Clube de Vantagens Metacorpus
http://metacorpuspilates.com.br/
Você que é cliente Metacorpus que comprou produtos como, equipamentos, acessórios, livros,
roupas, cursos e utiliza serviços como a prática do Pilates em nossos Studios Próprios e
Credenciados em todo o Brasil, está recebendo o Cartão Virtual do Clube de Vantagens
Metacorpus, para ganhar vantagens em descontos nestas parcerias, confira:
Se VOCÊ tem outros empreendedores perto ou em torno do seu Studio para convidar para o
Clube de Vantagens Metacorpus, fale com a gente!

Lapa 40 Graus – A casa mais charmosa do Rio
Clientes e Profissionais Metacorpus têm direito a levar um acompanhante como cortesia.
Para usufruir dessa cortesia, imprima o Cartão Cliente Metacorpus que se encontra na última folha
da minuta e apresente na Recepção do Lapa 40º.
Localizado na Lapa, bairro turístico do Rio de Janeiro onde se localizam os Arcos da Lapa, o Lapa 40
Graus - Sinuca & Gafieira é ponto de encontro para quem busca muitas opções de diversão em um
único lugar. Inaugurado há oito anos, a casa mostra sua imponência em um casarão de quatro andares
cuja decoração foi cuidadosamente planejada e remete a cenas cotidianas do Rio como: futebol, samba,
praia, pontos turísticos e diversão.
O Lapa 40º oferece aos seus frequentadores dois palcos para show de samba, gafieira moderna,
sertanejo, forró, MPB e pop rock; quatro bares, boate, camarotes, área VIP, 20 mesas de sinuca, boa
gastronomia, petiscos diversos, chopp, cerveja, drinks variados e um mezanino onde os frequentadores
se reúnem para conversar.
Querido por celebridades, músicos consagrados, personalidades e vitrine para novos talentos da música
brasileira, o bar e casa noturna também é palco para DJs de sucesso na cena carioca.
O Lapa 40º funciona de quarta a sábado, inclusive nos feriados, das 18h às 5h.
É obrigatória a apresentação de documento com foto e data de nascimento na bilheteria da casa.
Não é permitida a entrada de menores de 18 anos, mesmo que acompanhados por adulto responsável.
O Lapa 40 Graus - Sinuca & Gafieira está localizado na Rua Riachuelo, 97 – Centro - Rio de Janeiro,
Telefones (21) 3970-1338 . (21) 3970-1334 – email: contato@lapa40graus.com.br www.lapa40graus.com.br - facebook.com/lapa40graus/
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Casa de Dança Carlinhos de Jesus
O cliente Metacorpus tem 10% de desconto na aula de dança.
Os alunos e professores CDCJ tem 10% de descontos para se inscrever nos Cursos Metacorpus e
praticar Pilates nos Studios Próprios Metacorpus. *Sujeito a verificação de relacionamento
comercial.
Carlinhos de Jesus, com seu talento e arte, consolidou no Brasil uma atividade chamada dança de salão.
Ele é o maior defensor do estilo que o samba, o bolero, o suingue e a salsa invocam em nome da cultura
latina. A Casa de Dança fica em dois endereços, no Rio de Janeiro. Rua Álvaro Ramos, 11 – Botafogo,
Telefone (21) 2541-6186 e em São Paulo Av. Luís Dumont Villares, 1945 – Santana
Telefone (11) 2987-2426.

