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O verão está chegando e 
nada melhor do que curtir a 
temporada mais quente do 
ano em um Clube de Campo 
repleto de opções de lazer.

Por isso, o Sindicato dos 

Vigilantes de Barueri firmou 
uma parceria com o Simtrate-
cor. Ago ra os vigilantes têm à 
sua disposição uma opção ba-
rata e divertida a poucos qui-
lômetros de casa.

Localizado a 30 minutos de 
Barueri, o clube é uma ótima 
opção para o vigilante que 
quer aproveitar o dia de des-
canso gastando pouco e sem 
ter que deslocar para longe.

14 Chalés (para até 13 pessoas cada) – com churrasqueiras individuais;
1 Salão de Festas ( capacidade para aproximadamente 300 pessoas);
1 Piscina grande (capacidade para aproximadamente 700 pessoas);
1 Lanchonete (apenas lanches e bebidas);
Playground;
Salão de Jogos;
Pesqueiro e muito mais.

Veja as opções de lazer:

Associado do 
sindicato só paga

R$ 10 por dia

Convidados só 
pagam R$ 20

 por dia*
*por pessoa



Como utilizar o clube de campo 
dos Vigilantes de Barueri

Para ou usar o Clube de Campo é muito simples e não 
tem burocracia. É só se dirigir ao Sindicato dos Vigilantes de  
Barueri ou ligar (11) 4706-1211 / 4163-4138 / 4198-7115

Veja o mapa de como chegar

Barueri

Estrada Engenheiro Renê Benedito

Reserva do chalé 
R$ 30 por dia

*necessário 
reserva antecipada

O Clube de Campo está localizado na Estrada Taxaquara, 900, São João Novo – São Roque. 
Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira das 8 às 16 horas e de sábados, domingos e feriados das 7 ás 18 horas

É obrigatório retirar a autorização na sede do sindicato

Vigilante, não fique de fora. Venha curtir bons momentos 
de lazer juntamente com sua família!


