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Academia Curves - Academia de Ginástica Ltda

Benefícios:

- Desconto de R$ 80 na taxa de matrícula e de 20% na mensalidade dos planos Anuais e Semestrais.
- Cada beneficiária terá o direito a frequentar o pacote Total Fit Curves, uma única vez.
- A beneficiária estando matriculada nos planos Anual ou Semestral poderá exercitar-se eventualmente 
em qualquer outra unidade Curves do Brasil ou do mundo, mediante apresentação do Curves Travel Pass / 
Passe Viagem.
- Desconto de até R$ 50 na taxa de matrícula.
- A beneficiária que optar pelo plano Anual (12 meses) terá direito a 01 mês de férias, mediante aviso pré-
vio, por escrito, para suspensão temporária do plano.
- A beneficiária, mediante atestado médico, entregue pessoalmente ou via fax, terá direito a licença médi-
ca, tendo o seu plano prorrogado pelo tempo em que se ausentar.
- A beneficiária poderá, ainda, exercer o direito de transferência para qualquer unidade Curves, quando isso 
lhe convier.
- A beneficiária poderá rescindir o contrato a qualquer tempo, desde que o faça por escrito, tendo reembol-
so dos valores referentes aos meses posteriores, mediante a equiparação dos valores das mensalidades dos 
meses compreendidos entre a assinatura do contrato e o pedido de cancelamento, ajustados ao plano do 
contrato (Anual ou Semestral) para o valor do plano mensal. O prazo do resgate dos cheques é de 10 dias 
úteis a contar do recebimento da notificação enviada por escrito.

Quem pode usufruir: 
Todos os benefícios supramencionados poderão ser usufruídos pelas dependentes (filhas) e/ou esposas dos 
colaboradores homens.

Site: www.curves.com.br

Contatos das unidades (só Belo Horizonte):

Buritis: (31) 3378-2827

Cidade Nova: (31) 3484-6466

Colégio Batista: (31) 3421-4359

Coração Eucarístico: (31) 2515-0633

Mangabeiras: (31) 3281-3316

Pampulha: (31) 3498-7917

Planalto - Itapua: (31) 3495-4888

Santa Efigênia: (31) 3461-8533
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Academia Hugo Soares Academia e Ginástica

Benefícios:

- Desconto de 12% na mensalidade.
- Isenção da taxa de matricula.
- Isenção na carteirinha.

Detalhamento: 
A Hugo Soares Academia está no mercado há mais de 30 anos e ofereçe os cursos de:
defesa pessoal (jiu jitsu, karate, muai thai, boxe e capoeira), dança, musculação e ginásticas.
Horario de funcionamento: Seg a Sex - 06:00 até 24:00 / Sábados - 10:00 até 14:00
Preços: Mensalidade R$ 99/ Matricula R$ 30/ Carteira da Academia R$ 10
Avaliação física e fisioterápica R$ 60.

Quem pode usufruir:
Filhas e/ou esposas dos colaboradores homens.

Site: www.curves.com.br

Contato: (31) 3227-8165

Endereço: Rua Antônio de Albuquerque, 

252,  Savassi – Belo Horizonte
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Academia OK Romulo Soares

Benefícios:

- Desconto de 15% em qualquer atividade oferecida.
- Desconto de 10% nos planos promocionais vigentes.
- Desconto individual sobre o valor bruto no pagamento de pacotes para associados, dependentes e funcio-
nários do Instituto Elo.

Quem pode usufruir:
Funcionários do Instituto Elo e dependentes.

Site: www.romulosoares.com.br

Contato: (31) 2526-6642

Endereço: Rua João da Cunha, 339, 
Barroca - Belo Horizonte
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Instituição Educacional Junta de Educação da Convenção Batista Mineira

Benefícios:

Desconto de 15% nas mensalidades do Colégio Batista Mineiro (unidades: Belo Horizonte, Betim, Ouro 
Branco e Uberlândia; e no Instituto Batista de Idiomas) e de 20% nas mensalidades da Faculdade Batista de 
Minas Gerais.

Quem pode usufruir:
Funcionários do Instituto Elo.

Site: www.sistemabatista.com.br

Contato: (31) 3429-7200

Endereço: Rua Ponte Nova, 443, Floresta 
Belo Horizonte
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Instituição Educacional B.I. Internacional

Benefícios:

O B.I. International, em seus cursos de Masters e MBAs, concederá desconto de 15% para o MBA Interna-
cional e Executive MBA, e de 15% para o Master e Post MBA.

