Colôniade

Férias

REGULAMENTO INTERNO

Diretor Presidente
Rogério José Gomes Cardoso
Uma publicação da FETHESP - Federação dos Empregados
em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo / 2016
Distribuição gratuita - Circulação dirigida
Endereço da Sede Social Américo Gomes da Silva:
Rua Tangará, 220 - Vila Clementino
São Paulo/SP - CEP 04019-030
Tel.: (11) 5549-7799
E-mail: fethesp@fethesp.org.br
www.fethesp.org.br
Siga a FETHESP nas mídias sociais:

2

Bem-vindo à Colônia de Férias da FETHESP!

S

ituada em uma das praias mais visitadas do litoral paulista, a Colônia de Férias da Federação dos Empregados em Turismo e
Hospitalidade do Estado de São Paulo (FETHESP) dispõe de 23
apartamentos, com capacidade para pernoite de até 115 pessoas. A 600
metros do mar, você desfrutará de conforto, segurança, lazer, ambiente
familiar e ainda vai saborear deliciosas refeições.
Os dormitórios são equipados com ventilador de teto, roupa de
cama, banheiro privativo, telas nas janelas, cama de solteiro, cama de
casal e/ou beliches. A colônia também possui piscina, rede de biribol,
bar, churrasqueira, rede de internet wireless em todos os ambientes,
cartões de recarga para celulares, refeitório com ar condicionado, aparelho de karaoke, sala de mamadeira, salão de jogos, sala de TV e
auditório para eventos.
Para hospedar-se é necessário fazer reserva por meio do seu
sindicato ou entidade conveniada. Também recebemos grupos de excursão. Para mais informações entre em contato com a Colônia de
Férias da FETHESP:
Av. dos Sindicatos, 625 – Vila Mirim
Praia Grande/SP – CEP: 11704-650
Tel / Fax: (13) 3494-2579
www.fethesp.org.br | E-mail: coloniadeferias@fethesp.org.br
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LAZER
SALÃO DE JOGOS
O salão possui mesas de sinuca, pebolim e ping pong e seus devidos
equipamentos. Também temos baralho e dominó.
Horário de funcionamento: Das 10h às 22h

SALÃO DE EVENTOS
Também
conhecido
como auditório “Américo Gomes da Silva”,
é utilizado para a realização de eventos e
reuniões.
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Horário
de funcionamento:
A combinar

LAZER
APARELHO DE KARAOKE

VIOLÃO

A televisão localizada ao lado do
bar é equipada com aparelho de
karaoke contendo grande variedade de músicas. A solicitação para
utilização deve ser feita no bar.

Os hóspedes também podem solicitar na recepção um violão para
ser utilizado nas dependências da
colônia de férias.

Horário
de funcionamento:
Das 18h às 22h

Horário
de funcionamento:
A combinar

SALA DE TV
A televisão é equipada com o serviço
de TV via satélite da
SKY. A sala fica no andar térreo, ao lado da
recepção.
Horário
de funcionamento:
Das 10h às 00h
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PISCINA

N

ossa piscina tem 1,20 m de profundidade e também pode ser utilizada por crianças, desde que estejam acompanhadas pelo responsável. A Colônia de Férias da FETHESP não possui salva-vidas.
Para sua melhor estadia, pedimos que se atentem às seguintes normas:
• Ao voltar da praia, passe pelas duchas para retirar o excesso de areia,
bronzeador, etc, antes de entrar na piscina;
• É proibido utilizar óleo bronzeador na área da piscina;
• Não é permitido permanecer na área da piscina com objetos de vidro,
pranchas e similares de isopor;
• Menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis;
• Bolas são permitidas somente após as 18h;
• A rede de biribol deve ser solicitada no bar, das 18h às 22h;
• Não é permitido utilizar brinquedos (Tigrão e Pluto) como boias, pois
são para o uso de crianças pequenas fora da área da piscina.
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• Horário de funcionamento: Das 10h às 21h

ALIMENTAÇÃO

REFEITÓRIO

Horário de funcionamento:

Equipado com ar condicionado
e ventiladores, o refeitório da colônia está preparado para servir
café da manhã, almoço e jantar
aos nossos hóspedes.

Café da manhã: Das 7h30 às 9h

CHURRASQUEIRA

BAR

Fica em área coberta e possui toldo lateral de proteção contra chuva. A utilização pelos hóspedes
deve ser combinada previamente
com a administração da colônia.

