
 

 

 

 

Marcas e Patentes: 

✓ Pignatti e Lobo Marcas e Patentes – 10%; (procure a 

ACIJ para mais informações) 

Saúde: 

✓ Unimed; (procure a ACIJ para mais informações) 

✓ Dr Jorge Naufal (Dentista); (64) 3631-1234; 

✓ Pollo Hospitalar; 5% de desconto sob a compra de 

produtos na loja. (64) 3636-2564; 

✓ DescMed; 5% de desconto (exceto em caixas de luvas) (64) 

3636-9700; 

✓ Metra Medicina do Trabalho e segurança no Trabalho 

10% de desconto no Projeto de Segurança e Saúde no 

Trabalho. 64 99625-4632 

Educação: 

✓ Fisk; 50% de desconto na taxa de matrícula (64) 99601- 

2106; 

✓ Shine Escola do Futuro; 30% de desconto para empresários e 

dependentes nos cursos semanais (64) 99903-6572; 

✓ UNA; (procure a ACIJ para mais informações); 

✓ CESUT; 30% de desconto nas mensalidades dos cursos de 

Direito e Administração, aos empresários e colaboradores 

(pagamento até o vencimento); 

✓ FGI; 60% de desconto na bolsa em todo o curso, desconto no 

valor na matricula, uma mensalidade de presente, acesso 

exclusivo as melhores bibliotecas do brasil e R$00,00 custo 

com material didático; 

✓ Kaza Capital – 30% de desconto em qualquer curso de 

investimentos (procurea ACIJ para mais informações) (64) 

98413-5573; 

Esporte e Lazer: 

✓ Hotel Thermas Bonsucesso; 20% de desconto Day use 

e 10% na hospedagem. (64) 3632-3600 



 

 

 

✓ Hotel La Vitre; 20% de desconto sobre o valor: do Salão 

com capacidade para 100 pessoas R$1200,00 ; Sala de 

reunião R$550,00 ; Hospedagens: Single R$195,00 ; Duplo 

ou Casal R$255,00 e Triplo R$350,00 (64) 3631-6500; 

✓ Academia Buriti; 5% de desconto natação; 10% de desconto 

para musculação e modaliadades, exceto JUDÔ (semestral 

ou anual), JIU JITSU (trimestral) *promoções não acumulam 

com o desconto* (64) 3631-6409 ou (64) 99609-1456 

(procurar a Acij); 

✓ Academia Corpo 360; 10% de desconto (64) 99922-7425; 

✓ Crossfut Jataí; 10% de desconto (64) 99926-3188; 

✓ Royal Box Cross; Novas adesões 15% de desconto 

(64) 99608-3275 

✓ Vigore Fit Cross; 10% de desconto em todas as 

modalidades. (64) 9972-0774; 

✓ Vigore Fit Academia; 15% de desconto na academia; 

(64) 99956-0418 

✓ Villativa Kids: 10% de desconto nas mensalidades e, 

excepcionalmente, no mês de julho, isenção da matrícula 

e 20% de desconto na mensalidade para qualquer 

modalidade. (64) 9.9988-1570 

✓ South Beach Arena: 10% de desconto na locação de 

quadra, 5% de desconto na consumação no bar. (64) 

99931-8587 

Alimentação: 

✓ Churrascaria Gaúcha; 10% de desconto no consumo 

(64)3631 2965 

✓ Comida Caseira Dona Tita; 15% de desconto em 

consumação (exceto marmitex) (64) 3636-7582 

✓ Armazém Gourmet; 5% de desconto nos produtos a 

pronta entrega (retirada na loja) (64) 99615-1232 

 



 

 

Estética: 

✓ Josielen Rosa Design de Unhas; 15% de desconto 

(64)9948-9366 

✓ Ellen Oliveira Studio; 15% de desconto em qualquer 

procedimento. (64) 99605-3496 

✓ Studio Edilan Bewangel; R$5,00 de desconto nos 

designer de sobrancelhas, R$20,00 de desconto em 

extensão de cílios e 10% nas depilações a laser. (64) 

