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Prezado associado,

A Diretoria Executiva, com o apoio da mesa do Conselho 
Deliberativo, vem acompanhando a evolução da pandemia do 
COVID-19, inclusive participando do Comitê de Crise dos Clubes, 
do Sindi Clube, que abriga 1.400 clubes do Estado de São Paulo.
Ainda estamos num período de muita incerteza sobre a 
dimensão do impacto econômico e social da pandemia, por isso, 
as medidas precisam ser avaliadas e, se necessário, reavaliadas 
quase que diariamente, em um processo de decisão que tem sido 
realmente muito difícil. Neste sentido, comunicamos:

Fechamento do clube

Estamos prorrogando o período de fechamento até 15/04.
Caso haja necessidade ou orientação oficial por parte do 
Governo, este período poderá vir a ser alterado (prorrogado 
ou antecipado) a qualquer momento.

Responsabilidade Social

O Clube Paineiras do Morumby prontamente disponibilizou 
suas instalações para as autoridades Governamentais em caso 
de necessidade para o combate ao Covid-19, o que somente 
ocorrerá mediante requisição oficial.

Mensalidade

Com a suspensão das atividades do clube teremos algumas 
reduções de despesas, em especial advindas do menor 
consumo de Energia Elétrica, Água e Gás. As despesas com 
pessoal permanecem inalteradas, correspondendo a cerca 
de 70% do total de nossas despesas. Entretanto, tivemos 
também reduções significativas de receitas resultantes das 
atividades diárias do clube, tais como taxas de atividades e 
aluguéis, assim como as vendas de títulos, que certamente 
ficarão abaixo do previsto. Em vista desse cenário, estamos 
apenas mantendo as despesas fixas obrigatórias e, neste 
momento, assim como nos 20 principais clubes da cidade 
integrantes da ACESC, a mensalidade-base será cobrada 
normalmente no mês de abril.

Taxas Esportivas e Aulas

Como já informado, todas as cobranças referentes às 
atividades extras estão suspensas pelo tempo em que as 
mesmas não estiverem sendo oferecidas.
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Vacinação

Nossa vacinação acontece de 02 a 09 de abril. Mudamos o 
período para otimizar o tempo e adiantar o final da campanha, 
atendendo com maior agilidade associados e funcionários.
Como já anteriormente comunicado, em prol da segurança de 
associados e colaboradores, adotaremos o sistema de vacinação 
Drive-Thru, minimizando riscos e contato interpessoal.

Comunicação e Interatividade

No último ano vimos nossas redes sociais se tornarem parte da 
vida dos paineirenses que, hoje, dela participam ativamente. 
Nesse momento, não poderia ser diferente. Com ações focadas 
e uma estratégia reforçada, estamos neste período buscando 
formas inovadoras de nos manter próximos a nossos associados: 
dicas, vídeos tutoriais, videoaulas e até um show online realizado 
por um associado no Instagram. Tudo para que não haja 
dúvidas de que nosso Paineiras segue vibrante, como sempre, 
pois vocês o fazem assim.

Respeito às recomendações oficiais

Mesmo antes de recomendado, suspendemos nossas 
atividades e seguimos nossa adesão às políticas de segurança 
sanitária: com exceção de áreas como Segurança, uma parte 
reduzida da Limpeza, outra da Manutenção e alguns cargos 
estratégicos, que seguem trabalhando normalmente em 
sistema Home Office, todo o restante do contingente está 
afastado.

Responsabilidade e Transparência

É tempo de muita responsabilidade, sem sombra de 
dúvidas e num cenário como o atual, não há que se falar em 
responsabilidade sem trazer à tona a solidariedade.
Trata-se de um momento bastante complexo, que requer acima 
de tudo, união. A união que conduziu com louvor nosso Clube 
ao longo destes 60 anos de história e que seguirá nos guiando 
também neste período.
Lembrando que em caso de dúvidas ou comentários, a Ouvidoria 
Paineiras segue no atendimento aos associados através do e-mail 
ouvidoria@clubepaineiras.com.br.

Juntos, associados, funcionários e parceiros, certamente sairão 
fortalecidos desta crise.
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