
 
 

CARTÃO MASTERCLIN 
SELEÇÃO DE VANTAGENS PARA FILIADOS AO SINDICAL 
 
ACADEMIAS 
 
 

 ACADEMIA FIT ONE (Cruzeiro) 
50% na taxa de adesão para novos alunos: Plano de 18 meses por 189,90 por mês. 
Plano para atividades infantis: 
3x na semana: de 12x 239,90 por 12x 209,90 
2x na semana: de 12x de 219,90 por 12x 199,90. 
 

 ACADEMIA AQUAS FIT (Águas Claras) 
Desconto de 15% no Plano Full Fitness ou desconto de 8% no Plano Eleva. 
 

 ACADEMIA BLUEFIT (Asa Norte, Asa Sul, Gama, Águas Claras, Lago 
Sul, Samambaia e Planaltina) 

Mensalidade Plano Gold: R$ 99,90. Isenção da taxa de matrícula e anuidade. 
 

 CENTRO DE TREINAMENTO STRONDA (Taguatinga Norte) 
100% desconto na taxa de adesão. 
50% de desconto na primeira mensalidade em qualquer plano. 
 

 ACADEMIA CURVES (Asa Sul e Asa Norte) 
Desconto de 20% nas mensalidades do plano anual e semestral. 
 

 FIO ATHLETIC CENTER (Condomínio Solar de Brasília) 
Desconto de 15% em todos os planos. 
 

 JIUJITSU GRACIA BARRA (Lago Sul) 
Desconto de 10% de desconto nos planos. 
 

 MARCIA ROSA RUNNERS (Sudoeste) 
Desconto de 15% na mensalidade nos nossos planos presencial e online. 
 

 MIGULHO PERSONAL DIVING INSTRUCTORS (310 Norte) 
Desconto de 15% para todos os níveis de treinamento. 
 

 R9 REAL PARCK – ESCOLA DE FUTEBOL (Clube ASBAC) 
Desconto de 20% na mensalidade do plano semestral. Isenção da matricula. 

 
 RUNWAY LIFE PLACE (Sudoeste, Águas Claras e Lago Norte) 

Unidade Águas Claras - Desconto de até 52% no plano. 
Unidade Lago Norte - Desconto de até 25% no plano. 
Unidade Sudoeste - Desconto de até 25% no plano. 
 
 



 
EDUCAÇÃO 
 
 
 

 CATÓLICA EAD 
Desconto de 10% (dez por cento) sobre os valores brutos das mensalidades 
cobradas em seus cursos de graduação e pós-graduação, ministrados único e 
exclusivamente na modalidade “Educação à Distância”, sem prejuízo do desconto 
de pontualidade já ofertado, totalizando 20% (vinte por cento). 
 

 CCAA 
Asa Norte - Desconto de 40% nas mensalidades para o primeiro contrato. 
Desconto de 30% de desconto nas mensalidades a partir do segundo contrato. 
Gama e Taguatinga - Desconto de 50% para os dois primeiros semestres. 
Desconto de 40% para os demais semestres até o término do curso. 
Planaltina e Sobradinho - Desconto de 30% nos cursos de inglês e espanhol. 
Isenção na taxa de matricula. 
 

 UNICEUB 
Graduação e Pós EAD - 75% de desconto na matrícula e 25% na mensalidade para 
novos alunos em todo o curso. *Exceto para cursos com desconto promocional. 
Graduação Presencial - 25% para todo o curso (em todas mensalidades), com bolsa 
mínima garantida. *Exceto para o curso de Medicina. 
Pós-Graduação Presencial - 20% de desconto em todo o curso.  
 

 COLÉGIO ANCHIETA 
Desconto de 25% para pagamento no cartão. 
Desconto de 10% para pagamento no boleto. 
 

 MACKENZIE 
Desconto de 15% para a Educação Infantil. 
Desconto de 15% para o Ensino Fundamental. 
Desconto de 15% para o Ensino Médio. 
 

 SIGMA  
Águas Claras – Desconto de 10% para o ensino fundamental fase 1; 20% para o 
ensino fundamental fase 2. Desconto de 15% para o ensino médio na 912 Sul. 
Os descontos incidirão sobre a segunda parcela e parcelas subsequentes. 
 

 CORUJEIROS CONCURSOS (Jardim Botânico) 
Desconto de 30% em todos os cursos preparatórios. 
 

 FACULDADE ANHANGUERA 
Desconto de até 20% nos cursos para novos alunos. 
 

 FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC 
Desconto de 30% nos cursos de graduação e pós-graduação. 
 

 FACULDADE ICESP 
Desconto de 70% para os cursos de: Administração; Arquitetura e Urbanismo; 
Ciências Contábeis; Educação Física; Engenharia Civil; Gestão Financeira; Gestão 
Pública; Gestão em Logística; Nutrição; Pedagogia; Segurança da informação. 



Desconto de 60% para os cursos de Biomedicina; Direito; Enfermagem; Estética e 
Cosmética; Farmácia; Fisioterapia; Medicina Veterinária; Odontologia; Psicologia; 
Radiologia. 
 

