RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020 e 2021

Desde sua fundação, em 14 de julho de 1927, até os
dias de hoje o Graciosa Country Club, tem
representatividade e glamour muito especiais na
sociedade curitibana, sendo o Clube mais
tradicional.
Reúne em seu quadro social seleto grupo composto
por formadores de opinião, em sua maioria,
empresários, médicos, juízes, advogados, entre
o u t ra s p ro ﬁ ss õ e s d e d e st a q u e n o ce n á r i o
econômico, social e político do Paraná.
Aproximadamente 300 mil metros quadrados de
área, em local privilegiado, a poucos minutos do
centro de Curitiba, 8.000 Sócios Ativos, belíssimo
Campo de Golf com 6.200 jardas e 11 buracos, quinze
quadras de Tênis, moderno Centro Poliesportivo e
uma Sede Social imponente e aconchegante.

OBJETIVO
O presente relatório se propõe a apresentar as
atividades sociais, culturais e
esportivas realizadas pela Diretoria do Graciosa
Country Club no ano de 202O E 2021.
Devido à Pandemia e seguindo as recomendações
dos órgãos governamentais, o clube permaneceu
fechado durante alguns meses de 2020 e 2021 para
atendimento presencial, mas não parou com suas
atividades, mantendo o funcionamento
manutenção dos seus departamentos e áreas
comuns e oferecendo atividades on-line a seus
associados.

RELAMPÂGO

RAQUETINHA
DE VERÃO
Abertura da temporada 2020 teve seu início no
dia 29 de janeiro, com as disputas do Torneio
Relâmpago Raquetinha de Verão.
A alguns anos eram usadas as raquetes de tênis de
praia e frescobol, produzidas em madeira, com o
aparecimento das modalidades de beach tennis e
padel, hoje o torneio é disputado com os mais
variados tipos de raquetes, deixando as disputas
ainda mais emocionantes, uma vez que são
misturadas técnicas de várias modalidades.
Este ano participaram 23 atletas divididos em 2
grupos que após 3 rodadas de jogos chegaram a
ﬁnal.
JANEIRO DE 2020

TÊNIS

Após os jogos, os participantes se reuniram no Bar
do tênis para um jantar e muito bate-papo.

JANEIRO DE 2020

TÊNIS

FÉRIAS

DIVERTIDAS
Devido ao sucesso do tema, a colônia de férias
de verão manteve a mesma temática da colônia
ocorrida em dezembro possibilitando muito
conhecimento e atividades sobre nossa cidade entre
os dias 13 e 24 de janeiro.
Com o tema “Pontos Turísticos de Curitiba”, quase
110 crianças se divertiram e passaram tardes
agradabilíssimas com atividades especiais como:
dia das rodas, toboágua, piscina, caça ao tesouro,
guerra de bexigas, aulas de ritmos e contação de
histórias.
Entre as oﬁcinas, puderam participar da confecção
de máscaras e atividades de robótica na nossa sala
de aprendizagem do futuro.
De acordo com as crianças, entre as atividades mais
animadas, estavam: sardinha, torta na cara, bicho
JANEIRO DE 2020

CLUBINHO

limpinho, caça ao tesouro, corredor de fogo,
atenção, caça as estrelas do xerife, ameba, mãe
colchão, queimada, guerra de bexigas, dodgeball e
outras desenvolvidas na piscina.
A atração mais cobiçada ﬁcou com a oﬁcina de
modelagem de argila proporcionando uma
experiência lúdica riquíssima. As crianças têm
criatividade inata e a argila estimula essa habilidade,
pois permite uma interação sensorial.
Durante a oﬁcina, foi reproduzido em miniatura o
símbolo do Museu do Olho e da Capivara.

JANEIRO DE 2020

CLUBINHO

CLUBINHO

CARNAVAL
CLUBINHO DA CRIANÇA RESGATA BA I L E D E
CARNAVAL NA ICÔNICA SEDE SOCIAL EM
VERSÃO KIDS
Este ano o Clubinho da Criança inovou realizando
um Baile de Carnaval na icônica Sede Social. Com
muita alegria, confete e serpentina, a animação dos
associados que aderiram a ideia foi contagiante no
espaço cuidadosamente decorado.
O evento aconteceu no dia 15 de fevereiro e contou
com a presença de quase 500 associados entre
adultos e crianças que se divertiram do início ao ﬁm.
Durante o dia, muita marchinha e animação por
conta dos recreadores e da oﬁcina de balões além
do sucesso do camarim de pintura do clubinho que
pintou crianças e adultos que mergulharam na folia
com seus pequenos foliões.
FEVEREIRO DE 2020

CLUBINHO

A festa foi um sucesso e entra na agenda anual do
Clube como um dos eventos para toda família.

