aquele clima rústico de vila de pescadores, possuindo 22km de orla com belas praias e vários pontos 
turísticos para visitar.

ESTRUTURA DO HOTEL 

• Academias coberta e ao ar-livre

• Piscina Adulto e Infantil

• Campo de Futebol

• Quadra de Areia

• Restaurante

• Estacionamento

• Centro de Eventos

• Bar / Lanchonete

• Salão de Jogos

• Wi-Fi

• Churrasqueiras

 A Pousada possui instalações espaçosas e aconchegantes. 
Nossos apartamentos são equipados com ar condicionado, frigo-
bar, televisão tela plana, camas de solteiro ou casal e beliche, 
sempre confortáveis, além de duchas com aquecimento solar 
para relaxar. 

 Para completar, uma cozinha privilegiada, com todo o 
glamour dos grandes hotéis, completam sua hospedagem.

Fachada do hotel, localizado em Guaratuba - PR

Guaratuba
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LOCALIZAÇÃO
Rua Reo Benet, 945, Guaratuba - PR

Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.
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Florianópolis

ACOMODAÇÕES

• Apartamentos tipo suíte

• TV

LAZER NA CIDADE

Rota gastronômica (Cacupé, Sambaqui e Praia do Forte) •

Passeio de helicóptero e navio pirata (Canasvieiras) •

Vela e windsurf (Lagoa da Conceição) •

Snadboard  (Dunas da Joaquina) •

 Florianópolis é detentora de uma beleza singular, dotada de fortes traços da cultura 
açoriana presente nas edificações, folclore, culinária e tradições religiosas.

LOCALIZAÇÃO
Rua Apostolo Paschoal, 1359 - Praia das Canavieiras

Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento. 13

 Charmoso Hotel localizado na Praia de  
Canasvieiras, possuindo Restaurante, Estacio-
namento Coberto, Sala para café e Wi-Fi nas de-
pendências.

Fachada do hotel em Florianopolis - SC

Ambientes aconchegantes o esperam!!

Praias belissimas e passeios inesqueciveis lhe aguardam em Floripa!
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Vila Caiçara

LAZER NA CIDADE

Ecoturismo (Vila Tupi) •

Banana Boat (Canto do Forte) •

Mergulho (Guilhermina) •

Skate (Ocian e Aviação) •

ACOMODAÇÕES STANDARD

• Apartamentos tipo suíte

• TV

 A cidade de Praia Grande por seu fácil acesso, ampla infraestrutura e extensa orla marítima é 
um dos destinos mais procurados.

LOCALIZAÇÃO
Avenida Presidente Kennedy, 13240

Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.

Fachada do hotel em Praia Grande

ACOMODAÇÕES  SUPERIOR

• Apartamentos tipo suíte

• Ar-condicionado 

• Frigobar

• TV

Salão de jogos

Vista do quarto SuperiorPiscina Adulto / Infantil

google m
aps

ESTRUTURA DO HOTEL 

• Piscina Adulto / Infantil

• Restaurante

• Salão de Jogos

• Wi-Fi na área social
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Morungaba
 Localizada a 93 km da capital paulista, nas colinas suaves de um vale ao pé da Serra de 
Cabras, o município é um convite à tranquilidade. 

 A Estância Climática de Morungaba, com suas maravilhosas paisagens, destaca-se pela pro-
dução de uvas, figo, laranja e pêssego.

NO HOTEL

Piscinas Aberta e Aquecida •

Salão de Jogos •

Churrasqueiras •

Quadras Poliesportivas •

ACOMODAÇÕES

Frigobar •

Ventilador de Teto•

Ar-Condicionado •

TV •
LOCALIZAÇÃO

R. Pereira Cardoso, 1000 - Vila Mariana
Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.
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Foz do Iguaçu

LAZER NA CIDADE

• Cataratas do Iguaçu

• Macuco Safari

• Passeio de Helicóptero

• Parque das Aves

• Ecomuseu

• Museu Moisés Bertoni

• Polo Astronômico

 Foz do Iguaçu é dona de belezas únicas e reconhecidas no mundo todo, como as Cataratas do 
Iguaçu e Itaipu Binacional. Além disso, a diversidade que a cidade abriga é de encantar turistas, por sua 
harmonia de culturas, crenças, costumes e tradições. Juntamente com Paraguai e Argentina, as três 
fronteiras oferecem um conjunto de atrações e curiosidades que agradam todos os perfis de viajantes.

