
 

BENEFÍCIOS PARA REGISTRADOS NO CREF12/PE: 

O CREF12/PE está a mais de 20 anos lutando em defesa da sociedade e valorizando os profissionais 
de Educação Física e vimos que podemos oferecer muito mais criando o Clube de Benefícios CREF12/PE. 
Fechamos parcerias com várias empresas e instituições para oferecer benefícios como descontos e 
condições especiais em produtos e serviços para todos os registrados (pessoa física e jurídica) e 
funcionários do CREF12/PE. Caso tenha indicação de possíveis parceiros, envie sugestão pelo e-mail: 
clubedebeneficios@cref12.org.br 
  

 

 

✓ Descontos e condições especiais nas lojas parceiras e instituições conveniadas. 
 

✓ Apresente a sua cédula de identidade profissional e aproveite!  
 

✓ Confira as empresas parceiras e as condições para aproveitar os descontos e vantagens: 

 

 OUTRAS REGIÕES 
Atualização: 16/03/2021 

 

 
 
FERREIRA ESPETOS - ARCOVERDE 
Bar e Restaurante há mais 7 anos 

 
 @ferreiraespetos | www.ferreiraespetos.com.br 
 R. Helena Rodrigues Porto, 94 - Centro – Arcoverde – PE -  
CEP 56505-350 
 Segunda a sexta até 16:00 e sábado e domingo aberto para 
almoço 

 (87) 3822-3516 / 98837-9249  
ferreiraespetos@hotmail.com  
➢ Benefício oferecido: 5% de desconto 

5% 

 

 
DR. SHAPE - PETROLINA 
Loja de suplementos em Petrolina 

 
 @drshapepetrolina 
 Av. São Francisco, Loja 5-B - Areia Branca, Petrolina - PE,  
CEP 56330-095 

 9 às 19hs direto, sem intervalo!  
 (87) 98807-0101 - Faz entrega 
➢ Benefício oferecido: 20% de desconto à vista e 10% desconto 
cartão 

Até 
20% 

mailto:clubedebeneficios@cref12.org.br
https://www.instagram.com/ferreiraespetos/
http://www.ferreiraespetos.com.br/
mailto:ferreiraespetos@hotmail.com
https://www.instagram.com/drshapepetrolina/


 

 
CIPS – CLÍNICA INTEGRADA DE PSICANÁLISE E DA SAÚDE – 
CARUARU 
Psicanálise Clínica, Terapia Floral, Aromaterapia e Nutrição 

 
 http://cipsdepsicanalise.blogspot.com 
 Rua Maria de Lourdes Case Porto, 51 – 14º andar – sala 1404 – 
Empresarial Times Business Center, Maurício de Nassau, Caruaru – 
PE CEP: 55012-075 - doutorronaldopsicanalista@gmail.com  
 Atendimento 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 e horários extras até 
22:00 h previamente agendados 
 Telefone: (81) 4105-1109| (81) 9.7303-7762  
➢ Benefício oferecido: 25% de desconto nas consultas e tratamentos 
das especialidades 
 

25% 

 

 
 
ATOMIC TEAM - AFOGADOS DA INGAZEIRA 
Suplementos e vestuários e avaliação física desde 2011 

 
 @atomic_team_  
 Rua Odom José da Silva, 3-B - Sobreira – Afogados da Ingazeira – 
PE – CEP 56800-000  
 Seg/sex 08:00h às 15:00h - Sábado 08:00h às 12:00h 
 (81) 99682-5229 |(81) 99861-3166  | (81) 9682.5229    
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto em todos os produtos e 
serviços (suplemento alimentar, vestuários e avaliação física e acima 
de R$ 250,00 em compras 15% de desconto) 

Até 
15% 

 

 
 
ARENA FIT - Shopping Center Norte Caruaru 
Artigos esportivos 

 
 @arenafitstore | www.arenafitstore.com.br  
 Shopping Center Norte - Av. Adjar da Silva Casé, 800 - Loja 
193/194 - Indianópolis, Caruaru - PE, 55024-740 
  (81) 3724-5771 - contato@arenafitstore.com.br 
➢ Benefício oferecido: 12% de desconto para pagamento em 
dinheiro ou carão de débito e 7% de desconto em cartão de crédito 
em até 6x 

Até 
12% 

 

 
ARENA FIT – Shopping Difusora Caruaru 
Artigos esportivos 
 
 @arenafitstore | www.arenafitstore.com.br 
 Shopping Difusora, PISO: 2 - LOJA: 63 - Av. Agamenon Magalhães, 
444 - Maurício de Nassau - Caruaru - PE 
 (81) 3721.3440 - contato@arenafitstore.com.br  
➢ Benefício oferecido: 12% de desconto para pagamento em 
dinheiro ou carão de débito e 7% de desconto em cartão de crédito 
em até 6x 

