
EVENTOS DA SEDE SOCIAL EM JANEIRO

• 19/01 • Colação de Grau e Baile de Formatura das 

turmas de Biomedicina, Enfermagem e Educação 

Física da UNIVALI - Campus Itajaí. 
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O Informativo Interno tem como objetivo atualizar os leitores sobre acontecimentos 

dentro de uma empresa, clube ou site. Informando sobre recados internos, eventos, 

acontecimentos e muito mais! 

Assim, nossa Newsletter tem o intuito de colocar a disposição informações sobre o 

Clube Ariribá para Sócios e Dependentes. Confira todo começo de mês no seu e-mail, 

essa nova proposta do Clube Ariribá! 

O QUE É UM
INFORMATIVO INTERNO?

É HORA DE SE REFRESCAR!

A Piscina do Clube estará aberta até dia 

31/03, até lá você pode aproveitar os dias 

de calor para se divertir. 

Contamos com Guarda-Vidas 

homologado pelo Copo de Bombeiros 

para a sua segurança e da sua família! 

Horário: Terça a Domingo das 9h às 21h.

Aberta de Segunda a Sexta das 16h às 

22h, a Academia do Clube conta com 

uma profissional auxiliando na prática 

dos exercícios. As avaliações físicas 

podem ser feitas no local, sem custo 

adicional. 

Movimente seu corpo e participe! 

A ACADEMIA ESTÁ A SUA ESPERA.

fb.com/ClubeUniaoAririba www.clubeaririba.com (47) 9 8871-6158
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AULAS DE ZUMBA EM DOBRO NAS TERÇAS

A Zumba proporciona diversos benefícios para o corpo, alguns desses benefícios vão 

além da perda de peso e trazem o fortalecimento da musculatura, melhora do sistema 

cardiovascular e da coordenação motora. Com tantas vantagens em praticar a Zumba, 

agora às terças-feiras as aulas estarão disponíveis em mais um horário. Confira a 

programação completa das Aulas de Ginástica Feminina: 

Segunda 19:15 às 20:15 – Treinamento Funcional | Terça 19:30 às 20:30 – Zumba | 

Terça 20:30 às 21:30 – Zumba | Quarta 19:00 às 20:00 - Pilates 

Alunas da Zumba com a Professora Letícia Stefanes

O Beach Tennis surgiu na Itália há mais ou menos 30 

anos, como uma atividade recreativa entre amigos. Desde 

então, as regras foram alteradas até o esporte alcançar à 

popularidade e o profissionalismo. O Beach Tennis é um 

esporte de fácil aprendizagem, mas que exige treino. 

Agora que você sabe um pouco mais sobre esse esporte, 

aguardamos você nas quadras do Clube! 

BEACH TENNIS É TRADIÇÃO!

1Campeonato de Beach Tennis 

Fonte: Arena Beach

Fonte: Guia da Semana
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NOVO GRUPO FERINO AOS SÁBADOS
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O novo Ferido de Sábado tem como Presidente o Sócio 

Marcos Henrique Dias. Caso você tenha interesse em 

participar do time de futebol, pode entrar em contato com o 

Marcos! Todos os Sábados os atletas se reúnem às 17:00. 

Ferino de Sábado

Os grupos formados para troca de experiências no Tênis 

tem motivado diversos Sócios a participarem desse 

esporte no Clube. Caso você tenha interesse, pode 

participar também! Afinal, o tênis proporciona a prática 

de uma atividade física prazerosa e com diversos 

benefícios para o corpo.  

AS QUADRAS DE SAIBRO ESTÃO 
À SUA ESPERA

2

Segunda às 20h - Presidente: Victor Hugo | Terça às 19h - 

Presidente: Adilson Simas | Terça às 20:30 - Presidente: 

Marcos Henrique | Quarta às 20h - Presidente: Edson 

Marques | Quinta às 19:30 - Presidente: Alessandro 

Casagrande | Sexta às 20h - Presidente: Sérgio Alfredo

EVENTO REALIZADO NA SEDE SOCIAL EM 

FEVEREIRO

• Dia 03 de fevereiro, foi realizado com grande sucesso a 

formatura das turmas de Engenharia Química, Fotografia 

e Jornalismo da UNIVALI – Campus Itajaí na Sede Social 

do Clube. O evento, que incluiu a colação de grau e o baile 

de formatura, contou com 30 formandos e a participação 

de 1.050 convidados. 

