
 

BENEFÍCIOS PARA REGISTRADOS NO CREF12/PE 
 

O CREF12/PE está há 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: 

 

 

 RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA 
 Atualização: 16/03/21 

 VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 
 

 

 
 

 
ADIDAS SHOPPING RECIFE 
 

Loja de artigos esportivos 
 

 www.adidas.com.br 
 Shopping Recife - R. Padre Carapuceiro, 777 - 240-244 
- Boa Viagem, Recife - PE, 51020-900 

 (81) 3463-0838 
➢ Benefício oferecido: 15% de desconto 

15% 

 

 
 

 
ADIDAS SHOPPING RIO MAR 
 

Loja de artigos esportivos 

 
  www.adidas.com.br 
 Shopping Riomar - Av. República do Líbano, 251 - piso 
L1 - Pina, Recife - PE, 51110-160 

 (81) 3125-1172 
➢ Benefício oferecido: 15% de desconto 

15% 

mailto:clubedebeneficios@cref12.org.br
http://www.adidas.com.br/
http://www.adidas.com.br/


 

 
 

ADIDAS ORIGINALS - SHOPPING RIO MAR 
 

Loja de artigos esportivos voltada à linha Originals 
 

 www.adidas.com.br 
 Shopping Riomar Recife - loja 2081, piso L2, Av. 
República do Líbano, 251 - Pina, Recife - PE, 51110-160 
 (81) 31329983 
➢ Benefício oferecido: 15% de desconto 

15% 

 

 
 
ASICS - SHOPPING RIO MAR 
Loja de artigos esportivos 
 

 www.asics.com.br  
 Endereço: Avenida República do Líbano, 251 Piso L1 
Loja, 108 – Pina, Recife – PE  

  (81) 3034-3559 - loja.rec@asics.com 

➢ Benefício oferecido: 20% de desconto 

20% 

 

 
PRATA DA CASA FITNESS CASUAL 
 

Loja de roupas esportivas 
 

 www.vistopdc.com.br |@pratadacasa  

 Av. Conselheiro Aguiar, 2394 - Boa Viagem, Recife - 
PE, CEP 51020-020 

 Telefone: (81) 3032-5912 

➢ Desconto de 20% (exceto promoções) 

 

20% 

 

 
PRATA DA CASA FITNESS CASUAL - Santè 
 

Loja de roupas esportivas 
 

 www.vistopdc.com.br |@pratadacasa 

 Av. Conselheiro Aguiar, 2860 - Academia Santè, 2 
Piso - Boa Viagem, Recife - PE, CEP 51020-020 
Telefone: (81) 3049-3362 
➢ Desconto de 20% (exceto promoções) 
 

 

20% 

 

 
PRATA DA CASA FITNESS CASUAL – Rio 
Mar 
 

Loja de roupas esportivas 
 

 www.vistopdc.com.br | @pratadacasa 

 Shopping Riomar - loja 2081, piso L2, Av. República 
do Líbano, 251 - Pina, Recife - PE, CEP 51110-160 
: (81) 3327-0811 
➢ Desconto de 20% (exceto promoções) 
 

20% 

http://www.adidas.com.br/
tel:81%2031329983
http://www.asics.com.br/
mailto:loja.rec@asics.com
http://www.vistopdc.com.br|/
https://www.instagram.com/pratadacasa/
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR820BR820&site=async/lcl_akp&q=pratadacasa+fitness+casual+telefone&ludocid=6889443685898348933&sa=X&ved=2ahUKEwj_lIrOmaTeAhWCIpAKHejHAiQQ6BMwBnoECAEQIQ
http://www.vistopdc.com.br|/
https://www.instagram.com/pratadacasa/
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR820BR820&site=async/lcl_akp&q=pratadacasa+fitness+casual+telefone&ludocid=6889443685898348933&sa=X&ved=2ahUKEwj_lIrOmaTeAhWCIpAKHejHAiQQ6BMwBnoECAEQIQ
http://www.vistopdc.com.br|/
https://www.instagram.com/pratadacasa/


 

WORLD TENNIS – Shopping Recife 
A maior rede de lojas especializadas em tênis do Brasil 

 
 @worldtennisrecife | www.wtennis.com.br  
 Shopping Recife - R. Padre Carapuceiro, 777 – 2° Piso  
BV099 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-280 

 Seg a sáb: 10:00 às 22:00 | Domingo: 12:00 às 20:00 
 (81) 3464-6461  
➢ Benefício oferecido: 15% de desconto na loja, exceto 
promoções. 

15% 

 

 
ARENA FIT - Shopping Boa Vista 
Artigos esportivos 

 
 @arenafitstore  - www.arenafitstore.com.br 
 Shopping Boa Vista - R. José de Alencar, 105 - 
119/120 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-010  
  (81) 3222-1911 -  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 Tacaruna 
Artigos esportivos 

 
 @arenafitstore  - www.arenafitstore.com.br 
 Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 
153 - Loja 230/1 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-000 
  (81) 3132-5291 - 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% 

 

 
 
ARBA ACTIVEWEAR 
Loja online de artigos esportivos 

 
 www.usearba.com.br / @usearba 
 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.usearba.com.br/
https://www.instagram.com/usearba/
mailto:arbaactivewear@hotmail.com


 

 
TIMBUSHOP – LOJA OFICIAL DO NÁUTICO 
 
Encontre camisas oficiais do Clube Náutico Capibaribe, 
roupas, artigos, acessórios e muito mais na Timbushop, 
sua loja oficial com preços incríveis. 

 
 www.timbushopoficial.com.br / @timbushopoficial 
 Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1086 – Aflitos – Recife - 
PE 
 Segunda a sexta 9:30 h as 18:30 h e sábados 9 h às 16 
h – Domingo fechado (aberto em dia de jogo e/ou com 
horário estendido, de acordo com a divulgação nas redes 
sociais) 
 (81) 3038-2948 / 99163-8394  

 escritoriowater2020@gmail.com  
➢ Benefício oferecido: 5% de desconto em todos os 
produtos (exceto promoções) 

 

5% 

 ALIMENTAÇÃO E SUPLEMENTOS 
 

 

 
PLIM RESTAURANTE 
Desde 1980 - Primeiro restaurante e pizzaria do 
Shopping Recife 

 
 @plimrestaurante  
 Shopping Recife - R. Padre Carapuceiro, 777 – L 5 a 
10- Boa Viagem, Recife - PE, 51020-280 
 (81) 3465-0255 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto (exceto 
promoções) 

 
 

10% 

 

 
BRASA JOCKEY 
Bar de petiscos e pratos com carnes na brasa e 
guarnições em espaço informal com temas de corrida de 
cavalos 

 
 @brasajockeyprado 
 R. Carlos Gomes, 640 - Prado, Recife - PE, 50720-110 
 Seg a sábado 11:00 às 0:00 e domingo 11:00 às 18:00 
 (81) 3072-8999 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto nas refeições 
não promocionais 

 

10% 

http://www.timbushopoficial.com.br/
https://www.instagram.com/timbushopoficial/
https://www.instagram.com/timbushopoficial/
https://www.instagram.com/timbushopoficial/
mailto:escritoriowater2020@gmail.com
https://www.instagram.com/brasajockeyprado/


 

RESTAURANTE HAKATA 
 

Restaurante de comida japonesa com pratos tradicionais 
e modernos, em ambiente amplo, tranquilo e familiar. 
 

 www.restaurantehakata.com.br | @hakatabox 
 R. Estácio Coimbra, 182 - Derby, Recife - PE, 52010-
070 
Telefone: (81) 3421-7299 

 Seg/sexta 11:30–14:30, 18:00–22:00 e sáb 18:00–

22:00 
➢ Desconto de 5% para pagamento à vista e a partir de 
03 pratos ganha 01 sunomono ou 01 rolinho primavera 
para cada prato. 

