
O PARCEIRO
Porto Alegre –  Novembro/2016

B O L E T I M

Nº 2067

VERANEIO dos Telefônicos 2017
Período de 22/Dez/2016 a 04/Mar/2017 

SINTTEL  REASSUME  A  COZINHA
A diretoria do sindicato vem se dedicando ao máximo 

para melhor atender e satisfazer os associados e associadas. 
Para tanto, está investindo na manutenção e em várias novas 
melhorias nas Colônias de Lazer e Férias dos telefônicos. 

Atendendo a reivindicações dos veranistas, a princi-
pal novidade é a retomada da administração da cozinha 
com equipe própria organizada pelo Sinttel. Esta medida 
busca melhorar a satisfação dos veranistas e a frequência de 
ocupação da Colônia. 

Confira outras novidades:  
– Com a administração da cozinha o horário da janta 

será mais tarde, a partir das 20h, para que o veranista pos-
sa esticar seu tempo na praia

– O galpão terá horário estendido e com tabela de 
preços mais atraentes.

– Equipamento de canais de TV está sendo trocado, 
para melhoria do sinal.

Apartamentos Simples                                                           
Idade         À Vista(R$)       A Prazo (1+3)     A Prazo (1+5)    A  Prazo(1+7)             
Adulto              88,00                  104,00                  114,00            124,00                              
08 a 12              57,00                   64,00                    72,00                     80,00                              
04 a 07              34,00                    40,00                    48,00                    56,00                              
00 a 03             Isento 
                                                                                         
Apartamentos Especial / TV/Vet/Frig
Idade                     À Vista                Prazo(1+3)      Prazo (1+5)    Prazo(1+7)  
Adulto         144,00       168,00               186,00             200,00
08 a 12                        95,00               108,00              120,00              128,00
04 a 07         74,00         84,00                96,00               104,00
00 a 03         Isento  

Convidados
Apartamento Simples                     
Idade           À vista (R$)   Prazo(1+3) Prazo (1+5) 
Adulto   118,00            136,00   150,00  
08 a 12  74,00              88,00  96,00  
04 a 07  42,00              48,00  54,00  
0 A 03 Isento 

Apartamento/TV/Vent./Frig.
Idade À vista Prazo(1+3) Prazo (1+5)
Adulto   164,00        188,00  210,00
08 a 12   115,00         132,00  144,00
04 a 07   84,00           96,00  108,00

Reservas, de acordo com o período pretendido: 

PERíODO                                 INSCRIÇÕES
22/12/2016 até 20/01/2017         De 05/Dezembro/2016 até 10/Janeiro/2017
21/01/2017 até  04/03/2017        A PARTIR do dia 11/Janeiro /2017 

   
INSCRIÇÕES E RESERVAS: 

A partir do dia 05/Dez/2016, até 16/
Dez/2016 pelos telefones (51) 3286-9604 e 
3286-9605, ou pessoalmente na Sede do Sin-
dicato: R. Washington Luiz, 572. Centro Histó-
rico – Porto Alegre. 

Horário do Atendimento: 
– Das 9 h as 11h e das 14h as 16h, na 

Sede do Sindicato.
Atenção: a partir de 22/Dez/2016 re-

servas para Rondinha, diretamente com a Se-
cretaria da Colônia de Férias pelo telefone (51) 
3606-1313, no horário das 9h às 18h.

            
Vantagens para os associados
* Todas as diárias incluem café da ma-

nhã, almoço e janta
* Buffet com variedades de saladas, car-

nes grelhados e pratos quentes e sobremesas  
Associados e familiares (pai, mãe, filhos, 

genro, noras, netos, sogra e sogro) pagam o 
mesmo preço da diária, desde que comprova-
do o grau de parentesco. Demais parentes são 
considerados convidados.

* Parcelamento em até 8 vezes no car-
tão de crédito.

– Pintura do refeitório e 
aquisição de um novo balcão 
de bufê.

– Melhorarias na quali-
dade das refeições. 

Para quem ainda não 
conhece a colônia de Férias 
de Rondinha, informamos que 
a infraestrutura conta com uma 
praça para as crianças, sala 
de jogos, quadra de bocha, 
sala de TV, amplo bar e galpão 
de lazer.