Detalhamento: 
A base de cálculo será o valor vigente em tabela de preço no momento da matrícula, não cumulativos os 
descontos promocionais porventura oferecidos no período da mesma. Esse desconto só incide em matrícu-
la para o MBA e para o MASTER, e não se estende aos programas internacionais e nos formatos “PACOTES” 
(MBA + Internacional).

Quem pode usufruir: 
Funcionários, cooperados e associados do Instituto Elo.

Site: www.biinternational.com.br

Contato: 0800 941 3517

Endereço: Avenida Bernardo Monteiro, nº 
1199 (3º andar), Funcionários - BH
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Instituição Educacional The Best - Idiomas e Informática

Benefícios:

Desconto de 40% sobre o valor dos cursos de idiomas e informática.

Quem pode usufruir: 
Funcionários e dependentes.

Site: www.thebestweb.com.br

Contato: (31) 3222-5818

Endereço: Rua da Bahia, 1033 (2º andar), 
Centro - Belo Horizonte
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Instituição Educacional CNA - Inglês Definitivo

Benefícios:

Desconto de 20% sobre o valor normal das parcelas relativas aos cursos de inglês e espanhol ministrados 
pela unidade CNA Funcionários.

Detalhamento: 
O desconto concedido não se aplica à taxa de matrícula, ao material didático e não é retroativo, ou seja, 
caso os COLABORADORES já tenham efetuado a matrícula, o percentual redutor somente será válido para o 
semestre subsequente.
O desconto previsto acima será aplicado no momento da matrícula ou rematrícula.
O desconto não é cumulativo com outras promoções, reputando-se válido apenas quando o pagamento da 
parcela mensal for realizado pelos COLABORADORES até a data de seu respectivo vencimento.

Quem pode usufruir: 
Funcionários, cônjuges e filhos.

Site: www.cna.com.br

Contato: (31) 3214-3170

Endereço: Avenida Brasil, 1123, 
Santa Efigênia Belo Horizonte
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Instituição Educacional Cultura Inglesa

Benefícios:

Desconto fixo de 10% nos cursos regulares em todos horários.

Detalhamento: 
O desconto será concedido até a data de vencimento de cada parcela. Em caso de atraso o BENEFICIÁRIO 
perde o direito ao desconto e a multa será aplicada conforme especificado no contrato de Prestação de Ser-
viços Educacionais assinado entre as partes.

Quem pode usufruir: 
Funcionários, cônjuges e filhos.

Site: www.culturabh.com.br

Contato: (31) 3264-2555

Endereço: Rua Jornalista Djalma Andrade, 
46 (4º andar), Belvedere - Belo Horizonte
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Instituição Educacional CESUMAR (Centro de Ensino Superior de Maringá)

Benefícios:

Desconto de 20%, sendo 10% de pontualidade para os cursos de graduação e pós-graduação exclusivamen-
te na modalidade à distância, desde que ministrado exclusivamente pelo CESUMAR.

Detalhamento: 
Os descontos não serão aplicados no pagamento da 1ª parcela, sobre materiais didáticos, taxas, dependên-
cias, transferências, cancelamento ou trancamento de curso e solicitação de documentos.

O CESUMAR compromete-se a fornecer os descontos desde que os beneficiários sejam previamente apro-
vados em concurso vestibular do CESUMAR e pre enchidos os requisitos legais para admissão acadêmica, 
mediante a apresentação dos documentos exigidos pela legislação específica, do MEC e de acordo com o 
regimento interno do CESUMAR.

Quem pode usufruir: 
Funcionários, cônjuges e filhos.

Site: http://www.ead.cesumar.br

Contato: 0800 601 6828

Endereço: Avenida Guedner, 1610
Maringá (PR)
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Instituição Educacional Faculdade Padre Arnaldo Janssen

Benefícios:

- Desconto de 15%, caso matriculem-se até 5 alunos.
- Desconto de 20%, caso matriculem-se mais de 6 alunos.

Quem pode usufruir:  
Funcionários do Instituto Elo.

Site: www.faculdadearnaldo.edu.br

Contato: (31) 3524-5001

Endereço: Praça Dr. Lucas Machado, 200, 
Funcionários - Belo Horizonte
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Alimentação Contemporâneo Gourmet LTD

Benefícios:

Desconto de 5% sobre a refeição (não inclui sobremesas e bebidas).

Quem pode usufruir:  
Funcionários.

Site: www.contemporaneogourmet.com

Contato: (31) 3309-0105

Endereço: Praça Afonso Arinos, 19A 
Funcionários - Belo Horizonte
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Alimentação Pátio Espanhol - Gastronomia, Cultura & Escola de Dança

Benefícios:

Desconto de 10% nas mensalidades e isenção na taxa de matrícula.

