


Lazer

Áreas Verdes

O Clube conta com várias áreas verdes, 
para tomar banhos de sol, conversar e 
curtir com a família, belas paisagens e até 
um lago com carpas.

Complexo Termal

Lindíssimo complexo termal exclusivo 
para associados e dependentes, equipado 
com piscinas aquecida, banheiras de 
hidromassagem e saunas.



Espelho D’água

Espaço com quiosques na margem do 
espelho d’água, profundidade rasa, ideal 
para aproveitar o dia com crianças.

Parque Aquático

Parque aquático para crianças, com 
diversos brinquedos esguichos e 
escorregadores e toboágua, profundidade 
rasa.



Redário

O Espaço Família é um dos mais belos 
espaços do clube, com área para 
churrasqueiras elétricas, pias, mesas e a 
área de redário, excelente para a leitura.

Parque de Areia

Parque de areia para crianças de todas as 
idades.



Campo Society Sintético

Campo de futebol society de grama 
sintética, com tribuna e churrasqueira 
(Espaço Peladeiros) para a utilização dos 
sócios, dependentes e convidados.

Esporte

Campo Oficial

Campo oficial de futebol para a utilização 
dos sócios, dependentes e convidados.



Campo Society Grama

Campo de futebol society de grama 
natural para a utilização dos sócios, 
dependentes e convidados.

Quadra de Areia

Quadras de areia para a prática de vôlei 
e futevôlei, para a utilização dos sócios, 
dependentes e convidados.

Quadra de Tênis

Duas quadras de tênis e badminton, para 
a utilização dos sócios, dependentes e 
convidados.

Quadra de Basquete

Duas quadras de basquete, para a 
utilização dos sócios, dependentes e 
convidados.



Piscina Semi-olímpica

Piscina semi-olímpica disponível tanto 
para nado livre como para as aulas de 
natação, para a utilização dos sócios, 
dependentes e convidados.

Hidroginástica

Aulas de hidroginástica diariamente, para 
sócios e dependentes.

Aulas de Natação

Aulas de natação infantil e adulto 
gratuitas, para sócios e dependentes.

Academia

Academia com equipamentos de ponta e 
treino de musculação, para a utilização 
dos sócios e dependentes.



Exames:
• Doppler de Carótidas
• Ecocardiograma 

(Ecodopller)
• Eletrocardiograma (ECG)
• Holter
• MAPA
• Teste Ergométrico

• Cardiologia
• Clínica Médica
• Fonoaudiologia
• Ginecologia
• Nutrição (Clínica e 

Esportiva)
• Neurologia
• Oftalmologia
• Ortopedia
• Pediatria
• Podologia
• Psicologia Adulto

• Psicologia Infantil
• Psiquiatria
• Urologia

Saúde

Clínica Médica



Clínica de Fisioterapia

• Fisioterapia Ortopédica
(Atendimento Diurno e 
Noturno)

• Fisioterapia Uroginecológica
• Fisioterapia Neurológica

(Atendimento Diurno e 
Noturno)

• Hidroterapia

Clínica Odontológica

• Dentistica
• Ortodontia
• Implantodontia
• Próteses em Geral
• Odonto Pediatria
• Endodontia (Canal)



Espaços

Churrasqueiras

Churrasqueiras totalmente equipadas 
para uitilização dos sócios, dependentes e 
convidados, mediante reserva.

Salão Gourmet

Salão Gourmet para realização de 
eventos com capacidade para 50 pessoas, 
para uitilização dos sócios, dependentes e 
convidados, mediante reserva.



Salão Social

Salão social para realização de eventos 
com cozinha e capacidade para 1000 
pessoas em pé e 500 sentados, para 
uitilização dos sócios, dependentes e 
convidados, mediante reserva.

Coreto

Espaço do Coreto para realização de 
eventos com capacidade para 70 pessoas, 
para uitilização dos sócios, dependentes e 
convidados, mediante reserva.



Aulas de Pintura

Aulas de pintura com o professor Kelton 
Cardoso, ao ar livre, infantil e adulto, 
preço diferenciado para associados.

Aulas de Futevôlei

Aulas de futevôlei as segundas e quartas, 
preço diferenciado para associados.

Aulas de Tênis

Aulas de tênis as terças, quintas e sábados 
com preço diferenciado para associados.

Parcerias

Acupuntura

Consultas e atendimentos de acupuntura 
com o acupunturista Mucio Fernandes, 
terças e quintas-feiras, preço diferenciado 
para associados.



Aulas de Yoga

Aulas de yoga com turmas para adulto, 
e turmas para crianças e adolescentes 
(5 a 15 anos), preço diferenciado para 
associados.

Abelhinha Baby Kids

Educação infantil e berçario, ensino de 
qualidade em um ambiente propício ao 
desenvolvimento, preço diferenciado e 
serviço de Day Care para associados.

Espaço Sênior Amigos do
Tempo

Um novo conceito de moradia e 
convivência para a terceira idade. 
Oferece em um mesmo local, serviços 
de assistência, residência permanente e 
temporária e creche, preço diferenciado 
para associados.

Barbearia Blessed

Atendimento de barbearia dentro do 
Complexo Termal do clube, barba, corte, 
limpeza e messagem, tudo com preço 
diferenciado para associados.



Drenagem Linfática

Sessões de drenagem linfática com 
a profissional Ana Cléia, as terças e 
quintas-feiras, preço diferenciado para 
associados.

Empório Firme & Forte

Empresa especializada em alimentação 
saudável, associados do clube tem 
desconto nas refeições e em diversos 
produtos da Essential, IntegralMedica e 
New Millen.

Faculdade Mauá

Descontos de até 50% a partir do 
segundo simestre, em diversos cursos, 
exclusivamente para associados. 

Faculdade Unyleya

Descontos de até 60% em diversos 
cursos de graduação e pós-graduação, 
exclusivamente para associados.



Fenelon Diagnósticos 
Odontológicos por Imagem

Associados e dependentes tem descontos 
exclusivos em todos os exames oferecidos 
pela empresa.

Orientação Jurídica

Orientação jurídica gratuita para sócios e 
dependentes nas áreas cível, trabalhista, 
família, administrativo e criminal.

Lavanderia Maruth

Associados tem 10% de desconto em 
todos os serviços, lavagem, secagem e 
passadoria de roupas em geral, vestuário, 
cama, mesa e banho, além de acesso a 
promoções especiais.

Projeto Dançante

Aulas de Dança de Salão com o professor 
Davis, as terças e quintas-feiras, preço 
diferenciado para associados.
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Contato

Summer Ótica

Associados tem direito a descontos 
exclusivos em divesos produtos.

Projeto Mommy & Baby

Hidroterapia para Gestantes e Bebês (8 
meses a 2 anos), terças e quintas, preço 
diferenciado para associados. 


