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Um total de R$ 2.695.891,58 para 423 ex-funcionários. O Sincomer-
ciários de Guarulhos agradece aos trabalhadores do Seta Super-
mercados que, após serem dispensados sem direitos, confiaram 
no sindicato, para que o departamento jurídico buscasse a devida 

reparação.

Veja na Página 07

Confira na Página 03

SINDICATO ATUA E EX-EMPREGADOS DO 
SETA RECEBEM MILHÕES DE REAIS

A 9ª edição do “Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida” 
reuniu mais de duas mil mulheres, no dia 15/03, em Avaré. Uma 
caravana de comerciárias de Guarulhos compareceu ao evento 
que celebrou o Dia Internacional da Mulher. O tema foi “Basta!”, 

com foco na violência contra a mulher e o feminicídio.

A futura diretoria do Sincomerciários de Guarulhos, liderada pelo atual presidente, Walter dos Santos, foi eleita com 98,60% dos votos 
dos trabalhadores no comércio que compareceram às urnas. A eleição ocorreu nos dias 26 e 27 de fevereiro e contou com o apoio e 
fiscalização de outros sindicatos de comerciários e de autoridades, como o Dr. Julio Kobe, delegado de polícia, Carlos Hiroshi, oficial 

de justiça e o bombeiro Caldas.

LUTAS FEMININAS SÃO TEMA DO
“MULHER VALORIZADA”

WALTER DOS SANTOS É REELEITO COM MAIS DE 98% DOS VOTOS
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AGRADECIMENTOS

Quero agradecer aos comerciários de Guarulhos e região pelo voto de 
confiança depositado na diretoria eleita nos dias 26 e 27 de fevereiro. 
Recebemos mais de 98% dos votos e sabemos da responsabilidade que 
isso significa, mas com dedicação e apoio da categoria, dos companheiros 
e funcionários, conseguiremos êxito nos nossos objetivos.
Trabalhamos muito e sempre buscamos preservar e ampliar os direitos  
dos comerciários. Há anos discutimos com os patrões para conseguir re-
ajustes salariais e cláusulas que garantam benefícios à categoria, depois 
fiscalizamos o seu cumprimento, denunciando quando isso não ocorre, ou 
acionando os maus empregadores na Justiça Trabalhista, obtendo, em 
várias ocasiões, resultados expressivos, como é o caso do Seta Supermer-
cados, objeto de matéria nesta edição, cuja condenação rendeu milhões 
de reais aos ex-empregados que não tiveram o seu direito respeitado.
E mais, sentamos à mesa com os variados níveis de governo e 
defendemos leis que beneficiem a categoria, bem como combatemos 
outras que iriam nos prejudicar.

Por outro lado, sempre procuramos oferecer melhores condições de vida 
aos nossos associados, proporcionando tratamento odontológico gratuito, 
firmando convênios de descontos com os mais variados ramos de ativi-
dade, oferecendo auxílios em momentos economicamente mais difíceis, 
como é o caso do kit-bebê e mantendo uma Sede Campestre que é con-
siderada entre as melhores do Brasil, isso para não falar dos modernos 
Centros de Lazer da Fecomerciários, em Praia Grande e Avaré.
Isso tudo sempre foi feito porque a nossa legitimidade decorre do re-
conhecimento dos comerciários ao nosso trabalho. Passei a minha vida 
como comerciário e decidi concorrer e assumir a presidência do Sincomer-
ciários de Guarulhos, cargo para o qual agora fui reeleito, após perceber 
a necessidade de termos uma entidade que, de fato, se preocupasse com 
as necessidades da categoria e foi isso que busquei até hoje.
Ficamos muito contentes com a participação dos comerciários pelo fato 
de que, apesar de apenas uma chapa estar inscrita, fizeram questão de 
votar, por terem consciência da necessidade desse sufrágio para que nos-
so trabalho seja revestido da legitimidade necessária à representação da 
categoria.
Os desafios são grandes. Os trabalhadores e os sindicatos estão sendo 
duramente atacados pelo governo de Bolsonaro, que está aprofundando 
o projeto neo liberal de Michel Temer. Precisaremos de muita força e con-
tamos com a participação de todos nessa resistência. O que está em jogo 
agora é a garantia de empregos dignos para nós e nossos filhos e uma 
aposentadoria que nos permita ter uma velhice decente.
Que Deus nos dê a sabedoria necessária para exercer o mandato que nos 
foi passado e enfrentar os tempos que virão. A todos os comerciários de 
Guarulhos, Arujá, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Santa 
Isabel, meu muito obrigado!!!

