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EDIÇÃO Nº 22  -  Abril 2015

Agora sócios do Sindicato e depen-
dentes contam com uma nova opção 
de lazer. Após reforma, a pousada da 
cidade de Praia Grande, litoral sul 
paulista, está pronta para a categoria 
aeroviária de Guarulhos. 

Com um ambiente aconchegante 
e familiar, a pousada possui piscina e 
disponibiliza quartos com ar-condicio-
nado, ventilador, TV e acesso ao wi-fi. 
O local também oferece café da manhã 
gratuito, tudo isso apenas 50 metros 
da praia. 

Além disso, os quiosques 49 e 50 
oferecem 10% de desconto aos  
associados. O pernoite é das 9h às 
17h do dia seguinte. A pousada fica na 
Rua Balneário Camboriú nº 45, bairro  
Aviação, Praia Grande.

Pousada Praia Grande tem preços especiais

Confira os valores e acomodações: 

Mais informações entre em contato com o Sindicato 
Sede: (11) 2409-0203 / 2408-3039 - Subsede: (11) 2445-2085
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Mais lazer para você! 
Visando proporcionar mais qualidade de vida aos aeroviários(as) de Guarulhos, o Sindicato também 

disponibiliza aos associados(as) outras opções de Colônia de Férias. Confira: 

Localizada no litoral norte de 
São Paulo, a pousada disponibi-
liza quartos com cozinha,  ven-
tilador, TV e acesso ao wi-fi. O 
local tem estacionamento e um 
lindo jardim, tudo isso  apenas 
50 metros da praia.  

Pernoite: das 7h às 19h do dia se-
guinte

Endereço:
Rua Afonso Reis Domingues, 
nº110 - Jardim da Praia -  próxi-
mo ao SESC Bertioga.

A Sede Campestre, localizada na 
Estrada Municipal de  Arujá Isa-
bel,  (Km 56), no bairro Cafundó 
em  São Paulo, oferece locação 
para festas, seminários e reservas 
para uso exclusivo. 

O local oferece minicampo de 
futebol, churrasqueira,  piscinas, 
salão de festas e área de vegeta-
ção nativa. 

Diárias: com e sem pernoites 
(das 7h às 19h do dia seguinte).

Sítio Santa Isabel

Pousada Bertioga