5% 

 

RESTAURANTE RASPA DE TACHO 
Self-service de comida caseira regional funciona desde 
1996, o primeiro self-service do bairro histórico de São 
José. 

 
 @raspa.detacho 
 R. do Nogueira, 191 - São José, Recife - PE, 50020-310 

 Horário de funcionamento: Segunda a sexta  10:30  às 

15:30 e sábado 10:30 às 15:00 

 (81) 3424-9890 - E-mail:  
raspadetacho@outlook.com.br  
➢ Benefício oferecido:  10% de desconto 

10% 

 

TULASI MERCADO ORGÂNICO 
Mercado com produtos sustentáveis, orgânicos de 
agricultores familiares certificados e Bistrô. 

 
 @tulasimercadoorganico 
|www.tulasiorganicos.com.br 
  Av. Conselheiro Aguiar, 1313 - Boa Viagem, Recife - 
PE, 51011-700 
 De segunda a sábado - 07h às 21h  
 81 99738.6381 | 3072.8212 -  99257.7558 
atendimento@tulasiorganicos.com.br 
➢ Benefício oferecido: 5% de desconto para compra ou 
consumo no bistrô acima de R$ 40,00 

5% 

 

MEGA VITAMINAS 
Loja especializada em suplementos nutricionais há 10 
anos! – Melhores marcas, avaliação com bioimpedância 
e acompanhamento grátis. Entrega e estacionamento 
grátis. 
Acesse www.megavitaminas.com/loja e conheça mais! 

 
 www.megavitaminas.com.br | @megavitaminas 
 Av. Herculano Bandeira, 65 - 05 - Polo Pina, Recife - 
PE 
 Segunda a Sexta - 9:00 às 21:00 | Sábado - 9:00 às 
13:00 
 (81) 99889-3333  
➢ Benefício oferecido: Até 20% de desconto + brinde 
(camiseta, coqueteleira, porá-cápsula, etc.) nas compras 
de qualquer produto em nossa loja própria. 

Até 
20% 

http://www.restaurantehakata.com.br/
https://www.instagram.com/hakatabox/
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR820BR820&site=async/lcl_akp&q=pratadacasa+fitness+casual+telefone&ludocid=6889443685898348933&sa=X&ved=2ahUKEwj_lIrOmaTeAhWCIpAKHejHAiQQ6BMwBnoECAEQIQ
mailto:raspadetacho@outlook.com.br
http://www.tulasiorganicos.com.br/
http://www.megavitaminas.com/loja
http://www.megavitaminas.com.br/
https://www.instagram.com/megavitaminas/


 

VITABRASILNET - Jaqueira 
Vitaminas & Suplementos 

 
 www.vitabrasilnet.com.br - @vitabrasilnet 
 R. do Futuro, 959 - Jaqueira, Recife - PE, 52050-010 
 Segunda a sexta 8:00 às 22:00 e sábado  8:00 às 18:00 
 (81) 3265-0003 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto 

10% 

 

 
 

VITABRASILNET – Shopping Rio Mar 
Vitaminas & Suplementos 

 
 www.vitabrasilnet.com.br - @vitabrasilnet 
 Shopping Rio Mar - Av. República do Líbano, 251 - 
Pina, Recife - PE, 51110-160 
 Segunda a sábado 9:00 às 22:00 e domingo 12:00 às 
21:00 
 (81) 3327-0915 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto 

10% 

 

 

VITABRASILNET – Boa Viagem  
Vitaminas & Suplementos 

 
 www.vitabrasilnet.com.br - @vitabrasilnet 
 R. Félix de Brito e Melo, 285 - Boa Viagem, Recife - 
PE, 51020-260 
 Segunda a sexta 8:00 às 22:00 e sábado 8:00 às 18:00  
 (81) 3465-5277 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto 

10% 

 

 

VITABRASILNET - Piedade 
Vitaminas & Suplementos 

 
 www.vitabrasilnet.com.br - @vitabrasilnet 
 R. Joaquim Marquês de Jesus, 219 - Piedade, 
Jaboatão dos Guararapes - PE, 54420-240 
 Segunda a sexta 8:00 às 22:00 e sábado  8:00 às 18:00 
 (81) 3474-0677 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto 

10% 

http://www.vitabrasilnet.com.br/
http://www.vitabrasilnet.com.br/
http://www.vitabrasilnet.com.br/
http://www.vitabrasilnet.com.br/


 

 
RESTAURANTE VILLA SANDINO 
Um delicioso conceito de buffet livre e no peso com mais 
de 40 opções de pratos quentes e sushis, além de uma 
farta e variada mesa de saladas.  

  
 www.buffetvillasandino.com | 
@restaurantevillasandino 
 R. Nicarágua, 139 - Espinheiro, Recife - PE, 52020-190  
 Abrimos todos os dias das 11h30 às 15h30  
 (81) 3032-0991 | 3031.7434 | (81) 99934.3272  
 evento@villasandino.com.br  
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto para toda a 
família. Aniversariante do mês com reserva antecipada a 
partir de 10 pessoas ganha 01 torta de cortesia. 
 

10% 

 

 
ZEPPELIN SUPERMERCADO 
Um supermercado diferente 

 
 @zeppelinsupermercados 
 Av. Domingos Ferreira, 1990 - Boa Viagem, Recife - PE 
 Diariamente: Segunda à sábado 8h às 21h e domingos 
e feriados 8h às 20h 
 (81) 98833-9019   
➢ Benefício oferecido: Desconto de 10% exclusivo para 
as comidas do buffet do restaurante self-service (de 
segunda a sexta, das 11:30 às 15:00), não se estendendo 
para bebidas e outros itens do supermercado. 

