




ALIMENTAÇÃO

Restaurante Fassarela | (32)3721-3061

Restaurante Colher de Pau | (32)3722-0862

7% de desconto a vista, 3% no cartão de débito 
e 10% em cartão de crédito.

10% de desconto a vista e 5% de desconto no 
cartão de crédito ou débito.

COMÉRCIO

Óticas Carol | (32)3721-0819

17% de desconto para lentes e armações de 
óculos ( até 5x no cartão) e 7% de desconto 
(até 10x no cartão).

Lava e Leva | (32)3722-3218
10% desconto (5 peças) - Plano Básico / 8% desconto 
(10 peças) - Plano 01 / 6% desconto (20 peças) -
Plano 02/ 4% desconto (30 peças) - Plano 03 / 
2% desconto (50 peças) - Plano 4 /  5% desconto 
- Peças avulsas.

ELP Gás | (32)3722-2436

R$5,00 de desconto no Gás de Cozinha de 13kg.

Laboratório Ótico | (32)3728-0002
50% de desconto na consulta e exame médico, 20% 
nas compras a vista e 15% nas compras a prazo.
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EDUCAÇÃO

PBF Inglês/Espanhol | (32)3722-7060

CCAA | (32)3721-3137
30% de desconto nas mensalidades para os 
alunos  e 15% de desconto nas mensalidades 
para colaboradores de todas as empresas.

20% de desconto nas mensalidades dos 
cursos de Inglês e Espanhol.

CCI | (32)3728-3311
10% de desconto nas mensalidades

Drogamédica | (32)3722-6000
30% de desconto para os colaboradores 
da FCV  e Covepe. 30% de desconto para 
colaboradores e alunos descontando em 
folha.

Pharmavida | (32)3722-1699

20% de desconto nos produtos

FARMÁCIA



COMÉRCIO

10% de desconto em todos os serviços 
ofertados e 20% no serviço de 
micropigmentação.

Mr Cat | (32)3721-7754
10% de desconto em seus produtos.

UNIDAS Aluguel de Carros | (32)3721-0700
45% de desconto em aluguel de carros 
(Parceria com a matriz de Muriaé e filial em 
Rio das Ostras)

ESTÉTICA

Não + Pelo | (32)3722-4183
20% de desconto em serviços como: 
fotodepilação em qualquer área.

Sobrancelhas Design | (32)98713-1308
12% de desconto em serviços na 
sobrancelha, 10% na depilação do buço 
e 10% na linha de produtos.

Kátia Campos | (32) 98856-6656
20% de desconto em serviços como: 
Limpeza de Pele, peeling, microagulhamento 
facial, hidratação profunda da pele, redução 
de gordura localizada, celulite, e estrias, 
criolipólise, e depilação a laser.

Espaço Suze e Equipe | (32)3722-6492

EDUCAÇÃO



MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Casa Deco | (32)3721-5733
10% de desconto nos produtos.

WP Vilela | (32)3722-7032
10% de desconto nos produtos.

ODONTOLOGIA

Vencis Odontologia | (32)3722-2783
Benefícios para quem aderir ao cartão 
do programa Saúde Bucal

COMUNICAÇÃO

VIP Impressão Digital | (32)98806-0043
10% de desconto em serviços de impressão 
como banner, adesivos, apostilas, xerox, 
recarga de cartuchos, cartuchos eprodutos 
personalizados como copo, canetas, mousepads. 

Clínica Odontológica | (32)3722-2783
15% de desconto em todos os tratamentos. 
Pagamento em até 10 x sem juros no cartão 
de crédito e descontos adicionais conforme 
forma de pagamento;



10% de desconto nos produtos.

ODONTOLOGIA

Benefícios para quem aderir ao cartão 
do programa Saúde Bucal

COMUNICAÇÃO



CONTRA CAPA

1 - Descontos concedidos mediante  a apresentação  
      do crachá funcional;

2 - Pagamentos feitos diretamente  com o  
        prestador de serviço/loja;

3 - Sem vínculo com a folha  de pagamento;

4 - Consulte anteriormente a  disponibilidade do  
       desconto para seus dependentes.

5- Descontos válidos até AGO/2018. 
      Sujeitos a alteração.