FEVEREIRO DE 2020

CLUBINHO

RELAMPÂGO

DE PADEL
ABRE TEMPORADA COM RECORDE DE
PARTICIPANTES
Para que os praticantes de outras modalidades
a raquete também fossem prestigiados, a diretoria
realizou um Relâmpago de Abertura com os atletas
de padel que surpreenderam com participação
maciça de 64 atletas entre homens e mulheres.
O dia 5 de fevereiro foi movimentado com jogos
acirrados, muita confraternização e participação
especial do pequeno atleta Arthur Omairy, que com
apenas 11 anos, jogou em altíssimo nível com os
adultos sendo o destaque do dia.
FOTOS - LUCAS LOPES

FEVEREIRO DE 2020

TÊNIS

RELÂMPAGO
DE ABERTURA

BEACH TENNIS
Com um lindo sol, no dia 7 de março foi aberta a
temporada 2020 de Beach Tennis. Na ocasião
ninguém poderia prever que 11 dias após seria
decretado o lockdown.
Ficamos com os registros desse magníﬁco dia de
esporte, lazer e descontração, na espera e torcida
por novos torneios em breve.

MARÇO DE 2020

BEACH TENNIS

TAÇA

HOMENAGEM
SILVANA
inmemorian
No dia 12 de março a capitã organizou a Taça em
Homenagem a Silvana Esteves (in memorian).
Com arrecadação de "leite ensure", o valor
arrecadado foi revertido para ajudá-la em seu
tratamento contra o câncer.
As golﬁstas empolgadas com a tacada solidária
compareceram demostrando todo o carinho e
amizade que tem por ela. A homenagem ﬁcou
registrada em vida a ela que era querida por todas.

MARÇO DE 2020

GOLF

OS DESAFIOS

DE 2020
Durante o ano de 2020 muitos foram os desaﬁos
com a chegada da pandemia. O trabalho foi ainda
mais intenso, voluntárias trabalharam em sistema de
revezamento para dar vazão a tantas doações
recebidas. O fato de estarmos mais em casa ajudou a
dar atenção e avaliar os desapegos, o tempo neste
caso acabou sendo um grande aliado. As doações
chegavam diariamente, e com o cancelamento do
bazar de inverno, parte dos itens após triagem e
separação, foram redirecionadas para amparar
instituições em situações emergenciais durante o
inverno.
As demandas externas também aumentaram devido
a paralisação de empresas e instituições, onde a
maioria depende em grande parte de doações. Já no
início o departamento colaborou com a viabilização
do dormitório médico alocado no estádio Couto
Pereira para os proﬁssionais de linha de frente do HC
PANDEMIA

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

com jogos de cama e travesseiros.
Colaboradores com necessidades emergenciais
foram atendidos prontamente, além dos terceiros
com cestas básicas, não deixando ninguém
desamparado. Em segundo momento instituições
beneﬁcentes dos mais variados segmentos: idosos,
crianças e instituições que amparam patologias
especiais foram atendidas com itens de higiene e
cestas básicas além de outros itens importantes.
O Departamento de Responsabilidade Social tem a
frente Sueli Gossling e um engajado grupo de sócias
voluntárias que dedicam parte do seu tempo em prol
do próximo, em um ano conturbado a união
prevaleceu e o trabalho não foi interrompido e
colaboradores, terceiros e instituições puderam
contar com o importante apoio do Clube.
Agradecemos aos associados que contribuem
sempre, vocês são os alicerces para essa empreitada.
Ressaltamos que nenhuma doação é feita em
espécie, doamos aquilo que realmente é necessário,
quando obras, manutenção ou reformas, nós
avaliamos e acompanhamos todo processo.
PANDEMIA

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

CAMINHO

DO CAMPO
No dia 30 de julho a Diretoria entregou aos
associados mais uma comodidade exclusiva. O
caminho do Campo utilizado pelos golf cars foi
iluminado para que os associados possam realizar
diariamente caminhadas ou corridas noturnas em
uma grande área verde de paisagens únicas.
Lembrando que o uso de máscara obrigatório, e o
distanciamento mínimo de 2 metros também.
Contamos com a colaboração de todos.

