Você conhece
todos os serviços
essenciais
que o

Sindi Clube

oferece para
o seu clube?

Descubra aqui as vantagens de ter um parceiro
permanente que disponibiliza as melhores soluções
para o seu clube
Apoio na negociação
da convenção coletiva

Orientação sobre
questões legais

O Sindi Clube tem sido bem
sucedido na negociação das
convenções coletivas de trabalho
com as categorias de funcionários
dos clubes, obtendo acordos
equilibrados e fixando condições
favoráveis aos clubes e aos
serviços oferecidos aos seus
associados.

O Sindi Clube fornece
informações atualizadas
sobre as constantes mudanças
na legislação e orienta os clubes
no encaminhamento de práticas
administrativas de acordo com
as leis que regem a atividade
clubística.

Respostas ágeis para
dúvidas gerenciais

Alternativas para redução
de custos

O seu clube pode contar com
a consultoria de profissionais
especializados em todos os tipos
de dúvidas nas áreas administrativa,
jurídica, fiscal, contábil, tributária,
estatutária, projetos incentivados,
cultura e esportes.

Acesso gratuito a Pesquisa Salarial que
oferece informações sobre 340 cargos de
trabalho e abrange a prática de remuneração
de clubes de todo estado. O Sindi Clube
também organiza Pregões Eletrônicos
e Compras Coletivas para aquisição
de materiais, para reduzir custos.
Os serviços incluem ainda Convênios
com esse objetivo.

Atualização e treinamento

Programa
de aprendizagem

Com a Unisindiclube, entidade
de ensino corporativo do Sindi Clube,
os gestores e colaboradores
dos clubes associados têm acesso
a um amplo programa de cursos,
nas modalidades presencial ou
a distância, para atualização
e ampliação do conhecimento.

O Programa Sindi Clube Aprendiz,
aprovado pelas autoridades
do Trabalho, facilita o cumprimento
pelos clubes da lei que obriga
a contratação de funcionários
aprendizes.

Indicação de boas
práticas de governança

Um programa esportivo
exclusivo para os clubes

O Sindi Clube disponibiliza em seu
site o Manual de Compliance, como
suporte para a adoção de programas
de governança que garantem eficácia
e transparência à gestão do seu clube,
minimizando riscos de violação às leis
que disciplinam a atividade dos clubes.

O Sindi Clube oferece aos associados
não federados dos clubes a possibilidade de disputar o Programa Esportivo
para Associados de Clubes. Maior
torneio interclubes do país, com jogos
durante todo o ano, o Pepac tem a
participação de mais de 3.600 atletas
de todas as idades.

Apoio na obtenção de
recursos para projetos
esportivos

Oferta de atividades
culturais e artísticas

Os clubes associados recebem orientação
gratuita para projetos com recursos das leis
de incentivo ao esporte – federal, estadual
e, também, a Lei Pelé. Os gestores recebem
instruções a cada passo do processo, para
apresentar propostas sem erros que levam
à rejeição dos pedidos.

Os clubes contam com uma ampla
gama de atividades culturais e artísticas organizadas pelo Sindi Clube, com
eventos como o Circuito de Corais,
Dia da Dança, Concursos Literários
e Clubes de Leitura voltados para
os seus associados.

Conheça os principais Convênios oferecidos pelo
Sindi Clube
Segasp: Seguro de responsabilidade civil para
terceiros e acidentes pessoais para associados, que assegura o reembolso de indenizações decorrentes de ações cíveis.
Fluidra Piscinas: diagnóstico gratuito do parque aquático para avaliar as condições de
funcionamento e itens do equipamento que podem gerar custos desnecessários.

Matrix: Orientação e suporte para ingresso
no Mercado Livre de Energia, para economia na compra do insumo que representa
um dos itens de maior valor no orçamento
dos clubes.
CIEE: Clubes têm redução de 30% na contratação de estagiários capacitados para todas as áreas de atividade.

Phorte Educação: Oferta de mais de 30 cursos de várias áreas, com desconto de 50%
para colaboradores dos clubes associados.

Total Mobi: Desconto de 37,5% no desenvolvimento de aplicativos com funções de
relacionamento com associados.

Braga Nascimento e Zilio: Escritório especializado em medidas judiciais contra cobranças
indevidas do Estado referentes a impostos e
contribuições.

Gustavo Borges: Desconto para adesão
ao método que já ensinou mais de 170 mil
crianças e jovens a nadar.

Multfer: Diagnóstico gratuito dos pontos que
são os de maior consumo de energia elétrica
nos clubes para estudo de viabilidade da substituição da iluminação convencional pela tecnologia LED.

Presença em todo o Estado de São Paulo
O Sindi Clube mantém diretorias regionais
na Baixada Santista, ABC, Campinas,
Piracicaba, Vale do Paraíba, Ribeirão
Preto e São José do Rio Preto.
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