Confira mais fotos do evento acessando nosso Facebook!

Partida de Tênis por grupo de Sócios do Clube

Colação de Grau dos formandos

Confira a programação completa dos Ferinos de futebol:
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SAUNA FEMININA E SEUS BENEFÍCIOS 
PARA A SAÚDE

Há diversos benefícios envolvidos no uso da Sauna, 

alguns desses benefícios envolvem a melhora na 

circulação sanguínea, combate a tensão e ao estresse, 

eliminação de toxinas e impurezas da pele, auxilia na 

melhora do sono e ainda envolve outras dezenas de 

efeitos positivos sobre o corpo. 

Por esses e outros motivos, todas as Sócias estão 

convidadas a frequentar a Sauna Feminina a Vapor 

aberta todos os dias da semana, de Segunda a Sexta, 

das 18h às 22h. 

Imagem meramente ilustrativa

De acordo com o livro “O Emocionante Espetacular Esporte da Bocha”, o jogo é de origem 

italiana e é praticado desde a expansão do Império Romano. Segundo o autor do livro, no 

ano de 1500 o esporte já era praticado em países como a França, Itália, Espanha, Portugal e 

Inglaterra. Desde então, o esporte sofreu algumas alterações e hoje é considerado um 

esporte de prestígio internacional. 

O Grupo Ferino de Bocha mantém essa tradição viva onde reúnem-se todas as Segundas das 

19h às 22h. 

O ESPORTE DA BOCHA

1

Fonte: Wikipédia

Fonte: Mundo Boa Forma

ATLETA DO TÊNIS SE DESTACA EM CAMPEONATO

O Sócio Gustavo Zanardi, entusiasta do Tênis, participou da 5ª 

Etapa do Circuito BC Tênis  organizado pela MVB, em parceria 

com a Dibardini Tennis.  

Ele conquistou a posição de Vice-Campeão na Categoria A, 1ª 

Classe, uma das 5 categorias disputadas pelos esportistas. 

 

Parabéns, Gustavo! 
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   O evento organizado pelo Lions Clube Balneário 

Camboriú - Centro, em homenagem ao Dia Internacional da 

Mulher, teve como foco algumas reflexões sobre o papel da 

mulher nos negócios e na vida. 

   A palestra foi ministrada pela comentarista e escritora 

Lígia Guerra e contou com a participação de 

aproximadamente 400 mulheres.

EVENTOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL EM MARÇO

7 DE MARÇO - PALESTRA "ESPELHO, ESPELHO MEU"

Lígia Guerra, escritora e comentarista

10 DE MARÇO - COLAÇÃO DE GRAU 
E BAILE DE FORMATURA

Na noite do dia 10 de Março, foi realizado 

na Sede Social do Clube a Colação de Grau 

e o Baile de Formatura das turmas de 

Administração, Direito e Pedagogia da 

Faculdade Sinergia, de Navegantes. O 

evento contou com a participação de 55 

formandos e 1.100 convidados.

17 DE MARÇO - CAMPEONATO DE 
FISICULTURISMO 

O Campeonato de Fisiculturismo Mister 

Balneário Camboriú, organizado pela 

Federação Catarinense de Culturismo,  

contou com a participação de um público 

aproximado de 300 pessoas e premiou 

mais de 36 atletas em 15 categorias 

diferentes. 
E
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• 24 DE MARÇO – COLAÇÃO DE GRAU E BAILE DE FORMATURA 
 DA UNIVALI 

Foi realizado, dia 24 de Março, a Colação de Grau e o 

Baile de Formatura das turmas de Comércio Exterior, 

Turismo e Hotelaria, Gastronomia e Gestão Portuária da 

Univali. O evento contou com a participação de 32 

formandos e cerca de 1.050 convidados no Baile Open 

Bar, o primeiro realizado pelo Clube União Ariribá. 