As homologações no sindicato são feitas das 9h às 17h30 e
devem ser marcadas com 2 dias de antecedência.

O Departamento Jurídico está à sua disposição,
de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Guarulhos, Arujá e Santa Isabel
Ligue: (11) 2475-6565

Itaquá, Poá e Ferraz
Ligue: (11) 4642-0792

BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

Base Territorial: Guarulhos - Arujá - Ferraz de Vasconcelos - Itaquaquecetuba - Poá - Santa Isabel
Guarulhos: Rua Morvan Figueiredo, 65 - 7º andar, Centro - Cep 07090-010 - tel.: (11) 2475-6565
Itaquá: Rua Guilhermina Maria Conceição, 79, Centro - Cep 08570-640 - tel.: (11) 4642-0792 (atende Itaquá, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Santa Isabel)
Diretoria Efetiva: Walter dos Santos – presidente; Luciano Paula Leite; Raimundo dos Santos; José Carlos da Costa; Shirley de Carvalho Silva; José de Almeida Araújo; 
Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Paulo Sergio Falcão de Oliveira; Luiz Ferreira Neto; Norma Suely Paes Pinto; Ana Maria da Silva Brito; Patrícia Brandão 
de Aquino; Valéria de Faria Bonfim; Edson Jesus de Carvalho e Maximino Pereira Xavier
Projeto Gráfico/ Diagramação: Edgard Catão – Revisão: Maria Helena Rodrigues – Jornalista Responsável/ Fotos: Alex Pereira
imprensa@comerciariosdeguarulhos.org.br | www.comerciariosdeguarulhos.org.br | Twitter: @comerciariosgru | Facebook: Sincomerciários de Guarulhos
Impressão: Hawaii Gráfica e Editora
Os artigos assinados e publicados nesse informativo expressam exclusivamente a opinião de seus autores

Walter dos Santos
Presidente
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NOVA DIRETORIA É ELEITA COM MAIS
DE 98% DOS VOTOS

A futura diretoria do Sincomerciários de Guarulhos (base  
territorial: Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Poá e Santa Isabel), liderada pelo atual 
presidente, Walter dos Santos, foi eleita com 98,60% dos 
votos dos trabalhadores no comércio que compareceram 
às urnas.
A posse dos novos diretores acontecerá no segundo 
semestre, em data a ser divulgada.
A eleição ocorreu nos dias 26 e 27 de fevereiro e 
contou com o apoio e fiscalização de outros sindicatos de 
comerciários, como o da capital, representado por seu vi-
ce-presidente, José Gonzaga da Cruz, do Sincomerciários 
de São José dos Campos, por seu presidente Eurípedes 
Gonçalves, pelo Sincomerciários de Caraguatatuba, por 
sua presidente, Lucelena Firmino e integrantes da diretoria 
de outros Sincomerciários, como o de Mogi das Cruzes e 
Jundiaí. A Fecomerciários (Federação dos Empregados no 
Comercio do Estado de São Paulo) também apoiou e 
fiscalizou o pleito, enviando seus representantes.
A eleição transcorreu em tranqüilidade e isso também 
ocorreu graças também ao empenho de funcionários, 
diretores e dos representantes dos Sincomerciários que 
deram suporte e passaram com as urnas de votação em 
várias cidades da base do sindicato.
Os comerciários, mesmo sabendo que apenas uma 
chapa se inscreveu, fizeram questão de votar, por terem 
consciência da necessidade do sufrágio para que o tra-
balho seja revestido da legitimidade necessária para o 

exercício da representação dos trabalhadores no comercio.
Após a apuração, o resultado foi anunciado por Julio 
Kobe, delegado de Policia Civil, que presidiu a mesa de 
apuração.
Depois do anúncio do resultado, Walter dos Santos 
pediu a palavra para agradecer à organização e ao apoio 
de todos, lembrando sua trajetória e pontuou os desafios 
a serem enfrentados partir de agora.
José Gonzaga da Cruz, vice-presidente do Sincomerci-
ários São Paulo, elogiou o trabalho desempenhado por 
Walter dos Santos e disse que sua história é exemplo de 
dedicação e honestidade no meio sindical.

