
  Newsletter
Informativo Interno para os Sócios do Clube União Ariribá

Ed. 05| Maio/ 2019

1

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

AS MESAS DE SINUCA � FORAM REFORMADAS

Foi concluído no dia 28 de
maio a reforma das duas

mesas de Sinuca pela empresa
Victor Sarkis Snooker. Foram

desmontadas, feito a
manutenção e limpeza, os

reparos nas mesas, aferição
dos gabaritos das caçapas,

conferido nivelamento, e
colocação de um novo tecido

sintético na cor verde.

 REFORMA DO QUIOSQUE

Após um período de reforma a área dos fundos do Quiosque está quase pronta, foi realizada a construção
de um deck para aumentar o espaço, refeita toda a iluminação e instalado novos refletores de LED Verde

para as árvores em frente ao deck. O espaço ficou agradável com a colocação de 4 banquetas estilo
rústico, em baixo da bancada em frente a área da churrasqueira e falta alguns detalhes para a conclusão,

mas a área está aberta para os sócios aproveitar.
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NOVOS EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA

Após uma permuta feita pela
Administração com o Empresario
Thiago Freitas da Academia Master, a
academia ganhou dois aparelhos, uma
Máquina de Abdominal e um Banco de
Supino Reto. Aos poucos a Academia
vai ficando mais preparada para o uso
do sócio, e a partir do mês de Junho a
Academia estará aberta em período
integral, sem a necessidade de retirar a
chave na secretaria.

TORNEIO INTERNO DE TÊNIS DE MESA

Dia 25 de Maio aconteceu o 2º Ranking Interno de
Tênis de Mesa as inscrições são feitas através do
Whatsapp do professor e não existe nenhum tipo
de taxa, o torneio movimenta o Clube pois recebe
sócios e alunos particulares.

PRATIQUE EXERCÍCIOS!
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ALMOÇO DIA DAS MÃES 

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO
DO CONGRESSO CATARINENSE
DE BETHÉIS

EVENTOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL EM MAIO

PALESTRA COLÉGIO RAÍZES COM 
O COACH FRANCISCO HERING 

SÁBADO,18 DE MAIO

DOMINGO,12 DE MAIO

QUINTA,30 DE MAIO
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