Pousada O Meu Canto
Clientes e Profissionais Metacorpus têm 10% de desconto na Hospedagem.
O Hóspede tem desconto de 10% para se inscrever nos Cursos Metacorpus e praticar Pilates em
um dos Studios Próprios Metacorpus em todo Brasil.
Localizada em Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais. Pioneira no ecoturismo da região, desde 1990 a
Pousada O Meu Canto hospeda com conforto e com aquela hospitalidade mineira. A Pousada fica a 5
min do Centro da Cidade na Pç. José Marinho de Araujo, 71 Bairro do Rosário. Para realizar suas
reservas ou saber mais informações entre em contato através do Telefone (32) 3291-1110 –
email: pousadaomeucanto@yahoo.com.br

Ilha – Parque de Aventuras
Clientes e Profissionais Metacorpus têm 10% de desconto nos esportes de aventura.
Recém-criado, o Ilha Parque de Aventuras é o local ideal para a prática dos esportes de aventura na
cidade, o Bóia-Cross, Caiaques e o Rafting. O local fica a 4km do centro da cidade, as margens do Rio
Preto, na RJ 151 que liga Santa Rita a cidade de Rio Preto MG. Esse passeio é operacionalizado pela
própria Pousada O Meu Canto, onde se deve fazer as reservas com antecedência. Para realizar suas
reservas ou saber mais informações entre em contato através do Telefone (32) 3291-1110 –
email: pousadaomeucanto@yahoo.com.br
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Rede Ibitipoca Turismo e Hospitalidade
A Metacorpus oferece 10% de Desconto nos Cursos de Capacitação Profissional em Pilates para
os Hóspedes e Parceiros da Rede Ibitipoca, que forem profissionais e estudantes da Fisioterapia,
Educação Física, Terapia Ocupacional, Psicomotricidade e Dança. E a Metacorpus oferece ainda
1 (uma) Aula Experimental Gratuita para todo o público comum que deseja experimentar a prática
de Pilates.
A Rede Ibitipoca Turismo e Hospitalidade, fundada em 2013 por quatorze empresários de Conceição
de Ibitipoca e Vila do Souza do Rio Grande, Minas Gerais. Abrangem diferentes setores de prestação de
serviços da indústria do turismo, tais como hotelaria, transporte, agenciamento, receptivo, restaurante,
artesanato, culinária local, guia, açougue e mercearia.
A Rede Ibitipoca Turismo e Hospitalidade têm como princípio o fortalecimento e a divulgação do
turismo na região, promovendo um ideal coletivo, com compras e vendas em conjunto e capacitação das
empresas e funcionários através de cursos de qualificação. Desta forma, desenvolve-se um turismo
sustentável e organizado, objetivando a padronização na qualidade dos serviços prestados por seus
associados e contribuindo na formação de uma identidade sólida, sem perder a hospitalidade e o carisma
marcante das regiões do interior das Minas Gerais. Está localizada na Rua Pedra Aflorada, Conceição de
Ibitipoca, Lima Duarte – MG, Telefone (32) 98474-8617 – email: redeibitipoca@gmail.com www.redeibitipoca.com –facebook.com/redeibitipoca/

ABR - Soluções em Seguros.
A Metacorpus oferece através da parceria com a ABR Soluções em Seguros, vantagens de segurança
com 10% de desconto no seguro de carro, previdência e patrimônio. Maiores informações, pelo telefone
(21) 2253-3728 ou pelo email: atendimento@abrseguros.com.br

CNA – Curso de Inglês e Espanhol
O aluno do Studio e seus dependente diretos tem 10% de desconto no Curso de Inglês ou
Espanhol.
O aluno do curso da CNA tem 5% de desconto nas aulas de Pilates no Studio Próprio Metacorpus
Tijuca.
Em um mundo globalizado, ter fluência em idiomas é essencial para o desenvolvimento profissional. O
CNA TIJUCA fica localizado na Rua Pinto de Figueiredo, nº 67 2º e 3 º andar. Telefone (21) 2565-5683
email: tijuca@cna.com.br
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ASN All Sport Nutrition
Descontos de 15% na compra de Suplementos Alimentares na ASN All Sport Nutrition, fica localizada na
Av. Paulista, 854 – Shopping Top Center – Piso Paulista – Quiosque 12 Telefone (11) 3263-0306