Colação de Grau 
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GRUPO DE VÔLEI BUSCA NOVOS ATLETAS

A prática do Vôlei permite que o corpo esteja em 

constante movimento, por conta disso, o esporte 

oferece diversos benefícios para o corpo. Além de 

trazer uma interação entre diversas idades, o esporte 

oferece resistência e até mesmo combate ao estresse. 

Por isso, caso você tenha interesse na prática do Vôlei, 

pode entrar em contato com a Presidente Joelma Da 

Silba Baldi ou com o Vice José Luiz de Brito, para 

participar do Grupo. Todas as Sextas e Sábados, o 

Grupo conta com o acompanhamento de um 

Treinador. Confira abaixo os horários completos: 

Grupo de Vôlei se reúne todas as semanas

A construção do novo Campo de Futebol teve início 

dia 7 de Março, com o objetivo de proporcionar um 

espaço totalmente novo ao associado. A obra ainda 

está em andamento e encontram-se concluídas as 

fases de drenagem e nivelamento do Campo, 

atualmente estamos na etapa da colocação da grama 

natural, que logo será enraizada para que o Campo 

esteja completamente novo. 

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

1

Campo de Futebol em andamento

Fonte: EducaçãoFisica.com

Segunda 19:30 | Sexta 19:30 | Sábado 16:30

ÁREA EXCLUSIVA DO SÓCIO

O site oficial do Clube, conta com a Área Exclusiva do Sócio - um espaço que oferece o 

calendário exclusivo dos eventos internos do Clube, galeria de fotos e outras informações 

importantes para acesso do Sócio. 

Para que você possa fazer uso dessa Área Exclusiva, basta acessar o site do clube 

(www.clubeaririba.com), se cadastrar na aba correspondente com nome e e-mail e em 

breve enviaremos um e-mail com a confirmação de acesso. 
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JANTAR E BAILE DO DIA DAS MÃES
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Acontece no dia 5 de Maio, o tradicional Baile do Dia das 

Mães, esse ano o evento organizado pelo Clube Ariribá conta 

com a parceria do Grupo de Irmãos da Paróquia Santa Inês de 

Balneário Camboriú. O evento contará com a apresentação 

da Banda S/A, muito conhecida na região pelo trabalho em 

Bailes e Formaturas. Além da música ao vivo, o jantar 

servido será uma Ilha de Massas com Saladas Diversas, que 

contará com a opção de 6 tipos de massas e 4 tipos de molhos. 

Para que o evento fique ainda mais especial, é ofertado a 

opção da Mesa Ouro aos convidados, onde a bebida será 

liberada e o jantar será incluso no valor. 

Baile e Jantar do Dia das Mães

2

EVENTOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL EM ABRIL

2 DE ABRIL - ENCONTRO DE 
NEGÓCIOS HINODE

Foi realizado na Sede Social do Clube, o Encontro 

de Negócios Hinode onde convidados e afiliados 

da empresa, encontraram-se para trocas de 

experiências e também, para a palestra 

ministrada por Lucas Battistoni - referência de 

sucesso da empresa em todo o Brasil. 

O evento contou com  aproximadamente 1.050 

participantes, entre eles afiliados Hinode e 

convidados 

 Para mais informações, reserva de Convites e Mesas entre em 
contato com a Secretaria do Clube (47) 3367-4179 ou pelo 

nosso Whatsapp (47) 9 8871-6158.

27 DE ABRIL - COLAÇÃO DE 
GRAU UNIASSELVI

Aconteceu na nossa Sede Social a Colação de 

Grau das turmas de Processos Gerenciais, 

Logística, Gestão Ambiental, Gestão 

Comercial, Serviço Social, Matemática. 

