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“Dias de celebrar a mulher e todo seu poder, 
pois só ela ama e luta com toda a intensidade do 
seu coração”

“Que todos os seus dias sejam de bênçãos, paz, 

alegrias e amor. Feliz Dia da Mulher”
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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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AGENDA –Clube Cultura

Dia 07/03 Sábado

Campeonato Interno Futebol de Campo – Nossas Praias – Rodada 4

13:45 – Mongaguá x Praia Grande

15:00 – Itanhaém x Juréia 

16:00 – Guarujá x Ubatuba 

17:00 – Bertioga x Caraguatatuba 

Local: Clube Cultura – Campão

Dia 08/03 Domingo

1ª Etapa Circuito Estadual de Saltos Ornamentais 

9:00 - Trampolim 1mt 

Local: Clube Cultura – Parque Aquático

Dia 14/03 Sábado

24ª Corrida da Lua 

20:00 - 10 km corredores e 6km corredores/ caminhada

Local: Praça Arautos da Paz

http://www.clubecultura.com.br/
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RESULTADOS –Clube Cultura

Dia 29/02 Sábado

Campeonato Interno Futebol de Campo – Nossas Praias – Rodada 3

13:45 – Itanhaém 7 x 1 São Sebastião

15:00 – Guarujá 0 x 3 Praia Grande 

16:00 – Bertioga 0 x 4 Juréia 

17:00 – Ilha Bela 2 x 1 Caraguatatuba 

Local: Clube Cultura – Campão

http://www.clubecultura.com.br/
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kung Fu
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Ballet e Jazz
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Corrida de Rua
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O Santander Track&Field Run Series é o maior circuito de corridas 
de rua da América Latina. O circuito conta com um diferencial 
que é o número limitado de corredores por etapa, visando a 
segurança dos participantes e um percurso adequado para 
aqueles que buscam melhorar sua performance ou se iniciar no 
mundo da corrida. Serão 100 etapas em 20 estados, espalhadas 
por mais de 40 cidades. 

http://www.clubecultura.com.br/
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Dicas de Saúde

O exercício físico ajuda a prevenir e melhorar uma série de 

problemas de saúde, incluindo pressão alta, diabetes e 

artrite. Pesquisas sobre ansiedade, depressão e exercício 

mostram que os benefícios psicológicos e físicos de uma 

atividade também podem ajudar a melhorar o humor.

As ligações entre ansiedade, depressão e exercício não são 

totalmente claras – mas trabalha-las paralelamente com a 

atividade física pode aliviar os sintomas de ansiedade ou 

depressão, e fazer você se sentir melhor.

http://www.finaforma.com.br/blog/atividade-fisica-pode-ser-como-um-remedio-contra-depressao/

http://www.clubecultura.com.br/
http://www.finaforma.com.br/blog/atividade-fisica-pode-ser-como-um-remedio-contra-depressao/
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Maturidade Feliz 
 

 
Quando refletimos sobre como será o nosso futuro por conta do avanço da idade, a melhor 

conclusão é aproveitarmos a “caminhada” cuidando de nossa qualidade de vida.  

 

O envelhecimento nos faz cuidar do corpo, não com o objetivo de parecermos mais jovens 

(sem rugas, gordurinhas na barriga...) mas de ter uma saúde física satisfatória, respeitando as 

limitações que vão chegando com a idade. E cuidar da saúde mental e emocional a fim de 

encontrarmos a melhor versão de nós mesmos. Pois envelhecer não é somente um processo 

fisiológico mas também psicológico.  

 

O tempo não para e todos temos o poder de escolher uma vida saudável, madura, no sentido 

de nos transformarmos em “frutas tenras e doces”. Para isso, podemos seguir algumas dicas 

para uma maturidade saudável: 

 

- Cuidar do corpo praticando exercícios e nos alimentando saudavelmente e com equilíbrio; 

termos acompanhamento médico regular e terapia, caso necessário, para melhor cuidarmos 

de nossa vida emocional; 

 

- Explorar novos interesses pessoais; descobrir prazeres, aprender novos fazeres, nos abrir 

para o mundo e ampliar nosso olhar sobre ele;  

 

- Manter uma vida ativa nos engajando em ações que tragam realizações pessoais; 

 

- Cultivar amigos e ter um bom relacionamento familiar; 

 

- E aceitar os novos desafios que a vida nos proporciona.  

 
Rita Martins – Psicóloga e Psicoterapeuta. Mestre em Psicologia clínica pela Puccamp. Especialista em 

Prevenção e Controle do Stress e Psicologia do Luto. Contato (19) 99125-6915.  

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

