
VIAJAR É TUDO DE BOM!

PARA ONDE VOCÊ 
QUER VIAJAR?

CONFIRA TODOS NOSSOS DESTINOS E APROVEITE!

> POUSADA MARIA FARINHA
Apartamentos para até 3 pessoas 
com varanda privativa e rede 
A MENOS DE 5 MINUTOS DA PRAIA DO RESENDE 
Estacionamento, Piscina, Recepção 24h, Salão de Jogos, Wifi...

saiba mais na página 5

turismo



PARA ONDE 
VOCÊ QUER IR?

A gente tem tudo o 
que você precisa para 

se divertir viajando!

REALIZE 
A VIAGEM DOS 
SEUS SONHOS!

Pagamento via 
cartão de crédito 

ou boleto* 
*Mediante análise.

ATÉ 10% 
DE DESCONTO 

Nossas parcerias de hospedagem, passeios, excursões e 
ingressos podem ser pagas no débito em conta e principais 
bandeiras de cartões de crédito e débito. Compras com 
agências e operadoras podem ser pagas com cartões de crédito 
e boleto sujeito à análise. Para aproveitar todos os benefícios, 
cotações e aquisições de pacotes devem ser feitos com o 
nosso Departamento de Turismo. Reservamo-nos o direito de 
qualquer erro de digitação ou impressão. Imagens ilustrativas. 

COMPRE 
SEU

INGRESSO 
COM A 

GENTE!

> UNIDADES CONVENIADAS / SÃO PAULO/SP
 
CVC AVENIDA SÃO LUIS > Av. São Luis, 187 / Centro
> Seg. a sex. das 9h às 18h e sáb. das 9h às 13h
 
CVC SHOPPING LIGHT > R. Coronel Xavier de Toledo, 23-  1º andar - Loja 213 / Centro
> Seg. a sáb. das 10h às 22h e dom. das 14h às 20h
 
CVC HIPER EXTRA MOOCA > R. Javari, 403 - Loja 1A / Mooca
> Seg. a sáb. das 9h às 20h e dom. das 9h às 13h

Parcerias com agências de viagens e operadoras de turismo

VIAJE TRANQUILO!

assetj.online/reserva
 [11] 96405.2276 [11] 3291.4077

turismo@assetj.org.br

FAÇA SUA RESERVA 
E GARANTA  SUA DIVERSÃO!

turismo

 Pacotes Nacionais e Internacionais / Hospedagens 
Passagens / Cruzeiros / Resorts / Seguro Viagem

Locação de Veículos / Viagens de Intercâmbio
Ingressos para Parques e Atrações em todo o mundo

Milhares de associados e associadas já tiveram as melhores 
experiências ao utilizar nossos serviços em turismo.
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Excelente localização a menos de 7 minutos da 
Praça Adhemar de Barros, principal cartão postal 
da cidade. Todos os quartos possuem varanda e 
vista panorâmica, com ventilador, TV, frigobar, Wifi e 
acolhem até 3 pessoas com café da manhã, almoço 
e jantar.  O Hotel possui salão de jogos, american 
bar, academia, sala de banhos temáticos, centro de 
spa, brinquedoteca, fraldário e estacionamento.

DESTINO
Águas de Lindóia é considerada estância hidromineral pelo 
estado de São Paulo, dispondo de clima tropical de altitude 
em boa parte do ano. Suas principais atrações turísticas 
estão relacionadas às montanhas e às propriedades das 
fontes das águas espalhadas por toda a cidade.

Hotel Estância Sopro do Vento
Localizado no coração da cidade, o Hotel dispõe 

de área de 11 mil metros quadrados.  
São chalés privativos com capacidade para até 

seis pessoas com café da manhã, ventilador, TV, 
frigobar e Wifi. O hotel possui mini playground, 

campo de futebol, quadra de vôlei de areia e 
estacionamento.

ANALÂNDIA / SP

CHURRASQUEIRA PET
FRIENDLY

HIDRO-
MASSAGEM

PISCINA

RECEPÇÃO 
24h

SALÃO DE 
JOGOS

Pousada das Nascentes 
Vista privilegiada para o Rio Jacaré Pepira, 

onde são realizadas muitas atividades turísticas.  
As suítes temáticas com hidromassagem ou ofurô 

acomodam até quatro pessoas com café da manhã, 
ar condicionado, TV, DVD, frigobar e Wifi. A Pousada 
possui bar, churrasqueira, forno de pizza, sala de TV, 

videokê e estacionamento.