Xforce Suplementos
Clientes e Profissionais Metacorpus têm desconto de 10%, e usando o Cupom Promocional
#metacorpus ganha mais 10% de desconto, dando o total de 20% de desconto nas compras pelo
site www.xforcestore.com.br
Suplementos de alta qualidade, artigos esportivos e produtos naturais. A Xforce Suplementos entrega
em todo Brasil. Maiores informações, Tel 11 5579-8037 - Email entregas@xforcestore.com.br facebook.com/xforcesuplementos/

Rissato Assessoria Multiesportiva
Desconto para os alunos da Metacorpus e interação direto com os professores da Rissato
Assessoria e Metacorpus para melhores resultados.
Valores Metacorpus: Plano Semestral: 6 boletos no valor de R$138,00 ou Plano Anual: 12 boletos
no valor de R$126,00
A Rissato Assessoria Multiesportiva tem como objetivo principal realizar os sonhos de pessoas que
buscam uma melhor qualidade de vida utilizando de atividades físicas como ferramenta.
Através dos treinamentos de corrida, natação, ciclismo, triatlo, duatlo, aquatlo e personal trainer a Rissato
Assessoria Multiesportiva promove a realização de muitos sonhos, desde acompanhar seus filhos em
atividades do dia a dia através de um melhor condicionamento físico até a realização de uma maratona ou
outros mais desafiadores! Há 5 anos atuando no mercado, a empresa é conhecida hoje pela qualidade de
seus serviços e pelos profissionais capacitados e credenciados sob a direção técnica de Carlos Rissato.
Está localizada na cidade de São José dos Campos, cel (12) 98152-1243, email contato@rissatoassessoria.com.br facebook.com/Rissato-Assessoria-Multiesportiv

Rua Emílio Zaluar, nº 80 – Bairro Ramos . Rio de Janeiro – RJ CEP 21032-030
Tel 21 3525-3574 . WhatsApp 21 97934-4117 . www.metacorpuspilates.com.br

Demajju - Fisioterapia Clínica e Estética
Dispõem de programas de tratamentos estéticos corporais e faciais, massagens, tratamento da dor, pré e
pós-operatório de cirurgia plástica e cuidados especiais com as futuras mamães, tudo isso realizado por
fisioterapeutas capacitadas através de uma avaliação e programas de tratamento individualizado.
Os serviços oferecidos são a drenagem linfática, massagem redutora, massagem relaxante, mobilização
tecidual para melhora da dor, tratamentos e aparelhos eletroterapeuticos especializados para gordura
localizada, celulite e flacidez, limpeza de pele, protocolos para acne, rejuvenescimento, manchas,
bronzeamento artificial, esfoliação corporal, drenagem para gestante, banho de lua, peeling de verão e de
inverno. Está localizada Avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 255, sala 1613. São José dos Campos
SP - (12) 99156-0026, email - demajju@gmail.com - facebook.com/Demajju

FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
Os associados da FIESP tem desconto de 15% (mediante apresentação crachá), de 2ª a 6ª, das 14h
às 18h, nos demais horários, desconto de 10%, nas aulas de Pilates nos Studios Próprios Metacorpus de
São Paulo. A FIESP está localizada na Av. Paulista, 1313, São Paulo-SP Telefone: (11) 3549-4499
email - relacionamento@fiesp.com

CMRJ - Colégio Militar do Rio de Janeiro
Os alunos e professores do Colégio Militar do Rio de Janeiro tem desconto de 5% em todos os
horários, nas aulas de Pilates no Studio Próprio Metacorpus Tijuca, e Desconto Especial de 10% de
2ª a 6ª nos horários de 14h e 15h e 3ª e 5ª às 13h. O Colégio Militar do Rio de Janeiro está localizado
na Rua São Francisco Xavier, 267 - Tijuca, RJ - Telefone: (21) 2568-9222 email faleconosco.cmrj@gmail.com

Rua Emílio Zaluar, nº 80 – Bairro Ramos . Rio de Janeiro – RJ CEP 21032-030
Tel 21 3525-3574 . WhatsApp 21 97934-4117 . www.metacorpuspilates.com.br

Cartão Cliente Metacorpus
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