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Servidores têm desconto em cursos de teatro, jazz, oratória e oficina de
palhaço
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Com inscrições abertas, o VánaContramão possui uma proposta de trabalho que inclui profissionais
de diferentes perfis, interessados no desenvolvimento pessoal do ser humano e na criação e
circulação artístico-cultural, nas áreas de teatro, cinema, TV, dança, música, dentre outras
possibilidades.

O Espaço Aberto VánaContramão, parceiro do Clube de Desconto, oferece aos servidores públicos
estaduais e dependentes 10% de desconto na mensalidade dos cursos de teatro adulto, teatro
infantil, jazz adulto, oratória e oficina de palhaço. Com inscrições abertas, o VánaContramão possui
uma proposta de trabalho que inclui profissionais de diferentes perfis, interessados no
desenvolvimento pessoal do ser humano e na criação e circulação artístico-cultural, nas áreas de
teatro, cinema, TV, dança, música, dentre outras possibilidades.
Os valores promocionais oferecidos aos servidores variam de acordo com o curso escolhido. O
semestre do curso de teatro adulto sai por R$ 1.845; o curso de teatro infantil varia de acordo com a
idade da criança: para crianças de 4 a 10 anos, o semestre sai por R$ 981; e, para crianças de 11 a
14 anos, custa R$ 1.485.
A mensalidade do curso de jazz adulto está por R$ 180. Já o curso de oratória, que será ministrado
de 11 de setembro a 13 de novembro, custa R$ 594. A oficina de palhaço, que ocorrerá no fim de
semana, entre os dias 6 a 15 de setembro, está no valor de R$ 594.
O Espaço Aberto VánaContramão está localizado na travessa Dr. Artur Napoleão Carneiro Rego,
nº 190, no bairro da Pituba, em Salvador. Outras informações podem ser obtidas nos telefones (71)
3346-6286 / (71) 3240-7267 / (71) 9 9977-2700 (WhatsApp) ou pelo e-mail
contato@vanacontramao.com.br.
Iniciativa da Secretaria da Administração (Saeb), o Clube de Desconto tem o objetivo de conceder
abatimentos especiais em produtos e serviços para os 260 mil servidores estaduais (ativos, inativos
e pensionistas). O programa possui cerca 250 empresas parceiras, pertencentes a mais de 30
segmentos diferentes. A relação completa dos parceiros está disponível no Portal do Servidor.
Fonte: Ascom/Saeb
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