 

10% 

 

 
REKOMENDO 
Site/ App delivery de vários restaurantes.  

 
 www.rekomendo.com.br | App: recomendo 
 APP: recomendo – Cupom de desconto: CREFPE 
 Todos os dias 11h às 23h 
 (81) 9243-5566   
➢ Benefício oferecido: 25% de desconto em todas as 
lojas (Plim Restaurante Entrega, Kiiro Sushi, Nioi Oriental 
Food, Açaí Original do Pará, House Burger e La Cucina 
Trattoria, Chocoffee, entre outros) mediante cupom de 
desconto: CREFPE nas compras  realizadas pelo 
app rekomendo ou site:  
www.rekomendo.com.br/m (Validade dos até 
01/07/2020) 

 

25% 

http://www.buffetvillasandino.com/
https://www.instagram.com/restaurantevillasandino/
mailto:evento@villasandino.com.br
https://www.instagram.com/zeppelinsupermercados/
http://www.rekomendo.com.br/
http://www.rekomendo.com.br/m


 

D´LEVE COZINHA DO BEM – ZONA NORTE 
Sua vida mais Leve e Saudável 

 
 www.pedido.dleve.com.br | @dlevesabor 
 Av. Conselheiro Rosa e Silva 2129, Tamarineira - 
Recife 
 Todos os dias 11h às 23 h 
 (81) 3301-6568   
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto nos serviços de 
depilação, não sendo cumulativo com outras promoções. 

10% 

 

D´LEVE COZINHA DO BEM – ZONA SUL 
Sua vida mais Leve e Saudável 

 
 www.pedido.dleve.com.br | @dlevesabor 
 Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2842, Loja 1   
 Todos os dias 11h às 23 h 
 (81) 3034-5222 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto nos serviços de 
depilação, não sendo cumulativo com outras promoções. 

10% 

 

CABANA LANCHES 

 
 A confirmar 
 Avenida Engenheiro Abdias De Carvalho, 1678 
Madalena (Dentro da Faculdade Estácio) 
 A confirmar 
 (81) 98205-7521 
➢ Benefício oferecido: 15% de desconto no almoço e no 
jantar. 

15% 

 

NATURE – NATURAIS E SUPLEMENTOS 

 
 @nature_pnaturais 
 Rua Manoel dos Santos Moreira, 84, Loja 03, Casa 
Caiada, Olinda (Entrega em toda RMR) 
 Segunda à sexta das 08h às 18h30, sábados 08h às 
15h 
 (81) 98789-2199 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto em qualquer 
produto comercializado. 

10% 

http://www.pedido.dleve.com.br/
https://www.instagram.com/dlevesabor
http://www.pedido.dleve.com.br/
https://www.instagram.com/dlevesabor


 SAÚDE 
 

 

 

 
CONSULTORA ANDRÉA ALVES - CEDRO/QUALICORP 
Planos de saúde com melhores preços e condições para 
o CREF12/PE 

 
 andrea.alvescorrenorte@hotmail.com  
 Rua do Riachuelo,  36 sala 301 -  Boa Vista – Recife – 
PE 
 (81) 99809-5171   
➢ Benefício oferecido: Até 30% de desconto na tabela. 
Planos: Sulamerica, Bradesco, Amil, Unimed, LifeDay e 
Hapvida 

Até 
30% 

 

 
CONSULTORA ROSÂNGELA HONÓRIO 
Consultoria de Benefícios em Planos de saúde com 
melhores preços e condições para o CREF12/PE  

 
 rosangela.segurosaude@gmail.com  
 Atendimento todos os dias 
 (81) 99704-1420    
➢ Benefício oferecido: Até 30% de desconto na tabela. 
Planos: Sulamerica, Bradesco, Amil, Unimed, LifeDay e 
Hapvida 

Até 
30% 

 

 
VIP MARES CORRETORA DE SERGUROS 
Corretora de seguros há mais de 20 anos no mercado 
 

 @vipmares_oficial 
 Avenida João Barros, 38 – Sala 101, Boa Vista -  PE 
50050-180 
 Segunda a sexta 8:30 às 18:00 
  Nilson Lyra Corretor (81) 99172-6606  / 3312-4212 
nilsonlyraseguros@gmail.com 
➢ Benefício oferecido: 12% a mais nas propostas de 
seguros, além do bônus já adquiridos pelos clientes 

12% 

 

 
WOLPERT 
Trabalhamos com todos os Planos de Saúde e 
Odontológico para você, sua família e sua empresa. 

 
 @wolpertplanosdesaude  
 Av. Prof. Moraes Rego, 416 – Sala 18 - Várzea 
Recife - PE, 50670-420 
 Seg/sex 09:00h às 18:00h 
 (81) 3454.0398 / (81) 97325-7133  / 99129-3191  
➢ Benefício oferecido: 15% de desconto na primeira 
mensalidade 

15% 

mailto:andrea.alvescorrenorte@hotmail.com
mailto:rosangela.segurosaude@gmail.com
mailto:nilsonlyraseguros@gmail.com


 

 
LEONARDO POZZA - NUTRICIONISTA 
Nutricionista CRN6 26452 - Pós-Graduando em nutrição, 
metabolismo e fisiologia 
 

 @nutrileopozza 
 Av. República do Líbano 251, Pina. Torre 3. Sala 2801 
Riomar Trade Center, CEP:51.110-160, Recife - PE 
 Atendimento por agendamento 
 (54) 99183-0082  - nutrileopozza@gmail.com 
➢ Benefício oferecido: 20% de desconto consulta 
nutricional 

 

20% 

 

 
PSICÓLOGA MARIA APARECIDA LUNA 
CRP-02/20473 – Psicóloga clínica formada pela 
Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. Curso de 
extensão em avaliação Neuropsicóloga Forense, 
Simpósio psicologia em foco: transtorno de 
personalidade bordeline, Congresso da atenção e 
cuidado da saúde física, mental e espiritual. 

 
 https://mluna793.wixsite.com/website 
 Av. Ministro Marcos Freire, 1065, loja 9 – Bairro Novo 
- Olinda  
 Segunda a sexta 8h às 20h 
 (81) 98125-2803  – mluna793@gmail.com 
➢ Benefício oferecido: 50% de desconto nos 
atendimentos psicoterapêutico destinado a adultos. 

 

50% 

 

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

 

15% 

 EDUCAÇÃO 
 

https://mluna793.wixsite.com/website
https://www.instagram.com/AMBARDOBALTICO/
https://linktr.ee/ambardobaltico


 

 
MÚSCULO PENSANTE 
Além de cursos na área de saúde (ed. física, fisioterapia 
e nutrição), um conceito de ciência aplicada na prática.  

 
 @musculopensante – www.musculopensante.com.br 
 contato@musculopensante.com.br 
 Horário de funcionamento 
 (81) 99315-5489           
➢ Benefício oferecido: 30% de desconto para serviços de 
inscrição/investimento nos cursos por ela prestados 
(válido apenas para a primeira inscrição), e descontos 
especiais para grupos de inscritos mediante contato 
prévio (válido para todos os cursos e eventos que não só 
o primeiro) 

 

30% 

 

 

ESPAÇO BAMBOLÊ 
Berçário, Hotelzinho e Creche Bilíngue - Referência e 
excelência em atendimento e desenvolvimento infantil.  
 

 @espacobambole 
 R. Pinhal, 227 - Boa Viagem, Recife - PE, 51021-470 
 Segunda a sexta 7:30 às 19:00 
 (81) 3048-5905 
➢ Benefício oferecido: Desconto de 25% nas 
mensalidades dos serviços berçário, creche, hotelzinho e 
educação infantil bilingue. Desconto de 30% para 
famílias com mais de 01 filho matriculado na referida 
instituição de ensino. 
  

