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APP DO SÓCIO - Sistema de identificação e acesso às informações através de Smartphone ou Tablets.

Em 2021 apresentamos de forma geral nossa nova área do sócio no site do clube (www.clubescharle.com.br/area do 
socio boleto). Agora vamos aprender a operá-lo usando um aplicativo instalado em seu smartphone ou tablet.

SÓCIOS TITULARES:

1 - Vá até a sua loja de aplicativos, App Store ou Google Play, conforme o sistema de seu smartphone - IOS ou Android 
-, respectivamente;
2 - Busque na loja por App do Sócio. Ao encontrá-lo, baixe e instale no seu aparelho;
3 - Abra o Aplicativo;
4 - Ele vai solicitar que você use sua câmera para identificar o QR Code;
5 - Em um computador, acesse o site do Clube e refaça o login na Área do Sócio;
6 - Já logado no computador, clique em QRCode - ativação do APP e selecione o nome de quem irá validar o App no 
celular;
7 - Aponte a câmera do celular para o QR Code.

DEPENDENTES:

1 - Para seus dependentes, eles terão que baixar o App do Sócio em seus aparelhos, e o sócio titular terá que logar no 
computador e ir à aba QR Code, selecionando o nome do dependente, apontando a câmera do celular para o código que 
aparecer. Seu dependente também terá a carteirinha digital a partir deste momento. 

Desta forma o titular e dependentes já estarão logados na sua cota através do App, e poderão usar suas carteirinhas 
digitais, ver seu boleto e outras informações diretamente do smartphone ou tablet.

Cabe destacar, no entanto, que a carteirinha digital só substituirá a carteirinha física para os sócios e dependentes que 
já tiverem suas fotos cadastradas no Sistema informatizado do Clube. Caso não tenha, faça uma selfie (3x4) com seu 
celular e envie-a para nossa secretaria (e-mail secretaria@clubescharle.com.br ou Whatsapp (31) 99898 3400) com a 
informação do número de sua cota, CPF e nome completo.
Nossa portaria poderá lhe informar se você já tem as fotos cadastradas (tel. (31) 3671 4999, diariamente, de 8:00 às 
18:00 horas).

Precisando de ajuda para estes procedimentos, contate nossa Secretaria nos dias úteis, de 8:00 às 16:00 horas, pelos 
tels. (31) 3225 6774 ou 3671 4999 e Cel. (31) 99898 3400.

Aos poucos estaremos implementando mais funcionalidades ao sistema. 

Fique ligado!
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