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Clube 
reabre
totalmente
renovado

Confira como ficou o Clube 
dos Metalúrgicos e todas as 

melhorias realizadas para 
o lazer do associado e seus 

familiares. O local reabre neste 
sábado, dia 4 de dezembro, 

com novas regras
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Clube dos Metalúrgicos 
reabre no  final semana

SMetal, muito 
além do lazer

editorial

O trabalho do seu Sindicato é feito de um conjunto de ações que 
vão desde o atendimento básico, passando pelas grandes lutas por 
direitos, até chegar ao lazer. 

É o trabalho responsável e firme do Sindicato que garantiu, por 
exemplo, o reajuste do seu salário. Mesmo diante da alta inflação e 
da determinação dos empresários em parcelar a data-base, o SMetal 
lutou e conquistou aumento igual ou maior que o INPC de 10,42% 
para mais de 95% da categoria. Não é pouca coisa. Não foi sem mui-
ta luta. 

Esse mesmo empenho da direção sindical manteve direitos fun-
damentais ameaçados por políticos que não pensam no trabalhador 
brasileiro. A Reforma Trabalhista só não foi aplicada na íntegra por-
que o Sindicato impôs a cláusula Salvaguarda, que obriga o patrão a 
discutir com o SMetal qualquer implantação a torto e a direito. 

As negociações dos dirigentes colocam mais dinheiro no seu bol-
so, através dos acordos para benefícios como vale-alimentação e 
PPR. Só do PPR, neste ano, foram mais de R$ 177 milhões. 

Além disso, todos os serviços do Sindicato estão à disposição 
dos trabalhadores. Exemplo disso são as reintegrações realizadas na 
semana passada. Através do jurídico do SMetal, dois metalúrgicos, 
lesionados no trabalho, tiveram seus empregos e direitos garantidos. 

Nesses dois últimos anos da mais profunda crise econômica, agra-
vada pela pandemia da Covid-19, o SMetal intensificou as ações. 
Foi assim que seu emprego e sua renda foram mantidos. Mais do 
que isto, a atuação sindical firme protegeu a sua vida e a de seus 
familiares. 

Mas é claro que não esquecemos que o lazer também é impor-
tante. Mesmo diante de toda a adversidade da pandemia, que tirou a 
vida de mais de 600 mil pessoas até agora, o SMetal trabalhou para 
preparar os espaços de diversão para os associados. 

O Clube dos Metalúrgicos reabre no sábado, 4, totalmente refor-
mulado, com tudo que o você precisa para aproveitar as horas de 
descanso com a família. Evidente que tudo isso precisa também de 
mudanças em algumas regras, mas elas foram pensadas para que to-
dos possam continuar desfrutando o espaço com qualidade. 

E é assim que o SMetal trabalha: pensando no todo, protegendo 
seus direitos, garantindo seu salário e benefício. E também propor-
cionando momentos de lazer. Por isso, como sempre repetimos, con-
te sempre com o seu Sindicato.

O Clube dos Metalúrgicos reabre a partir do dia 4 de dezembro. 
O espaço recebeu reformas em diversas áreas, como a piscina, que 
agora será aquecida no inverno, ginásio poliesportivo, campo de fu-
tebol society com gramado patrão Fifa, playground total novo, além 
do vestiário e área de churrasqueira, entre outros.

Para poder usar toda essa estrutura, no entanto, o associado e 
dependentes do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região 
(SMetal) precisa estar em dia com a sua mensalidade, além de 
cumprir alguns requisitos básicos. Saiba quais são essas no-
vas regras:

A atuação sindical 
firme protegeu a sua 
vida e a de seus familiares

   O QUE É OBRIGATÓRIO?

CARTEIRINHA
Para entrar no Clube, você precisa apresentar a carteirinha de 

associado* e documento oficial com foto (físico ou digital). Isso 
também serve para os seus dependentes.

*Nós sabemos que, por conta da pandemia, nem todo mundo 
conseguiu fazer a carteirinha de sócio. Nesses casos, poderá entrar 
apresentando documento com foto.