Até 
12% 

http://cipsdepsicanalise.blogspot.com/
mailto:doutorronaldopsicanalista@gmail.com
https://www.instagram.com/atomic_team_/
https://www.instagram.com/arenafitstore/
http://www.arenafitstore.com.br/
mailto:contato@arenafitstore.com.br
https://www.instagram.com/arenafitstore/
http://www.arenafitstore.com.br/
mailto:contato@arenafitstore.com.br


 

 

 
BAMBUZINHO BAR E RESTAURANTE - PETROLINA 
Restaurante fast-food em Petrolina 

 
 @bambuzinhorestaurante 
 Av. Souza Filho, 675 - Centro, Petrolina - PE, 56302-320 
 Segunda a sábado 10:30 às 15:30 
  (87) 3862-1608 - (87) 98837-6626 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto nas refeições 

10% 

 

 
EVOLUTE – CURSOS PROFISSIONALIZANTES E IDIOMAS - 
PETROLINA 
Cursos profissionalizantes e idiomas para ingressar de maneira 
rápida no mercado de trabalho 

 
 @evoluteoficial -  www.evolutecursos.com.br 
 R. Sizenando Nunes Amorim, 80 - Vila Eduardo, Petrolina - PE, 
56328-820 
 Segunda a sexta 08:00 – 12:00 e 14:00 – 22:00 e sábado --- 
  (87) 3983-1336 - petrolina@evolutecursos.com.br  
➢ Benefício oferecido: 30% de desconto nas mensalidades dos 
cursos profissionalizantes: Assistente de recursos humanos, 
assistente de marketing, assistente de logística, agente de turismo, 
assistente contábil, atendente de farmácia, design gráfico 
profissional, desenvolvimento de jogos 3d, design multimídia, 
empreendedorismo, empregabilidade, fotografia digital, gestão 
empresarial, gestão de vendas, hardware, inglês, informática kids, 
operador de caixa, operador de micro (informática profissional), 
produção de vídeos para youtube, programador mobile, projetista 
digital, programador profissional, super gênio do português, super 
gênio da matemática, robótica kids, técnica administrativas, web 
design  web design avançado. 

30% 

 

 
 
 
LÍDER BORDADOS - Goiana 
Personalização de peças em bordado digital 

 
 @liderbordadosloja 
 Mercado Cibrazem, 23 - Goiana - PE, 55900-00 

 Seg/sex 08:00h às 17:00h - Sábado 08:00h às 15:00h 
 (81) 99259-2408  - (81) 3626-0084  
 liderbordados@hotmail.com  
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto em produtos e serviços 
(roupas em geral, fardamentos, acessórios, quadros, chaveiros, 
jalecos, toalhas) 

 

10% 

https://www.instagram.com/bambuzinhorestaurante/
https://www.instagram.com/evoluteoficial/
http://evolutecursos.com.br/
mailto:petrolina@evolutecursos.com.br
https://www.instagram.com/liderbordadosloja/
mailto:liderbordados@hotmail.com


 

 
  

 
CASA ESPORTIVA – Petrolina 
Loja de artigos esportivos desde 1961 

  
 www.casaesportiva.com.br | @casaesportiva  
 Av. Souza Júnior, 319 – Centro – Petrolina – PE – 56.302-360 
 Seg/sex 8:00 as 19:00 e sábado 9:00 às 14:00 

 (87) 3862-0343 | (87) 99951-9158  
➢ Benefício oferecido: 12% de desconto nas compras à vista 

12% 

 

 
ROVAL - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - Caruaru 
Investimos em ciência, tecnologia e inovação para que os processos 
de manipulação atendam todas as exigências sanitárias, ético-
profissionais e técnicas, promovendo a tríade qualidade, eficácia e 
segurança. 
 

 www.farmaciaroval.com.br |@farmaciaroval 
 R. Manoel de Freitas, 48 - Maurício de Nassau – Caruaru 
 Segunda à Sexta: 07h30 às 18h30 / Sábados: 08h às 13h 
 (81) 3721.7595| 99966.8908   
 rovalcaruaru@farmaciaroval.com.br 
➢ Benefício oferecido: 20% de desconto nas compras à vista ou 
cartão de crédito. 

20% 

 

 
BR MANIA CONVENIÊNCIA - Caruaru 
Loja de Conveniência localizada no posto Santo Antônio 

 
 Av. dos Estados, 1180 – Maurício de Nassau – Caruaru 
 Todos os dias 7h às 23h 
 (81) 3721-3191 

➢ Benefício oferecido: 25% de desconto no açaí e 15% de desconto 
para água de coco natura, Gatorade, omelete e tapioca. 

