CLube
DE BENEFÍCIOS

/clube
de benefícios/
O Clube de Benefícios Tuiuti está fechando parcerias
com empresas de diversos ramos de atuação. Já temos
uma ampla rede de descontos e ofertas em comércios e
serviços com abrangência nacional e regional para todos
que estiveram e estão juntos conosco em nossa trajetória.
Uma forma de reconhecimento dos esforços realizados.

ALUNO
Basta apresentar a carteirinha de estudante.

COLABORADOR
Basta apresentar o crachá de identificação.

EX-ALUNO
Os ex-alunos devem cadastrar o CPF utilizado em suas
matrículas, gerar uma carteirinha e apresentar nos
estabelecimentos parceiros.
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/alimentação/
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e CIA (O Padeiro)
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Massas

/618
Gastronomia/

/c.a
Gastronomia/
anello

O 618 Gastronomia é especializado em
cozinha mediterrânea e traz alta
gastronomia a quilo no buffet servido com
antepastos, pratos clássicos e
contemporâneos, massas, risotos e saladas
especiais.

Com cardápio variado a cada dia, o Anello
é ponto de encontro de todas as vertentes
da gastronomia brasileira: moqueca,
rabada, massas, carnes, peixes e, é claro,
sempre o nosso símbolo maior: feijão e
arroz preparados com o carinho que é o
principal e indispensável na boa comida
caseira.

Funcionários e Alunos
*13% desconto de segunda à sexta,
das 12h às 13h45 e sábados,
das 12h às 15h
*Desconto não aplicado a outras promoções da 618
Gastronomia

contato
Viviane (41) 3040 - 3618
Rua Moysés Marcondes, 618 – Juvevê
Matriz
facebook.com/618gastronomia/

Funcionários
segunda à sexta
*Feminino R$ 17,00
*Masculino R$ 20,00
(para obter o benefício, o excedente deverá
estar dentro das margens: *Feminino R$
27,00 e Masculino R$ 30,00)
01 bebida pode ser adicionada desde que
dentro dos valores mencionados.
*sobremesas pesadas à parte
Obs - Caso de valor excedente à margem
citada, o convênio garante um desconto de
R$ 10,00 no valor final.

contato
Ágata - 41 3273 - 1014
Av. Manoel Ribas, 5846
Todas as Unidades
anellogastronomia.com.br

/hbs
granella e cia
(o padeiro)/

/Pedro Devai
Massas ME/

Funcionários e Alunos

O Restaurante Devai Vida e Sabor oferece o
que há de melhor no quesito cozinha
vegetariana. Todos os dias, abrimos as
portas com o melhor da culinária
equilibrada. A ideia é incrementar o sabor
às receitas do dia a dia, com ingredientes
naturais. Sinta-se à vontade em um local
aconchegante, próximo ao centro de
Curitiba.

Benefício: 10% de desconto para todos os
produtos da Panificadora.

Contato
41 3527 - 2766 / 99888 - 2766
Av. Candido Hartmann, 3515 - Santo Inácio
Matriz
opadeiro.com

Funcionários e Alunos

*15% desconto sobre o valor do almoço e demais
refeições servidas.

Obs - Desconto não extensivo aos produtos
vendidos na loja anexa.

contato
41 3538 - 1437
Rua Julio Perneta, 848 – Mercês
Matriz
devai.com.br

/educação/
/influx
/pré-escola pés
no chão

/influx
idiomas/

/pré-escola
pés no chão/

Alunos, Funcionários e
Dependentes

Funcionários

Benefício: Desconto de 20% nas
mensalidades para o curso de qualquer
idioma.

Contato
Rodolfo - 41 99169-2536
Endereço Av. Geúlio Vargas, 2647 – Água
Verde
Atendimento todas as unidades
influx.com.br

10% de desconto nas mensalidades dos
cursos e 50% de desconto na taxa de
inscrição.
Obs:
a) No momento da matrícula, se a escola
estiver fazendo alguma promoção com
desconto, prevalecerá o desconto maior e
não será cumulativo com o desconto objeto
deste convênio.
b) O desconto não se aplica às aulas
especiais, uniformes, atividades não
obrigatórias, taxas de alimentação e taxas
de secretaria.

Contato
41 3253-7431 / 3252-5338
Rua Albano Reis, 862 - Bom Retiro
Matriz

/saúde/
/ Dr. antonio cezar
/ grupo lens
/ marina luiza belache
/ v02 sports

/Dr. antonio
cezar/

/SH Comercio
de Artigos Óticos
ME /

Somos muito perfeccionistas e assertivos
quando o assunto é a sua saúde, afinal, se
a sua mente não está em equilíbrio com o
seu corpo, automaticamente, as doenças
causadas pelo dia-a-dia e pelo estresse
aparecerão. A equipe do Consultório AC, é
formada por profissionais altamente
qualificados, especialistas em odontologia e
medicina chinesa. Nossos terapeutas visam
melhorar a saúde e a qualidade de vida das
pessoas, além de proporcionar a melhora
da autoestima.

Comércio Varejista de Artigos de Óptica.

Funcionários e Alunos
30% desconto nos procedimentos de
Acupuntura e Auriculoterapia

contato
Dr. Antonio Cezar Mendes dos Santos
41 3223-8927 / 3016-8927
Rua Comendador Araujo, 510 cj. 1501 –
Centro
Matriz

Funcionários e Alunos

*14% de desconto para pagamentos à vista
*7% de desconto para pagamentos
parcelados (independente da quantidade
de parcelas)
Obs - Necessário apresentar documentação
para comprovar vínculo com a Tuiuti.

Contato
Praça Zacarias, 13 - Centro
Todas as Unidades

/marina
luiza belache/
Funcionários

Consultório de Psicologia e sexologia com
20% de desconto para consultas individuais
e de 30% para terapias de casal ou família.
Obs - As consultas deverão ser agendadas
pelo telefone 41 9 9187.0505.
Dúvidas pelo email:
dramarinabelache@gmail.com

Contato
41 99187-0505
Rua Cândido Hartmann , 570 Champagnat
Matriz
Facebook: marinabelachepsicologa

/vo2/

Funcionários e Alunos
Obs - Serviços Terceiros como: Aikido, Pole
Dance, Estética, Nutricionista, Studio de
Pilates e Muay Thai/Chute Boxe. NÃO
INCLUSOS

Período

tx Matrícula

PLN Equillíbrio

Plano com Convênio

Anual
Semestral
Trimestral
Mensal

R$100,00
R$100,00
R$100,00
R$100,00

R$162,00
R$176,00
R$189,00
R$270,00

20% - R$ 129,60
15% - R$ 149,60
12% - R$ 166,32
0% - R$ 270,00

Contato
Luciano (41) 3339-7554
Rua Jacarezinho, 45 - Mercês
Matriz
vo2sports.com.br

/estética/
/ golden beauty care

/golden beauty care/

Funcionários e Alunos
Descontos em todos os serviços no salão
Obs - Apresentação da Carteirinha de
estudante ou Crachá de Funcionário é
indispensável
- Solicitar tabela de valores pelo email:
convenios@utp.br

Contato

41 3244 - 0021
Av. Visconde de Guarapuava, 4788

utp.edu.br

