
 
 

RELAÇÃO DE DESCONTOS 
Parceria SEMCRJ para benefício da Categoria 

 

Emagrecento – Avaliação com a esteticista gratuita. 

Desconto de 10% em 1 e 2 pacotes – 15% em 3 e 4 pacotes  

Desconto de R$ 528,00 em pacotes . 

 

Universo Postura Pilates – 10% de desconto nos serviços oferecidos. 

 

Curves –   Desconto de R$ 30,00 a R$ 50,00 na taxa de matrícula. 

Desconto mínimo de 20% na mensalidade dos planos anuais/semestrais 

Desconto de R$ 30,00 pacote Total Fit Curves. 

 

Depyl Action – 10% de desconto para os serviços de depilação. 
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Academia BIOFIT – 15% de desconto até 25 inscritos; 20% acima de  

25 inscritos: Matrícula Grátis. 

 

Auto escola SIM: 15% de desconto. 

 

CMMC Turismo: Descontos especiais denominados “Diárias de Convênio Empresa” 

disponível no site  www.cmmcturismo.com.br – 
Exceto em Carnaval e Semana Santa 

 

CNA – 30% de desconto para o 1º módulo semestral; 

15% de desconto para o 2º módulo e os seguintes. 

 

YES – Matrícula grátis, 55% de desconto na mensalidade e 15% de desconto na aquisição 

de livros. 

 

FISK (unidade Centro) – 55% de desconto nas mensalidades. 

 

Certificação Brasil CPA 10/20 CEA – De 10 a 30% de desconto nos cursos de capacitação 

em finanças bancárias. 

          

Estácio de Sá – Descontos de acordo com o curso e campo escolhido. 
Entrar em contato com a instituição para maiores informações 

 

Candido Mendes – Descontos de acordo com o curso e campo escolhido. 
Entrar em contato com a instituição para maiores informações 

 

Uni Carioca – 10% de desconto nas mensalidades. 
Entrar em contato com a instituição para maiores informações 

 

AVM Educacional – 10 % de desconto no valor das mensalidades, nos cursos da AVM. 
Entrar em contato com a instituição para maiores informações 

 

        CELSO LISBOA – 30% DE DESCONTO NO VALOR DA MENSALIDADE. 

 

Pousada Suarez – 10% de desconto em alta temporada ( Dez, Jan, Fev e Julho); 

15% de desconto em baixa temporada ( Mar, Mai, Jun, Ago, Set, Out e Nov); 

25% de desconto em pacote de Lua de Mel 

http://www.cmmcturismo.com.br/
https://www.facebook.com/CertificacaoBrasil/