JULHO DE 2020

CENTRO POLIESPORTIVO

HALLOWEEN

DAS QUADRAS
Este ano o tradicional Halloween das quadras
ganhou novo formato devido a pandemia.
Com intuito de confraternizar sem aglomerar,
seguindo todas as orientações, os jogos
aconteceram de 26 a 30 de outubro e o mês foi
celebrado em grupos pequenos com partidas
acirradas.
A Secretaria de Tênis ganhou decoração temática e
as tenistas receberam kits com adereços, doces e o
símbolo do Outubro Rosa para conscientização
sobre a prevenção do câncer de mama.

OUTUBRO DE 2020

BEACH TENNIS

CINE

DRIVE IN
E ATIVIDADES E S P E C I A I S E M COMEMORAÇÃO
AO D I A DAS C R I A N Ç AS
Com todas as atividades suspensas devido a
pandemia, a diretora do Clubinho organizou uma
noite especial para as crianças e seus familiares.
No dia 3 de outubro, em uma sessão exclusiva para
sócios, o Cine Drive In na Pedreira Paulo Lemiski
reuniu mais de 700 associados em seus veículos
para assistir o ﬁlme Dolittle.
A história de um médico, que vive com uma
variedade de animais exóticos e conversa com eles
diariamente. Quando a jovem rainha Victoria ﬁca
doente, o excêntrico médico e seus amigos peludos
embarcam em uma
aventura épica em uma ilha mítica para encontrar
a cura.
OUTUBRO 2020

CLUBINHO

ATIVIDADE

FÍSICA
E M TEMPO DE QUARENTENA
O que era para durar apenas quinze dias acabou
tomando uma proporção nunca imaginada.
A Pandemia nos fez mudar o modo de viver e as
ferramentas utilizadas para que a “nova realidade”
fosse adaptada e atividades do dia a dia, como
ginástica e natação, pudessem ser praticadas dentro
de casa.
Pensando nesta nova tendência, a equipe do Centro
Poliesportivo traçou o que seria então o novo
formato de chegar aos alunos e associados
interessados, proporcionando não apenas atividade
física de qualidade, mas interatividade, lazer e
distração como uma forma de relaxar neste
momento tão delicado.
PANDEMIA

CENTRO POLIESPORTIVO

O projeto, que iniciou com aulas de ginástica, logo
ganhou reforço da turma da natação, e hoje conta
com mais de 150 aulas disponíveis em nosso canal do
Youtube e Instagram.
Com mais de 20 modalidades de ginástica e aulas
de hidroginástica adaptada e avançada, aulas de
adaptação aquática, habilidades e aperfeiçoamento
para natação, além de um quadro onde o professor
explica sobre a metodologia, curiosidades e história
da modalidade no Clube, os alunos através de aulas
interativas e de curta duração conseguem seguir um
cronograma de exercícios proposto.
Se você ainda não fez nenhuma aula, acesse nossos
canais e consulte nossa biblioteca, temos certeza
que irá se identiﬁcar com alguma delas.

PANDEMIA

CENTRO POLIESPORTIVO

COMEMORAÇÕES
ESPECIAIS

PARA MÃES
E PAIS
Com todos os cuidados necessários por conta da
pandemia, o Dia das Mães e o Dia dos Pais foram
comemorados com muita alegria no Graciosa.
No dia 9 de maio, em meio a muitas tulipas e rosas, as
famílias se reuniram no restaurante da Sede para
homenagear as mães.
No dia 8 de agosto foi a vez da homenagem aos pais.
O almoço contou com música ao vivo ao piano e
delícias do buffet Cesar Monteiro.

