
CLUBE DE BENEFÍCIOS 

MARISTA
Conectando a Família 
Marista com um mundo 
de vantagens.

PARCEIR
OS

10% de desconto para a 
unidade Asa Sul

(61) 3038-1500

Restaurante Árabe

10% de desconto

Barto Express 

bartoexpress
(61) 3248-2811

Carnes nobres e Adega

10% de desconto

Bartolomeu 

restbartolomeu
(61) 3442-1169

Assados Artesanais

10% de desconto

Berlim Pães

 berlimpaes
(61) 3877-8888

Padaria

Centro Auditivo 
Vida Nova

Saúde
15% de desconto na 

compra de aparelhos auditivos,
 serviços e acessórios, 

 exceto pilhas e aparelhos 
promocionais.

 
  centroauditivovidanova@gmail.com 

www.vidanovanet.com.br 
(61)3339-6699

Alphabeto 
Vestindo criança como 

criança
                            Produto 
 

10% de desconto  
Unidades Conjunto Nacional, 

Pátio Brasil e DF Plaza

familiaalphabeto_brasilia_

(61) 99161-3093

Beauty Stop 
Beleza

15% de desconto em todos os 
serviços e 10% de desconto em 

todos os produtos

beautystopoficial 
 (61) 99977-0214

http://www.instagram.com/familiaalphabeto_brasilia_
http://www.instagram.com/arabetto
http://www.instagram.com/bartoexpress
http://www.instagram.com/restbartolomeu
http://www.instagram.com/beautystopoficial
http://www.instagram.com/berlimpaes


10% de desconto

bracecarnes
(61) 3226-2416

Brace Carnes
Açougue e restaurante com 

cortes especiais

Brazilian Ice Cream
Sorvetes artesanais italianos

15% de desconto
Lojas: Sudoeste e Asa sul

brazilianicecream
 @brazilianic

carrascocrossfit

10% de desconto nos planos 
semestrais e anuais

Carrasco Crossfit

(61) 3033-3444/
(61) 99154-4509

Academia

www.clinicab12.com.br

20% em todas as consultas. 

(61) 33469884 

Clínica B12

25% de desconto
na mensalidade

Brincando com 
o Math

(61)3443-4752 / 98250-4752 

www.brincandocom
amath.com.br

Centro Auditivo 
Vida Nova

Saúde
15% de desconto na 

compra de aparelhos auditivos,
 serviços e acessórios, 

 exceto pilhas e aparelhos 
promocionais.

 
  centroauditivovidanova@gmail.com 

www.vidanovanet.com.br 
(61)3339-6699

www.clinicacds.com.br

20% de desconto

(61)3034-8213 / 3254-7005

Clínica CDS
Diagnóstico por imagem

10% em qualquer serviço 
realizado e muito mais

BR France Renault

www.brfrance.com.br

Isenção de matrícula 
e anuidade

Bluefit

bluefitacademia

Academia

*Exclusivo para a unidade do 
Shopping Venâncio 2000.

http://www.instagram.com/bluefitacademia
http://www.brfrance.com.br
http://www.instagram.com/bracecarnes
http://www.instagram.com/brazilianic
http://www.brincandocomamath.com.br
http://www.instagram.com/carrascocrossfit
http://www.vidanovanet.com.br
http://www.clinicab12.com.br
http://www.clinicacds.com.br


Descontos por plano: 
Adulto: 10% 

Estudantil: 50% 

Clube Coat

(61) 4141-4126

Academia

Desconto de 20% na 
locação dos 

equipamentos

Clube Katanka

(61) 98172-5233

Windsurf, SUP e Vela

www.katanka.com.br
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20% de desconto para 
agamento à vista ou 10% 
ara pagamento parcelado

(61) 99208-3117

Decoração de festas 
infantis e intimistas

t
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Na compra do prato principal, 
anhe a sobremesa ou drink a 

sua escolha.