ACOMODAÇÕES 

• Apartamentos tipo suíte

• Ar-condicionado 

• Frigobar

• TV

LOCALIZAÇÃO
Av. Juscelino Kubitscheck, 3665

Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.

Cataratas do Iguaçu - Cartão Postal de Foz

Quartos aconchegantes

Fachada do hotel

Paraguai
Argentina

ESTRUTURA DO HOTEL 

• Wi-fi grátis nas áreas comuns

• Café da manhã

• Estacionamento Grátis

Entre os locais mais procurados, os paises vizinhos Argentina e 
Paraguai.
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ACOMODAÇÕES STANDARD

• Apartamentos tipo suíte

• TV

Águas de Santa Bárbara

LOCALIZAÇÃO
R. Marques do Vale, 35 - Centro

Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.

 Com diversas opções de lazer, a Estância Turística de Águas de Santa Bárbara, recebe visitantes de 
todas as partes do país interessados em um maior contato com a natureza e com as águas medicinais da 
cidade, que fica a 230 km da capital paulista.

 O Hotel possui piscina adulto / infantil, restaurante, salão 
de jogos, quadra,  estacionamento próprio e uma bela vista para a 
cidade.

ACOMODAÇÕES PLUS

• Apartamentos tipo suíte

• Ar-Condicionado

• TV

17
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São Paulo
 Localizado no coração de São Paulo, nosso hotel tem destaque pela facilidade de locomoção 
em qualquer direção. Seja a trabalho ou passeio, nosso hotel oferece uma aconchegante hospeda-
gem, cercado pela cultura e beleza do centro.

18

uma das áreas mais democráticas da cidade, onde todos en-
contram seu espaço. Além de importantes referências, como 
o Mercado de Flores e a sede da Academia Paulista de Letras, 
tem obras de arte distribuídas por sua extensão, entre as quais 
a estátua do imperador romano Otávio Augusto e as escultur-
as “A Menina e o Bezerro” e “Depois do Banho”, esta última de 
autoria de Victor Brecheret.

Região ligada às artes, à bo-
emia e à gastronomia, o 
Arouche é reconhecido como

• Aeroporto Internacional GRU  (28km ~30 min)

• Bom Retiro (2km ~8 min)

• Pavilhão de exposições Anhembi (5km ~13 min)

• Pateo do Collegio (2km ~13 min)

• Mercadão Municipal (2km ~13 min) 

• Estação da Luz (1.4km ~6 min)

• Brás (5km ~16 min)

• Museu do Ipiranga (9km ~20 min)

• Jardim Botânico (17km ~30min)

• Rua das Noivas (3km ~10 min)

• Catedral da Sé (3km ~12 min)

• Centro Cultural Banco do Brasil (3km ~ 12min)

• Estádio do Morumbi (13km ~27min)

• Arena Allianz Parque (5km ~10min)

• Neo Química Arena Corinthians (25km ~35min)

PONTOS DE INTERESSE

• Parque do Ibirapuera (6km ~15 min)

• MASP (3km ~14 min) 

• Aeroporto Congonhas CGH (12km ~20 min)

• Aeroporto Internacional GRU (28km ~30min)

• Expo Center Norte (7km ~17 min)

• São Paulo Expo (17km ~29 min)

• 25 de Março (2km ~10 min) 

• Hospital das Clínicas (5km ~ 18 min)

• Hospital Pérola Byington (3km ~12min)

• Instituto do Câncer (5km ~ 16min)

• Pinacoteca de São Paulo (3km ~ 10min)

• Bairro da Liberdade (3km ~13min)

• Mosteiro São Bento (3km ~10min)

• Rua Augusta (3km ~10min)

• Avenida Paulista (4km ~12min)

google m
aps

LOCALIZAÇÃO
Largo do Arocuhe, 414 - Vila Buarque

Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.

