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CARTEIRINHA DO BROTENSE 

 

Resumo dos Descontos Concedidos (Atualizado em 3 de junho de 2017) 

 

Agências: 

1. EcoAção: 50% de desconto para o morador Brotense, sempre mediante 

vagas, pagamento a vista em dinheiro. 

2. Quadricompany: 20% de desconto a vista, exceto feriados, para o morador 

brotense. 

3. Território Selvagem Canoar: 50% desconto nas atividades: Rafting, Vôo 

do Superman, Vôo do Tarzan, para o morador brotense, exceto em 

feriados, pagamento a vista em dinheiro ou depósito, cheque pode ser 

parcelado. 

4. Vaca Náutica Viagem e Turismo: 50% de desconto para Rafting e bóia-

cross, para o morador brotense, a vista em dinheiro. 

5. Alaya: 50% de desconto para o morador brotense, mediante vagas e 

pagamento à vista em dinheiro. 

 

Atrativos: 

1. Areia que Canta: 50% de desconto para o morador Brotense, a vista em 

dinheiro, visita á Nascente, feriados não serão concedidos descontos. 

2. Fundação Céu: 50% de desconto para o morador Brotense no valor integral 

do ingresso para o atendimento ao público, pagamento a vista em dinheiro 

ou cartão de crédito não parcelado ou débito. 

3. Parque Aventurah: 50% de desconto para morador brotense, atividades 

de ingresso e passaporte, mediante vagas, pagamento a vista em dinheiro. 

4. Viva Brotas Eco Parque: atividades cooperadas pela Ecoação do Viva 

Brotas terão desconto de 40% para morador Brotense. (O Viva é o mesmo 

CNPJ do Aventurah, portanto não é associado separado), mediante vagas. 

Atividades cooperadas pela Ecoação, pagamento a vista em dinheiro. 

5. Recanto das Cachoeiras: 50% de desconto, para morador brotense, visita 

em cachoeira, exceto em feriados, forma de pagamento a vista em dinheiro. 

6. Sítio 07 Quedas: 50% de desconto, para morador brotense, visita em 

cachoeiras, a vista em dinheiro. 

7. Sítio 03 Quedas: 50% de desconto, para morador brotense, visita em 

cachoeiras, a vista em dinheiro, exceto feriados. 
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8. Cassorova: 50% de desconto, para morador brotense,visita em cachoeiras, 

exceto em feriados, forma de pagamento a vista em dinheiro. 

 

Artes e Compras: 

1. Anand Ateliê: todos os produtos com 10% de desconto a vista em 

dinheiro para morador brotense. 

2. Casa da Cachaça: desconto de 10% na venda de cachaça e café. Desconto 

de 2 a 10% dependendo o produto, para morador brotense. 

3. Especialeria: Desconto de 10% em toda loja, exceto vitrine de doces, 

pagamento a vista em dinheiro, para morador brotense. 

4. Xique Xique Ateliê: Descontos concedidos conforme abaixo para morador 

brotense:  

10% pagamento a vista em dinheiro. 

7% pagamento com cartão de débito. 

5% pagamento com cartão de crédito uma única parcela. 

2% pagamento com cartão de crédito parcelado. 

 

 


