
 

 

O Grupo de Trabalho responsável pela condução do processo de construção da nova sede definiu os parâmetros básicos que deverão 

constar dos protocolos de negociação com as empresas interessadas. Toda a operação será realizada sem vender patrimônio algum. 

Compare as diferenças no infográfico abaixo e acompanhe os detalhes no site oficial do clube. 

Equipamento Sede Atual Nova Sede 

Parque Aquático Deteriorado, insalubre e inseguro. Alto custo de 
manutenção. Banheiros e vestiários mal conservados. 
Piscinas frias. 

Moderno, com plenas funcionalidades de esporte e 
lazer. Banheiros e vestiários confortáveis. Piscinas 
aquecidas.  

Banheiros e Vestiários Em péssimas condições. Inseguros e insalubres. Confortáveis e seguros com equipamentos para 
deficientes e idosos. Duchas com água quente. 

Ginásio Ultrapassado, inseguro, insalubre, mal ventilado e 
deteriorado. Restrições de práticas e disputas 
esportivas pela maioria das confederações e ligas de 
esportes de quadra. Arquibancadas estreitas.  

Moderno, bem ventilado e seguro. Plenamente 
funcional. Habilitado e homologado por todas as 
confederações e ligas de esportes de quadra. 
Arquibancadas amplas e confortáveis. 

Salão Nobre Deteriorado e vetado pelos órgãos de segurança para 
a realização de eventos de qualquer natureza. 

Moderna área multiuso com isolamento acústico, 
capaz de abrigar com segurança e conforto reuniões e 
eventos familiares, culturais e corporativos. 

Departamento Histórico Salão mal ventilado e localização com pouco destaque 
e baixa visitação. 

Criação do Museu do America, moderno e confortável 
com rico acervo multimídia e localização privilegiada. 

Ponto de Venda Oficial Pequeno quiosque com comercialização de produtos 
não licenciados. 

Moderna boutique que comercializará uma grande 
variedade de produtos licenciados e ingressos para 
eventos na sede e no estádio. 

Quadras Esportivas Futebol society e vôlei de praia. Futebol society, quadras polivantes, de tênis, de 
squash e de vôlei de praia.  

Salas de Jogos Espaços adaptados, que não faziam parte do projeto 
original. 

Maior número de salas, com espaços mais amplos e 
planejados, oferecendo maior conforto e equipamentos 
modernos. 

Salas de Treinamento Não há. Salas modernas e confortáveis projetadas para a 
prática de artes marciais e outros esportes.  

Departamento Médico Não há. Modernas instalações equipadas conforme padrões 
internacionais de assistência médica. 

Recreação Infantil Parque infantil deteriorado, insalubre e sem atrativos. Brinquedoteca e parque infantil moderno e seguro. 

Salas Multimídia Não há. Sala de vídeo e de computadores (Lan Club). 

Alimentos e Bebidas Bar acanhado e antigo com pouca oferta de produtos e 
com ambiente insalubre. 

Bares e lanchonetes modernos com grande oferta de 
produtos e cardápio variado. 

Valorização Perda constante de valor patrimonial.  Grande valorização de títulos pois a nova sede será 
moderna e autossustentável. 

Manutenção Custo altíssimo. Instalações elétricas antigas. Ligação 
irregular de água. 

Baixo custo. Instalações elétricas inteligentes e 
regularização de serviços essenciais. 

Segurança Alto risco de acidentes. Sem licença do Corpo de 
Bombeiros nem da Defesa Civil.  

Projeto com especial atenção à prevenção de 
acidentes com crianças e com idosos. Moderno 
sistema de controle de acesso. Licenças de 
funcionamento de todos os órgãos de segurança. 

Autossustentabilidade Não há. 1ª sede ecológica do Brasil, planejada para o uso 
racional e reaproveitamento de água e geração de 
energia solar. Plano de coleta seletiva de resíduos. 

 
Com o fechamento da sede social do America, devido à falta de segurança e de salubridade - comprovadas pelos laudos técnicos do 

Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil - os sócios do clube e seus dependentes têm o direito de frequentar as dependências e 

instalações do Club Municipal. Para se beneficiar deste convênio, basta apresentar a carteira de sócio ou de dependente e o 

comprovante de pagamento da última mensalidade. O Club Municipal fica na Rua Hadock Lobo, 359 e o seu telefone é 2264-6554. 

 