ACOMODAÇÕES

• Apartamentos tipo suíte

• Ar-Condicionado

•Frigobar

• TV
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Monte Verde
 Monte Verde, distrito sulmineiro ligado a Camanducaia (Minas Gerais), à cerca de 166 km de 
São Paulo (SP), é destino certo de muitos turistas devido a suas baixas temperaturas. O isolamento 
em meio às montanhas da Serra da Mantiqueira, aliado à generosidade da natureza e a uma diver-
sidade de restaurantes e passeios, é um convite à fugir da rotina muitas vezes intensa dos grandes 
centros.

Local aconchegante e romântico!!

NO HOTEL

Pub-Bar •

Sala com Lareira •

ACOMODAÇÕES

Frigobar •

Aquecedor •

TV a cabo •
LOCALIZAÇÃO

R. da Mantiqueira, 189, Camanducaia
Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.
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 O hotel possui piscina, restaurante, estaciona-
mento e Wi-Fi gratuito.

Estacionamento do hotel Vista lateral da piscina

ACOMODAÇÕES

• Apartamentos tipo suíte

• TV

LAZER NA CIDADE

• Passeio de escuna (Marina Tchabum)

• Pesca (Praia do Perequê e Guaiuba)

• Ecoturismo e trilhas (Praia de Camburi)

• Aquário (Praia da Enseada)

 A cidade de Guarujá é o destino ideal para quem quer desfrutar das belezas naturais com muito 
lazer e cultura.

LOCALIZAÇÃO
Rua da Praia, 1720 - Praia do Pereque

Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.20

Vista principal frente praia do hotel, localizado em Guarujá - SP

Guarujá
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Sala de TV no hotel

Restaurante Saguão Principal

Fachada do hotel, localizado em Itanhaém - SP

 Hotel de frente para a praia, possui restaurante, 
salão de jogos e Wi-Fi gratuito na área social.

Quartos rústicos

Itanhaém
 A exuberante Itanhaém  oferece diversos tipos de atrativos turísticos como igrejas, museus e 
passeios nas ilhas oceânicas.

LOCALIZAÇÃO
Avenida Dr. Edson Batista de Andrade, 326 - Cibratel 1

Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.

LAZER NA CIDADE

• Ecoturismo e trilhas (Morro Sapucaitava )

• Pesca (Praia dos Sonhos e Tombo) 

• Mergulho (Ilha da Queimada) 

• Orquidário (Centro) 

ACOMODAÇÕES

• Apartamentos tipo suíte

• TV 

• Ar-Condicionado (Apto. Superior)

21

go
og

le 
m

ap
s



 Localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, a Serra do Cipó é uma 
das mais importantes províncias turísticas do estado de Minas Gerais, pois constitui 
um dos sistemas naturais mais fantásticos do mundo, com seus 34 mil quilômetros 
quadrados de área de preservação, fauna variada e muitas espécies vegetais, esta é 
considerada por paisagistas renomados como o jardim botânico do Brasil.

 Com amplas suítes para casal, todas com vista para 
a montanha, ar condicionado, smart tv, camas King size, 
frigobar, além de uma construção com isolamento acústi-
co entre os apartamentos.

 Nossa área de lazer é composta por uma linda piscina 
com cascata e um confortável deck de madeira para serviço 
de bar.
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Serra do Cipó

Belíssima vista da pousada, composta por dois mil e quinhentos metros 
quadrados de contato direto com a natureza.



 Destino mais cobiçado da Região dos Lagos, Búzios vai além das belezas natu-
rais, dignas de cartão-postal. Quem conhece Armação dos Búzios garante que o visual 
é um dos mais bonitos do Brasil. Cercado de mar por quase todos os lados, o lugar é o 
destino certo para quem gosta de praia, com mais de 20 ao todo por toda extensa orla. 
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NO HOTEL

Piscina •

Jardim •

 Wi-Fi grátis •

Estacionamento grátis •

ACOMODAÇÕES

Frigobar •

Ar-Condicionado •

TV •

Além de desfrutar de praias maravilhosas, 
descanse em um charmoso Jardim dentro 
da Pousada!!

Quartos tipo suite super aconchegantes!!Paisagens pra la de especiais!!

Maravilhosa vista da piscina. Nada melhor que o conforto da pousada!!

Restaurante com bela vista!!

23

Búzios



NORTE

Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.

NORDESTE

 Quando pensamos em viajar, pensamos em alegria e momentos inesquecíveis. 
A associação pode te proporcionar tudo isso nos hotéis de rede própria e credencia-
da. 

