
A partir de 1º de maio pró-
ximo, o preço da diária, dos 
Recantos de Férias I e II dos 
Publicitários, em Barequeça-
ba, será reduzido e no siste-
ma da alimentação somente 
será servido o café da manhã, 
ficando eliminado o almoço e 
a janta e por consequência o 
preço da diária também será 
reduzido, para os associa-
dos.

Com isso, com a redução 
do preço da diária, o associa-

do poderá fazer a opção que melhor lhe convier para sua alimenta-
ção. Os convidados pagarão o preço diferenciado, de conformida-
de com as demais pousadas da praia.

Diante dessa forte crise econômica, essa decisão é positiva para 
as duas partes: a administração do Sindicato e os associados, pois 
ambos terão uma redução nos seus custos sendo que isso permiti-
rá maior frequência dos mesmos nos Recantos de Férias.

Nosso principal objetivo continua sendo atender o maior número 
possível de associados ou não do Sindicato, desfrutando de uma das 
mais lindas e paradisíacas praias do Litoral Norte de São Paulo.
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Recanto de Férias tem novo
sistema de alimentação:

Somente café da manhã
com redução do preço da diária

A DIRETORIA

Barequeçaba
São Sebastião - SP



Pagamentos: Rua Apeninos, 1.025 - Paraíso - São Paulo - SP
Telefones: (11) 5549-2723 / 5571-3441 • Fax: (11) 5549-3964

Site: www.sindicatopublicitariossp.com.br
E-mail: secretariatep@uol.com.br

TABELA DE PREÇOS - Vigência a partir de 01/Maio/2017

SÓCIO
NÃO SÓCIO

INTEGRANTE DA CATEGORIA*

Sócio e/ou Cônjuge,
Filho maior de 18 anos, 
Pai/Mãe/Avós

R$ 70,00

Não Sócio-Integrante e/ou
Cônjuge,
Filho maior de 18 anos,
Pai/Mãe/Avós

R$ 100,00

Filho de 8 a 17 anos R$  60,00 Filho de 8 a 17 anos R$ 80,00

Filho até 7 anos Isento Filho até 7 anos R$ 30,00

CONVIDADOS
Convidado e/ou Cônjuge, Filho maior de 18 anos, Pai/Mãe/Avós R$ 160,00

Filho de 8 até 17 anos R$ 120,00

Filho até 7 anos R$ 30,00

* Trabalha na categoria. É contribuinte, mas não é sócio.

APOSEnTOS DOS REcAnTOS DE FéRiAS

Recanto II Recanto II - Restaurante Recanto II - Dormitório

Recanto II - Churrasqueira Recanto II - Jardim Recanto II - Lazer

Recanto I Recanto I - Churrasqueiras Recanto I - Dormitório

RESERVAS: 