BROTAS / SP 

Pousada Doce Vida
Pousada localizada a sete minutos da Vila 

Capivari, principal ponto turístico da cidade e 
considerada a Suíça Brasileira. Os quartos têm 

capacidade para até cinco pessoas com café da 
manhã, TV, frigobar e Wifi. O local possui sala de 

TV e sala de café da manhã com lareira.

CAMPOS DO JORDÃO / SP

Pousada Arandela
A 8 km do centro de Guararema, a Pousada no estilo rural 
oferece suítes e chalés com capacidade para até quatro 

pessoas. Todas as acomodações possuem varanda 
e vista para o lago, com café da manhã, chá da tarde, 

frigobar, chuveiro à gás, ventilador, TV e Wifi.  
O local  possui mesa de bilhar, pedalinho, lago para pesca 

esportiva e espaço para eventos com ilha exclusiva.

GUARAREMA / SP 

Parque Hotel Lambari 
Os quartos acomodam até 4 pessoas, incluindo  

café da manhã, almoço, jantar e possuem ventilador, 
TV, frigobar e wifi. O hotel oferece área de lazer 

completa com piscinas, playground, fazendinha, 
salão de jogos, lago, quadras esportivas, pista para 

caminhada, estacionamento e programação de 
festas temáticas.

LAMBARI / MG 

Chalés Parque Aquático
A Pousada possui suítes com vista panorâmica, que  

acomodam até seis pessoas com café da manhã, 
com ventilador, TV, frigobar e Wifi. Estrutura com 
lanchonete, restaurante, piscinas adulto e infantil, 
playground, campo de futebol, quadra de vôlei de 
areia, mini bar, jardim, lago para pesca, área para 

caminhada e estacionamento.

LINDÓIA / SP

ÁGUAS
DE
LINDÓIA
INTERIOR DE SÃO PAULO

> Panorama Hotel & Spa

HIDRO-
MASSAGEM

AR 
CONDICIONADO

PISCINA SALA ZEN SAUNA

PET
FRIENDLY

HIDRO-
MASSAGEM

PISCINA

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

PET
FRIENDLY

SALA DE
MASSAGEM

AQUECEDORACESSIBILIDADE BARAR 
CONDICIONADO

ESTACIO-
NAMENTO

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

ESTACIO-
NAMENTO

PISCINA

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

PISTA PARA 
CAMINHADA

CHEZ 
RAPHAEL

RESTAURANTE ACADEMIA

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

RECEPÇÃO 
24h

SALÃO DE 
JOGOS

SAUNA CHURRASQUEIRA

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

REDÁRIO

RECEPÇÃO 
24h

SALÃO DE 
JOGOS

Hotel construído próximo ao Parque das Águas de Lambari. 
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A menos de 8 minutos a pé do centro histórico, 
todas as suítes possuem varanda e acolhem até 

três pessoas com café da manhã, ar condicionado, 
aquecedor, frigobar, Wifi e berço. A Pousada 

ecológica conta com aquecimento solar, água de 
poço e compostagem de resíduos. Possui spa 
com ofurô coberto e em área externa, solário, 
estacionamento e área para fogueiras e luais.

Pousada Esmeralda
Excelente localização a menos de 2 minutos dos 

Thermas dos Laranjais, principal atrativo da cidade 
de Olímpia. Os quartos acolhem até cinco pessoas 

com café da manhã, ar condicionado, TV, sala do 
bebê, Wifi, berço, guarda-roupas, secador de cabelo 

e ferro de passar roupas. 

OLÍMPIA / SP

Hotel Vila Real 
O Hotel está localizado na Praça Pedro Sanches, o 
coração de Poços de Caldas, com coreto, palco e 

Monumento ao Brasil, símbolo da cidade. As suítes 
do Hotel acomodam até cinco pessoas com café da 

manhã, ventilador, TV e Wifi. A estrutura do Hotel 
conta com restaurante para eventos de grupos e 

salão de jogos.

POÇOS DE CALDAS / MG

Clube de Campo Jofisa
Localizado a apenas 50 minutos da cidade de São 

Paulo, o Clube oferece hospedagem em casas 
para até oito pessoas ou chalés para até quatro 

pessoas com café da manhã, ventilador, TV, cozinha 
equipada e Wifi. A Colônia possui piscinas adulto e 

infantil, playground, quadra poliesportiva e de tênis, 
academia ao ar livre e estacionamento.

SÃO ROQUE / SP 

Hotel Paladium
Situado em frente à Praça Sesquicentenário, 
o hotel possui 85 apartamentos servidos por 
elevadores semi-panorâmicos, piscina, salão 
de jogos, sala de TV, auditório para eventos e 

estacionamento.. As suítes para até três pessoas 
com café da manhã, ar condicionado, ventilador, 

TV, frigobar e Wifi. 

