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O TTC em quarentena  
produtiva

Estamos trabalhando para receber você ainda melhor!

Obras no Parque Aquático
Conservação e higienização
Manutenção predial
Manutenção corretiva hidráulica
Manutenção do Parquinho
Obras em andamento

Alguns dos serviços executados



Obras no Parque Aquático

l  Execução de reparo de tubulação hidráulica,  
interligando as piscinas recreativas e semi-olímpica 
com a piscina olímpica.
    Com isso, estaremos integrando definitivamente 
o sistema de co-geração já existente nos geradores, 
proporcionando uma tarifa 50% do GN (gás natural) 
menor que a atualmente praticada, resultando em 
economia anual de no mínimo R$ 400.000,00

Serviços de conservação e higienização

l Limpeza e desinfecção dos reservatórios  
d’água do TTC

l Banheiros do 2º andar do prédio sede

l Banheiros do térreo (próximo ao parquinho)

l Banheiros da área livre de eventos  
(próximo ao bar do atleta)

l Faxina nas áreas comuns do clube, compreendendo 
varrição e lavagem de pontos críticos.

l Tratamento das áreas paisagísticas,  
compreendendo pequenas podas, aplicação de  
anti-fungicidas e rega diária
 
l Limpeza e desinfecção dos contêineres  
de resíduos orgânicos, para destinação final

Relação completa 
dos serviços executados,  
a partir da paralisação de 
atividades do TTC
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Serviços de manutenção predial  
e correlatos 

l Eliminação de pontos de infiltração na laje  
superior do térreo do edifício sede

l Tratamento impermeabilizante, seguido  
de pintura protetiva e de acabamento no teto  
da entrada principal do prédio sede

Manutenção corretiva hidráulica

l Instalação de chuveiros de água fria e elétricos

l Troca de chuveiros e registros defeituosos

l Troca de tubulações metálicas deterioradas por 
tubos de PVC no trecho compreendido entre a sala 
da gerência e o teatro, visando eliminar problema 
crônico de vazamento no parque aquático

l Revisão geral nos boilers 
l Instalação de ralos em aço inox na piscina olímpica

Parquinho e tratamento visual

l Revisão estrutural dos componentes  
do Parquinho Infantil, inclusive com aplicação  
de soldas em pontos que oferecem riscos.

l Restauração e tratamento visual nos bancos  
de concreto distribuídos pelo clube

l Colocação de grama sintética, proveniente  
do campo de cima, no parquinho da Escolinha
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 Obras parcialmente concluídas  
e que necessitam de continuidade

l Aplicação de raspas de borracha triturada, visando 
a elevação das cerdas da grama sintética

l Término da fase inicial de implantação  
das novas quadras de tênis lisonda, execução  
esta, sob responsabilidade do TTC

l Execução de um boulevard entre  
o campo de grama sintética e as futuras  
quadras de tênis lisonda, restaurando  
os aparelhos e bancos já existentes

Elevadores

l Limpeza, manutenção preventiva  
e corretiva nas casas de máquinas dos elevadores 
da sede, academia, Leonardo Pereira e serviço  
da sede, visando minimizar panes frequentes

Proteção contra a Covid-19

l Distribuição de álcool 70% e máscaras proteti-
vas, confeccionadas e doadas por um grupo de 
moradoras da vizinhança
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