Guia de
Convênios

ABEP

INTRODUÇÃO
A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA PRODABEL - ABEP, FUNDADA EM
19/07/1982, TEM POR MISSÃO PROMOVER O BEM-ESTAR DOS SEUS ASSOCIADOS,
PROPORCIONANDO-LHES, DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, ASSISTÊNCIA
SOCIAL, MÉDICA, FINANCEIRA E JURÍDICA, PROMOVENDO AINDA, ATIVIDADES QUE VISAM O
APRIMORAMENTO FÍSICO, INTELECTUAL, E SOCIAL DE SEUS INTEGRANTES.
PARA DIRIMIR QUALQUER DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO COM OS DIRETORES OU
EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO.
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CONVÊNIOS
ABEP
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ALIMENTAÇÃO

CANTINA CAFÉ CONTAINER
A lanchonete trabalha com self-service sem balança, com
cardápios variados de segunda a sexta-feira das 11:30h até as
13:30h.
O associado tem desconto de até 10% e o mesmo deverá
solicitar o adesivo de identificação da ABEP (que deverá ser
colado no verso do crachá), efetuar a compra na lanchonete e
assinar um formulário próprio no estabelecimento. A
conveniada encaminha para a ABEP no fechamento e no início
do mês o associado efetuará o pagamento após o recebimento
do extrato financeiro.
Prédio Sede Prodabel, Refeitório - Tel.: (31) 3277-8383
OBS: Convênio automático para associado ABEP.
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LOJINHA DA ABEP

A Lojinha da ABEP tem disponíveis para venda alguns
produtos de beleza, estética e alimentos, os mesmos podem
ser pagos à prazo ou pelo cartão de crédito ou débito.
Prédio sede da Prodabel ,sala 120, 1º andar.
Venha conferir os produtos!
Tel.: (31) 3277-8314
OBS: Convênio automático para associado ABEP.
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CVS EVOLUTE - PROTEÇÃO EM SAÚDE
Na CVS EVOLUTE valorizamos a vida e sabemos o quanto custa a
saúde no nosso país, por isso desenvolvemos juntamente com
nossos parceiros espalhados pelo Brasil um aplicativo com preço
justo e que cabe no seu bolso. Uma solução rápida, sem burocracia
e com baixo custo. O cliente utilizará o aplicativo CVS EVOLUTE
para ter acesso aos serviços médicos listados abaixo:
Clínicas Médicas
Centro de Diagnósticos
Clínicas Radiológicas
Clínicas de Fisioterapia
Laboratórios de Análises Clínicas
Psicólogos
Atendimento Odontológico
A taxa deste benefício é de R$ 12,90, que será deduzida da cota
trimestral do titular, podendo incluir até 5 beneficiários sem pagar
mais nada por isto. Ao marcar o atendimento, é gerada uma guia
descrito o valor a ser pago, local do atendimento, nome do
profissional ou clínica, e outras informações necessárias.
A CVS Evolute não é um plano de saúde, é um aplicativo de
descontos onde é disponibilizado convênios com descontos
médicos e odontológicos através de uma rede credenciada e
disponibilizada para o associado.
Para informações sobre rede credenciada consulte:
https://www.facebook.com/cvsdescontos/
https://www.cvsdescontos.com.br/
Tel.: (31) 994600258 ou (31)2517-9797
OBS: Por adesão individual ao benefício.
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CARTÃO DE COMPRAS ECX CARD
O Cartão Convênio ECX Card é uma ferramenta motivacional que
visa a implementação ou complementação do adiantamento
salarial (via meio eletrônico), e pode ser utilizado em uma
abrangente rede de estabelecimentos comerciais credenciados
pela ECX CARD. Utilizável para a compra de bens e serviços e,
mensalmente, o valor das compras realizadas é encaminhado
para a ABEP e a mesma solicita o pagamento ao associado de
acordo com o fechamento da folha do mês.
Para compras em estabelecimentos:
AÇOUGUE,
FRIOS E LATICÍNIOS;
COSMÉTICOS E PERFUMES;
FARMÁCIAS E DROGARIAS;
SUPERMERCADOS/ MERCEARIAS /PADARIA / CONGENERE
Consulte a rede credenciada e onde usar no site:
https://www.ecx.com.br/Rede-lojas-credenciadas.php