História e Geografia da UNIASSELVI. 
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INAUGURAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES NO QUIOSQUE

A reforma na Cozinha e no Bar do Quiosque já 

estão concluídas. Foram feitos novos ambientes 

internos para melhor atender aos Sócios, com a 

instalação de pias, balcões e armários.  Uma 

churrasqueira foi implementada e o espaço do Bar 

foi reformulado. 

 

 

 

 

O Salão de Festas disponível no Clube Ariribá, é para uso exclusivo de sócios e 

dependentes. O espaço comporta 100 pessoas sentadas, e é equipado com fogão, forno 

elétrico, micro-ondas, louças, copos, talheres, sistema de iluminação, som, TV e muito 

mais! Para fazer sua reserva, basta entrar em contato com a Secretaria e verificar se a 

data que você deseja está disponível. Não esqueça de preencher o requerimento de 

reserva e pagar o boleto de taxa de uso e limpeza do Salão de Festas. 

   

Aproveite este espaço e realize lindos eventos! 

SALÃO DE FESTAS PARA SÓCIOS

1

Salão de Festas totalmente equipado

Novas instalações do Quiosque

fb.com/ClubeUniaoAririba www.clubeaririba.com (47) 9 8871-6158
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JANTAR E BAILE DO DIA DAS MÃES
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O Baile do Dia das Mães, realizado dia 5 de Maio, em 

parceria com o Movimento de Irmãos da Paróquia 

Santa Inês, foi um sucesso! O evento contou com a 

participação de mais de 500 convidados no jantar e 

no baile com a apresentação da Banda S/A. 

Obrigada pela presença de todos que compareceram 

a esse grandioso evento realizado em nossa Sede 

Social. 
Baile e Jantar do Dia das Mães 2

EVENTO REALIZADO NA SEDE SOCIAL EM MAIO

FEIJOADA DA TOTI DIA 9 DE JUNHO

A famosa Feijoada da TOTI, será realizada dia 

9 de Junho, no Quiosque do Clube às 12h – o 

almoço sairá pelo valor de R$ 35,00 por 

pessoas e crianças até 9 anos não pagam! O 

evento contará com música ao vivo e muita 

feijoada para espantar o frio! 

Para compra de convites entrar em contato 

com Alberto ou Edileuza no Quiosque ou pelo 

telefone (47) 333-3860 ou (47) 9 9947-9166. 

Feijoada da TOTI 

TORNEIO DE SINUCA DO TERÇA FERINO

Foi realizado as finais do Primeiro Torneio Individual 

de Sinuca do Terça-Ferino, dia 8 de maio. 

Parabenizamos todos os envolvidos! Confira abaixo os 

colocados: 

Torneio de Sinuca do Terça-Ferino

CAMPEÃO: Durval Kuehne (NENA) 
VICE-CAMPEÃO: Nelson Stueber 
TERCEIRO LUGAR: Adelino Esser 

QUARTO LUGAR: Abel Ferreira Alves 
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O Clube disponibiliza mais de 7 churrasqueiras, 

algumas delas próximas da Piscina e do Campo de 

Futebol. Além do contato com a natureza, você 

sócio, pode desfrutar desse espaço junto com seus 

amigos e família. Para utilizar este espaço, basta 

reservar uma data na Secretaria do Clube – o sócio é 

isento de qualquer taxa para utilizar este espaço. 

ESPAÇO DE LAZER - CHURRASCO A QUALQUER 
MOMENTO 

1

Local próximo a Piscina

LEMBRETE DE MENSALIDADE

A partir do mês de Junho, passamos a enviar para 

o seu Whatsapp um lembrete referente ao 

vencimento da mensalidade do mês. 

A mensagem será enviada em até 3 dias úteis 

antes do vencimento. 

VÍDEO INSTITUCIONAL DA SEDE SOCIAL

O vídeo tem o objetivo de apresentar 

em detalhes a nossa Sede Social para 

locação de espaço, direcionado às 

empresas de formaturas, eventos 

corporativos, cerimoniais de 

casamentos, organização de palestras, e 

desenvolver um compromisso de 

qualidade no atendimento aos nossos 

parceiros. O vídeo esta disponível na 

nossa pagina do Facebook ou apenas 

clique na imagem e assista o vídeo. 