Sede Campestre Beco do Cego – Lami
Para ter o privilégio de curtir a natureza e um churrasco sob a sombra das árvores centenárias e a natureza à 

beira das águas do Guaíba, a indicação é a Sede Campestre do Beco do Cego, localizada no bairro Lami, parada 11.
O Sinttel também está investindo na manutenção e preservação deste patrimônio da categoria, na medida do 

possível, já que seguidamente é danificado por temporais e a invasão das águas do rio Guaíba.   
ATENÇÃO: o Beco do Cego é área de RESERVA AMBIENTAL. Portanto, precisamos observar a legislação vigente 

sobre os cuidados para preservar o equilíbrio do ecossistema ambiental, sob pena de responsabilização e multa, para 
aqueles que causarem qualquer dano a este meio ambiente. Informe-se.

Tabela de Preços da Sede Campestre 
Beco do Cego (congelados)
ASSOCIADOS, Familiares e  Conveniados  
* Reservas telefone (51) 3286-9633  
Diária apartamento (até 4 pessoas):
– à vista R$ 55,00  – à prazo R$ 64,00 (1+3)
Excedentes no apartamento p/pessoa:
– à vista R$ 10,00
Diária barraca
– à vista R$ 25,00  – à prazo R$ 30,00 (1+3)
Diária barraca vazia: R$10,00 à vista.

CONVIDADOS: para ter acesso ao Beco do Cego, so-
mente associados e seus dependentes, menores de 21 anos, e 
convidados com convites adquiridos na Secretaria do Sindicato, 
onde devem retirá-los com antecedência. 

 – Convites (Sinttel/Beco): R$ 10,00

 FORMAS DE PAGAMENTO
Desconto em Folha de Pagamento apenas para as empresas 

que autorizam este tipo de desconto.
Para os demais, trabalhadores a vista e/ou Cartões Visa e 

Banricompras.

ATENÇÃO 

– É proibido levar para a sede campestre animais de esti-
mação de qualquer espécie, pois é uma Reserva Ambiental com 
presença de várias espécies de animais silvestres. 

– os apartamentos devem ser desocupados até as 10h para 
higienização e a chegada do outro hóspede.

– Por medida de segurança e tranquilidade, após as 20h  
não será permitida a entrada/saída.

– Qualquer contratempo na estrada, comunique com antece-
dência.

– Estacione em locais indicados e utilize o som em tom razoá-
vel, pois você está em uma reserva ambiental.

RESERVA E PAGAMENTOS
Atenção: É necessário confirmar o pagamento da 

primeira parcela ou os 20% da reserva, sendo á vista, no 
prazo de 02 dias, caso contrário esta será automaticamente 
cancelada. E em caso de desistência no prazo inferior a 02 
dias, os valores da reserva não serão devolvidos. 

À VISTA
– pagamento de 20% na reserva, com prazo de 02 

dias para confirmar, através do DOC bancário.  
– os outros 80%, acertar na chegada à Colônia de 

Férias.

PARCELAMENTO:
– Em até 8 vezes para associados (Entrada + 7 parce-

las) e para conveniados e convidados (Entrada + 5 parcelas) 
nos cartões Visa, Banricompras, Mastercard e Diners Club.

– Desconto em folha de pagamento (contracheque), 
para os empregados(as) das empresas com esta cláusula no 
ACT e mediante autorização assinada para o devido des-
conto das parcelas no contracheque.

– Aposentados e pensionistas da Fundação Atlântico: 
basta preencher e assinar a autorização;

– Cheques não serão aceitos. Somente dinheiro ou 
cartão.

   
Avisos importantes:
Para o REVEILLON, comemoração do ANO NOVO, 

somente pacotes a partir de 2 diárias por pessoa e CARNA-
VAL, somente pacote de 3 diárias, devido a grande procura.

Nas diárias do NATAL e REVEILON serão acrescenta-
dos os valores adicionais das Ceias.

A Colônia não dispõe de roupa de cama. É necessá-
rio levar roupa de cama, travesseiro e toalhas de banho. TV 
e Ventilador, no caso de apartamentos simples.

Os apartamentos especiais possuem Televisão, venti-
lador e frigobar.

É proibido levar  animais de estimação, de qualquer 
espécie.

A diária se inicia no almoço e termina no café da 
manhã do dia seguinte.

Os apartamentos devem ser desocupados até as 10h 
para higienização e a chegada do outro hóspede.

Em Rondinha a voltagem é 220 v.
Por medida de segurança e tranquilidade, o acesso à 

Colônia será até as 22h.  Havendo contratempo, favor entrar 
em contato com a recepção (fone: (51) 3606-1313).