OBS: Por adesão individual ao benefício, peça seu
cartão na ABEP.
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CRÉDITO PESSOAL (Empréstimos)

A ABEP oferece uma linha de CRÉDITO PESSOAL e a
sua concessão visa facilitar ao associado, obter
empréstimo em condições especiais.
Sua liberação fica condicionada à apresentação dos
seguintes documentos:
Solicitação de empréstimo devidamente preenchida
e assinada;
Cópia do contracheque;
Disponibilidade de recursos;
Tendo margem consignável, ou seja, limite de
crédito.
Os interessados podem fazer a solicitação através
do e-mail: abep@pbh.gov.br.
O valor máximo do empréstimo e juros cobrados será
fixado a critério da Diretoria Executiva e poderão ser
revistos a qualquer tempo.

OBS: Por adesão (solicitação) individual ao benefício.
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CLUBE DE LAZER E EVENTOS

CLUBE AEU
AEU - Associação dos Empregados da Usiminas. A parceria com
a AEU permitirá aos associados da ABEP o uso das instalações
do clube com os preços de associados.
Para adesão:
Solicitar tabela de preços e tipos de beneficiários
autorizados na ABEP.
Preencher o formulário disponível na ABEP.
Levar o formulário na secretaria do Clube.
O pagamento será através de boleto direcionado ao Clube
da AEU.
Para conhecer o clube, visite o site: http://aeu.com.br/clube/
Para mais informações consulte a ABEP.
OBS: Por adesão individual ao benefício.
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SESC MG

Clube, Exclusões, Cursos, Academia, etc.
Disponível para todos os funcionários da Prodabel e
associados da ABEP.
Acessar o portal do SESC:
https://portaldeservicos.sescmg.com.br
Preencher o cadastro, criando uma conta de acesso;
Acessar a conta criada e preencher uma ficha de
adesão ao SESC;
Acompanhar as solicitações no site que irá indicar o
dia e local de apresentar os documentos para a
carteirinha.
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DROGARIA E FARMÁCIAS
DROGARIA ARAÚJO
Medicamentos, produtos farmacêuticos (somente com
receita médica) e testes rápidos em geral.
O comprador (associado ou dependente) informa o
número do CPF, apresenta a receita médica e leva
seus medicamentos e produtos de saúde, sem ter
que pagar nada na hora.
Na Drogaria também tem os serviços de testes
rápidos com preços especiais. Exemplo: colesterol
total, covid 19, dengue, etc;
Tem limite de compra de até R$ 300,00;
O valor é encaminhado para a ABEP que paga e
efetua a cobrança ao associado de acordo com o
fechamento da folha do mês.
Ao fazer compras e utilizar os serviços pelo convênio na
Drogaria Araújo o associado tem o benefício de pagar a
prazo pela ABEP e para compras com receita médica o
reembolso é automático no trimestre.
Permitido compras pelo DISK ENTREGA
https://www.araujo.com.br/lojas/
OBS: Convênio automático para associado ABEP.
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DROGARIA GRANFARMA (Drogaria Cachoeirinha)
Medicamentos, produtos farmacêuticos e outros.
O comprador (associado ou dependente) informa o
número do CPF e leva seus
medicamentos ou produtos sem ter que pagar nada na
hora;
O convênio é somente para compras, não tendo
reembolso automático;
Tem limite de compra de até R$ 200,00;
O valor é encaminhado para a ABEP que paga e
efetua a cobrança ao associado de acordo com o
fechamento da folha do mês.
Ao fazer compras pelo convênio na GranFarma o
associado tem o benefício de pagar à prazo pela ABEP e
as compras não tem reembolso automático.
Tel.: (31)9.8347-9139
(31)3442-2566
Somente na Loja no Endereço: Rua Descalvados, 435 –
Bairro Cachoeirinha, B.Hte.
OBS: Convênio automático para associado ABEP
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JURÍDICO - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Rigotto & Lacerda Advogados Associados
Tem como objetivo a prestação de serviços advocatícios
à ABEP e a seus associados.
O convênio prevê descontos de até 40% (quarenta por
cento) sobre os valores dos honorários estipulados pela
TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS da OAB/MG e
pagamento de forma parcelada.

