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Bauru, domingo, 7 de janeiro de 2018

Empresas conveniadas ao Clubinho JC Criança
Associado do Clubinho tem 10% de desconto.

Ballet Vitória Régia - Avenida Comendador José
da Silva Martha, 1-20. Telefone (14) 3227-2027. Os
associados do Clubinho JC Criança não pagam a
matrícula. Não esqueça a carteirinha!

Academia Bate Bola - Avenida Duque de Caxias,
26-80. Telefone (14) 3203-3170. O associado do
Clubinho JC Criança não paga taxa de matrícula.
A Academia Bauru Krav Magá oferece aos
associados do Clubinho desconto de 15% nas
mensalidades nas aulas de krav magá, jiu jitsu
e judô. A academia é filiada à Federation, em
Israel. Contatos: baurukravmaga@hotmail.com
ou (14) 9177-5137.
Academia de Futebol A.D. São Caetano (as
aulas são na Academia Bate Bola). Matricule seu
filho hoje mesmo e mostre para ele que existe
uma grande diferença entre bater bola e jogar
futebol. Av. Duque de Caxias, 26-80. Fone (14)
3021-2230/9105-4411/9734-5786. Professor
Toninho, fone: 9105-4411, professor Clavero,
fone: 9734-5786. 10% de desconto para o sócio
do JC_Criança
Brinquedoteca Carrinhos e Bonecas - Rua
Joaquim da Silva Martha 18-42 - Fone (14)
3206-3203 - Site: www.carrinhosebonecas.com.
br - O lugar aonde a criança aprende brincando!
Espaços temáticos, jogos, brincadeiras, recreação
e oficinas pedagógicas e muito mais. Planos por
hora e mensal. Descontos ao associado do JC
Clubinho de 15%.
Centro de Dança Corpo Livre - Rua Christiano
Pagani, 1-50, Jardim Contorno (próximo ao Camélias). Telefones: (14) 3231-1351 e (14) 9793-2064.
Site: www.corpolivre bauru.com.br. Desconto de
20% no valor da mensalidade para os associados
do Clubinho em qualquer curso: baby class, balé
clássico, sapateado, street dance, dança contemporânea, preparação musical e ritmos.
Ballet Art Scheila do Valle - Avenida Getúlio Vargas, 20-33. Telefones (14) 3021-6744 e 9776-4892.

Bit Company - Rua Cussy Jr., 8-11. Telefone
3227-3698. O associado tem 40% de desconto
na matrícula e em todas as mensalidades do
curso Bit Kids.
Capoeira Amukenguê – Rua Joaquim Fidélis,
2-40. Telefone (14) 9626-2888. Turmas exclusivas
para crianças (com psicóloga e fisioterapeuta). Sócio do Clubinho JC Criança tem 15% de desconto
na mensalidade.
Catatau Festas e Eventos – Rua João D’Aro,
3-51, Vila Independência. Telefones (14) 32066926, (14) 8816-6088 ou (14) 9722-4970. Com
a apresentação da carteirinha, o associado do
Clubinho JC tem desconto de 10% na contratação
dos serviços de recreação. www.catataueventos.
eev.com.br
Centro de Dança Giracorpo- Rua Chriastiano
Pagani , 1-50, Jardim Contorno (próximo ao Camélias) Telefones(14) 32311351 e (14) 997932064.
Site:www.giracorpo.com.br. Desconto de 20% no
valor da mensalidade para os associados do Clubinho em qualquer curso: baby ballet, ballet clássico,
sapateado, ritmos dance, dança contemporânea,
iniciação teatral, street dance e Balletpilates.
CCAA - Centro de Cultura Anglo Americana
- Avenida Nações Unidas, 29-33, telefones (14)
3313-9330 e 3313-9331; www. ccaabauru .cjb.
net - Sócio do Clubinho JC Criança que são alunos de 1ª a 5ª série ganham um semestre grátis.

www.diverteen.com.br. Associado do Clubinho
JC Criança tem desconto de 10% nos serviços
de penteados artísticos, unhas personalizadas,
tatuagens temporárias e acessórios infantis, além
de receber brindes em datas especiais.

Douglas Cabelo & Estética - Rua Virgílio Malta,
18-70, telefone (14) 3223-1618. A criança associada tem desconto especial.
Escola de Ballet Ruth Nham/BTC - Rua Gustavo
Maciel, 12-33. Com a apresentação da carteirinha,
o associado tem desconto de 20% na mensalidade.
FarmaCentro Drogarias - Rua Gustavo Maciel,
21-63, telefone (14) 3223-8877. O associado,
acompanhado do responsável, tem 15% de desconto à vista na compra de produtos infantis, como
fraldas, chupetas, mamadeiras, loções, shampoos
e outras utilidades.
Fisk - Avenida Nossa Senhora de Fátima, 8-29. O
novo aluno, associado do Clubinho, tem desconto
de 20% na mensalidade.
Focus Idiomas - Inglês, espanhol, francês,
italiano, português, alemão, japonês e chinês.
Cursos a partir dos 3 anos de idade. Rua
Christiano Pagani 5-38, Jd. Marambá (sede)
e mais cinco endereços em Bauru.Telefones
(14) 3879-6793 e 3016-6570. Os sócios do
Clubinho JC Criança têm 35% de desconto nas
mensalidades, sem taxa de matrícula, vários
brindes nas matrículas, gratuidade de 10 horas
semanais, entre elas aula de coral em inglês
grátis a todos os alunos Kids/Teens. Novidade:
Sorteio de um lap top para todas as matrículas
e rematrículas!

