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Clube de Desconto - Parceiros
Empresa
Desconto
Desconto para se associar ao Clube da AABB: isenção da taxa
de adesão, no valor de R$ 700,00 e mensalidade igual à que é
AABB Salvador paga atualmente pelos sócios efetivos – funcionários do Banco
do Brasil - no valor de R$ 156,00. Telefone: 71-2106-8250
http://www.aabbsalvador.com.br/2013/
http://www.infinityacademia.com.br/ Desconto: 15% sobre a
tarifa balcão, não cumulativo com outras promoções. Exceto
Academia Infinitty
para os planos mensais avulsos. 10% para os serviços dermato
funcionais do SPA. Contato: 71-3038-8000
Academia
10% nas mensalidades
Physical Club
Desconto de 5% nas modalidades Ginástica, Musculação, Body
Pump, Body Combat, Body Step, Power Jump,
Academia Podium Condicionamento, RPM (Spinning Bike), Ritmos, Zumba,
Natação, Hidroginástica, Pilates, Muay Thai. Contato: (71) 33567374
Fundada em 1982, a Sociedade Beneficente dos Sargentos e
Subtenentes da Polícia Militar de Itaberaba oferece aos
servidores públicos estaduais, principalmente do interior do
Clube da
estado, uma ampla infraestrutura para lazer e entretenimento:
Sociedade dos
piscina (adulto e infantil), campo de futebol (com iluminação),
Sargentos e
espaço coberto para festa, serviço de bar e churrasqueira
Subtenentes da
coletiva. O espaço possibilita a realização de eventos culturais,
PM - Itaberaba
show musical, festa de aniversário, etc. Contato: 75-991453820/sbsipm@bol.com.br. Desconto: 30% de desconto sobre a
taxa de adesão e 30% de desconto sobre a mensalidade
A Contours é feita sob medida para a mulher contemporânea,
Contours que carece de um tempinho para dar conta de tudo o que
Academia para
importa. Milhares de clientes pelo mundo ficam mais saudáveis,
mulheres
mais durinhas e mais dispostas graças aos nossos treinos de 30
minutos.
O Costa Verde Tênis Clube é voltado para promoção e
aperfeiçoamento da prática do jogo de tênis, atividades
esportivas e de convivência. Conta com uma infraestrutura
organizada em cerca de 53.800 m². Possui quadras e campos,
conjunto aquático, dois salões entre outros equipamentos.
Costa Verde
Desconto / Benefício: Plano Individual: taxa de adesão R$
Tênnis Clube
100,00 e mensalidade R$ 320,00 (inclui dependentes). Plano
Corporativo: secretarias com adesão acima de 30 servidores o
valor mensal por pessoa fica R$ 115,00.
*Acima de 50
servidores o valor mensal pode chegar até R$ 80. Contato: (71)
3367-9805 / gerencia@costaverdetenisclube.com.br.
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Academias e Esportes

Empresa

Desconto
Studio de pilates que funciona de segunda a sexta-feira, das
6h30 às 20h, e aos sábados, das 7h às 11h. Ligue para agendar
uma aula experimental. Desconto: 10% do plano mensal e 20%
Nétser Pilates
na avaliação corporal. Duas vezes na semana o valor com
desconto é R$ 174,00 e para três vezes por semana é R$ 203,00.
Contato: 71-98714-9092 https://pt-br.facebook.com/netserpilates
A Oficina de Pilates Rosana Drummond desenvolve atividades
voltadas para saúde e qualidade de vida. Desconto: O servidor
tem 5% de desconto sobre a mensalidade para até 3 seções de
Oficina de Pilates Pilates por semana, 20% sobre a mensalidade das aulas de
Rosana
Polidance e Yoga; 30% de desconto na Avaliação
Drummond
Fisioterapêutica para Pilates. Horário funcionamento: Segunda à
Sexta, das 06h00 às 20h30; Sábado das 07h00 às 11h00. Formas
de pagamento: dinheiro à vista,cheque e débito. Contato: 71
4141-2420 / 3022-8448 / contato@oficinadepilates.com.br
A OX Academia disponibiliza uma gama de serviços: avaliação
física e nutricional, alongamento, step, jump, abdome,
localizada, circuito, suingue baiano, musculação e clube de
Ox Academia
corrida. Desconto: 10% Contato: 75-3276-4844 (Ribeira do
Pombal) e 75- 3271-1709 (Euclides da Cunha)
www.oxacademia.com.br
A Spin Up oferece ambiente agradável e equipado para prática
esportiva dividida em três modalidades: spinning, funcional
fight, fit dance, treino funcional e yoga. O objetivo é
proporcionar a melhora do condicionamento físico, da
consciência corporal e desenvolvimento integral da saúde.
Possui profissionais qualificados e equipamento de última
Spin Up
geração como a bike Keiser M3i adaptada ao sistema SPIVI que
coleta dados da performance de cada usuário. Horário de
funcionamento: Segunda a Sexta-feira, das 06h00 às 22h00 /
Sábados, Domingos e Feriados, das 08h00 às 12h00. Contato:
2137-2515 Desconto: 10% de desconto sobre os planos Spin
UP 1, Spin UP 5, Spin UP 10, Spin UP 20 e Spin UP 30.
O Clube oferece avaliação física, orientação nutricional e
atividades físicas funcionais ao ar livre como corridas e
caminhadas. Tem como objetivo incentivar as pessoas na busca
da qualidade de vida através da prática regular de Atividade
Física e de Hábitos Saudáveis. A matrícula é R$ 70,00 e
Studio Core
mensalidade R$ 60,00. O aluno ganha na matrícula a avaliação
física, nutricional e camisa do Studio Core. Contato: 75-92086842 /75-99144-4114 Desconto: 15% desconto sobre as
mensalidades e 15% sobre o treinamento funcional integrado.
https://www.facebook.com/coreclubedecorrida
http://terrasolbike.com.br/ Desconto: 10% de desconto na
Terrasol Bike &
compra de produtos e serviços com pagamento à vista (dinheiro
Café
ou débito). Contato: 71 3027-7776
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Empresa

Desconto
Com mais de 20 anos de experiência no mercado de locação de
veículo, a Lupa Aluguel de Carros é uma empresa que pensa na
sua satisfação. Aqui você conta com toda a eficiência do nosso
atendimento para locar um veículo sem demora e com a certeza
de estar dirigindo um carro novo e seguro, ideal para momentos
de lazer ou trabalho. Aberta sete dias da semana, 365 dias do
Lupa Rent a Car
ano, a Lupa disponibiliza uma Central de Atendimento 24 horas
para oferecer uma maior comodidade e agilidade no seu
atendimento. Desconto: 30% sobre o valor das diárias balcão
para todos os grupos de veículos (o desconto não incide sobre a
proteção do veículo) . Não cumulativo com outras promoções
Contato: (71) 3461-2000 http://www.luparentacar.com.br/
Scala Aluguel de Carros atua no mercado da Bahia desde 1989
focada no aluguel diário, mensal e terceirização de frota,
oferecendo um atendimento personalizado e com agilidade. Uma
equipe qualificada e comprometida e uma frota diversificada de
Scala Aluguel de variadas marcas e modelos Endereço: Av. ACM, nº 846, Edf.
Carros
Max Center - Sala 242, Itaigara - Salvador Contato: 71-33585510/3019-5510/3143-9351 Desconto: 20% sobre o valor das
diárias no balcão, para todos os grupos de veículos (o desconto
não incide sobre a proteção do veículo). Não cumulativo com
outras promoções www.scalarent.com.br
Endereço: Av. Paulo VI, nº 808, Pituba, Salvador Contato: (71)
Castelle
3354-2871 Desconto: Aluguel de roupas: 15% . Salão Beleza:
10%. http://www.castelle.com.br/
Há três décadas no mercado de aluguel de roupas para festas e
casamentos a Só à Rigor têm uma coleção de trajes masculinos,
Só A Rigor
femininos, infantil e noivas. Endereço: Av. Paulo VI, nº 400,
Pituba, Salvador Contato: (71) 3248-6003 Desconto: 15% à
vista www.soarigor.com.br
Aluguel de fantasias para qualquer tipo de evento: festas,
formaturas, casamentos, aniversários, escolares, desfiles e
publicidade Endereço: Alameda dos Umbuzeiros, nº 347,
Tic Tac Fantasias
Caminho das Árvores, Salvador Contato: (71) 3358-1919
Desconto: 30% de janeiro a julho e 15% de agosto a dezembro.
http://tictacfantasias.com.br/site/
Endereço: Av. Luiz Viana, nº 6.700 - Trobogy, Salvador
Contato: 71 3198-4000 ou 71 3198-4047
Brune - Renaul
http://www.brune.com.br/ Desconto: 20% funilaria e pintura;
15% peças, serviços e acessórios. Obs: Descontos aplicados
sobre o preço de tabela, exceto sobre condições promocionais.
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Empresa

Automóveis/oficinas

Chevrolet

Automóveis/oficinas

CRIMAC Comercio e
Instalação de Ar
Condicionado

Automóveis/oficinas

Cristo Rei - Peças
e Acessórios

Automóveis/oficinas

Ford

Automóveis/oficinas

Gcar Auto Center

Automóveis/oficinas

Grupo MC - Fiat,
Ford e Renault

Automóveis/oficinas

Jacuípe Veículos Fiat

Desconto
Desconto: Bônus de até 3mil na compra de carros novos. Os
valores dos descontos variam a cada mês. Para ter acesso ao
desconto, os servidores devem fazer um cadastro no site do
Programa Amigos Chevrolet, www.amigoschevrolet.com.br,
informar o login senha informados após o resgate do Cupom.
(Faça o resgate do cupom para receber o login e senha para o
primeiro acesso ao site - ver abaixo) Após o cadastro é
necessário imprimir a carta-bônus que, apresentada junto com o
último contracheque e a carteira de identidade, garante o
benefício ao servidor no ato do pagamento do veículo. Para a
sua segurança, não forneça seus dados pessoais às
concessionárias, emita a sua carta e a leve já impressa para
faturamento do veículo.
Endereço: Av. Vasco da Gama, nº 936, Rio Vermelho, Salvador
Contato: (71) 3334-5111 http://www.crimac.com.br/ Filial: Av.
Waldemar Falcão,nº 3076 - Brotas Desconto: 5% na instalação,
10% em peças e 15% em serviços
Endereço: Rua General Argolo, nº 79, Baixa de Quintas, São
Cristóvão, Salvador Contato: 71-3244-4793 e 3255-0606 ou 713377-2670/3377-6241 Filial: Av. Otávio Mangabeira 20, São
Cristóvão Desconto: 15% em peças e serviços
Descontos de até 10% na compra de veículos novos. Desconto
aplicado sobre o valor disponível no site www.ford.com.br.
Consulte uma concessionária perto de você.
A G CAR possui estrutura para solucionar os mais variados
problemas ou desafios estéticos que seu carro possa ter. A
empresa oferece os serviços: mecânica, alinhamento, injeção
eletrônica, balanceamento, limpeza de bico, autopeças,
suspensão, freios, pneus, baterias, troca de óleo, vidro, trava,
alarme e som. Endereço: Estrada Feira - São Gonçalo, nº 555,
Tomba, Feira de Santana Contato: 75-3616-0016
http://www.gcarautocenter.com.br/ Desconto: 5% em pneus e
peças e 10% em serviços. Exceto produtos em promoção
Acesse http://grupomcparcerias.com.br/ e veja as ofertas
Desconto: 20% funilaria e pintura; 15% peças, serviços e
acessórios. Obs: Descontos aplicados sobre o preço de tabela,
exceto sobre condições promocionais.
Endereço: Av. Presidente Dutra, nº 1.180, Centro, Feira de
Santana Contato: 75 3602-6630, 75 3602-6611 e 75 3617-7718
Filial: Av. Eduardo Froes da Mota, nº 825, Santa Mônica - Feira
de Santana Desconto: 20% funilaria e pintura; 15% peças,
serviços e acessórios. Semi-novos garantia em dobro. Obs:
Descontos aplicados sobre o preço de tabela, exceto sobre
condições promocionais. Acesse
https://grupomcparcerias.com.br/ e gere seu voucher
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Desconto
Endereço: Av. Presidente Dutra, nº 2.771, Santa Mônica, Feira
de Santana Contato: 75 3603-1100 e 75 3603-1146 Acesse
Jubiabá
https://grupomcparcerias.com.br/ e gere seu voucher Desconto:
Veículos - Renault 20% funilaria e pintura; 15% peças, serviços e acessórios. Seminovos garantia em dobro. Obs: Descontos aplicados sobre o
preço de tabela, exceto sobre condições promocionais.
Desconto: 10% sobre o preço de tabela das baterias Entrega em
Lig Lig Baterias domicílio Telefone: 71 3412-4090 /9-8687-8008
comercial@ligligbaterias.com.br
Endereço: Av. Manoel Dias da Silva, nº 781, Pituba, Salvador
Contato: (71) 3321-1600 / 3167-5555 Nazaré e Pituba (71) 31819794 e 3178-4253 Filial: Rua Djalma Dutra, nº 117 - Nazaré
Mary Rei
Desconto: 20% em serviços mecânicos, 10% em peças (exceto
peças compradas direto na concessionária) pintura: 10% OBS:
Desconto não válido para peças de chaparia
http://www.maryrei.com.br/
SERVIÇOS - Estofados residenciais em geral - Limpeza
Ecológica Delivery em Veículos: Limpeza Teto, Painel,
Estofados do bancos, Limpeza do Motor, Revitalização em
Plásticos, Hidratação de Couro, Impermeabilização em Tecidos,
NCARS Delivery
Cadeira Infantil Automotiva, Fluído para Radiador anticorrosivo
Limpeza a Seco
e dentre outros serviços Endereço: Rua Flamengo, 57, Casa 7 Automotiva e
Itapuã, Salvador - BA Contato: (71) 3019-0211 - WhatsApps
Residencial
(71) 99181-1819 / 99274-8609 / 99326-3472 / E-mail:
carpiocomercio@gmail.com / www.instagram.com/ncars.bahia
www.facebook.com/ncarsbahia Desconto: 15% a 25% sobre
serviços. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito!
Endereço: Av. Presidente Dutra, nº 849, Centro, Feira de
Santana Contato: 75 3602-4900 ou 75 3206-4980
https://grupomcparcerias.com.br/ Desconto: 20% funilaria e
Norauto Veículos
pintura; 15% peças, serviços e acessórios. Semi-novos garantia
em dobro. Obs: Descontos aplicados sobre o preço de tabela,
exceto sobre condições promocionais.
Serviços: funilaria, pintura, mecânica, manutenção de sistema
elétrico, pré-inspeção, lavagem geral, espelhamento, polimento,
revisão de viagem, instalação de acessórios, limpeza de arcondicionado, conserto de banco e troca de vidros. Trabalhamos
com seguradoras. Endereço: Rua Adutora de São Cristovão,
Oficina.Com
03 - São Cristovão. Logo após posto BR primeira entrada depois
da casa de rações Pro Rural. Salvador - BA Contato: (71) 32523017 / (71) 98192-5071 Claro / whatsapp / (71) 99998-2010 /
oficina.com@hotmail.com Desconto: Oferece: 10% em cartões
de crédito e débito e 15% a vista. Aceitamos todos os cartões de
crédito e débito.
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Automóveis/oficinas
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Bem-estar/Qualidade de
vida

Equilíbrio do
Corpo

Bem-estar/Qualidade de
vida

Puri Água Purificadores de
Água.

Desconto
A Pit Stop Car Center oferece aos seus clientes peças originais
nacionais e importados Endereço: Av. Vasco da Gama, nº 491,
Rio Vermelho, Salvador Contato: (71) 3334-1425
http://www.pitstopcarcenter.com.br/ Desconto: 5% em peças e
pneus (exceto promoções).
A Retirauto tem a missão de levar tecnologia de ponta,
atendimento de ponta, atendimento de alto nível. Endereço: Av.
Heitor Dias (Via Expressa) Nº 98, Retiro, Salvador Contato:
(71) 3082-9999 Desconto: 15% em peças e mão de obra e 10%
em acessórios. http://www.retirauto.com.br/
A Sustenta Car – Limpeza Automotiva Sustentável, é uma
empresa prestadora de serviços que limpa veículos leves e
pesados a seco com muita eficiência e a mais alta qualidade de
serviços e produtos para o veículo. Nosso compromisso consiste
em superar a expectativa agregando valores de fortalecimento e
expansão, conquistando a lealdade e a fidelização dos clientes ao
fornecer comodidade, conforto, segurança e o melhor
atendimento. Endereço: Serviço a domicilio. Cidade: Salvador
Contato: 71-4101-5620 / 71-99236-7998
https://m.facebook.com/SustentaCar-817354368305324/
Desconto: Serviços para carro: 20% de desconto no
enceramento, 10% de desconto para higienização interna de
banco de couro e limpeza de motor, 20% para higienização
interna banco de tecido. Serviços para estofado: 20% para sofás,
10% para poltronas, 20% colchões e 10% para cadeiras (mínimo
4).
Endereço: Av. Luis Viana Filho 8544, loja 127, 1 piso,
Shopping Paralela, Salvador Contato: 71-3360-1993
http://www.equilibriodocorposalvador.com.br/ Desconto: 15%
para pagamento em dinheiro e 10% em cartão. Desconto não
cumulativo com outras promoções.
Desde 1984, a marca Europa é líder e referência em
equipamentos para filtragem e purificação de água do Brasil,
com dedicação exclusiva no desenvolvimento de novas
tecnologias e produtos que fazem parte da vida de milhões de
usuários Endereço: Av. Joana Angélica, nº 159, sala 503,
Centro, Salvador Contato: 71-3322-0068 / 71-8706-2025 / 99369618. Desconto: 20% de desconto à vista ou em até 3 vezes sem
juros para linha de purificadores Natural e 10% para
parcelamento em até 6 vezes. Linha Refrigerada com desconto
de 10% para pagamento à vista ou até em até 6 vezes. Ou
pagamento sem desconto em até 10 vezes sem juros. Entrar em
contato com Sra. Vera.
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Bem-estar/Qualidade de
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Saúde em Dia