Até 
30% 

 

 

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% 

 

CENTRO EDUCACIONAL UPGRADE 
Educação infantil - Berçário ao Infantil III 

🇺🇸 Inglês 🎵 Música 💃 Balé 🏅Judô ⚽️ Futebol  
 

 @centroeducacionalupgrade 
 R. Ten. Vanderlei, 501 - Cajueiro, Recife - PE, 52221-
160 
 Segunda a sexta 7h as 18h 
 (81) 3049-3248  

 centroeducacionalupgrade@gmail.com 

➢ Benefício oferecido: 10% de desconto na mensalidade 
no ensino integral e parcial para pagamento em dia.  

10% 

http://www.musculopensante.com.br/
mailto:contato@musculopensante.com.br
https://www.instagram.com/centroeducacionalupgrade/
mailto:centroeducacionalupgrade@gmail.com


 

 

MINDS – ENGLISH SCHOOL (MADALENA) 
A Minds é uma rede nacional de escolas de inglês 
premiada por 9 anos consecutivos com o Selo de 
Excelência da ABF. A metodologia é dinâmica e eficaz 
para quem quer falar inglês mais rápido. Aulas em 
horários flexíveis e salas de 1 a 6 alunos proporcionam 
um melhor desempenho. Somos um Centro Aplicador de 
Certificação Internacional. 
 

 www.vempraminds.com.br/pe | @mindspernambuco 
 R. Real da Torre, 854 - Madalena, Recife - PE 
 Segunda a sexta 8h as 21h e sábados 8h às 17 h 
 (81) | 3414-7800|  99620-1144   
➢ Benefício oferecido: Desconto de 20% a 40% 
(dependendo da forma de quitação do curso REGULAR 
FLEX). O desconto será assegurado mês a mês pago até o 
vencimento. A perda do desconto em determinado mês 
não anula os demais descontos. Não inclui materiais 
didáticos. Benefício estendido para dependentes diretos. 

Até 
40% 

 

 

MINDS – ENGLISH SCHOOL (GRAÇAS) 
A Minds é uma rede nacional de escolas de inglês 
premiada por 9 anos consecutivos com o Selo de 
Excelência da ABF. A metodologia é dinâmica e eficaz 
para quem quer falar inglês mais rápido. Aulas em 
horários flexíveis e salas de 1 a 6 alunos proporcionam 
um melhor desempenho. Somos um Centro Aplicador de 
Certificação Internacional 
 

 www.vempraminds.com.br/pe | @mindspernambuco 
 Rua Senador Alberto Paiva, 213 - Graças, Recife – PE 

 Segunda a quinta 8h as 22h, sexta  8h as 21h e 
sábados 8h às 17 h 
 (81) 3414-7800|  99620-1144   
➢ Benefício oferecido: Desconto de 20% a 40% 
(dependendo da forma de quitação do curso REGULAR 
FLEX). O desconto será assegurado mês a mês pago até o 
vencimento. A perda do desconto em determinado mês 
não anula os demais descontos. Não inclui materiais 
didáticos. Benefício estendido para dependentes diretos. 

Até 
40% 

 

MINDS – ENGLISH SCHOOL (OLINDA) 
A Minds é uma rede nacional de escolas de inglês 
premiada por 9 anos consecutivos com o Selo de 
Excelência da ABF. A metodologia é dinâmica e eficaz 
para quem quer falar inglês mais rápido. Aulas em 
horários flexíveis e salas de 1 a 6 alunos proporcionam 
um melhor desempenho. Somos um Centro Aplicador de 
Certificação Internacional 
 

 www.vempraminds.com.br/pe | @mindspernambuco 
 R. Professor Candido Pessoa, 849 – Bairro ovo - PE 
 Segunda a sexta 8h as 21h e sábados 8h às 17 h 
 (81) 3414-7800|  99620-1144   
➢ Benefício oferecido: Desconto de 20% a 40% 
(dependendo da forma de quitação do curso REGULAR 
FLEX). O desconto será assegurado mês a mês pago até o 
vencimento. A perda do desconto em determinado mês 
não anula os demais descontos. Não inclui materiais 
didáticos. Benefício estendido para dependentes diretos. 

Até 
40% 

http://www.vempraminds.com.br/pe
https://www.instagram.com/mindspernambuco/
http://www.vempraminds.com.br/pe
https://www.instagram.com/mindspernambuco/
http://www.vempraminds.com.br/pe
https://www.instagram.com/mindspernambuco/


 

MINDS – ENGLISH SCHOOL (BOA VIAGEM) 
A Minds é uma rede nacional de escolas de inglês 
premiada por 9 anos consecutivos com o Selo de 
Excelência da ABF. A metodologia é dinâmica e eficaz 
para quem quer falar inglês mais rápido. Aulas em 
horários flexíveis e salas de 1 a 6 alunos proporcionam 
um melhor desempenho. Somos um Centro Aplicador de 
Certificação Internacional 
 

 www.vempraminds.com.br/pe | @mindspernambuco 
 R. Ernesto de Paula Santos, 340 - Boa Viagem -  Recife 
 Segunda a quinta 8h as 22h, sexta  8h as 21h e 
sábados 8h às 17 h 
 (81) 3414-7800|  99620-1144   
➢ Benefício oferecido: Desconto de 20% a 40% 
(dependendo da forma de quitação do curso REGULAR 
FLEX). O desconto será assegurado mês a mês pago até o 
vencimento. A perda do desconto em determinado mês 
não anula os demais descontos. Não inclui materiais 
didáticos. Benefício estendido para dependentes diretos. 
 

Até 
40% 

 

MINDS – ENGLISH SCHOOL (PIEDADE) 
A Minds é uma rede nacional de escolas de inglês 
premiada por 9 anos consecutivos com o Selo de 
Excelência da ABF e pela PEGN com o Prêmio das 
Melhores Empresas do Brasil. A metodologia é dinâmica 
e eficaz para quem quer falar inglês mais rápido. Aulas 
em horários flexíveis e salas de 1 a 6 alunos 
proporcionam um melhor desempenho. Somos um 
Centro Aplicador de Certificação Internacional. 
 

 www.vempraminds.com.br/pe | @mindspernambuco 
 Av. Ayrton Senna da Silva, 4444 – Piedade - Jaboatão 
dos Guararapes - PE 
 Segunda a sexta 8h as 21h e sábados 8h às 17 h 
 (81) 3414-7800|  99620-1144   
➢ Benefício oferecido: Desconto de 20% a 40% 
(dependendo da forma de quitação do curso REGULAR 
FLEX). O desconto será assegurado mês a mês pago até o 
vencimento. A perda do desconto em determinado mês 
não anula os demais descontos. Não inclui materiais 
didáticos. Benefício estendido para dependentes diretos. 

