


RESTAURANTES 
E LANCHONETES

A GRANEL UNIDADE EXTRA 

Av. Francisco Sales, 898 - Santa Efigênia  

5% de desconto no self-service acima 
de R$ 8,00. 

LIGHT FOOD SAÚDE ALIMENTAÇÃO E VIDA 
SAUDÁVEL
R Caetano Pirri, 222 - Milionários

10% no KIT mínimo de 5 marmitas. Não 
incluso a taxa de entrega. Atuamos no 
segmento da alimentação saudável, 
oferecendo o KIT semanal com cinco 
marmitas congeladas. Entregas somente aos 
finais de semanaCIA DA EMPADA

Rua Piauí, nº 222 - Santa Efigênia

Promoções do dia e será concedido um 
cartão fidelidade exclusivamente aos 
funcionários da Santa Casa BH com alguma 
forma de identificação, assim que o cartão 
for totalmente completo terá uma empada 
gratuitamente.

CUCA DE ANJO 
Av. Francisco Sales, 1.427 - Santa Efigênia 

Um refresco e 5% de desconto no 
self-service acima de 300g. 

RESTAURANTE ALEGRETTO GRILL 
Av. Brasil, 554 - Santa Efigênia 

Cartão fidelidade onde o funcionário após 
completar 10 refeições dentro do período 
de 30 dias após o inicio da mesma, ganhará 
a 11ª refeição. 

PRIME STEAK 
Av. dos Andradas, 3000 loja 2001  
Santa Efigênia 

Desconto no self service - R$ 84,90 
(segunda a sexta,  exceto feriado)                                         
10% de desconto na pizza (obs: este 
desconto não e acumulativo com outras 
promoções)

QUINTAL DE MINAS
Rua Álvares Maciel,490 - Santa Efigênia

10% de desconto no self-service.

FOLIATU LIGTHT GOURMET 
Rua dos Otoni - 601 - Santa Efigênia 

10% de desconto + cartão fidelidade

EMPÓRIO E RESTAURANTE ARÁBICA 
Av. Brasil, 738 - Santa Efigênia 

Opção 1: Prato de almoço de arroz com 
lentilhas + 2 Kaftas , 2 pastas + mini 
refrigerante  220ml por R$ 19,90 Opção 2: 
Sanduíche árabe de (kafta , falafel ,kibe ) + 
mini refrigerante 220ml por R$ 13,90 

PÃO DE QUEIJO LUCIANA LTDA 
Rua Álvares Maciel, nº 670 - Santa Efigênia  

10% de desconto para os funcionários, no 
caso exclusivo do almoço



INSTITUTOS
DE BELEZA

DROGARIAS

DROGARIAS PACHECO
Todas Unidades

Forma de pagamento: à vista.
Desconto de: 35% (trinta por cento) para 
Medicamentos Genéricos Tarjados;
15% (quinze por cento) para Medicamentos 
Marca Tarjados/Outros;
15% (quinze por cento) para Medicamentos 
Similar Tarjados;

05% (cinco por cento) para medicamentos de 
venda livre Marca/Outros;
05% (cinco por cento) para  medicamentos de 
venda livre Similar;
05% (cinco por cento) para  medicamentos de 
venda livre Genérico;
Forma de identificação: Matrícula Funcional.

ESPAÇO LASER
Shopping Boulevard

Desconto de 50% em áreas interresadas + 
3 sessões de cortesia nas axilas (fem/masc) 
ou faixa de barba (masc)

CLÍNICA PODOLÓGICA SÃO CAMILO 
Rua Piauí, 153 • Santa Efigênia

30% de desconto nas consultas podológi-
cas. consulta R$ 65,00 -  R$ 45, 00 (Todo o 
procedimento podológico)

GIOLASER SANTA EFIGÊNIA
Av. Brasil , nº 307 - Santa Efigênia

75% na Depilação a Laser, 40% nos 
Corporais, 30% nos Faciais (de 20 de 
setembro a 20 de outubro/21). 
Uma amostra dos descontos: Limpeza de 
Pele: De R$169 Por R$118,30 • 10 sessões 
de Drenagem Corporal: De R$1.349 Por 
R$809,40 • 10 sessões de depilação a laser 
(virilha completa, axilas e perianal): De 
R$5.290 Por R$1.322,50 • 10 sessões de 
depilação a laser masculina (Abdômen e 
Faixa de Barba): De R$4.660 Por R$1.165.



LAZER

CLUBE OI ARTE
Rua Professor Galba Veloso, 327 • Santa Tereza

20% de desconto nas mensalidades

SESC MINAS  
Todas as Unidades Sesc Minas (Validade Nacional)

Com o Cartão do cliente Sesc Minas, você e seus dependentes terão acesso a vários serviços com 
preços especiais: 
Excursões com destinos nacionais e internacionais, 
Hospedagem nas Pousadas do Sesc em todo o Brasil, 
Tratamento odontológico, Consultas médicas e vacinas, 
Cursos e oficinas – Consulte cursos oferecidos nas unidades, 
Shows, espetáculos, exposições, cinema e peças de teatro – Sesc Palladium 
E mais uma infraestrutura completa para seu lazer, mediante pagamento de taxa anual de R$ 63,00.  
Para solicitação da carteirinha basta se cadastrar no portal de serviços disponível na internet 
(portadeserviços.sescmg.com.br). Durante a solicitação é necessário informar o CNPJ. Para 
esclarecimentos acionar a central de relacionamento por e-mail faleconosco@sescmg.com.br; 
portaldeservicos.sescmg.com.br ou telefone 3270-8100. 

INSTITUIÇÕES
DE ENSINO

HC SCHOOL
Rua Alemanha, 342 • Eldorado - Contagem

Desconto exclusivo de 20% para estudar nas escolas físicas ou de 10% para 
se matricular no curso on-line. Aula experimental grátis. Caso você opte por 
estudar no curso online você poderá acessar www.hcschoolweb.com.  
(desconto se aplica também aos filhos dos colaboradores).



DIVERSOS

MECANICO DELIVERY BH
Rua Tiros, n° 10 • Calafate 

*10% para pagamento a vista no dinheiro ou transferência bancária (pix)
*5% para pagamento no cartão de débito
*Dividimos os serviços em até 3x sem juros nos cartões de crédito
*Serviços básicos de mecânica a domicílio (oficina móvel)
*Serviço de “leva e traz” o veículo para (oficina física) – verificar condições




