
       TERMO DE OPÇÃO AO PLÊIADES – Clube de Campo   
 

Empresa: ACGT – ASSOCIAÇÃO DOS COLABORADORES DO GRUPO TEJOFRAN 
 

PROPOSTA DE ADESÃO                                  N°______________ 
 

Nome do Colaborador 

                                
 

CPF            RG        Nacionalidade 

                                
 

Data Nasc.                 Profissão          N° da matricula 

                                
 

Endereço Residencial             N° 

                                
 

Bairro                           CEP        Cidade 

                  -               
 

UF            Tel. Res.                                        Tel. Cel.                                     Tel. Com. 

                                
 

Whatsapp            Email   
     _                              

 

Modalidades de preferência: 

(   ) Bilhar   (   ) Truco   (   ) Dominó    (   ) Fut.Society   (   ) Dança   (   ) Fut-kids (  ) nenhum 
 

RELAÇÃO DE DEPENDENTES 

Nome Data Nascimento Sexo Parentesco 

    

    

    

    

    

    

    
 

VALOR TOTAL: R$ _________________ (_______________________________________________) 
 

 Pela presente, autorizo a ACGT - Associação dos Colaboradores do Grupo Tejofran inscrita no CNPJ sob o nº 
53.836.540/0001-76 a proceder mensalmente com o desconto do valor total contratado diretamente da minha 
folha de pagamento, a fim de permitir minha inclusão, bem como de meu(s) Dependente(s)/Agregado(s) indicados 
neste Termo de Opção. 

 Também venho requerer minha inscrição na ACGT – Associação dos Colaboradores do Grupo Tejofran e autorizo 
a mesma a descontar em folha de pagamento a mensalidade de associado correspondente a 0,5% (meio por 
cento) do meu salário base. 

 Tenho ciência que no termino do vínculo empregatício, este termo será rescindido e os serviços e benefícios não 
terão continuidade, uma vez que tal condição perdura única e exclusivamente durante a relação de trabalho. 

 Caso o associado queira permanecer utilizando o beneficio após o termino do vínculo empregatício, o mesmo 
deverá entrar em contato com a administração do Parque para realizar novo acordo com condições e valores por 
ela definidos. 

 A exclusão também poderá ser requerida a qualquer tempo pelo Associado mediante comunicação expressa por 
escrito à Cedente e à Cessionária. Caso o Associado excluído desejar voltar a frequentar o clube, este deverá 
saldar na secretaria do clube os meses em que esteve excluído. O Pagamento do tempo da exclusão não 
ultrapassará a 06 (seis) meses. 

 
Data______/______/_______                            Assinatura do Associado:_________________________________ 

 


