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Caros associados,

Neste mês de junho completamos 90 dias de portas fechadas. Neste período continuamos cuidando 
com carinho da sua segunda casa. Além da manutenção do nosso patrimônio, revitalizamos diversos 
espaços, com o objetivo de fazer sempre o melhor pra você e com a segurança necessária.  

PPara fazer frente à COVID-19 estabelecemos uma série de medidas de segurança com a criação de 
protocolos de ações para cada uma das dependência e modalidades oferecidas. O acesso ao Clube 
será feito com passagem por tapetes higienizadores, medição de temperatura, oferecimento de mais 
pontos com álcool em gel e o uso obrigatório de máscaras entre outras providências. Dentro dessa 
linha de conduta, aprovamos no Conselho de Administração a criação de uma praça de alimentação 
com a ampliação do piso da lanchonete social, que nos permitirá manter o distanciamento social 
recomendado e também a ampliação da entrada social do Clube e ainda a instalação de um novo 
sisistema de controle de acesso por reconhecimento facial, evitando o contato físico com os 
equipamentos. Todas essas ações estarão devidamente sinalizadas pelo amplo projeto de 
comunicação visual que foi desenvolvido.

Neste momento atípico para todos nós, continuamos buscando o equilíbrio nos processos do Clube 
sem comprometer a estrutura de serviços que é um dos nossos principais ativos. Os resultados 
desses esforços foram confirmados nos pagamentos com pontualidade de 85% dos associados no 
último mês. Isto nos permite avançar com segurança nos descontos que estamos praticando desde o 
início da pandemia e assim em julho a taxa de manutenção terá desconto de 15% para quem pagar 
até 15/07 e 6% para quem pagar após esta data.

MaisMais uma vez agradecemos a confiança e o apoio aos membros da Diretoria Executiva que 
permanece trabalhando para fazer o melhor para você, mesmo com todas as limitações impostas. 
Neste momento, dependemos da determinação dos órgãos governamentais e permanecemos 
atentos às fases de liberação, mas acima de tudo, com a consciência de que ainda enfrentamos um 
delicado momento e focamos na segurança de todos, associados e colaboradores. 

Em breve divulgaremos nosso protocolo com regras e recomendações de conduta para um novo 
ATC, mas é certo que a nossa alegria, satisfação e a sensação de estarmos em casa será a mesma.

NoNossa motivação é você associado, que está enfrentando junto com a gente este período difícil e 
estamos focados na esperança de que cada dia é um dia a menos para estarmos juntos novamente.

Forte abraço
Diretoria Executiva
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