 

Até 
40% 

 

 
 

PROATIVA EVENTOS 
A Proativa Eventos é uma empresa focada na 
organização de eventos acadêmicos, científicos, 
profissionais, culturais e de lazer tendo como diferencial 
criatividade e inovação. 

 
 www.proativaevento.com.br / @proativa_eventos  
 Rua do Cupim, nº 132, Graças, Recife – PE 
 Todos os dias 8h às 18h 
 (81) 99695-5793  

 proativaevento@gmail.com  
➢ Benefício oferecido: 20% de desconto nos cursos de 
capacitação na área de educação física 
 

 

20% 

http://www.vempraminds.com.br/pe
https://www.instagram.com/mindspernambuco/
http://www.vempraminds.com.br/pe
https://www.instagram.com/mindspernambuco/
http://www.proativaevento.com.br/
https://www.instagram.com/proativa_eventos/
https://www.instagram.com/proativa_eventos/


 

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% 

 

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% 

 

FACULDADE IDE 
A FACULDADE IDE é uma instituição de ensino superior, 
referência na área de Saúde, com 13 anos de 
experiência. Nossa sede está localizada no bairro do Pina 
(Recife). Contando como uma estrutura de ponta e 
sempre buscando proporcionar um ensino de qualidade 
através de uma equipe atenciosa, conteúdo relevante 
para a atualidade, corpo docente especialista e bastante 
vivência prática. 

 
 www.faculdadeide.edu.br/ @faculdadeide 
 Rua Manoel de Brito, 311 – Pina, Recife – PE 
 Segunda à sexta: 09h às 18h 

 (81) 3465-0002  (81) 98110-1863 

 douglas.melo@faculdadeide.edu.br  
➢ Benefício oferecido: 20% de desconto nas parcelas das 
pós-graduações na área de educação física. 

Até 
20% 

 

ALPHA SISTEMA EDUCACIONAL E TREINAMENTOS 
 
O Grupo Alpha, fundado em maio de 2012, vem acumulando 
experiências exitosas na execução de serviços educacionais, 
tendo como principal meta oportunizar o crescimento pessoal 
e profissional de seus alunos. Sempre prezando pela excelência 
na educação, a Alpha busca os melhores profissionais para 
formar sua equipe, adequando os seus serviços ao perfil de seu 
público, atendendo as necessidades do mercado de trabalho e 
fomentando a máxima qualidade exigida pela instituição. O 
Grupo Alpha possui estrutura moderna, profissionais e corpo 
docente de alta performance, treinados também, para realizar 
um atendimento humanizado e coerente. Com diversos polos 
espalhados na região Metropolitana do Recife, em cidades do 
interior de Pernambuco, bem como, está presente em outros 
estados. 

Até 
25% 

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/proativa_eventos/
https://www.instagram.com/proativa_eventos/


 
 https://alpha.edu.br/ @alphaeducacao 
 R. Gervásio Pires, 826, Santo Amaro, Recife - PE,  
 (81) 3071-7249  (81) 9 9560-4266 
➢ Benefício oferecido: 10% (dez por cento) nas mensalidades 
dos Cursos de Graduações: Administração, Pedagogia, Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Recurso Humanos, 
bem como, 25% (vinte e cinco por cento) de desconto nas 
mensalidades dos Cursos de pós graduações Latu Sensu, nas 
áreas de: Educação, Saúde, Administração,  Tecnologia e 
Direito, e por fim, 10% (dez por cento) de desconto nas 
mensalidades dos Cursos Técnicos: Segurança do Trabalho, 
Administração e Informática, para os Colaboradores da 
Unidade Concedente e seus dependentes diretos, mediante 
declaração emitida pela Unidade Concedente. 

 CASA E DECORAÇÃO 
 

 

MAREL RECFE 
 

Loja de móveis planejados 
 

 www.marel.com.br | @marel_recife 

 Av. Eng. Domingos Ferreira, 315 - Pina, Recife - PE, 
51010-501    

 2ª a 6ª feira das 9h às 19 h e sábado até 13:00 h 

 Telefone:  (81) 3072-8025 
➢ Desconto de 20% 

20% 

 

 

CONKISSES – MESA POSTA 
Ateliê Mesa Posta 

 
 @conkisses  
 veralval18@gmail.com 
 (81) 98840-9118  
➢ Benefício oferecido: 15% de desconto nos produtos de 
roupa de mesa (jogo americano, capa sousplat, 
guardanapos, trilhos /passadeiras e toalhas de mesa) 

15% 

 

 
URBAN ARTS - BOA VIAGEM 
Galeria de artes - Além dos tradicionais quadros e 
posters, você encontra trabalhos de artistas de todo o 
mundo em formato de almofadas, prints, lambe-lambes 
e muito mais. 
  
 @urbanarts | www.urbanarts.com.br  
 Av. Conselheiro Aguiar, 576 - Boa Viagem | Recife - PE 
 Segunda a sexta, das 09h às 19h. Sábado das 09h às 
17h 
 (81) 3034-6245 - 99891-2457 
boaviagem@urbanarts.com.br 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto para 
pagamentos à vista e 5% de desconto no cartão em 
todos produtos da loja. 

Até 
10% 

https://www.instagram.com/proativa_eventos/
https://www.instagram.com/proativa_eventos/
http://www.marel.com.br/
https://www.instagram.com/marelrecife/
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR820BR820&site=async/lcl_akp&q=pratadacasa+fitness+casual+telefone&ludocid=6889443685898348933&sa=X&ved=2ahUKEwj_lIrOmaTeAhWCIpAKHejHAiQQ6BMwBnoECAEQIQ
http://www.urbanarts.com.br/


 

 
LK DESIGN MÓVEIS E DECORAÇÃO 
Loja de móveis e decoração 
 

 @lkdesignmoveis 
 R. do Aragão, N. 88 - Boa Vista, Recife - PE, 50060-150  

 seg/sex 09:00h às 18:00h - Sábado 09:00h às 16:00h 
e 
dom 09:00h às 13:00h 
 (81) 3033.4006 – 99726-1464 - 
lkdesignmoveis@gmail.com 
➢ Benefício oferecido: 20% de desconto para pagamento 
à vista, 5% de desconto para pagamentos em 10x. 

Até 
20% 

 

 

 
ALLUMÉ ILUMINAÇÃO 
Loja de Iluminação 
 

 www.allumeiluminacao.com.br | @allumeiluminacao 
 R. Maria Carolina, 298 - Boa Viagem, Recife - PE, 
51020-221 - contato@allumeiluminacao.com.br 
 Seg/sex 09:00h às 18:00h - Sábado 09:00h às 13:00h 
 (81) 3326-0780 | 3034-4492 
➢ Benefício oferecido:15% de desconto para pagamento 
à vista e 10% de desconto para pagamento no cartão 

Até 
15% 

 LAZER E ENTRETENIMENTO 
 

 

 

PONTESTUR 
Agência de turismo com mais de 30 anos de expertise, a 
Pontes Tur está entre as principais TMCs do Brasil 
oferecendo um serviço completo desde passagens 
aéreas, hospedagem, seguro viagem, transfer, passeios, 
intercâmbio, cruzeiros, chip de dados, assessoria para 
retirada de vistos e passaportes. 

 
 www.pontestur.com.br | @pontestur 
 Rua Barão de Souza Leão, 425,12° andar , Boa 
Viagem - Recife | CEP 51030-300  
 contato@pontestur.com.br  
  (81) 3302-4537 | (81) 99615-6069  
➢ Benefício oferecido: Acesso a sala VIP Pontestur no 
embarque do Aeroporto do Recife, atendimento 
emergencial 24h, 7 dias por semana, tarifas especiais nas 
diárias dos hotéis, 10% de desconto no Mar Hotel e 
Atlante Plaza e 15% de desconto no Summerville Beach 
Resort (Muro Alto) (exceto em alta temporada), Early 
Check in e Late Check Out, Sorteio de 02 diárias no 
Summerville a cada valor acumulado de vendas de 
250.000 de serviços adquiridos na Pontes Tur. 

