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Sendo de seu interesse, envie seu nome e número de cota para o número (31) 99883-8412 e participe da nossa 
lista de transmissão via whatsapp.    Para atualização de seus dados cadastrais em nosso banco de dados, informe 

eventuais alterações para o e-mail secretaria@clubescharle.com.br

INAUGURAÇÃO DIA 5 DE MARÇO, ÀS 8:00 HORAS!

Concluídos os serviços de manutenção anual, no dia 5 de março reabriremos o campo de futebol principal.
No dia 6 de março, domingo, acontecerá o primeiro Torneio de Pesca de 2022. Venha curtir nosso evento.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO A PARTIR DE MARÇO:
Terça, quarta e sexta-feira: 7h00 às 18h00;
Quinta-feira: 7h00 às 22h00; 
sábado, domingo e feriado: 7h00 às 18h00;
Segundas-feira: fechada para limpeza e manutenção.

Para todas as crianças dependentes, com idade a 
partir dos dois anos, devem ser providenciadas 
suas carteiras sociais. A partir do mês de abril, a 
apresentação deste documento será obrigatória 
para acesso à Sede Campestre. Para mais 
informações, contate nossa secretaria. 

Adquirimos novas mesas, cadeiras, espreguiçadeiras 
e sombrinhas para a área das piscinas. 

Instalamos novas bancadas de granito nos 
quiosques. Que também dispõem de freezers para 
tornarem os nossos eventos nestes espaços ainda 
mais agradáveis.

O balanço patrimonial de 2021 e o balancete de 
janeiro/2022 encontram-se disponíveis no site do 
Clube e no quadro de avisos da Sede campestre. 

Luiz Felipe Alam é o novo Diretor de Esportes do 
Clube. Ele substitui o André Augusto Del Rio Santos 
que desligou-se da Diretoria para tratar de assuntos 
pessoais. Sucesso e nosso agradecimento aos dois.

Bom proveito a todos!
A Diretoria

Entrada e saída independentes para veículos e acesso 
exclusivo para pedestres, as melhorias no fluxo serão 
relevantes. 

Melhores e mais equipadas instalações, nossos porteiros 
poderão realizar melhor ainda o seu importante trabalho de 
recepcionar nossos associados.

Agradecemos a todos pela paciência durante o tempo que 
nos utilizamos da portaria provisória, na certeza que esta 
paciência se estenderá pelo tempo mínimo necessário para 
ajuste operacional de funcionamento da nova portaria.