SERRA NEGRA / SP

Pousada Pompéia
A 1,5 km da Feira de Malhas, a Pousada oferece 

suítes para até quatro pessoas com ar condicionado, 
aquecedor, ventilador, TV a cabo, frigobar, Wifi e berço. 

A Pousada ecologicamente correta possui piscinas 
adulto e infantil, playground, jardim, salão de jogos, sala 

de TV, cardápio de dietas especiais, Quick Massage, 
serviço de transfer e estacionamento. 

SOCORRO / SP

Hotel Marina Clube de Pesca
Às margens do canal do Mar Pequeno, o Hotel 

possui suítes para até quatro pessoas com café 
da manhã, ar condicionado, TV, frigobar, Wifi e 

salão de jogos. É possível alugar barco, lancha e 
fechar pacotes de pesca esportiva, barco e piloto.

CANANÉIA / SP

SÃO LUIZ 
DO 

PARAITINGA
INTERIOR DE SÃO PAULO

 Pousada Asa do Vento <

DESTINO
São Luiz do Paraitinga reserva muitos encantos àqueles 

que buscam experiências de contato com a natureza, 
com atividades variadas que abrangem todo tipo de 

público.  A cidade é conhecida por realizar um dos 
melhores carnavais tradicionais do estado. 

ACESSIBILIDADE LAREIRA OFURÔ SAUNA

ACESSIBILIDADE FRIGOBAR

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

VENDA DE 
INGRESSO

FRIGOBAR ACADEMIA CHURRASQUEIRA LANCHONETE

AR 
CONDICIONADO

PISCINA

LAVANDERIA

COPA 
EQUIPADA

PISCINA

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

PISTA PARA 
CAMINHADA

CHEZ 
RAPHAEL

RESTAURANTE ACESSIBILIDADE PLAYGROUND REDÁRIO VENDA DE 
INGRESSO

ESTACIO-
NAMENTO

PISCINA PLAYGROUND

PISTA PARA 
CAMINHADA

CHEZ 
RAPHAEL

RESTAURANTE

PISCINA

CHEZ 
RAPHAEL

WIFI

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h
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A menos de 8 minutos da Praia da Concha, com 
fácil acesso para o centro. A Pousada possui 
apartamentos com varanda privativa e rede que 
recebem até três pessoas, com café da manhã, ar 
condicionado, ventilador, TV, frigobar e Wifi. O local 
possui sala de leitura, sala de TV nas áreas comuns, 
salão de jogos, lanchonete e estacionamento.

DESTINO
O município está localizado ao sul da Bahia, 
tendo o aeroporto de Ilhéus como o mais próximo. 
As ruas de Itacaré têm a beleza típica das cidades 
históricas. São diversas opções de cachoeiras, 
manguezais, trilhas, passeios de canoa, rafting e tirolesa.

Pousada Clariô
Localizada no centro de Bertioga, a 10 minutos da 
Praia do Indaiá. Quartos para até quatro pessoas 
com café da manhã, ar condicionado, TV, frigobar 

e Wifi. Local disponibiliza guarda-sol, cadeira 
e carrinho para utilização durante período de 

hospedagem. A pousada oferece venda de passeio 
de escuna, trilhas, parques e canoagem.

Ilha Morena Praia Hotel
Cercado pelo rio Juqueriquerê, o Ilha Morena está 

em área de reserva ambiental. Possui suítes e 
chalés para até oito pessoas com café da manhã, 
ar condicionado, TV a cabo, frigobar, Wifi e berço. 

Estrutura com parque aquático, cinco piscinas, 
toboágua, bar, quadra de vôlei e de tênis, campo de 

futebol, salão de jogos e estacionamento.

BERTIOGA / SP CARAGUATATUBA / SP

Pousada Iracema Jofisa 
Localizada a 10 minutos da Praia das Astúrias, 

com boa estrutura comercial e diversidade 
gastronômica, a Pousada agrada aos que buscam 
tranquilidade com suítes para até quatro pessoas 
com café da manhã, ar condicionado, ventilador, 

frigobar, Wifi, sala de TV, quartos silenciosos e 
piscinas adulto e infantil.

GUARUJÁ / SP

Colônia Suarão da Usceesp
A 200 metros da Praia do Suarão, a Colônia 

possui suítes para casal com hidromassagem e ar 
condicionado e apartamentos para até 8 pessoas 
com café da manhã, ventilador, TV, frigobar, Wifi, 

lanchonete, bar, fraldário, campo de futebol, quadra, 
brinquedoteca, mini golfe, ginásio, piscinas adulto e 

infantil, sala do bebê e estacionamento.

