
 

 

INFORMATIVO 
Às 
Associações e sindicatos beneficiários do Passaporte Empresarial do Águas Correntes Park; 
 
Como é sabido, vimos nas últimas semanas, buscando meios de se fazerem cumprirem as regras do contrato 
celebrado entre o Águas Correntes Park e as associações e sindicatos do Passaporte Empresarial, de forma a trazer 
mais segurança e transparência para nós e mais facilidade e credibilidade para o emissor do convite de acesso ao 
Águas Correntes Park. 
 
Visando sempre o melhor atendimento aos nossos clientes, resolvemos atender algumas reivindicações que se 
mostraram necessárias ao bom relacionamento entre ambos, portanto, abaixo seguirá algumas mudanças que irão 
facilitar a vida de nossos clientes e ao mesmo tempos terão algumas regras para mantermos um mínimo de 
controle e de segurança. 
 

1. Os convites serão emitidos pela própria associação/sindicato em mecanismo computadorizado e entregue 
ao associado/sindicalizado. 

2. Os convites deverão ser apresentados impressos em impressora a lazer na portaria do Águas Correntes Park 
acompanhados de documento com foto e da carteirinha de associado/sindicalizado. 

3. De forma provisória, aceitaremos a substituição da carteirinha de associado/sindicalizado por uma 
declaração de vínculo que deverá ser emitida em papel timbrado da associação/sindicato, apresentada 
impressa e conter: 
I. Nome completo do associado/sindicalizado, seguindo número de matrícula na 

associação/sindicato, bem como RG e CPF; 
II. Nome completo do dependente do associado/sindicalizado com RG e CPF; 
III. Data de emissão da declaração; 
IV. Data de validade da declaração, não podendo ser superior ao período de 30 dias; 
V. Informação que a declaração apenas terá efeito estando acompanhada do convite emitido e 

entregue pela associação/sindicato a seu associado/sindicalizado. 
4. A declaração de vínculo deverá ser assinada pelo Presidente ou por pessoal por ele autorizada mediante o 

envio de uma AUTORIZAÇÃO e cartão de autógrafo para o Águas Correntes Park. 
5. Fica a cargo e sob responsabilidade da associação/sindicato o controle de grau de parentesco dos 

dependentes, devendo sempre observar o uso indevido por quem não tem vínculo algum com a 
associação/sindicato. 

6. No período de vigência dessas normas provisórias, a associação/sindicato deverá providenciar a 
regularização do cadastro de seus associados/sindicalizados e dependentes para posteriormente 
podermos melhorar ainda mais a segurança e o uso do benefício de acesso ao Águas Correntes Park. 

7. Por fim, gostaríamos de deixar claro que o intuito da mudança na rigidez do cumprimento ao contrato 
celebrado entre nós é justamente permitir que somente quem contribua com a associação/sindicato possa 
fazer uso dos benefícios por ela oferecidos, eliminando a possibilidade de comércio dos convites e 
agregando mais filiados ao quadro de associados/sindicalizados. 

Por fim, na esperança de termos chegado a um denominador comum para ambas as partes, pedimos a 
compreensão e auxílio no cumprimento das regras e do contrato. 
Sem mais para o momento, firmo o presente que passa a vigorar à partir da sua data de assinatura. 
 

Cidade Ocidental-Go, 13 de novembro de 2019. 
 
 
 
 

__________________________ 
Águas Correntes Park Ltda 
Rafael de Oliveira Toledo 

Gerente Comercial 
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