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Caros associados e amigos!
É como muita satisfação que lançamos a 1a Ediçao da Revista do
Previ. A publicação vem para servir como mais um canal de comunicação entre os associados e a sociedade brasiliense em geral
com o Clube. Mostrar tudo o que temos no nosso Clube e na nossa
cidade.
Tenho muito orgulho em ter participado junto às outras diretorias
e aos associados da formação deste que é um dos Clubes mais
queridos e apreciados da cidade. Hoje o Clube dos Previdenciários
é sinônimo de qualidade e tradição em Brasília.
Comunico com muito pesar o falecimento dos meus amigos, além
de membros titulares do Conselho Deliberativo Almir de Azevedo
Vieira e Wilson Costa Ferreira, que tanto contribuiram com o Clube.
Conseguir manter o Previ sempre bem equipado, organizado e
oferecer conforto e lazer para todos os sócios sempre foi o nosso
objetivo principal. Oferecer atrativos diversos para nossos associados de todas as idades, idem.
Completamos este ano 56 anos de existência.
José Vital Campos
Presidente do Clube Previ

A Seresta do Previ
Prestigiada como uma das festas mais animadas
da cidade, a seresta do Previ completa 43 anos. Em
1975 começava no Clube Previ a história de um dos
bailes mais tradicionais do Brasil. Todas as sextasfeiras do ano, sem falta, a Seresta do Previ, alegra
a vida de vários brasilienses. O traje esporte fino
é uma exigência, o que torna o ambiente sempre
elegante, nostálgico e agradável. A Seresta é conhecida nacionalmente e está sempre movimentada de
turistas de estados que vem exclusivamente bailar
no evento. Este ano ela está equipada com climatizador para manter o ambiente fresco enquando
todos dançam, e o bar está com uma nova gestão.
O salão enorme fica lotado - gente acima de 40 anos
até o limite de idade em que as pernas ainda suportam dançar New York, New York ou Champagne,
boleros e todo repertório da Orquestra Tabajara e de
Ray Connif. Há um clima de anos 50 nas roupas, nos
volteios, nos homens de chapéu e cabelos brancos,
e nas mulheres, sempre bem maquiadas.
Dança-se juntinho no Baile do Previ, mas nem sempre de rosto colado... Os mais antigos reconhecem
de longe os calouros do Previ - gente que vai ali
pela 1ª vez. As bandas que se apresentam são as
melhores bandas de seresta em Brasília.
Todas as sextas-feiras, às 20h
Informações: 38787100
Ingresso: R$ 40,00 inteira R$ 20,00 meia
Meia-entrada para sócios, maiores de 60,
professores, estudantes e pessoas com deficiência
Censura: 18 anos
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”

A nossa intenção é que a cada nova
visita o associado perceba algo de
novo e melhor nesse que é o Clube mais
querido da cidade!

Aumentamos o horário de funcionamento da piscina durante
a semana, atendendo a outra
necessidade antiga dos frequentadores.

novidades
no Clube Previ
Desde o início de 2014 começamos uma série de mudanças na administração e manutenção
do Clube Previ. Todas voltadas principalmente para o bem estar dos sócios. Um dos objetivos
foi buscar um equilíbrio da receita e despesa. Mas mesmo cortando uma série de custos, voltamos a investir em melhorias efetivas para os sócios. Tentando sempre agir com eficiência
nos processos e transparência nos resultados.
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Manter nossos associados e
atrair novos sócios passou a
ser a força motriz do nosso
trabalho. Para isso partimos do
princípio que o mais importante
é elevar a satisfação dos associados, seja criando vantagens
com descontos melhores nos
cursos e serviços do Clube, seja
investindo em novas opções de
lazer.
Tentamos melhorar a condição
de trabalho e disposição dos
funcionários. Mudamos todo
o quadro de funcionários da
secretaria para que o primeiro
contato do sócio com o clube
seja sempre com muita cortesia
e simpatia.

