
ACADEMIAS

Academia Biofisic
20% de desconto nos planos anuais.

GWF Suplementos e Produtos Naturais
10% para alunos em produtos (Exceto produtos na promoção).
Acima de R$ 200,00 ganha 1 coqueteleira de Brinde.

Academia R1 Fitness
Os alunos e colaboradores pagarão somente R$ 109,00 no plano 
mensal, podendo ter bem mais descontos nos planos semestrais e 
anuais, e ainda terão mais de 50% de desconto na taxa de adesão, 
que custará apenas R$ 25,00.

Academia Armação Atlética



ALIMENTAÇÃO
Sociedade do
Hambúrguer
10% nos produtos do 
cardápio.

Toro Grill
10% de desconto.

Pizza Prime
10% e a cada 10 pizzas ganha 1* 
*consultar sabores disponiveis para 
a promoção.

Café da Terra
10% de desconto em 
produtos de acima de
R$ 10 reais.

Restaurante Gamela
5% de desconto no 
almoço.

IWATA Sushi
8% de desconto no 
almoço - terça a sexta.

Dona Dirce Comidaria
10% na refeição (exceto 
delivery).

O Tardo Burger
10% nos produtos.



Bola na Rede - 
Quadra de Futebol
15% no agendamento 
dos horários.

SAÚDE/
BEM ESTAR

Carol Brasil - Nutricionista
20% na consulta.

Clínica Odontológica Sorrix
30%  de desconto nos 
procedimentos.

Psicóloga Sheila Nadaline
Desconto nas consultas - 
Consultar valores : 
35-99953-5818

ESPORTE/
LAZER

Lojas Portinhola
DESCONTOS funcionários e alunos 
na compra de produtos:
DINHEIRO – 12 %
DÉBITO – 8%
CRÉDITO ATÉ 3X – 4%



Spectrum Line - Cursos de Idiomas
Valores Unitários : Infantil / Teen – R$ 180,00
Nível Básico – R$ 180,00
Nível Intermediário: R$ 190,00
Nível Avançado – R$ 200,00
Preparatório Exames Internacionais: R$ 240,00
Obs: Valores já aplicados com o desconto do convênio. O material 
didático é cobrado à parte e pode ser parcelado em duas vezes.EDUCAÇÃO

Fórmula Idiomas
A Formula oferecerá isenção da taxa de matrícula aos funcionários e 
alunos da Univás, mediante competente identificação.

Além da isenção da taxa de matrícula, concederá a Formula aos 
mesmos favorecidos, um desconto de 20% para o Curso 2x semana, 
sobre cada mensalidade, cujo valor atual é de R$ 214,00 – 20% = R$ 
169,90, um desconto de 20% para o Curso 4x semana sobre cada 
mensalidade, cujo valor atual é de R$ 298,00 – 20% = 240,00, e um 
desconto de 10% para VIP (Individual/Dupla – Consultar Secretaria 
para Tabela Vigente na data da matrícula), sujeitas às futuras 
majorações legalmente estabelecidas.

Os descontos acima se referem apenas às mensalidades, não alcançan-
do qualquer tipo de material didático que se faça necessário. 

Live Your Dream - Irish School
CURSO REGULAR ENGLISH
02 aulas semanais, turmas de até 10 alunos
R$ 350,00 mensalidade - Sem matrícula
R$ 200,00 material didático (Taxa Semestral)

VALOR COM DESCONTO FUVS
R$ 200,00 mensalidade - Sem matrícula
R$ 200,00 material didático (Taxa Semestral)

Escola de Idiomas - CENTRO EDUCACIONAL IF
50% (cinquenta por cento) de desconto pelo CONVENIADO, consis-
tente na prestação de serviços educacionais de aulas de Inglês, aos 
alunos, funcionários e dependentes da CONVENENTE.



Oficina Barbearia
20% cabelo 10% barba.

ESTÉTICA

Ótica Real
Desconto de 15% (quinze por cento) nas compras com pagamento à 
vista dos produtos comercializados, com exceção dos produtos 
promocionais, aos colaboradores e acadêmicos: Fuvs, Univás, Anglo, 
Colegio João Paulo II e HCSL.
* Garantia estendida de 1 ano para armações adquiridas na loja.

LOJAS/
VESTUÁRIO


