32ª Circular
Aos Associados do Costa Brava Clube

ARRAIÁ DO COSTA BRAVA
Vem aí a Festa Junina do Costa Brava. Grave e salve a data: dia 8 de julho, das 17 às 23 horas.
O Arraiá do Costa Brava terá animações para os baixinhos e para os adultos também. Tudo por
conta do grupo PIK ANIMAÇÃO, que também vai animar a festa com músicas típicas do
período junino. Sócios e convidados sintam-se a vontade e convidados para que façamos uma
grande e inesquecível Festa Junina.

COMIDAS E BRINCADEIRAS TÍPICAS
Festa Junina que se preza não pode faltar brincadeiras e muito menos comidas típicas. Então
no Arraiá do Costa Brava teremos pescaria, quadrilha, bandeirinhas, fogueira, boca do palhaço,
bola no alvo, entre outras brincadeiras. E muitas barracas com comidas típicas do período das
festas juninas. A data já está confirmada: dia 8 de julho, das 17 às 23 horas. Você que é sócio
CBC venha e traga convidados.

AQUECIMENTO DA PISCINA
Está em andamento a instalação dos aparelhos aquecedores da Piscina Doce do Costa Brava.
Os equipamentos estão sendo instalados e, na medida que isso acontece, eles precisam ser
testados a fim de saber se a água ficará aquecida. Neste período onde as temperaturas são
mais baixas, mesmo com sol e tempo firme, ter uma piscina aquecida para curtir é tudo de
bom. Então aguardem que a piscina brevemente ficará quentinha e no ponto.

BOATE
Foi necessário realizar algumas obras na boate do clube e em breve será inaugurada.

PISCINA SALGADA
A piscina salgada ficará fechada por tempo indeterminado por conta das ressacas e a
aproximação do inverno. Pedimos a compreensão de todos os sócios.

LEMBRETE AOS SÓCIOS
Não se esqueça de apresentar a carteira social na portaria sempre que chegar ao Costa Brava,
pois é muito importante para a segurança e controle de todos.
Gostaríamos de ressaltar que não é permitido trazer qualquer tipo de alimento para o clube.
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