
 

 

 Prezado associado! 

 

Por recomendação dos órgãos de saúde pública e do Comitê de Crises das Cias Johnson & Johnson, 

estamos com nossas operações paralisadas.  

Alinhado ao RTW, comitê local do Campus Johnson & Johnson que cuida da retomada das atividades 

normais, entendemos que ainda não há um cenário seguro para voltarmos a operar em função do 

aumento do número de casos e mortes na cidade e região. Nossa principal obrigação é garantir a 

sua segurança, de seus familiares e amigos enquanto estiverem em nossas dependências.  

Diferente de uma empresa que visa lucros, o Johnson Clube é uma associação e tudo que é cobrado 

dos associados é reinvestido na própria associação. Com a paralização, perdemos as receitas vindas 

de taxas de atividades, locações de espaços, patrocínios além de não associar novos sócios. Por outro 

lado, os custos fixos com folha de pagamento e encargos de empregados e terceiros, tributos, 

obrigações e manutenção permanecem, estando aberto ou não.  

Mesmo assim, entendendo o sentimento dos associados e o momento difícil que vivemos, por 

liberalidade da diretoria do Johnson Clube, não efetuaremos a cobranças das mensalidades a partir 

de setembro/2020 para todos os sócios. Esta liberalidade se manterá enquanto as operações 

presenciais não forem retomadas.  

Isto só é possível graças aos associados que acreditaram e mantiveram sua associação, um profundo 

trabalho de contenção de despesas nos últimos meses, o apoio das Cias. Johnson & Johnson e 

aplicação da Lei 14020/20 de proteção ao emprego.  

Todos os sócios que pediram exclusão da associação no período anterior a 22/9/2020, terão o 

processo efetivado quando a operação presencial retornar e as mensalidades pagas de abril/20 até 

a data do pedido de exclusão, devolvidas. Novos pedidos de exclusão somente serão recebidos 

quando reabrirmos as atividades e retomarmos a cobrança de mensalidades dos associados.  

O benefício do vale brinquedo será mantido para os associados com filhos em idade de 0 a 12 anos. 

O mesmo deverá ser entregue no formato de cartão online.  

Continuaremos operando com aulas de ginástica online para nossos sócios e seus convidados. 

Acesse nossa plataforma de aulas pelo site www.johnsonclube.com.br.  

Neste período, nosso canal de atendimento atenderá exclusivamente por mensagens para o número 

(12)3019-7470  

Esperamos que tudo isso passe em breve, que possamos retornar mais fortes e ser à opção em lazer, 

esporte e convivência social para você, seus familiares e amigos, com segurança.  

 

JOHNSON CLUBE 

COMUNICADO IMPORTANTE AOS ASSOCIADOS 

 

http://www.johnsonclube.com.br/