Comunicado enviado pelo Whatsapp

https://www.facebook.com/ClubeUniaoAririba/
https://www.clubeaririba.com/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547988716158
https://www.facebook.com/ClubeUniaoAririba/videos/1859959204309365/?t=9
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20 DE JUNHO 
COQUETEL DIVINE NOIVAS 2019

EVENTOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL 
EM JUNHO

 Dia 20 de Junho foi realizado o coquetel de lançamento da 

Primeira Feira de Noivas que acontecerá dias 26, 27 e 28 de 

Abril de 2019, esta é a primeira feira de Balneário Camboriú 

com mais de 50 estandes expostos e terá a presença de diversos 

profissionais de casamento de toda região. O valor cobrado para 

entrada será de R$ 10,00 e segundo a organizadora do evento a 

feira vai ser acessível a pessoas surdas. 

 

Nos dias 23 e 24 de junho aconteceu 

pela primeira vez no clube o evento de 

negócios com os consultores da 

Herbalife Santa Catarina, onde contou 

com a presença dos Presidentes da 

herbalife e vários consultores de 

diversas cidades do estado, onde forem 

entregues os certificados para os novos 

Supervisores e Consultores da empresa 

O evento foi um sucesso!

23 E 24 DE JUNHO 
ENCONTRO DE CONSULTORES

Edição : Yngrid Borges | Revisão: Ernani Farani     //      Para mais informações clique nos ícones abaixo

https://www.facebook.com/ClubeUniaoAririba/
https://www.facebook.com/ClubeUniaoAririba/
https://www.clubeaririba.com/
https://www.clubeaririba.com/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547988716158
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547988716158
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ACADEMIA DE GINASTICA UM ESPAÇO PARA SUA SAÚDE 

EVENTOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL EM JULHO

É equipada com 2 esteiras, 2 bicicletas ergométricas, 2
aparelhos de estação para musculação, acessórios
para bíceps, e bolas e tapetes para exercícios de

resistência dos músculos.  
A pratica de exercícios físicos ajuda em vários

fatores no seu corpo. 
 A academia fica aberta todos os dias de 2º á 6º feira

das 17h as 22h com acompanhamento de um
profissional de educação física, caso queira utilizar em

outro horário basta retirar as chaves na secretaria. 

O Vídeo institucional tem como objetivo apresentar a ampla
estrutura que o clube oferece aos sócios para que os mesmos

possam usufruir com familiares e os amigos. O  vídeo será
veiculado nas redes sociais com o intuito de atrair novos sócios

para fazer parte do clube. 

VÍDEO INSTITUCIONAL APRESENTAÇÃO DO CLUBE 

19º Casamento Coletivo de Balneário 
Camboriú  com 54 casais 

Sexta, dia 20 de Julho o Casamento
Coletivo  aconteceu no dia do

aniversario do Município, e contou com
a presença do Prefeito e Vice Prefeito

de Balneário Camboriú 

Foram iniciadas no dia 01 de agosto as obras
de construção da nova Quadra de Tênis. 

 
Projeto: Alexsander Ribeiro / Gestor: Marlon

Iron da Silva/ Construtor: Juarez Uller ME 

OBRA QUADRA DE TÊNIS 

https://www.facebook.com/ClubeUniaoAririba/
https://www.facebook.com/ClubeUniaoAririba/
https://www.clubeaririba.com/
https://www.clubeaririba.com/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547988716158
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547988716158
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Campeonato Estadual de 
Fisiculturismo de Santa Catarina

Colocação de Grau das Turmas de Técnico 
em Enfermagem, Radiologia e Designer de 

Interiores da Escola Técnica GERAÇÃO

Baile  Municipal do aniversario de Balneário 
Camboriú, organizado pelo Lion club Centro

Jantar comemorativo ao Dia do PadreColocação de Grau e baile de formatura das 
Turmas de Educação Física, Farmácia, 