 Pensando em nossos Associados, temos parceiros por todo o Brasil para que 
escolham um destino e tenham o descanso merecido com conforto e qualidade. Isso 
é essencial para descansar o corpo, a mente e recarregar as baterias. 

 Aqui vamos te mostrar destinos e lugares incríveis. Venha viajar conosco e 
aproveite estas dicas!!!

 Conhecido pelo litoral repleto de praia maravilhosas, as belezas naturais são de 
fato atrativos irresistíveis para turistas de todo o mundo e conferem o cenário ideal 
para suas próximas férias.

 A região norte encanta os visitantes brasileiros e estrangeiros pela beleza das 
paisagens coloridas e pela diversidade de crenças, danças, comidas, celebrações e 
culturas. O Norte do Brasil não pode faltar na sua lista de desejos de viagem.

Viajar é preciso...

Belém do Pará (PA) Porto Velho (RO) Jalapão (TO)

Fortaleza (CE) Salvador (BA) Recife (PE)R
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Informações e reservas, entrar em contato na central de atendimento.

CENTRO-OESTE

SUDESTE

SUL

 O centro-oeste detém alguns dos melhores destinos para quem quer conhecer 
o Brasil de um jeito diferente da rota tradicional. Uma diversidade de vida natural 
que inclui santuários e águas termais. Possui ainda cidades históricas e museus. É 
um cenário repleto de belezas naturais.

 A região sudeste do Brasil não é apenas desenvolvimento econômico, a região 
é dotada de muito lazer com praias maravilhosas e cidades serranas de tirar o fôlego. 
Sua diversidade cultural e gastronômica convidam a conhecer esta região.

 Quando pensamos na região sul do Brasil logo pensamos em frio, lareira, um 
bom vinhozinho, acompanhados de paisagens deslumbrantes, povo hospitaleiro, 
rica gastronomia e uma vida noturna agitada.

Chapada dos Guimarães (MT) Caldas Novas (GO) Bonito (MS)

Ouro Preto (MG) Rio de Janeiro (RJ) Vitória (ES)

Foz do Iguaçu (PR) Cambará do Sul (RS) Bom Jardim da Serra (SC)
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GUAPIMIRIM

 Quer ter a oportunidade de conhecer a infraestrutura de nossos hotéis e curtir o dia com a 
família e amigos sem se hospedar? Esse é um dos inúmeros benefícios do sistema Day Use que a 
rede Harmonia Benefícios oferece em alguns dos nossos Hotéis. 

 Você paga uma pequena taxa de permanência e utiliza de toda estrutura do hotel, incluindo: 
piscina, quadras, áreas comuns e muito mais. 

MAIRIPORÃ

MORUNGABA

DayUse

SANTO ANTÔNIO 
DO PINHAL

EM TODOS OS HOTÉIS DE DAY-USE É NECESSÁRIO O AGENDAMENTO DE SUA VISITA.
ENTRE EM CONTATO COM SUA CENTRAL DE ATENDIMENTO E FAÇA A SUA!
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Os melhores
HOTÉIS
com descontos
INCRÍVEIS

10%
DE DESCONTO*
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Você que é nosso sócio, agora 
pode viajar para os melhores 
hotéis do mundo com desconto 
exclusivo.

Acesse nosso site e aproveite 
mais esse benefício!
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28 MAIORES INFORMAÇÕES EM NOSSA CENTRAL OU ATRAVÉS DO SITE DA ASSOCIAÇÃO

 Localizado na cidade de Sabáudia, no Paraná, conta com piscinas para adultos e crianças, 
tobogãs, bóiacross, trampolim, biribol, quadra de vôlei, sinuca, parquinho infantil, campinho de 
futebol, piscina aquecida, restaurante e lanchonete, além de quiosques para confraternizações com 
sua família e amigos. Além de nossas atrações aquáticas, o nosso pesqueiro é uma ótima opção 
para relaxar com toda família!!

Clubes

 Localizado na cidade de Raul Soares, Minas Gerais, o parque conta com apenas tubo água 
radical, tobogã, rio lento, piscina de onda, área infantil, rampa de boias, paintball, tirolesa e uma 
praça de alimentação com hamburgueria, salgados, sorveteria, sanduíches naturais, bomboniere, 
restaurantes e choperia. Traga sua família e venha curtir um dia maravilhoso em Minas Beach!!!