O grupo que dirigirá o Sincomerciários de Guarulhos no próximo mandato é formado por antigos e novos diretores, com 
a seguinte composição:
DIRETORIA : Walter dos Santos - presidente; Luciano Paula Leite; Raimundo dos Santos; Edson Dias de Carvalho; Shirley de Carvalho Silva.
DIRETORIA - SUPLENTES : Norma Suely Paes Pinto; Ana Maria da Silva Brito; Edilene Maria da Silva Paes; Paulo Glautiero Jacob; 
Ana Cristina Barbosa da Silva.
CONSELHO FISCAL : José de Almeida Araújo; Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos.
CONSELHO FISCAL - SUPLENTES : Valéria de Faria Bonfim; Paulo Sergio Falcão de Oliveira; Maximino Pereira Xavier.

A mesa apuradora conta os votos

Euripedes Gonçalves,  cumprimenta Walter dos Santos Gonzaga discursa sobre o resultado
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O Sincomerciários de Guarulhos agradece aos trabalha-
dores do Seta Supermercados que, após serem dispensa-
dos sem receberem os seus direitos, confiaram no sindi-
cato e passaram procurações para que o departamento 
jurídico buscasse os seus direitos.
Hoje, o Sincomerciários de Guarulhos tem o prazer de 
anunciar que todos os comerciários que compareceram, 
aderiram à ação e tinham direito a verbas rescisórias, 
receberam o que lhes era devido graças à atuação do 
departamento jurídico do sindicato. 
Em Guarulhos, 130 empregados receberam um total 
de R$ 397.634,33. Em Itaquaquecetuba, 293 emprega-
dos receberam 2.298.257,25. Ou seja, um total de R$ 
2.695.891,58 para 423 funcionários.
E, mais, outras centenas de empregados que buscaram 

O Sincomerciários de Guarulhos organizou  no dia 26 de 
fevereiro, assembleia geral dos trabalhadores do Sonda 
Supermercados, na filial da Vila Barros. A equipe do sin-
dicato falou sobre as vantagens que os trabalhadores 
sindicalizados têm, com muito ganho de qualidade de 

SINDICATO ORGANIZA ASSEMBLEIA DE TRABALHADORES
DO SONDA SUPERMERCADOS

vida para eles suas famílias, bem como foram discutidos 
muitos direitos previstos na Lei e na Convenção Coletiva 
e regras da contribuição assistencial.

DISPOSIçãO E LUTA CONTRA A RETIRADA DE DIREITOS!

Assembleia realizada com trabalhadores do Seta supermercados, com convocação 
para que aderissem ao processo movido pelo Sincomerciários de Guarulhos

advogados particulares também se beneficiaram da 
atuação do sindicato na Justiça e receberam o que 
tinham direito.
O Dr. Jorge Bascegas, advogado do Sincomerciários de 
Guarulhos, que foi o responsável por essas ações, come-
morou: “Essa é uma grande vitória do Sincomerciários 
de Guarulhos, agradecemos a confiança que os comer-
ciários prejudicados por essa empresa nos depositaram. 
Agimos imediatamente quando verificamos que a Seta 
desrespeitou todos os direitos dos funcionários. Não po-
demos admitir isso. Em caso de qualquer desrespeito, 
os comerciários devem procurar imediatamente o sindi-
cato, que buscará que sejam garantidos os direitos, seja 
por negociação, seja por via judicial quando necessário, 
como foi neste caso”, afirmou o Dr. Jorge Bascegas. 
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SINCOMERCIÁRIOS FECHA MAIS
ACORDOS DE PLR

A Justiça do Trabalho homologou mais acordos de 
PLR – Participação nos Lucros e Resultados.
Desta vez, os acordos foram feitos com as empresas 
Empório Alex, Paraíso calçados e Toronto calçados e 
Roleta Calçados, todas localizadas em Guarulhos, e bene-
ficiam vários funcionários dessas empresas.
A nova vitória vem de um acordo proposto em sede 
judicial pelo advogado Jeferson Mazim, do corpo jurídico 
do sindicato.