Bem-estar/Qualidade de
vida

Soft Salvador Purificadores de
água

Bem-estar/Qualidade de
vida

Sonora Centro
Auditivo

Bem-estar/Qualidade de
vida

Spa One

Bem-estar/Qualidade de
vida

Vitalmed

Desconto
Saúde em Dia é uma empresa especializada em produtos para
diabéticos. O servidor encontra uma diversidade de produtos:
diagnóstico pra diabetes, dietéticos, farmacêuticos, drogaria,
higiene pessoal e perfumaria. Endereço: Avenida Paulo VI,
355, Ed. SR Center , Loja 1, Térreo - Pituba, Salvador Contato:
71 3240-8554 / 7138 / email saudeemdia.ba@gmail.com /
www.lojasaudeemdia.com.br
http://www.lojasaudeemdia.com.br/ Desconto: 5% de desconto
em insulinas e demais medicamentos, 10% em materiais de
diagnósticos, higiene pessoal e acessórios e 15% em produtos
alimentícios. Formas de pagamento em dinheiro a vista, no
crédito em até 3x sem juros e no débito.
Purificadores da Linha Branca Água Natural e Gelada - R$
929,00 de 6 vezes. Purificadores da Linha Prata, Preta e Cereja
Água Natural e Gelada - R$ 929,00 de 6 vezes. Purificador Plus
Branco Água Natural e Gelada (empresarial) - R$ 1.029,00 de 6
vezes. Purificador Plus Prata, Preta e Cereja Água Natural e
Gelado (empresarial) - R$ 1.029,00 de 6 vezes. Endereço: Av.
Fernandes da Cunha, nº 340 Ed. Sirius, Mares, Salvador
Contato: 71 3415-4488 / 4487 / 4490 / 4483 / 4496
http://www.softsalvador.com.br/ Filial: Mundo dos Filtros
(Shopping Caboatã) Desconto: 5% a vista e no cartão
A Sonora Centro Auditivo é uma empresa especializada em
reabilitação auditiva, há 25 anos, com estacionamento e
confortáveis instalações. Promove reabilitação auditiva através
da comercialização de aparelhos auditivos de última geração de
fabricantes renomados. Endereço: Rua Recife, 20 - Barra
Avenida, Salvador Contato: 71 3264-8310, redes sociais (
www.facebook.com/sonoracentroauditivo e
instagram:@sonoracentroauditivo)
http://www.sonoramed.com.br/ Desconto: 15% em Aparelhos
Auditivos (acompanhamento fonoaudiológico gratuito e
constante), 10% para Acessórios de Conectividade, 10% para
Telefones Amplificados, 10% Protetor Auricular, avaliação e
teste com aparelhos auditivos gratuitos.
A Spa One oferece aos servidores modalidade terapêutica de
massagem que proporciona aumento do bem-estar, qualidade de
vida e alívio das tensões. Temos profissionais treinados e
certificados. Desconto: 10% de desconto sobre o valor das
massagens: relaxante, drenagem linfática e modeladora.
Agendamentos: 71 99300 - 7900 (whatssap). Informações: 71
3358 - 5518 / www.spaone.com.br
Endereço: Rua Cel. Jaime Rolemberg s/n, Bl. V, s/A, Parque
Bela Vista, Salvador Contato: 71-2202-8754
http://www.vitalmed.com.br/ Desconto: Tabela Especial de
preços: Valores para dependentes: 0 a 14 anos: R$32,00; 15 a 29
anos: R$37,00; 30 a 39 anos: R$42,00; 40 a 49 anos: R$56,00;
50 a 58 anos: R$76,00; a partir de 59 anos: R$111,00.
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Desconto
A apenas 5 minutos da Paralela, o Bosque da Paz oferece
comodidade, segurança, serviços de apoio para a família e uma
excelente infraestrutura. Endereço: Av. Aliomar Baleeiro, nº
Cemitério Bosque
7370, São Rafael, Salvador Contato: 71-2201-4222
da Paz
http://www.bosquedapaz.com.br/ Desconto: Compra de jazigo:
5% sobre a tabela a prazo e 3% sobre a tabela a vista. Locação
de jazigo: 3%
Tradição, responsabilidade, infraestrutura e uma excelente
localização Endereço: Campinas de Brotas, nº 754, Brotas,
Cemitério Parque
Salvador Contato: 71 3183-0670/0669 Desconto: 10% sobre os
Jardim da Saudade
preços praticados nos aluguéis de jazigos e cremações
realizadas.
A Funerária Luz oferece assistência completa às famílias do
início ao fim, oferecendo produtos diferenciados e de alta
qualidade. Ofertamos uma infinidade serviços no intuito de
Funerária Luz
trazer maior comodidade e tranquilidade . Desconto: 15% de
desconto. Mais informações com Ivanir e Neto, telefones 75
3641- 0253 / 75 98841-1824 / 75 98851- 2750 /
funerarialuzuniao@gmail.com.
Endereço: Av. Jorge Amado 410, Centro Cidade: Belmonte,
Funerária Porto
Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália Contato: 73-3288-6500 Seguro
Porto Seguro, 73-3282-1036 - Santa cruz de cabrália e 73-32872625 - Belmonte Desconto: 25%
Pax Domini Endereço: Av. Caminho de areia 19 A, Roma, Salvador Contato:
Organização
71-3313-0400 Desconto: 10% e parcelamento em 4 vezes
funerária
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Consórcio de Imóveis /
Empreendimentos

Consórcio de Imóveis /
Empreendimentos

Empresa

Desconto
ACS BRASIL – ESPECIALISTA EM VENDAS DE
CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO Consórcio de Imóveis 15% de
desconto na primeira parcela do consórcio, ACS Brasil empresa
especializada em vendas de Consórcio de Imóveis, quase 20
anos de experiência ao seu dispor, com o crédito contemplado é
possível planejar a compra do imóvel residencial e/ou comercial,
reformar, construir, quitar financiamento bancário e mais ao
reformar seu imóvel poderá incluir a instalação de painéis
solares reduzido assim sua conta de energia elétrica,
contribuindo com o meio ambiente, poderá também garantir o
planejamento da aquisição de imóveis que viram alugueis que
garantirão uma renda futura e vitalícia. Parcelas reduzidas até a
ACS Brasil –
contemplação a partir de R$392,00, prazo de até 240 meses,
Especialista em
varias opções de grupos e prazos com taxa de administração de
vendas de
0,1% ao mês, sem cobrança de juros nem de fundo de reserva. E
consórcio de
mais planeje a quitação de seu financiamento imobiliário,
imóveis
economize até 50% em juros, diminua o prazo reduzindo assim
o valor total a ser desembolsado, uma economia que lhe trará
mais tranqüilidade em seu futuro e de sua família, consulte-nos
sob condições e planejamento. Administradora devidamente
fiscalizada pelo Banco Central, ranqueada entre as dez maiores
do Brasil segundo o Banco Central, com mais de 40.000 clientes
dentre estes mais de 12 mil já contemplados e mais de 4 bilhões
e 500 milhões em créditos comercializados. Condições especiais
para servidores públicos do Estado da Bahia, atendimento
personalizado diretamente com o consultor. Solicite informações
sob nossos planos, marque uma visita. Contatos Especialista:
Anderson César - (71) 99613-2126 / (71) 99184-8887
(WhatsApp)
JVF. Uma empresa que nasceu para realizar mais no mercado
imobiliário baiano. Em pouco tempo de mercado, em Salvador,
mostrou um compromisso permanente com a excelência.
Excelência no desenvolvimento e na construção de
empreendimentos modernos e com ótimo acabamento.
Excelência na relação construída com os seus clientes, desde a
assinatura do contrato até a entrega das chaves. Por tudo isso,
JVF
quando você compra um imóvel da JVF, leva mais do que um
Empreendimentos
apartamento, leva qualidade, competência e inovação. Previsto
para ser entregue em outubro de 2018, o Allegri Cabula traz para
você apartamentos de 2 e 3/4 com suíte, varanda e infraestrutura
completa em um projeto que será referência na região. Perto de
supermercados, hospitais, restaurantes, shoppings, colégios e
universidades. Desconto: 2% de desconto sobre o valor do
imóvel na tabela. Mais informações: 71 4042-2295.

Categoria

Empresa

Cursos de idiomas

ACBEU

Cursos de idiomas

AEC Idiomas

Cursos de idiomas

Caballeros de
Santiago

Cursos de idiomas

CCAA Graça

Cursos de idiomas

CNA - Garcia

Cursos de idiomas

CNA Brotas

Desconto
Endereço: Av Professor Magalhães Neto, nº 1520 - Stiep,
Salvador Filiais: Av. Sete de Setembro, nº 1883 - Corredor da
Vitória, Rua Praia de Piatã, nº 156 - Shopping Villaverde, Rua
Pernambuco, 568 - Pituba Desconto: Servidor: 10%, 1º
dependente: 10% e a partir do 2º dependente: 15% Contato:
0800 722 1290 http://www.acbeubahia.org.br/capa/default.asp
Endereço: Rua Frederico Costa 35A, Brotas, Salvador Contato:
71- 3383- 2058/2030 Desconto: 30% www.aecidiomas.com.br
A escola de idiomas Caballeros de Santiago proporciona o curso
mais prestigiado de Espanhol no Brasil, o Curso Dinâmico de
Espanhol® com exclusividade no estado da Bahia. O Curso
Dinámico de Español – Editora Hispania foi criado
especialmente para alunos brasileiros e é um curso de língua
adequado às exigências do mercado empresarial. Endereço: Rua
da Paciência, nº 441, Rio Vermelho, Salvador Contato: 71-33344342 ou caballeros@caballeros.com.br Desconto: 30% para
servidores e dependentes (filho ou esposa).
http://www.caballeros.com.br/
Atua no segmento de ensino de idiomas há mais de 50 anos,
apresentando sempre um alto nivel de qualidade. Hoje, mais de
210 mil alunos em todo o mundo aprendem inglês e espanhol
em nossas franquias, por meio de nosso exclusivo sistema de
ensino, e centenas de empresas, instituições de ensino superior e
escolas de educação formal, desde a educação infantil até o
ensino médio, utilizam o nosso método, com materiais
especialmente elaborados pela nossa editora. Endereço: Av.
Euclydes da Cunha, nº 66, Graça, Salvador Contato: 71-32456000 Desconto: 40% calculado sobre o valor do semestre letivo
dos cursos de Inglês e Espanhol. Não é valido VIP Course.
Desconto não inclui material didático https://www.ccaa.com.br/
O CNA é uma das maiores e mais tradicionais redes deescolas
de idiomas do Brasil, com mais de 40 anos de atuação no ensino
de inglês e espanhol. Atualmente, cerca de 500 mil alunos fazem
parte do Mundo CNA em 605 escolas localizadas em todo o
território nacional. Endereço: Av. Leovigildo Filgueiras, nº 559,
Garcia, Salvador Contato: 71-3014-4470 Desconto: 25% no 1º
semestre e 20% nos demais.
Cursos de inglês e espanhol para crianças, jovens e adultos.
Entre para o Mundo CNA e conheça uma experiência única no
aprendizado de um novo idioma, que vai além da sala de aula e é
vivenciada em situações do dia a dia. Endereço: Av. Dom João
VI, nº 122, Brotas, Salvador Contato: 71-3013-1505 Desconto:
30% de desconto para os cursos de inglês e espanhol da unidade
CNA Brotas

Categoria

Empresa

Cursos de idiomas

CNA Feira de
Santana

Cursos de idiomas

Cultura Inglesa

Cursos de idiomas

Curso IDEA

Cursos de idiomas

EI - Essencial
Idiomas

Desconto
CNA é uma das maiores redes de escolas de idiomas do país,
com 40 anos de experiência no ensino de inglês e espanhol.
Endereço: Avenida Maria Quitéria, nº 1738 - São João,
Kalilandia, Feira de Santana. Contato: 75-3223-0982/75-36255833 Filial: Rua Frei Aureliano de Grottamari,nº 100 –
Capuchinhos Desconto: 30% no primeiro semestre e 25% nos
demais. Valido para os servidores e dependentes diretos
www.cna.com.br/feiradesantana
Inglês com cultura. Essa é a filosofia que resume o trabalho
crescido pela Cultura Inglesa ao longo de mais de 70 anos de
Brasil. Muitos estudantes brasileiros aprenderam, na prática,
muito mais do que um novo idioma. Aprenderam a mergulhar
no universo da cultura britânica. A Cultura Inglesa oferece aulas
de Inglês para diversas idades e nível de conhecimento.
Endereço: Rua Mato Grosso, nº 481, Pituba e Rua da Flórida, nº
280 - Graça. Contato: 71-3535-0255 Desconto: 10% de desconto
para servidores e dependentes nas unidades da Pituba e Graça.
http://www.culturainglesa-ba.com.br/
O curso de Idiomas IDEA há 20 anos no mercado, vem se
destacando por se tratar de um curso diferenciado em sua
didática e por se aprimorar cada vez mais em ensino técnico e
personalizado. Endereço: Av. Oceânica, 08, sala 17 B. Edf.
Farol Praia Center, Barra Contato: 71-3015-9404/9931339555/98790-5209 (WhatsApp) Desconto: 15% para servidores
e dependentes www.cursoidea.com.br/
Endereços: Avenida Jorge Amado - Shopping Imbui Plaza,sala
203 (Salvador), Estrada das pedrinhas, nº 27 (Av. Paralela), Rua
Humberto de Campos, nº 340 (Guanambi), Avenida Presidente
Vargas, 599 (Livramento) e Praça Érico Cardo, 196 (Paramirim)
Contatos Salvador: 71-3232-9004, 3232-9004, 3488-2219,
Guanambi: (77) 3451-5685, (77)3452-2554, Paramirim: (77)
3471-2526, Livramento: (77) 3444-5058, (77) 9801-3408.
Desconto: 20% http://essenciall.com/
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Cursos de idiomas

Cursos de idiomas

Cursos de idiomas

Cursos de idiomas

Cursos de idiomas

Empresa

Desconto
Há mais de 54 anos, a Fisk se dedica ao ensino de idiomas. Teve
como base o inglês, incorporou o espanhol posteriormente e, em
2008, introduziu o ensino de informática e o de português para
brasileiros tornando-se assim um centro de ensino com
metodologia própria. Endereços: UNIDADE FISK BROTAS
Rua Campinas de Brotas, 119 - Brotas, Salvador/BA - CEP:
40275-160 (71) 3355-4402 / 3351-0125 / 99637-6349(Whats
App) UNIDADE FISK CAJAZEIRAS Rua Valdemar
Fisk - Cabula,
Magalhães Matos, 220, Quadra A, Lote 06 C, 1º Andar Cajazeiras e
Fazenda Grande 2, Salvador/BA - CEP: 41342-385 (71) 3305Brotas
7954 / 3238-1782 / 996260373(Whats App) UNIDADE
FISK CABULA Rua Silveira Martins, nº 09, Cabula,
Salvador/BA - CEP 41150-000 (71) 3016-3800
http://www.fisk.com.br/ Desconto: 30% nos cursos de Inglês
sobre o valor normal ou 10% sobre valores promocionais.
Acatando-se o mais vantajoso para o aluno. O desconto não
inclui o material didático. Valido para os Servidores e
Dependentes.
O Instituto Cervantes de Salvador está situado na Ladeira da
Barra, próximo ao Largo da Vitória. Dispondo de uma belíssima
vista panorâmica da Bahia de Todos os Santos. Endereço: Av, 7
Instituto Cervantes
de setembro 2792, Vitória, Salvador Contato: 71-3797-4667
Desconto: 10% nos cursos presenciais e 30% nas inscrições para
DELE http://salvador.cervantes.es/br/
Endereço: Rua da Mangueira, nº 63 - Nazaré. (Entre a Estação
da Lapa e a Estação do Metrô no Campo da Pólvora) - Salvador
Contato: 71- 3321- 2902/Whatsapp 71 99199
Natenglish
7805/contato.natenglish@gmail.com Desconto: 20% de
Idiomas
desconto no curso regular de inglês para crianças, jovens e
adultos. Parcelados em até 5 vezes.
http://www.natenglishidiomas.com.br/
A Okey Dokey surgiu em função da necessidade empresarial de
capacitar seus profissionais no domínio de idiomas. O ensino de
idiomas na Okey Dokey nasceu com um enfoque voltado para a
realidade de empresas inseridas no cenário competitivo global.
Okey Dokey
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 274, Centro Empresarial
Idiomas
Iguatemi, Bloco B, Loja 408, Caminho das Árvores. Contato: 713431-5096/3481-5868/98794-3330/98794-3320 Desconto: 40%
(aulas em turmas) os cursos de inglês.
http://www.okeydokeyidiomas.com.br/sitev2/home.php
A Talk Talk Idiomas proporciona aulas de inglês em Salvador
de uma maneira prática, dinâmica e objetiva. A metodologia do
curso faz com que o aluno compartilhe o tempo inteiro da aula,
Talk Talk Idiomas
falando, lendo e escrevendo em inglês. Endereço: Alameda
das Cajazeiras 517, Caminho das Árvores, Salvador Contato:
(71) 3011-2322 Desconto: 50%

Categoria
Cursos de idiomas

Cursos de informática

Cursos diversos

Cursos diversos

Cursos diversos

Cursos diversos

Empresa

Desconto
Endereço: Avenida Luís Viana Filho, 8812, Paralela Cidade:
Think Centro de Feira de Santana, Itabuna, Jequié, Petrolina, Salvador, Vitória da
Idiomas
Conquista Contato: 71-3281-8310 Desconto: 25%
www.thinkidiomas.com.br
Endereço: Av. Tancredo neves 148 lj 04 a 07, Centro
Empresarial Iguatemi, Caminho das Árvores, Salvador Contato:
71-2109-0404 Desconto: 20% para pagamentos à vista, 15%
Real e Dados
para parcelamentos em até 3x, 10% para parcelamento em até 5x
de acordo com a tabela vigente. Desconto não cumulativo com
outras ofertas do período. http://www.realedados.com.br/
http://www.bahiapartners.com.br/ Endereço: Rua da Alfazema,
nº761. Ed. Iguatemi Business Flat lj 41. Salvador Contato: 71Bahia Partners
3351-3326 e 77-3421-1437. Filial: Rua Artur Seixas, nº 297 –
Candeia (Vitória da Conquista). Desconto: 20% para os
Servidores e Dependentes.
A BeM |Coaching e Desenvolvimento - oferece serviços de
Coaching para você associado e dependentes: Coaching de
Carreira, Coaching para Aposentadoriai, Coaching de
Recolocação Profissional, Coaching de Negócios e Coaching de
Bartel&Machado Vida. O Coaching é um processo de aprendizagem e
Coaching e
desenvolvimento de competências comportamentais,
Desenvolvimento psicológicas e emocionais direcionado à superação de desafios e
conquista de resultados planejados. Endereço: Rua José Peroba,
edf. Elite Comercial, sala 1602, Stiep, Salvador Contato: 0713023-0577/99117-4111/99132-5221/98782-8722 Desconto:
Desconto de 20% nos serviços oferecidos.
O curso de Perícia Judicial trata dos aspectos técnicos da
atividade pericial, para que os mesmos possam ter
conhecimentos e possibilidade de atuar na esfera Judicial e
Conpej Extrajudicial. Após a conclusão do curso o aluno estará
Conselho
habilitado a filiar-se ao CONPEJ - Conselho Nacional dos
Nacional dos
Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil. Endereço:
Peritos Judiciais
Rua Engenheiro Adel, nº 80. Tijuca, Rio de Janeiro Contato: 713035-5420/9323-9483 / 9600-1143 Desconto: 20% para
servidores e dependentes no Curso Perícia Judicial
O Curso KLICC é uma empresa empreendedora em preparação
para todos os tipos de concursos públicos. Possui 16 anos de
experiência e liderança em aprovações para concursos. Nossa
missão primordial é potencializar todos os concurseiros que
desejam alcançar suas metas principais que são: a obtenção de
um emprego estável e a aprovação nos diversos concursos
Curso Klicc
públicos. Mas, temos algumas outras atividades que também
fazem parte do nosso elenco, que são os pacotes de disciplinas
para concursos, os reforços escolares e o curso de inglês.
Endereço: Av. Jorge Amando 133, 1 andar, Imbuí, Salvador
Contato: 71-3484-2484 Desconto: 20% em todos os cursos
http://www.cursokliccconcursos.com.br/