Serve drinques, sorvetes e porções. É proibida venda de bebidas
alcoólicas a menores de 18 anos.
Horário de funcionamento:
Das 10h30 às 22h

Almoço: Das 12h30 às 14h
Jantar: Das 18h às 19h30
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SALA DE MAMADEIRA

P

ara oferecer maior conforto e comodidade aos hóspedes com bebês
e crianças pequenas, a Colônia de Férias da FETHESP dispõe
de sala de mamadeira equipada com forno de micro-ondas, geladeira,
pia e utensílios de higiene pessoal.
Pedimos atenção às seguintes normas e recomendações:
• Para sua utilização favor solicitar a chave na recepção / portaria;
• A colônia possui sacos de lixo especiais para o descarte de fraldas,
que podem ser solicitados na recepção.
• Após utilizar a sala deixe-a limpa e organizada, pois haverá acompanhamento e conferência de funcionário(a) da colônia na devolução da
chave;
• Não é permitido guardar bebidas alcoólicas na geladeira, que deve
ser utilizada somente para guardar itens de crianças (danones, leites,
etc.), de preferência em sacolas com identificação de número do apartamento;
• Não nos responsabilizamos pelos itens deixados na sala.
• Horário de funcionamento: 24h
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ACOMODAÇÕES

Área da entrada: Ambiente social
equipado com cadeiras, guardasóis e iluminação.

Saguão: Confortável salão no
andar térreo com sofás e mesa de
centro, ao lado da recepção.

Quartos: Estão mobiliados com camas de casal e/ou solteiro e/ou
beliches. São, ao todo, 23 quartos com banheiro, ventilador de teto, telas
de proteção nas janelas, lençóis, fronhas, travesseiros e cobertores.

Banheiros: Todos os quartos
possuem banheiro privativo para
acomodar melhor os hóspedes.

Lobby: Ambiente do segundo
andar que dá acesso aos quartos
também possui sofás.
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REGULAMENTO INTERNO
1 - Zelar pela conservação do apartamento e demais dependências da
colônia e orientar os seus convidados a terem a mesma conduta, pois
os eventuais danos serão cobrados na conta do titular que fez a reserva:

Taxas para os danos:
Lençol manchado: R$ 25,00
Capa do colchão: R$ 20,00
Colchão rasgado: R$ 250,00
Travesseiro: R$ 35,00

Tela das janelas: R$ 150,00
Toldo
(abaixo da janela): R$ 500,00
Perda de chave: R$ 6,00

2 - Será feita a conferência dos itens do apartamento na entrada e na
saída do hóspede.
3 - Não jogar papel higiênico, absorventes, entre outros objetos no vaso
sanitário;
4 - Ter convívio social e respeitar a moral e os bons costumes;
5 - Observar e cumprir as normas de segurança;
6 - Não perturbar ou provocar queixas dos demais hóspedes, principalmente após as 22h;
7 - Evitar banhos demorados, pois os disjuntores desligam-se após determinado tempo;
8 - Manter a porta trancada e cuidar da chave do apartamento, pois não
nos responsabilizamos por desaparecimento de seus pertences;
9 - A voltagem dos apartamentos é de 220v na Colônia da FETHESP.
Na colônia dos Aeroviários é 110v. Não nos responsabilizamos por equipamentos queimados e demais causas;
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10 - Oferecemos apenas roupa de cama, sendo necessário trazer roupas de banho e higiene pessoal;
11 - Após as refeições colocar os utensílios usados (pratos, copos,
bandejas, entre outros) nos locais indicados;
12 - Os lixos dos apartamentos devem ser colocados nas lixeiras do
corredor do 1º andar;
13 - Para solicitar mais sacos de lixo e papel higiênico dirija-se ao Bar
ou à Recepção;
14 - Não possuímos estacionamento (apenas indicamos) e não nos
responsabilizamos pelos veículos estacionados na frente da colônia.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Portaria: 24h
Recepção: Das 8h às 19h
Sala de TV: Das 10h às 00h
Piscina: Das 10h às 21h
(Menores somente com os pais ou responsáveis)
Bar: Das 10h30 às 22h
Atenção: Acertos de Bar e Hospedagem somente podem ser feitos na
recepção das 8h às 19h
(Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos)
Manutencionistas:
Encarregado: Das 7h30 às 17h
Auxiliar: Das 12h30 às 22h
Refeitório:
Café da manhã: Das 7h30 às 9h
Almoço: Das 12h30 às 14h
Jantar: Das 18h às 19h30

11

NÃO É PERMITIDO
• Entrar com bebidas e caixas de isopor na colônia (temos bar para
atendê-los);
• Permanecer em trajes de banho e/ou sem camisa no refeitório e na
sala de TV;
• Fumar nas áreas sinalizadas como proibidas;
• Manter animais de qualquer espécie na colônia;
• Estender roupas e demais objetos nas janelas;
• Ligar rádios ou outros aparelhos em volume que perturbe os demais;
• Manter nos apartamentos materiais explosivos, inflamáveis, que exalem odor ou que possam trazer riscos à segurança dos demais;
• Utilizar os funcionários da colônia para fazerem serviços particulares;
• Permanecer na colônia sem a pulseira de identificação.
• Modificar móveis dos apartamentos e danificar equipamentos da colônia (louças, paredes, vidros, entre outros). Serão cobrados os prejuízos
apurados;
• Descumprir os horários das áreas de atendimento (sem exceções);
• Permanecer na área da piscina com objetos de vidro, pranchas e similares de isopor;
• Utilizar óleo bronzeador na área da piscina;
• Utilizar brinquedos (Tigrão e Pluto) como boias, pois são para o uso
de crianças pequenas fora da área da piscina.
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VISITE PRAIA GRANDE O ANO INTEIRO!

