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SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO 
CENTRO DE LAZER DO SINTRAJUFE/MA 

Nome do responsável:  
 

CPF:  
 

End:  
 

Bairro:  
 

Município: CEP: Tel: Cel:  

Órgão 
 

Setor:  
 

Tel comercial: 
 

  

Tipo de evento:  
 

Data:  
 

Horário:  
 

Quant. de pessoas: 
 

Espaços a serem utilizados:  
(      ) Salão      (      ) Campo de futebol (      ) Piscina  

 

Condições para cessão do espaço: 
1. Taxas: R$ 120,00 - para sócios; não sócio - até 50 pessoas: R$350,00; mais de 50 pessoas: R$500,00; 
Obs. O valor da Taxa deverá ser pago até 48h antes do evento através de depósito bancário na conta 
corrente: 30-1 agência: 1405 Operação: 003 da CEF, e informar a data do depósito ao setor administrativo 
do sindicato. 
2. A cessão do espaço não tem caráter de exclusividade; 
3. O campo de futebol só poderá ser utilizado, sem ônus para sócios desde que reservado 72 h antes, com 

chuteiras adequadas ao gramado; 
4. É obrigatória a utilização de trajes de banho para a piscina; 
5. Não é permitido o uso de objetos de vidro nem consumo de comida na área da piscina; 
6. A segurança nos brinquedos e na piscina é de responsabilidade do filiado que solicitou a cessão do 

espaço; 
7. O consumo de bebidas (cerveja e refrigerante) deverá ser feito exclusivamente no bar do Centro de 

Lazer. É proibido entrada de bebidas. Para reservar bebidas deverá entrar em contato com 
o arrendador: Douglas Lucas - 98 99167-7141. 

8. Terminantemente proibido som automotivo; 
O solicitante deverá informar ao funcionário do Sindicato responsável pelo Centro a ocorrência de 

qualquer problema no funcionamento dos equipamentos, a fim de possibilitar o pronto restabelecimento dos 
mesmos. 

O solicitante deverá informar imediatamente à Coordenação do Sindicato ou ao funcionário 
responsável pelo Centro a ocorrência de qualquer dano nos equipamentos e/ou espaços cedidos, que tenha sido 
causado por ele ou pelos seus convidados, ficando obrigado a reparar os respectivos prejuízos. 

Por estar de acordo com as regras acima, firmo o presente e assumo a responsabilidade de cumpri-
las, bem como reparar os danos que causar. 

São Luis, ___de _____________de ________ 
 

_________________________________ 
Filiado solicitante  