99602-5637 

✓ Studio Khristiâny Lash (Extensão de Cílios); 10% nos 

procedimentos e 15% nos pacotes. (64) 99938-7649 

✓ Nara Carvalho Estética; 20%   de desconto sobre 

cada pacote contratado. (64)9.9997-0228 

✓ Posê; 10% de desconto em serviços (depilação e design 

de sobrancelha masculino e feminino e produtos) 

*desconto     não     acumula     com     promoções*; 

(64) 3636-6273 ou (64) 99955-0565 

Óticas: 

✓ Ótica Vida; 20% (64) 3414-3019 

✓ Ótica Vitória; 25% em até 2 vezes no cartão, e 20% a 

partirde 3 vezes no cartão; (64) 3631-5176 

Eventos: 

✓ Mais Festas e Eventos; 10% de desconto (64) 99954-8074 

✓ Pérola Eventos; 15% de desconto (64) 99902-4388 

Contabilidade: 

✓ Contabilidade Ideal; 20% sobre todos os serviços 

prestados. (64) 3632-1073 

✓ Visão Contabil; 15% em todos os serviços contábeis. 

(64)3631-0935 

 

 

Auto Peças: 

✓ Pontinha Auto Center; 30% de desconto em 

alinhamentos e balanceamentos. Demais produtos 

parcelados em até 6X no cartão. (64) 3632-1125 



 

 

✓ Techcar auto mecânica; 15% de desconto em 

pagamentos à vista e 5% no cartão de crédito parcelados 

em 3x (somente mão de obra). (64) 99944-2888. 

Seguradoras: 

 
✓ Mag Seguros - procurar a Acij 

✓ Multform Corretora de Seguros Ltda; 5% a 10% de 

desconto sobre os serviços de aquisição de seguros em 

Jataí; (64) 3631-8817 

✓ Scotty Corretora de Seguros; 10% de desconto sobre 

os valores do seguro adquirido; (64)9.9958-7666 

 
Marketing: 

 

✓ Agência Voz Propaganda: ajudamos empresários a terem 

uma equipe de alta performace para aumentarem suas 

lucratividades. Mais informações na Acij 3631-2301 ou com 

um consultor da Voz propaganda (64)99956-2599; 

✓ Indexis; ofertanto desconto de 5% sobre a criação de sites, 

lojas virtuais e aplicativos. (64) 99275-2559 

 

Arte Visual: 

✓ Sinal Fachadas; 10% de desconto no valor à vista, e 

5% parcelado e até 3x; (64) 3631-4026; 

✓ Plotar Mais; 10% de desconto a vista. Parcelas em até 3x no 

cartão (sem desconto), sobre os serviços prestados. 

✓ Kamaleão Filmes; 20% em todos os serviços prestados 

nopagamento à vista. (64) 99243-0519; 

✓ TV Sucesso; 88% sobre os anúncios de 15” (quinze 

segundos) e 30”(trinta segundos). Este desconto é específico 

para comerciantes. (Exceto para agências de publicidade e 

propaganda). (64) 3636-4141 

 

 

Diversos Segmentos 

✓ Soluções Tecnológicas da Informação – AFL; 15% de 

desconto sobre o valor da mensalidade do Software de 

Gestão no módulo completo (64) 99601-3537 



 

 

✓ IEL - procurar acij 

✓ Rio Claro Informática; 25% formatação e instalação de 
programas; (64) 3631-5197 

✓ Santorine Móveis Planejado; 15% de desconto (64) 99933- 

3387 

✓ VCR Pinturas; 10% de desconto nas pinturas; 

(64) 99972-3218 

✓ Costa Elétrica e Hidráulica; 5% de desconto sobre os serviços 

eferecidos (64) 99217-0263 

✓ Art Calhas Jataí: 5% de desconto sobre os serviços 

oferecidos pela empresa. (64) 99936-3484 

✓ TB1 Store; 10%(dez porcento) em acessórios para 

celulares e informática. E 15%(quinze porcento) em 

assistência técnica em celulares e infomática. 

✓ Jessica Closet; 10% de desconto (64) 99606-4517. 

✓ Estilo Urbano; 15% de desconto (64) 9967-8849. 

Cooperativas de crédito: 

✓ Sicood Unicidades; procurar a Acij. 

✓ Sicred Cerrado; procurar a Acij. 


