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Sombra e água quente
Em Caldas Novas, 
lazer de qualidade 
a preço simbólico 

 
 

para os sindicalizados

Se você é associado do Sinttel-DF, não pode 
deixar de aproveitar os apartamentos do nosso 
sindicato em Caldas Novas. 

Localizada em Goiás, no Planalto Central, a 
625m de altitude, a cidade está a 300 km de 
Brasília e é um dos pontos turísticos mais visitados 
do Brasil. Caldas Novas é uma estação termal (as 
águas  chegam até 51ºC) que possui uma completa 
infraestrutura e a maior rede hoteleira do centro-
oeste brasileiro. 

Para o trabalhador em telecomunicações que 
quer descansar e se divertir nas férias, fins de 
semana ou feriados, em uma cidade, ao mesmo 
tempo calma e plena de opções de lazer, os 
apartamentos do Sinttel-DF nos condomínios 
Ecologic Park, Privê das Termas II e Sol de Caldas 
são uma excelente opção. 

Por um preço simbólico, os trabalhadores e 
aposentados sindicalizados podem usufruir de 
uma temporada com seus familiares e amigos em 
apartamentos mobiliados de dois quartos, sala e 
cozinha, que podem abrigar de 6 a 7 pessoas.

Além da hospedagem nestes condomínios de 
alto padrão, o Sinttel-DF firmou convênio com o 
melhor clube de Caldas Novas, o Náutico Praia 
Clube, situado às margens do lago de Corumbá. O 
associado que estiver hospedado nos nossos 
apartamentos em Caldas Novas pagará R$10,00 
por pessoa,  para entrar todos os dias da sua 
estadia, em vez dos R$ 65,00 por dia que o Clube 
costuma cobrar. Para os associados que não se 
hospedam nos nossos apartamentos, a entrada 
será de R$ 20,00 por pessoa, limitado a 4 (quatro) 
dias. No Clube Náutico os associados poderão 
contar com muitas atividades esportivas e 
recreativas, com atrações para crianças e adultos.

Piscina Infantil Privê das Thermas II

Piscina Privê das Thermas II

Varanda e churrasqueira Privê das Thermas II
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Academia, bar molhado, churrasqueiras, 
10 piscinas (sendo sete termais e três 
piscinas de água fria), 1 piscina com 
toboágua para crianças, sauna, salão de 
jogos, restaurante, lanchonete, quadra de 
vôlei de praia e campo de futebol de areia, 
trilhas ecológicas.

Conheça as suas opções

Academia, bar molhado co-
berto, 3 piscinas termais e 2 
de água fria, 2 piscinas para 
c r i a n ç a s ,  1  o f u r ô  d e  
hidromassagem, cascata, 
vestiários e duchas, música 
ao vivo, sauna seca e a vapor, 
sala de jogos, quadra de 
esportes, restaurante.

Sol de Caldas

Academia para 
maiores de 17 
anos  tra jando 
roupa para pra-
tica de esporte, 
bar molhado, cas-
catas, garagem 
coberta, parque 
a q u á t i c o ,   7  
piscinas (sendo 6 
termais e 1 de 
água fria), tobo-
água, quadra de 
peteca, quadra 
p o l i e s p o r t iva ,  
lanchonete, salão 
de jogos, sauna. 

Ecologic Park

Privê das 
Thermas II

Os sindicalizados também podem usufruir 
do Náutico Clube com tarifas promocionais

Jornal dos Trabalhadores em Telecomunicações do DF
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Regras para o aluguel dos apartamentos
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É necessário ser sindicalizado; Todos os condomínios possuem piscinas de água 
O valor da diária do apartamento é de R$ quente e de água fria, sauna, sala de jogos, quadra 

120,00(cento e vinte Reais); poliesportiva, academia, restaurante e lanchonetes. 
As reservas são feitas pelo telefone 3321-6674 No Condomínio Ecologic Park você poderá estar em 