Categoria

Cursos diversos

Cursos diversos

Cursos diversos

Cursos diversos

Cursos diversos

Cursos diversos

Empresa

Desconto
A Tom Musical é uma escola voltada ao ensino de Música para
qualquer tipo de pessoa, quer seja criança, jovem, adulto ou da
terceira idade. Nossa intenção é promover a comunicação por
meio de uma linguagem universal… a Música. A escola oferta
Escola de Música
uma gama de cursos de violão, acordeon, piano, guitarra, etc.
Tom Musical
Endereço: Rua Arthur de Azevedo, nº 930, Costa Azul, Salvador
Contato: (71) 3342-0449 / (71) 98132-1495 Desconto: 20% para
cursos individuais e 10% nas oficinas
http://www.tommusical.com.br/
Cursos de Solda Industrial, TIG e Eletrodo Revestido Endereço:
Escola de Solda
Rua Padre Agenor Biner, nº 83, Arraial Retiro, Centro. Filial:
SOS
Av. Barros Reis , 3389 - (Salvador) Contato: 71-3298-4412
Desconto: 10%
Curso de Teatro (Adulto/Infantil), Yoga para Adultos e
Gestantes, Oratória e Canto Infantil. Endereço: Travessa Dr.
Espaço Aberto
Artur Napoleão Carneiro Rego, 190, Pituba, Salvador Contato:
Vanacontramão
(71) 3240-7267 / 3346-6286 Desconto: 15% a vista e 10% para
pagamento parcelado. O desconto pode ser utilizado pelos
servidores e dependentes. http://www.vanacontramao.com.br/
Criado em 1997, por Marcelo Reis, o Instituto Casa da
Photographia mantém cursos técnicos e conceituais, possui
espaço para pesquisas e promove caminhadas fotográficas por
várias cidades do recôncavo e demais regiões do Estado da
Bahia, além de divulgar projetos e trabalhos de novos talentos,
contando também com o apoio de fotógrafos veteranos. A partir
Instituto Casa da
do ano de 2001 foram firmadas parcerias com diversas empresas
Photographia
e instituições públicas, a fim de viabilizar diversos projetos de
fotografia. Endereço: Rua Silvino Marques, 61, Barra, Salvador
Contato: 71-9.9929.9727 (whatsapp) Desconto: 10% no curso
completo, com pagamento à vista (dinheiro ou cheque para até
dez dias), 5% para pagamento com cartão (não cumulativo).
Caso o aluno ainda não tenha máquina, o Instituto emprestará.
Curso de Programação Neurolinguistica com um dos melhores
Kau
profissionais do país Endereço: Rua Artur Gomes de Carvalho,
Mascarenhas nº 421, Pituba, Salvador Contato: (71) 3347-3939 Desconto:
PNL
10% no curso básico de formação
Cursos de Formação Profissional e Inglês para pessoas que
necessitam de qualificação profissional para melhores
Microlins oportunidades de trabalho Informática. A Microlins oferece:
Vitória da
Rotinas Administrativas; Design & Web; Atendimento a
Conquista
Clientes; Excel Avançado; Cursos Vip. Endereço: Av. Lauro
de Freitas, 266, Centro, Vitória da Conquista Contato: 77-21011555 Desconto: 15%

Categoria

Empresa

Cursos diversos

Multicursos

Cursos diversos

Portal Farol

Cursos diversos

Valor Educação
Técnica e
Profissional

Desinsetização

A Baratinha

Desinsetização

A Mariposa

Desinsetização

Lar Clean

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Atualiza Cursos

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

CETEB - Centro
de Ensino
Tecnológico

Desconto
Instituição especializada no treinamento e capacitação na área de
Saúde Endereço: Rua Aracaju, 34 (Esquina Rua Maceió,104),
Barra, Salvador Contato: 71-98738-5719 e
contato@grupomulticursos.com.br Desconto: 30% para os
servidores e dependentes (Filhos e Cônjuges)
O Portal Farol oferece cursos voltado para autodesenvolvimento,
saúde e aprendizagem: - Reiki (20% de desconto). Memorização (20% de desconto) - Aprendizagem Acelerada
(20% de desconto) - Leitura Dinâmica (20% de desconto) Oratória (20% de desconto) - Barra de Access (10% de
desconto)
O VALOR vem atender a uma demanda do atual mercado de
trabalho: a formação de profissionais de nível técnico. Endereço:
Rua Marechal Andrea, nº 359, Pituba, Salvador Contato: 713248-3781 Desconto: 10%
Desinsetizadora. Combate a ratos, cupim e insetos. Endereço:
Av. Dom João VI 473, Brotas, Salvador Contato: (71) 34521547 Desconto: 10% http://abaratinha.com.br/
Endereço: Rua Carlos Gomes, nº 930, Centro, Salvador Contato:
(71) 3329-5757 Desconto: 15%
A Lar Clean com a missão: “Prestar serviço de qualidade e
segurança no controle das pragas urbanas, gerando plena
satisfação aos nossos clientes e proporcionando o
desenvolvimento sustentável da nossa comunidade na
preservação do meio ambiente”. A empresa é especializada em:
Imunização, controle de pragas urbanas, lavagem e higienização
de reservatório de água. Rua Conde Pereira Carneiro, nº 275.
Pernambués, Salvador Contato: 71-3354-0471 Desconto: 10%
http://www.larclean.com/
Endereço: Av. Juracy Magalhães Jr, nº 1388, Rio Vermelho,
Salvador Contato: 71-3444-7971 Desconto: 20% na PósGraduação para os Servidores e Dependentes (filhos e cônjuges)
e 10% nos cursos de Extensão (exceto dos cursos de
emergência). http://www.atualizacursos.com.br/
Endereço: Av. Tancredo Neves 1632 – Sala 301 Torre Norte –
Ed. Salvador Trade Center, Caminho das Árvores Cidade: Todas
as cidades do Estado da Bahia Contato: 61-3218-8300/8345
Desconto: 15% para os Servidores e Dependentes. Áreas de
concentração no Curso de Pós-Graduação: Engenharia e Meio
Ambiente, Gestão Empresarial, Saúde, Gestão Pública, Jurídica
e Educacional. Graduação: Letras e Pedagogia. Cursos Técnicos
(EAD): Agenciamento De Viagens, Contabilidade, Edificações,
Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias.
https://www.escolaaberta.com.br/

Categoria

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Empresa

Desconto
Ensino infantil (2 a 4 anos) e Ensino fundamental I. Para realizar
a matrícula e receber o desconto é preciso levar o último
contracheque, juntamente com um documento com foto ou
crachá funcional do responsável.O Colégio 2 de Julho promove
um ensino de excelência, da Educação Infantil ao Ensino Médio,
Colégio 2 de Julho humanista, conjunto com a Família, formadora de “sujeitos de
direito”, cidadãos/ãs do mundo, líderes competentes, éticos/as e
solidários/as, capazes de contribuir para as mudanças e o
desenvolvimento sustentável da sociedade. Endereço: Rua
Leovigildo Filgueiras 81, Garcia, Salvador Contato: 71-31143434 Desconto: 15% nas mensalidades.
Motivos para escolher o Colégio Acadêmico: professores
qualificados, educação infantil ao ensino médio, salas
climatizadas com sistema audiovisual e computadores, sala
multiuso com laboratório para 8 disciplinas, sala de cinema 3D
para aulas práticas, música, teatro, sala para apresentações de
Colégio
arte e mensalidades acessíveis. Endereço: Rua Pará, nº 301,
Acadêmico
Pituba, Salvador Contato: Vilas ( 71 3379 - 2297) , Pituba (71
3345 -0140) ou 0800 721 2132. Filial: Vilas do Atlântico Lauro de Freitas Desconto: 30% de desconto nos cursos
matutinos e 50% nos cursos vespertinos nas unidades de Vilas
do Atlântico (Lauro de Freitas) e Pituba (Salvador).
http://www.colegioacademicoba.com.br/
http://www.educacaoadventista.org.br/ Endereço: Rua Frei
Henrique, nº 21 Contato: 71-2202-4444 Filiais: Ladeira
Nordeste, nº 26 - Nordeste de Amaralina Rua Visconde de
Abaeté,nº 12 - Jardim Cruzeiro Rua Francisco Souza, nº 43 Roma Rua Esperanto,nº 30 - São Caetano Estrada da
Liberdade,nº 257 - Liberdade Rua Astrozildo Sepúlveda,nº 33 Colégio
IAPI Rua Maceió, nº 24 - Paripe Rua E-Cj C Branco Qd, nº 1 Adventista
Castelo Branco Rua Carlos Gomes,nº 09 - Praia Grande
Desconto: 20% na primeira mensalidade e 10% nas demais
mensalidades até dia 10 de Novembro, após esta data desconto
de 15% na primeira mensalidade e 10% nas demais
mensalidades até 22 de Dezembro, após esta data concederemos
10% de descontos nas mensalidades.
O Colégio Anchieta investe nos melhores profissionais, no
melhor ensino, na melhor estrutura. Tudo isso, porque sabe que
educar com qualidade é um fator decisivo para o aluno e para a
sociedade. No Colégio Anchieta você encontra os melhores
professores. Experientes e comprometidos com a aprendizagem
Colégio Anchieta dos alunos, eles contribuem para a sua formação intelectual e
moral. Endereço: Praça Padre Anchieta, 126, Pituba, Salvador
Contato: 71-2107-9000 Filial:Rua Érico Veríssimo, nº 292 Itaigara Desconto: 10% no turno vespertino, sobre as parcelas de
março a novembro da anuidade escolar, a partir do ano letivo de
2017.
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Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação
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Pós Graduação

Empresa

Desconto
O Colégio Assunção desenvolve valores e atitudes nos alunos
sempre em parceria das famílias. A empresa promove uma
educação humanizada em prol da criança, do adolescente e do
jovem. Os alunos são educados com ensinamentos cristãos e
culturais à criança, ao adolescente e ao jovem. Os pilares
educacionais da instituição: autonomia; ética; confiança, justiça
Colégio Assunção
e amor. Endereço: , Salvador Contato: 71-3328-7107/6175
Desconto: 20% a partir da segunda mensalidade. Desconto não
cumulativo.Para efetuar a matricula e ganhar o desconto é
necessário levar o último contracheque, juntamente com um
documento com foto ou crachá funcional do responsável e os
documentos que o Colégio solicita
O Colégio Cândido Portinari traz uma proposta pedagógica com
ensino de qualidade, ofertando aos alunos as melhores
oportunidades para aprenderem a ser, a conviver e a fazer, de
modo cooperativo, autônomo e capaz de atuar no seu entorno
Colégio Cândido social. Endereço: Rua Adelaide Fernandes da Costa, nº 487,
Portinari
Costa Azul, Salvador Contato: 71-2103-6464 Desconto: 15%
para os filhos dos servidores. Para efetuar a matricula e ganhar o
desconto é necessário levar o último contracheque, juntamente
com um documento com foto ou crachá funcional do
responsável e os documentos que o Colégio solicitar.
O Colégio Civilização oferece os serviços de Berçário, Creche,
Educação Infantil e Ensino Fundamental até o 5º ano, nos
períodos parcial e integral. Oferecemos também aulas de dança,
capoeira, inglês em parceria com o CCAA, aulas de
empreendedorismo, educação financeira e ambiental, sem custo
adicional a mensalidade escolar. Aulas extra de Karatê, xadrez e
Reforço Escolar no turno oposto. Endereço: Rua Pilar do Sul,
840 – Bairro Brasília – Feira de Santana – Bahia. Contato: 75
Colégio
3225-8971 | 75 98148-2655 (WhatsApp) |
Civilização
ccivilizacao@gmail.com | facebook: colegiocivilizacao |
Instagram: @colegio_civilizacao | site:
www.colegiocivilizacao.com.br Desconto: 10% para
pagamentos até a data de vencimento em todos os serviços. Para
executar a matricula e ganhar o desconto é preciso levar o
último contracheque, juntamente com um documento com foto
ou crachá funcional do responsável e os documentos solicitados
pelo colégio. http://www.colegiocivilizacao.com.br/
Endereço: Av. Luis Viana Filho 8812, Paralela, Salvador Filial:
Jequié e Vitória da Conquista Contato: Salvador 71-3254.6666,
Colégio DOM
Vitoria da Conquista 77 3422.8810, Jequié 73 3527.8123
Desconto: 15% nas mensalidades
http://www.domcolegio.com.br/
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Empresa

Desconto
O Colégio Integral é guiado nos ideais de Philippe Perrenoud e
Edgar Morin. Assim criou sua filosofia pedagógica que valoriza
à busca da felicidade pessoal do corpo discente. Afinal, cada ser
humano é único em suas capacidades, habilidades e interesses.
Por isso, o papel que cabe, enquanto instituição de ensino, é,
principalmente, o de permitir o pleno desenvolvimento de cada
Colégio Integral um de nossos alunos. Endereço: Rua Fernando Menezes de
Góes, nº 570, Pituba, Salvador Contato: 71-2101-5000
Desconto: 20% na mensalidade para dependentes diretos. Para
realizar a matrícula e receber o desconto é preciso levar o último
contracheque, juntamente com um documento com foto ou
crachá funcional do responsável e os documentos que o Colégio
requerer.
O projeto Pedagógico do Colégio Montessoriano favorece a
formação de indivíduos críticos, seguros, criativos, estimula a
atuação do aluno dentro e fora da sala de aula, nas suas relações
Colégio
com técnicos, professores e colegas. O colégio oferece : Ensino
Montessoriano
Infantil e Ensino Fundamental I e II E Ensino Médio.
Endereço: Rua Abelardo Andrade de Carvalho 05, Boca do Rio,
Salvador Contato: 71-3025-5356 Desconto: 20%
O Colégio Nossa Senhora da Luz integra a Rede Mercedária de
Educação presentes em diversos países como Brasil, EUA,m
Peru e Chile. A proposta educaional é voltada para formação de
indivíduos pensantes, críticos e ativos em seu papel social. É
Colégio Nossa
responsável pela formação de mais de 15.000 estudantes com
Senhora da Luz
cerca de 60 anos de experiência. Endereço: Rua Ceará, nº
852 - Pituba, Salvador Contato: 71 3248-7403 Desconto: 15%
de desconto a partir da segunda parcela da anuidade.
http://www.colegionossasenhoradaluz.com.br/
Endereço: Rua Miguel Navarro Y Canizares 423, Pituba,
Salvador Contato: 71-3270-4145 Lauro de Freitas - PréColégio Oficina
vestibular Desconto: 10% no ensino fundamental II, 10% no
ensino médio e 15% em pré-vestibular.
Um clássico colégio privado, de domínio da Igreja Católica,
localizado na cidade de Salvador. O Colégio oferece da
Colégio
educação infantil até o ensino médio. Endereço: Praça
Salesiano - Nazaré
Conselheiro Almeida Couto,nº 374, Nazaré, Salvador Contato:
71-3243-2955 Desconto: 12% para os servidores
O Colégio São Paulo oferece como princípios: amor,
solidariedade e autonomia com o intuito de formar pessoas
realizadoras, abertas, afáveis, confiantes, curiosas, maduras,
empreendedoras, críticas nas questões sociais e que possam
contribuir na construção de um mundo melhor. Endereço: Rua
Colégio São Paulo
Luiz Portela da Silva, nª 628, Itaigara, Salvador Contato: 712107-4600 Desconto: 10% (dez por cento) no turno matutino e
de 15% (quinze por cento) para os matriculados no turno
vespertino,sobre as parcelas de março a novembro da anuidade
escolar, a partir do ano letivo de 2017
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Desconto
O Sartre COC tem como diferencial o ensino de excelência
sempre apresentando excelentes resultados. A técnica de ouvir,
respeitar, negociar, compreender, construir limites e estimular a
autoestima configura o nosso perfil e caracteriza a nossa
identidade, fazendo do currículo e do espaço da Escola o
Colégio Sartre
"território de construção de identidade" dos alunos. Os descentes
COC
se identificam com a proposta do Colégio Sartre COC: esse é o
Colégio que lidera a preferência dos jovens e das famílias.
Endereço: Rua da Graça, nº 95, Graça, Salvador Itaigara, Vilas
do Atlântico Cidade: Lauro de Freitas, Contato: 71-2201-2715
Desconto: 10% no turno matutino e 20% no turno vespertino.
Não cumulativo com outros descontos concedidos pela escola.
O Colégio Super Star atua a mais de 30 anos com educação
voltada para formação de estudantes aptos a ser, a conviver e
atuar de modo cooperativo em sociedade. Oferece educação do
Ensino Fundamental II ao Ensino Médio. Desconto: 15%
matrícula e 10% sobre as mensalidades em todas as
Colégio Super Star
modalidades (Ensino Fundamental II e Ensino Médio). Contato:
75 3025-9090 / contato@colegiosuperstar.com.br /
diretoria@colegiosuperstar.com.br /
www.colegiosuperstar.com.br Endereço: Rua Barão do Rio
Branco, nº 356, Serraria Brasil - Feira de Santana.
Conexxões Educação atua a mais de duas décadas com
treinamento e desenvolvimento de profissionais e organizações
através da promoção de: fóruns, workshops, cursos e
Conexxões
treinamentos customizados. Desconto: 10% de desconto sobre
Educação
o valor dos cursos ou eventos. Contato: 71 3176-3388 / 71 31763389 / contato@conexxaoeducacao.com.br. Endereço: Avenida
Tancredo Neves, Centro Empresarial Iguatemi - Bloco A, Sala
718.
A Creche Escola Arte Criança cuida do desenvolvimento
integral de bebês e crianças através de infraestrutura de
qualidade e projeto pedagógico referenciado nos parâmetros
curriculares nacionais para educação infantil. Endereço: Rua
Creche Escola
Santa Catarina n º 80, Pituba, Salvador Contato: 71 3561-1033
Arte Criança
Desconto: Berçário e Grupos: 40% para pagamentos até o dia 30
do mês anterior (antecipação do mês seguinte); e 30% para
pagamentos até o dia 05 do mês e 20% para pagamentos até o
dia 15 do mês.
A Doce Encanto é especializada em educação de meninos e
meninas do berçário até pré-escola. Faça uma visita a unidade
Doce Encanto
localizada na Rua Gilberto Freyre , 15, Stella Maris ,
Berçário e
Salvador - Bahia. Desconto: 15% sobre o valor da mensalidade,
Educação Infantil
do material didático e fardamento. Contato: 71 30199358.
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Dom Petrum

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Escola AMA

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Escola Rubem
Alves

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Faculdade 2 de
Julho

Desconto
Dom Petrum é um centro de pós-graduação e formação
continuada do Grupo Educacional Unidom detentor das
faculdades Dom Pedro II e Dom Pedro II Tecnologia. São
20.000 alunos divididos entre os 32 cursos presentes nas
seguintes cidades: Salvador, Barreiras, Jequié e Ribeira do
Pombal. O Dom Petrum possui cursos nas áreas: Jurídica,
Saúde, Negócios, Tecnologia e Gestão ministrados em locais de
fácil acesso, com boa infraestrutura e profissionais
qualificados. Desconto: 30% de desconto sobre a mensalidade
dos cursos de pós-graduação não cumulativo com outros
descontos concedidos. Contato: 71 3034-0002.
Endereço: Avenida Tamburugy 358, Patamares, Salvador
Contato: 71-3367-0909 Desconto: 10% para pagamentos até o
dia 01 de cada mês. http://escola-ama.com.br/2012/
A escola conta com profissionais qualificados para acompanhar
o desenvolvimento do seu filho, espaço acolhedor e a constante
preocupação em transmitir valores essenciais. Oferecemos
ainda, sem custo adicional, Educação Física, Música, Educação
Empreendedora, Orientação Alimentar com nutricionista, Escola
de Pais com Coach e Inglês todos os dias a partir dos 3 anos.
Endereço: Rua Paulo VI, 88, Kalilândia - Feira de Santana
Contato: 75-3623-6161 http://www.escolarubemalves.com.br/
Desconto: 10% de desconto para filhos de servidores públicos
sobre as parcelas da anuidade dos cursos do turno regular
(Educação Infantil, Ensino Fundamental I até o 5º ano e Creche
Escola a partir do 1 ano) pagas até o dia 05 de cada mês. O
benefício não é valido para o turno integral (atividades
extracurriculares). Para executar a matrícula e ganhar o desconto
é preciso levar o último contracheque, juntamente com um
documento de identidade ou crachá funcional do responsável e
os documentos que a escolha solicitar.
A Faculdade 2 de Julho tem o objetivo de formar cidadãos éticos
e profissionais competentes, capazes de investigar a realidade e
de interagir com os demais setores da sociedade, conscientes da
responsabilidade social de sua prática profissional. Endereço:
Rua Leovigildo Filgueiras, nº 81, Garcia, Salvador Contato: 713114-3434 Desconto: 15% nas mensalidades para cursos de
Graduação e Pós-Graduação. http://www.f2j.edu.br/
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Empresa

