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SINDCOP conquista
clube de campo e
colônia de férias
para filiados
A diretoria do SINDCOP firmou uma parceria com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos e Serviços de Saúde de Bauru (Seessb) que permite aos filiados usufruir de um clube
de campo e de uma colônia férias, esta última, localizada no litoral. O convênio já está valendo. O
filiado que tiver interesse deve procurar a sede do SINDCOP para fazer a carteira de sócio.
Segundo o diretor jurídico do SINDCOP, Gilson Pimentel Barreto, esse convênio atende uma
antiga necessidade da categoria, que é a falta de opções de lazer.
“Agora o filiado tem onde aproveitar feriados, finais de semana e férias ao lado da família, por
preços bem baixos. Entendemos que nosso trabalho também consiste em contribuir com a melhora da qualidade de vida de nossos associados”, disse o diretor.
A parceria firmada pelo SINDCOP consiste na cessão de uso do clube e da colônia de férias
do Seessb, para seus filiados e dependentes. O Clube de Campo fica em Piratininga e oferece
três piscinas de adulto e uma infantil, campo de futebol, quiosques com churrasqueiras,
playground, apartamentos e salão de festas, numa área verde privilegiada.
Para fazer uso do Clube de Campo e da Colônia de Férias. individualmente, o filiado pagará
apenas uma taxa de R$ 15,00, por mês. Se quiser usar com a família, a taxa é de R$ 20,00.
Pagando esse valor o filiado também terá direito a usar a Colônia de Férias do Seessb,
localizada na Praia Grande. A colônia, fica na Avenida dos Sindicatos, a duas quadras da praia,
e oferece hospedagem, café da manhã, almoço e jantar, por R$ 35,00 a diária. Para fazer uso
da colônia é preciso fazer reserva com antecedência.
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