
 
 
 

 

 

 

BRINDES DO ANIVERSÁRIO 30 ANOS 

 

 

1. CNA NOVA LIMA 
- 1 (uma) bolsa de 6 (seis) meses para curso de Inglês. 
Validade: Início até 30/08/2019. 
 

Observações para voucher: 
- O prêmio é intransferível a terceiros. 
- Não incluso o material didático. 
- Dias e horários disponíveis – Dentro das turmas existentes ou formação. 

 Segunda a sexta-feira de 7h às 20h; 

 Sábados de 7h até 12h. 
 

Contatos 

Sérgio de La-Roque 
(31) 99487-0806 ou 3347-1233 
sergio.delarocque@cna.com.br 
 

 
 
2. VALDIR SANTOS 
- 1 (uma) bolsa para o curso de Fotografia no Sinjus-MG. 
Validade: Início na próxima turma disponível após a data do sorteio. 
 

Observações para voucher: 
- O prêmio é intransferível a terceiros. 
- O ganhador poderá escolher entre os dias e horários disponíveis: 

 Quartas-feiras das 18h às 20h. 

 Sextas-feiras das 14h às 16h. 
- Para frequentar as aulas é desejável ter câmera fotográfica semiprofissional, 
câmera compacta avançada ou celular com comandos manuais. 
 

Contatos 

Valdir Santos 
(31) 99626-9757 
valdirsantosbhz30@hotmail.com 
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3. MEMÓRIA ATIVA 
- 3 (três) mensalidades para aulas da Oficina de Memória no Sinjus-MG. 
Validade: Matrícula até 30/08/2019. 
 
Observações para voucher: 
- O prêmio é intransferível a terceiros. 
- Válido exclusivamente para novos alunos. 
- O aluno deverá ter no mínimo 50 anos e pode estar acompanhado, se 
necessário, aposentados ou em processo de aposentadoria. 
- As aulas são realizadas às segundas-feiras (exceto a 2ª segunda-feira do mês) 
das 14h às 15h30. 
 
Contato  
Débora Guizoli 
(31) 99600-3044  
debora@memoriaativa.com.br  
 
 
 
4. ART DAY SPA 
- 1 (uma) sessão de radiofrequência facial com fototerapia 
- 3 (três) massagens relaxantes. 
Validade: 30/08/2019 
 
Observações para voucher: 
- O prêmio é intransferível a terceiros. 
- O agendamento deverá ser feito com antecedência e conforme disponibilidade 
da profissional. 
 
Contato  
Adriana Vitalino 
(31) 97563-3165  
dricomunicacao@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:debora@memoriaativa.com.br
mailto:dricomunicacao@gmail.com


 
 
 

 

 

5. MARINA GONÇALVES 
- 1 (um) voucher de Acupuntura + Auriculoterapia;  
- 1 (um) voucher de Acupuntura + Reike;  
- 1 (um) voucher de Shiatsu + Reike;  
Validade: 30/08/2019 
 

Observações para voucher: 
- O prêmio é transferível a dependentes (pai, mãe e irmãos). 
- O agendamento deverá ser feito com antecedência e conforme disponibilidade 
da profissional nas seguintes opções: 

 Quintas-feiras das 9h às 11h; 

 Sextas-feiras das 13h30 às 17h30. 
 

Contatos 

Marina Gonçalves 

(31) 99972-0403 

marynagoncalves@yahoo.com.br   
 

 

6. MINAS DAY SPA 

- 1 (um) Ritual Spa Ayurvédico (Massagem terapêutica Abhyanga + Banho de 

imersão com ervas medicinais, aromaterapia e cromoterapia). 

Validade: 30/08/2019 

 

Observações para voucher: 
- O prêmio é intransferível a terceiros. 
- O agendamento deverá ser feito com antecedência e conforme disponibilidade 
do SPA 
 

Contatos 

Marina Gonçalves 

(31) 99972-0403 

marynagoncalves@yahoo.com.br 
 
 
 
7. ATELIÊR DE PINTURA – PROF. RICHARD BOLIVAR 
- 1 (uma) bolsa de 3 (três) meses para aulas de pintura no Sinjus-MG. 
Validade: Início até 31/08/2019 
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Observações para voucher: 
- O prêmio é intransferível a terceiros. 
 
Contatos 

Richard Bolivar 
(31) 99341-4983 
 
 
 

8. SAMBA HOTÉIS 
- 6 (seis) Day Use com acompanhante no Hotel Samba Itabirito. 
Validade: 31/08/2019 
 

Observações para voucher: 
- O prêmio é intransferível a terceiros; 
- Check in: 8h | Check out: 17h 
- Inclui café da manhã e almoço self-service (bebidas à parte); 
- Data mediante confirmação de disponibilidade; 
- Sua solicitação de reserva deve ser intermediada pelo Executivo de Contas 
Samba Hotéis que enviará esta solicitação a nossa central de reservas; 
- Aguarde o SLIP de confirmação; 
- Inclui café da manhã e almoço (bebidas à parte); 
- Atenção: Cortesia não válida para períodos de feriados e de alta temporada do 
hotel. 
  
Contatos 

Cilas Junior 
(31) 3653-1238 ou 99290-0907 
 
 
 

9. SUPREMO CONCURSOS 
- 1 (uma) bolsa integral para o Curso Analista de Tribunais 2019.  
Validade: 2019/2 
 

Informações sobre o curso: https://www.supremotv.com.br/curso-para-analista-de-
tribunais-2019 

 

Observações para voucher: 
- O prêmio é intransferível a terceiros. 
 

Contatos 
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Bruno Zampier 
(31) 3048-4900  
bruno@supremoconcursos.com.br  
 

 

10. SALA DE MÚSICA BH 
- 1 (uma) bolsa de 3 (três) meses para aulas de instrumentos e/ou canto. 
Validade: Início até 31/08/2019. 
 

Observações para voucher: 
- O prêmio é intransferível a terceiros. 
- Não incluso o material didático. 
 

Contatos 

Ricardo Ferreira  
(31) 3291-5974 ou 99897-0262 
salademusicabh@gmail.com  

 
 

 
11. FACULDADE ARNALDO 
- 1 (uma) bolsa de 6 (seis) meses para qualquer curso de Pós-Graduação ofertado 
pela faculdade 

Validade: 2019/2 e/ou 2020/1 
 

Observações para voucher: 
- O prêmio é intransferível a terceiros. 
 

Contatos 

Prof. Marcus Caetano (Coordenador de Pós-Graduação) 
(31) 3524-5177 
posgraduacao@faculdadearnaldo.edu.br   
 
 

 

12. BABY BEEF STAKEHOUSE BH 

- 2 (dois) vouchers para rodízio. 

Validade: 31/08/2019 
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Observações para voucher: 
- O prêmio é intransferível a terceiros. 
- Os vouchers poderão ser utilizados qualquer dia da semana para o almoço ou 
jantar. 
 
Contatos 

Naiara Simões 
(31) 3426-1100 ramal 4 ou 99928-9037 
marketing@babybeefbh.com.br 
 
 
 
13. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURDOS 
- 1 (uma) bolsa de 6 (seis) meses para Libras módulo Básico 
Validade: Início na próxima turma disponível após a data do sorteio. 
 

Observações para voucher: 
- O prêmio é intransferível a terceiros. 
- Não incluso o material didático. 
 

Contatos 

Dalvane Saião 
confederacaobrasileiradesurdos@gmail.com 
 

 
 
BRINDES OFERTADOS PELO SINDICATO 
14. 2 (dois) pares de ingressos para a Festa de Fim de Ano do Sinjus-MG 
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