
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

BOLETIM SCHARLÉ ONLINE
1ª EDIÇÃO - DEZEMBRO / 2021

www.clubescharle.com.br/
publicações/boletim

E vem chegando o verão...

Fique
Ligado!

Os convites bônus distribuídos aos sócios adimplentes nos meses de seus aniversários, vencidos e a vencer até o 
�m deste ano, tiveram seus prazos de validade automaticamente prorrogados até o próximo dia 31 dezembro 
conforme comunicados anteriores.  A partir desta data, esses convites não poderão mais ser utilizados.  Em nossa 
secretaria ainda temos convites que não foram procurados.  

Também no dia 31 de dezembro encerra-se o prazo para recadastramento de dependentes conforme 
comunicado e correspondências enviadas. Lembramos que as certidões de nascimento deverão ter sido 
expedidas há, no máximo, três meses. Não vamos perder o verão no Scharlé!

O campo de futebol principal será fechado a partir do dia 20 de dezembro próximo para sua manutenção anual. 
Esta manutenção é orientada por especialistas em gramado e objetiva manter o campo em boas condições de 
uso durante o resto do ano, em especial no período de escassez de chuvas. Os demais campos permanecerão 
abertos.
  
Comparecendo à Sede Campestre, não deixe de levar sua carteira social. Ela é seu passaporte de acesso. Além de 
ser uma obrigação estatutária, não é um procedimento tão difícil assim de se cumprir, concorda?

O balancete de outubro/2021 encontra-se disponível no site do Clube e no quadro de avisos do Restaurante. 
Tendo qualquer dúvida ou curiosidade sobre nossas contas, consulte-nos pelo e-mail 
secretaria@clubescharle.com.br..

Dia 20  de dezembro ( Segunda- feira ):
Fechada pra realização do congraçamento anual 
dos empregados do clube. A secretaria também 
estará fechada.

Dia 24  de dezembro( Sexta-feira ): 
Aberta de 7:00 às 17:00 horas.
Dia 25  de dezembro( Sábado ): Fechada.
Dia 31  de dezembro ( Sexta-feira ): 
Aberta de 7:00 às 17:00 horas.
Dia 1º Janeiro (Sábado): Fechada.

Fiquem atentos aos sinais sonoros de aviso prévio para os horários de fechamento.

+ Sábados, domingos e feriados: de 7:00 às 19:00 horas.
+ Segunda-feira: fechada.

+ Terça, quarta e sexta-feira: de 7:00 às 18:00 horas.
+ Quinta-feira: de 7:00 às 22:30 horas.

FUNCIONAMENTO DA NOSSA SEDE CAMPESTRE
NOS MESES DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO

Nosso F im de Ano
FUNCIONAMENTO DA SEDE CAMPESTRE

"E VEM SURGINDO NOSSA NOVA PORTARIA..."


