
Clube de Campo do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pinda

 Informações atualizadas em 28/01/15

o QUE TEM No CLUBE?
- Piscina adulto 
- Piscina infantil
- Sauna (finais de semana e feriados)
- Campo de futebol society 
- 10 quiosques cobertos com pia e 
churrasqueira + 4 churrasqueiras ao ar livre
- Espaço para acampar (agendamento)
- Muita área verde

QUE dia aBrE?
De terça a domingo, das 9h às 18h.
Durante o verão (dezembro a janeiro) o 
horário é ampliado: das 8h às 19h.
*O clube fica fechado no período de inverno.

o QUE É PrECiSo Para ENTrar?
Apresentar a carteirinha de sócio e RG. Todos 
os dependentes devem estar descritos no 
verso da carteirinha e também apresentar RG.
*As carteirinhas antigas, do modelo azul ou 
vermelho, devem ser atualizadas.

E o ExaME MÉdiCo?
É feito a cada visita, lá mesmo no clube.

TEM CUSTo?
Não! Tanto o uso do clube quanto o exame 
médico são gratuitos para sócios do sindicato 
e seus dependentes.

Raio-x do Clube Mapa do Clube

Fale com o 
Sindicato:

Sede: 0800-771-8589 / 3644-1540 / secretariageral@sindmetalpinda.com.br
Subsede: 3637-3634 / moreiracesar@sindmetalpinda.com.br
Veja fotos e o regulamento no site: www.sindmetalpinda.com.br
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Nos sábados e domingos, o exame 
médico necessário para entrar na piscina 
será feito no próprio clube, das 8h às 16h. 
Nas quintas e sextas, deverá ser feito 
na sede do sindicato, com agendamento. 

A direção do sindicato pede colaboração 
dos trabalhadores para manter o clube ex-
clusivamente para sócios e dependentes 
com até 18 anos. 

Para utilizar o clube é preciso fazer um 
recadastramento na sede do sindica-
to, com foto do titular e dos dependentes. 

Mapa do Clube de Campo
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Capela 1

Capela 2

Estrada Vicinal Jesus Antônio de Miranda

Escola REMEFI Profa. 
Maria Aparecida 
Camargo de Souza

Acesso para a Estrada 
Municipal Luíza Fernandes 
Miranda - Bairro Graminha

Bar do Edmundo

Lombada

Obs.: Depois da ponte, vire à direita logo 
após passar a primeira lombada.
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