Rua dos Guajajaras, n° 2.087 - Barro Preto - BH/MG
CEP: 30.180-101
Tel: (31) 3504-2681 - Fax: (31) 3504-2684
Cel: 31 9.8218-0060

Obtenha mais informações sobre as áreas e forma de
atuação do escritório acessando o site: www.rladv.com
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TRATAMENTOS, ESTÉTICAS E BELEZA (SAÚDE)
Clínica Levitar Saúde
A ABEP possui parceria com a terapeuta (MTC/Fisioterapeuta) Rita Paula de
Araújo Amantéa – Registro no Crefito-4 nº: 299339-F
TRATAMENTOS OFERECIDOS:
Fisioterapia individual e em grupo (máximo 4 pessoas no
atendimento em grupo);
Pilates e Mat Pilates (pilates solo), individual;
Pilates e Mat Pilates (pilates solo) em grupo (turma de no máximo 3
pessoas);
Atividades de alongamento e reeducação postural no local de trabalho;
Acupuntura e Farmacologia Clíncia Chinesa;
Drenagem linfática manual no pré e pós operatório;
Tratamentos dermatofuncionais (endermoterapia, corrente russa,
corrente aussie, ultra som, dermaholer, eletroletrapias);
Tratamentos Estéticos (Limpeza de pele, controle da acne,
rejuvenescimento facial, clareamento de manchas e melasmas,
tratamento de celulite e gordura localizada, designer de sobrancelhas);
Terapias manuais: Massoterapia relaxante, terapêutica (liberação mio
facial), ventosa terapia, quick-massage;
Atendimento DOMICILIAR (Fisioterapia na reabilitação, Pilates Solo
individual ou em grupo, Drenagem Linfática, Terapia Manual e
Acupuntura).
Os valores a serem cobrados deverão seguir a tabela de preços da clínica,
para os procedimentos de tratamentos estéticos, aplicando-se um
desconto de 20% para os associados, salvo quando se tratarem de itens
promocionais. Neste último caso, o associado deverá optar pelo desconto
ou pela promoção.
Rua Cândido de Figueiredo, 235 – Complemento C – 31.520-390
Bairro: Santa Mônica – BH/MG.
Fones: (31) 3450-0649 - Celular: (31) 9.9901-2000
Email: ritamantea123@gmail.com
OBS: Convênio automático para associado ABEP.