Contê

(61) 3554-9474

Gastronomia 
Contemporânea

w.restauranteconte.com.br

15% de desconto no menu 
tradicional / Combo estudante: 

Massa ou Risoto + Suco ou 
Refrigerante = R$19,00

Don Vito 
Lounge Bistrô

donvitoloungebistro
(61)3532-0304

Restaurante Italiano

15% de desconto 

Colônia de Férias 
de Empreendedorismo

(61) 99263-3233
contato@canvi.cc

Equilibrium 
Clínica de Psicologia

                            Saúde 
20% de desconto nas sessões 

de psicoterapia
 (Infantil, Adolescente, 

Adulto e Casal)
 

 equilibriumclinicapsicologia@gmail.com
 @equilibriumclinicapsicologia

  (61) 3703-1166 / 99856-1166

Espaço Lírio 
Psicoterapia e Psicopedagogia

20% de desconto
 (61)41037916 / (61)981850499

espacoliriopsicologia@gmail.com
 espacoliriopsicologia 
 www.espacoliriopsicologia.com.br

Festa Travessa
               Entreterimento 
 

10% de desconto em 
todos os serviços

@festatravessa 
(61) 99668-6431 

http://www.katanka.com.br
http://www.restauranteconte.com.br
http://www.instagram.com/craftroombyfe
http://www.instagram.com/donvitoloungebistro
http://www.instagram.com/espacoliriopsicologia
http://www.facebook.com/equilibriumclinicapsicologia
http://www.instagram.com/festatravessa


10% de desconto na 
unidade do Pier 21

Grão Espresso

(61) 3226-4262

Cafeteria

10% de desconto

La Tambouille

latambouillebrasilia
(61) 3047-5925

Restaurante Italiano

kidscalcadosinfantis

De 13 a 45% de desconto, 
dependendo da  especialidade

IMPI - Instituto de 
Medicina e Psicologia

Integrada

(61) 3364-2745
www.impi.com.br

Faça matrícula em um curso 
anual e ganhe um curso de 

férias imediatamente. 10% de 
desconto na mensalidade.

Happy Code

www.happycode
school.com

Consulta de avaliação gratuita e 
10% de desconto para o serviço 

de Planejamento Financeiro 
Comportamental (valores 

variáveis).

Planejamento Financeiro

IBAC
Psicologia Clínica e 

avaliações psicológicas

10% de desconto
(61)3242-5250 / (61)99276-8889

ibac@ibac.com.br

Home Stock
15% de desconto

 (61)3465-2414 / (61)3465-2415
 (61) 99281-5053 

 atendimento@homestock.com.br
 www.homestock.com.br
 @homestock.selfstorage

 homestockbsb

Galera Sport Kids
10% de desconto

Gilberto Salomão 
e Terraço Shopping

www.galerasportkids.com.br
 (61) 3543-4149 / (61) 3365-3590

Kids Calçados Infantis 
Loja de Calçados 

10% de desconto 
DF Plaza Shopping (Águas Claras)

http://www.galerasportkids.com.br
http://www.happycodeschool.com
http://www.instagram.com/homestockbsb
http://www.impi.com.br
http://www.instagram.com/kidscalcadosinfantis
http://www.instagram.com/latambouillebrasilia
http://www.libratta.com.br


Acima de R$ 70,00, ganhe 
uma sobremesa a sua 

escolha.

OMA

(61) 3345-1348

Restaurante Japonês

Acima de R$ 100,00, ganhe 
uma sobremesa a sua 

escolha.

Otro Parrilla

otroparrilla
(61) 3345-1348

Gastronomia Argentina

Pousada dos Pirineus

10% de desconto nas diárias, 
exceto nos meses de janeiro, 
julho e feriados prolongados.