 Localizado em Jundiaí - SP, contamos com sete lagos, sendo dois de alvenaria e semico-
bertos, lanchonete a beira do lago, restaurante com completo serviço de Buffet, piscina com rio 
corrente, play ground, portaria com segurança, loja com artigos para pesca, amplo estacionamento 
(automóveis e ônibus) e muita área verde. Motive seus amigos e familiares e venha curtir dias de 
alegria e descontração em nosso espaço de lazer num ambiente saudável.
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MULTIPLICANDO 
MANEIRAS DE 

FAZER VOCÊ FELIZ!
 A alegria do nosso povo é o que nos inspira. Nosso povo tão único, tão próximo, tão 
feliz. Que se diverte em família e que tem o coração aquecido de alegria pura, fazendo de um 
tudo para estar ao lado de quem ama. Mais que uma marca de resorts e parques, nós somos o 
abraço acolhedor das férias merecidas, a aventura inesperada, a descoberta do novo. Bem-vin-
do à Aviva. A alegria é toda sua.

 Buscando uma viagem inesquecível de 
férias? Aqui tem muita água quente e diversão 
em família. 
 Incríveis fontes de águas quentes e clima 
ameno, uma natureza fenomenal em Goiás, ideal 
para fugir da rotina de férias.

 Construído em meio a natureza, com uma 
paisagem deslumbrante, é o único do cerrado a 
ser abastecido apenas com as águas naturalmente 
quentes da região.
 Um dos melhores parques aquáticos do 
mundo, segundo o tripadvisor. A experiencia de 
entretenimento mais legal do Brasil em meio à 
natureza. 

Diversão para todos

Em meio a natureza

Almoços e Jantares Deliciosos

 Um destino paradisíaco na praia mais bo-
nita do litoral Norte da Bahia. Cercado por uma 
natureza exuberante, a Costa do Sauípe se desta-
ca como um dos melhores destinos de férias para 
famílias do Brasil. Referência no país, Sauípe 
conta com inúmeras atrações, como praia com 
piscinas naturais, lagoas, esportes de aventura e 
entretenimento.

MAIORES INFORMAÇÕES EM NOSSA CENTRAL OU ATRAVÉS DO SITE DA ASSOCIAÇÃO

Melhor All Inclusive da 
Bahia
21 Piscinas
10 Restaurantes em todo 
complexo
5 Centros Esportivos

Serviços de SPA e Academia

Hotéis Incriveis

Diversão para todos

Diversos Restaurantes

Mais de 15 atrações

Parques Aquáticos
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 A Associação também disponibiliza uma ampla rede 
odontológica credenciada com um atendimento especial e 
diferenciado. Você pode utilizar serviço odontológico es-
pecializado nas melhores clínicas e principais laboratórios 
com desconto.  O benefício não é um plano odontológico, 
e  sim um sistema moderno e preventivo, com a finalidade 
de agregar ao Associado uma excelente qualidade de vida 
através do modelo auto-gestão.

•Cardiologia

•Clínica Geral

•Ginecologia

•Neurologia

•Gastrologia

•Psiquiatria

Telemedicina

Benefícios Odontológicos

 Seja para simples teleconsultas, exames de rotina ou 
em situações de urgência, esse é um apoio decisivo, con-
tribuindo para a prevenção, diagnóstico, monitoramento e 
tratamento de doenças, lesões e outras condições médicas. 
Tudo isso realizado à distância, ou seja, o médico e paciente 
não estão em contato físico. Nosso Plano Ouro oferece ao 
Titular e a todos dependentes utilização sem limites, a 
qualquer dia, a qualquer hora e em qualquer lugar.

 A Associação também disponibiliza uma ampla rede médi-
ca - odontológica credenciada com um atendimento especial e 
diferenciado. Você pode utilizar serviço médico-odontológico 
especializado nas melhores clínicas e principais laboratórios 
com desconto.  O benefício não é um plano de saúde, e  sim um 
sistema de saúde moderno e preventivo, com a finalidade de 
agregar ao Associado uma excelente qualidade de vida através 
do modelo auto-gestão.