OUTROS CONVÊNIOS
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CREDISERV (Cooperativa) ou Banco Sicoob Crediserv
Ela tem como objetivo oferecer crédito nas melhores condições do
mercado e sendo ponto de concentração de suas pequenas poupanças,
economias e aplicações financeiras.
Podem associar-se à Cooperativa todas as pessoas que concordem com o
Presente Estatuto Social, preencham as condições nele estabelecidas e
sejam servidores municipais ou empregados das administrações diretas ou
administrações indiretas das Prefeituras dos Municípios de Belo Horizonte,
Betim, Brumadinho, Contagem, Ibirité, Nova Lima, Ribeirão das Neves,
Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.
Podem também se associar à Cooperativa:
I.
Empregados da própria Cooperativa e pessoas físicas que a ela
prestem serviço em caráter não eventual, equiparadas aos primeiros para
correspondentes efeitos legais;
II.
Empregados e pessoas físicas prestadoras de serviço em
caráter não eventual às entidades associadas à Cooperativa participe;
III.
Aposentados que, quando em atividade, atendiam aos critérios
estatuários de associação;
IV.
Pais, cônjuge, ou companheiro, viúvo, filho e dependente legal;
V.
Pensionistas de associados vivos ou falecidos que preenchiam as
condições estatutárias de associação;
VI.
A admissão de pessoas jurídicas deve restringir-se às sem fins
lucrativos e às controladas por associados pessoas físicas.
Conheça mais da Credserv entrando em contato:
http://www.sicoobcrediserv.com.br/#p
Nossa sede localiza-se na Rua da Bahia, nº 905 - 11º Andar,
Centro, Belo Horizonte/MG.
Telefone para contato: (031) 3274-6959.
Possuímos mais cinco escritórios localizados em Ibirite, Ribeirão
das Neves, Santa Luzia, Contagem e Betim.
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Funerária Santa Casa BH
Fundada em 1900, a Funerária Santa Casa BH é a primeira de Belo
Horizonte e a única certificada pela Norma Técnica ABNT ISO 9001:2015, o
que demonstra seu diferencial em segurança e qualidade nos serviços
prestados. Por possuir a tradicional infraestrutura do setor na Capital,
oferece serviço funerário completo. A unidade dispõe de recepção, sala de
urnas, centro de preparação e ornamentação de corpos, um moderno
cerimonial, flora, estacionamento para clientes, garagem com pátio para
frota, necrotério e câmara fria, além de profissionais especializados para
garantir excelência e qualidade nos atendimentos.
Conheça os nossos serviços funerários
Contando com equipe especializada e serviços de tanatopraxia,
ornamentação e preparo para crematório, dispõe de um sistema
informatizado para garantir a qualidade de todos os processos.
Cerimonial Santa Casa BH
A Funerária Santa Casa BH oferece também o serviço de cerimonial em
espaço para cerimônias de cremação e sepultamento.
http://www.santacasabh.org.br/ver/apresentacao-4.html
TELEFONES
• Serviço Funerário: (31) 3213.4001
• Coroas e Flores: (31) 3213.4001
• SAC Funerária: (31) 3252.7103
E-MAILS
• Funerária - funeraria@santacasabh.org.br
• Coroas e Flores - funeraria@santacasabh.org.br

OBS: Convênio automático para associado ABEP.
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MINAS CAP
Vendidos na Lojinha da ABEP, de segunda a sexta-feiras.
Semanalmente aos domingos, acontecem os sorteios
dos prêmios, ao vivo pela TV (Alterosa, Record e Band as
9:00h).
Venha para a Abep, concorra a prêmios e ajude a sua
comunidade.
O MINAS CAP é a Proposta de Subscrição de Título de
Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de
Contribuição Única emitido pela CAPEMISA que coopera
com o desenvolvimento e custeio de programas
assistenciais por intermédio da APAES Brasil. Ao
comprar o seu MINAS CAP, você concorre a valiosos
prêmios e gera recursos para as APAES de Belo
Horizonte e Região. Esses recursos são investidos em
projetos que promovem dignidade social e inclusão das
pessoas com deficiência.

https://site.minascap.com/
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DIRETORIA DA ABEP
Presidente: Ricardo José Teixeira Leite
Diretor Administrativo e Financeiro: Francis Eustáquio
Teixeira de Carvalho
Diretor de Benefícios e Atividades Sociais: Dálcio Tadeu
Pimentel

É importante ressaltar que as ações apresentadas e
aprovadas, visam, primeiramente, dar continuidade as ações
beneficentes da associação e valorizar ao associado.
Por isso, valorize. Participe.
Para associar e mandar sugestões, favor encaminhar o seu
email para: abep@pbh.gov.br