Desconto
Endereço: Av. Paralela, nº 3172, Paralela, Salvador Contato: 712106-3908/3932 ou pelo email tnova@area1.edu.br Desconto:
Graduação 10%. Cursos de engenharias: Ambiental e Sanitária,
Civil, Automação e Controle, Computação, Mecânica, Química,
Produção, Elétrica, Automação Industrial (Tecnólogo) e
Manutenção Industrial (Tecnólogo). Pós - Graduação 15%.
Engenharia de Petróleo, Engenharia de Segurança do Trabalho,
Faculdade Área 1
Gestão Ambiental com Tecnologias Limpas, Energias
Renováveis, Segurança da Informação em Redes de
Computadores e Sistemas Elétricos de Potência.
www.wyden.com.br/area1/ As disposições deste CONVÊNIO
foram negociadas à luz e em estrita observância ao Código de
Ética e Conduta da ÁREA1, que está disponível no sítio de
internet: www.devrybrasil.edu.br
Endereço: Av. Tamburugy, nº 88, Patamares, Salvador Contato:
71-3505-4500 Filiais: Estrada do Coco, Km 4,5, Av. Sete de
Setembro, nº 1105 e Rua dos Maçons, nº 364 Desconto: 20% de
Faculdade
desconto na graduação: Administração, Biomedicina, Ciências
Maurício de
Contábeis, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária,
Nassau
Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia de
Produção, Nutrição, Farmácia, Fisioterapia e Jornalismo. Na pósgraduação oferece desconto de 10%.
https://www.uninassau.edu.br/
A FACULDADE MONTESSORIANO oferece atualmente dois
cursos fundamentais para o desenvolvimento da sociedade e das
Faculdade
pessoas: graduação em Administração e de Pedagogia.
Montessoriano
Endereço: Rua Lineu Lapa Barreto s/n, Boca do Rio, Salvador
Contato: 71-3025-5357 Desconto: 20 % de desconto para todos
os cursos.
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Pós Graduação

Faculdade Ruy
Barbosa

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Faculdade
Unyahna

Desconto
Com 24 anos de atuação no mercado, a Ruy Barbosa é
referência em ensino superior no Brasil. Motivo de orgulho para
funcionários, alunos, ex-alunos e para todos que fazem parte da
Ruy. O nosso propósito é continuar trabalhando para que, nos
próximos anos, tenhamos mais conquistas e muito mais histórias
para contar. A instituição tem suas atividades norteadas pelo
seu Código de Ética e Conduta disponível no sítio de internet
www.devrybrasil.edu.br. Endereço: Rua Theodomiro Batista, nº
422, Rio Vermelho, Salvador Contato: 71-3205-1700 / 71 33447467 Filiais: Campus Paralela I - Av. Luís Viana Filho, 3172 Paralela - Salvador - Bahia Fone/Fax: +55 (71) 2106-3911
Campus Paralela II - Av. Luís Viana Filho, 3230 - Paralela Salvador - Bahia Fone/Fax: +55 (71) 2106-3911. Desconto:
Desconto: Graduação: Administração 15%; Arquitetura e
Urbanismo 15%; Ciência da Computação 20%; Ciências
Contábeis 15%; Engenharia Elétrica 10%; Engenharia de
Produção 10%; Engenharia Mecânica 10%; Engenharia Química
10%; Engenharia Civil 10%; Engenharia de Controle e
Automação 10%; Sistema de Informação 20%; Publicidade e
Propaganda 15%; Enfermagem 15%; Farmácia 15%;
Fisioterapia 15%; Nutrição 15%; Psicologia 15%; Graduações
Tecnológicas 10%. Pós-Graduação: todos os cursos 15%.
https://www.devrybrasil.edu.br/frb/
A Associação Educacional Unyahna, mantenedora do Instituto
de Educação Superior Unyahna de Salvador - IESUS, parceira
do Clube Desconto, vem oferecer aos Servidores Públicos do
Estado da Bahia descontos para o processo seletivo que
promove o acesso à Educação Superior, ao curso de graduação,
Pós-Graduação e curso de extensão que ofertados no segundo
semestre 2017. Endereço: Rua Bicuiba s/n Alameda Patamares
http://www.unyahna.br/ Contato: 71 3367-8420 / 8425 / 8447
Desconto: O curso de graduação: 35% de desconto para toda
semestralidade atual e renovações; 25% de desconto nos cursos
de Pós – graduação e, 20% de desconto em curso de extensão e
eventos.
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Desconto
Com quase 20 anos de atuação, o Grupo Uninter é pioneiro na
oferta de ensino superior a distância. Ao longo de sua história,
em busca da democratização da educação de qualidade, o Grupo
conquistou um lugar de destaque no mercado nacional. Hoje,
por meio do Centro Universitário Internacional Uninter, está
entre as três melhores instituições de educação a distância
(EAD) do Brasil. Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães,
3591, Ed. Empresarial WN - Iguatemi, Salvador Contato: 713240-9299 / 3240 2269 Filiais: Brumado, Caculé, Caetité,
Camacari, Campo Formoso, Condeúba, Feira de Santana,
Grupo
Ibiassucê, Ilhéus, Itabuna, Itiúba, Juazeiro, Macaúbas, Monte
Educacional
Santo, Nazaré, Pojuca, Senhor do Bonfim, Tanque Novo,
Uninter
Teixeira de Freitas, Valença, Vitória da Conquista Desconto:
10% em todos os cursos. Bacharelados: Administração e
Ciências Contábeis; Licenciaturas: Letras e Pedagogia;
Tecnológicos: Comércio Exterior, Gestão Ambiental, Gestão
Comercial, Gestão da Produção Industrial, Gestão de Recursos
Humanos, Gestão de Turismo, Gestão Financeira, Gestão
Pública, Logística, Marketing, Processos Gerenciais e
Secretariado; Áreas de concentração nos Cursos de PósGraduação: Engenharia e Meio Ambiente, Gestão Empresarial,
Saúde, Gestão Pública, Jurídica e Educacional.
https://www.uninter.com/
O INBRAEDH - Instituto Brasileiro de Educação e
INBRAEDH Desenvolvimento Humano é uma instituição de prestação de
Instituto
serviços educacionais em nível de extensão, graduação, pósBrasileiro de
graduação e de consultoria para o segmento da educação.
Educação e
Endereço: Alameda Pádua, 112-B. Pituba. 1 andar, Pituba,
Desenvolvimento
Salvador Contato: 71-3354-5235 Desconto: 30% de desconto
Humano
nos cursos ofertados.
O IPOG é uma Instituição de Ensino Superior (IES) formada por
cursos de excelência, que atendem às exigências do mercado,
fundamentados na valorização do ser humano. A empresa tem
como objetivo o desenvolvimento pessoal e ascensão
IPOG profissional de nossos alunos, contribuindo para a evolução da
Treinamento,
humanidade e maximizando valores para um mundo melhor.O
Desenvolvimento IPOG oferta uma gama de área nos Cursos da Pós-Graduação:
e Gerenciamento Comunicação, Direito, Educação, Engenharia / Arquitetura,
Profissional
Gestão / Negócios, Meio Ambiente, Saúde e Tecnologia da
Informação Endereço: Rua Ewerton Visco, 290, s/302 Caminho
das Árvores, Salvador Contato: 71-3014-4764/9400–1000
/99262 – 0165 Desconto: R$130,00 nas mensalidades.
R$3.120,00 por curso. Inclui dependentes diretos.
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Recreasol

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Ucsal

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

UniCesumar

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Unifacs

Desconto
A Recreasol é uma creche-escola voltada para crianças de 0 a 5
anos idealizada para os pais que tem dificuldade em conciliar o
trabalho com a vida escolar dos "pequenos". O ambiente é
preparado para ser acolhedor e aconchegante onde as crianças
podem desenvolver-se através de atividades lúdicas,
brincadeiras, oficinas de artes, dança entre outras. Desconto:
15% sobre o preço cheio de tabela para todos os planos de
horário além de 5% de desconto sobre o valor dos cursos extras ,
inclusive para não alunos. Endereço: Rua Professor Felipe Tiago
Gomes, 06 - Qd C - Lote 06 - Stella Mares. CEP: 41.600-211.
Contato: (71) 3052-7688 / recreasol@uol.com.br
Endereço: Av. Prof. Pinto de Aguiar, 2589 - Pituaçu e Av.
Cardeal da Silva, 205 - Federação Cidade: Salvador Contato: 713203-8943 Desconto: Graduação tradicional e tecnológica: 15%
para ingressantes e veteranos (exceto Direito e Engenharias).
Pós - graduação lato sensu: 20% para novos alunos. Cursos de
extensão: 20% para novos alunos. http://www.ucsal.br/
O benefício, exclusivo para cursos de ensino à distância, é
extensivo aos dependentes dos funcionários do Estado. Os
interessados devem se dirigir à sede da instituição, com a
documentação necessária para a inscrição, assim como
contracheque ou crachá funcional. Endereço: Pça. Conselheiro
Almeida Couto, 374 (dentro do Colégio Salesiano), Nazaré.
Salvador Contato: (71) 3105-3307 , (71) 3013-8196 e 71 992653007 (WhatsApp). Desconto: O servidor estadual baiano que
sonha em cursar uma graduação ou pós-graduação à distância já
pode comemorar. O Clube de Desconto está oferecendo, em
parceria com a UniCesumar - Centro Universitário de Maringá,
40% (10% para pagamentos no vencimento + 30% em função da
parceria) nas mensalidades dos cursos de graduação em Gestão
Pública e pós-graduação em Administração Pública e 25% (10%
para pagamentos no vencimento + 15 em função da parceria)
Sobre as mensalidade dos demais cursos.
http://www.unicesumar.edu.br/ead/ OBS: O servidor para
usufruir do benefício deve requere-lo junto a instituição e
apesentar documentação necessária.
Endereço: Rua Dr. José Peroba, 251, Stiep Contato: (71) 32324000 e (71) 3535-3135 Alunos e Comunidade externa: (71)
3021-2800 Feira de Santana: (75) 2102-3200 Demais
localidades: 0800-284-0212 EAD: 0800 098 7654
http://www.unifacs.br/ Desconto: 20% nos cursos semi
presenciais, graduação ensino à distancia e pós-graduação lato
sensu. 5% para cursos de ensino à distancia online nos polos
educacionais. Exceto nos cursos medicina, gastronomia,
medicina veterinária, direito e psicologia.
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Unijorge

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Unime

Desconto
Graduação presencial 2019.1 – Isenção na matrícula e até 35%
sobre o valor das mensalidades até o final do curso para alunos
matriculados até 27 de novembro de 2018. Válido para os campi
Paralela, Comércio e Tancredo Neves. Pós-Graduação
presencial: 100% de desconto nas matrículas e 30% nas demais
mensalidade até o final do curso, que serão ofertadas para todos
os cursos de pós-graduação nos Campi do Comércio e Tancredo
Neves. Endereço: Av. Luis Viana Filho, nº 6775 (Paralela),
Salvador Contato: 71-3206-8000 Outras informações através dos
telefones (71) 99611-7031/(71) 3206-8000 ou pelo e-mail:
jose.braga@unijorge.edu.br. Filiais: Rua dos Algibebes, nº 6/12
Edf. Os Gonçalves - Comércio Rua Miguel Calmon, 42, Edf.
São Paulo Avenida Tancredo Neves, Civil Trade, n 1367
Desconto: Oferecemos descontos especiais para novos alunos
dos cursos graduação e pós-graduação presencial. Os inscritos
devem selecionar no momento da inscrição o código
promocional GOV2019, caso contrário não serão contemplados
com campanha promocional. Após o pagamento da primeira
mensalidade solicitar através do Portal do Aluno a manutenção
do desconto até o final do curso.
Endereço: Avenida Luiz Tarquínio Pontes, 600 - Lauro de
Freitas Salvador Campus I - Rua Professor Fernando Rocha,
326 - Saboeiro Salvador Campus II - Rua Jairo Simões,3172 Imbuí Contato: 71 3378-8927 / 98182-3989 Desconto:
Inscrições abertas para cursos de pós-graduação presencial com
duração de até 18 meses. Os cursos abrangem áreas de finanças,
gestão de pessoas, projetos, Liderança e Coaching e saúde. O
servidor conta com 30% de desconto para usufruir do benefício,
basta apresentar o último contracheque, carteira de identidade ou
crachá funcional com foto. Para quem busca por cursos 100%
EAD, o desconto está de 30%. Centro de Idiomas 20%. A
matrícula pode ser feita com a consultora Shirlei Marques .
Oferta válida até 31.12.2018. Outras informações através dos
telefones (71) 3879-9109 e (71) 98182-3989 ou email
shirlei.conceicao@kroton.com.br /
http://www.unime.edu.br/Paginas/home.aspx

Categoria

Empresa

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Universidade
Salgado de
Oliveira
(Universo)

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Villa Campus de
Educação

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Villa Criar Escola e Centro
de Estudos

Desconto
Confira os descontos válidos para pagamento até o dia 05 de
cada mês: Direito (manhã) de R$ 1.746,00 por R$ 550,00
(68,49%) Direito (noite) de R$ 1.831,00 por R$ 550,00
(69,96%) Enfermagem (manhã) de R$ 1.494,00 por R$ 450,00
(69,87%) Enfermagem (noite) de R$ 1.723,00 por R$ 450,00
(73,88%) Fisioterapia (manhã) de R$ 1.494,00 por R$ 450,00
(69,87%) Fisioterapia (noite) de R$ 1.716,00 por R$ 450,00
(73,77%) Psicologia (manhã/noite) de R$ 2.073,00 por R$
550,00 (73,47%) Estética (noite) de R$ 973,00 por R$ 450,00
(53,75%) Endereço: Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2728,
Pituba, Salvador. Contato: 71 2201-4701
http://www.universo.edu.br/ Desconto: Até 70% válidos até o
final do curso para aqueles que realizarem a matrícula para o
semestre 2019.1 até o final de janeiro 2019.
No seu novo Campus, projetado com as mais modernas técnicas
para espaços escolares e visando o conforto, a segurança e o
bem estar de seus alunos, o Villa tem a intenção clara de
expressar não só o respeito pela integridade dos estudantes,
assim como de revelar a visão que a instituição tem sobre o
processo de ensino e aprendizagem em que o espaço bem
constituído e organizado é expressivo fator interveniente para o
alcance dos melhores resultados. Endereço: Av. Luis Viana, nº
7731, Paralela, Salvador Contato: 71-3281-1000 Desconto: 10%
de desconto exclusivamente para o turno vespertino, exceto
quando o VILLA não oferecer turmas no referido turno.
http://www.campusvilla.com.br/
O Villar Criar Escola e Centro de Estudos é uma instituição
pautada na valorização do processo ensino aprendizagem com
intuito de fortalecer a identidade de cada criança, família e
educador. Trabalha com a educação infantil ao ensino
fundamental. Desconto: 10% para o turno matutino e 20% para
o turno vespertino. Contato: 71 3379-9858 / 7788 /
diretoria@escolavillacriar.com.br /
www.escolavillacriar.com.br. Endereço: Rua Itamaraju, Lote
32, nº 168, Jardim Aeroporto - Lauro de Freitas.

Categoria

Empresa

Escolas / Faculdades /
Pós Graduação

Wpós/Unileya

Desconto
Empresa do ramo de Educação, com experiência de mais de 20
anos na área atuando no desenvolvimento de soluções e
metodologias educacionais com largo emprego das ferramentas
mais avançadas de educação à distância. Contamos com corpo
acadêmico e técnico altamente preparado e capacitado com 85%
dos tutores e coordenadores Mestres e Doutores. Endereço: Av.
Tancredo Neves 1632, Caminho das Árvores Cidade: Todas as
cidades do Estado da Bahia Contato: 71-3311-6600 ou 0800604-2210. http://www.wpos.com.br/ Desconto: Valor dos cursos
na área de Educação: (*Exceto os cursos de Docência em
Administração, Docência em Ciências da Saúde, Docência em
Ciências do Esporte, Docência em Enfermagem, Docência em
Segurança Pública, Docência em Nutrição e Docência Jurídica)
R$ 5.808,00 (Cinco mil, oitocentos e oito reais). Descontos:
42% para pagamento via boleto em 16 parcelas; 52% para
pagamento com cheques pré-datados ou cartão recorrente em 16
parcelas; 55% no cartão de crédito em 12 parcelas; 58% para
pagamento à vista. O valor dos cursos nas áreas de Ciência da
Informação, Educação Física, Filosofia, Fisioterapia, Nutrição,
Saúde, Serviço Social e Teologia: R$ 6.116,00 (seis mil, cento e
dezesseis reais). Descontos: 41% para pagamento via boleto em
16 parcelas; 53 % para pagamento com cheques pré-datados ou
cartão recorrente em 16 parcelas; 55 % cartão de crédito em 12
parcelas; 58 % para pagamento à vista. O valor dos cursos nas
áreas de Administração Pública, Agronomia, Concursos (todos
os preparatórios), Comunicação e Audiovisual, Contabilidade e
Finanças, Direito, E-commerce, Gestão, Licitações e Contratos,
Linguística, Logística, MBA, Meio Ambiente e
Sustentabilidade, Odontologia, Políticas Públicas, Segurança
Pública, Tec. da Informação: R$ 7.392,00(sete mil, trezentos e
noventa e oito reais). Descontos: 40% pagamento via boleto em
16 parcelas; 49 % para pagamento com cheques pré-datados ou
cartão recorrente em 16 parcelas; 51% no cartão de crédito em
12 parcelas; 54 % para pagamento à vista. Valor dos cursos nas
áreas de Arquitetura e Engenharia de Petróleo e Gás /
Engenharia e Segurança do Trabalho: R$ 8.624,00 (oito mil,
seiscentos e vinte e quatro reais). Descontos: 43 % para
pagamento via boleto em 16 parcelas; 48 % para pagamento
com cheques pré-datados ou cartão recorrente em 16 parcelas;
52% para pagamento no cartão de crédito em até 12 parcelas; 54
% para pagamento à vista. Somos uma empresa do ramo de
Educação, com experiência de mais de 20 anos na área atuando
no desenvolvimento de soluções e metodologias educacionais
com largo emprego das ferramentas mais avançadas de educação
à distância. Contamos com corpo acadêmico e técnico altamente
preparado e capacitado com 85% dos tutores e coordenadores
Mestres e Doutores. Temos mais de 500 cursos de
especialização à distância em 48 áreas do conhecimento através
do portal WPÓS.

Categoria

Farmácias

Farmácias

Farmácias

Empresa

Desconto
Tradição, crescimento e seriedade fazem parte da trajetória da
Drogasil durante seus 80 anos de existência, representada pela
filosofia “A gente tem uma história com você”. Em 2011, houve
a fusão com outra grande empresa do setor, a Droga Raia,
fundando a RD. A união fortaleceu ainda mais a marca Drogasil
e possibilitou sua chegada ao Nordeste. Hoje a marca está
presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Droga
Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa
Raia/Drogasil
Catarina, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Rio
Grande do Norte. Agora, o servidor público estadual tem direito
a descontos especiais em toda rede de lojas Raia e Drogasil.
15% em medicamentos tarjados de marca, 30% em tarjados
genéricos e 15% em OTC. Para usufruir o benefício é preciso
apresentar, no ato da compra, o número de matrícula e
contracheque atual. Acesse: https://www.drogasil.com.br/
Endereço: Rua das Gaivotas, nº 120, Loja 15, Salvador Contato:
(71) 3431-3148 Rua Rio Amazonas,nº 58 - Matatu Praça
Conselheiro João Alfredo,nº 8 - Caixa D'agua Av. Caminho de
Drogaria da Gente
Areia,nº 153 - Caminho de Areia Rua das Hortências, nº 988 Pituba Estrada de Campinas, nº 347 Desconto: 10% em
medicamentos de marca e 15% em genericos e similares
Com 72 anos de história, a Drogaria São Paulo é a mais nova
parceira do Clube de Desconto do Servidor. Consolidado no
mercado, o grupo DPSP, compreende as Drogarias São Paulo e
Pacheco e possui 1.205 filiais em diversos estados do Brasil.
Além da Bahia, há lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Pernambuco e outros, atendendo a mais de 8 milhões de
clientes por mês. Agora, o servidor público estadual tem direito
a abatimentos nas lojas da rede. O desconto é de 30% em
Drogaria São
medicamentos genéricos tarjados e 15% nos demais. Para
Paulo/Pacheco
usufruir o benefício é preciso apresentar, no ato da compra, o
número de matrícula e contracheque atual. Em Salvador,
podemos encontrar Drogarias São Paulo nos bairros da Pituba,
Caminho das Árvores, Imbuí, Costa Azul, Stella Maris, e outros.
O desconto é válido para todas as lojas da rede no país
Desconto: 15% marca tarjados/outros, 15% similar tarjados,
30% genéricos tarjados, 15% OTC marca/outros, 15% OTC
similar, 15% OTC genérico. Para ter acesso ao benefício, se
identifique no caixa.