A

Colônia de Férias da FETHESP fica próxima a várias opções de
lazer. Entre elas, a Feirinha de Artesanato das praias da Aviação
e Caiçara, estátuas de Netuno e de Iemanjá, Fortaleza de Itaipu, Porto
Ézio Dall’Acqua, Festa da Tainha, quiosques, comércio, orla da praia,
rodoviária e shopping center.
Há também outros pontos nas cidades vizinhas, como a Feira
de Doces, em São Vicente, Aquário de Santos e Guarujá, cachoeiras do
Poço das Antas, em Mongaguá, e praia do Guaraú, em Peruíbe.

Pontos Turísticos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portinho
Fortaleza de Itaipu
Praça das Cabeças
Cachoeira do Guariúma
Caminho de Anchieta
Palácio das Artes
Capela de N. Sra. da Guia
Palácio São Francisco de Assis
Praias
Feirinhas de Artesanato

Praias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praia do Forte
Praia do Boqueirão
Praia de Solemar
Praia da Guilhermina
Praia da Aviação
Praia da Tupi
Ocian
Praia da Mirim
Praia do Caiçara
Praia do Imperador

CULTURA & ARTE
Praia Grande conta, desde setembro de 2008, com o Palácio das
Artes, onde ficam o Teatro Municipal Serafim Gonzalez, o Museu
da Cidade, o Foyer Graziela Diaz Sterque, a Galeria de Artes Nilton
Zanotti, um auditório e a sede da Secretaria da Cultura do município, onde há aulas de musicalização, teatro, violão, percussão e
canto.Todos os anos é realizado dentro da programação especial
de fim de ano o Coral de Natal na sacada do Palácio das Artes.
O município também foi cenário para diversas produções artísticas. Algumas cenas do filme Amanhã Nunca Mais foram rodadas
na Cidade Ocian, com a participação de atores como Lázaro Ramos e Fernanda Machado. Outra a usar a cidade como locação foi
a banda Tihuana. O clipe da música “Minha Rainha” foi rodado na
praia da Vila Caiçara.
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GALERIA DE IMAGENS - PRAIA GRANDE
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Créditos: Divulgação, Jairo Marques, Andressa Rafaela, Alexandra Giulietti, Fred Casagrande

O QUE É A FETHESP?

A

FETHESP é a Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo, entidade sindical de grau superior
fundada em 1958. Com sede na capital paulista, a federação representa
legalmente nove categorias profissionais no Estado de São Paulo:
Empregados em Casas de Diversões; Empregados em Empresas de
Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e
Comerciais; Empregados em Empresas de Conservação de Elevadores;
Empregados em Empresas de Turismo; Empregados em Instituições
Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas; Empregados em Institutos de
Beleza e Cabeleireiros de Senhoras; Empregados em Lavanderias e
Similares; Lustradores de Calçados; Oficiais Barbeiros e Similares (Inclusive Aprendizes, Ajudantes, Manicures e Empregados nos Salões de
Cabeleireiros para Homens).
Junto de seus 31 sindicatos filiados, o objetivo da FETHESP é defender
os interesses dos trabalhadores que ela representa, garantindo a eles
melhores condições de trabalho. Isso inclui a luta por salários e benefícios cada vez melhores, ambiente de trabalho saudável, carga horária
compatível (jornada de 40 horas semanais), além de medidas relacionadas à Medicina, Saúde e Segurança no Trabalho, entre outras.
Oferecemos aos trabalhadores atendimento jurídico, consulta e orientação trabalhista, realização do ato homologatório, fechamento de Convenções e Acordos Coletivos, Colônia de Férias, e muito mais.
Faça parte da família FETHESP!

Baixe o aplicativo
da FETHESP
para smartphone
Disponível gratuitamente para
as plataformas Android e IOS.
Digite “fethesp” no campo
de buscas da Google Play
Store ou da Apple Store
para baixar o APP
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“EXPLORE O TURISMO,
NÃO O TURISTA”

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM TURISMO
E HOSPITALIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sindicalismo é coisa séria

Venha com sua família e amigos desfrutar de momentos
de grande lazer em nossa Colônia de Férias!
Av. dos Sindicatos, 625 - Praia Grande/SP - CEP: 11704-650
Tel: (13) 3494-2579 | Fax: (13) 3494-2401
E-mail: coloniadeferias@fethesp.org.br
www.fethesp.org.br
Filiada à