Serviços:

Aulas de dança flamenca - adulto e infantil;
Aulas de dança do ventre - adulto e infantil;
Aulas de ballet - adulto e infantil;
Aulas de dança de salão;
Outras modalidades.

Quem pode usufruir: 
Funcionários do Instituto Elo.

Site www.patioespanhol.com.br

Contato: (31) 3324-4035

Avenida do Contorno, 4035, São Lucas 
Belo Horizonte
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Estética Serena - Centro de Estética e SPA

Benefícios:

Descontos sobre a tabela de procedimentos da clínica. Para pagamentos a vista: 10% de desconto; para 
pagamentos a prazo: 5% de desconto - exceto para valores promocionais.

Detalhamento: 
O desconto abrange todos os tratamentos e serviços oferecidos, exceto os seguintes: aulas de pilates, plata-
forma vibratória, yoga e pole dance - nestes será concedido desconto de 5% para pagamento à vista sobre a 
tabela, exceto promoções, não sendo possível pagamento a prazo.

Quem pode usufruir: 
Funcionários do Instituto Elo.

Site: www.serenaestetica.com.br

Contato: (31) 3476-7579

Endereço: Rua Castelo de Évora, 196, 
Castelo - Belo Horizonte
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Estética Belle Corpore - Centro de Estética e SPA

Benefícios:

Serão concedidos descontos, sobre a tabela de procedimentos da clínica, que podem variar de 20% a 50%.

Detalhamento: 
Os procedimentos abrangem todos os tratamentos oferecidos, tais como: Ultra accent XL, Vela Shape / 
Ultrashape, Oxigenioterapia, Laser CO2 fracionados, Milesman Premium, Light Sheer Duet, Cutera, Laser 
legato para Estrias.

Quem pode usufruir:  
Funcionários do Instituto Elo.

Site: www.bellecorpore.com.br/v2

Contato: (31) 3274-7414 / 3223-1002

Endereço: Rua Guajajaras, 40 (sala 605) 
Funcionários - Belo Horizonte
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Saúde Fídias Gomes Siqueira - atendimento psicológico

Benefícios:

Desconto até 50% do valor estabelecido pela tabela do Conselho Regional de Psicologia, desde que devida-
mente comprovado o vínculo (concedimento de descontos e negociação de valores maiores ou menores a 
partir da avaliação de cada caso, em particular).

Detalhamento: 
Tratamento particular não passível de utilização de convênios de saúde.

Quem pode usufruir: 
Funcionários do Instituto Elo e seus respectivos familiares. 

Contato: (31) 2555-0605

Endereço: Rua Tenente Brito Melo, 1404 (sala 
1203), Santo Augustinho - Belo Horizonte
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Saúde Camila Ávila de Oliveira - assessoria nutricional

Benefícios:

Desconto nas consultas de até 30%  do valor estabelecido pela tabela do Conselho Regional de Nutrição, 
desde que devidamente comprovado o vínculo.
 
Detalhamento: 
Conceder descontos e negociar valores maiores ou menores a partir da avaliação e condição de cada caso, 
em particular.

Tratamento particular, não passível de utilização de convênios de saúde.

Quem pode usufruir:  
Funcionários do Instituto Elo e seus respectivos familiares. 

Endereço: Rua José Olinto Fontes, 211, 
Eldorado - Contagem

Contato: milaavila.nutri@gmail.com
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Saúde Eliane Rodrigues - consultoria em desenvolvimento humano 

Benefícios:

Desconto de 15% referente ao pagamento à vista, sobre os serviços prestados, treinamentos e consultoria.

Quem pode usufruir:  
Funcionários do Instituto Elo e dependentes.

Contato: (31) 3272-8978

Endereço: Rua Timbiras, 1940 (sala 709), Lourdes 
Belo Horizonte

Site: www.desenvolvimentohumanoc.adm.br
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Saúde Laboratório Souza Fidelis Ltda

Benefícios:

Serviços e exames laboratoriais de patologia clínica. 

Todos os resultados de exames laboratoriais deverão ser relacionados em impressos próprios de uso do 
contratado e assinado por profissional habilitado.

Quem pode usufruir:  
Usuários do contratante e aos dependentes.

Contato: (31) 3274-0466

Endereço: Avenida dos Andradas, 302 (5º 
andar / conj. 508), Centro - Belo Horizonte

Site: www.souzafidelis.com.br


