
 

 

Sobre o Salão de Beleza do Clube de Campo de Sorocaba 

 

Na qualidade de presidente do CCS, o associado Fábio Salun Silva, seu vice-
presidente Frederico Urban Monteiro e sua Diretoria Executiva - Gestão 2020/2022, 
vêm mui respeitosamente, por meio desta, informar que essa Diretoria está atenta às 
dúvidas de alguns associados sobre a terceirização do local denominado “Salão de 
Beleza do CCS”. Assim sendo, seguem alguns esclarecimentos: 

Essa Diretoria acredita que o Salão de Beleza possui potencial a ser explorado 
e com um novo gerenciamento pode ser melhor aproveitado pelos associados, pois 
eram frequentes as reclamações de sócias sobre a falta de disponibilidade de horários 
para agendamento de serviços com as profissionais lá estabelecidas.  

Após análise dessa situação do Salão de Beleza, concluiu-se que a locação do 
espaço para uma empresa já consolidada no ramo de beleza seria a melhor solução 
para resolver tais problemas.  

Essa mudança beneficiará o CCS da seguinte forma: 

• Maior know-how na prestação dos serviços ofertados; 

• Pronto atendimento aos associados; 

• Aumento da receita para o Clube; 
• Gerenciamento mais adequado por pessoas com ampla experiência na 
gestão de salões de beleza e estética; 
• Redução de custos trabalhistas com funcionárias de recepção e limpeza 
e de outras despesas; 
• Possibilidade desse não associado se tornar um novo sócio para o Clube. 
 

Ressalta-se que a Diretoria Executiva não havia se manifestado publicamente 
até o presente momento, pois estava aguardando a data de vencimento da rescisão 
contratual das funcionárias do salão, para somente depois de findado esse prazo 
assinar o contrato com o futuro locatário Júnior Cofani.  Portanto, importante salientar 
que a celebração dessa locação ainda não foi realizada e que somente agora poderá 
ser concretizada legalmente. 

 O objetivo da Diretoria é transformar o Salão de Beleza em um espaço mais 
agradável, organizado, com profissionais motivados e de fácil acesso a todos, de modo 
que seja possível utilizá-lo sempre que desejar. Por isso, a Diretoria contará com o 
gerenciamento do profissional Júnior Cofani.  

Essa mudança na gestão do Salão de Beleza do Clube não impactará na 
qualidade do serviço prestado e nem nos valores cobrados, pois os preços serão 
aproximados aos valores da tabela praticada anteriormente. 



 
Não haverá alteração no convênio familiar que permanecerá ativo, com a mesma 

taxa e ainda concederá os mesmos descontos na aquisição de produtos e pagamento 
dos serviços oferecidos. 

Desse modo, de acordo com as normas do Clube e com as práticas já existentes 
nas gestões anteriores, será permitida a entrada de não associados para o salão de 
beleza. Sabe-se que alguns sócios atuais do Clube se tornaram sócios quando vieram 
como visitantes e conheceram o Clube, mas a diferença é que agora será implantado 
um novo sistema de fiscalização e segurança.  

Haverá mudanças no sistema de catracas de entrada do Clube. Para entrar no 
Clube e usar o Salão de Beleza, o não associado terá que pagar uma taxa de R$10,00 
(dez reais) e a entrada só será autorizada após checagem e identificação na secretaria 
do Clube, verificação e confirmação do agendamento com o Salão e identificação por 
meio de pulseiras numeradas. Na saída, a portaria será comunicada pelo Salão sobre 
a saída do não sócio e o mesmo devolverá a pulseira para o funcionário da portaria. 
Em caso de extravio dessa pulseira, será cobrada uma multa de R$100,00 (cem reais) 
e o mesmo não poderá mais entrar no Clube. E também sobre o uso do 
estacionamento, apenas poderá usar o estacionamento externo do clube, portanto o 
estacionamento interno (Salão e Dança) continuará sendo de uso exclusivo dos sócios.  

Os valores dos serviços para não associados serão superiores em relação aos 
oferecidos para os sócios e sócios conveniados do Clube de Campo de Sorocaba. Para 
melhor entendimento, segue uma simulação: 

  

Sobre a reforma do salão, foi realizada uma manutenção predial programada, já 
que havia a necessidade de consertos por conta de pontos de infiltração de água e 
outros reparos necessários. Pintura, instalação de divisórias, decoração e outras ações 
internas serão de responsabilidade financeira do novo locatário.  

Por fim, essa Diretoria atua com transparência e tem como objetivo oferecer o 
melhor serviço aos sócios, pois sempre trabalhará com fervor para manter o Clube de 
Campo de Sorocaba relevante na vida de seus associados. 

A partir desta ação, esperamos que os associados usufruam cada vez mais do 
Salão de Beleza, que este espaço possa ser reconhecido pela sua qualidade no 
atendimento e na prestação de serviços. 

CONVÊNIO FAMÍLIA: R$11,00
EXEMPLO SÓCIO SÓCIO 

CONVÊNIO

NÃO SÓCIO TAXA NÃO 

SÓCIO

TOTAL PARA 

NÃO SÓCIO 

POR ACESSO

CORTE DE CABELO R$ 45,00 R$ 34,00 R$ 60,00 R$ 10,00 R$ 70,00

PÉ R$ 31,00 R$ 27,00 R$ 31,00 R$ 10,00 R$ 41,00

MÃO R$ 29,00 R$ 26,00 R$ 29,00 R$ 10,00 R$ 39,00

PÉ E MÃO R$ 60,00 R$ 45,00 R$ 60,00 R$ 10,00 R$ 70,00

SALÃO DE BELEZA



 
Assim que o Clube abrir, a Diretoria aproveita a oportunidade para convidar a 

todos a conhecerem este novo espaço, que estará mais adequado para todos os 
serviços que ele oferece. 

A Diretoria  

Junho / 2020. 