ITANHAÉM / SP

Colônia de Férias Assosef
A Colônia está localizada a 500 metros da Praia Agenor 
de Campos e e duas quadras da plataforma de pesca 
de Mongaguá. As suítes possuem sacada privativa e 
hospedam até quatro pessoas com café da manhã, 
almoço, ar condicionado, TV de LED, frigobar e Wifi. 
O local possui estrutura com restaurante, piscinas 

adulto e infantil e salão de jogos.

MONGAGUÁ / SP

> Pousada Maria Farinha

ACESSIBILIDADE

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

CHURRASQUEIRA LANCHONETE

AR 
CONDICIONADO

PLAYGROUND SAUNA

Pousada Jofisa
Localizada no centro da cidade, próxima ao 

calçadão e às diversas lojas, mercados, comércios 
e quiosques da região. A Pousada oferece suítes 

para até cinco pessoas com café da manhã, ar 
condicionado, TV, frigobar, guarda-roupas e Wifi. 

Possui estrutura com piscinas adulto e infantil, sala 
de TV e estacionamento.

CARAGUATATUBA / SP

ACESSIBILIDADE

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

RECEPÇÃO 
24h

SALÃO DE 
JOGOS

ESTACIO-
NAMENTO

FRIGOBAR

RECEPÇÃO 
24h

SALÃO DE 
JOGOS

CHEZ 
RAPHAEL

WIFI

BARAR 
CONDICIONADO

PISCINA

ACESSIBILIDADE LOJA DE 
PRESENTES

ESTACIO-
NAMENTO

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

SALA DE
MASSAGEM

SERVIÇO DE
QUARTO

CHURRASQUEIRA PLAYGROUND

RECEPÇÃO 
24h

SALÃO DE 
JOGOS

PISTA PARA 
CAMINHADA

CHEZ 
RAPHAEL

RESTAURANTE CHURRASQUEIRA ESTACIO-
NAMENTO

LANCHONETE

AR 
CONDICIONADO

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

FRIGOBAR
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Localizada a 700 metros da balsa para Ilhabela, 
a Pousada está próxima aos principais serviços 

e comércios, bem próxima à Praia do Centro. 
Disponibiliza 15 suítes com isolamento acústico 

para até três pessoas café da manhã, ar 
condicionado, Smart TV de LED, banheiro privativo, 

guarda roupa e lounge de uso comum.

Chalés Jofisa
Os Chalés estão localizados na rua da Praia 
Maracanã Mirim, a menos de 200 metros, e 

próximos a mercados, padarias e centro da cidade. 
As acomodações comportam até seis pessoas 

com cozinha equipada com geladeira, fogão, pia e 
utensílios, ventilador, TV e piscinas adulto e infantil.

PRAIA GRANDE / SP

Colônia Flórida da Usceesp
Localizada em frente à Praia do Balneário Flórida, a 

Colônia possui suítes para casal com hidromassagem 
e ar condicionado e apartamentos para até 6 pessoas, 

com café da manhã, ventilador, TV, frigobar, Wifi, 
restaurante, lanchonete, piscinas adulto e infantil, 

salão de jogos, sala de TV, brinquedoteca, mini horta, 
quadra de vôlei de areia e estacionamento.

PRAIA GRANDE / SP

Pousada Olga Jofisa
Localizada em Solemar e próxima à feirinha de 

artesanato da Vila Caiçara, rodeada de padarias, 
mercados e comércios, a Pousada oferece 14 

suítes para até quatro pessoas com café da 
manhã, banheiros privativos, ar condicionado, 

ventilador, TV de LED, frigobar e serviço de 
limpeza diário.

PRAIA GRANDE / SP

       SÃO 
 SEBASTIÃO

LITORAL DE SÃO PAULO

Pousada Ipê <

DESTINO
As mais de 30 praias fazem de São Sebastião uma das 

cidades mais encantadoras da costa brasileira. O visitante 
também pode aproveitar trilhas, esportes radicais, mirantes, 

vida noturna, centro histórico, Teatro Municipal, quadras de 
vôlei, futebol, tênis e pista de skate públicos.

