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Edição – Diretoria de Esportes e Recreação
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INFORMAÇÃO AOS ASSOCIADOS

Durante a pandemia do COVID-19, nossa diretoria, juntamente com a 
equipe de manutenção, continuou a árdua e difícil missão, em manter 
nosso Clube, em plenas condições para recebe-los quando da 
liberação para reabertura, para que possam e voltem a desfrutar de 
todos nossos espaços.

Para tanto, elaboramos um plano de ações, dentro de nossa realidade 
financeira e de estrutura, com o objetivo de promover melhorias nas 
mais variadas áreas do Clube.

Vale ressaltar, que todas as reformas e alterações, foram com recursos 
existentes no Clube, sem gastos adicionais, exceto para alguns 
complementos e necessidades, sem perder o foco no plano de ações e 
do financeiro.

Está sendo um esforço muito grande, porém extremamente prazeroso 
para todos nós.

Temos certeza, que irão adorar e aproveitar e  muito, destes espaços, 
que carinhosamente estão sendo preparados e esperando por todos 
vocês.

Acompanhem nos próximos boletins, mais áreas revitalizadas e 
reformadas.

Nesta edição, já estamos divulgando algumas delas, que esperamos 
que curtam!
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Revisão e troca de toda a estrutura de sustentação do 

piso, para a segurança e conforto de todos.

ANTES

DEPOIS

SALA DE JAZZ E BALLET
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SALA DE PILATES

ANTES

DEPOIS

Realizamos reparos e pintura das paredes e teto, colocamos 

um suporte na parede para o apoio das bolas, local adequado 

para colchonetes e outros materiais com o objetivo de deixar 

esse setor com cenário mais leve e agradável.
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QUADRA EXTERNA 3 – VOLEI E FUTSAL

DEPOIS

As quadras externas receberam uma atenção no piso com 

reparos, nova pintura e marcação atualizada para varias 

modalidades, pois com o passar do tempo os mesmos 

ficaram ultrapassados e danificadas.

ANTES



BOLETIM INFORMATIVO                                                                   PÁGINA 6

QUADRA EXTERNA 4 - BASQUETE

ANTES

DEPOIS

Além de receberam uma atenção no piso com alguns 

reparos e pintura, tivemos as tabelas restauradas na 

quadra 4.
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ARQUIBANCADA E ESCADA

CAMPÃO

ANTES

DEPOIS

Espaço revitalizado para os torcedores e também para atividades de 

corrida de rua, com novas pinturas e marcação de segurança.
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CAMPÃO
Como muitos já sabem, nossos campos e gramas estão sempre 

recebendo atenção e manutenção devida, com o objetivo de 

proporcionar uma área agradável de lazer para todos que 

usufruem desses lugares maravilhosos.
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Continue se cuidando! 