LUTA CONSTANTE
O Dr. Jeferson destaca o trabalho contínuo em prol da 
categoria: “No mês passado já conseguimos a homo-
logação de um acordo com a Kallan Calçados e esta-
mos aguardando o julgamento definitivo de ações con-
tra empresas que se recusaram a pagar a Participação 
nos Lucros e Resultados e não chegaram a um acordo 
conosco, como a Armarinhos Fernando e a M Officer. 

É uma luta constante para que os comerciários tenham 
seus direitos respeitados, porque a PLR está prevista 
em Convenção Coletiva conquistada pelo sindicato, é 
um direito”, afirma o Dr. Jefferson.

É grande a resistência à Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) 06/2019 que propõe mudanças profundas 
no sistema previdenciário brasileiro. Apresentada pelo 
presidente Bolsonaro, dia 20 de fevereiro, ao Congresso 
Nacional, a PEC, considerada perversa pelo movimento 
sindical, tem 17 pontos extremamente nocivos aos traba-
lhadores da ativa e aposentados. São eles:
1. Idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres;
2. Trabalhadores rurais e professores terão idade mínima de 

60 anos;
3. Aposentadoria integral será paga apenas para quem contri-

buir por 40 anos;
4. Contribuição mínima de 20 anos;
5. Novo cálculo do benefício não exclui menores contribuições e 

será de 60% da média para quem contribuir 20 anos;
6. Com a soma de tempo de contribuição mais idade, mulher 

terá aposentaria integral ao atingir 100 anos e homem, 105 
anos (regra de transição até 2033 e 2028, respectivamente);

7. Idade mínima pode aumentar quando expectativa de vida 
crescer;

8. Pensão por morte reduz para 60% do valor total;
9. Contribuição pode chegar a 14% no setor privado e até 22% 

no setor público;
10. Trabalhador rural contribuirá com o mínimo de R$ 600,00 

anuais, independente de sua produção;
11. BPC para idosos de 60 a 70 anos será de apenas R$ 400,00;
12. Reduz aposentadoria por invalidez para 60% da média;

17 PONTOS MAIS CRÍTICOS DA
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

13. Previdência poderá ser alterada por lei complementar e não 
mais por emenda constitucional (Desconstitucionalização);

14. Aposentado que trabalha perderá direito aos 40% de multa 
do FGTS ao ser demitido;

15. Proposta abre espaço até mesmo para tributação do 
vale-refeição;

16. Proibição de acúmulo de pensões integrais;
17. Instituição do sistema de capitalização, no qual o valor da 

aposentadoria depende da poupança individual de cada 
trabalhador.
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SAÚDE

ERGONOMIA
É SAúDE

Segundo o Ministério do Traba-
lho, o Brasil é hoje o país onde 
a cada 48 segundos acontece 
um acidente de trabalho e a cada 
3h38 um trabalhador perde a vida 
pela falta de prevenção à saúde 
e à segurança do trabalho, o que 
o coloca como quarto no ranking 
mundial de acidentes do trabalho.
Mesmo distantes das máquinas 
pesadas das grandes indústrias 
e dos altos andaimes da Cons-
trução Civil, os trabalhadores no 
comércio fazem parte relevante 
dessas estatísticas.
No comércio, o que acidenta, 
estressa e mutila, são as condi-
ções precárias oferecidas pelas 
empresas. A propósito destas 
condições precisamos falar sobre 
ERGONOMIA.

O qUE É ERGONOMIA? 
O principal conceito sobre esse termo que vem do grego 
(ergo = o trabalho e nomos = a lei ou normas) se aplica à 
qualidade de adaptação do equipamento ao ser humano 
(nunca o contrário), proporcionando um eficaz manuseio 
e evitando um esforço extremo do/a trabalhador/a na exe-
cução do trabalho.
As lesões por esforço repetitivo (LER) e os Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são 
dois dos problemas físicos mais comuns que podem cau-
sar limitações ou mesmo incapacidade definitiva para o 
trabalho.
Utilizar soluções ergonômicas no local de trabalho é uma 
iniciativa que pode aumentar significativamente os níveis 
de satisfação, eficácia e eficiência do trabalhador.
Empresas, sobretudo supermercados, que adotam boas 
práticas ergonômicas, como a utilização de equipamen-
tos e ambientes adaptados às normas, palestras sobre 
postura correta e seções de alongamento promovidas ao 
longo do dia, além de atender a legislação vigente, redu-
zem despesas com saúde, multas e até com processos 
trabalhistas.
No Brasil, existem várias normas regulamentadoras para 
o mundo do trabalho e dentre as quais está a NR-17 MTE 
que em seu parágrafo 1º define muito bem o tema.
Esta Norma Regulamentadora visa estabelecer parâme-
tros que permitam a adaptação das condições de traba-
lho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, 

