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MELHORIAS CONTÍNUAS   

Foram adquiridas duas geladeiras para uso dos frequentadores das áreas do 
tênis e da lagoa. Mais uma comodidade para nossos sócios.

PRESTANDO CONTAS

O balancete de maio/2022 encontra-se disponível no site do Clube 
(https://www.clubescharle.com.br/prestacaodecontas) e no quadro de avisos 
do Restaurante.
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BOLETIM SCHARLÉ ONLINE
1ª EDIÇÃO - JULHO / 2022
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CRITÉRIOS DE ACESSO À SEDE CAMPESTRE

Agora você já pode entrar em nossa Sede Campestre apresentando sua tradicional carteira social ou, ainda, sua 
carteira virtual. Para isso basta baixar o aplicativo “APP do Sócio” em seu smartphone, conforme passo a passo 
disponível NO MENU PUBLICAÇÕES em nosso site ou acessando o link CARTEIRAS SOCIAIS VIRTUAIS. 

Lembrando ainda que a carteira deve ser apresentada por todos os dependentes, a partir de dois anos de idade. 
Além da apresentação da carteira social, estatutária e regimentalmente é necessário estar em dia com o 
pagamento da mensalidade do Clube.  

De acordo com Resolução da Diretoria, a partir do próximo dia 1º de agosto será imprescindível a apresentação 
da carteira e estar em dia com as obrigações financeiras para liberação de acesso, não mais sendo admitidas 
exceções para entrada sem carteira ou não estando em dia com a mensalidade. 

Contamos com o entendimento e colaboração de todos.

AGENDA SOCIAIL

No mês de AGOSTO teremos nossa tradicional comemoração do “Domingo dos Pais”.
Para SETEMBRO estamos programando o “Baile de Aniversário” do Clube.
E em OUTUBRO, com muita alegria, o nosso tão agradável “Domingo das Crianças”. 

Venham comemorar conosco!

AGENDA ESPORTIVA
Vêm aí mais torneios no clube: ainda em JULHO, jogo amistoso de futebol das crianças contra o América, de 
Sabará, nas categorias sub 7 e sub 13. Em AGOSTO, Torneio de Vôlei. Em SETEMBRO, Torneio de Peteca e 
início do Campeonato de Futebol (masculino). E em OUTUBRO, torneio de sinuca. 

CONFIRA NOSSA AGENDA ATUALIZADA CLICANDO AQUI OU ACESSANDO NOSSO SITE NO MENU 
PUBLICAÇÕES.

Nossos próximos comunicados informarão as datas de inscrição. Quem gosta não deve ficar de fora. Prestigiem!
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