
 

 

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DOS BRINDES – SORTEIO SINJUS 29 ANOS 

 

YOGA-BH 

3 (três) meses de aula de Yoga (SINJUS ou sede) 

Validade: setembro/2018 

Contatos: Fátima Macedo - (31) 3141-1779 / 99957-1779 - iyogabh@gmail.com  

 

IMPAKTUS ESTÉTICA 

1 (um) pacote de drenagem linfática. 

Validade: setembro/2018 

Obs.: O agendamento deverá ser feito com antecedência e conforme disponibilidade.  

Contatos: Amanda Figueiredo - (31) 4102-8797 / 98602 7742 (Whatsapp) - 

amandafc00@yahoo.com.br  

 

HOTEL FAZENDA RECANDO DAS MONTANHAS 

1 (uma) diária para casal com pensão completa 

Validade: setembro/2018 

Observações: 

- Check-in: 17h | Check-out: 17h  

- A suíte da categoria Standard; 



- As diárias incluem pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) e todas as atividades de 

lazer; 

- Não há entretenimento pago; 

- Refeições disponíveis no quarto; 

- Bebidas não inclusas, e despesas extras à parte. 

- Pagamento dos extras em dinheiro ou cartão; 

- Cortesia para crianças até 5 anos. 

Contatos: Lino Cassano - (31) 3292-6034 / 3023-8785 / 99134-4424 -

contato@recantodasmontanhas.com.br / pcassano@uai.com.br 

ART DAY SPA 

1 (uma) limpeza de pele. 

3 (três) massagens relaxantes ou terapêuticas (uma por sorteado) 

Validade: setembro/2018 

Obs.: O agendamento deverá ser feito com antecedência e conforme disponibilidade da 

profissional. 

Contato: Adriana Vitalino - (31) 97563-3165 - dricomunicacao@gmail.com 

 

MEMÓRIA ATIVA 

5 (cinco) vouchers de 2 mensalidades para aulas da Oficina de Memória no Sinjus-MG (um 

voucher por sorteado) 

As aulas são realizadas às segundas-feiras (exceto a 2ª segunda-feira do mês) das 14h às 

15h30. 

Validade: Utilização nos meses de agosto e setembro/2018. 

Obs.: O aluno deverá ter no mínimo 50 anos e pode estar acompanhado, se necessário, 

aposentados ou em processo de aposentadoria. 

Contato: Débora Guizoli - (31) 99600-3044 - debora@memoriaativa.com.br 

 

CHAMPION 

4 (quatro) vouchers de alinhamento + check list para o seu carro (um voucher por sorteado) 

Validade: setembro/2018   



Obs.: O agendamento deverá ser feito com antecedência e conforme disponibilidade da 

oficina. 

Contato: Carlos ou Paulo Marques - (31) 3223-5766 / 99341-5657 -

financeiro1serra@gmail.com 

 

PORCÃO BH 

1 (um) voucher para rodízio de carnes e buffet completo com acompanhante  

Validade: setembro/2018 

Obs.: Bebidas e sobremesas não estão inclusas. Válido para almoço e/ou jantar de segunda-

feira a sábado, exceto feriados. 

Contato: Leandro Soares - (31) 3293-8787 ramal 321 - leandro@grupomeet.net.br 

 

RESSALVE POSTURAS E PILATES 

3 (três) meses de aulas de pilates (solo ou funcional) 

Realização das atividades 2 (duas) vezes por semana, mediante disponibilidade no horário 

solicitado. 

A modalidade, solo ou funcional, ficará condicionada à capacidade física que será identificada 

na avaliação. 

Validade: setembro/2018 

Obs.: Necessária avaliação física para início das atividades. O valor da avaliação é de R$50,00. 

Contato: Henrique Leite - (31) 3142-7444 - henriquerl@yahoo.com.br 

 

MEMÓRIATUR 

1 (um) pacote completo para 1 (um) com acomodação em apartamento individual, para 

passeio do grupo Memoriatur à Pousada do Caraça. 

Validade: 07 e 08/07 (sábado e domingo). 

Condições e informações do passeio em anexo. 

- O filiado premiado (ativo ou aposentado) não poderá transferir o prêmio para terceiros. 

- Caso o filiado (ativo ou aposentado) premiado não possa ir ao Passeio por qualquer motivo, 

ele deverá informar ao SINJUS para que seja realizado novo sorteio para novo filiado. 



- A MEMÓRIATUR concede para sorteio estes roteiros específicos, sem direto a crédito para 

outros roteiros. 

- Caso o filiado premiado queira ir acompanhado, este acompanhante deverá comprar seu 

pacote à parte, tornando seu apartamento duplo, triplo ou quádruplo. 

- Estão inclusos no pacote: 

  + Transporte terrestre - Ônibus novo com ar condicionado individual, água mineral e seguro; 

  + Passagem de trem - Na ida entre Belo Horizonte e Barão de Cocais; 

  + 1 (uma) diária na Pousada do Caraça (dentro do Santuário); 

  + Refeições (almoço e jantar) no sábado (07/07), bebidas não inclusas; 

  + Refeições (café da manhã e almoço) no domingo (08/07), bebidas não inclusas; 

  + Seguro viagem; 

Contato: Frederico Costa - (31) 99139-3044 - frederico@memoriatur.com.br / 

gerencia@memoriatur.com.br 

 

CAD - CENTRO DE ATUALIZAÇÃO EM DIREITO 

1 (um) bolsa de 6 (seis) meses para qualquer curso de pós-graduação, na modalidade 

presencial. 

Validade: 2018/2 

Obs.: O brinde é intransferível, e o aluno deverá se matricular para o 2º semestre de 2018.  

Contato: Luanda Fróes - (31) 3282-3352 - luanda.cad@portalcad.com.br / 

cad@portalcad.com.br 