O site foi todo remodelado e
modernizado. Adquirimos televisores novos para a sala de TV
da administração, sauna e para
o salão de jogos e colocamos
todos os canais de esportes
e infantis disponíveis para os
sócios.Foi reformada a piscina
semi-olímpica, criada a área de
musculação em frente ao salão
de jogos e de treinamento ao
lado do parque infantil. Novos
brinquedos foram instalados.
Foram reformados os banheiros do piso térreo, criado o
deck para o salão de festas, o
espelho d´água com cascata,
a mudança de piso na rampa.
a sauna foi totalmente remodelada com a criação da área de
relaxamento, ainda a reforma
do banheiro feminino da área
de lazer.

Iniciaremos ainda neste mês
a obra do banheiro masculino
da área de lazer, seguindo o
padrão do feminino, após esta
reforma iniciaremos o novo
salão de jogos, uma área de
brinquedoteca exclusiva para os
sócios e a reforma e remodelagem de todas as churrasqueiras.

A gestão do Clube é para os
sócios e para garantir uma experiência agradável, proibimos
os cursos dentro da área de
lazer nos fins de semana.

A nossa intenção é que a cada
nova visita o associado perceba
algo de novo e melhor nesse
que é o Clube mais querido da
cidade!
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Você conhece tudo o que o Previ oferece?

Salão de Festas

O Previ é o clube de Brasília que mais opções oferece aos seus associados.
Localizado no coração de Brasília, possui amplo parque aquático, diversidade de
práticas esportivas e vários cursos para todas as idades.

O Clube dispõe de diversos salões para a
realização de eventos. O Salão Principal, o
Salão Nobre e Salão Deck.

Possui ainda área das churrasqueiras, três salões de Festas, sauna, academia,
entre outras coisas, e vale lembrar que a Seresta realizada todas às sextas-feiras
que já se tornou tradição na cidade.

O Salão Principal tem capacidade para eventos de até 600 pessoas sentadas. O Salão
Nobre tem capacidade para 300 pessoas e
o Deck para 200. Para condições de locação
desses espaços, favor consultar a secretaria
do Clube.

Todas as atividades e cursos terceirizados oferecidos no Previ tem preços e
condições especiais para os associados.

Quero me associar

Salão DECK

O Clube dos Previdenciários é aberto a toda comunidade. Basta associar-se para
aproveitar as vantagens do Clube e os descontos nos nossos serviços. Confira na
nossa lista de convênios para obter ainda mais vantagens.
Para maiores informações entre em contato com a secretaria do Clube através
dos telefones 61 3878-7100 , 61 3878-7101, 61 3878 71-03, pelo e-mail: secretaria@clubeprevi.com.br ou então faça-nos uma visita.
VALORES ATUALIZADOS PARA JULHO 2018 - Com isenção de jóia
Sócio Familiar - R$ 145,00

Salão DECK

Salão Nobre

Sócio Individual com acompanhante - R$ 130,00 (com direito a inscrever um acompanhante: 2 irmãos, 2 namorados, 2 vizinhos, 2 amigos, 2 primos, 1 tio e um sobrinho, 1
avô e 1 neto, 1 casal sem filhos, e assim por diante...)
Sócio Individual Solteiro - R$ 100,00

CAROS ASSOCIADOS
Depois de 2 anos sem aumentos, as
mensalidades serão reajustandas em
R$ 10,00 (dez reais) a partir de julho.
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Os aluguéis dos Salões
já incluem mesas,
cadeiras, seguranças e plantonistas nos
banheiros.
Os associados do
Clube possuem
descontos exclusivos na
locação.

Salão Nobre
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André Gonzales
apresenta:
Sr. Gonzales Gonzales Serenata Orquestra
O vocalista da Banda Móveis Coloniais de Acajú, André Gonzales concedeu uma entrevista para a Revista do Previ onde
conta sobre seu mais recente projeto Sr. Gonzales Serenata
Orquestra. O lançamento do projeto foi no salão nobre do
Clube em junho de 2015, já em 2017 aconteceu com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura. Foram 4 edições do
Baile. Desde então, a iniciativa se repete todo primeiro domingo do mês no salão principal do Clube.

Como surgiu a ideia do Sr. Gonzales Serenata Orquestra?
Há um tempo tenho vontade de fazer um projeto pessoal. Quando o imaginei pela primeira
vez, pensei em lançar três projetos simultâneos, um para crianças, um para adultos e outro
para a melhor idade. Era algo muito audacioso, cheguei a passar a ideia para a banda. O
Móveis começou um projeto infantil, que não finalizamos, e eu decidi retomar a ideia de flertar
com esse público com o Sr. Gonzales.

