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Edição – Diretoria de Esportes e Recreação

Visite nosso site: www.clubecultura.com.br

Facebook: facebook@clubeculturaoficial.com.br

Instagram: @clubeculturaoficial

http://www.clubecultura.com.br/
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Nossos funcionários em plantão, continuam 
trabalhando, para deixar o Clube Cultura ainda 
melhor, aguardando o retorno dos associados.

Poço artesiano principal

Obras
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Construção do muro de contenção no antigo 

deck do restaurante, com maior segurança, 

para os que por lá passam.

Obras
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Jardins por todo o Clube, recebendo              
todos os cuidados que merecem!
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Pista da Saúde e uma de suas 
maravilhas.
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Campos de Futebol, em plena recuperação, cuidado 
com todo carinho, para o retorno dos associados.
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Mantendo as quadras impecáveis, para o retorno 
de nossos tenistas! 

Quadras de Tênis
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Deck da piscina e Cantina, recebendo atenção 
para com sua conservação e beleza.
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Nossas piscinas continuam recebendo todos os 
cuidados, a espera do retorno de nossos associados. 
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Torcemos para que essa quarentena acabe! 
Desejamos que todos saiam mais fortalecidos, para 

aproveitarem este espaço maravilhoso. 
Já estamos com saudades!



Dicas de Saúde
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Alongamento

O alongamento é um exercício voltado para o ganho da 
flexibilidade por meio de um estiramento das fibras 
musculares. Com isso, ocorre o afastamento do músculo 
de um ponto ao outro, com o objetivo de dar mais 
agilidade e aumentar a amplitude do movimento muscular 
e da elasticidade.
Antes, após ou até sem relação com a atividade física. O 
ideal é alongar todos os dias.

https://www.minhavida.com.br/fitness/tudo-sobre/31909-alongamento

https://www.minhavida.com.br/fitness/tudo-sobre/31909-alongamento
https://www.minhavida.com.br/fitness/tudo-sobre/31909-alongamento

