
 
*DESCONTOS PARA FILHOS DE ASSOCIADOS AO SINDICATO  

consultar pelo whatsapp (47) 99916-5666. 

 
PLANOS PARA PERÍODOS DIURNOS  

Taxa de Inscrição COMUNIDADE: R$ 60,00 + 1ª Parcela (ganhará um colete duplo para os treinos) 

Uniforme R$ 140,00 (parcelado em até 3x) KIT acompanha 2 camisas e um calção 

ANUAL SEMESTRAL TRIMESTRAL MENSAL 

Plano válido para 12 
meses consecutivos 

Plano válido para 6 
meses consecutivos 

Plano válido para 3 meses 
consecutivos 

 
Plano válido para 1 mês 

apenas sendo 
necessário informar 

todos os meses 
seguintes se irá 

continuar. 
 

 
2X NA SEMANA 

 
R$ 900,00 dividido em 12 

parcelas consecutivas de R$ 
75,00. 

 

 
2X NA SEMANA 

 
R$ 510,00 dividido em 6 

parcelas consecutivas de R$ 
85,00. 

 

 
2X NA SEMANA 

 
R$ 285,00 dividido em 3 

parcelas consecutivas de R$ 
95,00. 

 

 
2X NA SEMANA 

 
R$ 105,00 (Válido por 1 
mês) renovando mês a 

mês. 

 
 

1X NA SEMANA 
 

R$ 600,00 dividido em 12 
parcelas consecutivas de R$ 

50,00. 
 

 
1X NA SEMANA 

 
R$ 360,00 dividido em 6 

parcelas consecutivas de R$ 
60,00. 

 

 
1X NA SEMANA 

 
R$ 210,00 dividido em 3 

parcelas consecutivas de R$ 
70,00. 

 

 
1X NA SEMANA 

 
R$ 80,00 (Válido por 1 
mês) renovando mês a 

mês. 
 

 
 ACIMA DE 3 TREINOS SEMANAIS FAVOR CONSULTAR OS VALORES. 

 

 
Descontos: 
 

 Em cada parcela haverá um desconto de R$ 10,00 para pagamentos realizados até dia 10 de cada mês. 
 Nos pagamentos à vista dos Planos Anual, Semestral e Trimestral haverá um desconto de 20%. 
 No caso de irmãos, o irmão adicional terá um desconto de 10% na parcela. 

 

Informações Importantes: 
 

 Na contratação dos Planos Anual, Semestral e Trimestral os 3 primeiros deverão ser pagos mesmo que o 
aluno desejar não mais participar, conforme contrato.  

 Após os 3 primeiros meses, o cancelamento de contrato deverá ser realizado sempre até o dia 10 de 
cada mês, onde será cobrado 1 parcela de multa como quebra de contrato. 

 O não comparecimento do aluno às aulas não dá o direito à recusa de pagamento das mensalidades, se 
não formalizar a quebra de contrato. 

 Todo o aluno poderá repor aula em qualquer horário disponível em nosso site e em qualquer unidade.  
 Favor ler atentamente todo o contrato. Dúvidas entrar em contato. 

 
 


