
Empresa Tipo de Parceria Endereço Benefícios

Drogasmil e Farmalife Farmácias e Drogarias Rio e Grande Rio 20% sobre medicamentos de marca.

Pacheco e São Paulo Farmácias e Drogarias Rio e Grande Rio 25% Medicamentos genéricos / 15% demais medicamentos / 5% perfumaria e higiene pessoal 

FGV Capital Humano Faculdades e Universidades

Campus Cabo Frio - Av. Teixeira e 

Souza, 1111 - Vila Nova - RJ, CEP: 

28907-410                                                    

Campus Niterói - Av. Ernani do Amaral 

Peixoto, 836, Centro - RJ, CEP: 24020-

077.                                                   

Campus Nova Friburgo - R. Duque de 

Caxias, 1 - Centro, - RJ, CEP: 28613-060                                       

Campus Campos dos Goytacazes - R. 

Salvador Corrêa, 2, Centro, - RJ, CEP: 

28025-496                                        

Campus Petrópolis - R. Teresa, 1515 - 

Alto da Serra - RJ, CEP: 25635-530

10% no total do cursos de pós-graduação lato sensu em níveis de especialização (Pós, MBA e 

Master);  Extensão (CADEMP e Analista); Atualização ou Capacitação (PEC, Livres); Atualização (Pós-

MBA), desenvolvidos através do FGV IDE Management - Rio de Janeiro, Brasília e nos cursos 

oferecidos pelo Programa FGV Online, não incluindo conveniadas FGV, Graduação, Mestrado e 

Doutorado.

Faculdade São Jose Faculdades e Universidades
Av. de Santa Cruz, 580 - Realengo, Rio 

de Janeiro - RJ, CEP 21710-232

50% nos cursos de graduação e técnico. Valores minimos a serem pagos no primeiro ano dos 

cursos, independente do número de disciplinas/créditos cursados. Os valores das mensalidades 

serão reajustados no inicio de cada ano. Necessário a apresentação do crachá, Identidade e CPF 

para o colaborador receber o desconto.                                                                    As mensalidades dos 

cursos de Administração, Direito, Fisioterapia, Educação Física, Enfermagem e Engenharia de 

Produção custam R$666 com a bolsa de 50%, sendo seu  valor integral de R$1.332.                                                                                                                                                    

As mensalidades dos cursos de Ciências Contabéis, Ciências Biológicas, Pedagogia e Técnico em 

Sistema da Informação custam R$572,50 com a bolsa de 50%, sendo seu  valor integral de R$1.145.    

A mensalidade do curso de Odontologia custa R$1.851,10 com a bolsa de 50%, sendo seu  valor 

integral de R$3.702,20. 

IBMR Faculdades e Universidades

Campus Barra - Av. das Américas 2603, 

22631-002 - Rio de Janeiro/RJ        

Campus Botafogo - Praia de Botafogo 

158, CEP: 22250-040 - Rio de 

Janeiro/RJ                                       

Campus Catete - Rua Corrêa Dutra 

126, CEP: 22210-050 - Rio de 

Janeiro/RJ

20% em todo curso de graduação e pós durante toda a extensão. Na existência de política 

comercial superior aos 20% trabalhada pelo IBMR, os conveniados tem +5% somados a política 

vigente.

Desconto de 10% para funcionários do Viva Rio. A apresentação do crachá com a matrícula do 

colaborador para receber o desconto. 

Oferecimento:                                                                                                                                                               

- Massoterapias: Abhyanga (massagem/oleação indiana), terapêutica, relaxante com pedras e 

bambus quentes, shiatsu facial, aurículoteapia,massagem facial, reflexologia podal.                                                                                                                                                                                      

- Estética: Drenagem linfática (pós-operatória e total).                                                          Massagem 

Terapêutica - São inúmeros os benefícios, desde o desbloqueio dos meridianos ao alívio de tensões 

acumuladas no dia a dia no corpo inteiro ou em algumas partes. (corpo 60 min e costas 35min).

Massagem com Pedras Quentes - É a aplicação no corpo de pedras frias e quentes, consegue obter 

uma sinergia, reações fisiológicas e orgânicas que fazem muito bem. As pedras são dispostas ao 

longo dos músculos, no intuito de transmitir energia que religa a força interior. A aplicação é 

profunda. (60 min)

Massagem com Bambu Quente - Através de manobras realizadas com o bambu de diferentes 

tamanhos que variam de acordo com a parte do corpo. A massagem relaxa, reduz tensão e 

desperta a energia, deixa a pele flexível e promove uma drenagem linfática. A massagem trabalha 

o corpo todo e a mente. (60 min)

Shiatsu facial - Para muitas pessoas, essa é a parte mais calmante e relaxante do tratamento, há 

tantos meridianos que começam e terminam na face que facilmente podem ocorrer bloqueios, 

resultando na formação de linhas de expressão, manchas ou rugas, além de outros problemas mais 

sérios. (40min)

Auriculoterapia - É uma técnica de usar pontos na pele da aurícula (ouvido externo) para 

diagnosticar e tratar dor e condições médicas do corpo. Quer usada em conjunto com outro 

tratamento ou não, é segura, não-invasiva e não possui nenhum efeito colateral conhecido. 

(40min)

Abhyanga - É a aplicação de óleo vegetal para tratamento transdérmico através de massagem 

terapêutica, Snehana ou oleação, de acordo com o dosha desequilibrado.  Abhyanga aquece, 

umidifica, hidrata, acalma, retarda o envelhecimento(característico de Vata), relaxa e afasta o 

excesso de vento. (60 min)

Reflexologia Podal - A técnica é aplicada a partir da pressão em alguns pontos específicos. Quando 

estes pontos são pressionados, o cérebro envia mensagens para as glândulas correspondentes, elas 

por sua vez, entendem que precisam liberar hormônios benéficos para auxiliar a reparação ou 

prevenção de determinados órgãos do corpo. (20 a 30 min).

Drenagem linfática - É uma técnica de terapia corporal que auxilia, otimiza e facilita a circulação da 

linfa. Atua na regeneração dos tecidos e eliminação de toxinas. Indicada para reduzir inchaços e 

desconfortos causados por problemas de circulação e atua como coadjuvante no tratamento a 

pacientes que portam diversas doenças relacionadas ao sistema cardiovascular e estético como 

celulite, gordura localizada, pré e pós-operatório de cirurgias plásticas. (corpo inteiro 1:15min e pós 

operatório 35min)                                                                         - Disponibilidade de horários e preços 

através do e-mail contato@espacomercuriorj.com.br ou dos telefones (21) 3081-6107/ (21) 96691-

1217.

Rua do Russel, 300/702 cobertura. 

Glória
Serviços e LazerEspaço Mercúrio - "Cuida de Você"