PANDEMIA

SOCIAL

TAÇA PRESIDENTE

MOVIMENTA
O CLUBE
Praticantes de tênis, padel e beach tennis se
reuniram durante a Taça Presidente, realizada de 24
de maio a 9 de julho no Graciosa. Em torno de 500
associados participaram do torneio que
homenageou o encerramento da gestão 2019/2021,
comandada pelo presidente Gustavo Milani.
ADOLESCENTESEMQUADRA

MAIO DE 2021

TÊNIS

Os tenistas mais jovens não ﬁcaram de fora da
homenagem à gestão 2019/2021, comandada pelo
presidente Gustavo Milani. Sendo ele um entusiasta
da prática do tênis pela criançada, promoveu, junto
com os diretores de tênis Cosme B. Gomm Filho e
Heloísa Fortes, uma disputa para os tenistas
infantojuvenis.

Cerca de 40 adolescentes de 11 a 16 anos
participaram da iniciativa, que foi coberta de
sucesso.

MAIO DE 2021

TÊNIS

KARATÊ

NO GRACIOSA
Karatê, que signiﬁca "Mão Vazia", é uma arte marcial
da região de Okinawa que surgiu no século XVIII, em
uma época em que o uso de armas era proibido
naquela região. Assim, o uso de pés e mãos passou a
ser usado como forma combinada de defesa.
Com o passar do tempo, o karatê migrou para o
Japão e se popularizou para o mundo pelo Mestre
Gichin Funakoshi, fundador do estilo Shotokan,
quando em 1916 fez sua primeira demonstração
pública na cidade de Kyoto.
Com a populari-zação, a modalidade passou a ser
praticada com enfoque em educação física e
fundamentação espiritual, buscando formar
pessoas e contribuir para uma melhor sociedade.
A base e organização do karatê são fundamentados
no judô e trazem vários benefícios baseados nos
MAIO DE 2021

CENTRO POLIESPORTIVO

valores do código de honra dos samurais, o Bushidô.
São eles: justiça, coragem, compaixão, respeito,
honestidade, honra e lealdade.
Com o Bushidô, que signiﬁca "O Caminho do
Guerreiro", o praticante encontra harmonia,
equilíbrio e disciplina, além de melhoraria na
organização e concentração, tão importantes nos
dias atuais. Por tudo isso, o karatê pode ser
praticado por pessoas de todas as idades, desde
crianças até a terceira idade.
NO CLUBE
Desde maio desse ano, o karatê é novidade no
Graciosa, e conta com turmas para adultos e crianças
a partir dos cinco anos de idade. Mestre Lauro
Fernandes Júnior, responsável pelo esporte no
clube, é 7° Dan do estilo Shubu-dô e ﬁliado à JKA Japan Karate Association. Proprietário da Academia
de Artes Marciais Fernandes, iniciou no karatê com
três anos de idade e já são mais de 40 anos nesse
caminho de aprendizado e aperfeiçoamento
contínuo.
MAIO DE 2021

CENTRO POLIESPORTIVO

DRIVE THRU

DO AMOR
Muitas delícias ﬁzeram parte da homenagem às
mães organizada pelo Clubinho no último mês de
maio.
Com muita tranquilidade e comodidade, em sistema
de drive thru, 520 cestas foram entregues, com
chocolate, pão de mel, apple pie, amanteigados de
nozes e suco.
Foi um sucesso o mimo gastronômico.

MAIO DE 2021

CLUBINHO

TAÇA 94 ANOS

DO GCC
O distanciamento social mudou a forma de nos
reunirmos, mas não mudou o espírito de jogar e
rever as amigas no campo. A capitania organizou as
tacinhas todas as quintas-feiras para que encontros
acontecessem entre um Fairway e Green, com
apertos de mãos por meio do toque dos tacos.
As taças deixaram este momento em que vivemos
um pouco mais suave, e permitiram que as reuniões
voltassem a acontecer, mesmo que fossem com
olhares no campo, revitalizando as amizades e
permitindo que as associadas aproveitassem

JULHO DE 2021

GOLFE

TAÇA PRESIDENTE

GUSTAVO
MILANI
Para homenagear o Presidente, marcando a
despedida da gestão 2019/2021, o departamento de
golfe organizou a Taça Presidente Gustavo Milani,
realizada nos dias 11, 12 e 15 de junho, na modalidade
duplas Best Ball.
A taça foi uma maneira de agradecimento e
reconhecimento pela gestão, que sempre esteve
presente com a Capitania.
O evento contou com o apoio da ICAB e Drez, que
ofereceram brindes aos participantes e premiados.