 

http://www.allumeiluminacao.com.br/
http://www.pontestur.com.br/


 

 
ESCAPE OUT – Boa Viagem 
Divirta-se com o melhor dos Jogos de Fuga no Escape 
Out. Pistas, enigmas e mistério vão deixar você fascinado 
com o Escape Game. 

 
 www.escapeout.com.br | @escapeout 
 R. Dom José Lopes, 700 - Boa Viagem, Recife - PE,  
51021-370 
Terça a domingo 14h às 22h 
 (81) 3877-5214  | reservas@escapeout.com.br  
➢ Benefício oferecido: 25% de desconto 

25% 

 

 
ESCAPE OUT – Shopping Recife 
Divirta-se com o melhor dos Jogos de Fuga no Escape 
Out. Pistas, enigmas e mistério vão deixar você fascinado 
com o Escape Game.  

 
 www.escapeout.com.br | @escapeout 
 Shopping Recife - R. Padre Carapuceiro, 777 - Boa 
Viagem, Recife - PE, 51020-900 
 Todos os dias 9h às 22h 
 (81) 3877-5214  | reservas@escapeout.com.br 
➢ Benefício oferecido: 25% de desconto 

25% 

 

 
VENEZA WATER PARK 
Maior parque aquático de PE, com 90 mil metros 
quadrados de área totalmente voltadas para diversão e 
lazer. Possui mais de 30 atrações como toboáguas, 
piscina com ondas artificiais, rio lento, playgrounds 
infantis, tirolesa, restaurante, praça de alimentação, bar 
na praia e bar molhado. 

 
 www.venezawaterpark.com.br | @venezawaterpark 
 Avenida Dr. Claudio José Gueiros Leite, 10.050 – 
Maria Farinha, Paulista – PE 
 Funciona sempre aos finais de semana e feriados de 
setembro a março das 10h às 17h. Venda de ingressos 
no site, em casas lotéricas e nas bilheterias a partir das 
9h 
 (81) 3436-6363 | (81) 9 9748-6022  |  

 falecom@venezawaterpark.com 
➢ Benefício oferecido: Você poderá adquirir até 5 (cinco) 
ingressos com ATÉ 70% de desconto diretamente em 
nossas bilheterias de acordo com a tabela de descontos 
diferenciada do período. 

Até 
70% 

http://www.escapeout.com.br/
https://www.instagram.com/escapeout/
mailto:reservas@escapeout.com.br
http://www.escapeout.com.br/
https://www.instagram.com/escapeout/
mailto:reservas@escapeout.com.br
http://www.venezawaterpark.com.br/
https://www.instagram.com/venezawaterpark/
https://venezawaterpark.com.br/ingressos/
mailto:falecom@venezawaterpark.com


 

ENOTEL HOTELS & RESORTS 

 
Com incomparável hospitalidade e serviços de classe 
internacional em hotelaria, a equipe do Enotel Hotels & 
Resorts está sempre empenhada em tornar sua 
experiência única e muito especial. Somos apaixonados 
por hospedar. 

 
 https://www.enotel.com/ | @enotelhotels 
 
 Rodovia PE 09, Gleba 06 Granja São Paulo - Ipojuca 
 Funciona sempre aos finais de semana e feriados de 
setembro a março das 10h às 17h. Venda de ingressos no 
site, em casas lotéricas e nas bilheterias a partir das 9h 
 (81) 3436-6363 | (81) 9 9748-6022  |  

 reservas@enotel.com.br  

➢ Benefício oferecido:  
HOSPEDAGEM: 40% de desconto no sobre a tarifa de 
balcão (desconto não cumulativo), cuja reserva deverá 
ser efetuada no sistema de reservas ONLINE através do 
website utilizando o Promo Code: EDUCACAOFISICA e 
apresentação de documento de comprovação da 
associação no ato do check-in; 

DAY USE: 25% de desconto, por pessoa, sobre o valor 
publicado cuja reserva deverá ser feito por e-mail: 
reservas@enotel.com.br sendo necessário a 
apresentação de identificação do CREF12/PE no ato do 
check-in e os dependentes a apresentação de declaração 
emitida pela conveniada. 

Ver regulamento no site www.enotel.com 

Até 
40% 

 COMÉRCIO 
 

 

 
AD FITNESS 
Empresa especializada no comércio de aparelhos 
esportivos: máquinas, equipamentos e acessórios (em 
frente ao CREF12/PE) 
 

 @adfitnessbr | www.adfitnessbr.com.br 
 Rua Carlos de Oliveira Filho, 65 B - Prado - Recife/PE 
 Segunda a sexta 8:00 às 16:00 
  (81) 99134-4560 | adfitnessbr@gmail.com  
➢ Benefício oferecido: Desconto de 10% nas compras à 
vista ou à prazo de máquinas e equipamentos, 10% de 
desconto nas compras à prazo em acessórios e 20% de 
desconto à vista. 

 
 

Até 
20% 

https://www.instagram.com/venezawaterpark/
https://www.instagram.com/venezawaterpark/
https://venezawaterpark.com.br/ingressos/
mailto:reservas@enotel.com.br
https://www.instagram.com/adfitnessbr/
http://www.adfitnessbr.com.br/
mailto:adfitnessbr@gmail.com


 

 
REAL PAPELARIA 
Artigos escolares, papelaria, escritório, informática, 
descartáveis, limpeza, presentes e muito mais! 

 
 https://realpapelaria.negocio.site  | 
@realpapelaria10  
 Av. General San Martin, 625 – Cordeiro – Recife – PE 
 Segunda a sexta 8h as 18h e sábados 8h às 12 h 
 (81) 3132-4142 | 99392-0167   
 realpapelaria10@gmail.com    
➢ Benefício oferecido: Desconto de até 30%. 

 

Até 
30% 

 SERVIÇOS 
 

 

 
MEMORIAL GUARARAPES – SERVIÇO FUNERAL 
Serviço funeral – Desde 2010 com comodidade e conforto 
para que momentos de despedidas sejam realizados com 
dignidade e respeito.  