Categoria

Farmácias

Farmácias

Farmácias

Farmácias

Farmácias

Empresa

Desconto
Com a Missão de oferecer produtos e serviços personalizados
que promovam a saúde e o bem estar aos seus clientes Endereço:
Av. ACM, 1034, Loja nº 48 A, térreo, Pituba Parque Center,
ExtratusVida
Salvador Contato: 71-3354-0278 / WhatsApp: 71 99923-3839
Manipulação de Filiais: Av. Antônio Carlos Magalhães, Pituba Parque Center,
Fórmula
Loja 48ª , Térreo Av. Sete de Setembro,nº 400, Loja 115/117,
Fundação Politécnica - Dois de Julho Av. Padre Antônio de Sá,
nº 9, Calçada Av. Dorival Caymmi, N. 60, Itapuã Desconto:
15% em produtos manipulados, exceto produtos homeopáticos
Desde de 2010, a Farmácia Pro Vida oferece aos moradores da
região de Itaberaba um portifólio diversificado de
medicamentos. Integra, também, a rede de farmácias
conveniadas do Plano Farmácia Popular que disponibiliza
Farmácia Pro
medicamentos de uso continuado inteiramente grátis. Desconto:
Vida
10% a 70% de desconto sobre medicamentos e 10% sobre
perfumaria e correlatos. Pagamento em até 2 vezes no cartão de
crédito com desconto. Contato: 75 3251-1805 /
fmcprovida@hotmail.com.
Endereço: Praça Marina de Queiroz, nº 227 - Sussuarana Velha,
Farmácia Vida & Salvador Contato: 71 34051105 Desconto: 10% de desconto em
Saúde
medicamento de referência e 15% em medicamentos similares e
gênericos.
O Grupo Golmed, responsável pelo Programa de Redução de
Preço de Remédios (PRPR), acaba de aderir ao Clube de
Desconto do Servidor. A parceria garante descontos na
aquisição de medicamentos em farmácias conveniadas
localizadas no interior do estado. Endereço: Farmácias
credenciadas pelo grupo Cidade: Anagé, Belo Campo, Bom
Jesus Da Lapa, Caatiba, Carinhanha, Condeúba, Cordeiros,
Encruzilhada, Eriço Cardoso, Guanambi, Ibipitanga, Itambé,
Grupo Golmed
Iuiú, Jequié, Licínio De Almeida, Macaúbas, Maetinga,
Malhada, Malhada De Pedras, Nova Canaã, Paramirim, Piripá,
Presidente Jânio Quadros, Rio Do Antonio, São Felix do Coribe,
Serra Ramalho, Tremedal e Vitoria Da Conquista. Contato: (77)
3422-6816 ou golmed@hotmail.com e
atendimento@prpr.com.br Desconto: O abatimento dos produtos
varia entre 10% e 70%. Mais R$ 5 pelo cartão.
http://www.prpr.com.br/
A Theopharma possui especialista em farmácia clínica,
oferecendo cuidado integral a saúde. As formas de pagamento
são: à vista, crédito ou débito. Endereço: Rua Roque Fagundes,
Theopharma
nº 416, São João - Itaberaba Contato: 75 3251-1030 / 75992566027 Desconto: 5% a 20% medicamentos de marca ou de
referência; 10% a 70% em medicamentos genéricos; 5% a 60%
medicamentos similares; fraldas 5% a 10%

Categoria
Festas / Buffet /
Entretenimento

Festas / Buffet /
Entretenimento

Festas / Buffet /
Entretenimento

Festas / Buffet /
Entretenimento

Festas / Buffet /
Entretenimento
Festas / Buffet /
Entretenimento

Empresa

Desconto
Desconto: 17% para os servidores nos serviços de decoração de
festa infantil, aluguel de pula pula, piscina de bolinhas e móveis
Cabriola Festas
provençal. Pagamento nos Cartões: Hipercard, Visa, Master e
Infantis
Diners. Contato: 71-3241-7825 ou 98703-2216
https://www.facebook.com/Cabriolafestas
O Congrats Hall é um espaço de eventos que alia sofisticação e
conforto. Com 550m², um amplo salão em plano único,
arquitetura moderna, clean, e ambiente totalmente climatizado,
vai ser o cenário perfeito para o seu evento social ou
corporativo. No Congrats você pode receber confortavelmente
até 300 pessoas, em uma estrutura completa. Além de contar
com amplo estacionamento coberto no local, para oferecer o
Congrats Hall
máximo de segurança e comodidade para você e os seus
convidados! Encontrar um lugar assim é mais um motivo para
comemorar. Agende uma visita e venha nos conhecer! Contato:
71 3366-5000 / contato@congratshall.com.br /
www.congratshall.com.br Desconto: 20% de desconto sobre o
valor do aluguel do espaço. Endereço: Av. Luis Viana Filho,
3230, Térreo, Salvador- Bahia.
O Cinema do Glauber Rocha contém quatro salas com
capacidade total de 626 lugares. Acesso para deficientes elevador e rampas, ar-condicionado, bilheteria informatizada,
Espaço Itaú de
rede wi-fi disponível, projetores de última geração, som digital e
Cinema - Glauber
uma sala 3D Dolby Digital, óculos 3D higienizados e entregues
Rocha
por funcionários com luvas descartáveis. Desconto: 30% de
desconto na compra de um ingresso, de segunda à quinta-feira,
incluindo feriados e salas 3D Contato: (71) 3011-4706
Oferecemos aos apaixonados pela iguarias da culinária baiana
produtos preparados de forma original e artesanal. - Delivery de
Petiscos e Comidas Baiana: Acarajé, Abará, Vatapá, Caruru,
Bobó de Camarão, Caldinhos, Moquecas, Casquinha de siri e
muito mais, com sabor e a originalidade da Bahia. Salgadinhos de Festa congelados. Basta aquecer. Super práticos
Estação Bahia
e saudáveis. - Ingredientes e misturas prontas para Acarajé,
Abará e Vatapá. Contato: 4141-2093 / 71 99334-6460
(whatsapp) / www.estacaobahia.com.br. Desconto: 10% sobre
o valor do produto, aceitamos todas as formas de pagamento
(crédito, débito e dinheiro a vista). Endereço: Rua Prof. Isaias
Alves de Almeida, 136, Ap 03, BL04 - Costa Azul.
Animação e entretenimento para eventos infantis. Pagamento
Gabitica
nos cartões: Visa, Master, American, Elo e Policar. Desconto:
Produções e
5% a 20% - Dependendo do evento (duração, espaço,
Eventos
quantidade de atrações). Contato: (71) 3451-6549/98809-3902
Desconto: 10% nos pacotes para crianças de 1 a 3 anos, 15%
Paraisoteca - Casa
para 4 a 8 anos e 10% para festas infantis Contato: 71-3027de Brincar
0306 http://www.paraisoteca.com.br/

Categoria

Empresa

Floriculturas

Florania

Floriculturas

Floricultura Mar
de Rosas

Livros / Presentes

Discultura
Comércio e
Representações

Livros / Presentes

Engrave

Livros / Presentes

Livraria Dom
Casmurro

Livros / Presentes

Livraria Saraiva

Moda / Acessórios

Apice Modas

Desconto
Florânia, há 30 anos, se iguala à beleza das flores e traduz aquilo
que a natureza faz belo! Expressão, beleza e encanto! Endereço:
Rua padre Feijó, nº 78, Canela, Salvador Contato: 71-3235-6088
http://www.florania.com.br/ Desconto: 5%
Endereço: Rua Manoel Dias da Silva, nº 1896, Ed. Reina,
Pituba, Salvador Contato: 71-3345-2212 Desconto: 15% a vista
e 10% a prazo
Loja que atua no segmento varejista, há mais 40 anos vem
atuando no mercado de presentes e utilidades na a região da
Chapada Diamantina. Além de uma estrutura agradável e
moderna a Discultura oferece um excelente atendimento da
cidade. Endereço: Praça Flávio Silvany, nº 50, Centro,
Itaberaba Contato: 75-3251-1635 e 75-3251-2872
https://www.facebook.com/LojaDiscultura?fref=ts Desconto:
Brinquedos (3%), CDs e DVDs (3%), Eletrodomésticos (1,5%),
Material Esportivo (3%), Informática (1,5%), Livros (5%),
Papelaria (3%), Telefonia (2%) e Utilidades (3%)
A Engrave nasceu em Salvador no ano de 2013, desenvolvendo
produtos personalizados de metal e acrílico. A missão da
empresa é distribuir emoção em forma de produtos
personalizados e fazer a diferença, buscando tornar os
momentos ainda mais especiais. A Engrave busca a excelência
na fotogravação de produtos, no atendimento personalizado e no
comprometimento com o cliente. Desconto: 10% para todos os
produtos nas linhas de aço inox, níquel e folheado a ouro. O
pedido pode ser realizado pelo site. Basta colocar o código do
cupom de desconto é "CLUBEDEDESCONTO". Contato: 7199146-7683 ou atendimento@engrave.com.br.
Endereço: Rua Priscila Dutra 181, Villas Prime Center Lj 03,
Pitangueiras, Lauro de Freitas Contato: 71-3051-0526 Desconto:
5% em livros não didáticos e 10% em papelaria, informática e
presentes. Válidos para pagamento em dinheiro ou débito. Não
cumulativo com outras promoções
Desconto: 10% em livraria (exceto didáticos), 10% em papelaria
e 5% em Cds e DVDs Filiais: Localizada no Shopping Barra Av. Centenário, 2992 - Chame-Chame, Salvador - BA
Localizada no Shopping Paralela - Av. Luís Viana, 8544 Paralela, Salvador - BA Localizada no Shopping da Bahia - Av.
Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores, Salvador - BA
Localizada no Salvador Shopping - Av. Tancredo Neves, 3133 Caminho das Árvores, Salvador - BA
http://www.apicemoda.weebly.com/ 15% nos artigos:
masculinos, femininos, infantil e acessórios. Endereço: Rua
Alameda, A, nº 18. Bela Vista do Lobato, Bela Vista do Lobato,
Salvador Contato: 71-3246-2174 / 98715-4307 Desconto: 15%
nos artigos: Masculinos, femininos, infantil e acessórios

Categoria

Moda / Acessórios

Moda / Acessórios

Moda / Acessórios

Moda / Acessórios

Moda / Acessórios

Moda / Acessórios

Moda / Acessórios

Moda / Acessórios

Moda / Acessórios
Moda / Acessórios

Empresa

Desconto
A empresa desenvolve coleções mensais para estar sempre
surpreendendo os clientes e conseguir colocar na lingerie, todas
as tendências que são lançadas diariamente no mundo da moda.
Carolina Etz
Endereço: Rua Rubens Guelli, nº 135, Shopping Paseo, lj, 236,
Itaigara, Salvador Contato: 71-3017-5891
http://carolinaetz.com.br/ Desconto: 10% para pagamento à vista.
Endereço: Av. ACM, nº 1034, Loja 37 A - Pituba Parque
Center, Itaigara, Salvador Contato: (71) 3358-4886/3353-8505
Detagle Calçados
Desconto: 5% debito e cartao de crédito em até 3 vezes sem
juros. 10% em dinheiro a vista.
A Katavento é uma loja especializada em moda infantil que atua
no mercado sempre vestindo crianças dos pés a cabeça.
Katavento Moda
Endereço: Rua Rubens Guelli, nº 135- Loja 129, piso 1 Infantil
Shopping Paseo, Itaigara, Salvador Contato: 71-3384-6716
Desconto: 5% vista ou crédito.
Endereço: Av. Centenário, nº 2992, Lj 307/308 - Shopping
Barra - Chame - Chame, Salvador Contato: 71-3264-4864
Filiais: Avenida Tancredo Neves, nº 3133 - Salvador Shopping
Lacoste
Avenida Tancredo Neves, nº 148 - Shopping da Bahia Desconto:
10% Débito e Crédito a vista. Não cumulativo com outras
promoções http://www.lacoste.com/bra/
Endereço: Rua Pero Vaz , nº 30 A, Liberdade, Salvador Contato:
Lilás Modas 71-3388-4353 https://www.facebook.com/LilasModasSalvador
Tamanhos
Desconto: 10% a vista e 5% a prazo. Nas compras acima R$
Especiais (44 a 70)
200,00 divide em 4 vezes sem juros.
Desconto: 15%. O servidor deve usar o cupom de desconto na
Netshoes
tela final de pagamento
A Silva Modas reúne moda masculina, feminina, infantil e
acessórios. Endereço: Rua Das Pedrinhas, nº 35, Periperi,
Silva Modas
Salvador Contato: 71 99223-3852 e 71 988627735 Desconto:
10% na linha infantil e feminina e de 15 % na linha masculina
Há cerca de oito anos presente em Salvador a TIP TOP
desenvolve cinco coleções por ano através de modernos
equipamentos de tecelagem, malharia e estamparia. Todas as
peças são antialérgicas, macias e resistente ao cloro além de
possuir proteção ultra violeta (UVB). Endereço: Av. Tancredo
TIP TOP
Neves, 148, Loja 50, Quadra Z4 - Shopping da Bahia, Caminho
das Árvores, Salvador Contato: 71 3450-1580 /
admtiptobahia@hotmail.com Desconto: 15% de desconto,
exceto peças em promoção e linha permanente. A loja oferece
atendimento delivery.
Endereço: Rua Arthur de Azevedo Machado - Shop. Bahia Mar,
Top Dress
Costa Azul, Salvador Contato: 71-3341-5926 Desconto: 10%
http://www.zattiniparcerias.com.br/clubededesconto/ Desconto:
Zattini
15% apenas através do link:
www.zattiniparcerias.com.br/clubededesconto

Categoria

Móveis / Construção /
Decoração

Móveis / Construção /
Decoração

Móveis / Construção /
Decoração

Móveis / Construção /
Decoração

Móveis / Construção /
Decoração

Móveis / Construção /
Decoração

Empresa

Desconto
A Artes & Ofícios Arquitetura e Design de Interiores é uma
empresa de pequeno porte especializada na elaboração de
projetos arquitetônicos e de design de interiores, voltada para
variados segmentos do mercado quer sejam residenciais,
Artes & Ofícios comerciais, institucionais ou corporativos, tendo como objetivo
Arquitetura e
tornar os espaços externos e internos do habitat humano mais
Design de
acolhedores, ergonômicos, sustentáveis, e principalmente
Interiores
capazes de expressar a alma dos seus donos. Endereço:
Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 3129, sala 405, Pituba,
Salvador Contato: 71-3036-2225 / 9967-8235 Desconto: 20%
para pagamento à vista e 15% para pagamento parcelado.
Cortinas, persianas, película solar e papel e parede. Endereço:
Rua Manoel Dias da Silva, nº 2306, 1° andar, Pituba, Salvador
Barbosa
Contato: 71-3347-6022 http://www.barbosadecoracoes.com.br/
Decorações
Desconto: Papel parede importado a partir de R$ 149,00 e 10%
em até 4 vezes para outros artigos.
A Cereja Planejados trabalha com design de móveis em madeira
MDF com acabamento refinado em diversas texturas. O servidor
Cereja Planejados conta com 10% de desconto, parcelado em até 12 vezes.
Contato: (77) 8854-5502 / (77) 99152-7121 / 77 99162-1982
(whatsapp).
Com o intuito de atender melhor os servidores a empresa
oferece: Tintas, Massas, Vernizes, Impermeabilizantes, Stains,
Tintas Spray, Material para pintura, Lâmpadas, Utilidades para o
lar, entre outros. Além desses produtos a Condor Tintas também
Condor Tintas
disponibiliza mais de 2.000 cores no catálogo SelfColor Suvinil
(cores exclusivas feitas na hora). Endereço: Av. Anita
Garibaldi, nº 62, Garcia, Salvador Contato: 71-3245-1414
https://www.facebook.com/condortintas/ Desconto: 13% sobre o
preço bruto (exceto preços promocionais)
Endereço: Rua Djalma Dutra, nº 14/26, Sete Portas, Salvador
Eletrica Capital
Contato: 71-3321-6374 http://www.eletricacapital.com.br/
Desconto: 10% a vista ou parcelamento em até 6 vezes.
A GARAGE SALE DECOR, apesar de pouco tempo no
mercado, dispõe de uma vasta coleção peças para decoração de
ambientes como apartamentos, condomínios, escritórios,
empresas públicas e privadas, jardins e piscinas. São: vasos de
vidro, esculturas, fontes luminosas para decoração de ambiente.
O servidor encontrará também vasos e cachepeaus fabricado em
Garage Sale Decor
cerâmicas, sisal, areia e fibra de vidro. O diferencial esta no
atendimento e preço reduzido de fábrica. Endereço: Rua
Anthenor Tupinambá, nº 136 - Pituba, Salvador Contato: 71
3353-6643 /71 99317-2579 / 71 99978-5602 / 74 98848-4753.
Procurar Francine Pimentel ou Márcia Margarida. Desconto:
10% de desconto no crédito, débito ou dinheiro à vista.