Benefícios Médicos
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•Oftalmologia

•Urologia

•Pediatria

•Psicologia

•Geriatria e Obstetrícia

•Dermatologia

Algumas especialidades atendidas pelo sistema auto-gestao:
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 E pensando na saúde e bem estar de nosso Associado, reunimos também o que há de 
melhor em clínicas médicas, laboratoriais, farmácias e um leque de oções para você se cuidar 
e ter uma vida mais saudavel!! Confira algumas de nossas incríveis parcerias:

Laboratórios

Farmácias



 A Associação acredita que um país que investe em educação e qualificação investe no futuro.  E 
baseado nesta filosofia dispomos de convênios com grandes Universidades e Escolas de Linguas:
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(11) 4329-5335 / 4329-5336

Para maiores informações de utilização e descontos consulte nossa central de atendimento ou site da Associação

 Uma das maiores universidades de ensino a 
distância do Brasil agora ratifica a sua parceria com 
o grupo Harmonia Benefícios e disponibiliza, para 
você Associado, 10% de desconto na mensalidade e 
nas matrículas realizadas no polo Lapa/SP. 

GRADUAÇÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO

A DISTÂNCIA
HÁ 23 ANOS EDUCANDO

• 340 cursos de Graduação, Pós-graduação e extensão.

• Mais de 75% de professores Mestres e Doutores.

• Mais de 500 mil alunos formados.

• O maior Centro Universitário do Brasil.

*CONSULTAR REGRAS DE UTILIZAÇÃO E CURSOS ELEGÍVEIS

Isenção do pagamento de taxa de vestibular
Vantagens na efetivação da matrícula

Curso de Inglês gratuíto* 

Desfrute deste benefìcio  e realize  suas provas e atividades em qualquer pólo de apoio do Brasil!

E tem muito mais:

Convênios Educacionais



Hot-Sites
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Para maiores informações de utilização e descontos consulte nossa central de atendimento ou site da Associação
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Guincho

*Condições gerais e mapa de abrangência no site da Associação

 Um dos serviços mais requisitados no meio automotivo é o serviço de guincho. A associação 
oferece suporte ao motorista com dificuldade de locomoção seja ele por pane seca, elétrica, mecânica ou 
colisão. Trabalhamos com horários agendados para realização do transporte do seu veículo, buscando 
levar aos nossos Associados soluções para o seu cotidiano, prezando qualidade e agilidade. 

 Oferecemos nosso guincho em até 3 (três) chamados anuais, com 
todos os equipamentos necessários para transportar seu veículo com 
agilidade e segurança.

 Colocamos a disposição este serviço nas regiões metropolitanas 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, de segunda a 
sexta das 08:00 as 18:00 horas, exceto feriados.

 Cadastramento de veículos 
(até 3 veículos) ou agendamentos 
em nossa central de atendimento.

BELO 
HORIZONTE

SÃO PAULO

CURITIBA

GRANDE RIO
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 Além de aulas virtuais, possuímos uma forte parceria com escolas de músicas especializadas em 
aulas individuais e personalizadas.  Sempre pensando no associado e no seu bem estar,  a Associação in-
tegra a essa filosofia a ideia de um ensino musical de excelência , com foco na praticidade e agilidade. Nossa 
meta é atender as necessidades reais de cada aluno,  seja por terapia musical, um hobby ou até mesmo a 
profissionalização.

 Nós da Associação temos uma constante busca em 
aproveitar melhor o tempo de nossos Associados, e pensando 
nisso criamos o curso online de música. Através dele, nosso 
Sócio consegue, na hora e no local onde desejar, aprender os 
mais diversos instrumentos, como violão, teclado, entre outros.

 Em nossos cursos, o aluno aprenderá de forma rápida 
e elucidativa, guiados sempre por professores experientes em 
aulas interessantes e didáticas.

Não perca mais tempo, venha para a Associação e começe hoje mesmo suas aulas!!
Mais informações no site ou na central de atendimento

 Na nossa central em São Paulo o Associado tambem disponibiliza de aulas presenciais, com pro-
fessores treinados e prontos para ensinar os mais diversos instrumentos musicais. Entre em contato e 
agende suas aulas agora mesmo!



