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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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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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Continua lindo e estamos cuidando com muito carinho! 

NOSSO CLUBE
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A pista da saúde foi ajustada devido a construção das quadras de 

Beach Tênis e ficou maravilhosa

PISTA DA SAUDE
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Ambientes que tiveram grandes mudanças, estamos ansiosos 

para ver todos aqui. 

SALAS 
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Nossas novas plantas só ajudam a embelezar mais esse lugar 

maravilhoso. 

JARDIM
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Grandes mudanças, ficou lindo! 

QUADRAS E CAMPO
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Essa grama é sempre muito bem cuidada todos as dias. 

CAMPÃO
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Esta quase tudo pronto por aqui. 

DECK E CADEIRAS
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Novas quadras e novo ambiente esperando a reabertura para 

ser utilizados e inaugurados! 

CT TÊNIS E BEACH TÊNIS
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Continue se cuidando! 