Até 
25% 

 

 
 
ÂMBAR BÁLTICO ORIGINAL 
Desde 2017 levando peças de qualidade, testadas em laboratório 
para todo o Brasil. Colares, pulseiras e tornozeleiras de âmbar 
báltico para bebês, crianças e adultos. Descubra o que essa 
maravilha da natureza pode proporcionar para o bem-estar da sua 
família! Âmbar báltico é uma resina fossilizada que contém ácido 
succínico que atua no processo terapêutico, combate a inflamações, 
melhora o sistema imunológico e é um poderoso relaxante 
neuromuscular. 

 
 @ambardobaltico - https://linktr.ee/ambardobaltico 
| www.ambarbaltico.com.br 
 adm@ambarbaltico.com.br 
 Diariamente: Segunda à sexta 9h às 18h 

15% 

http://www.casaesportiva.com.br/
https://www.instagram.com/casaesportiva/
http://www.farmaciaroval.com.br/
https://www.instagram.com/farmaciaroval/
mailto:rovalcaruaru@farmaciaroval.com.br
https://www.instagram.com/AMBARDOBALTICO/
https://linktr.ee/ambardobaltico


 (11)98988-0386   
➢ Benefício oferecido: Desconto de 15% no site através do cupom 
CREFPE e frete grátis 

 

 

 
 
NUTRIFIT - Caruaru 
Almoço, lanches saudáveis e suplementos. Reproduzimos sua dieta, 
tudo acompanhado por uma nutricionista esportiva. 
 
 @nutrifitcaruaru 
 Avenida Compositor Limeira Tejo, 28 – Maurício de Nassau, 
Caruaru – PE (anexo ao Conceito Crossfit) 
 Segunda à quinta: 07:30h às19h / Sexta: 7:30 às 18h 
 (81) 99100-6152  
 nutrifitcaruaru@gmail.com 
➢ Benefício oferecido: 5% de desconto para pagamento à vista 

 
 

5% 

 

 
LUPO – Caruaru Shopping 
Criada em 1921. Líder nacional no mercado de underwear em 
tecnologia sem costura.  Possui meias, manguitos e canelitos, 
toalhas, mochilas, bolsas, sungas, maiôs e macaquinhos femininos, 
além de roupas com fibras inteligentes que potencializam o 
desempenho físico durante a prática de exercício. Oferece produtos 
com secagem rápida e tecido antimicrobiano, com repelência a 
insetos, proteção contra radiações solares UVA e UVB e isolamento 
térmico.  
 
 www.lupo.com.br | @lupooficial 
 Caruaru Shopping - Av. Adjar da Silva Casé, 800 - LOJA - 17B - 
Indianópolis, Caruaru - PE, 55024-740 
 Segunda a sábado 10h às 22h e domingo das 11h às 20h 
  (81) 3722-9231  
 gerentelupo.caruaru@hotmail.com  
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto à vista ou no cartão 

 

10% 

 

 
ARBA ACTIVEWEAR – Santa Cruz do Capibaribe 
Loja online de artigos esportivos 

 
 www.usearba.com.br / @usearba 
 Showroom - Av. Prefeito Braz de Lima, 222 – Santa Cruz do 
Capibaribe – PE – CEP: 55190-398 
 Todos os dias 24h 
 (81) 99615-0877  

 arbaactivewear@hotmail.com  
➢ Benefício oferecido: Até 20% de desconto dependendo da peça – 
Fazer contato prévio pelo WhatsApp  
 

 

Até 
20% 

http://www.instagram.com/nutrifitcaruaru/
mailto:nutrifitcaruaru@gmail.com
http://www.lupo.com.br/
http://www.instagram.com/lupooficial
mailto:gerentelupo.caruaru@hotmail.com
http://www.usearba.com.br/
https://www.instagram.com/usearba/
mailto:arbaactivewear@hotmail.com


 
 

 
UNIGRA\Centro de Formação em Ciências do Esporte 

1º Centro de formação online exclusivo para área da Educação 
Física 

 
 www.unigra.com.br | @unigracursos 
 Rua João Alves Pereira 212, São Leopoldo-RS 
 Plataforma de cursos 24h. Atendimento: 08h às 18h  

 (51) 98252 7576  

 atendimento@unigra.com.br 
➢ Benefício oferecido: 20% de desconto em todos os cursos 
disponíveis na plataforma. 

