
 

 

Convênios e parcerias Viva Rio 
 

 

 

Empresa Segmento Benefício Como adquirir o benefício 

eLens Serviços  

(lentes de contato) 

5% de desconto 

com exceções 

Link da área de benefício:  

https://elens.parcerialink.com.br/vivario  

Cupom: VIVARIO5 

 

Regulamento da parceria: 

https://bit.ly/regulamentoeotica 

Leia atentamente o regulamento 

 

eÓtica Serviços 

(óculos e lentes de 

contato) 

10% de desconto 

com exceções 

Link da área de benefício:  

https://eotica.parcerialink.com.br/vivario  

Cupom: VIVARIO10 

 

Regulamento da parceria: 

https://bit.ly/regulamentoeotica 

Leia atentamente o regulamento 

 

Lojas Renner Serviços (vestuário 

multimarcas) 

15% de desconto 

com exceções 

Link da área de benefício:  

https://lojasrenner.parcerialink.com.br/vivario 

  

Cupom: Não é necessário o uso de cupom, o 

desconto é aplicado automaticamente ao 

inserir o produto na "sacola" de compras. 

 

Regulamento da parceria: 

https://bit.ly/lojasrennerregulamento 

Leia atentamente o regulamento 

 

Movida Serviços (locação 

de veículos) 

10% de desconto 

com exceções 

Link da área de benefício:  

https://movida.parcerialink.com.br/vivario 

Cupom: Não é necessário o uso de cupom, o 

desconto é aplicado automaticamente ao usar 

o link da parceria 

 

Regulamento da parceria: 

https://bit.ly/regulamentomovida 

Leia atentamente o regulamento 

 

Netshoes Serviços (calçados 

e acessórios 

esportivos) 

15% de desconto 

com exceções. 

Link da área de benefício:  

https://netshoes.parcerialink.com.br/vivario 

Cupom: VIVARIO 

 

Regulamento da parceria: 

https://bit.ly/regulamentonetshoes 

Leia atentamente o regulamento  
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Primepass Serviços  

(streaming) 

10% de desconto 

com exceções 

Link da área de benefício:  

https://primepass.parcerialink.com.br/vivario  

Cupom: VIVARIO 

 

Regulamento da parceria: 

https://bit.ly/regulamentoprimepass 

Leia atentamente o regulamento 

 

Shoestock Serviços 

(calçados e 

acessórios) 

15% de desconto 

com exceções 

Link da área de benefício:  

https://shoestock.parcerialink.com.br/vivario  

Cupom: VIVARIO 

 

Regulamento da parceria: 

https://bit.ly/regulamentoshoestock 

Leia atentamente o regulamento 

 

SESC Lazer e cultura Benefícios em 

serviços de 

Educação, Saúde, 

Cultura, Assistência, 

Turismo, Esporte e 

Lazer 

Dirija-se à Central de atendimento da Unidade 

SESC mais próxima levando os documentos 

descritos aqui:  

www.sescrio.org.br/cartao-sesc-rj 

 

Mais informações: (21) 4020-2101 ou 

falecomagente@sescrio.org.br – SEG a SEX de 

09h às 19h 

 

Studio Geek Serviços  

(produtos do 

universo pop, 

nerd, cinema e 

música) 

20% de desconto 

com exceções 

Link da área de benefício:  

https://studiogeek.parcerialink.com.br/vivario 

Cupom: VIVARIO 

 

Regulamento da parceria: 

https://bit.ly/regulamentostudiogeek 

Leia atentamente o regulamento 

 

Uniasselvi Educação 5% de desconto em 

cursos de 

graduação e pós-

graduação 

 

 

Desconto adicional ao desconto oferecido 

pela Uniasselvi em campanhas para o público 

em geral. 

 

Matricule-se pelo site www.uniasselvi.com.br  

Após a matrícula, faça um requerimento pelo 

próprio site solicitando o desconto concedido 

a colaboradores Viva Rio. 

 

Mais informações: (21) 97178-9239 - 

WhatsApp 
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Vivara Serviços (joalheria) 15% de desconto 

na linha Life, 

acessórios e 

relógios e 5% na 

linha de joias e 

relógios especiais, 

com exceções 

Link da área de benefício:  

https://vivara.parcerialink.com.br/vivario  

Cupom: VIVARIO15 | VIVARIO5 

 

Regulamento da parceria: 

https://bit.ly/regulamentovivara 

Leia atentamente o regulamento 

 

Viva Salute Serviços  

(produtos naturais 

orgânicos e 

sustentáveis) 

10% de desconto 

com exceções 

Link da área de benefício:  

https://vivasalute.parcerialink.com.br/vivario  

Cupom: VIVARIO 

 

Regulamento da parceria: 

https://bit.ly/regulamentovivasalute 

Leia atentamente o regulamento 

 

Zattini Serviços  

(roupas e 

acessórios) 

15% de desconto 

com exceções 

Link da área de benefício:  

https://zattini.parcerialink.com.br/vivario  

Cupom: VIVARIO 

 

Regulamento da parceria:  

http://bit.ly/regulamentozattini 

Leia atentamente o regulamento 

 

 

 

 

Atenção: Eventualmente, as empresas parceiras do 

segmento de Serviços realizam campanhas exclusivas com 

descontos ainda maiores para os colaboradores do Viva Rio. 

Para saber dessas promoções, envie um e-mail para 

comunicacaointerna@vivario.org.br e cadastre o seu e-mail 

para ser informado. 
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