de modo a proporcionar um máximo de conforto, segu-
rança e desempenho eficiente.
Mesmo com a legislação em plena vigência, com a vigi-
lância constante das CIPAS (Comissões internas de pre-
venção de Acidentes), é comum verificarmos o descum-
primento da lei por parte de empresas. E dessa forma 
crescem assustadoramente em nosso país os casos de 
acidentes, afastamentos e mortes de trabalhadores/as.
O Sincomerciários de Guarulhos está atento a essa rea-
lidade e tem buscado orientar trabalhadores e empresas 
sobre o cumprimento da legislação e as vantagens que 
isso traz para empresas e funcionários. Entretanto, cada 
trabalhador/a é fiscal de suas próprias condições de traba-
lho, portanto, é necessário resistir às condições inseguras  
e ao descumprimento da lei. Mais que isso, informe ao 
Sincomerciários qualquer procedimento que coloque 
em risco a integridade física e psicológica dos/as 
trabalhadores/as.  |  Sincomerciários: Tel 11 2475-6565  |

DICAS DE ERGONOMIA
< Manter a altura da mesa de trabalho igual a do cotovelo do 

usuário na posição sentada.
< A altura da cadeira deve permitir que os joelhos 

fiquem dobrados em 90º com os pés apoiados no chão.
< O encosto da cadeira deve estar no início da região dorsal, 

apoiando a região lombar sem pressioná-la.
< Se a cadeira não possuir apoio para os braços, a mesa 

deve ter espaço para apoiá-los.
< Os olhos do usuário de computador devem estar a no 

mínimo 30 cm do monitor, sendo que o ideal é 65cm.
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LUTAS FEMININAS SÃO TEMA DO
“MULHER VALORIZADA”

A 9ª edição do “Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida” 
reuniu mais de duas mil mulheres, no dia 15/03, no Parque 
Aquático do Centro de Lazer da Fecomerciários em Avaré.
Uma caravana com dezenas de comerciárias de Guarulhos 
compareceu ao evento que celebrou o Dia Internacional 
da Mulher, comemorado anualmente em 8 de março. O 
tema foi “Basta!”, com foco na violência contra a mulher 
e o feminicídio.

RETROCESSO
O presidente da Fecomerciários, deputado federal Luiz 
Carlos Motta, falou que as reformas trabalhistas, da Previ-
dência e da Medida Provisória 873, que dificulta a cobran-
ça da contribuição e asfixia os sindicatos, têm por objetivo 
impor o retrocesso na relação capital-trabalho. Ele disse 
que como deputado federal irá resistir à retirada de direi-
tos das trabalhadoras e alertou sobre o risco delas não se 
aposentarem se a reforma da Previdência for aprovada.

LUTAS FEMININAS
A secretária da Mulher da Federação, vereadora Márcia 
Caldas, presidente do Sincomerciários de São José do Rio 
Preto e coordenadora executiva do evento, liderou as pre-
sidentas de sindicatos filiados. Para elas, um evento as-
sim desperta a confiança na mulher para lutar em relação 
às agressões sofridas em suas casas, nas ruas, nos meios 
de transporte e no ambiente de trabalho.
Maria Bernadete Lira Lieuthier, diretora de políticas para 
mulheres da Confederação Nacional dos Trabalhadores no 

Comércio (CNTC), representou o presidente Levi Fernan-
des Pinto. Ela disse que os direitos trabalhistas e previ-
denciários das mulheres estão ameaçados por propostas 
que vão contra a Constituição Federal.
A major PM Denice Santiago Santos do Rosário, coman-
dante da Ronda Maria da Penha, operação da Polícia Mili-
tar da Bahia que acompanha mulheres vítimas de violência 
doméstica, fez uma palestra sobre violência física, moral, 
patrimonial, sexual e psicológica.