 
 
www.memorialguararapes.com.br|@memorial_guararapes 

 BR 101 Contorno, km 79,3 – Jardim Jordão – Jaboatão 
dos Guararapes – PE - CEP: 54320-230  
 Plantão 24h 
 (81) 3462-7746 / 9641-2200 (Plantão 24h) 
contato@memorialguararapes.com.br 
➢ Benefício oferecido: 5% de desconto nos serviços 
funerais 

5% 

 

 
MEMORIAL GUARARAPES – CEMITÉRIO E 
CREMATÓRIO 
Cemitério e crematório  

 
 
www.memorialguararapes.com.br|@memorial_guararapes 
 BR 101 Contorno, km 79,3 – Jardim Jordão – Jaboatão 
dos Guararapes – PE  - CEP: 54320-230 
 Plantão 24h - contato@memorialguararapes.com.br 
 (81) 3462-7746 / 9641-2200 
➢ Benefício oferecido: 5% de desconto nas aquisições 
preventivas de jazigos, ossuários, cremação, cinerários 
 

5% 

 

 
LAVA JATO CHAGAS 
Desde 2015 nos serviços de lavagens, polimento, 
higienização e revitalização de pintura. Possui espaço 
para lanches e refeições com TV a cabo e wi-fi (em 
frente ao CREF12/PE) 

 
 lavajatochagas0@gmail.com 
 Rua Carlos de Oliveira Filho, nº 65 – Prado – Recife – 
PE  
 (81) 3227-9031 / 98899-7728/ 99664-9820 
➢ Benefício oferecido: 15% de desconto lavagens 
(simples, com óleo, de motor, de banco, de carpetes), 

15% 

https://realpapelaria.negocio.site/
https://www.instagram.com/realpapelaria10/
mailto:realpapelaria10@gmail.com
http://www.memorialguararapes.com.br/
http://www.memorialguararapes.com.br/
mailto:lavajatochagas0@gmail.com


polimento, higienização e revitalização de pintura. 
Aceita todos os cartões de crédito.  

 

 
ADERVAL JR FOTOGRAFIA 
Fotografia de eventos e books externos 

 
 @adervaljr_fotografia | @adervaljr_fotografiakids 
 adervalfotografia@gmail.com  

 (81) 99541-3048  
➢ Benefício oferecido: 30% de desconto para book 
externo de 2ª a 5ª feira e 10% de desconto para fotos 
em eventos 

Até  
30% 

 

 

FERNANDO DEDETIZAÇÃO 
Controle de pragas urbanas desde 2000 - Produtos de 
primeira linha, mais eficientes e menos agressivos ao 
meio ambiente, todos registrados no Ministério da 
Saúde. Regularizada junto a ANVISA com as Certidões e 
Licenças. 
 

 
www.fernandodedetizacao.com.br|@fenandodedetizacao 
 R. São Francisco, 17 - Vila Torres Galvão, Paulista - PE, 
53403-120 - contato@fenandodedetizacao.com.br 
 Atendimento escritório: Segunda à Sexta – 8h às 18h 
e atendimento operacional: Segunda à Quinta – 24h / 
Sexta – 8h às 22h/ Sábado – 8h às 20h 
 (81) 3371.7942 • 9 8854.0075  • 9 8861.4711 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto em todos os 
serviços 

 

10% 

 

 
FAXINA MAIS 
Desde 2014 nos serviços de limpeza residencial, 
comercial, pós obra, pré-mudança, eventos, vidros e 
passadeira. 
 

 @faxinamais  
 R. Padre Carapuceiro, 968 - Sala 1502 - Boa Viagem, 
Recife - PE, 51020-280 - contato@faxinamais.com 
 Segunda a sábado 8:00 às 18:00 e domingos e 
feriados sob consulta 
 (81) 99743-7446  
➢ Benefício oferecido: 5% de desconto 

5% 

 

 

VERÔNICA ALVES PERSONAL ORGANIZER 
Personal Organizer – Certificada - Residência, Baby, 
mudança e consultoria 
 

 @conkisses.organiza 
 veralval18@gmail.com 
 (81) 98840-9118  
➢ Benefício oferecido: 20% de desconto nos serviços 

20% 

https://www.instagram.com/adervaljr_fotografia/
https://www.instagram.com/adervaljr_fotografiakids/
mailto:adervalfotografia@gmail.com
https://fernandodedetizacao.com.br/index.php/fernando-dedetizacao-2/
http://www.fernandodedetizacao.com.br/


prestados de personal organizer (consultoria e execução 
de projetos na área de organização residencial) 

 

 

GUYMAR GRÁFICA DGITAL 
Serviços de impressão, xerox, encadernação, banner, 
adesivos, cartaz, cartão de visita, plasificação, panfletos,  
faixas, placas, pvc, canecas, copos, escaneamento, 
carimbos, crachás, imã. 
 

 @guymargraficadigital 
 Av. Barão de Souza Leão, 707 – LOJA 01 – Boa 
Viagem, Recife – PE – CEP: 51.030-300 |  
 guymar.marcelo@gmail.com   
 Segunda a sexta 8:30 às 18:00 e Sábado 8:00 às 12:00 
 81 3034.7970 / 98877.0931   
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto para 
pagamentos em espécie ou transferência bancária.  

10% 

  

 
FAVELA BARBER SHOP 
Barbearia de qualidade e ambiente descontraído 

 
 @barbershopfavela  
 Av. Conselheiro Aguiar, 236 – Pina – Recife – PE 
 Segunda a sexta, das 09h às 20h. Sábado das 09h às 
19h 
 (81) 3032-3475  
➢ Benefício oferecido: desconto de 10% nos serviços de 
corte, barba, combo, progressiva, hidratação, manicure, 
pedicure, massagem relaxante e modeladora, drenagem 
linfática, microagulhamento, limpeza e revitalização de 
pele. 

10% 

 

 
ATELIER LAIS KALLIANY 
Ajustes de roupas masculinas em maquinário industrial 
com especialidade em alfaiataria 
 

 @atelierlaiskalliany 
 Barão de Souza leão 707, Sala 101b - Edf. Rubi – Boa 
Viagem – Recife - PE 
 Segunda a sexta 8:00 às 18:00 e sábado 8:00 às 15h 
 (81) 98635-2502 | 99770-0454   
 laiskallianycelestino26@gmail.com 
➢ Benefício oferecido: Desconto de 20% para 
pagamentos em dinheiro e 10% pagamentos em cartão 
de débito. 

