
O DCE também é parceiro de 

diversas empresas que 

oferecem descontos e/ou 

vantagens para você 

associado. Confira no interior 

do folder!

Parceiros

Acesso wi-fi

encadernação por R$2,00

(acima de 150 folhas, R$3,0)
acervo literário

impressões e xerox

excedentes só R$ 0,10

impressões A3 P&B
R$ 0,70

Impressões Coloridas

jato de tinta: R$0,60.

à laser: 
(A3 - R$ 2,20, A4 - R$ 1,20)

Sem falar no centro 

culturalna sala de estudos 

e a sala de informática

100 cotas de
impressão ou xerox.
você decide! :p

● Descontos de até 
30% em livros.

*Por meio do D.A de Direito.

CLÍNICA DE PSICOLOGIA
●Confira os desconto dessa 
parceria na sede do DCE.

Caio F. Teodoro. CRP: 04/48741 MG
(35) 9 9170-4503

Lara A. Bueno. CRP: 04/49962 MG
(35) 9 9868-1801

Rua Paraíba, n°49, sala 115 no 
Edifício San Domenico.

●Confira as vantagens dessa 
parceria na sede do DCE.

Edifício Enterprise 
Av. Santo Antônio, 200, sala 904.

(35) 9 9146- 2239.

●30% de desconto em exames.
Unidade I: (35) 3721-1777

Whatsapp: (35) 9 9858-6869.
Unidade II: (35) 3721-0303.

- ESTÉTICA  -
● 30% de desconto em limpezas de 

pele e máscaras faciais.
(35) 9 9254-6473.

● 15% de desconto em 
produtos importados.
www.outtletbe.com
(35) 9 8843-0406

● 15% de desconto em podologia e 
manicure. Pacote mensal com 20% 

de desconto.
(35) 9 9724 9069

● 15% de desconto em cursos e 
mais 10% para pagamento a vista.

(35) 9 9133-9941
@atreinamentos

www.acaotreinamentos.com.br

● 5% de desconto sobre os preços 
dos produtos divulgados no 

Instagram: @comcerveja_pocos.
Facebook: ComCervejaPocos

(35) 9 9956-3953

-- PSICÓLOGA THUANY 
GONÇALVES CARVALHO  --
●Confira as vantagens dessa 

parceria na sede do DCE.
(35) 9 9164-3799

- PSICÓLOGA MARESSA LAGO -
CRP 04/51735

● Confira as vantagens dessa 
parceria na sede do DCE. 

Atendimentos podem ser realizados 
na sede do DCE.
(35) 9 9145-9161

REVISÃO DE
TRABALHOS ACADÊMICOS

● 15% de desconto.
WhatsApp: (35) 9 8843-8170.

- ODONTO SALLES -
●Confira as vantagens dessa 

parceria na sede do DCE.
(35) 3721-5900.

Cel e WhattsApp: 99930-5900.

-- PSICÓLOGA SOFIA BRITO --
● Confira as vantagens dessa 

parceria na sede do DCE.
Rua Minas Gerais, 261, sala 2.

35) 99115-1693.

●Desconto de 25% na mensalidade e 
50% no plano.

Musculação. Mat Pilates.
Lutas: Muay Thai, Boxe, Krav Maga, 

Judo.
Av. João Pinheiro, 487  

3722-2762

● Preço de atacado para 
associados. Sem taxa de 

entrega.
Contatos: (19) 9 9302-0606.

(19) 3681-5071.

● 20% de desconto nos planos.
● 15 dias experimentais 
apresentando o flyer da 

academia. (35) 3712-4223.
Whatsapp: (35) 9867-7711.

● Desconto de 40% a 50% em 
ensaios fotográficos.

 (35) 9899-8082

● 15% de desconto nas 
IMPRESSÕES 3D. 

magusportae@gmail.com
(35) 9 9909-6660

● 10% de desconto e ENTREGA 
GRÁTIS em compras acima de 30 

reais. (35)  9 9910-0241 ou
(35)  4141-0241.

● Cupons de desconto de 10% a 
25% em compras no aplicativo. 

Cupons disponíveis na sede do DCE. 
Sorteio de cupons de 20 a 40 reais 

todo mês.

- PSICÓLOGA ANNE KATIELLY  -
CRP 04/51733

●Confira as vantagens dessa 
parceria na sede do DCE. 

(35) 9 9724 3734.

SEJA UM
ASSOCIADO!

Além de Representação efetiva, aqui

você garante inúmeras vantagens!

Conheça todas as vantagens!

Gestão

Fulano de tal
R.A. 123456
Curso mais lindo
Válida até 01/2021

DCE

Associe-se também ao Diretório acadêmico do Seu curso e fortaleça o movimento estudantil.

Andressa Martins



● 15% de desconto válido para 
pagamento em dinheiro.

(35) 3721 - 0357.

● 10% de desconto.
WhatsApp: (35) 9 8801-0703.

● 15% de desconto em serviços: 
cabelo, unhas, maquiagem, 

penteados e depilação.
(35) 3715 - 2987.

Whats: (35) 9 8703 - 0773.

● 10% de desconto em qualquer 
mercadoria da loja (com exceção de 
celulares novos) e, nos serviços de 

manutenção, ganha 15% desconto + 
uma 

película de vidro.
 (35) 3301 - 4344.

Whats: 9 98851 - 0519.

● Confira as vantagens dessa 
parceria na sede do DCE. :)

(35) 3722-9186.
WhatsApp: (35) 9 9904-8439.

● De 7% a 20% de desconto.
Estética Facial e Corporal, Drenagem 

Linfática, Depilação, Sobrancelha, 
Penteados.

(35) 9244-2236.
Mais detalhes na sede ou site DCE. 