VACINA
É obrigatório levar o comprovante de vacinação, das duas do-

ses* ou dose única da vacina contra a Covid-19. Você pode apre-
sentar a versão impressa ou digital da carteirinha de vacinação. 

*Para as faixas etárias estabelecidas pelo Plano Nacional de 
Vacinação

HOLERITE
Ah, leve o seu último holerite* com o desconto da mensalidade 

associativa. Para poder usar nossas dependências, você precisa estar 
em dia com a sua mensalidade.

*Caso esqueça o holerite, a entrada será permitida nos primei-
ros dias, mas o trabalhador deverá procurar a sede do SMetal para 
atualizar os dados 

CONVIDADOS
Cada sócio titular tem direito de levar até quatro convidados não 

sócios por dia, essas pessoas deverão pagar uma taxa de Day Use*. 
Crianças até 7 anos e idosos com mais de 65 anos são isentos; de 
8 a 17 anos, pagam R$ 15; e acima dos 18 anos, o valor é R$ 30.  
O convidado só poderá entrar no Clube na presença do sócio titular.

*Não inclui a taxa do exame médico para o uso das piscinas.
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   O QUE É PROIBIDO?

BEBIDAS
Não será permitida a entrada de bebidas (alcoólicas ou não), com 

exceção de remédios com prescrição médica ou alimentação infantil.

ANIMAIS
Não será permitida a entrada de animais de estimação de qualquer 

espécie ou porte no interior do Clube.

SOM
Não será permitida a entrada de caixas de som portáteis ou qual-

quer outro aparelho para reprodução de música. O Clube conta com 
sistema de som ambiente, além de atrações musicais no fim de se-
mana.

Atenção
Trabalhadores que fizeram a Carta de 
Oposição 2021 não poderão frequentar o Clube. 

   PISCINAS

EXAME MÉDICO / ATESTADO MÉDICO
O exame médico para uso das piscinas será obrigatório para titula-

res, dependentes e convidados. O Clube disponibilizará médicos aos 
sábados e domingos, das 10h às 15h, para a realização do exame, que 
será obrigatório para todos acima de 7 anos de idade e custará R$ 15.

IMPORTANTE
Será permitido somente aos titulares e dependentes associados do 

SMetal apresentar atestado médico de clínicas particulares, convênios 
médicos ou postos de saúde para o uso das piscinas.

   QUIOSQUES

RESERVAS
Os quiosques devem ser reservados com antecedência*. No dia 

marcado, o prazo de tolerância para ocupação será até 11h. A não 
ocupação do quiosque passará o direito de uso a outro associado.

O espaço é composto por churrasqueira com uma grelha, pia com 
bancada e prateleira, uma mesa e 5 banquetas de alvenaria. Demais 
utensílios para churrasco devem ser levados pelos associados. 

Não será permitido o uso de lenha nas churrasqueiras, bem como 
líquidos inflamáveis para acendimento do carvão.

*Nos quiosques é permitida apenas a entrada de alimentos para a 
realização de churrasco e almoço.

Fo
tos

: F
og

uin
ho

Atenção
Exclusivamente para a semana de abertura, as reservas 
deverão ser feitas pelo telefone 15 3334-5400, com 
Cristiane, de terça a sexta-feira, das 8h às 17h.

GINÁSIO POLIESPORTIVO
Foi feita toda a recuperação no piso da 
quadra do ginásio, que é de taco de madeira 
com sistema de amortecimento.

PISCINAS
A piscina de adulto agora é aquecida para uso 
durante todo o ano e teve a profundidade reduzida; 
as demais piscinas foram revitalizadas.

PLAYGROUND
Totalmente novo, com maior 
segurança e mais opções para 
a diversão da criançada

SOCIETY
Foi trocado o gramado antigo por 
um novo, padrão FIFA, com sistema 
de amortecimento e drenagem. 

QUIOSQUES
O espaço com churrasqueira também 
foi revitalizado para oferecer mais 
conforto aos associados. 

Confira mais detalhes sobre as novas regras do Clube 
dos Metalúrgicos no   www.smetal.org.br/regrasclube