Categoria

Móveis / Construção /
Decoração

Móveis / Construção /
Decoração

Móveis / Construção /
Decoração

Móveis / Construção /
Decoração

Móveis / Construção /
Decoração

Óticas

Óticas

Empresa

Desconto
A Habitus Decoração e Design atende apenas em domicílio com
instalação grátis para Salvador e Lauro de Freitas para pedidos
Habitus
acima de R$ 400,00 Endereço: Rua Dr. Barreto.Quadra H, loja
Decoração e
1, nº 10 Villas do Atlântico - Lauro de Freitas Contato: 71-3379Design
2069 http://www.habitusdecor.com.br/home.php Desconto: 25%
Persiana Vertical para pagamento a vista. Demais produtos com
20 % de desconto a vista e 10% a prazo.
A Reiki iniciou suas atividades trazendo da Europa uma
tecnologia revolucionária para o melhor aproveitamento de
espaços. Surgia, assim, o Sistema Reiki de Envidraçamento
Maison do
Panorâmico de Áreas, produto desconhecido no Brasil.
Vidro - Reiki
Endereço: Rua Alexandre Herculano, n° 69, sala 003 Ed.
Empresarial FS, Itaigara, Salvador Contato: 71-3011-7777
http://www.reikividros.com.br/ Desconto: 8%
Endereço: Av. Edgard Santos 1801 - Narandiba, Cabula,
Marmoraria
Salvador Contato: (71) 3230-9869 Desconto: 10% de desconto à
Baiana
vista
A Person utiliza técnica da sublimação (transferência térmica
através da pressão das cores na superfície a ser impressa) para
produzir canecas, azulejos, squeezers, almofadas e camisas. Na
produção se utiliza temas que contemplam artistas nacionais e
Person – Azulejos
internacionais, paisagens, frases, ícones religiosos, entre outras.
Personalizados
Endereço: Rua Miguel Gustavo, nº 196, Brotas, Salvador
Contato: 71-99666 4473 ou 71-3161 3915
https://www.facebook.com/azulejosperson/ Desconto: 10% aos
servidores públicos
Somos uma empresa que atua no segmento de vidros para
arquitetura e construção civil, especializada em vidros
temperados. Valorizamos pela qualidade dos produtos,
atendimento e o cuidado na elaboração de cada projeto bem
como sua realização. Oferecemos mão de obra altamente
Temper Glass
qualificada com pessoal treinado para melhor orienta-lo na
escolha e execução de projetos das diversas aplicações para
garantirmos sua plena satisfação. Endereço: Rua Araújo
Bastos, nº 27, Pituaçu, Salvador Contato: 71-3162-0880 ou
99710-0880 http://www.temperglass.net/ Desconto: 14% à vista
e 7% à prazo.
https://www.facebook.com/muitomaisotica Endereço: Pituba
Parque Center, Loja 03, Ala B Térreo, Itaigara, Salvador
Muito Mais Ótica
Contato: 71-3354-1012 Desconto: À vista 20% e 15% parcelado
em até 10 vezes sem juros.
Endereço: Av. Joana Angelica, nº 154, Nazaré, Salvador
Contato: 71-3243-4877, 75-3421-1428. Filial: Praça Coronel
Anísio Cardoso, 34 - Centro, Alagoinhas Rua Conselheiro
Ótica Reis
Moura, nº 101, Loja 02 Desconto: 20% a vista, 10% no cartão
em até 4 vezes, 5% no cartão de 5 a 10 vezes
http://www.oticasreis.com.br/

Categoria

Óticas

Óticas

Óticas

Óticas

Óticas

Pet shop e clínicas
veterinárias

Empresa

Desconto
Promoção válida para compra de óculos de sol e de grau
(armação e lentes). Endereço: Av. Senhor dos Passos, nº 957,
Ótica Veneza Caseb, Feira de Santana Contato: 75-3623 2272 e 75-3225 3107
Feira de Santana Filial: Av. João Durval Carneiro, nº 3.665- Shopping Boulevard
Feira Desconto: 20% para pagamento à vista e 10% para
compras parceladas sem juros no cartão de crédito
Endereço: Av. Anita Garibaldi, nº 1279, 4º andar s/404,
Salvador Contato: (71) 3335-7329
http://www.oticaernesto.com.br/ Filiais: Av. Sete de setembro,
nº 562 Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 656, Shopping Itaigara
Óticas Ernesto
Av. Centenário, nº 2992 - Shopping Barra Av. Luis Tarquínio,
nº 1655, Loja 22/23 - Vilas do Atlântico Avenida Tancredo
Neves, nº 148 - Shopping da Bahia Desconto: 20% à vista e
10% a prazo. Pagamento em até 6 vezes sem juros
Fantásticos preços, profissionais especializados, excelente
localização, assistência técnica gratuita e com os melhores
laboratórios. Endereço: Av. Jorge Amado, nº 2464 - Shopping
Óticas Geane
Imbui Plaza, Salvador Contato: 71-3362-4822 ou 71-8793-0191
Filial: Av. Santos Dumont, n 6216, Km 5.5 - Shopping Estrada
do Coco Desconto: 15% a vista ou 7% a prazo parcelado em seis
vezes https://www.facebook.com/oticasgeane
Endereço: Av. Ulysses Guimarães, nº 4529, Sussuarana,
RG Ótica
Salvador Contato: 71-3306-5719 Desconto: 20% em armações e
15% em lentes de contato
Um novo conceito de ótica na cidade, aliado qualidade, menores
preços e atendimento especializado, buscando a satisfação de
nossos clientes em primeiro lugar e ainda, oferecendo também
serviços de pós-vendas, mantendo, assim, um bom
relacionamento de custo benefício (empresa - clientes).
Shekinah LAB - Beneficio estendidos a todos os parentes de funcionários.
Ótica
Desconto: 15% sobre o preço de lentes de todos os tipos e
marcas; mais também, 20% na compra de óculos completo
(armações solar ou receituário). Pagamento em até 06 vezes em
todos os cartões de crédito. Assistência e manutenção grátis por
12 meses. Troca de plaquetas de silicone grátis quando houver.
Mais informações: 71 3321-2916
Dispomos de uma excelente estrutura para cuidar de seu melhor
amigo; equipe altamente qualificada; trabalhamos com as
4 PETS 4 YOU melhores marcas do mercado. Estamos localizados em frente à
Pet Shop, Banho,
Perini da Pituba. Desconto: Cortesia de hidratação rápida no
Tosa e
primeiro serviço de banho e tosa, 10% na compra de acessórios
Consultório.
(à vista) e 5% na compra de medicamentos (à vista). Contato: 713022-0944 http://4-pets-4-you.simples.vet.br/

Categoria

Empresa

Desconto
Especializado em comida a quilo, tem um cardápio com
preparações diferentes, sempre inovando nas refeições
Bosi Gastronomia Endereço: Av. Luiz Viana Filho, nº 8544, Shopping Paralela,
Restaurantes/Alimentação
a Quilo
Salvador Contato: 71-3555-6444 Desconto: 15% de Segunda a
Sexta para as refeições no Buffet e aceita todos os tipos de
cartões
A Cacau Show é uma das principais redes de franquias no Brasil
que atua no varejo de chocolate e derivados. O desconto é valido
apenas na loja do Cacau Show em Cajazeiras e Hiperbompreço
do Iguatemi. Endereço: Avenida Antonio Carlos Magalhães, nº
3650, Iguatemi, Salvador Contato: 71-3351-4516 e 9964-7739
Endereço: Estrada do Coqueiro Grande, nº 2026, Cajazeiras,
Restaurantes/Alimentação Cacau Show
Salvador Contato: 71-3016-4673 / 71-99985-5051 Endereço:
Av. Santos Dumont, Km 5,5 , nº 6216 - Shopping Estrada do
Coco Contato: 71-3379-7159 ou 71-99346-6006 Av. Luís
Viana, 3056 - Extra Paralela Av. Luis Eduardo Magalhães, nº 86
Desconto: 5% á vista ou no cartão de credito e divide em duas
vezes a partir de R$ 150,00 http://www.cacaushow.com.br/
A Croasonho, que atua no mercado gastronômico, é a nova
parceira do Clube de Desconto do Servidor. A empresa oferece
pratos executivos, saladas, sucos, shakes, cafés especiais e os
croasonhos, com mais de 30 opções de recheios doces e
salgados. O servidor terá 10% de desconto em todos os
Restaurantes/Alimentação Croasonho
produtos, exceto o buffet de almoço, que é servido apenas na
loja do Salvador Shopping. Desconto: 10%, exceto no buffet de
almoço do Salvador Shopping. Contato: 71 3014-0069. Filiais:
Shoppings Bela Vista, Salvador e da Bahia Site:
www.croasonho.com.br
A D+ Doces oferta para os servidores bolos, tortas, doces e
salgados. Endereço: Rua Politeama de Baixo, n° 43, Politeama,
Salvador Contato: 71-3328-0935 http://dmaisdoces.com.br/ Rua
Restaurantes/Alimentação D+ Doces
Portão da Piedade, nº 155 - Shopping Center Lapa Rua
Conselheiro Junqueira Ayres, n° 8 - Shopping Piedade
Desconto: 10% sobre o valor da compra, exceto produtos em
promoção.
Endereço: Av. Alphavile 151, Shopping Alpha Mail, loja 11 Restaurantes/Alimentação Joy Restaurante
Alphavile I, Salvador Contato: (71) 3506-7575 Desconto: 15%
em qualquer produto do cardápio, exceto bebidas.
Endereço: Travessa Min. Antônio Carlos Magalhães 58, Qd.
H000, Lt. 54 B - Vila das Castanheiras Galpão 2, Salvador
Lebens Contato: 71-3026-1265 http://www.lebens.com.br/ Desconto:
Restaurantes/Alimentação Alimentos
10% em pratos congelados e 15% em massas frescas e salgados
congelados
aperitivos. Pedido mínimo de R$60,00, exceto. massas frescas,
cujo pedido mínimo é de 3 kg.

Categoria

Empresa

Restaurantes/Alimentação Meu Chapa

Restaurantes/Alimentação Nutrivitais

Restaurantes/Alimentação Pasta Fast

Restaurantes/Alimentação

Polpas de Fruta
Sempre Viva

Desconto
Ambiente arejado, bom atendimento e pratos de alta qualidade,
fazem parte do sucesso dos restaurantes Meu Chapa, traz ainda,
parques, telões, tv's, e palco para shows. Apresentações de axé,
pop e MPB animam as noites de sexta e sábado, agora também
com samba nas tardes de sábado. Endereço: Alameda Praia do
Camuriú 83 - Stella Maris, Salvador Contato: 71-3374-1410
http://www.meuchapa.com.br/ Avenida Tancredo Neves, nº
3133 - Salvador Shopping (71-3013-7897) Avenida Tancredo
Neves, nº 148 - Shopping da Bahia (71-3340-6510 ) Desconto:
20%, exceto itens em promoção
A Nutrivitais é uma loja de produtos naturais que oferece
produtos dietéticos, cereais, ervas medicinais, frutas secas e
especiarias. Tudo para você desfrutar de uma vida saudável e
com um diferencial: a venda é a granel e você leva para casa
apenas a quantidade que vai consumir. Também temos pães e
lanches integrais. Endereço: Rua das Gaivotas, nº 1270, Loja 14
Shop. Gaivota, Imbuí, Salvador Contato: 71-3013-7722
https://www.facebook.com/nutrivitais Desconto: 10%
O Pasta Fast foi criado para trazer pra você as melhores massas
das mais diversas regiões da Itália. Cada um de nossos molhos
tem sabor delicadamente exclusivo, com receita simples,
clássica, com poucos temperos - criações decilicosas! Temperos
devem melhorar o sabor dos pratos, e não concorrer com eles!
Usamos apenas ingredientes frescos e o mais puro azeite de
oliva, para oferecer o melhor da tradição da cozinha
mediterrânea. Endereço: Av. Tancredo Neves, nº 148- Shopping
da Bahia, Salvador Contato: 71-3450-0457
http://www.pastafast.com.br/ Avenida Tancredo Neves, nº 148,
loja 10, qd. Z 3 - Shopping da Bahia Avenida Tancredo Neves,
nº 3133 - Salvador Shopping (71-3019-5506) Avenida Otávio
Mangabeira,nº 50 - Pituba (71-3240-6510) Desconto: 20%,
Exceto itens em promoção
A SEMPRE VIVA já é referência em qualidade no Brasil há
mais de 20 anos na fabricação de polpas de frutas. Nosso
produto possui hoje uma linha com 22 sabores tropicais, e mais
8 novos sabores chegando em breve neste ano, com três tipos de
embalagens personalizadas (100g e 400g), incluindo barras de 1
kg, todas em formato bandeja, que está voltado para o
consumidor mais exigente com a qualidade. Endereço: As
entregas são feitas das 8h30 às 9h00 e das 17h30 às 18h00 local:
(estacionamento de visitantes SAEB) Contato: 71-99639-0781
http://www.polpasempreviva.com.br/ Desconto: Pacote com 20
unidades de sabores mistas por R$ 8,00: Acerola,Cajá, Umbu e
Manga. Também existe a opção de kit com 20 unidades por R$
10,00 nos gostos de Abacaxi, Cupuaçu, Goiaba, Siriguela,
Tamarindo e Uva. Para os sabores de Mangaba e Maracujá os
valores ficam por R$ 14,00 já com os descontos

Categoria

Empresa

Desconto
O Barbacoa oferece mais de 20 cortes entre carnes, peixes,
cordeiro, javali e galeto, seguidos do farto e sempre fresco buffet
Restaurante
de saladas, guarnições e sobremesas deliciosas Endereço: Av.
Restaurantes/Alimentação
Barbacoa
Tancredo Neves, n° 909, Caminho das Árvores, Salvador
Contato: 71-3342-4666 http://www.barbacoa.com.br/ Desconto:
10% no fechamento da conta
O Restaurante Donatário oferece aos servidores: Salada Cabo
Verde e Algarve, Frango Santa Lúcia, Bacalhau Vila do Conde,
Salmão Delgada, Peixe Ponta do Sol, Peixe São Miguel, Risoto,
Restaurante
Massas, Camarões Castro Marim e Campo Maior, dentre outros.
Restaurantes/Alimentação Donatário Endereço: Shopping Paralela, localizado na Av. Luís Viana
Shopping Paralela
Filho, nº 8544, Loja B225, Paralela Contato: 71-3366-2568 /
9686-8212 http://www.donatario.com.br/ Desconto: 20% de
desconto nas refeições do cardápio principal
Moderno e dinâmico, o jornal líder de audiência no estado inova
pensando sempre no leitor. A mesma qualidade do impresso que
encanta leitores baianos e brasileiros pode ser acessada em
diversas plataformas digitais, levando conteúdos relevantes, que
fazem a diferença no dia a dia. O servidor tem acesso ilimitado
as informações do site e ao acervo do digital, conteúdo
exclusivo e ainda tem a opção de escolher receber os exemplares
do impresso em sua residência. Além de todos esses benefícios,
ao se tornar assinante com um desconto exclusivo, o servidor
fará parte do CLUBE CORREIO. Programa de relacionamento
Revistas/Publicações
Jornal Correio
do Correio que oferece descontos em restaurantes, cinema,
entretenimento, espetáculos, academias e bem-estar para todos
os seus assinantes. No total, são quase 90 estabelecimentos
parceiros. Confira www.clubecorreio.com.br Desconto: 50%
de desconto para assinaturas impresso + digital anual em duas
modalidades; ou, 60% de desconto para assinatura digital anual
através dos links listados abaixo. Jornal Impresso + Digital Segunda a Domingo Anual Jornal Impresso + Digital - Sexta a
Domingo Anual Assinatura Digital - Anual Contato: 71 32031862
Endereço: Av. Luis Tarquinio, nº 1904. Ed. Mag Empresarial,
s/401, Pitangueiras, Lauro de Freitas Contato: 71-3379-1591
Salões de beleza /
Clínica Derma
http://www.clinicadermalife.com.br/ Desconto: 10% para
Clínicas de estética
Life
pagamento em cartão de crédito e 20% à vista. O desconto não é
válido para pacotes e ofertas promocionais.
Desconto válido apenas para os tratamentos estéticos e não
médicos Endereço: Av. Otavio Mangabeira, nº 2401 - Shop.
Salões de beleza /
Corporelle
Atelie Place, Pituba, Salvador Contato: 71-3240-0107
Clínicas de estética
http://www.corporelle.com.br/ Desconto: 20% a vista e 5% no
cartão

Categoria

Salões de beleza /
Clínicas de estética

Salões de beleza /
Clínicas de estética

Salões de beleza /
Clínicas de estética

Salões de beleza /
Clínicas de estética

Salões de beleza /
Clínicas de estética

Empresa

Desconto
O salão proporciona uma gama completa de cultivos com o
corpo. Além de escova, prancha, corte, hidratação, reconstrução
aneethun, reposição de massa aneethun, plástica capilar,
cauterização, cristalização, os descontos valem também para
Cremily Estética e
sobrancelhas, designer de sobrancelhas e maquiagem.
Saúde
Endereço: Av. Ronald Alves Amorim, nº 650, Loteamento 2 de
abril, Itaberaba Contato: 75-9178-1239
https://www.facebook.com/CremillyEstetica Desconto: 15% à
vista.
A Esmaltale, especialistas em unhas é uma empresa versátil em
constante evolução. O nosso conceito consiste em oferecer
serviços com qualidade buscando ser referência no cuidado e
tratamento das unhas. Presente em duas unidades, oferecemos
diversos serviços como alongamento de unhas, esmaltação de
gel, blindagem, manicure e pedicure, spa dos pés e das mãos,
podologia (com tratamento para pés de atletas), reflexologia,
Esmaltale
entre outros. Desconto: 10% de desconto restrito a todos os
serviços. Pagamento no crédito a vista, débito e dinheiro. Não
inclui dependentes. Contato: Salvador Shopping piso L1: Tel.
(71) 3272-5842 e 99301-6341/ Shopping Paralela piso L2: Tel.
(71) 3366-1678 e 99115-2859 / Shopping Bela Vista piso L2:
Tel. (71) 3450-8098 e 99700-2950 / www.esmaltale.com.br /
esmaltale@outlook.com
Com Mais de 12 anos de experiência, somos a melhor clínica de
depilação a laser do Brasil! Shopping Paralela (3042-1001) e
Mundo Plaza Shopping (3272-0180 ou 3035-8100) Endereço:
Av. Luiz Viana, nº 8544, Piso L2, loja E 204 (Shopping
Espaçolaser
Paralela), Salvador Contato: (71) 3042-1001 / 3272-0180 ou
3035-8100 Filial: Av. Tancredo Neves, nº 620 - Caminho das
Árvores (Mundo Plaza) Desconto: 30% desconto na compra do
primeiro pacote de depilação a laser. * Exceto pernas inteiras.
Endereço: Rua Alexandre Herculano, nº 54, Itaigara, Salvador
Fernando Sozza
Contato: 71-3023-5454 Desconto: 10% de desconto para todos
Spazio di Beleza
os serviços.
A Joaninha Esmalteria é um ambiente dedicado ao bem estar e à
beleza, contando com um espaço aprazível, acolhedor e
moderno. Proporciona serviços de esmaltação tradicional, unha
em gel e porcelana, caviar, Nail print, Nail art e mais de 700
tipos de esmaltes nacionais, importados, hipoalergênicos, além
de depilação, massagem com pedras quentes e limpeza facial,
Joaninha
tudo para deixar a servidora ainda mais linda. Endereço: Rua
Esmalteria
Alexandre de Gusmão, nº 50B, Rio Vermelho,Salvador Contato:
71-3486-7103 / http://www.joaninhaesmalteria.com.br/
Desconto: 15% à vista (dinheiro) e 10% no cartão(débito ou
crédito), nos serviços de manicure e pedicure simples (esmalte
nacional), depilação e limpeza facial. Desconto não cumulativo
e não válido para promoções.

Categoria

Salões de beleza /
Clínicas de estética

Salões de beleza /
Clínicas de estética

Salões de beleza /
Clínicas de estética

Salões de beleza /
Clínicas de estética

Salões de beleza /
Clínicas de estética

Salões de beleza /
Clínicas de estética

Salões de beleza /
Clínicas de estética

Empresa

Desconto
Drenagem Linfática, Massagem Relaxante, Limpeza de Pele,
Revitalização Facial, Peeling de Cristal, Peeling de Diamante,
Namastê Endermologia, Terapias alternativas como a Bambuterapia,
Estética e Bem
Terapia de Pedras Quentes, entre outros. Endereço: Rua das
Estar
Rosas, nº 622 - Pituba, Barra, Salvador Contato: 71-3022-4840
ou 71-9-8153-7106 http://namasteestetica.blogspot.com.br/
Desconto: 8% de desconto, exceto produtos promocionais.
A Open Laser é especializada em tratamento de eliminação de
pelo através de profissionais qualificados com tecnologia
avançada que torna o processo de depilação praticamente
indolor. O objetivo é oferecer conforto, rapidez e segurança. As
sessões podem durar de cinco a 15 minutos, dependendo área do
corpo, proporcionando mais tempo livre para homens e
Open Laser
mulheres ao invés de longos períodos horas com antigos
métodos que comprometem a saúde da pele. Desconto: 10%
sobre o valor de produtos da Amyc e 50% nos serviços de
depilação, exceto pacotes promocionais. Contato: 71 3039-0007
/ salvadorshopping.ba@openlaser.com.br. Endereço: Avenida
Tancredo Neves 3133, Caminho das Árvores - Salvador/ BA.
Ranghell Centro de Estética e Beleza só trabalha com horário
agendado para oferecer um atendimento de qualidade. Os
serviços ofertados: Hidratação, Reconstrução, tratamentos
capilares, botox, selagem, progressivas, relaxamento, luzes,
Ranghell Centro mechas , matização e coloração. Endereço: Av. Juracy
de Estética e
Magalhães, nº 50, loja 01, Rio Vermelho, Salvador Contato: 71Beleza
3495-7171, 4102-2968 ou 99167-8044
http://www.ranghell.com.br/ Desconto: 25% de desconto nos
serviços: Hidratação, Reconstrução, tratamentos capilares,
botox, selagem, progressivas, relaxamento, luzes, mechas ,
matização e coloração.
Endereço: Av. Luis Viana Filho 8544 Q-A lj 106 - Shopping
Salão Rene
Paralela, Salvador Contato: 71-3366-3896 Desconto: 20% de
desconto em manicure e cortes feminino e masculino
Endereço: Av. Luis Viana filho 6462, Wall Street Empresarial
Loja 05, Alphaville, Salvador Contato: 71-3022-6429 e
Sobrancelhas
whatsapp 98865-3107 http://sobrancelhasdesign.com.br/
Design Desconto: 20% no design de sobrancelhas e depilação de queixo
Alphaville
grátis no primeiro atendimento. 10% em design de sobrancelhas
e em todas as manutenções
Endereço: Rua Adelaide Fernandes da Costa, nº 650, Edif.
Sobrancelhas
Esquina Boulevard, sala 07, Costa Azul, Salvador Contato: 71
Design Costa Azul 3014-4626 http://sobrancelhasdesign.com.br/ Desconto: 15% de
desconto no design de sobrancelhas.
Endereço: Rua Professor Milton Cayres de Brito, 69, Caminho
Sotero Beleza e
das Árvores, Salvador Contato: 71 3042-9090 Desconto: 20% de
Estética
desconto em todos os serviço, exceto aqueles com preços
promocionais.