 
 

20% 

 
 

 
UCAM - Universidade Cândido Mendes 
Pós-graduação à distância Lato Sensu. Diploma de valor desde 1902, 
um século de tradição e excelência, referência nacional e 
internacional em Ciências Humanas e Sociais. 
 

 www.posgraduacaocandidomendes.com.br | @posucam 
 Av. Eng. Domingos Ferreira, 2215 - Boa Viagem - Recife  
  (81) 3463-1510 - Central de Atendimento 4003-3214 
(21) 99820-8226  - 0800-5854545 
➢ Benefício oferecido: 20% de desconto nas mensalidades pagas até 
01 dias antes da data do vencimento 

 

20% 

 

 
 

 
ESTÁCIO – PÓS-GRADUAÇÃO 
 
A Estácio é considerada uma das melhores Instituições de ensino 
superior do Brasil, com mais de 40 anos de atuação no país. Possui 
mais de 330 mil alunos em aproximadamente 70 unidades em todas 
as regiões do país. No núcleo de Pós-graduação, a Estácio oferece 
cursos nas modalidades presencial e à distância.  
 

 www.posestacio.com.br | @pos_estacio 
 Av. Eng. Abdias de Carvalho, 1678 - Madalena, Recife 
 (81) 99479-5970     
➢ Benefício oferecido: 40% de desconto nas mensalidades desde 
que pagas até um dia útil antes da data do respectivo vencimento. 
Desconto para beneficiários do Cref12/PE e dependentes. 

 

40% 

 

VENEZA ESPORTE 
 
Veneza Esportes, a sua loja especializada em material esportivo, 
atendendo com muito prazer Caruaru e região. 
 

 @venezaesportesoficial 
 Rua Sete de Setembro, 22, lj 2, Centro - Caruaru 
 (81) 3721-0700 | 9 9159-1135    
➢ Benefício oferecido: 5% no cartão de crédito e 10% de desconto à 
vista (em espécie), em todo material, menos para os produtos que 
estejam em promoção ou com preços diferenciados. Desconto para 
beneficiários do CREF12/PE e dependentes. 

 

Até 
10% 

http://www.unigra.com.br/
https://www.instagram.com/unigracursos/
http://www.posestacio.com.br/
https://www.instagram.com/pos_estacio/
https://www.instagram.com/pos_estacio/


 

MEGADROP SUPLEMENTOS 
 
MegaDrop Suplementos: Desde 2014 oferecendo aos nossos clientes 
uma vasta variedade de suplementos nacionais e importados. 
Trabalhamos também com moda e acessórios fitness. Nossas lojas 
dispõem de sistema de ar condicionado e wi-fi. 
 @megadropsuplementos 
 Rua Visconde do Rio Branco, 1548, Centro – Palmares 
 (81) 99479-5970     
➢ Benefício oferecido: Desconto de 10% no cartão e 20% à vista em 
Suplementos Alimentares. Desconto para beneficiários do Cref12/PE 
e dependentes. 
 

Até 
20% 

 

Dra. TÂMARA ALBUQUERQUE 
 
Dra. Tâmara Albuquerque: Excelência na área da odontologia há 13 
anos. Especialista em Ortodontia, presta serviços em clínica geral, 
cirurgias, endodontia (canal, estética, reabilitação oral(próteses)). 
 

 @dratamaraalbuquerque 
 Rua do Vassoural, nº 610, B – Vassoural - Caruaru 
 (81) 3045-1533 | 9 8905-7444     
➢ Benefício oferecido: 15% de desconto em tratamentos clínicos. 
Desconto para beneficiários do CREF12/PE e dependentes. 

 

 
 
 
 
 

15% 

 

AÇAIDELI AÇAITERIA 
 
Somos uma empresa com mais de 3 anos de mercado, onde nosso 
carro chefe é o açaí. Além do açaí temos mais 18 tipos de cremes e 
um cardápio de salgados contendo omeletes, tapiocas, saladas e 
crepes. 
 

 @acaideliacaiteria 
 Rua Francisco de Lira Florêncio, 577 Mauricio de Nassau - Caruaru 
 (81) 3136-1917 | 9 8938-3616     
➢ Benefício oferecido: 10% no cartão de crédito ou débito e 15% de 
desconto à vista (em espécie), em todos os produtos oferecidos no 
estabelecimento. Desconto para beneficiários do CREF12/PE e 
dependentes. 

 

Até 
15% 

 

IMAX DIAGNOSTICO 
 
A Imax Diagnóstico desde 1997 tem a missão de oferecer um 
atendimento diferenciado nas áreas de ressonância, tomografia, 
ultrassonografia e mamografia. Sempre investindo em tecnologia, 
contando com equipamentos de ponta para a realização dos exames, 
bem como corpo clínico altamente capacitado. 
 
 

 @imaxdiagnostico 
 Av. Agamenon Magalhães, 1233 Mauricio de Nassau - Caruaru 
 (81) 3725-6800 | 9 9964-0097     
➢ Benefício oferecido: 15% de desconto nos serviços de ressonância 
magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia e 
mamografia. 

 

15% 
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