JULHO DE 2021

GOLFE

DIVERSÃO DA

CRIANÇADA
Nas férias de julho, a criançada se divertiu durante
mais uma colônia de férias, já tradicional no
Clubinho da Criança. Durante duas semanas, dos
dias 12 a 23, o ambiente foi de muita diversão.
Divididas em grupos por faixa etária, as crianças de
quatro a 12 anos realizaram diferentes atividades,
incluindo aulas de tênis. Entre os maiores sucessos
da programação ﬁcaram o slackline, a caça ao
tesouro e a torta na cara.

JULHO 2021

CLUBINHO

RELAXAMENTO ,
BELEZA E DIVERSÃO

PARA OS PAIS
Para comemorar o Dia dos Pais, o Clubinho da
Criança organizou uma programação muito
especial. Uma estrutura de barbearia foi montada,
oferecendo serviços completos de cabelo e barba
aos papais.
As famílias também curtiram o espaço relax, um
ce n á r i o t ra n q u i l o e h a r m o n i o s o co m u m a
proﬁssional massoterapeuta e opções de terapia
co m ve n to s a , a u r i c u l o te ra p i a e e q u i l í b r i o
energético.
Para garantir um ambiente seguro e de bem-estar, o
Clubinho trouxe um ponto de desinfecção cabine
eros, para todos os tipos de objetos – celulares,
chaves, carteiras, bolsas –, além da sanitização dos
AGOSTO DE 2021

CLUBINHO

ambientes.
Os pais ainda foram presenteados com um kit com
hambúrgueres, batata frita e e saborosos donuts.
Aproximadamente 300 pessoas participaram do
evento.

AGOSTO DE 2021

CLUBINHO

TEA T I M E

ESPECIAL
DEBUTANTES
A última edição de 2021 do tradicional Tea Time foi
e m h o m e n a g e m à s d e b u t a n te s 2 02 0, q u e
novamente puderam desﬁlar com seus vestidos
brancos de gala.
A Sede Social ﬁcou repleta no dia 29 de setembro,
em uma tarde de confraternização e alegria, com
destaque para a decoração primorosa do Atelier de
Três e o requinte do Buffet César Monteiro.

SETEMBRO DE 2021

SOCIAL

PALESTRA

DRA. MARGARETH
DALCOLMO
Médica ícone da luta contra a Covid e considerada
uma das maiores especialistas do país em doenças
pulmonares.

SETEMBRO DE 2021

CULTURAL

TORNEIO BOLA LARANJA

DAS ESCOLINHAS
No ﬁnal de outubro de 2021 foi realizado o Torneio
Bola Laranja das Escolinhas, com a participação de
22 alunos. Para premiar os campeões e campeãs de
cada grupo, foram entregues troféus e os demais
participantes receberam medalhas de participação.
A bola laranja é um nível intermediário de
aprendizado e reuniu, no ano passado, 46 alunos de
7 a 9 anos.

OUTUBRO DE 2021

TÊNIS

HALLOWEEN FEMININO

NAS QUADRAS
Após longo período sem torneios festivos femininos,
eles voltaram a animar as quadras de tênis.
O retorno foi marcado no dia 21 de outubro de 2021,
com o Halloween.
Muitas tenistas participaram do evento e entre elas
27 estiveram nas quadras.
Foram disputadas quatro provas

OUTUBRO DE 2021

TÊNIS

RELÂMPAGO DE

NATAL DE TÊNIS
O retorno dos torneios relâmpagos, que estavam
suspensos por conta da pandemia, aconteceu no dia
6 de novembro de 2021.
Os tenistas comemoraram com participação maciça,
estabelecendo recorde para esta modalidade de
torneio: 74 jogadores estiveram em quadra e depois
participaram de uma animada confraternização.

NOVEMBRO DE 2021

TÊNIS

RELÂMPAGO DE

BEACH TENNIS
Fechando o ano de 2021, o Torneio Relâmpago de
Beach Tennis reuniu associados em uma disputa no
dia 27 de novembro. Competição e diversão em
quadra. Conﬁra os resultados.