www.pousadados
pireneus.com.br

20% de desconto nos 
Programas Baby e Kids

Pedro Paulino
Family Club

pedropaulinofamilyclube
(61)3254-3840 / 98454-9958

Colônia de Férias

Marruá Parrila Bar
10% de desconto 

 (61) 3541-4611
 marruaparrillabar

No'ah Canoa Havaiana 
30% de desconto

www.boraremar.com 
contato@boraremar.com 

 (61) 99845-4321

                                                  Soma Kinesis 
Clínica de Fisioterapia 

e Pilates
Saúde

Avaliação postural e aula 
experimental de pilates 

gratuita, e nas especialidades 
�sioterápicas de 

Acupuntura, RPG , 
ortopedia e neurologia 
valor único  de R$ 90,00 

                                                         a sessão.  
www.somakinesis.com.br

                                                  (61) 3242-5681 
somakinesis@gmail.com

Mundo Crossfit Academia
Saúde

15% de desconto nas mensalidade 
                e isenção da taxa de matrícula 

 (61) 99956-7770  
                                 mundocrossfitacm  

 

                  Salão Stillus Hair 
Salão de Beleza

Beleza
10% de desconto em todos os 

serviços, exceto valores 
promocionais

 
stillushair_bsb  
 (61) 3326-2212 

R

Menina Algodão
Produto Infantil

Para compras direto pelo site:
NOME DO CUPOM: 

DESCONTOMARISTA

BENEFÍCIO: 15% para compras 
pelo site.

Nesta modalidade há o custo do frete 
por conta do cliente, por isso um 

desconto um pouco maior.
 

Para compras sem custo de frete e pelo 
WhatsApp (21) 98937-7007:

BENEFÍCIO: 10% de desconto 

(21) 98937-7007 
www.meninaalgodao.com.br

http://www.instagram.com/marruaparrillabar
http://www.meninaalgodao.com.br
http://www.instagram.com/mundocrossfitacm
http://www.boraremar.com
http://www.instagram.com/otroparrilla
http://www.instagram.com/pedropaulinofamilyclube
http://www.pousadadospirineus.com.br
http://www.instagram.com/stillushair_bsb


Studio 17 Pilates e
Treinamento Físico

Studio17pilatesbsb

Isenção de Matrícula e
10% Desconto na 

mensalidade

15% de desconto para todos 
os descartáveis da marca 

Tom e Sophie festas

tomesophie
(61)998004881/3554-4880

Artigos para festas

15% de desconto para 
as unidades do Pier 21 e 

Águas Claras

Taco Pep 

www.tacopep.com.br

Acima de R$ 80,00, ganhe 
uma sobremesa a sua 

escolha.
tejorestaurante
(61) 3264-7005

Tejo
Gastronomia Portuguesa

                                                  Soma Kinesis 
Clínica de Fisioterapia 

e Pilates
Saúde

Avaliação postural e aula 
experimental de pilates 

gratuita, e nas especialidades 
�sioterápicas de 

Acupuntura, RPG , 
ortopedia e neurologia 
valor único  de R$ 90,00 

                                                         a sessão.  
www.somakinesis.com.br

                                                  (61) 3242-5681 
somakinesis@gmail.com

Stans Chocolates
Alimentação

10% de desconto

www.stans.com.br 
stanschocolates

                    (61) 3443-0199  
comercial@brinquedossonhosmagicos.com.br 

@brinquedossonhosmagicos

                     

Via Odontologia
Clínica

Saúde
10% de desconto em serviços de 

Odontopediatria, Ortodontia, 
Implantes e outros.

viaodontologia  
(61) 3442-8322 

                             98322-0886 

Veritas Academia
Saúde

10% de desconto 
Local: Complexo Brasil 21

www.pratiqueveritas.com.br  
3047-8787

10% de descontos nos produtos da loja
e 15% na brinquedoteca - Pier 21

Sonhos Mágicos
Lazer

Loja de brinquedos licenciados Disney e Brinquedoteca

http://www.somakinesis.com.br
http://www.instagram.com/brinquedossonhosmagicos
http://www.instagram.com/stanschocolates
http://www.facebook.com/studio17pilatesbsb
http://www.tacopep.com.br
http://www.instagram.com/tejorestaurante
http://www.instagram.com/tomesophie
http://www.pratiqueveritas.com.br
http://www.instagram.com/viaodontologia





