
 

PORTAL DO ASSOCIADO 

Link: https://lindoiatc.areadosocio.com.br/#/entrada 

Você também encontra o Link de acesso ao portal no nosso site: 

http://lindoiatenisclube.com.br 

 

O portal do associado foi criado com intuito de facilitar a atualização de dados, 

impressão de segunda via de boletos e/ou geração de novos boletos. 

INSTRUÇÕES:   

Login: para que o associado tenha acesso a área do sócio o mesmo deverá informar 

na tela inicial seu usuário¹ ou CPF e sua senha ² 

1 – O usuário, por padrão, será a própria matrícula do sócio. 

2 – Para que os associados possam realizar seu primeiro acesso, iremos criar 

uma senha com sua data de aniversário neste formato: DDMMYYYY. Assim 

que o associado realizar o primeiro acesso, será solicitado para que ele altere 

sua senha. Toda via, ele poderá optar por clicar em Não lembro minha senha, 

assim será enviado um e-mail com uma senha provisória. 

ÁREAS QUE PODEM SOFRER MODIFICAÇÕES DOS ASSOCIADOS 

PERFIL:  

1- Meu cadastro: neste item estarão disponíveis seus dados pessoais. 

Solicitamos que mantenha-os sempre atualizados. 

 

2- Dados de contato: neste item estarão disponíveis seus dados para contato. 

Solicitamos que mantenha-os sempre atualizados. 

    

3- Alterar minha senha: neste item, você pode alterar sua senha. Lembrando 

que a senha inicial padrão do porta será sua data de nascimento. 

https://lindoiatc.areadosocio.com.br/#/entrada
http://lindoiatenisclube.com.br/


 

 

FINANCEIRO: 

 

1- Prestações em aberto: nesse item, você tem a opção de gerar um novo boleto 

com todas suas pendências, caso esteja com meses em atrasos. Ou então selecionar 

somente a atividade que deseja pagar e gerar um novo boleto somente com o valor 

dela. Se você gostaria apenas de retirar a 2º via de um boleto atual, não deve 

cadastrar outro boleto e sim apenas imprimir a segunda via na parte Meu(s) 

boleto(s): 

 

2- Pagamentos realizados: nesse item, voce consegue visualizar pagamentos de até 

1 anos trás. 

 

3  – Meu(s) boleto(s): neste item estarão disponíveis, todos os boletos que não 

estejam vencidos e que foram registrados através de remessa bancária, também 

estarão disponíveis os boletos gerados pela própria área do sócio ¹. Portanto se 

você gostaria apenas de retirar a 2º via de um boleto atual, não deve cadastrar outro 

boleto e sim apenas imprimir a segunda via. 

  

 