Como é cantar para uma plateia tão diversa como a do show do Sr. Gonzales?
É maravilhoso! Me surpreendi! No início tínhamos a ideia de convidar os mais velhos a partir do
público mais jovem que já conhecia o Móveis, incentivando-os a levarem seus pais e avós ao
Baile. De fato isso aconteceu, e fazemos uma festa bem família, mas o que me impressionou
é que várias pessoas maiores de 60 foram sozinhas, e principalmente, eles tem mais energia
do que os mais novos.
Também me emocionei muito, entrei em contato com passado de muitos, músicas que os
pais dos nossos avós ouviam. Parte do repertório foi feita com minha avó, e mesmo ela não
podendo estar presente no primeiro do Baile, essa foi uma forma de entrarmos em contato
novamente com a nossa família. E acredito isso aconteceu com todos que estavam presentes.
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Fotos: Paula Carrubba

Quais as músicas, filmes e projetos que mais lhe inspiram?
Brasília me inspira por inteiro. A quase extinta Brasília Super Radio Fm 89.9 também. O Previ
também. Parece que a vida aqui tem a possibilidade de te surpreender o tempo todo. Em
relação a música, é engraçado pois minha vida musical começa com a banda, de alguma
forma também com a cidade, porque a banda é um reflexo claro da cidade. Aos 16 anos o
Teatro Garagem era inspiração., hoje a Seresta de Sexta do Previ é minha referência de felicidade. Wilson Simonal é minha referência de interação com público, Elis é minha inspiração
como intérprete, Lupicínio é o compositor que sabe traduzir os sentimentos em música.

Conta como o Clube Previ fez e faz parte da sua vida.
No começo do Móveis, ali perto de 1998, estudava no Sigma, e durante muitas tardes ia jogar
sinuca e comer pastel de queijo no Previ, junto com o Léo, primeiro guitarrista dos Móveis. Na
verdade, íamos lá mais para admirar as jogadas do pessoal do que jogar de fato. Isso foi tão
marcante que colocamos uma citação fazendo referência a essas tardes em uma das primeiras
músicas da banda. “Bela tacada que dá gosto de ver”. Em 2015, tive esse contato com a sinuca
e com o Previ novamente. Conheci o Sr. Walter e tive algumas aulas com ele. Uma companhia
maravilhosa e um professor incrível, onde aprendi muito sobre sinuca e a vida.

O que você mais gosta no Clube Previ?
Gosto da atmosfera de todo o Clube. Me sinto bem nele. Como se vivesse muitas fases da vida
em um só lugar. Adoro a alegria da Seresta, verdadeira. A sala do seu Walter é uma descoberta
inesperada de uma figura surpreendentemente sábia. A sinuca e o pastel ainda me trazem lembranças marcantes da minha adolescência. O Salão Nobre é um tesouro e foi muito especial
começar meu projeto ali. E a infância revivida no tobogã e na piscina.
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Bailinho do Previ
Carnaval no Previ!!!
Os eventos do Previ voltaram com tudo e este ano
fizemos a 3a edição do Bailinho do Previ. Festa
de Carnaval dedicada as crianças e com entrada
franca para os nossos sócios.

Arraiá do Previ | Revista do Previ

Arraiá do Previ
Outro evento que fizemos novamente este ano foi o Arraiá no Previ.
E a festa junina foi demais!!! Tivemos o grupo de forró Chinelo de Couro no sábado, Sr.
Gonzales Serenata Orquestra com versão junina e a Quadrilha Fogo Junina Segue o Fogo
animando o domingo. Anota aí que ano que vem tem mais, faremos a festa no dia 1 e 2 de
junho, abrindo as festanças juninas.