● Confira as vantagens dessa 
parceria na sede do DCE. :)

(35) 3713-7230.

● Desconto de 10%.
● Delivery: acima de 5 pedidos não 

será cobrada taxa de entrega.
(35) 3722-9202.

● 10% de desconto à vista e 
5% de desconto a prazo em até 

duas vezes no cartão de 
crédito.

(35) 3721-5462.

● 15% de desconto no 
self-service.

(35) 3721-2809.

● De 35 a 50% de desconto.
epcomscontato@gmail.com

 (35) 9 9220-7274
(35) 9 8451-4436

● 15% desconto para pedidos online 
usando o código DCE15.

www.casadodelivery.com.br

● 15% desconto para pedidos online 
usando o código DCE15.

www.casadodelivery.com.br

● 15% de desconto em 
qualquer curso.
(35) 3714-7233.

-- INOVE FISIOTERAPIA --
● 15% de desconto.

Dra. Letícia (11) 9 6779-5269
Dra. Sara (35) 98827-7512

● 10% de desconto na linha escolar e 
5% de desconto nas demais linhas de 
produtos. Não é válido para produtos 

promocionais. Rua Rio de Janeiro 
121 (35) 3722-4278. Rua Assis 
Figueiredo 674. (35) 3722-1334
Whatsapp - (35) 9 9670-3888
Instagram: @artpelpapelaria

● Confira as vantagens dessa 
parceria na sede do DCE.

(35) 3697-1999.

● Dança do Ventre.
Associado não paga a matrícula.  

(35) 9 8878-7773.

● Imóveis facilitados 
para os associados

do DCE. 
(35) 9 9198-5335.

● 25% de desconto de 
segunda a quinta.
(35) 9 9100-0178.

● Calçados e Roupas com 10% de 
desconto para associados. 

WhatsApp: (35) 9 9196-5044.
Instagram: globalstore30.

● 15% de desconto para associado. 
(35) 9 8880-3390.

Luciana 
Professora de Cálculo

● 15% de desconto à vista e 10% de 
desconto a prazo.

Prefeito Chagas, 310 - Centro
WhatsApp: (35) 99187-0009;

Telefone: (35) 3721-2826;

● 15% de desconto em serviços: 
Penteados, mechas, colorações, 

luzes e mechas de contorno.z
(35) 9 9222-1102.

Cabeleireira

● Até 30% de desconto.
(35) 3712-9435.

● Suplementos Alimentares com 20% 
de desconto.

(35) 3721-3420 ou
(35) 9 8849-0967.

● 25% de desconto.
(35) 3064-2010.

TIM: (35) 9 9197-7034.

Móveis Usados Champagnat
● 15% de desconto.

WhatsApp:
9 9947-5059 | 9 9194-7195

Desconto de 15%
em planos da academia e Clube de 

Descontos.
(35) 3714-8447.

● 10% de desconto em pagamento 
em dinheiro e 5% em cartões de 

débito e crédito.
(35) 3715-1234.

● A cada 3 compras o usuário ganha 
R$10,00 de desconto.

● A cada compra o associado 
concorre a R$30,00 de desconto 

mensalmente.
Aplicativo Disponível para Android e 

IOS.

●15% de desconto para formandas.
Rua Ricieri Merli 56

Residencial Monte Verde ll 
(35) 4141 6035/ (35) 9 8800 4446

- Esteticista Leila Rosaa -

●20% de desconto no consumo do 
bar.

(35) 9 8829-3915.
Rua Assis Figueiredo, nº 1945.

●10% de desconto no plano mensal. 
Tabela de preços na Secretaria do 

DCE.
(35) 3713-8120 | (35) 9 8800 0080

●20% de desconto.
Rua Nico Duarte, nº 860 - 

Poços de Caldas
3722-5794.

(35) 9 8432 -202 (WhatsApp).

●15% de desconto para formandas.

TIAGÃO TATTOO
●15% de desconto.

(35) 3712-8317.
WhatsApp: (35) 9 8877-2292.

● 50% de desconto em festas 
divulgadas pelo DCE,

●Confira as vantagens dessa 
parceria na sede do DCE.

Rua Rio Grande do Sul, 908
Sala 34 - Centro.
(35) 9 9919-9766.

●Confira as vantagens dessa 
parceria na sede do DCE.

Psicóloga Mayra de Carvalho CRP 
04-46194

(35) 9 8811-4291
Facebook/Instagram: @juntasnapsi

mayraviana.v@gmail.com

Harmoniosa Mente Meditação

-- PSICÓLOGO LUIZ MOTA --

Meditação e Psicologia
● Confira as vantagens dessa 

parceria na sede do DCE..
(35) 9 9147-4116.

● 5% em genéricos equivalentes e 
dermocosméticos. Válido para as 4 

lojas em Poços de Caldas. Desconto 
adicional para promoções.

● Na compra de uma batata ganha 
um refrigerante de 300ml.

(35) 3697-4005.

● 15% de desconto em serviços: 
● Confira as vantagens dessa 
parceria na sede do DCE. :)

 (35) 3722-2858.

● 15% de desconto em produtos em 
compras acima de R$15,00. (35) 

3114-9599  (31) 99731-2884

CENTRO ODONTOLÓGICO

Vantagens válidas somente com a apresentação da Carteirinha do DCE (Retirada na sede do DCE) e até o fim da gestão (dez/2020).

● Desconto de 10%.
● Delivery: acima de 5 pedidos não 

será cobrada taxa de entrega.
(35) 3721-3663.

● Desconto de 10%.

CARRETOS
T R O V Ã O  A Z U L

● 15% de desconto na livraria.
Shopping Poços de Caldas.

Whats: (35) 98859-2615.

● 20% de desconto.
(35) 9 9176-0079 | (35) 3714-3800


