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Sindicato agora tem
DUAS Colônias de Férias
Lazer e conforto por um preço que cabe no seu bolso!
Basta escolher o roteiro e reservar!

Aproveite e fique sócio AGORA!

Caraguatatuba
Litoral Norte
• Apartamentos com geladeira, fogão,
micro-ondas, tv led e ventilador
• Salão de Jogos
• Piscinas infantil e adulto
• Quadra poliesportiva
• Quiosque com churrasqueiras
• Estacionamento

Solemar
Praia Grande
• Apartamentos com frigobar,
televisão, ventilador e cozinha
• Salão de Jogos
• Piscinas com vestiários
• Estacionamento
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Colônia de Férias em Solemar
Praia Grande – Litoral Sul
Por meio de um convênio com o sindicato parceiro Químicos de São Paulo, a
partir de março deste ano, a Praia Grande entra no roteiro dos associados e
associadas do Sindicato.
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A Colônia de Férias de Solemar reserva
apartamentos disponíveis
para os nossos associados/as. Número que pode ser superior caso
não haja reservas até 10 dias anteriores à solicitação.

Colônia de Férias
em Caraguatatuba
Litoral Norte
De propriedade do Sindicato, a Colônia
foi reinaugurada em 2018 com novos
apartamentos e muito mais conforto e lazer.
São 45 suítes totalmente mobiliadas à
disposição dos associados/as e familiares o
ano todo, mas com sorteio para os períodos
de Natal e Ano Novo, o mês de Janeiro e o
feriado do Carnaval.

“

Há muito tempo nossos
associados e associadas pediam
um local de lazer mais próximo
à região. Por isso esse novo
convênio é uma conquista
importante para o Sindicato. Praia
Grande é praticamente vizinha do
Grande ABC, estamos muito felizes
em poder proporcionar mais essa
opção de lazer aos trabalhadores
e familiares”.
Raimundo Suzart,
presidente do Sindicato

Como fazer a reserva:
As reservas devem ser feitas no mês anterior
ao período da hospedagem por meio do telefone
4433 5800, com Cristina, das 9h30 às 17h30.

Valor:

A diária do apartamento é R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), com capacidade máxima para 6
pessoas, incluindo crianças com idade superior a 3 anos.
Crianças até 3 anos não pagam, mas é necessário
apresentar documentação na reserva e no check-in.

Pagamento:

O pagamento deverá ser feito na sede do Sindicato dos Químicos
do ABC: rua Senador Flaquer, 813 – Santo André, sempre com 10
dias de antecedência, pois as guias com os nomes dos hóspedes
serão emitidas de forma online pelos Químicos de SP.

Colônia de Férias em Solemar
Rua José Basílio da Gama, 296
Solemar - Praia Grande - São Paulo
2

Caraguatatuba é uma das belas cidades do
litoral norte, localizada entre São Sebastião
e Ubatuba. São 40 km de praias e também
trilhas, piscinas naturais e uma infinidade de
espécies de pássaros, animais e plantas.

Como fazer
a reserva:
As reservas devem ser feitas por meio
do telefone 4433 5800, com Cristina,
das 9h30 às 17h30.
Períodos com alta procura como Natal,
Ano Novo, Janeiro e Carnaval as vagas
são distribuídas por meio de sorteios.

Valor:
A diária é por pessoa, sendo
R$ 35,00 para o sócio/a e R$ 50,00
para convidados. Crianças até 9 anos
não pagam. Os apartamentos têm
capacidade para até 6 pessoas.

Pagamento:
O pagamento também é feito na sede do
Sindicato dos Químicos do ABC:
rua Senador Flaquer, 813 – Santo André

Colônia de Férias em
Caraguatatuba
Rua Valdomiro Evangelista
Pinto, 2 - Porto Novo
Caraguatatuba-São Paulo
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Você tem outros EXCELENTES motivos para se
ASSOCIAR ao Sindicato dos Químicos do ABC
• Médico do Trabalho: atendimento gratuito aos associados.
• Cursos e Oficinas de Qualificação Profissional e Capacitação (CIPAs e Segurança e Saúde no Trabalho - SST)

• Convênios com clínicas médicas, odontológicas, estética e
outros serviços.
• Convênios com colégios e faculdades da região.

• Advogados Trabalhistas, Orientação sobre Direitos e Contagem de Tempo para aposentadoria

• Formação política e sindical.

• Saúde e Segurança: prevenção, visita técnica, fiscalização
e vigilância aos ambientes de trabalho para garantir a saúde e
segurança dos trabalhadores e trabalhadoras.

SINDICALIZAÇÃO é sinônimo de manutenção de
direitos! Juntos sempre somos MAIS fortes!

PREENCHA A FICHA ABAIXO E ENTREGUE NO SINDICATO:
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