Categoria
Salões de beleza /
Clínicas de estética

Salões de beleza /
Clínicas de estética

Salões de beleza /
Clínicas de estética

Seguros/Planos
odontológicos

Seguros/Planos
odontológicos

Seguros/Planos
odontológicos

Empresa

Desconto
Endereço: Av. Tancredo Neves, nº 3343, Edf. CEMPRE, loja
Spa das
05- B, Caminho das Árvores, Salvador Contato: 71-3033-3400
Sobrancelhas
Desconto: 20% de desconto no design de sobrancelhas e 10% de
desconto nos demais serviços.
O Studio Âmina Malhado é um lugar voltado para o bem estar, a
saúde e a beleza de suas pacientes. Possui tratamentos
inovadores e eficazes no tratamento de estrias, celulites, gordura
localizada, manchas e cicatrizes de acne. Além destes, contamos
Studio Âmina
também com diversos procedimentos em Micropigmentação:
Malhado
sobrancelhas, capilar, mama e cicatrizes. Todos os serviços são
Micropigmentação
realizados por profissionais especializados e qualificados.
e Estética
Endereço: Avenida Santos Dumont, nº 6216 - Pitangueiras,
Lauro de Freitas Contato: 71 3024-3222 Desconto: 25% de
desconto à vista e 15% no cartão de crédito. Exceto preços
promocionais
Desconto: 20% desconto sobre serviços e 15% produtos.
Avaliação gratuita. Contato: (71) 3412-4333 / 71 99365-1251
Victorine Design
(whatsapp também) Endereço: Avenida Antônio Carlos
de Sobrancelhas
Magalhães, nº 4591, Shopping da Gente - Em frente a Estação
Metrô Detran. Estacionamento grátis.
Allo Corretora de Seguros é uma empresa especializada em
soluções de seguros e previdência. Trabalha em parceria com
Allo Corretora de
grandes empresas do mercado. Desconto: 10% de desconto.
Seguros
Contato: (71) 4141-8185 / contato@alloseguros.com.br /
www.alloseguros.com.br
Endereço: Av. ACM, 2719, sala 609, Parque Bela Vista,
ASIR Corretora
Salvador Contato: 71-4101-4140
de Seguros
http://www.asirseguros.com.br/ Desconto: Automóvel: 15%,
Residencial: 15% e Equipamentos portáteis: 10%
Com mais de 20 anos de atuação no segmento odontológico, a
ATEMDE ODONTO é uma administradora de planos completa.
Possui vasta rede credenciada e mantém uma política de
incentivo à proximidade na relação paciente/dentista,
proporcionando uma convivência saudável, assegurando que o
acompanhamento seja frequente e conduzindo à melhoria
Atemde Odonto
contínua da sua saúde bucal. Endereço: Rua Alceu Amoroso
Lima, 440 Edif. Business & Flat 5º andar, sala 502. Caminho
das Árvores, Salvador - BA Contato: (71) 4003-9292 (Capitais e
RMS); 0800-889-8000 (demais regiões) e 71 99105-8356 /
Facebook.com/atemde. http://www.atemde.com.br/ Desconto:
Planos a partir de R$ 47,00 e Plano de Ortodontia por R$ 97,90

Categoria

Empresa

Seguros/Planos
odontológicos

BA Corretora de
Seguros

Seguros/Planos
odontológicos

Carvalho Feitosa
Seguros

Seguros/Planos
odontológicos

Hitner Seguros

Seguros/Planos
odontológicos

Idental
Assistência
Odontológica

Seguros/Planos
odontológicos

Ligseg Corretora
de Seguros

Desconto
A empresa oferta seguro de automóvel, vida, planos de saúde,
residencial, empresarial, condomínio, equipamentos,
responsabilidade civil e locatícia Endereço: Avenida Luís Viana,
1831 - Loja 05 Shopping Amazônia, Paralela, Salvador Contato:
71-3014-4889 / 99301-3746
http://www.bacorretoradeseguros.com.br/ Desconto: 25% de
desconto, não acumulativo com demais campanhas
promocionais.
A equipe da Carvalho Feitosa atua há 18 anos no mercado de
Seguros e para se adaptar às mudanças, vive em processo de
melhoria constante. A junção dos sobrenomes dos sócios deu
origem ao novo nome da Corretora: Carvalho Feitosa. Endereço:
Av. Antonio Carlos Magalhães, n° 2591, Cidadela, Salvador
Contato: 71-4141-6060 http://www.carvalhofeitosaseguros.com/
Desconto: 15% em seguros de automóvel, vida e residencia.
A Hitner Corretora e Seguros é especializada em identificar e
oferecer o produto que melhor atenda às necessidades do cliente.
Trabalhamos com as melhores empresas de planos de saúde,
seguros saúde do país a fim de oferecer aos nossos clientes o que
existe de melhor no ramo de assistência médica e convênios
médicos em geral. Endereço: Av. Antonio Carlos Magalhães, nº
2719 - 2 Andar Ed. Porto Seguro, Sala 210, Cidadela, Salvador
Contato: 71-3351-7278 http://www.hitnerseguros.com.br/
Desconto: 15% no seguro de automóvel para os servidores e
dependentes
A Idental é uma operadora de planos odontológicos que tem 20
anos de mercado. Seu objetivo é proporcionar aos associados
uma rede credenciada sólida e competente, aliando atendimento
de qualidade e segurança em todos os procedimentos realizados
durante os tratamentos. Endereço: Rua São Pedro,nº 88. Edf.
Safira Empresarial, Rio Vermelho, Salvador Contato: (71) 40039292 (Capitais e RMS) e 0800-889-8000 (demais regiões)
http://www.idental.com.br/ Abrangência em toda a Bahia.
Desconto: O plano Total VIP a partir de R$ 35,00 e sem
carência para os servidores averbados na folha. Para os
agregados, a partir de R$ 30,00.
A Ligseg possui soluções de seguros para os mais diferentes
tipos de situações e necessidades através das melhores empresas
do mercado, consulte nossa página na internet:
www.ligseg.com/#seguradoras. Desconto: 5% a 10% nos
seguros novos e renovações de automóveis, seguro viagem e
residencial. Contato: 71 3042-7042 / ligseg@hotmail.com /
www.ligseg.com. Endereço: Av. Tancredo Neves, 274, Bl A, Sl
823 / 824, Centro Empresarial Iguatemi - Caminho das Árvores.

Categoria

Empresa

Seguros/Planos
odontológicos

Odonto System

Seguros/Planos
odontológicos

Odontoserv

Seguros/Planos
odontológicos

Orale

Seguros/Planos
odontológicos

Planidente

Seguros/Planos
odontológicos

RR Consultoria
de Seguros

Desconto
O plano abrange todas as capitais do nordeste, Goiânia, Rio de
Janeiro (urgências) e algumas cidades do interior do Estado.
Endereço: Rua Território do Guaporé, nº 136, Pituba Cidade:
Alagoinhas, Aracaju, Camacari, Feira de Santana, João Pessoa,
Maceió, Natal, Recife, Salvador, São Luiz, Teresina e Juazeiro
do Norte., Vitória da Conquista Contato: 71-3355-3800 / 33113884 Filiais: Rua Professor Leonídio Rocha nº 294, Centro Feira de Santana Rua Ascendino Melo, nº 269, loja A, Recreio Vitoria da Conquista Rua Marechal Deodoro, nº 58 - Alagoinhas
Rua Antonio Mota, nº 256 - Pojuca Av. Antonio Balbino, nº 11 Catu Desconto: Plano Prevenção R$ 13,00, Plano Prevenção e
Saúde Especial(PSE) R$ 16,00, Plano Prevenção e saúde
Integral(PSI) R$ 19,00, Plano Executivo R$ 22,00 e Plano
Executivo com PRÓTESE R$ 25,00. Todos os planos sem
carência, exceto o Executivo com prótese que tem 30 dias para
os procedimentos de prótese.
Endereço: Rua Ewerton Visco, 290, sala 1903, Edifício
Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador
Contato: 0800 600 7752
http://www.odontoserv.com.br/portal/home.php Desconto:
Plano Especial, R$ 25,00 e Plano Master R$ 77,00.
A Orale atua a mais de dez anos no mercado com assistência
odontológica de qualidade, oferecendo soluções com a cobertura
exigida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. As
ofertas tem opções com carência reduzida e melhor relação
custo benefício. Desconto: 5% de desconto sobre planos
individuais e familiares e 8% a partir de quatro beneficiários.
Contato: (71) 3401-8200 / central@orale.com.br /
www.orale.com.br Planos: Essenziale (essencial),
Fondamentale (fundamental), Persona, Personale (pessoal) e
Ortodonzia (Ortodontia).
A Planidente é uma empresa operadora de planos odontológicos
que atua a cerca de 17 anos no mercado. O servidor público
conta com Plano Master no valor de R$ 24,90. Outras ofertas
disponíveis no site www.planidente.com.br. Mais informações
(71) 3326-0070
Trabalhamos com as melhores seguradoras do mercado,
proporcionando assim uma diversidade de seguros para
necessidades específicas de cada cliente. Endereço: Avenida
ACM, nº 2719, sala 703, Edifício Porto Seguro - Parque Bela
Vista, Salvador. Contato: 71 3181-3554 / 991183834 /
991290605 http://www.rrconsultoriadeseguros.com.br/
Desconto: 15% de desconto em todos ramos de seguros em até
12x, exceto seguro saúde e odontológico. Formas de pagamento
débito em conta, cartão ou boleto.

Categoria

Seguros/Planos
odontológicos

Seguros/Planos
odontológicos

Seguros/Planos
odontológicos

Serviços

Empresa

Desconto
Especializada em todos os ramos de seguros, a Sercos Corretora
de Seguros se destaca das demais pela oferta de produtos sob
medida e personalizados, seguros específicos para necessidade
de cada cliente, pessoa física e jurídica, tudo isto amparado pela
experiência de uma equipe de profissionais com mais de 25 anos
de experiência, em parceria com as melhores seguradoras do
país Endereço: Av. ACM 2501 Ed Prof. Center 9 - Cidadela
Sercos Seguros
Contato: 71 3022-5055, WhatsApp 71 99952-5055 - email:
matriz@sercos.com.br Filiais: Rua Professor Leonídio Rocha nº
311, Centro - Feira de Santana Rua Brigadeiro Mario
Epinghaus, nº 1, Ed. Renando Center, Sl 106, Centro - Lauro de
Freitas Rua Dionísio Mota, nº 140, Bairro Centro, Valente
Desconto: 10% sobre o premio liquido de qualquer tipo de
seguro http://www.sercos.com.br/
15 anos de crescimento pelo Brasil, fornecendo qualidade e
excelência nos seus serviços a Servdonto se consolida no
mercado, seguindo a linha de uma empresa que se preocupa em
atender às necessidades específicas de cada cliente. Endereço:
Servdonto
Rua Dr. José Peroba, 325 - Edf. Elite Comercial sala 306/307,
Stiep - Salvador Contato: 71-3341-3100 / 3341-2040
http://www.servdonto.com.br/ Plano Nacional Desconto: Sênior
R$ 13,00, Master R$ 15,00, Master Gold R$ 73,00.
A TOPDONTO é formada por uma equipe técnica composta de
profissionais altamente capacitados e com mais de 20 anos de
experiência no segmento de gestão em planos odontológicos,
dispostos a efetuar uma consultoria completa e constante em
saúde bucal com as melhores soluções para seus beneficiários
Endereço: Av, Prof. Magalhães Neto Nº 1856 – Sala 911, Pituba
Topdonto
Cidades: Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado,
Camacari, Cruz das Almas, Eunápolis, Ipiaú, Irecê, Jequié,
Juazeiro, Paulo Afonso, Salvador, Teixeira de Freitas, Vitoria da
Conquista. Contato: 0800-284-1946, 71-3311-1000 ou 7198821-1000 http://www.topdonto.com.br/ Planos: Standard
R$29,90; Supreme R$39,90; Excellence R$64,90; Supreme Plus
R$105,90 e Excellence Plus R$145,90
A Escudo Segurança Eletrônica atua em todo o estado da Bahia
prestando serviços para residências, estabelecimentos
comerciais, industriais, bancários, empresas privadas,
Escudo Segurança
condomínios, eventos entre outras modalidades. Desconto: 20%
Eletrônica
sobre serviços de segurança patrimonial. Formas de pagamento:
boleto e todos os cartões de crédito.
http://www.escudoeletronica.com.br/

Categoria

Serviços

Serviços

Serviços

Serviços

Serviços

Empresa

Desconto
A Guardex chega a Salvador pronta para organizar a sua vida
trazendo o que há de melhor e mais moderno em self storage.
Com excelente localização, em um ponto central da cidade,
Guardex Self
pertinho de tudo, a gente tem uma solução prática, segura e sem
Storege Salvador
burocracia para quem precisa de espaço. Desconto: 30% de
desconto para os três primeiros meses. Contato: 71-3382-7898
ou 3014-2121
- A José Alberto Netimoveis é uma das maiores imobiliárias e
a maior administradora de imóveis da Bahia. - Fundada em
1989, atua com destaque em Salvador e Lauro de Freitas.
Possuímos excelente estrutura física e equipe de profissionais altamente gabaritados a prestar atendimento vip ao cliente. Anunciamos nos maiores portais de imóveis do Brasil.
Seguimos rigorosamente a Lei do Inquilinato e somos
atualizados com todas as jurisprudências especificas da área.
José Alberto
Fazemos parte da Netimóveis Brasil S/A . - O cliente terá a sua
Netimóveis
disposição a força de venda de 1.200 corretores em todo o Brasil
que fazem parte desta rede. Atuamos com documentação,
consultoria, locação, administração, compra e venda de imóveis.
Desconto: 100% de desconto sobre o valor do despachante em
serviços de compra e venda de imóveis, exceto sobre taxas
cartoriais. Contato: Roberto Trigo, telefones 71 3205-0031 / 71
99181-0316 (Whats App) e email
roberto@josealbertonetimoveis.com.br.
A Tok de Pintura traz para o mercado de pintura residencial e
comercial de imóveis de Salvador e região a mais nova
tecnologia para agilizar os serviços de pintura. Forma de
PR Tok de Pintura pagamento: à vista ou parcelado em até seis vezes sem juros.
Desconto: 15% de desconto no valor final do projeto de pintura
de imóvel acima de 50 m², com utilização de tinta branca fosca.
Contato: 71-99967-5365/99684-8612
http://www.grupoprontidao.com.br/ Descontos para os seguintes
serviços: - 33% de desconto para Rastreamento + Bloqueio
Prontidão
(Adesão / Instalação) - 28,57% de desconto para Rastreamento +
Segurança
Bloqueio Mensal - 10% de desconto para Instalação de Sistemas
Eletrônica
de Câmera, Alarmes, Interfone e Automação de Portões - 5%
de desconto para Produtos de Sistemas CFTV / Alarmes
Contato: 71 3561-4416
Tavares
Contato: 71-3022-2427/ 99103-7305 Desconto: 20% a 30%
Assessoria
http://www.tavarescontador.com.br/
Contábil

Categoria

Serviços

Serviços

Serviços

Serviços

Táxi/Transporte

Turismo

Empresa

Desconto
A Tresmeiazero é uma agência de propaganda que realiza
gerenciamento de redes sociais, criação de sites, elaboração de
material promocional e identidade visual. Comunicação é o
Tresmeiazero
nosso negócio! Desconto: 50% para o Serviço de
Criação &
Gerenciamento de Redes Sociais ( Facebook, Instagram, Email
Comunicação
Marketing, Otimização de sites) e 20% de desconto para pacote
de Identidade Visual (marca, cartão de visita, timbrado e folder).
Contato: 71-3042-0360 http://criacao360.com.br/
A Tsat Segurança em conjunto com a seguradora USEBENS,
integrante do grupo RODOBENS, atuante no mercado brasileiro
há mais de 65 anos, traz para seus clientes o produto que cabe no
seu bolso: RASTREAMENTO + SEGURO. Com a tecnologia
TSAT Segurança de rastreamento e localização por GPS, equipamentos de ponta e
Eletrônica
uma equipe 24 horas por dia a sua disposição, somos o elo entre
você e tudo que importa no seu mundo. Desconto: 30% de
desconto sobre taxa de instalação e 20% sobre a mensalidade do
monitoramento e rastreamento. Contato: 77-3444-2833
www.tsatseguranca.com.br
A Wesen Engenharia é uma empresa que oferece soluções em
engenharia elétrica e em engenharia de segurança do trabalho.
Criada em 2015, a proposta da empresa é atuar com
interdisciplinaridade através das variadas formações do seu
Wesen
corpo técnico. Nossa satisfação é realizar uma gestão
Engenharia
competente e de excelência. Desconto: Até 50% de desconto
sobre serviços. Contato: (71) 4141-8185 /
contato@wesenengenharia.com.br /
www.wesenengenharia.com.br
Desconto: 15 a 20% nos pacotes fotográficos Contato: 71-3016Zakai Studio
4870
Há mais de 30 anos no mercado oferecendo serviços de
qualidade norteados pelos seguintes valores: respeito, agilidade,
confiança, segurança, conforto, pontualidade e credibilidade.
Desconto: 20% de desconto sobre o valor da corrida. Ligue já:
Ligue Táxi
71 3277-7777 / 3357-7777 / Whatsapp 71 996724487. Baixe o
aplicativo da Ligue Táxi no Play Store para sistema operacional
Adroid ou iphone. Mais informações: liguetaxi@liguetaxissa.com.br.
Endereço: Rua da Alfazema, nº 761, Ed. Iguatemi Business &
Flat, loja 23. Bairro: Caminho das Árvores, Centro Cidade:
Arraial D´Ajuda, Porto Seguro, Salvador Contato: 71- 32703901 ou no e-mail clubedoservidor@adeltour.com.br Filiais:
Adeltour Agência
Porto Seguro (Av. 22 de Abril, 100, loja 53, Shopping Avenida)
de Viagens
Arraial D´Ajuda (Estrada do Mucugê, nº 96, Loja 04) Desconto:
10% hospedagem, transfer, passeios e seguro viagem. Pacotes
nacionais e internacionais, locação de veículos. O desconto não
se aplica a passagens áreas, parques da Flórida, trens e cruzeiros

Categoria

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Empresa

Desconto
Antonius Imperial Hotel está equipado para atender as
necessidades de lazer e negócio dos seus hóspedes. Possui 69
acomodações distribuídas por três andares com apartamentos
aparelhados com ar condicionado, frigobar, televisor, telefone,
internet sem fio e chuveiros com aquecedor solar. Além da sala
de convenções com capacidade para 200 pessoas, garagem
Antonius Imperial
subterrânea e estacionamento aberto. Os clientes poderão
Hotel
saborear um café da manhã marcado pela variedade e comidas
típicas da região. Desconto: 20% de desconto sobre preço da
tarifa vigente. Não é válido para o período de São João. Tudo
isso no centro da cidade de Santo Antônio de Jesus - Bahia!!
Mais informações: (75) 3632-8100 /
www.antoniusimperial.com.br.
Tem como diferencial o atendimento que pode ser realizado na
residência do Cliente ou no Trabalho. Endereço: Rua Helio de
Aracatur Viagens
Oliveira, nº 55, Luis Anselmo, Salvador Contato: 71-3481 7462
e Turismo
/ 9128-7878 71 http://www.aracatur.com.br/ Desconto: 8% em
pacotes e hotel Nacional e Internacional e 3% para passagens
Endereço: Rua da Boa Vista s/n, Lençois Contato: 75-33341200/9-99727411 http://www.discoverchapada.com.br/
Desconto: Até 20% nos pacotes de passeios na Chapada
Discover Chapada
Diamantina, para melhor você e sua família usufluir das grutas,
Viagens e Turismo
cachoeiras vales e montanhas. De acordo com pacote escolhido
pode incluir transfer a partir de Salvador, hospedagem com café
da manhã .
Qualidade e conforto do padrão 5 Estrelas: - Sistema Wifi
gratuito no lobby, apartamento e piscina do hotel; - Acesso
gratuito a internet banda larga nos apartamentos; - Duas piscinas
(adulto e infantil) - Health Club com sala de ginástica, sauna
seca e a vapor); - Sala de estar com mesa de jogos Endereço:
Fiesta Bahia Hotel
Av. Antonio Carlos Magalhães 741, Itaigara, Salvador - BA
Contato: 71-3352-0000 http://www.fiestahotel.com.br/pt-br/
Desconto: 5% sobre a tarifa vigente no site, o servidor deve
apresentar a identificação funcional no check in.Checkin a partir
das 14 e check out a partir das 12 do dia seguinte
A solidez e a credibilidade do Grupo contam ainda com o
reconhecimento das maiores companhias aéreas e principais
redes hoteleiras com diversos trechos aéreos e viagens business
Flytour
travel Endereço: Av. Luis Viana Filho, nº 6462, loja 25 -Wall
Street, Paralela, Salvador Contato: 71-3367-2005 ou 71-86670174 https://www.flytour.com.br/ Desconto: 5% de Desconto na
aquisição de pacotes e a vista até 10% de desconto.

