
CLUBE SEMANAL DA CULTURA  ARTISTICA

19/11/2020  ANO 9 – EDIÇÃO 47

Fundado em 16 de Julho de 1857

NESTA EDIÇÃO:

-Capa

-Comunicados pg. 2 a 3 

-Feirinha de natal pg. 4

-Nossas aulas pg. 5 a 7

-Cuide-se pg. 8 e 9

BOLETIM INFORMATIVO                                                                  PÁGINA 1 

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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12° COMUNICADO do CLUBE CULTURA - Mensalidade 
 
 
Campinas, 18 de novembro de 2020. 

 

Prezados (as) Associados (as), 

 

Comunicamos que os boletos referentes a taxa de manutenção do mês de Dezembro com 

vencimento nos dias 07 ou 08, foram emitidos e encaminhados aos prezados associados, já com os 

valores normais, isto é, sem os descontos que estávamos aplicando, em razão da pandemia COVID-

19. 

Ressaltamos que para pagamento até o dia 1° do mês, o associado gozará do desconto de 5%. 

Lembramos que o retorno ao valor normal da mensalidade, se faz necessário, pois praticamente 

todas as atividades do Clube já estão normalizadas e conseguimos, com muita dificuldade, mantendo 

o valor reduzido por 5 (cinco) meses, cumprir todos os compromissos com funcionários e 

fornecedores. 

Neste próximo mês, temos compromissos como o 13° salário dos funcionários, além do retorno dos 

custos envolvidos no dia a dia do Clube, que nos obrigam a retornar ao valor normal. 

Ainda, buscando preservar o nosso quadro associativo, informamos que o Clube está aberto a 

negociação para aqueles que queiram regularizar suas situações de débitos, através do telefone 3758-

5800 das 8:00 hs às 17:00 e também do WhatsApp 99705-7785. 

Certos de contar com a compreensão e apoio de todos, agradecemos pela confiança demonstrada. 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________ 

GILBERTO DE ARAGÃO UMBUZEIRO 

Presidente da Diretoria Executiva 
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Diretoria Executiva
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Algumas de nossas modalidades, que voltaram com 

muita animação e seguindo todos os protocolos de 

segurança

Pilates Solo

Jazz Ballet

Ginastica Artística Ginastica Artística

Pilates Solo
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A partir desta quinta-feira, voltamos com novo dojô, 

seguindo todos os protocolos de segurança

Judô
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Horários da Corrida de Rua

Terça e Quinta-feira das 
17:45 as 19:00 e
19:10 as 20:30

Quarta e Sexta-feira das 
07:30 as 09:00



BOLETIM INFORMATIVO                                                                   PÁGINA 8

ATENÇÃO

Em vários locais do Clube, colocamos cartazes com o 

telefone da MEDICAR, fiquem atentos! 
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É OBRIGATORIO O 
USO DE MASCARAS

PRECISAMOS ESTAR 
MAIS ATENTOS NESSE 

MOMENTO DE 

RETOMADA DAS 
ATIVIDADES


