
Clube Vera Cruz comemora mais um ano
Tradicional entidade completa na segunda-feira, dia 7 de janeiro, seu 86ª aniversário. Para 2019, planos são instalar energia solar no local
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Localizado na Intendente Koelzer, 465, o Clube dispõe de locais para prática de esportes e eventos

Neste verão, piscinas estão sempre movimentadas
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Ele sedia o Campeonato 
de Verão, o baile do mu-
nicípio e diversas outras 
atividades. É palco também 
de confraternizações em fa-
mília, de jantares sociais, de 
refresco à beira da piscina. 
Localizado na rua Intenden-
te Koelzer, 465, o Clube Cul-
tural e Esportivo Vera Cruz 
se consolidou no município e 
festeja na segunda-feira, dia 
7 de janeiro, 86 anos.

Nessas mais de oito déca-
das, muito mudou. A estru-
tura se renovou, novos servi-
ços foram agregados, outros 
melhorados. No ano passado, 
por exemplo, frisa o presiden-
te Alvonir da Silva Flores, fo-
ram instalados umidificado-
res no segundo pavimento do 
Clube, utilizado para eventos. 
Os equipamentos contribuem 
para a diminuição de apro-
ximadamente 10 graus na 
temperatura dos ambientes. 
Para 2019, a expectativa é a 

instalação de um sistema de 
energia solar, o que diminuirá 
os gastos com a conta de luz.

MAIS DESTE ANO
Na semana que vem, o 

Clube dá início à sua mais im-
portante promoção: o Cam-
peonato de Verão. Este ano, o 
diferencial será a participação 
das equipes femininas, que 
devem atrair um número 
maior de público ao ginásio 
nas noites de segunda, quarta 
e sexta. A projeção é de que 
seis times disputem o cer-
tame, além das tradicionais 
agremiações no masculino. 
Os jogos têm previsão para 
iniciar em 11 de janeiro. 

O QUE O CLUBE OFERECE 
Hoje, o Clube dispõe de 

campos de futebol, quadras 
de futsal e vôlei, espaço para 
bolão, piscinas, salão de festas 
para eventos, entre outros. 
Junto ao Clube ainda fun-
ciona a academia de karatê 
Taigã no Seishin e a de jiu-
jitsu Samurai Skull Warriors, 
além do Departamento de 
Escotismo. Entre os grupos 
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tradicionais estão os de bolão 
(Bandoleiro e Bola Azul); fu-
tebol sete e salão (Liverpool, 
Chimarrão e Amigos da Bola); 
e de vôlei (Grupo 21). Ainda 
há, no ginásio do Clube, as 
aulas da Escolinha da ACEA.

PARA SER SÓCIO
Quem é sócio do Clube 

pode usufruir das dependên-
cias da entidade, fundada em 
7 de janeiro de 1933. São duas 
modalidades de sócio, explica 
o presidente: Gold e Prata. A 
primeira possui mensalidade 
de R$ 45 e dá direito a tudo 
que o Clube oferece, com 
exceção ao banho de piscina, 
que tem uma taxa média de 
R$ 150 – o valor varia confor-

me o número de dependen-
tes. A segunda modalidade, 
a prata, tem valor de R$ 40 
mensais e o sócio pode ocupar 

todas as dependências, exceto 
as piscinas. Mais informações 
podem ser obtidas na Secreta-
ria do Clube.