NOVEMBRO DE 2021

BEACH TENNIS

FESTIVAL

BABY TENNIS
Fechando o ano de 2021, o Torneio Relâmpago de
Beach Tennis reuniu associados em uma disputa no
dia 27 de novembro. Competição e diversão em
quadra. Conﬁra os resultados.

DEZEMBRO DE 2021

TÊNIS

COLÔNIA DE FÉRIAS

POR UM MUNDO
MAIS VERDE
Dias cheios de diversão e aprendizagem. Assim foi a
colônia de férias, que aconteceu no Clubinho em
dois períodos, de 6 a 23 de dezembro e de 17 a 28 de
janeiro.
No primeiro mês, 160 crianças participaram da
programação com oﬁcinas que enriqueceram as
tardes e ﬁzeram muito sucesso. Todas as atividades
foram desenvolvidas de acordo com o tema “Por um
mundo mais verde”: preparo e cultivo de horta,
atividade sobre a importância da água, caminhada
noturna em busca por morcegos no campo de golfe,
além de atividades aquáticas, brincadeiras, gincanas
e acantonamento.
Durante o acantonamento, com a presença de
DEZEMBRO DE 2021

CLUBINHO

animais taxidermizados utilizados para educação
ambiental no Museu de História Natural do Capão da
Imbuia, as crianças puderam conhecer várias
espécies. Ao acordar no dia seguinte, aproveitaram
um café da manhã especial.
Na oﬁcina “Eles aprendem pelo amor”, as crianças
foram conscientizadas que os animais são seres
sencientes que precisam de cuidados para serem
saudáveis e felizes.
Ao ﬁnal puderam assistir ao show do Luigi, cão boder
collie que mostrou muitos truques e comandos.
Ainda no mês de dezembro o diretor de
Sustentabilidade do Graciosa Country Club,
Aristides Athayde, conversou com as crianças sobre
a importância de conservar a natureza e como viver
junto ao verde faz bem.

DEZEMBRO DE 2021

CLUBINHO

TEATIME

ESPECIAL
DEBUTANTES
Aúltima edição de 2021 do tradicional Tea Time Zfoi
em homenagem às debutantes 2020, que novamente
puderam desﬁlar com seus vestidos brancos de gala.
A Sede Social ﬁcou repleta no dia 1º de dezembro, em
uma tarde de confraternização e alegria, com
destaque para a decoração primorosa do Atelier de
Três e o requinte do Buffet César Monteiro.
O próximo Tea Time, primeiro deste ano, acontecerá
no dia 30 de março. Anote na agenda!

DEZEMBRO DE 2021

SOCIAL

GRANDE CELEBRAÇÃO

NA CHEGADA
DE 2022
ORéveillon do Graciosa Country Club foi marcado
pela alegria das famílias que se reuniram para
celebrar a chegada de 2022.
A festa foi planejada em cada detalhe para trazer
conforto e soﬁsticação com toques de
contemporaneidade.
Com produção de João Callas, a decoração contou
com ﬂores brancas, velas e mais de quatro mil balões
que trouxeram ludicidade e leveza ao ambiente,
tomado pela animação durante a noite toda, ao som
do DJ Fábio França.

DEZEMBRO DE 2021

SOCIAL

Para a ceia, um banquete de pratos tradicionais com
toques autorais foi montado pelo Buffet César
Monteiro, além de uma reﬁnada mesa de sobremesas
com tortas, gelatos e frutas. À meia-noite, o novo ano
foi celebrado com as luzes dos quase dez minutos
dos fogos coloridos no campo de golfe.
“Estava tudo perfeito, de extremo bom gosto.
O clima da festa estava maravilhoso, um ambiente
muito familiar, aconchegante e animado”, conta
Paula Salomão Brock, que aproveitou a festa com a
família.
Ana Paula Toniazzo Meinerz também ﬁcou até o ﬁnal
do evento, quase ao amanhecer do dia, com o marido
e os três ﬁlhos pequenos. “Foi a primeira vez que
passamos o Réveillon no GCC e pretendemos que
vire tradição nos próximos anos.
Decoração, buffet e DJ impecáveis! Nos
divertimos tanto que fechamos a pista
junto com meus ﬁlhos, que amaram a
festa”, elogia a associada.
DEZEMBRO DE 2021

SOCIAL
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