Biomedicina e Enfermagem da 
UNIVALI/ campus Itajaí

Sexta, dia 21 de Julho

Sábado, dia 07 de Julho Sábado, dia 19 de Julho

Sábado, dia 14 de Julho

Segunda, dia 30 de JulhoSábado, dia 28 de Julho

Confira mais fotos e informações no nosso Facebook
Edição : Yngrid Borges | Revisão: Ernani Farani     //      Para mais informações clique nos ícones abaixo

Colocação de Grau e baile de formatura 
da Turma de  Odontologia da UNIVALI/ 

campus Itajaí 

Ed. 07| Jul. / 2018

https://www.facebook.com/ClubeUniaoAririba/
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Será permitido a participação de
convidadas a partir de 01/09/18,

em todas as aulas oferecidas
pelo clube. A adesão de

convidadas deverá ser feita pela
própria sócia diretamente na

Secretaria do clube, assinando a
autorização para frequência das

aulas.  O valor mensal será
debitado no boleto bancário da
sócia que convidou, juntamente
com a mensalidade do clube.  

PILATES

ZUMBA 
R$ 60,00

Com 2 aula semanal 

R$ 30,00

R$ 30,00

Com 1 aula semanal 

Com 1 aula semanal 

AULAS DE PILATES 
Quinta-Feira 19:00 as 20:00h Fem. 
Quinta-Feira 20:00 as 21:00h Mas. 

AULAS DE TREINAMENTO
FUNCIONAL 
Segunda-Feira 19:00 as 20:00h  

AULAS DE ZUMBA 
Terça-Feira 20:00 as 21:00h 
Quinta-Feira 19:30 as 20:30h 

TREINAMENTO FUNCIONAL 

NOVAS INSTALAÇÕES NO QUIOSQUE

As obras de reforma da nova cozinha bar e ampliação do quiosque
foram investidos até o momento R$ 150mil reais totalmente pagos
com recursos próprios, sem a necessidade de qualquer chamada
de capital, foi realizado obras estruturais incluindo materiais de

construção e mão de obra, mobiliário, colocação de vidros,
plotagem de adesivos, equipamentos e iluminação. 

 

CONVIDADOS PODEM FREQUENTAR AS AULAS NO CLUBE

https://www.facebook.com/ClubeUniaoAririba/
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EVENTOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL EM AGOSTO

Lançamento do 3º livro de Maria Igne, psicografia de 
Mestre Sete Cruzes- Livro Cada um Conta a Sua História

Sexta, dia 31 de Agosto

 Colação de Grau e baile de formatura das Turmas de 
Administração, Ciências Contábeis, Educação 

Física/Licenciatura, Pedagogia e Serviço Social da 
UNOPAR | Itajaí

Sábado, dia 25 de Agosto

 Colação de Grau e baile de formatura  das Turmas de 
Fisioterapia, Nutrição e Psicologia da UNIVALI  Campus Itajai

Sábado, dia 18 de Agosto

fb.com/ClubeUniaoAririba www.clubeaririba.com (47) 9 8871-6158
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NOVO CAMPO DE FUTEBOL

MATERIAL DA SEDE SOCIAL

Como melhoria do campo foi
trocado toda a rede de

proteção em volta dele, as
travas de gol e suas redes e a

manutenção do gramado.  

Disponibilizamos para download no site uma
apresentação da Sede Social, o arquivo 

apresenta todos os detalhes e estrutura do
local para os interessados em alugar o

espaço. Caso queira visualizar esse material,
clique na imagem abaixo. 

  Newsletter
Informativo Interno para os Sócios do Clube União Ariribá

Ed. 09| Set. / 2018

NOVA QUADRA DE TÊNIS

Foi finalizado a obra da nova
quadra de tênis que de acordo

com o responsável o Construtor
Juarez Uller a quadra estará

liberada para uso dos sócios em
30 dias. 