Categoria

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Empresa

Desconto
Endereço: Rua Leovigildo Filgueiras, 160, Sl 08, salvador e Rua
Comandante Almiro, 6, lojas 1 e 2 - Feira de Santana Contato:
75-3030-0554, 75-98307-7338 e 71-99226-1696
Go Abroad
http://www.goabroad.com.br/ Desconto: 7% no valor do curso
Intercâmbio
com duração entre 2 e 12 semanas • 10% no valor do curso com
duração superior a 12 semanas • 5% em cruzeiros com saidas de
Salvador e 5% em grupos de imersão.
Endereço: Rua Forte de São Diogo 02, Barra, Salvador - BA
Grande Hotel da Contato: 71-2106-8600 http://www.grandehoteldabarra.com.br/
Barra
Desconto: 50% sobre a tarifa balcão, exceto em feriados,
reveillon, carnaval, congressos e copa das confederações
O local apresenta um formoso parque paisagístico, cheio de
lagos e aves. Proporciona um business center, dois bares, dois
Hotel Deville
restaurantes e quadra de tênis Endereço: Rua Passárgada, s/n,
Prime Salvador
Itapuâ, Salvador Contato: 71-2106-8500
http://www.deville.com.br/hotel/deville-prime-salvador/
Desconto: 10% de desconto sobre a tarifa vigente
O Servidor deverá solicitar a reserva por e-mail , utilizando o
Código: SAEBTULIP Endereço: Rua Monte Conselho 505
Hotel Golden
Cidades: Fortaleza, Natal, Recife, Salvador Contato: 71-2103Tulip - Salvador,
2030 https://www.bhghoteis.com.br/ Desconto: 10% sobre a
Sobral, Fortaleza,
tarifa pública no site do hotel. O servidor deve solicitar o
Recife e Natal
desconto por meio do email de reservas informando o código
SAEBTULIP e apresentar a identificação no check in.
Tarifas Solteiro - R$ 119,00 + 5% Casal - R$ 149,00 + 5%
Hotel Ibis Styles
Válida até 31.12.2018. Mais informações e reservas: 75 3031Alagoinhas
9150 / www.ibis.com
A Interline Bahia é uma empresa brasileira especializada em
diversos serviços para aqueles que desejam realizar um
programa de intercâmbio cultural ou viagem nacional e
Interline Bahia
internacional. Endereço: Av. Octávio Mangabeira, nº 815 Viagens
Shopping Pituba Sol, Pituba, Salvador Contato: 71-3347-5905
http://www.interlinebahia.com.br/ Desconto: 5% em
hospedagem, locadoras, cruzeiros e pacotes
Endereço: Rua Minas Gerais 495, Pituba, Salvador Contato: 71Luau Viagens e
3345-1040 Desconto: 3% em pacotes, passagens e hospedagem
Turismo
para os Servidores e Dependentes
O Mais Hotel tem uma localização excepcional, pois é o único
hotel localizado em Buraquinho, entre umas das mais belas
praias de Vilas do Atlântico, próximo ao Aeroporto
Internacional Luis Eduardo Magalhães e do Polo Industrial de
Mais Hotel
Camaçari Endereço: Rua Carlos Alberto Santos, nº 577,
Buraquinho, Lauro de Freitas Contato: 71-3612-7200
http://www.maishotelbahia.com.br/ Desconto: 10% de descontos
sobre as diárias de hospedagem, exceto nos períodos de
Réveillon, Carnaval e nos feriados comemorativos

Categoria

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Empresa

Desconto
No cenário de magia que se encontra o MARAZUL HOTEL,
um hotel confortável e com localização privilegiada debruçado
sobre a Baía de Todos os Santos, entre o Porto e o Farol da
Barra, um dos pontos mais vibrantes da capital. São muitos os
motivos que levam a você a Salvador, mas todos ficam melhor
quando você se hospeda no MARAZUL HOTEL. Aqui o
Marazul Hotel
conforto e a excelência em serviços tem o charme especial da
hospitalidade baiana. Endereço: Av. sete de setembro 3937,
Barra, Salvador Contato: 71-3264-8150
http://www.marazulhotel.com.br/ Desconto: 15% de desconto.
Não incide sobre pacotes promocionais como Reveillon,
carnaval, etc
Receptivo, emissão de passagens aéreas e terrestres, pacotes
turísticos e reservas de hospedagem Endereço: Av. JJ Seabra, nº
Maristur Viagens 275 - Centro Comercial Santa Barbara, Baixa dos Sapateiros,
e Turismo
Salvador - BA Contato: 71-3243-4898 Desconto: 5% a vista
para empresas rodoviarias, 3% a vista para empresas aereas, 5%
em pacotes turisticos em qualquer modalidade de pagamento
Endereço: Pestana Lodge: Rua Fonte do Boi, 216 - Rio
Vermelho Convento do Carmo:Rua do Carmo 1, Santo Antônio
Além do Carmo Contato: Central de Reservas: 4062-0609,
Pestana Bahia
capitais e áreas metropolitanas. Demais Regiões: 0800 737 8262
Lodge, Convento Desconto: Todas as tarifas são acrescidas de 15% de impostos +
do Carmo
Contribuição Turística de R$ 4,30 apartamento por dia. Tarifas:
Pestana Bahia: SGL/DBL: R$ 184,00 até R$ 783,00. Convento
do Carmo: SGL/ DBL: R$ 475,00 até R$ 931,00. Bahia Lodge:
SGL / DBL: R$ 250,00 até R$ 459,00.
O Hotel Portobello está localizado no agradável bairro de
Ondina, área nobre da cidade, próximo à praia, ao moderno
Shopping Barra, um dos maiores centros de compras e de lazer
da cidade, do Farol da Barra, do Circuito do Carnaval e de todos
os serviços que tornam completa a permanência do hóspede em
Salvador. O belíssimo e amplo lobby é um convite ao bom gosto
Portobello Ondina
e à descontração, onde o hóspede é recebido com um drinque de
Praia Hotel
boas vindas. Endereço: Av. Oceânica, nº 2275, Ondina,
Salvador Contato: 71-2203-6000
http://www.portobellohoteis.com.br/ Desconto: Apartamento
single - R$ 186,00 + 5% ISS, Apartamento duplo - R$ 186,00 +
5% ISS e Apartamento triplo - R$ 242,00 + 5% ISS. Incluso
café da manhã no restaurante do hotel
No coração da Chapada Diamantina-Bahia, no sagrado Vale do
Capão, encontra-se a Ilha de Mato, uma hospedagem saudável e
sustentável que oferece um excelente recanto natural de
Pousada Ilha de
tranqüilidade, beleza e aprendizados Endereço: Rua do Morro
Mato
Branco, Sn, Vale do Capão, Palmeiras Contato: 75-3344-1299 /
71 8199-0603 http://ilhademato.blogspot.com.br/ Desconto:
15% sobre a tarifa vigente e 01 passeio incluso a partir da 4ª
diária.
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Pousada
Toyanne - Ituaçu

Turismo

RDC Férias Clube de viagens

Turismo

São Salvador
Hotéis e
Convenções

Desconto
Localizada na Praça Central da Cidade, possui apartamentos
arejados e amplos, wi-fi, estacionamento privativo e segurança.
Café da manhã é incluso na diária e são oferecidos refeições sob
consulta prévia, com uma gastronomia exclusivamente
regional. Endereço: Praça Benito Gama 682, Centro, Ituaçu BA Contato: 77-3415-2197 / (77) 98134-3676 (Whatsapp) /
pousadatoyanne@fazendamoendas.com /
www.facebook.com/FazendaMoendas
http://www.fazendamoendas.com/ Desconto: 12%
Há mais de 20 anos, a RDC Férias vem realizando sonhos de
viagem de milhares de brasileiros através do Sistema RDC de
Férias Programadas. Formada e dirigida por empresários do
segmento hoteleiro, que acreditam no potencial de férias e lazer,
e por profissionais comprometidos em promover a qualidade de
vida, a RDC Férias oferece Planos de Férias flexíveis, que
permitem a você viajar em qualquer época do ano, de maneira
prática, econômica, segura e tranquila. Endereço: Rua Itatuba, nº
201, sala 403 – 4° andar no Ed. Cosmopolitan Mix, Parque Bela
Vista, Salvador Contato: 71-3018-5381 http://www.rdcferias.com.br/ Desconto: de 20% na adesão do plano de férias
RDC
O São Salvador Hotéis e Convenções dispõe de localização
excepcional (próximo ao Shopping Salvador), acomodações
confortáveis, nobreza no atendimento, estrutura moderna para
eventos, práticas de sustentabilidade, tudo para proporcionar
uma estada encantadora. Café da manhã incluso, internet wi-fi
gratuita, TV a cabo, room service 24 h Restaurante Cedro com
cardápio variado. Endereço: Rua Doutor José Peroba, nº 244,
Stiep - Salvador - BA Apartamento Executivo - R$ 195,30 +
5% ISS. Apartamento Suíte Executiva - R$ 222,30 + 5% ISS e
Apartamento Suíte Loft - R$ 231,30 + 5% ISS. Os valores já
com o desconto. Contato: 71-3617-3300 / 3617-3339 /
36173351 ou reservas@saosalvador.tur.br Desconto: 10% de
desconto sob o valor da nossa tarifa pública (recepção), exceto
réveillon, carnaval e feriados.
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Desconto
Empresa brasileira com mais de 20 anos, responsável por
realizar sonhos de viagem de milhares de brasileiros, através dos
benefícios do sistema de férias programadas. A equipe com mais
de 250 colaboradores e uma rede com 22 representantes por todo
o Brasil Endereço: Av. Tancredo Neves. nº 1485, sala 409. A
Travel to Travel Viagens e Turismo é uma empresa voltada para
a excelência de serviços no ramo turístico aliada a redução de
custos e utilização de tecnologia de ponta. Os principais serviços
Travel to Travel: Reserva e emissão de bilhetes aéreos;
Travel to Travel
Hospedagem em hotéis, resorts, pousadas, spa's e apart-hotéis;
Viagens e Turismo
Locação de automóveis e aeronaves; Traslados em carros
executivos, vans e ônibus; Excursões nacionais e internacionais;
Cruzeiros marítimos na costa brasileira e no mundo; Cursos de
idiomas no exterior; Orientação e envio de passaporte para
vistos consulares; Eventos e convenções; Acordos Empresariais
com Redes Hoteleiras; Condições especiais de faturamento para
empresas. Bairro: Caminho das Árvores, Salvador Contato: 713271-8383 http://www.traveltotravel.com.br/ Desconto: 5%¨em
pacotes turísticos nacionais e internacionais
Plano 100 peças mensais - R$450 po R$292,50, Plano 200 peças
mensais - R$ 750 por 487,50 Promoções especiais: Terno (calça
e paletó): R$30 por 19,99 Blazer: R$16 por R$13,99 Camisa
2 a Tez social ou calça social: R$9 por R$5,99 Edredom: R$30 por
lavanderias
R$14,99 Endereço: Av. Praia de Itapuã, 514, Shop. Terrazzo
Inteligentes
Villas loja 05, Villas do Atlântico, Lauro de Freitas Contato: 713508-7719 Desconto: 35% de desconto sobre os valores dos
planos mensais ou 15% em serviços avulsos
Líder no segmento de lavanderias, a 5àsec é uma rede de lojas
especializadas no tratamento de roupas e produtos têxteis, por
meio de um sistema de limpeza de qualidade reconhecida, que
utiliza equipamentos e produtos de alta tecnologia em seus
5 à Sec (Extra e
serviços. Por isso, a 5àsec é reconhecida no mercado como uma
Villas)
empresa textile expert. Endereço: Av. Luis Viana Filho 3056.
Estacionamento coberto. Contato: (71) 3371-0975 / (71) 32326955 Desconto: 10% sobre serviços, não cumulativo para as
promoções existentes.
Líder no segmento de lavanderias, a 5àsec é uma rede de lojas
especializadas no tratamento de roupas e produtos têxteis, por
meio de um sistema de limpeza de qualidade reconhecida, que
utiliza equipamentos e produtos de alta tecnologia em seus
5 à Sec - Itapuã
serviços. Por isso, a 5àsec é reconhecida no mercado como uma
empresa textile expert. Desconto: 10%. Não cumulativo com
outras promoções. Endereço: Avenida Octávio Mangabeira , 50
A - Bairro de Itapuã. CEP 41.610-160. Contato: (71) 3033-6555
/3012-8855 / 99385-6677.
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Desconto
Líder no segmento de lavanderias, a 5àsec é uma rede de lojas
especializadas no tratamento de roupas e produtos têxteis, por
meio de um sistema de limpeza de qualidade reconhecida, que
utiliza equipamentos e produtos de alta tecnologia em seus
5 à Sec Barra
serviços. Por isso, a 5àsec é reconhecida no mercado como uma
empresa textile expert. Endereço: Rua Barão de Itapoan 218 Ljs
5 e 6 - Barra. Desconto:10% sobre serviços, não cumulativo para
as promoções existentes. Mais informações: 71-3019-1100.
Serviços de higienização e tratamento de roupa, lavagem
(tapetes, enxoval de bebê, carrinhos, cortinas), conserto de
costura em geral, restauração (malas, bolsas e sapatos). Somos
especialista em wetcleaning, versão biodegradável de lavagem a
seco para tecidos delicados como couro, seda, linho, lã e
outros. Desconto (débito ou crédito à vista): - 15% nas peças
individuais nos valores da tabela; - 10% nos pacotes
Blue Lavanderia
econômicos; - 5% nos dias de campanhas promocionais.
Endereço: Avenida Otávio Mangabeira, 599 lj 08 e 09 - Pituba ,
em frente a Perini da Pituba. Contato: 71 98299-8436
(whatsaap) / 99159-6785 / isabendo71@gmail.com Endereço:
Avenida Priscila Dutra, 389, lj 20 Shop Estação Villas - Vilas do
Atlântico, ao lado da Riobel. Contato: 71 99273-8122 /
isabendo71@gmail.com
Acesse o site www.britaniaparcerias.com.br/clubededesconto,
Britânia em Casa
resgate o cupom de desconto e insira ao finalizar o pagamento.
A empresa disponibiliza serviços: Lavagem a seco de todos
estofados, cortina, banco de automóvel. Ainda a empresa
oferece tela de proteção para janela de apartamento. Endereço:
Atendimento em domicílio Bairro: São Cristóvão Cidade:
LR - Limpeza de
Salvador Contato: 4102-0557 / 98692-9344 / 99276-8862
bancos e estofados
Desconto: 12% de descontos em Impermeabilização a seco em
estofados, tapetes, cortinas, persianas e carpete. Além disso, 6%
em instalação de tela de proteção, película, toldos e outros.
Aceita os Cartões de Credito: Visa, Master e Hiper Card.
Utilização dos melhores produtos e da mais alta tecnologia nos
equipamentos e processos de lavagem. Simpatia e eficiência no
atendimento, fácil localização, estacionamento próprio e uma
infinidade de serviços estão à sua disposição. Lavagem de
Mariquita
roupas em geral, tapetes, cortinas, capas para sofá, peles,
Lavanderia
carrinhos de bebê, camurças entre outras peças. Endereço: Rua
Conselheiro Pedro Luiz, nº 60 - Rio Vermelho, Salvador - BA
Contato: 3042-3009 www.facebook/mariquitalavanderia
Desconto: 10% de desconto sobre o serviço de lavagem para
qualquer dia da semana. (todas as formas de pagamento)
Acesse www.philcoparcerias.com.br/clubededesconto e insira o
Philco Club
cupom de desconto.
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Desconto
A Rekanma é especializada no fornecimento de produtos e
assistência técnica de filtros e elementos filtrantes, correias,
mangueiras, mangotes, conexões, ferramentas como também,
Rekanma produtos para tratamento de água em geral. Faz parte do Grupo
Ferramentas para
GBastos Empreendimentos que atua nas áreas de produtos de
indústria e uso
segurança eletrônica, climatização, utilidades domesticas,
doméstico
Construção Civil e Agropecuária. Endereço: Largo dos Mares,
nº 49, Mares, Salvador - BA Contato: 71-2201-4464
http://www.rekanma.com.br/ Desconto: 10% à vista e no cartão
A empresa oferece os serviços de rede de proteção, vidros,
espelhos, revestimento fumê, persianas, box, esquadrilha papel
de parede e lavagens de estofados Endereço: Rua Hélio
Machado, 24, Boca do Rio, Salvador Contato: 71-3362-6292 /
Revest Fácil
71 9 8161-1453 (whatsapp) / 71 99995-8428 / 71 98847-3362
Desconto: 10% à vista e 5% cartões de crédito: rede de proteção,
vidros, espelhos, revestimento fumê, persianas, box, esquadrilha
papel de parede, lavagens de estofados.
Sizza Gás empresa especializada na comercialização de Botijão
de Gás GLP certificada pela Agência Nacional de Petróleo.
Desconto: 10% de desconto no botijão de gás de cozinhas e
Sizza Gás
10% sobre o valor do garrafão de água 20 litros. Obs: Para
pagamentos à vista ou cartão ou cartão. Contato: 75 3251-2347
/ jilsonalves699@gmail.com .
O Zé Brasil Lavagem a seco oferece aos servidores os serviços
de estofamento em geral e lavagem: Estofados, carpetes, tapetes,
colchões, cortinas, persianas, interior de veículos, revestimento
de rede de proteção e tela. O servidor conta também com o
Zé Brasil
serviço de lavanderia.
Endereço: Rua Vila Verde, nº 27 Lavagem a Seco Quadra 19, São Cristóvão, Salvador Contato: 71-3365-2621 /
4141-7935 / 3251-0221 / 8867-1273 / 9993-3785 / 8163-1165
https://www.facebook.com/Z%C3%A9-Brasil-Lavagem-a-Seco1509070762661753/ Desconto: 10% a vista ou a prazo em todos
os serviços. Aceita os cartões: Mastercard, Visa e AMEX.