Com animação com palhaços, DJs com as múscicas tradicionais de carnaval além dos hits infantis,
pinturas de rosto, brinquedos infláveis e muito
samba no pé!
Em 2019, no dia 03/03, domingo de carnaval, tem
mais!!!
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Dionne Warwick se apresenta na
capital
Dona de uma voz única e ganhadora
de cinco prêmios Grammy, Dionne
Warwick realizará seu show pela
primeira vez em Brasília no dia 25 de
agosto no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães. A cantora é um
dos ícones da música internacional e
celebra 50 anos de carreira com mais
de 100 milhões de discos vendidos.
A cantora já veio diversas vezes ao
Brasil. Em 2017 trouxe sua turnê para
apenas dois dias de apresentação.
Dessa vez, antes de chegar a Brasília,
Dionne fará shows no Espírito Santo,
no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Ingressos www.bilheteriadigital.com

O requinte do B Hotel Brasília
O fotógrafo cubano José Alberto Figueroa ganha
exposição inédita na CAIXA Cultural Brasília
A CAIXA Cultural traz ao Brasil, pela primeira vez, o trabalho do fotógrafo cubano José Alberto Figueroa. Cerca
de 69 fotografias históricas ocuparão a Galeria Vitrine da
CAIXA Cultural Brasília, até 19 de agosto.
A seleção exibe uma visão cronológica das circunstâncias que tocaram o fotógrafo e representam as frustrações, esperanças e utopias da sociedade cubana.
Também há registros da guerra na Angola, a queda do
Muro de Berlim e o ataque às Torres Gêmeas em Nova
York. Imperdível!

Coluna
Desfrute
Cultural

Com projeto assinado pelo renomado
arquiteto Isay Weinfeld (Fasano), o B
Hotel Brasília é mais do que um hotel,
é uma obra da arquitetura contemporânea. Localizado no Setor Hoteleiro Norte, próximo a Torre de TV, o
empreendimento oferece aos hóspedes um serviço de primeira classe,
uma experiência de conforto e cuidado em cada detalhe. O restaurante do
hotel é uma experiência a parte, que
apesar de sofisticado e de bom gosto,
os preços para uma boa refeição no
almoço e jantar são acessíveis. Uma
boa pedida também, são os drinks da
casa.

Curtas:
Picnik Festival ocupa a Torre de TV em junho nos dias 23 e 24 de junho. No palco principal Tulipa
Ruiz, Curumin e Anelis Assumpção. Com essa mistura sensacional de artistas, garantia de um
evento sensacional!
O espetáculo de patinação no gelo mais esperado do ano, o Maravilhoso Mundo de Disney on
Ice, chega à Brasília! As apresentações do novo espetáculo da temporada 2018, serão nos dias
22, 23 e 24 de junho no Ginásio Nilson Nelson.

Manu Santos
www.desfrutecultural.com.br
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Novos Projetos

Dando continuidade as mudanças que estão acontecendo no Clube, já começamos o estudo para a nova fachada. Respeitando a arquitetura do Clube mas
trazendo para o momento atual, propomos estes projetos. Estamos na fase de
arrecadação para conseguirmos dar revitalização no visual.

Futuramente o futebol também irá para a parte Social do Clube, ocupando o
espaço do Ginásio - será um campo coberto e com arquibancadas. O Ginásio
Poliesportivo será remodelado na área do Vôlei e antigo Cross Fit. Pretendemos
colocar Basquete, Vôlei, Futebol de Salão e Tênis para ocupar o espaço.

Esses projetos compõe com as reformas do Restaurante Boneco e do Cross Fit
que saiu de dentro do Clube para ter o acesso exclusivo pela área externa - ao
lado do Salão da Seresta. Tanto o Boneco quando a Kor Cross Fit ficaram com o
visual incrível, modernos e elegantes.

A área do jardim em frente ao Restaurante Apetittus também será reformada,
pretendemos colocar fontes de água no chão, onde atualmente encontra o Jardim de Pedras. Também pretendemos reformar futuramente a piscina redonda,
a ideia é colocar uma fonte de água onde se encontra a estátua tornando o
espaço ainda mais ludico.
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Previ teve vários eventos em destaque na
mídia, confira aqui os principais:
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Drift é
no Previ

Que o Clube Previ é um dos lugares

Grupo de associados do Clube Previ se

mais tradicionais para se jogar Sinuca

reúne toda semana para a prática do

todo mundo já sabe, além das mesas

Drift (Atividade de Controlar carrinhos

no salão de jogos disponíveis para os

por meio de radiocontrole, mais conhe-

sócios, o Clube tem ainda a Sinuca

cido como o RC Drift).