 FACULDADE PROCESSUS 
Desconto de 15% de desconto sobre o valor bruto dos cursos de Graduação 
com titulação de Bacharel em Direito, Ciências Contábeis e Administração 
Pública, Graduação com titulação de Tecnólogo em Gestão Pública, Gestão 
Financeira, Recursos Humanos, Processos Gerenciais e Secretariado, Serviços 
Jurídicos, Pós-Graduação e Cursos Preparatórios para Concursos e OAB oferecidos 
pela convenente, já incluso o desconto de pontualidade. 
 

 GRANCURSOS ONLINE 
Desconto de 30% em todos os cursos online – pelo cupom MASTERCLIN30. 
 

 FACULDADE UNILEYA 
Desconto de até 62% em 18 cursos de Graduação 
Desconto de até 58% em mais de 1.000 cursos de Pós-Graduação a Distância. 
 

 IESB 
Desconto de 15% na mensalidade para os cursos de graduação presencial e à 
distância – para novos alunos. 
 

 INSTITUTO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL 
Desconto de 25% à vista e 15% a prazo, para novos alunos. 
 
 
LAZER 

 CINEMARK 
Ingresso eletrônico no valor de R$ 15,00, de acordo com a disponibilidade. 
Limitado a 4 ingressos por usuário MasterClin – não valido para salas 3D, XD e D-
BOX. 

 CLUBE DOS PREVIDENCIÁRIOS 
Ingresso no valor de R$25,00 (exame médico incluso). 
Plano Familiar: R$130,00 por mês. 
Plano Individual com acompanhante: R$110,00 por mês. 
 

 KINOPLEX 
Ingresso 2D no valor de R$ 15,00, de acordo com a disponibilidade. 
Ingresso 3D no valor de R$ 19,00, de acordo com a disponibilidade. 
 

 PLAZA BRASÍLIA HOTEIS 
Desconto de 12% sobre a tarifa do dia. 
 
 
PARA COMPRAS ONLINE 
 
 
 

 CASAS BAHIA 
Confira os descontos em: www.casasbahia.com.br/masterclin 
 
 

 CACHAÇARIA VITÓRIA 
Confira os descontos com o cupom MASTERCLINC50 
 



 
 MOVIDA ALUGUEL DE CARROS 

Desconto de 10% sobre a diária. 
 
 

 CAPITAL FIT SUPLEMENTOS 
20% de desconto para pagamento à vista e 10% de desconto para pagamento a 
prazo. 
 
CASA E SERVIÇOS 
 
 
 

 DOUTOR REPARO 
Desconto de 15% nos nossos serviços. 
 

 BELA CASA 
Desconto de 15% na aquisição de diárias e demais orçamentos do ramo (pós obra, 
pré-mudança, pós reforma, limpeza domiciliar, limpeza de salas, escritórios, 
consultórios, empresas, condomínios etc). 
 

 LAVANDERIA BONASECCO (Asa Norte e Sudoeste) 
Desconto de 15% nos serviços. 
 

 KASA DOS COLCHÕES 
Desconto de 10% na compra do seu colchão ou conjunto box mais 2 travesseiros 
de brinde. 
 

 LIMPE GOLD ESTOFADOS 
Desconto de 20% em todos os serviços. Higienização exclusiva. 
 

 TOQUE FINAL – CORTINAS E PERSIANAS 
Desconto de 15% para pagamento em dinheiro. 
 
 
ESTÉTICA E BELEZA 
 
 
 

 MAISLASER ANA RICKMAN (Asa Norte) 
A Maislaser unidade Asa Norte presenteia todos os associados da MasterClin com 
um mini tratamento de depilação a laser totalmente gratuito, em 1 área de sua 
escolha, conforme disponibilidade. Desconto de 40% no tratamento completo de 
depilação a laser e 25% no tratamento completo de rejuvenescimento. 
 

 STIMULIS CORPORE 
Fisioterapia/RPG - sessão avulsa a R$20,00  
Pacote com dez sessões R$170,00 
Pilates – pacote mensal (2x por semana): 250,00 
Acupuntura - sessão avulsa 40,00 
 

 LASER FAST (Sudoeste) 
10 sessões de depilação gratuita na axila. 
Desconto de 40% na contratação de depilação em qualquer outra área do corpo. 
Pagamento em até 12x sem juros. 
 
 



 LÓTUS SPA CLUBE (Taguatinga) 
Desconto de 15% em Day SPA. 
 
Desconto de 20% nos serviços. 
Exceto nos serviços de microblading, quiropraxia, alongamento de cílios, 
maquiagem, serviços estéticos com biomédica. 
 

 MAIS TOP ESTÉTICA (Guará e Ceilândia) 
Desconto de 30% para qualquer tratamento para pagamento em dinheiro ou Pix. 
Desconto de 20% nas sessões avulsas. 
Desconto de 15% nos pacotes de 10 sessões. 
Pé e mão no valor de R$ 30,00, qualquer dia; 
 

 Alessandro Maciel Cabelo e Maquiagem (SIG) 
Pé e mão R$ 35,00 
Corte feminino e hidratação R$ 70,00 e buço na linha grátis. 
Depilação de meia perna e axila R$ 40,00. 
Corte masculino e barba R$ 50,00 e sobrancelha na navalha grátis. 
Esses valores valem por um mês após assinatura do contrato de parceria e após o 
primeiro mês 10% em todos os serviços menos promoções, até o fim do mesmo. 
 
 

 
 
 
 

 


