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Comunicado 
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Horário de funcionamento do CLUBE

NATAL: Dia 24/12  fechara às 14h00
e reabrira dia 26/12/2019 as 7h00

ANO NOVO: Dia 31/12 Fechara às 14h00 
e reabrira dia 02/01/2020  as 7h00
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Estamos realizando as inscrições da Super Férias para as datas
de 13 a 17 de Janeiro 
Inscrições até 9 de Janeiro! Não percam!!
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A todos Futebolistas do Cultura! Novíssimo Campeonato Soçaite 2020 "NA 
GRAMA“ Inscrições abertas na Secretaria de Esportes ou com o Mané!

Início 08/02/20.Enquanto o Campão estiver em reforma parcial, 
montaremos uma Arena oficial Soçaite numa primeira metade do Campão 
Invertido. Após um mês mudaremos para a outra metade, já recuperada. 
Esta Arena servirá também para os rachões no período. Esperamos contar 
com a adesão de todos e ajuda também na divulgação. Vamos prestigiar 
mais uma vez. Soçaite (6 + 1). 

Podem participar os jogadores a partir de 16 anos!

Futebol Soçaite



Resultado: São Silvestre

BOLETIM INFORMATIVO                                                                PÁGINA  5 

Visite nosso site:  www.clubecultura.com.br

Facebook: facebook@clubeculturaoficial.com.br 

Instagram: @clubeculturaoficial

Mais fotos a seguir

Atletas representam o Clube Cultura na 95ª São Silvestre Uma das mais tradicionais 

corridas do circuito mundial, com representantes de vários países, entre eles os principais 

atletas da modalidade, com destaque para recordistas mundiais e medalhistas olímpicos, a 

São Silvestre é a principal atração esportiva no ultimo dia do ano. Após 3 meses de treinos 

específicos para a prova, os atletas do Clube Cultura não poderiam ficar fora da festa, ao 

todo foram 35 mil inscritos correndo nas ruas e avenidas da capital paulista, uma energia 

única capaz de contagiar não só os atletas, mas também o publico que vem para as ruas 

torcer pelos atletas.

Depoimento de uma socia! 

“Minha primeira participação na corrida São Silvestre. Uma corrida de muita energia. Muitas pessoas 

tendo o mesmo objetivo, a chegada. Ali você percebe que não tem comodismo, do não consigo, não tenho 

vontade, muito pelo contrário, você vê pessoas com deficiência, pessoas de idade, sobrepeso. 

Simplesmente pessoas que fazem a diferença. A corrida já começa arrepiando na largada, depois nas 

pessoas cantando, gritando. Lindo ver que em todo o percurso as pessoas estão na rua te incentivando, 

ouvindo as mulheres gritando, que nós mulheres somos maravilhosas. Kkk muito bom. Mas o momento 

que mais achei surpreendente foi na final da Brigadeiro, pessoas no meio dela só para incentivar os 

corredores a vencerem a tal temida subida, só 2 km pra chegar, ufa! Enfim você cruza a linha de chegada e 

agradece.”

http://www.clubecultura.com.br/


Resultado: Competição
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São Silvestre

http://www.clubecultura.com.br/


Lembrete
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O

http://www.clubecultura.com.br/


Dicas de saúde
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A prática regular de exercícios pode ajudar a prevenir 

doenças cardíacas e AVCs, fortalecendo o músculo 

cardíaco, além de reduzir a pressão arterial e aumentar 

os níveis de HDL (colesterol bom), diminuindo os níveis 

de LDL (colesterol ruim) e a melhora na circulação 

sanguínea.

Escolha uma atividade de sua preferencia aqui no Clube 

Cultura e faça uma aula experimental! 

https://www.hcor.com.br/imprensa/noticias/atividade-fisica-
ajuda-prevenir-avc-e-doencas-cardiovasculares/

http://www.clubecultura.com.br/
https://www.hcor.com.br/imprensa/noticias/atividade-fisica-ajuda-prevenir-avc-e-doencas-cardiovasculares/


Corrida de Rua
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https://www.selecoes.com.br/saude/por-que-beber-agua-e-importante-veja-como-se-hidratar/

A água é essencial para o funcionamento correto do 
nosso organismo. Ela representa cerca de 70% do corpo 
de um adulto e está presente nos nossos músculos, 
órgãos, sangue entre outros. A falta de água pode causar 
tontura, pressão baixa, dor de cabeça, fadiga e, após 
períodos prolongados, até a morte.

http://www.clubecultura.com.br/
https://www.selecoes.com.br/saude/por-que-beber-agua-e-importante-veja-como-se-hidratar/


Pilates Studio
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Temos também em nosso clube:
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