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Mudanças na utilização da Sede Social (CLUBE) do SINT-IFESgo

Prezados(as) filiados,
Com o objetivo de melhorar ainda mais o atendimen-
to aos filiados e seus familiares, na utilização dos eq-
uipamentos e serviços oferecidos em nosso CLUBE e 
também adequar os custos de manutenção desta gran-
diosa estrutura e privilegiar a frequência daqueles que 
contribuem mensalmente para essa manutenção, a di-
retoria do sindicato, está promovendo mais algumas 
mudanças no acesso e funcionamento do CLUBE, a 
partir de 01 de agosto de 2019.

1 – Reafirmando o regimento interno do clube, alerta-
mos que o grupo familiar do filiado titular correspon-
de aos dependentes legais para o imposto de renda.  
Normalmente composto por cônjuge, e filhos até 24 
anos se universitários.

2 – Todos os dependentes legais dos titulares terão 
acesso livremente às dependências do clube indepen-
dente de estarem acompanhados do filiado titular,ex-
ceto os menores de 12 anos, e poderão usufruir de 
todos os serviços e equipamentos oferecidos pelo 

CLUBE, sem a necessidade de retirada de convites, 
desde que estejam cadastrado no sistema de controle 
de filiados do sindicato.

3 – Ainda estão disponíveis vagas para novos sócios 
contribuintes, na origem essa modalidade de sócios 
do nosso sindicato foi criada para contemplar os fil-
hos dos filiados que saíram da condição de depen-
dentes legais e que muitas vezes já constituíram novas 
famílias e desejavam manter o vinculo com o nosso 
CLUBE, hoje está modalidade de sócio está limitada 
a um numero máximo de cem (100) sócios titulares, 
e permite que pessoas com outros vínculos com os 
filiados se tornem sócios. 

4 – Os convites para não filiados só poderão ser reti-
rados pelo filiado titular (pessoalmente), e a partir de 
agosto de 2019, os convites serão retirados apenas na 
secretária do CLUBE. (ATENÇÃO – A PARTIR DE 
AGOSTO OS CONVITES NÃO SERÃO MAIS 
DISTRIBUIDOS NA SEDE ADMINISTRATIVA 
NEM NO POSTINHO).



5 – Crianças com até 12 anos não necessitam de con-
vites, mas só poderão entrar no CLUBE se estiverem 
acompanhadas do responsável (regra já vigente).

6 – Para utilização dos campos de futebol será 
necessário antes de tudo verificar a disponibilidade 
e fazer o agendamento na secretaria do CLUBE, os 
campos internos (Campão, e Society vizinhos das pi-
scinas), os filiados poderão utilizar sem o pagamento 
de taxa de manutenção,   se o filiado titular quiser 
convidar times de fora do nosso quadro social para 
jogar nestes campos, ele deverá pagar uma taxa de 
manutenção que dará direito a entrar nas dependên-
cias do CLUBE junto com o time de convidados

7 – Para o campo de fora, que após a reforma terá 
uma estrutura de arquibancada, vestiários, banheiros 
para o público e que receberá o nome de Centro de 
Treinamento João Alcione, em homenagem ao nosso 
querido ex presidente, será cobrado uma taxa de ma-
nutenção diferenciada para filiados e não filiados. 

8 – Para utilização das churrasqueiras fixas (quiosques) 
será necessária a inscrição na primeira semana do 
mês anterior ao que se pretende utilizar, e na terça-fei-
ra subsequente será realizado um sorteio público das 
pessoas que solicitaram reserva para as respectivas 
churrasqueiras. Ao ser sorteado, o filiado será co-
municado e terá um prazo de 10 dias para efetuar o 
pagamento da taxa de manutenção da churrasqueira. 

Esta mudança, implementada desde abril de 2019, fez 
com que muitas pessoas que nos procuravam porque 
não conseguiam vagas nas churrasqueiras conseguis-
sem reservas após a implantação desta metodologia. 
A partir de Julho de 2019 estamos inserindo mais uma 
regra para uso das churrasqueiras, agora é  um bônus 
para o filiado (titular), aquele que solicitar a reserva 
para uma data do mês do seu aniversário, terá prefer-
encia na reserva e estará isento da taxa de manutenção 
da churrasqueira. 

9 – No restaurante também teremos novidades a partir 
do mês de agosto, nosso tradicional churrasco com 
acompanhamentos servidos aos sábados, domingos 
e feriados, passará a ser servido na modalidade de 
QUILO. Isso vai garantir mais agilidade nos serviços 
do restaurante. Além disso, evita o desperdício de ali-
mentos que eventualmente acontece.

Todas estas mudanças foram amplamente debatidas 
entre a direção sindical, ouvindo as criticas e sug-
estões principalmente da comunidade de frequenta-
dores do CLUBE e buscando valorizar os recursos 
dos filiados que são investidos neste que é um dos 
maiores patrimônios da nossa categoria.

Agradecemos as criticas e sugestões recebidas, e esta-
remos receptivos a novas opiniões e ideias que visem 
melhorar e aprimorar os serviços oferecidos a nossa 
categoria.


