
Inscrições de 07 de novembro a 02 de dezembro
A Colônia de Férias 
dispõe de 39 aptos, 

sendo 32 de 2
dormitórios, 3 de 1

dormitório e 4 kitnets.
Serão disponibilizadas 

37 fichas por dia de 
inscrição e 2 delas 
serão reservadas

para sócios do interior.

Não se esqueça
dos documentos:
contracheque ou

guia sindical
(autônomo),

carteira de sócio,
identidade,

comprovante de
pagamento das 

mensalidades do 
Sindicato até a 

data da marcação
(Para sócios que 

pagam através de 
DOC bancário).

17 – O agendamento e o pagamento do ônibus

deverão ocorrer em até no máximo 05 dias antes

da data de partida para a Colônia. É obrigatório

apresentar no ato da marcação um documento de

identificação (RG, Certidão de Nascimento),

conforme regulamento do DAER.

18 - Somente será permitido o embarque

mediante apresentação dos documentos

descritos no item 17 deste regulamento.

19 – É extremamente proibido animais nas

dependências da Colônia de Férias. (Conforme

Secretária da Saúde – Vigilância Sanitária).

20 - O galpão crioulo estará disponível junto à

Colônia de Férias para os sócios que estiverem

hospedados. Já os sócios que estejam no litoral e

queiram usufruir do galpão, deverão fazer o

agendamento com o diretor da semana.

21 – A entrega de ficha, só será feita ao sócio ou

representante legal, inscrito no sindicato.

Regulamento Interno/Externo

Salario Base Diária 7 Dias

Faixa I Até                       
R$ 2.002,99

R$ 28,22 R$ 197,51

Faixa II Acima de              
R$ 2.003,00

R$ 58,86 R$ 412,03

ATENÇÃO:

• A divulgação do local para entrega de
fichas será dia 04 nov 16, as 08hs na
sede e no site do sindicato;

• A entrega das fichas acontecerá no
dia 04 nov 16, a partir das 09hs.

A efetivação da reserva começa a partir das 8hs, do dia e horário 
de acordo com a ficha recebida no dia 04 Nov. 16.1-O sócio terá direito a uma marcação (agendamento) na

alta temporada de no máximo 7 dias.

2-O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o

vencimento, antes da entrada na Colônia,

preferencialmente nas agências do Banco do Brasil, não

devendo ser pago em lotéricas.

3-O cancelamento da reserva deverá ser efetuado 15 dias

antes da data da entrada na Colônia, na sede do sindicato

(Interior por telefone).

4-O horário de entrada na Colônia é a partir das 18 horas

até às 22 horas.

5-Os apartamentos deverão ser entregues até às 14 horas

do último dia de permanência.

6-Em caso de desistência a vaga será ocupada pelo 1º

suplente da lista de espera.

OBS.: A devolução do apartamento será fiscalizada por

um diretor que fará a averiguação das condições de

entrega do mesmo.

7-Os filhos maiores, pai e mãe do sócio, não pagarão taxa

de acompanhante, desde que apresente documentação

comprobatória (são acompanhantes isentos).

Obs. Apresentar a documentação exigida no momento da

inscrição e na entrada da Colônia.

8 – A chave só será entregue ao titular ou dependente

maior devidamente identificado.

9 – A taxa da diária de acompanhante será de R$28,22

(vinte e oito reais e vinte e dois centavos).

10-Sócio que não possui dependente e não se enquadre

no item 7, tem direito a um acompanhante isento de

taxas.

11 – Para usufruir da Colônia, o sócio registrado na sede

terá que contar com 6 meses de filiação, em relação a

data em que utilizará no local. Além disso, o sócio deverá

estar em dia com as mensalidades de 2016. (O DOC de

mensalidade com vencimento em 15/11/2016 deverá estar

pago na data da inscrição).Salvo se houver vagas (menos

de 6 meses), respeitado a lista de espera.

12 – Sócio aposentado registrado na sede, independente

da condição econômica, ficará com diárias pré-

estabelecidas em R$28,22 (vinte e oito reais e vinte e dois

centavos).

13 - Crianças até 7 anos na data da inscrição são isentas

de taxas.

14 – Durante o veraneio, haverá ônibus à disposição

todas as Quartas-feiras.

15 – Taxa do ônibus: R$ 45,00 (ida e volta), equivalente ao

valor de uma passagem, de acordo com Veppo. Crianças

de até 5 anos completos, desde que comprovado, e

levadas ao colo, não pagarão passagem.

16 - O ônibus sairá às 14h da colônia de férias e às 17h

em frente ao Sindicato (Rua João Guimarães 37 e 41). O

limite máximo de tolerância é de 15 minutos.

Obs.: Somente poderá regressar no ônibus (volta POA),

quem tiver utilizado do mesmo na ida para a Colônia.