do Previ Bar e Lanchonete onde os

mestre Walter brasília é destaque
no previ

profissionais e amantes se encontram,
O objetivo consiste em manter o

ao lado da entrada do Clube. O que

controle dos carrinhos nas situações

poucos conhecem é o Nosso Cantinho

de curvas, fazendo-os deslizarem.

do Mestre de Sinuca Walter Silva., mais

No decorrer da competição, existem

conhecido no mundo da Sinuca como

algumas regras de pontuação julga-

Walter Brasília.

das com base nos ângulos das curvas,

Entre os 10 mais perfeitos do mun-

No Previ, Seu Walter está desde
1999, onde recebe os amigos, dá
aula para amigos ou alguns indi-

velocidade e trajetórias delimitadas

Natural de Ilhéus, Bahia, foi ainda

do da sinuca – e entre os 10 mais

antes da corrida, como por exemplo,

garoto para o Rio de Janeiro percor-

famosos do mundo.

passar com a traseira do carro o mais

Mas a prática vai além do que

perto possível do limite externo das

uma simples diversão. Para

curvas longas, controlando o nível de

os jogadores, ela traz muitos

Se você quer fazer drift, tem que en-

derrapagem, fazendo com que o carro

benefícios.

ande de lado.

Drifting básico

comércio para se sustentar enquanto

Quando garoto jogava sinuca com

refinado, frequentado por médicos,

tender como se fazer uma curva. Ela

conseguia algumas participações no

bolinha de gude, depois passou a fazer

juízes, desembargadores, o coluni-

acontece quando a traseira do carro

rádio e shows pequenos. Acabou pas-

mesas de sinuca. Com 12 anos já era

sta Gilberto Amaral e músicos de

sando em um concurso para polícia

campeão de bilhar francês, depois

Brasília que dividem espaço even-

maneiras de fazer isso acontecer, vou

militar, mas em 1961 veio para Brasília

passou a jogar sinuca profissional, Da

tualmente com Toquinho, Paulinho

ensinar todas para vocês. Em car-

acompanhar a esposa que tinha se

primeira vez já fez uma tacada de 47

ros tração traseira, você pode usar a

transferido para o TCU.

pontos. Quando foi para o Rio parou
de jogar porque o jogo era mal visto e

aceleração para regular o ângulo do
Já em Brasília foi convidado por Meira

grande parte do drift. Mas se você não

Filho para trabalhar na Rádio e na TV

conseguir controlar o carro vai acabar

Nacional, onde teve um programa por

Depois em Brasilia, se associou no

batendo.

8 anos. Durante o programa voltou a

Minas Brasília e começou a jogar lá. Por

ter contato com o Orlando Silva, Guil-

intermédio da sinuca fiz amigos no país

hermano Reis e Silvio Caldas, antigos

inteiro, ajudou a fundar a Confederação

companheiros do Rio da época dos

Nacional de sinuca. Foi campeão cari-

programas de Rádio. Começou a fazer

oca duas vezes e campeão brasiliense

sucesso em Brasília e participou de

por mais de 15 vezes. Passou a jogar si-

programas onde teve como convida-

nuca sem a tabela, e virou celebridade

Para assistir é necessário ser sócio do

dos Clara Nunes, Elizete Cardoso, Ze

com um vídeo no you tube onde ficou

Clube ou adquirir o convite de acesso.

Keti. Ficou então amigo dos músicos

famoso no mundo todo.

Já para participar, o competidor neces-

Toquinho, Fagner, João Bosco, Paulo

Paulinho da Viola sempre quando

sita do carro, que pode ser adquirido

Pinheiro e com o Paulinho da Viola de-

em apresentação em Brasília sempre

na Feira dos Importados o no site do

senvolveu uma amizade tão forte que

arruma um tempinho pra jogar e tocar

Mercado livre.

se tornou padrinho da filha deste.

música com o seu compadre Walter..

Previdenciários e é a única em funcionamento em Brasília.

