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REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DO CLUBE ÁGUAS CORRENTES 
 

 
O SINPOL-GO firmou convênio com o clube Águas Correntes Park, adquirindo 30 cartões de 

acesso ao clube. Os valores oriundos dessa aquisição serão custeados integralmente pelo SINPOL-GO, 
sem nenhum custo aos sindicalizados, proporcionando assim mais qualidade de vida aos filiados. O cartão 
é de uso diário e rotativo e tem validade para todos os dias do mês. Afim de que um maior número de 
sindicalizados possa usufruir do benefício, a retirada do cartão se dará conforme as regras abaixo 
descritas:  

1) Qualquer sindicalizado que estiver em dias com suas mensalidades, terá direito de retirar o cartão 
para si e para cada um dos seus dependentes declarados na sua ficha de filiação. 

2) O Sindicalizado terá direito a retiradas de cartões a cada três meses, para que haja rotatividade entre 
todos os sindicalizados e que todos possam ser beneficiados.  

3) A retirada do cartão será agendada com no mínimo 07 (sete) dias de antecedência e no máximo 15 
(quinze) dias, e respeitará a disponibilidade de cartões para data pretendida, respeitando o critério de 
antecedência de agendamento.  

4) Se o sindicalizado solicitar agendamento fora do prazo mínimo e ainda restarem cartões disponíveis, 
este será atendido, pois, não acarretará prejuízos a outros.  

5) O sindicalizado e seus dependentes poderão usar o cartão em qualquer dia e horário em que o clube 
contratado estiver funcionando para atendimento ao publico.  

6) O cartão dá direito a entrada ao clube e uso de suas dependências comuns, igualmente a um ingresso 
adquirido na portaria do clube.  

7) O atraso na entrega do cartão ensejará multa diária, no valor correspondente ao da entrada no clube 
para cada cartão retirado e não devolvido.  

8) O extravio/furto/roubo ou danos ao cartão ensejará ao SINPOL, uma taxa de R$ 40,00 (quarenta 
reais), por unidade, para confecção de novo cartão, conforme contrato firmando com o clube. Essa 
taxa será cobrada do policial sindicalizado que estiver responsável pelo cartão.  

9) Gastos, consumos ou outras atrações que forem cobradas a parte dentro do clube não serão custeadas 
pelo SINPOL, sendo de inteira responsabilidade do sindicalizado.  

10) O SINPOL não se responsabiliza por acidentes, sinistros, prejuízos ou casos fortuitos ocorridos no 
interior do clube contratado.  

11) Os cartões serão entregues de acordo com a disponibilidade. Ocorrendo atraso na entrega ou extravio, 
o policial responsável arcará com os prejuízos.  

A entrega e devolução dos cartões serão previamente combinadas, porém, se o agendamento for 
para dias da semana, normalmente serão retirados e entregues na sede do SINPOL-GO em Valparaiso. 
Caso ocorra aos fins de semana, serão previamente combinados o local e horário para a retirada e entrega 
dos cartões, que será com alguns dos diretores ou funcionários do SINPOL-GO, que estarão responsáveis 
na data. Agendamentos na sede de Valparaíso, através dos telefones (61) 3629-0892 / 3025-0490. 
 


