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30% de desconto na mensalidade nos cursos de Inglês e Espanhol 
no Park Idiomas 

O Park Idiomas concede aos associados da AMG e seus familiares 
de primeiro grau o desconto de 30% na mensalidade e 50% na taxa 
de matrícula. O desconto é aplicado no curso de Inglês e Espanhol 
oferecidos na Unidade Setor Oeste. 

 

 



Daltro Odontologia: 15% de descontos em serviços para o médico 
associado 

Sob o comando do Dr. Marcelo Daltro, dentista há mais de 20 anos, 
a Daltro Clínica Orofacial proporciona bom atendimento com 
aparelhos modernos. Médicos associados da AMG possuem 15% 
de descontos nos serviços: 

Consultas / Raspagem / Restaurações em Resina Composta / 
Facetas / Clareamentos / Coroa / Implantes /  Cirurgia gengival / 
Aparelhos 

Mais informações: (62) 9.9187-3755 / (62) 3095-4705 

 

 



Treinamento GENES para médicos em 10 módulos presenciais de 4 
horas, cada, com valor promocional para associados da AMG 

Alcance melhor posicionamento de mercado, captação seletiva de 
pacientes, fidelização, melhor lucratividade, qualidade de vida, 
otimização dos custos, planejamento estratégico, habilidades de 
negociação, gerenciamento de conflitos, maior poder de influência e 
persuasão. 

Treinamento GENES para médicos em 10 módulos presenciais de 4 
horas, cada, com valor promocional para associados da Associação 
Médica de Goiás. 

A Keter, empresa responsável pelo treinamento GENES, concederá, 
em 2019, a cada associado da AMG um desconto de R$1.000,00 
sobre o valor da inscrição à vista. 

Mais informações: www.programagenes.com.br ou (34) 9.9214-
5334 

 

https://www.programagenes.com.br/


Jean Frazão: Personal trainer com desconto de 20% 

Praticar atividade física não é um gasto, mas um investimento 
fundamental para a saúde. Os associados da AMG possuem um 
desconto de 20% (vinte porcento) nos planos: Trimestral e 
Semestral, com o personal trainer Jean Frazão. Familiares também 
possuem desconto, no valor de 15%. 

Mais informações: 9.8158-6438 

 

 



Associados ganham 12% em mensalidade na Fasam 

O MBA Gestão de Clínicas da Fasam já é responsável pela formação 
de dezenas de pessoas. Ao todo, 150 profissionais já passaram 
pela nossa pós-graduação, em diferentes turmas, com índice de 
97% de satisfação. 

Chegamos à VII turma e temos uma oportunidade única para o 
associado da Associação Médica de Goiás. Matricule-se agora no 
curso e ganhe um desconto exclusivo de 12% para todas as 
mensalidades. 

Mais informações: (62) 3219-4035 ou (62) 99106-8465. 

 

 



Associados da AMG possuem descontos especiais no curso de 
inglês WiseUP 

A Associação Médica de Goiás, em parceria com a WiseUP, 
oferece  40% de desconto na mensalidade para médicos 
associados e dependentes que desejam falar inglês com qualidade 
e rapidez. Também oferece 15% de desconto na matrícula, e 6,5% a 
8,5% no material didático, de acordo com a forma de pagamento. 

Clique na imagem abaixo, responda o questionário e logo um 
atendente da WiseUP entrará em contato. Maiores informações em 
62 99611-2050 ou 62 98255-0033. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepu7qc4es6pLVVGlo6rQYJl2WAE6exPn413A3hAGENZKB7jw/viewform


Associados possuem 10% de desconto na Pós-Gradução Lato 
Sensu em Cuidados Paliativos, da Faculdade Unimed 

A Faculdade Unimed está com matrículas abertas para o curso de 
Pós-Graduação Lato Sensu em Cuidados Paliativos. 