(47) 9 8871-6158ariribaclubeuniao fb.com/ClubeUniaoAririba www.clubeaririba.com
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EVENTOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL EM SETEMBRO

27º Café Beneficente Lions Clube Centro

Terça , dia 18 de setembro

 Encontro Estadual de Consultores da Herbalife

Sábado e Domingo, dia 22 e 23 de Setembro

Colação de Grau das turmas de Pedagogia, Processos
Gerenciais, Logística e Gestão Ambiental da UNIASSELVI

Sexta, dia 28 de Setembro

2

Edição : Yngrid Borges | Revisão: Ernani Farani  |   Para mais informações clique nos ícones abaixo

8 º Noite dos Chefes do Lions Clube Barra Sul

Sábado, dia 29 de Setembro

Mais fotos disponível na pagina do Facebook

fb.com/ClubeUniaoAririba www.clubeaririba.com (47) 9 8871-6158ariribaclubeuniao
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Além de queimar mais de 600 calorias em uma
hora! está liberado aproveitar a partida para

substituir o treino do dia, já que a areia
intensifica o trabalho muscular do bumbum, dos
braços, pernas e do abdômen ao mesmo tempo

que desafia seu fôlego e amortece o impacto
nas articulações. O esporte também proporciona

uma atividade totalmente descontraída.  

(47) 9 8871-6158ariribaclubeuniao fb.com/ClubeUniaoAririba www.clubeaririba.com

BEACH TENNIS  É O ESPORTE DO VERÃO

1. Comece pelo básico: No início, concentre-se apenas em
repassar a bola para o outro lado; 
 
2. Antecipe o movimento: Vá sempre de encontro 
à bola (não espere que ela chegue até você); 
 
3. Seja ágil: Mantenha o corpo em movimento para  
facilitar o reflexo; 
 
4. Acerte a pegada: Fique com a raquete alta,em frente  
ao rosto, e, na hora de cortar (o smash), vire o tronco para 
o lado (isso aumenta a amplitude do movimento), use o outro  
braço para mirar na bolinha e acerte-a de cima para baixo; 
 
5. Alimente-se bem: Opte por refeições ricas em carboidrato de
rápida absorção como açai, banana ou abacate; 
 
6. Cuide da sua pele: Por se tratar de um esporte que acontece na
praia o recomendado é sempre utilizar protetor solar de preferência
um específico para esportes ao ar livre e proteger o pé nos dias
mais quentes utilizar também  viseira e óculos escuros.  
 

DICAS PARA A PRATICA DO BEACH TENNIS  

Faça a retirada da raquete e bola na secretaria! 
Pratique esportes, sua SAÚDE agradece.
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EVENTOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL EM SETEMBRO
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Mais fotos disponível na pagina do Facebook

fb.com/ClubeUniaoAririba www.clubeaririba.com (47) 9 8871-6158ariribaclubeuniao

Sábado, dia 26 de Outubro

Homens e 
mulheres que 
brilham. TV 

Mocinha
Sábado, dia 27 de Outubro

Sexta e Sábado, dia 20 e 21 de Outubro

Sexta, dia 12 de Outubro

Seminário da 
Secretaria de 
Educação de 

Balneário 
Camboriú.

Encontro de 
Negócios - 
Herbalife 

Santa Catarina

Festa de 
Casamento
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Pode ser jogado entre duas pessoas ou duas
equipes; 
Cada jogador ou equipe tem direito a 4 bochas
por partida; 
O início da partida se dá com o arremesso de
uma bola pequena denominada bolim. O lugar
em que o bolim para, passa a ser o ponto
daquela partida do qual as bochas devem ser
aproximadas;
É permitido aos jogadores eliminarem uns aos
outros, através do distanciamento das bochas
adversárias ao chocá-las com as próprias
bochas; 
O lançamento das bolas podem ser feitos
deslizando pela superfície da cancha ou
arremessando pelo ar; 
O jogador não pode interferir no rolamento da
bolim;
O jogador ou equipe vencedora é aquele que
conseguir aproximar mais bochas do bolim  e
conquistar mais pontos. 

BOCHA: OBJETIVO DO JOGO

Consiste na marcação de pontos, através do
lançamento das bolas, a fim de que elas se

aproximem de um ponto, determinado
aleatoriamente pelo lançamento de um objeto,

o bolim. 