#rc #rcdrifttv #rcdrift #rccar
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ficou 16 anos sem jogar.

drift. Forçar a curva com o carro é uma

A pista funciona dentro do Clube dos

Facebook.com/rcdrifttv
Instagram.com/rcdrifttv

uma terapia em grupo, este bem

na cidade foi obrigado a trabalhar no

gira na direção da curva. Há muitas

Se liga nos vídeos no
canal. do Youtube:
rcdrifttv

cados por amigos, e faz do lugar

rer o sonho de se tornar cantor. Lá

Walter Brasília. Valerio Martins e Paulinho da
Viola.
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Cultura
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Lugar de criança é no Previ | Revista do Previ

Profissionais do seguimento
infantil de Brasília se unem em
editorial da copa
Às vésperas da copa do mundo,

Lugar de Criança é no
Previ

nada como uma linda produção para
inspirar as comemorações que estão
por vir. O editorial juntou uma dezena
de fornecedores da cidade. O projeto
e decoração ficou a cargo de Priscila

No Previ ser criança é ainda
mais legal. Tem piscininha para
os pequenininhos de 0 a 3 anos.

Oliveira, da Realizando.com, vídeo e
foto de Karen Ferreira. Patrícia Oliveira,

Ludmila Sá Teles

da PO Calligrapher, foi a artista que

www.culturakids.com.br

mobiliário foi da Mabella Decor. Os

fez o chalk board no painel, todo o
bolos em tons de verde e amarelo,

Tem duas piscinas para crianças de 4 a 8 anos.

Iguatemi Brasília recebe
exposição itinerante de
ciências

Tem lugar para jogar bola.

cookies e cupcakes foram da Ana

Tem escolinha e pista de skate.

Disney On Ice terá sessão extra da Montserrat Festas, a arte criativa
O espetáculo chega a Brasília nos dias
22, 23 e 24 de junho no Ginásio Nilson
Nelson. O show que antes contava
com duas sessões no sábado agora
terá três – 11h, 15h e 19h. A viagem do
Disney on Ice despertará a memória
do público, que poderá reviver a magia
dos mais queridos filmes de animação.
Serão oito clássicos, mais de 50 personagens, além do sucesso dos cinemas
Procurando Dory.

Criarte Papéis. Para finalizar o charme

Uma fantástica jornada pelo mundo

Tem estúdio de fotografia para
os pequenos modelos.

da mesa vários bombons modela-

da ciência aguarda os visitantes do

Tem escola de Ballet.

dos da Atêlie Pompom, pirulitos da

Iguatemi Brasília. De 6 a 30 de junho,

Mundo Candee, pipocas gourmet

o shopping recebe a ExperCiên-

Tribeca NY, personalizados da Carlos

cia, na Praça Central, com entrada

Garcez e tudo envolto por uma guir-

gratuita.

no papel ficou a cargo da empresa

landa orgânica da empresa Up Fest.
Que sejamos HEXA!!!

A exposição reúne 30

Vai Brasil!

mentos interativos, que vão propor-

experi-

cionar ao público a oportunidade
de conhecer de maneira divertida

Tem espaço fraldinha e escolinha de reforço.
Tem um pula-pula tão legal que
nem dá vontade de sair de lá.
Tem tobogoágua nas piscinas.
Tem um salão de jogos super
descolado com mini-sinuca,
pebolim, pingue-pongue.

algumas das experiências mais

Tem parquinho.

importantes para o nosso desen-

E ainda mais, tem um monte de
atividadaguaes para os papais
se entreterem e deixarem a
criançada se divertir!!!

volvimento científico, elaborados
por cientistas como Isaac Newton,
Newton, Van de Graaff e Gauss.
Visitação de segunda a sábado, das
10h às 22h; domingos e feriados, das
11h às 20h.

A

entrada é franca.
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Cursos no Previ
No Previ você encontra uma série de
cursos e atividades esportivas. Confira
os descontos oferecidos aos associados.

