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O Clube Semanal de Cultura Artística segue as regras da ‘Fase de Transição’ do 

Governo do Estado e retoma parte das atividades neste sábado, dia 24 de abril.

O associado poderá usufruir do clube parcialmente e com restrições nesta 

etapa. O horário autorizado para reabertura é das 11h às 19h, com 25% da 

capacidade de atendimento. 

O parque aquático será destinado para o banho de sol, sendo proibido o uso 

das piscinas. Os quiosques permanecem fechados nesta fase. O uso coletivo 

dos campos de futebol e quadras não será permitido, conforme determinações 

das autoridades sanitárias.

Em acordo com os decretos estadual e municipal, o Clube Semanal de Cultura 

Artística reabre a academia e outras modalidades esportivas, que terão horários 

diferenciados para atender o estipulado pelos órgãos competentes. Estes 

serviços estão autorizados, pela prefeitura de Campinas, a atender durante oito 

horas diárias, entre as 6h e 19h.

Academia: 6h às 10h - 15h às 19h (Segunda a Sexta); 8h às 14h (Sábados, 

Domingos e Feriados)

Beach Tennis: 6h às 11h - 16h às 19h (segunda a sexta); 7h às 15h (sábados, 

domingos e feriados)

Tênis: 7h às 11h - 15h às 19h (segunda a sexta); 7h às 15h (sábados, domingos e 

feriados)

Demais modalidades entrar em contato com a secretaria de esportes. Serviço 

de lanchonetes: 11h às 19h.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3758-5800.

A Direção atua em conformidade com as medidas de reabertura para 

atividades não essenciais, classificadas pelo Plano SP, para tentar conter o 

avanço da pandemia da Covid-19.

O Clube Semanal de Cultura Artística reforça aos associados o uso obrigatório 

de máscaras em todas as áreas (inclusive durante a prática esportiva), o 

distanciamento social e a higienização contínua.
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