 Por mais que saibamos que o inevitável acontece, poucos são os que estão preparados para a per-
da de um ente querido. Além de ser um momento delicado e doloroso, o processo é caro e burocrático. 
Como uma forma de estar em todos os momentos, a associação garante um auxílio funeral no faleci-
mento do titular do contrato.

 Seu principal objetivo é garantir tranquilidade a sua família com o reembolso de até R$ 3.000,00  
(Três Mil Reais) mediante a apresentação de nota fiscal das custas funerárias por qualquer dependente 
do contrato. 

Estes custos íncluem:

• Coroa de Flores

• Mesa de Condolências

• Ornamentação de Urna

• Sepultamento

Condições gerais e maiores informações no site da Associação

Auxílio Funeral

Assistência Jurídica
 Na correria do dia a dia podemos nos deparar com situações delicadas, com a necessidade de 
um olhar mais profissional nos problemas que envolvam questões jurídicas e que nos dão muita dor de 
cabeça.

36

  A associação é composta por profissionais 
experientes e altamente qualificados, organizados 
em uma estrutura dinâmica apta a oferecer um 
atendimento personalizado, ágil e totalmente se-
guro.

Entre em contato e informe-se!

 Uma simples confusão de trânsito ou dificuldades com 
inventário familiar, surge então a necessidade da assistência 
jurídica. Com a assistência jurídica, você será orientado a se-
guir o melhor procedimento para resolução de tal conflito. 

Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que 
esteja morto, viverá. (João 11:25)
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Uma das maiores e melhores Associações de proteção veícular do Brasil. E agora esta 

maior com esta parceria e lhe oferece*:

• Cobertura para o segurado e para terceiros

• Fenômenos da Natureza

• Cobertura de Colisão 100% tabela Fipe

• Cobertura de Vidros

• Sem avaliação Financeira, condutor ou local

• Cobertura Nacional

• Sem análise de perfil
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DESCONTOS 

ESPECIAIS 

PARA ASSOCIADO

Maiores informações na central de atendimento

Sem avaliação de
situação financeira

Não importa
quem dirige

Sem avaliação
do endereço

Basta estar em dia com
a associação e seus

direitos estão garantidos.

Se o condutor estiver apto a
dirigir, seus direitos estarão
garantidos. Simples assim!

Não importa onde você mora
ou estaciona, desde que

seja adequado ao veículo.



POR QUE DEVO SER POR QUE DEVO SER 
SÓCIO?SÓCIO?

 A vida é feita de momentos, e são eles que nos fazem viver felizes 
e deixam marcas durante toda nossa vida.  Aproveite e desfrute com 
paixão desta grande oportunidade de viver em harmonia com a sua 
família.

SIMPLES E FÁCIL!
Por isso não perca mais o seu tempo e dinheiro! 

Venha fazer parte desta família, seja um
Associado 

“Dê mais vida à sua vida”

  Associe-se hoje mesmo ao maior plano de benefícios do Brasil e usufrua de 
vantagens imensuráveis!

    >>>Hotéis Próprios e Credenciados em todo território nacional com valores acessíveis;
    >>>Benefícios Múltiplos nos mais variados segmentos. 

 Em todos os nossos planos, você usufrui dos benefícios:
      Serviço de guincho;
      Descontos em medicamentos através dos convênio múltiplos;
      Descontos em consultas Médicas e Odontológicas na rede própria e credenciada;
      Consulta por Telemedicina ilimitada para o Titular e todos dependentes;
      Descontos em universidades, cursos profissionalizantes e cursos de idiomas; 
      Auxílio funeral ao titular do contrato; 
      Parques Aquáticos e inúmeras opções de entretenimentos e lazer;
      Assistência jurídica
      Descontos em compras com diversos parceiros e muito mais...

 E mais: acesso ao maior e melhor Clube de Benefícios do Brasil, que proporcionará 
descontos reais no ato da compra e vantagens impressionantes!!



CENTRAL DE ATENDIMENTO

SÃO PAULO
Rua Senador Feijó, 40 - Sala 22 

Praça da Sé - São Paulo / SP
CEP 01006-000

Reservas / Administração
(11)3242.3332 - (11)3241.4227

www.afupsp.com.br