Judô Arrais
Crianças - Jovens - Adultos - Ami-Jitsu - Karatê Wado Ryu
(61) 99985-5134

Academia de Ballet Advanced
Infantil e Adulto
www.academiaadvanced.com.br
(61) 3878-7100

Kor Crossfit
www.korcrossfit.com.br
(61) 98111-2109

Academia Fit Trend
Fitness - Musculação - Krav Magá - Spinning Pilates
www.fittrend.com.br

Livre Spaço Academia de Natação
Natação - Hidroginástica
(61) 99961-7978

Academia Musical Clave de Sol
Violão Clássico e Poupular - Piano - Canto - Guitarra - Baixo - Teclado - Bateria - Teoria Musical
www.clavedesolmusical.com
(61) 3345-5415

Paraíso Infantil
Apoio Pedagógico - Aulas de Reforços
www.escolaparaisoinfantil.com.br
(61) 3245-6508

Centro de Treinamento Aowushu
Aikidô - Boxe Chinês - Desfesa Pessoal
(61) 98434-2693 / 98446-0901

Escolinha de Futebol Garoto de Bom de Bola
Criança de 5 a 12 anos
(61) 98445-1600

Espaço Fraldinha
Crianças de 1 a 5 anos
www.escolaparaisoinfantil.com.br
(61) 3245-7478
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Radical Livre Skate Escola
Mini rampa - Aula de skate
(61) 99996-3992

Taekwondo
Muay Thai - Boxe - Jiu-Jitsu
(61) 98498-3852

Viana Costa
Preparatório para as escolas militares.
www.cursovianacosta.com
(61) 3245-3567
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Serviços
no Clube Previ

Restaurante Apetittus
Self-service com churrasco de terça a sexta-feira.
(61) 3345-1993

O Previ tem uma ampla gama de serviços desponíveis
para todos, sócios ou não. Todas as atividades e cursos terceirizados oferecidos tem preços e condições
especiais para os associados.

LABRAHCON - Academia Brasileira de Homeopatia Contemporânea

Guadalupe Comunicação

www.abrahcon.com

www.desfrutecultural.com.br

(61) 98582-1243 / 99958-8017

(61) 99550-2192

e Produção Cultural

Restaurante Boneco
Oferecemos saboroso self-service com grande
variedade de verduras, legumes e demais itens,
(61) 3346-8164

Açaí do Cerrado O melhor açaí da cidade.

Maria Coutinho Studio

(61) 99177-9251

Manicure - Pedicure -Cabelo - Maquiagem

Ari Fotógrafo
Fotografia de Casamento - 15 Anos-

- Esmatação - Corte - Penteado - Escova
(61) 3363-2960

Infantil www.arifotografo.com.br

Nete Confecções

(61) 99974-2105 / 3245-7478

Roupas sob medidas e malhas em geral.

Centro de Estética Vanessa Franco

(61) 9942-2094

Drenagem Linfática - Massagem Redutora

Pais e Filhos Corretora de Seguros

(61) 99999-9902

www.paisefilhosseguros.com.br

Sinuca do Previ

(61) 4141 0602 / 98340 0270

Bar e Lanchonete

Consultório de Psicoterapia Viver Bem

(61) 3245-5099

Adolescentes - Adultos - Idosos

Premier Lava Jato

(61) 99936-9725 / 98175-9725

Lavagem Americana -Lavagem

Espaço Herbalife
Nutrição Saudável - Cotrole
de Peso - Qualidade de Vida
(61) 99129-8832 / 98185-8214
Flávio Massoterapeuta

de Bancos e Carpetes - Polimento
Cristalizado - Proteção de Pintura
(61) 99340-1794 / 3525-4869
Psicologia e Psicoterapia Elda Barbosa
(61) 99648-3114

Massagem Modeladora - Massagem Relax-

Studio Lifetime

ante Reflexologia Podal - Massagem Esportiva

www.studiolifetime.com.br

Restaurante Tempero Brasileiro

(61) 98141-7027

(61) 3345-56

Comida brasileira, self-service com churrasco
(61) 3346-4524
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Lavanderia Classic

Valls Produções

Doméstico - Industrial

Sonorização e Iluminação

(61) 3346-7877

www.vallsproducoes.com.br
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MINISTÉRIO DA CULTURA APRESENTA:

BELÉM E PORTO ALEGRE
JÁ EXPERIMENTARAM O MELHOR DA
GASTRONOMIA DO BRASIL NESTE ANO.

ADAPTAÇÃO DA TELA SEM TÍTULO DE DIMAS BONTEMPO.

BRASÍLIA, SÃO PAULO,
TIRADENTES, FORTALEZA
E BELO HORIZONTE:

ESTAMOS
CHEGANDO

COM A GASTRONOMIA
DESDE SUA ORIGEM.

APOIADOR

REALIZADOR

eventos
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