Até  
20% 

mailto:guymar.marcelo@gmail.com
mailto:laiskallianycelestino26@gmail.com


 

 
LÍDER BORDADOS – Centro 
Personalização de peças em bordado digital 

 
 @liderbordadosloja 
 Av. Dantas Barreto, 793 - São José, Recife - PE,  
 Seg/sex 09:00h às 17:30h - Sábado 09:00h às 15:00h 
 (81) 99229-6604  - 3224-6863 

liderbordados@hotmail.com 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto em produtos e 
serviços (roupas em geral, fardamentos, acessórios, 
quadros, chaveiros, jalecos, toalhas) 

10% 

 

 
LÍDER BORDADOS – Boa Viagem 
Personalização de peças em bordado digital 
 

 @liderbordadosloja 
 R. Barão de Souza Leão, 367 – Loja 3 - Boa Viagem 
Recife - PE, 51130-020 
 Seg/sex 09:00h às 17:30h - Sábado 09:00h às 15:00h 
 (81) 98878-3850  - (81) 3461-3850 
liderbordados@hotmail.com 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto em produtos e 
serviços (roupas em geral, fardamentos, acessórios, 
quadros, chaveiros, jalecos, toalhas) 

10% 

 

 
ECO CLEAN 
Empresa especializada em higienização a seco de 
estofados em geral (sofá, colchões, puffs, tapetes, 
bancos automotivos) 
 

 @ecocleanseco 
 adeniltoned2014@gmail.com 
 Atendimento em domicílio por agendamento 
 (81) 9522-9815 / 99726-2471 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto em todos os 
serviços de higienização a seco (qualquer tipo de 
estofado: sofá, colchões, bancos de carro) 

10% 

 

 
ÁDYLA LIRA DESIGN GRÁFICO 

Designer gráfico, pós-graduada em Marketing. 

Logotipos, identidades visuais, social media, design 

impresso ou digital.  

 
 www.behance.net/adylalira_designer | 
@adylalira_designer 
 Atendimento online ou agendado. 
 Segunda à sexta das 8h às 18h 

 (81) 98720.5990   | adylalira@gmail.com  
➢ Benefício oferecido: 25% de desconto em criação de 
identidade visual, logotipo e materiais gráficos para 
Personal Trainer, layout de ficha de treinamento, 
brindes, camisa, fardamento, cartão de visita, conteúdo 

10% 

http://www.behance.net/adylalira_designer
https://www.instagram.com/adylalira_designer/
mailto:adylalira@gmail.com


para redes sociais e consultoria em marketing para 
portadores do CREF. 

 

 

PELO ZERO DEPILAÇÃO 
Especializado em depilação expressa, oriental e design 
de sobrancelhas. Atendimento feminino e masculino. 
 

 www.pelozerodepilacao.com.br  | @pelozero.recife  
 Rua Padre Luiz Marques Teixeira, 170 - Boa Viagem, 
Recife - PE, 51021-530 
 Segunda a sexta 9h as 19h e sábados 9h às 18 h 
 (81) 3040-8533 |(81) 99801-8010  |  
 recife@pelozerodepilacao.com.br   
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto nos serviços de 
depilação, não sendo cumulativo com outras promoções. 
  

10% 

 

  

YAMAMOTO ARQUITETURA 
Projetos arquitetônicos, arquitetura de interiores 
residencial e comercial e consultorias. 

 
 @tatiyamamoto_arq 
 Segunda a sábado 8h as 20h 
 (81) 99864-2000  |  
 tatiyamamotoarq@gmail.com 
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto em todos os 
serviços da arquiteta (consultoria, arquitetura de 
interiores, designer e paisagismo)  

 

10% 

 

RODRIGUES ASSESSORIA CONTÁBIL 
Assessoria nas áreas: fiscal, contábil e departamento 
pessoal.  

 
 www.rodrigues.cnt.br | @rodrigues_cnt 
 R. Coelho Leite, 57 - Santo Amaro, Recife - PE 
 Segunda a sexta 8h às 12h e 13h às 18h 
 (81) 3421-9095 | 98667-9899  

 ➢ Benefício oferecido: 15% de desconto nas 
assessorias 

15% 

 

 

STUDIO ALINE FINOS FIOS 
Oferece serviços de beleza em geral como escovas 
progressivas, coloração, manicure e limpeza de pele. 
 

 @studio.aline.finos.fios 
 Trav. Claudio Brotherhood, 112 - Cordeiro – Recife – 
PE 
 Terça a sábado 9h as 18h 
 (81) 99712-3528   
 alinegorete.batinga@hotmail.com    
➢ Benefício oferecido: 10% de desconto nos serviços de 
beleza. 
  

10% 

http://www.pelozerodepilacao.com.br/
https://www.instagram.com/pelozero.recife/
mailto:recife@pelozerodepilacao.com.br
https://www.instagram.com/tatiyamamoto_arq/
mailto:tatiyamamotoarq@gmail.com
http://www.rodrigues.cnt.br/
https://www.instagram.com/rodrigues_cnt/
https://www.instagram.com/studio.aline.finos.fios/
mailto:alinegorete.batinga@hotmail.com


 

 

CARGLASS / Disk Reparo  
Empresa especializada em acessórios e reparos 
automotivos. (vidros, faróis, lanternas e retrovisores, 
pintura, super martelinho). Disponibilizamos o serviço 
inovador de reparo rápido resolvendo seu problema em 
poucas horas, sem que você precise deixar seu veículo 
na oficina. Nossos serviços seguem padrões 
internacionais, com total infraestrutura e atendimento 
personalizado. 

 www.carglass.com.br / @carglassbrasil 
 Av. Eng. Abdias de Carvalho, 175 – Madalena - Recife 
 Segunda a sexta 08h às 17h e sábado 08h às 12h 
 (81) 9106-9223   4003-3913 
 lojarecife@carglass.com.br 
➢ Benefício oferecido: 20% de desconto em todos os 
serviços Super Martelinho e reparo rápido e oferecerá 
01 impermeabilização grátis para os que efetuarem a 
troca de para-brisa. 

20% 

 

RVE SOLUÇÕES   
A empresa RVE SOLUÇÕES oferece serviços de alta 
eficiência e qualidade em imunização contra pragas 
urbanas (baratas, formigas, aranhas, traças, escorpiões, 
pulgas, carrapatos, polias cupins e ratos) e serviços de 
móveis planejados. Aceitamos cartões de crédito, boleto 
bancário e voucher. 

 rvesolucoes-ueniweb.com / @rvesolucoes 
@rvemoveisplanejados 
 Av. Joaquim Nabuco, 1422 - Guadalupe - Olinda 
 Segunda a sábado 08h às 17h30 
 (81) 3241-2300  (81) 98249-3911   
➢ Benefício oferecido: 30% sobre o valor da nossa tabela 
de comercialização. 

30% 

 

 

KIKOS 

 
Pioneira no segmento fitness no Brasil, há mais de 30 
anos, a Kikos desenvolve equipamentos fitness de 
qualidade com inovação e tecnologia, que têm como 
foco motivar pessoas a cuidarem de sua saúde e bem-
estar. 

 https://www.kikos.com.br/ @kikosoficial 
 Av. Conselheiro Aguiar, 1739 - Boa Viagem, Recife 
 Segunda à sexta 09h às 20h, sábados das 09h às 18h 
 (81) 3877-5270  (81) 9.8979-5530 
➢ Benefício oferecido: 25% de desconto em todos os 
itens dispostos na LOJA FÍSICA, sito Av. Conselheiro 
Aguiar, 1739 – Boa Viagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

 

http://www.carglass.com.br/
https://www.instagram.com/carglassbrasil/
http://www.carglass.com.br/
https://www.instagram.com/carglassbrasil/