AS REGRAS DA BOCHA

BOCHA NO CLUBE

Existem grupos que praticam o esporte na 2ª e
na 4ª feira a partir das 19h, o clube possui 2

canchas oficiais, sendo uma de piso de areia e
a outra piso sintético. Todo material para

praticar o esporte o clube oferece. 

Pratique esse esporte e confraternize 
momentos únicos com seus amigos.

 REINAUGURAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA

Reinauguração do Campo de Grama ocorreu no feriado do dia 15/11, sendo mais um grande evento
do Clube. Agradecemos ao Diretor de Esportes Alessandro Casagrande pela organização do

evento, contamos com a grande presença de sócios, esposas e filhos. Participaram 6 grupos ferinos
e tivemos 3 jogos. 

BOCHA COMO JOGAR?
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EVENTOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL EM NOVEMBRO
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Mais fotos disponível na pagina do Facebook
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Quarta, dia 14 de Novembro

Baile de 
Formatura do 

Corpo de 
Bombeiros de 

Santa 
Catarina

Sábado, dia 24 de Novembro

Encontro 
Internacional de 
Distribuidores 

Independentes- 
Romance Favorita 

com participação da 
Cantora Joelma (ex 
integrante da banca 

Calypso)

Sábado e Domingo, dia 17 e 18 de Novembro

Encontro 
Estadual de 
Negócios da 

Herbalife

Miss Santa 
Catarina 2019

Sábado, dia 01 de Dezembro
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AULAS DE  GINASTICAS DO CLUBE

No mês de Dezembro na reunião de Diretoria do Clube foi aprovado o reajuste no valor da Taxa 
de Limpeza que passou a ser de R$ 300,00 para eventos do sócio/dependentes ou R$ 600,00 

para eventos de terceiros e empresas ligados aos sócios. 
 

O espaço comporta 100 pessoas sentadas, e é equipado com geladeira, fogão, forno 
elétrico, micro-ondas, louças, copos, talheres, sistema de iluminação, som, TV e muito 
mais! Para fazer sua reserva, basta entrar em contato com a Secretaria e verificar se a 

data que você deseja está disponível, em seguida comparecer na Secretaria para preencher o 
requerimento de reserva, com até 60 dias de antecedência ao evento. O pagamento do boleto 
da taxa de uso e limpeza do Salão de Festas será enviado na semana que antecede o evento. 

 A entrada para o Salão de Festas será no Portão B localizado na Rua Suécia, nº 605. 
A chave deve ser devolvida em até 48hrs. 

NOVOS VALORES DO SALÃO DE FESTAS

As aulas do Clube tiveram seu recesso no dia 17 de dezembro e  
tem seu retorno marcado para o dia 07 de Janeiro. 
 
2ª Feira – Aula de Treinamento Funcional FEMININA – 19hrs. 
3ª Feira – Aula de Pilates FEMININA – 19hrs 
3ª Feira – Aula de Zumba FEMININA – 20hrs. 
5ª Feira – Aula de Pilates Misto FEMININA / MASCULINA – 19hrs. 
5ª Feira – Aula de Zumba FEMININA– 20hrs. 

Aproveite este espaço e realize lindos eventos!
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Sexta, dia 21 de Dezembro

Concurso Miss Santa Catarina

Festa encerramento Colégio Raízes

Domingo, dia 09 de Dezembro

Colação de Grau e Baile de Formatura do SENAI

Colação de Grau e Baile de Formatura do 
Colégio Paulo Bauer

Festa encerramento Colégio Quintal Mágico

Sábado, dia 08 de Dezembro

Sábado, dia 22 de Dezembro

Colação de Grau e Baile de Formatura do 
Colégio Nilton Kucker

Sábado, dia 15 de Dezembro

Colação de Grau e Baile de Formatura do 
Colégio Henrique da Silva Fontes

Sexta, dia 14 de Dezembro

Colação de Grau e Baile de Formatura do 
Colégio Higinio João Pio

Quinta, dia 13 de Dezembro

Sábado 01 de Dezembro
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