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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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8º COMUNICADO do CLUBE CULTURA (CORONA VIRUS)

Comunicamos aos estimados (as) associados (as), que na manhã desta 

sexta-feira dia 26/06, o Clube Cultura, através de nosso Presidente 

Gilberto Umbuzeiro, cumprindo com a orientação das autoridades 

governamentais e municipais, protocolou nosso Plano de Reabertura 

Gradual do Clube Semanal de Cultura Artística - sede de Campo, 

visando a segurança e procedimentos ao combate do COVID -19.

A entrega deveria ser feita ao Sr. José Abrahão Júnior - Secretário de 

Esportes, que se encontrava em compromisso, mas foi entregue ao Sr. 

Eduardo Antonelli de Moraes - Diretor Administrativo da Secretaria de 

Esportes e Presidente (licenciado) da Apesec.

Este documento, será levado ao Prefeito  Jonas Donizette, para 

avaliação, assim como dos demais Clubes de Campinas, para possível 

liberação, de maneira que o Clube Cultura, possa voltar a receber seus 

associados. A liberação de atividades e das modalidades, será gradual e 

oportunamente informado a todos, na medida em que recebermos 

autorização.

Queremos lembrar, que já estamos totalmente 

prontos, com os acessórios necessários para a

frequência de todos, com total segurança e 

qualidade. Acompanhem nossos comunicados 

e informações, através de nossos boletins

semanais, WhatsApp, site, facebook e Instagram.

Juntos e unidos, seremos mais fortes e poderemos

desfrutar das maravilhas de nosso querido Clube 

Semanal de Cultura Artística em breve.

Campinas, 26 de junho de 2020
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LIVE JUNINA - Prestação de contas 

Realizamos no ultimo dia 19 de junho, nossa “LIVE Junina”, uma campanha 

em prol da Casa da Sopa e da Creche Estrelinha do Oriente,  a sua 

contribuição em alimentos, materiais de limpeza e também em valores, foi 

um grande SUCESSO.

As famílias do Clube Cultura, diretoria, associados e colaboradores, foram 

fundamentais, na ajuda com muito carinho!

Queremos também agradecer ao

• Clube Cultura – espaço e realização

• Dupla Dan & Marcelo – Live

• DJ Batista - idealização

• HDS Eventos e colaboradores

• Cia Athletica – parceiro e patrocínio

• Lucas Sousa – Beach Tenis – parceiro e patrocinador

• Loja Maçõnica Constância

• Loja Maçonica Maestro Carlos Gomes

Coordenação – Presidente Gilberto Umbuzeiro

Mais uma vez, obrigado pela generosidade e pelo apoio.



BOLETIM INFORMATIVO                                                                   PÁGINA 4

Entrega na CASA DA SOPA

Entrega realizada na manhã desta quinta-feira dia 02/07/2020, à Sra. 

Benedita, diretora da entidade, onde na oportunidade, agradeceu 

imensamente ao Clube Cultura e todos os colaboradores, pelas 

oportunas doações, que serão destinadas as 400 pessoas cadastradas, 

que diariamente recebem suas refeições.

A entrega foi realizada pelo nosso II Vice Presidente Alfredo Abud Neto, 

que foi acompanhado pelos funcionários Peba e José.
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Entrega na CRECHE ESTRELINHA  DO ORIENTE

Também realizada entrega, na manhã desta quinta-feira, à Sra. 

Maísa Tranche – Adm. Geral, que agradeceu e nos enviou o 

seguinte carta de agradecimento:

“Foi uma alegria receber ontem na Creche Estrelinha do Oriente - Abud, Peba e José 

Estou enviando nossos sinceros agradecimentos Por favor transmita a todos que 

contribuíram... convidamos a todos a virem nos visitar...Sucesso e prosperidade 

Abraços a todos”
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Continue se cuidando! 