ENCERRAMENTO E PARqUE AqUáTICO
Vídeo sobre o sofrimento da mulher vítima de assédio no 
ambiente de trabalho encerrou o evento. Após, as mu-
lheres foram se divertir no Parque Aquático do Centro de 
Lazer da Fecomerciários. O dia ainda teve apresentação 
do sexteto “As Valkírias”, da cantora Bia Ferraz e do gru-
po Falamansa. Também foram realizados mais de setenta 
sorteios de brindes oferecidos por sindicatos filiados.

DELIBERAçõES APROVADAS POR UNANIMIDADE

1. Combater a Reforma da Previdência (PEC 06/19), uma vez que ela 
pune, principalmente, as mulheres. Não queremos trabalhar 
mais e ganhar menos!

2. Por meio das 12 Regionais da Federação realizar nos Sincomerciários 
e nos Sinprafarmas agendas que ouçam as reivindicações e as denún-
cias das mulheres. queremos ser ouvidas, vistas e respeitadas.

3. Já passou da hora do Brasil acabar com toda e qualquer forma de de-
sigualdade e discriminação. Pelo fim da violência física e psicológica e 
dos assédios sexual e moral. queremos respeito, mais delegacias 
da mulher e casas de acolhimento. A Lei Maria da Penha tem 
que ser cumprida. Feminicídio deve ser combatido com rigor.

4. Maior participação das comerciárias no sindicalismo e na política. É 
preciso incentivar a sindicalização e aprimorar a consciência políti-
ca das mulheres. Unidas, ocuparemos os espaços sindicais e 
políticos para a construção do Brasil que queremos.

5. Geração de empregos formais às mulheres, com direitos garantidos 
e pagamento de salários justos. Somos trabalhadoras, precisa-
mos conquistar o espaço que cabe a nós no local de trabalho.

Dezenas de comerciárias de Guarulhos saíram bem cedo da cidade, em um 
ônibus fretado, para chegarem a tempo do início do evento que celebra o Dia 

Internacional da Mulher, comemorado anualmente em 8 de março.



NORMAS DE FUNCIONAMENTO

•	 Cada	 comerciário	 associado	 pode	 levar	 até	
cinco convidados. Cada convidado paga, na 
portaria da sede campestre, taxa de utiliza-
ção de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Crianças 
convidadas, com até 10 anos de idade, entram 
gratuitamente.

•	 Entrada	gratuita	para	pai	e	mãe	do	comerciá-
rio associado.

•	 Nas	piscinas,	o	acesso	só	é	permitido	com	tra-
jes de banho.

•	 Para	frequentar	a	sede	campestre,	é	necessá-
rio estar em dia com as mensalidades e apre-
sentar as carteirinhas de sócio e dependentes.

•	 Caso	 haja	mensalidades	 em	 atraso,	 o	 acerto	
das mesmas poderá ser feito na sede do Sin-
dicato, através do pagamento dos boletos nas 
agências bancárias ou, ainda, na recepção da 
Sede Campestre.

•	 Abre	aos	sábados,	domingos	e	feriados,	das	9h	
às 17h.

•	 O	acesso	ao	pesqueiro	ocorre	exclusivamente	
por dentro da Sede Campestre, após a identifi-
cação na portaria.

Você gosta de futebol, então a sede campestre 
é o lugar ideal. O local conta com um campo 
gramado e uma quadra de futebol society, de 
grama sintética e coberta. Junte a sua turma de 
comerciários associados e combine um jogo no 
próximo final de semana. Depois do jogo vocês 
poderão fazer um merecido churrasquinho.
Enquanto isso, a sua família poderá se diver-
tir no complexo aquático, que conta com uma 
piscina infantil, duas para adultos e toboágua, 
no playground, no videokê, no pingue-pongue ou 
em outras atividades no salão de jogos.
Além disso tudo, ainda tem a facilidade de uma 
lanchonete e, para quem gosta de tranquilidade, 
um grande e tranquilo pesqueiro.
O estacionamento é amplo, para maior comodi-
dade dos freqüentadores do local.
Com acesso fácil, pela Estrada municipal de 
Arujá ► Santa Isabel ► Km 56 ► no bairro 
Cafundó, você chega rapidinho e não tem como 
se perder.
O ambiente familiar tranquilo e seguro, só 
contribuem para que a cada final de semana, 
mais e mais associados passem o dia na sede 
campestre.
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