CNA - Inglês e Espanhol - Rua Antônio Alves,
12-51, telefones (14) 3223-1000, 3223-1021 e
3234-4851. Associados do JC Criança têm 20%
desconto.

Futureclick - Inglês e Informática a partir dos 3
anos. Rua Antônio Garcia, 1-27, Altos da Cidade. Telefone (14) 3313-6500. O associado tem
desconto de 20% nas mensalidades. Intensivo
de férias de inglês para alunos de 9 a 12 anos
gratuito. Material não incluso.

Conservatório Bauruense de Música - Clássico
e Popular. Rua Azarias Leite, 9-61, telefone (14)
3234-6355. O associado tem 50% de desconto
na matrícula e a primeira aula é grátis.

Ginasium Academia - Academia de ginástica e
natação avenida Getúlio Vargas, 11-50, telefone
(14) 3223-5241 ou 3227-1119. A criança tem desconto de 15% sem taxa de matrícula.

Diverteen – Bauru Shopping, piso superior. Site:

Hora de Brincar - Brinquedoteca & Recreação
Infantil - Rua Oliciar Oliveira Guimarães, 10-51,
Jardim América, telefone 3234-4652. Espaço
lúdico com brinquedos, jogos, tanque de areia,
playground, artes manuais, casinha de boneca,
cineminha etc. Planos por hora, por período,
semanais e mensais. Descontos de 10% aos
associados do Clubinho.
Jalovi Livraria - Avenida Rodrigues Alves, 6-36.
Telefone (14) 3224-3600, e rua Antônio Alves, 23-3,
fone (14) 3234-4121. O associado tem desconto
de 5% em todas as mercadorias, exceto promoções, informática , livros didáticos paradidáticos

e encomendas.

Matilha Clínica Veterinária - Rua Gerson França,
12-48 - Altos da Cidade, telefone (14) 3313-6123.
Sócio do clubinho tem desconto de 10% nos
serviços de banho e tosa e 15% nas consultas
do seu animal de estimação.
Marathon Academia - Avenida Rodrigues Alves,
15-42, Telefone (14) 3223-1641. O associado do
Clubinho tem desconto de 15% na mensalidade,
sem taxa, exceto Phisical Center. Somente na
Academia Rodrigues Alves.
Nadart - Escola de Natação - Rua Benedito Eleotério, 6-49, Vila Pacífico. Telefone (14) 3238-2088. O
associado tem desconto de 15% na mensalidade.
Raspadinha Jóia - Loja 6 da marquize do Wal Mart
(avenida Chauim Mauad, 2 -100). Associados do
clubinho têm 10% de desconto na compra de uma
raspadinha e concorrem a sorteios de raspadinhas
aos domingos.
Sugar Sugar - Bauru Shopping Center. A criança
tem desconto de 10% nas compras acima de 100g.
The Kids Club - Rua Amadeu Sangiovani,5-57,
Jardim Aeroporto, telefone (14) 3234-9290. A criança associada tem desconto de 20% na matrícula
e material e desconto de 5% nas mensalidades.
Unidade Castelo do Kumon - O associado do
Clubinho tem desconto de 10% desconto nas
disciplinas de PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E
INGLÊS - material incluso - isenção da taxa de
matrícula. Mais informações sobre os benefícios
da metodologia Kumon para crianças, acesse
www.kumon.com.br
Vídeo Imagem - Avenida Getúlio Vargas, 5-20,
Posto Flag, telefones (14) 3234-2177 e 3879-1595
(segunda a sábado, das 10h à meia-noite, e domingo, das 12h à meia-noite); Rua 1º de Maio, 13-13,
telefone (14) 3232-9022 (segunda a domingo, 16h
às 22h); avenida Duque de Caxias, 18-70, telefone
(14) 3313-9240 (segunda a domingo, das 12h à
meia-noite); rua Carlos de Campos, 3-9, telefone
(14) 3218-2128 (segunda a sexta, das 15h às 22h,
sábado, domingo e feriado, das 14h às 22h). Site:
www.videoimagem dvd.com.br. As crianças associadas têm desconto de 5% na locação, inclusive
lançamentos, ou cheque pré-datado.
Rios Locações de mesas, cadeiras, cama elástica, piscina de bolinha, castelo inflável, tabela de
basquete eletrônica, pebolim, ping pong, barracas
de alimentações, pintura facial e tudo para tornar
sua festa ainda mais alegre oferece desconto de
5% aos associados do Clubinho JC. Telefones (14)
8823-6052/9752-4843/9793-3271/3236-4333.
Fini Quiosques Bauru Shopping e Boulevard
Shopping: 10% de desconto nos itens vendidos
por peso.”

Você é sócio do Clubinho JC Criança? Não? Então preencha o cupom ao lado,
junte uma foto 3x4 e envie para o Jornal da Cidade. O associado do Clubinho
JC Criança tem uma série de vantagens em eventos e promoções, como, por
exemplo, descontos e sorteios de ingressos. Várias empresas são conveniadas
ao Clubinho e quem ganha é o associado. Quando a sua carteirinha estiver
pronta, o JC Criança vai enviar direitinho para a sua casa. Por isso, escreva
todos os dados corretamente e capricha na letrinha!
O Clubinho JC Criança já tem mais de 7.000 sócios com idade até 13 anos
e várias empresas conveniadas, venha fazer parte dessa turma. Ah! Não é
preciso pagar nada para ficar sócio. Convide também os amiguinhos!

