
 

Anexo I 

 

A frente da carteira cada sindicato tem a sua. 

 

Verso da Carteira com a identificação da Força Sindical 

 

 

Tabela de utilização e condições 

Faixa etária 
Taxa de utilização 
sem uso da suíte 
(*) 

Taxa de utilização 
com uso da suíte (**) 

Taxa de utilização uso 
da suíte sem roupa de 
cama e Banho (mínimo 
de 30 pessoas) (**) 

Convidado (***) 

0 - 04 anos Isento R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 

5 - 11 anos R$ 5,00 
50 % da faixa de 12 em 
diante (R$ 35,00) 

50 % da faixa de 12 em 
diante         (R$ 30,00) 

50 % da faixa de 12 em 
diante         (R$ 40,00) 

12 em diante R$ 7,00 R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 80,00 

(*) A Diária começa de 9:00h até 17:00h do mesmo dia. 

(**) A Diária começa de 9:00h até 9:00h do dia seguinte. 

(***) O Convidado do Contratante só poderá usar o espaço com a presença do mesmo. 

Diária com direito a pernoite com suíte com roupa de cama e banho, café da manhã, almoço e jantar. 

Não é permitido trazer nenhum tipo de bebida, inclusive energético, deverá ser consumida as vendidas na sede. 

Diária entrando Sábado de manhã e saindo Domingo às 17:00h, o usuário paga uma diária cheia e somente o almoço de 
domingo no valor de R$ 12,00. 

Para desconto maior no mínimo 30 pessoas (sem utilizar a roupa de cama e banho) Diária a R$ 60,00. 

Para passar o dia utilizando as dependências e a churrasqueira é necessário ligar com antecedência e ter o quantitativo de 
no mínimo 30 pessoas pagando a taxa da portaria, só não pode trazer a bebida. 

E obrigatório a assinatura do termo de compromisso, que menciona que a área do Restaurante não poderá ser utilizada aos 
Sábados, Domingos e Feriados, para outros fins, como: Reuniões, Palestras e etc., e algumas outras regras tais como: 
proibição de animais de estimação, proibição de utilização da piscina com roupa que não seja apropriada ao banho e etc. 

Atenção: Tabela de Serviços sujeito a reajuste. 

 


