
 

 

 

 

REGULAMENTO GERAL DAS CHURRASQUEIRAS – ATUALIZADO EM 09/06/2021 

 

1. Para que seja respeitado o distanciamento social, somente poderão ser reservadas as 

churrasqueiras 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 do Parque das Churrasqueiras, 

além da Principal, do Society, da Bocha, do Parquinho e do Tamboréu; 

2. No Parque das Churrasqueiras, um total de até 6 churrasqueiras poderão ser 

reservadas antecipadamente (para uso no próprio mês ou no mês seguinte); as 

outras 6 churrasqueiras ficarão liberadas para locação no próprio dia de utilização; 

3. As churrasqueiras Principal, do Society, da Bocha, do Parquinho e do Tamboréu 

somente poderão ser reservadas antecipadamente (para uso no próprio mês ou no mês 

seguinte); 

4. O valor de locação será de R$ 25,00 para o Parque das Churrasqueiras (exceto a 

Principal); e de R$ 50,00 para as churrasqueiras Principal, do Society, da Bocha, do 

Parquinho e do Tamboréu; 

5. A reserva e o pagamento da taxa de locação devem ser feitos apenas pessoalmente, 

na Secretaria Geral. Horário de atendimento: terça a sexta das 09h às 19h; sábado e 

domingo, das 09h às 18h; feriado, das 10h às 17h; 

6. Após a reserva, o associado somente poderá cancelá-la até 72 horas antes da data 

de locação. Após esse prazo, não haverá devolução do valor cobrado; 

7. Por questões de segurança, a lotação máxima de cada churrasqueira será limitada a 10 

usuários para o Parque das Churrasqueiras; e de até 15 usuários para a Principal, do 

Society, da Bocha, do Parquinho e do Tamboréu; 

8. O horário de utilização das churrasqueiras é de terça a domingo, das 09h às 20h (até 

30/06);  

 

9. É obrigação de todos associados e convidados seguirem rigorosamente os protocolos 

de segurança e higiene determinados pelo Clube e pelas autoridades governamentais, 

por ocasião da pandemia do novo coronavírus; 

10. Continuam em vigor as demais normas gerais de utilização das churrasqueiras, 

conforme informado no termo de locação; 

11. Para informações de reservas das churrasqueiras da Unidade Cantareira, favor entrar 

em contato pelos telefones (11) 2995-2521 / 2995-2845. Horário de atendimento: terça a 

domingo, das 09h às 17h. 


