
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
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A todos que dão suas vidas
em troca de fazer a dos seus

filhos melhor.

Toda nossa admiração!

TODO DIA É DIA DOS PAIS
No domingo,  dia 15 nosso restaurante servirá um cardápio muito especial 
em homenagem aos pais. Um delicioso churrasco na brasa.

Lembrando que continuamos vivendo sob os impactos da pandemia do 
Coronavírus e por isso, ainda não é recomendável a realização de festas e 
aglomerações.

Às 10:00 horas, no campo principal, o time de Masters do Scharlé 
enfrentará time formado por ex-jogadores pro�ssionais de 
Atlético, América e Cruzeiro.  VAMOS REVER NOSSOS ÍDOLOS.

No campo society, a partir das 9:30 horas, a Escolinha de Futebol 
Scharlé enfrentará a Escolinha Núcleo Passo Certo. Poderão 
participar pelo time do Scharlé os sócios com idade até 13 anos. 

Ainda no domingo, a recreadora 
Taysa estará promovendo uma série 

de atividades para animação da 
criançada, de 11:00 às 15:00 horas. 

Estimulem a participação
de suas crianças!

MÚSICA AO VIVO
COM MÁRCIO OLIVER &
BANDA MISTURA
BRASILEIRA.

SELF-SERVICE DE 
12:00 ÀS 16:00 HORAS.

PROGRAMAÇÃO DO DIA:

O Clube emprestará as camisas para nosso time, devendo cada interessado em participar levar as suas chuteiras, caneleiras, 
shorts e meiões (preferencialmente pretos ou azuis), bem como suas garra�nhas d’água. Para participar, basta se apresentar 
e procurar os Professores Artur, Rodrigo ou João Paulo na área do campo. 

Para a turma das arquibancadas, reforçamos o pedido para os necessários cuidados por conta da pandemia.

Aprovados os projetos arquitetônico e executivo, concluímos o 
processo licitatório para construção da nova portaria do Clube 
Albert Scharlé. Agora estamos ultimando assinatura do 
contrato para início da obra ainda este mês. 

NOVA PORTARIA

O projeto arquitetônico está exposto na área do Restaurante.  

Durante a obra, com duração prevista de quatro meses, a portaria provisória estará junto ao portão de serviço (entre a 
portaria atual e a portaria do Condomínio Eugenie Scharlé).
Contamos com a paciência e compreensão de todos para eventuais transtornos ocasionados pela obra. 

Melhorias
Contínuas

Fique
Ligado!

Estamos recebendo e instalando o restante dos novos brinquedos adquiridos pelo Clube. 
Instalamos coifa na churrasqueira da área da cantina dos campos de futebol para mais conforto aos 
seus usuários.
Estamos concluindo a manutenção das instalações de todos os quiosques, incluindo revisões das 
instalações elétrica e hidráulica, reconstituição de churrasqueiras dani�cadas e pintura geral.
E vamos proceder à necessária troca de todas as placas de aquecimento solar da piscina climatizada.

Os convites bônus para os sócios titulares aniversariantes do mês e que estejam adimplentes - mesmo 
tendo aniversariado no período de fechamento da Sede Campestre - encontram-se disponíveis na 
portaria. Lembrando que os convites bônus vencidos foram automaticamente revalidados até 
31/12/2021, sem necessidade de troca.
Os boletos do Clube, historicamente com vencimento no dia 10 de cada mês, tiveram este vencimento 
alterado durante o fechamento da Sede Campestre. A partir de julho, este vencimento foi de�nido para 
o dia 15 e permanecerá neste dia a partir de agora.
Ainda não estamos autorizados a reabrir nossas saunas. Tão logo possam voltar a funcionar, emitiremos 
comunicado a todos.

Recreacao
Infantil