A especialização estimula o enfrentamento de situações cotidianas 
de terminalidade, de forma interdisciplinar, promovendo uma visão 
abrangente que leva em consideração uma formação sólida e 
criteriosa, ética e humana, visando o cuidado integral ao paciente e 
seus familiares. 

Os associados à AMG possuem valor diferenciado: 

Não Associados      Associados AMG 

24x de R$555,56    24x de R$500,00 

Aproveite e garanta já a sua matrícula! VAGAS LIMITADAS! 

 



Médicos possuem descontos de 15% em vestuário, calçados e 
acessórios da LACOSTE 

A parceira da Associação Médica de Goiás e Lacoste, oferece 15% 
de desconto em seus produtos para médicos que apresentarem 
identidade médica. Dentre os produtos da marca estão Polos, 
Camisetas, Calças, Shorts, Vestidos, Roupas Esportivas, além de 
calçados e acessórios como bolsas, perfumes, relógios e óculos. 

Lembrando que peças promocionais não possuem o 
desconto. Aproveite! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONE BEAUTÉ oferece uma cesta de serviços e diferenciais aos 
profissionais associados à AMG 

A Associação Médica de Goiás, pensando em seus associados, 
fechou parceria com o salão de beleza ONE BEAUTÉ. São valores 
diferenciados em serviços de beleza e bem estar, com descontos de 
até 25%, mediante apresentação de identidade médica (por 
exemplo, carteira do CRM). 

DESCONTOS VÁLIDOS PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA 

Padrão 10% – todos os serviços (menos pacotes, não incluso 
produtos) 

Serviços especiais por área – descontos de 15% a 25% 

Combos especiais para o grupo – descontos de 15% 

SERVIÇOS 

Manicure e Pedicure (incluindo Podologia) = todos os serviços com 
10% de desconto 

Estética: profissionais esteticistas = todos os serviços com 10% de 
desconto 

Coloração: profissionais masters = todos os serviços com 10% de 
desconto 

Barbearia: profissionais barbeiros masters = todos os serviços com 
10% de desconto 

COMBOS 

Pé + Mão (feminino/masculino) + SPA dos pés = 15% de desconto 

Lavada Terapêutica + Reconstrução = 20% de desconto 

Barba + Barbaterapia + Corte = 15% de desconto 

SERVIÇOS COM DESCONTOS ESPECIAIS 

– Microagulhamenton = 20% de desconto 



– Peeling de diamante = 25% de desconto 

– Radiofrequência = 20% de desconto 

– Peeling Restaurador Masculino = 15% de desconto 

-Tinturas, Mechas e Reflexo = 15% de desconto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convênio: Flex Academia oferece desconto de 10% na mensalidade 
de diversos planos 

Associados da AMG e seus respectivos cônjuges, pais e filhos 
possuem desconto de 10% na mensalidade da FLEX Academia. O 
desconto é sobre o valor do plano vigente na época da matrícula e é 
válido para os planos: mensal, trimestral, semestral, octomestral e 
anual. O direito é concedido para utilização nas duas unidades da 
academia: Unidade Buena Vista e Unidade Alphaville. Conheça a 
FLEX em flexacademia.com.br. 

Lembrando que para fazer jus a este benefício, o médico deve 
buscar uma declaração na sede da AMG para comprovar sua 
qualificação como associado ativo. Dúvidas pelo telefone (62) 
3285-6111. 

 

http://www.flexacademia.com.br/


 

 

 

 

 

 



Convênio: Desconto de 10% para associados no Chopp Brahma 
Express 

Associados da AMG possuem desconto de 10% no Chopp Brahma 
Express, situado na Avenida Portugal, próximo à sede da 
Associação. Para ter acesso a este benefício, o médico deve buscar 
uma declaração na sede da AMG para comprovar sua qualificação 
como associado ativo e apresentar o folder impresso na loja.  

Para maiores informações, acesse choppbrahmaexpress.com.br. 

 
 

http://amg.conexaoproweb.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Brahma.png

