
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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Para alegria de todos, nossa mais nova contratação é o Prof. Tiago 
(circuito funcional e hidroginástica) que irá coordenar, sob orientação 
da Diretoria de Esportes,  todas as atividades esportivas no Clube. 

A partir de setembro, às terças e quintas-feiras, teremos uma hora pela 
manhã de atividades para a melhor idade, tais como alongamento, 
caminhada orientada, hidroginástica e outras atividades esportivas.
O primeiro encontro com os interessados acontecerá no dia 2 de 
setembro, quinta-feira, às 8:30 horas, no quiosque da lagoa, para 
apresentação da ideia e de�nição das melhores atividades, bem como 
para ajustamento de horários. Para participar, basta comparecer.

No dia 5 de setembro, domingo, a partir das 9:00 horas, realizaremos 
um mini torneio misto de vôlei, a partir das 9:00 horas no ginásio. Para 
inscrever-se gratuitamente, informe número da cota e nome completo 
pelo e-mail secretaria@clubescharle.com.br, Whatsapp 99898 3400 ou 
diretamente com o Prof. Tiago.  

Fique
Ligado!

EM BREVE...

Ampliação das áreas de cobertura e ampli�cação dos sinais de wi�;
Novos freezers para equipar os quiosques;
Comemoração do dia das crianças.

ScharléScharlé

Sócios poderão levar seus convidados, com os convites podendo ser adquiridos na portaria por R$ 20,00.

temos
novidade
por aqui...

No dia 7 de setembro, terça-feira, faremos um passeio ciclístico até Raposos, com saída prevista para 7:30 horas. O ponto 
de encontro, a partir das 7:00 horas, será no estacionamento de piso de areia, próximo à área do tênis. Convidados dos 
sócios poderão participar, aguardando o grupo no lado externo da portaria agora desativada.

ScharléScharlé

Fique ligado!  Mais novidades em breve. 

ESTAMOS 
VOLTANDO 

NOSSAS ATIVIDADES
SOCIAIS

Ainda com todos os 
cuidados sanitários por 

conta das novas variantes 
do Coronavírus que nos 

assustam, gradativamente e 
de forma segura para todos.

DIA 03/09
A PARTIR

DAS 20HRS