ACESSIBILIDADE FRIGOBAR

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

CHEZ 
RAPHAEL

WIFI

CHURRASQUEIRA ESTACIO-
NAMENTO

RECEPÇÃO 
24h

SALÃO DE 
JOGOS

CHEZ 
RAPHAEL

WIFI ACESSIBILIDADE CHURRASQUEIRA PLAYGROUND REDÁRIO ACESSIBILIDADE

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

RECEPÇÃO 
24h

SALÃO DE 
JOGOS

CHEZ 
RAPHAEL

WIFI

VIAJAR
É TUDO DE BOM!
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O Hotel está localizado a 800 metros da Praia de 
Itaguá. São suítes para casal, solteiro ou família, que 
acomodam até cinco pessoas com café da manhã, 
ar condicionado, ventilador, TV a cabo, frigobar, Wifi, 
secador de cabelo, berço, cofre, bar, lanchonete, 
piscinas adulto e infantil, sauna, salão de jogos, 
american bar, cozinha do bebê, playground, 
brinquedoteca, quadra de vôlei e estacionamento.

DESTINO
Ubatuba é um dos destinos mais procurados do litoral 
norte por possuir grande variedade de roteiros aos 
visitantes. São 102 praias, 16 ilhas, cachoeiras, rios, 
trilhas, parques, ruínas, comunidades tradicionais, 
vilas caiçaras, quilombos e aldeia indígena.

Chalés Bandeira
Localizados a 700 metros da Praia de Maranduba, 

os 15 chalés comportam até seis pessoas e 
possuem cozinha equipada com geladeira, fogão, 

pia e utensílios, guarda-roupas, ventilador, TV, Wifi, 
piscina, playground, salão de jogos e recepção 24 
horas. Todas as varandas possuem ganchos para 

pendurar redes com vista para a piscina. 

Hotel San Michel
No coração da cidade, o Hotel disponibiliza suítes 

para até três pessoas com café da manhã, ar 
condicionado, hidromassagem, TV a cabo, mini 

bar, frigobar, fechadura eletrônica e Wifi. Serviços 
como business center, estacionamento, lavanderia, 
barbearia, salão de beleza e massagens relaxantes 

ou estéticas podem ser contratados no local.

 UBATUBA / SP SÃO PAULO / SP

UBATUBA
LITORAL DE SÃO PAULO

> Hotel Giprita

Hotel San Raphael
As suítes acolhem até três pessoas com café da 

manhã, ar condicionado, secador de cabelos, banheira, 
TV a cabo, mini bar, frigobar e Wifi. Serviços como 

business center, estacionamento, lavanderia, salão de 
beleza, espaço para eventos e massagens relaxantes 
ou estéticas podem ser contratados e frequentados, 

assim como o Arouche Beer Sports Bar.

SÃO PAULO / SP

ACADEMIA ACESSIBILIDADE

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

SAUNA

ACESSIBILIDADE CHURRASQUEIRA ESTACIO-
NAMENTO

PISCINA ACADEMIA ACESSIBILIDADE

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

TASCA DO 
AROUCHE

ACADEMIA ACESSIBILIDADE

LOJA DE 
PRESENTES

RECEPÇÃO 
24h

PISTA PARA 
CAMINHADA

CHEZ 
RAPHAEL

 [11] 96405.2276 | [11] 3291.4077 | turismo@assetj.org.br

FAÇA SUA RESERVA!

http://assetj.online/reserva


BENEFÍCIOS
do ASSOCIADO

Nossa história é de luta, mobilização, obstáculos, crises, vitórias, sorrisos 
e bons amigos. Há décadas mantemos vivo o sonho do bem-estar aos 

servidores, defendendo os direitos conquistados e buscando melhorias 
para todas as categorias. Agora, mais do que nunca, precisamos nos unir 
em combate ao conformismo e à precarização do serviço público que se 
apontam no futuro próximo.  Faça parte dessa luta em defesa do serviço 

público e do servidor! 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

ASSOCIE-SE (11) 3291.4077

 SAÚDE
  TURISMO
  ENTRETENIMENTO

 EVENTOS
 REALIZAÇÕES 

 ESPORTIVAS
 PARCERIAS

  SERVIÇOS SEDES
  ESTRUTURA
  JURÍDICO

 REPRESENTAÇÃO 
 POLÍTICA

F I L I A Ç Õ E S

Confira os BENEFÍCIOS em detalhes
assetj.online/beneficios

CADASTRO ONLINE:

CONTATO: TIRE SUAS DÚVIDAS:

(11) 99718.4760

PELO BEM-ESTAR 
DO SERVIDOR 
PÚBLICO DO 
ESTADO DE 
SÃO PAULO, 
COM A 
EXCLUSIVIDADE 
E OS BENEFÍCIOS 
QUE SÓ 
A GENTE TÊM!

@ A s s e t j S P

@ a s s e t j o f i c i a l

P O R TA L  I N ST I T U C I O N A L
assetj.org.br

S E D E  O N L I N E
assetj.online

http://assetj.org.br/associe.asp
http://
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