
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de São Paulo e Mogi das Cruzes

CENTRO DE LAZER DA 
FAMÍLIA METALÚRGICA

  PERÍODO DE HOSPEDAGEM

• Início do período de hospedagem nos apartamentos: a partir das 8h
   Horário de saída dos apartamentos: até às 7h do dia seguinte até o final da estadia

• Início de uso das cabines: a partir das 7h           
   Horário final de uso das cabines: 17h fora da temporada e 18h na temporada

• Avisar a sua saída com uma hora de antecedência, na recepção, para que seja efetuada a
vistoria dos apartamentos utilizados.

  REFEIÇÃO

• Café da manhã: 7h às 9h30
• Almoço: 12h às 15h
• Jantar: 18h30 às 20h30

  OUTRAS NORMAS

• Os hóspedes devem trazer materiais de higiene pessoal (creme dental, sabonete etc.) e toalhas.
• É proibido retirar objetos dos apartamentos e dos demais espaços do Centro de Lazer.
• Na falta de algum item, o mesmo será cobrado conforme listagem afixada nos apartamentos e/

ou recepção.
• Perda de chave do apartamento: custo de R$ 90,00 (noventa reais) com a placa.
• É proibido afixar pregos, parafusos, adesivos e objetos similares, ou quaisquer outras improvisações 

que possam danificar os apartamentos e demais espaços do Centro de Lazer.
• É extremamente proibido o uso de equipamentyos com resistência, como churrasqueira elétrica, 

panela elétrica, sanduicheiras e microondas.
• É proibido som alto nos apartamentos
• É proibido colocar cadeiras nos corredores e estender roupas e toalhas nas sacadas.
• Os hóspedes são responsáveis pela limpeza e higiene dos apartamentos, responsabilizando-se 

também pelos danos neles causados.
• Não nos responsabilizamos por perdas ou extravios de objetos pessoais. Cada apartamento tem 

sua chave, que deverá, na ausência do hóspede, permanecer fechado sob a responsabilidade do 
mesmo.

• A administração do Centro de Lazer (Sindicato) poderá tomar outras providências não previstas 
neste Regulamento, visando o bom funcionamento e a conservação dos apartamentos e demais 
espaços.

• É proibida a entrada de animais de estimação.
• Pernoite: registro a partir das 20h até 22h

CENTRO DE LAZER DA FAMÍLIA METALÚRGICA

REGULAMENTO
O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes coloca à sua 
disposição um espaço de lazer com apartamentos modernos e confortáveis.

Siga as seguintes orientações e aproveite bem a sua estada!Praia Grande

Valores cobrados por pessoa e
válidos para todos os tipos de apartamentos.

DIÁRIAS

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de São Paulo e Mogi das Cruzes

SÓCIO(A)........................... R$ 45,00 (com café da manhã)
R$ 88,00 (com pensão completa)

CONVIDADO(A)............... R$ 70,00 (com café da manhã)
R$ 114,00 (com pensão completa)

REFEIÇÃO AVULSA......... R$ 27,00

PERNOITE.......................... R$ 60,00 (por apartamento)

CABINES............................ R$ 10,00 (por pessoa)

ESTACIONAMENTO........ R$ 20,00

CRIANÇA ATÉ 5 ANOS... ISENTA

MAIS INFORMAÇÕES
São Paulo: (11) 3388-1073 - Mogi das Cruzes: (11) 4699-8700
Praia Grande: Av. dos Sindicatos, 111 - Vila Mirim - Praia Grande

WWW.METALURGICOS.ORG.BR