Ramal 201/203 com no máximo 60 dias de contato direto com a natureza, pois no local existe 
antecedência; nos feriados, quando a demanda é Trilha Ecológica;
maior, o associado fará sua inscrição com 60 dias de O pagamento das reservas deve ser feito com no 
antecedência, p mínimo 15 (quinze) dias de antecedência. Nos 

As diárias do fim de semana sempre começam na feriados prolongados o pagamento deverá ser feito 
sexta-feira e a locação mínima é de duas diárias; com 30 (trinta) dias de antecedência;

O Sinttel disponibiliza 9 apartamentos, sendo 5  Não estão incluídas nas diárias refeições, tais 
no Condomínio Ecologic Park, 2 no Condomínio Sol como café da manhã, almoço e jantar;
das Caldas e 2 no Condomínio l Prive das Thermas II; O associado deverá levar roupas de cama, banho e 

O Condomínio Ecologic Park tem capacidade para itens de higiene pessoal;
7 (sete) pessoas por apartamento incluindo crianças São apartamentos de 2 quartos, sendo 1 suíte, 
de qualquer idade; banheiro, cozinha, sala de estar/jantar. Todos  são 

Nos Condomínios Sol das Caldas e Prive das mobiliados, dispondo de geladeira, microondas, 
Thermas a capacidade é de 6 (seis) pessoas por fogão, TV na suíte e na sala, liquidificador, 
apartamento, incluindo crianças de qualquer idade; sanduicheira, ar condicionado na suíte e ventilador 

Cada apartamento possui 1 vaga para carro (o Sol de teto na sala e quartos, além de panelas, pratos e 
das Caldas cobra taxa de estacionamento); talheres.

ara participar de um sorteio. 

Veja como aproveitar
este benefício do Sinttel-DF

Jornal dos Trabalhadores em Telecomunicações do DF

Ecologic Park Ecologic Park Sol das Caldas

Privê das Thermas IINáutico Praia ClubePrivê das Thermas II
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Apartamentos confortáveis em
condomínios de alto padrão

O Caldas Coutry é o maior festival de música sertaneja que acontece anualmente na cidade de Caldas Novas, 
em Goiás. O evento é realizado no Caldas Park e reúne turistas de diversas regiões do país. Depois da 
diversão, os associados hospedados nos apartamentos do sindicato sabem que o descanso é garantido. 

Ecologic Park

Os apartamentos do Sinttel-DF podem acomodar de 6 a 7 pessoas.
Venha com a família e amigos

Sol de Caldas Privê das Thermas II

3321 6674
Tarifas e disponibilidade

Ramal 201/203 
Atenção! Valores praticados em 1º de

outubro de 2012, sujeitos a alterações. 

“Visitei Caldas Novas quatro vezes e fiquei hospedada 
nos apartamentos do Sinttel-DF, pois são ótimos e 
bem estruturados. O mais bacana é que essa iniciativa 
representa a preocupação do sindicato com o lazer e o 
bem estar dos associados. Eu recomendo. O nosso 
sindicato está de parabéns”. Com familiares em Caldas 
Novas (fotos).
Fátima do Rosário Gonçalves Lobato
Aposentada

“Eu acho muito bom esse benefício que o sindicato 
oferece aos associados. Desta forma, o trabalhador 
pode hospedar em bons apartamentos a um preço 
bem acessível. Precisamos preservar e cuidar desse 
patrimônio que pertence a nossa categoria”.
José Luiz Galvão
Técnico de Segurança do Trabalho na Alcatel 
em Brasília.

“Os apartamentos do Sinttel-DF em Caldas significam 
conforto e tranquilidade. São excelentes e a preços 
simbólicos. Seja associado para usufruir desse 
benefício que o sindicato oferece”.
Cristiane de Souza Rodrigues
Consultora da Oi em Brasília

Eu gostei

Jornal dos Trabalhadores em Telecomunicações do DF

Foto: arquivo pessoal

Foto: arquivo pessoal
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