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Campinas, 26 de fevereiro de 2020. 

Prezado (a) Associado (a):  

     

A Diretoria Executiva do C.S.C.A., por decisão unânime dos seus membros, resolveu 

este ano, realizar uma adequação nas taxas e mensalidades de modalidades esportivas, 

seguindo uma tabela de ajustes em consonância à realidade financeira e administrativa 

do Clube.  Há três anos não ocorria um ajuste nestas taxas o que vinha criando 

desigualdades tarifárias entre todos os Associados. Já para o mês de março de 2020 

este ajuste será de conhecimento de todos mediante aplicação de uma nova tabela 

tarifária. 

     Também, face ao dissídio coletivo dos funcionários, 

aplicado desde o mês de dezembro/19, onerando nossa folha de pagamentos e reflexos, 

além do aumento das despesas com a manutenção dos equipamentos, insumos, água, 

energia elétrica e outras com os acréscimos do processo inflacionário, se fazendo 

necessário esta adequação. 

TAXA DE MANUTENÇÃO: R$ 350,00, permanece inalterada, conforme compromisso 

da Diretoria Executiva, já informado aos associados em dezembro de 2019. Convém 

lembrar que a nossa taxa de manutenção é inferior a de outros clubes de Campinas na 

nossa categoria. 

                 Agradecendo a participação de todos, desejamos 

que o Clube Semanal de Cultura Artística em 2020 seja, uma vez mais, reconhecido por 

sua excelência em esportes, lazer, cultura e recreação. 

 

                         Maiores informações através da Secretaria Geral 

(PABX: (19) 3758.5800, ou pelo e-mail: secretaria@clubecultura.com.br). 
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Para Alunos e Sócios
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Aula de JAZZ e BALLET super animada 
para comemorar o carnaval 

http://www.clubecultura.com.br/
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O carnaval foi com muito sol e samba 

no nosso Parque Aquático!

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


Ballet e Jazz
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Dicas de Saúde

E a nossa terceira e melhor idade deve praticar exercícios sim, 

pois a realização regular de exercícios é uma das bases para 

uma melhor saúde e longevidade.

Os benefícios são muitos, e estão relacionados diretamente às 

funções orgânicas e à independência e qualidade de vida do 

idoso. Além disso, a prática atua na prevenção e 

melhora de muitas doenças como diabetes, cardiopatias, 

distúrbios osteomusculares como artrite reumatoide, 

osteoporose, hipertensão e muito mais.

https://blogfernandaandrade.wordpress.com/2014/03/16/atividade-fisica-na-terceira-idade/

http://www.clubecultura.com.br/
https://blogfernandaandrade.wordpress.com/2014/03/16/atividade-fisica-na-terceira-idade/
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