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5° COMUNICADO do CLUBE CULTURA (CORONAVIRUS) 

 

O Comitê de Crise / Diretoria Executiva do Clube Cultura, após reunião realizada nesta 

terça-feira - 28 de abril, avaliando e atualizando as últimas notícias sobre a pandemia 

Coronavírus (COVID-19), visando a total segurança e saúde dos nossos associados, 

empregados e parceiros, em cumprimento às orientações das autoridades de saúde e 

governamentais, decide que: 

1) O Clube Cultura continuará com suas atividades esportivas e sociais 

SUSPENSAS SEM DATA definida para retorno, podendo ser alterada de acordo 

com o cenário do momento e ou liberação pelas autoridades. Esta decisão está em 

consonância com as determinações do município de Campinas e do Estado de São 

Paulo.  

 

2) O Clube permanece FECHADO para qualquer atividade, ficando somente para 

acesso dos empregados escalados, dando suporte e manutenção indispensável, 

deixando o mesmo preparado para o retorno das atividades. 

 

3) Neste momento, recomendamos a TODOS que reforcem os cuidados 

recomendados e indicados pelas autoridades de saúde. 

 

4) Informamos também, que a folha de pagamento está sendo cumprida 

normalmente e não ocorreu nenhuma demissão de funcionário, bem como, os 

pagamentos de fornecedores estão sendo mantidos em dia. 

 

Qualquer dúvida, o Clube através de plantão na secretaria geral, estará pronta para atendê-

los entre 8:00 e 15:00hs de 2ª à 6ª feira. 

Agradecemos a compreensão e colaboração de todos, neste momento tão difícil para a 

população brasileira! 

 

Campinas, 29 de abril de 2020 

 

COMITÊ DE CRISE / DIRETORIA EXECUTIVA 
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Continue se cuidando 
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Reflita 

O QUE TEMOS PRA HOJE? 

 

No passado tínhamos uma rotina no dia-a-dia, um futuro mais ou menos previsível, familiar que 

nos trazia segurança. E agora? Como viver? 

Vamos olhar para nosso mundo interno e descobrir quais as estratégias, quais os recursos 

pessoais que temos pra enfrentar esse mundo lá fora que não reconhecemos mais. Certamente 

já vivemos tempos difíceis em nossas vidas...como lidamos com eles? Tudo passou, não? E 

estamos aqui, vivos.  

Vamos organizar uma “maleta” de primeiros socorros emocionais, ou seja, vamos pesquisar o 

que (proximidade, ainda que virtual, com pessoas que nos tranquilizam, coisas que nos dão 

prazer, atividades gratificantes...) nos ajudam a diminuir a ansiedade e lidar com as situações 

adversas. Vamos usar todos esses recursos que ficarão “à nossa disposição” quando necessário!   

Podem ser coisas simples, factíveis, que nos ajudam a dar um passo de cada vez em direção ao 

equilíbrio! 

Como podemos voltar a viver num futuro próximo? Com muita informação (a informação 

previne) e preparação com segurança ao trabalho e aos encontros com quem amamos. Podem 

ser receitas na volta para um mundo diferente, mais saudável e seguro.  

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

Especialista em Prevenção e Controle do Stress e Psicologia do Luto. Cel. / Whatsapp(19) 

99125-6915.  

 


