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AREL ganha projeto de sinalização
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A charmosa Noite
do Queijo & Vinho
O

O

nosso Clube está em
constante transforma
ção, modernizando
suas instalações e buscando
sempre ampliar os serviços
oferecidos aos associados. Para acompanhar essa evolução, a
AREL está implantando um projeto de
comunicação para
reduzir a poluição
visual, sinalizar e
orientar geograficamente suas áreas e departamentos. Para
isso, foi constituída uma comissão na diretoria para selecionar uma empresa especializada
em comunicação visual e acompanhar o desenvolvimento deste
trabalho.
A agência contratada foi a Elemento Visual, que desenvolveu
um projeto de sinalização por
setorização com cores, que vai
facilitar a localização e a orientação espacial das pessoas.
Todas as placas instaladas já
estão sendo revistas e deverão
ser trocadas ou eliminadas. Será
usada uma linguagem mais moderna, inclusive com a utilização
de pictogramas, facilitando a
identificação.
Segundo o diretor de comunicação, Carlos Henrique Kasuya,
a partir de julho começará a
substituição das primeiras placas,
iniciando pelas churrasqueiras
que receberão novas nomenclaturas.

w

Imagem do projeto de sinalização por cores e totens

cionará uma unificação na linguagem, facilitando a comunicação e o fluxo das pessoas até
os locais, além de valorizar os
espaços e a infraestrutura, o
que deixará o Clube mais bonito e moderno.

clima
agradável
do outono
foi ideal para o
evento que reuniu
450 pessoas. A
festa está a cada
ano mais refinada,
com destaque
para a elegância
dos associados e a
bela decoração do
salão de festa,
que ganhou
motivos especiais
em comemoração
à proximidade do
Dia dos
Namorados.

Págs. 4 e 5

Diretor Carlos Kasuya

Esses espaços receberão números sequenciais de 1 a 8. Por
exemplo, a churrasqueira C será
a número 1 e a churrasqueira B
será a número 8, eliminando a
duplicidade de nomenclatura atual, que utiliza números e letras
e dificulta o acesso por associados e convidados.
O projeto de sinalização, por
meio de placas e totens, propor-

AREL ganhará
nova sinalização
O Clube implantará um moderno projeto de
comunicação visual que irá reduzir a poluição
visual, sinalizando e orientando geograficamente
as áreas e departamentos por setorização com
cores. A partir de julho começará a substituição
das primeiras placas, iniciando pelas
churrasqueiras que receberão novas
nomenclaturas. Pág. 8
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Início da
construção
do Clube

A

4ª edição da Copa
Peladeiros Itaipava/Karilu,
de futebol suíço, foi um
sucesso, movimentando o Clube
durante três meses aos sábados
à tarde. A curiosidade desta Copa
é que os nomes dos times são
cores.
A equipe Preta foi a campeã
na Categoria Ouro e a equipe
Dourada foi a campeã na Categoria Prata.
O torneio reuniu 10 equipes
que disputaram todos os times
contra todos. Os quatro melhores classificados disputaram a semifinal da chave Ouro, as demais
equipes (do 5º ao 8º lugar) disputaram a chave Prata e os dois últimos foram eliminados.

EQUIPE DOURADO
– Campeão da
Categoria Prata

Fotos : Nil Gonçalves

EQUIPE PRETO
– Campeão Categoria
Ouro + Troféu
Disciplina

Uma panorâmica do
Clube atualmente

abandonado ao longo dos anos,
sempre houve uma sequência das
obras
iniciadas.
A
profissionalização do nosso quadro de colaboradores culminou
com um modelo de gestão equivalente às modernas empresas
que trabalham com pesquisa
quando necessário, desenvolvendo projetos e estudos antes de
iniciar cada obra e/ou serviço e
estabelecendo indicadores de resultado.
Olhando para trás, identificamos
os
sonhos
e
o
empreendedorismo dos fundadores da AREL, que começaram
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A equipe Preta foi a campeã da 4ª
Copa de Peladeiros Itaipava/Karilu

Parabéns, AREL!!!
o próximo dia 15 de julho,
a AREL vai comemorar 68
anos, idade que reflete o
seu momento de maturidade. São
poucos os clubes no País que conseguem chegar a esse estágio de
vida bonitos, modernos e em pleno desenvolvimento como o nosso.
Tenho muito orgulho de poder
presidir a nossa AREL. Agradeço
a oportunidade e a confiança dos
associados, principalmente sua
participação efetiva e contribuição com sugestões. Isto é um estímulo para nossa diretoria, que
não mede esforços e trabalha
cada vez mais para oferecer o que
há de melhor em serviços e
infraestrutura.
O sucesso de nossa entidade
está relacionado diretamente com
a seriedade e o comprometimento das administrações de todas as
diretorias que aqui passaram.
Nenhum projeto foi começado e
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Confira o resultado:
esta sede ainda na época que essa
região da cidade era praticamente uma fazenda, sem nenhuma
infraestrutura. Hoje temos um
Clube moderno, com solidez econômico-financeira, que trabalha
com planejamento sempre focado
em qualidade, conforto e segurança a todos que aqui convivem.
Temos muito que comemorar
nesses 68 anos. E devemos usar o
conhecimento e o aprendizado
adquiridos ao longo destes anos
para melhorar cada vez mais.

Campeão da Categoria Ouro: Preto
Vice-campeão Categoria Ouro: Azul
Terceiro Lugar Categoria Ouro:
Branco
Quarto Lugar Categoria Ouro: Limão
EQUIPE VERDE – Vice- Campeã
da Categoria Prata

EQUIPE AZUL – Vice- Campeã da
Categoria Ouro

Campeão Categoria Prata: Dourado
Vice-campeão Categoria Prata:
Verde
Troféu Disciplina: Time Preto (dois
cartões amarelos em nove jogos)
Defesa Menos Vazada: Vilson Bento
Rodrigues – 21 gols
Premiações individuais: Artilheiro –
Arcisio Martins Jr. (Time Preto),

Fernando Berbel Junior
Presidente

Equipe Branca - terceiro
colocado categoria Ouro

Arcisio Martins Jr. – Time Preto
– 16 gols – ARTILHEIRO

com 16 gols
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Férias de julho no Clube

D

e 15 a
26 de
julho
acontecerá a
tão esperada
Colônia de Férias da AREL.
Crianças de 3 a
12 anos podem
participar deste
evento que tem
uma programação diferenciada por faixa
etária e o
acompanhamento de uma
equipe de recreadores. A
colônia acontecerá no período da tarde, das 14h

O Arraial da AREL

às 17h30m. Informações
na secretaria do Clube ou
pelo fone 3315-3400.

Segurança do associado
O
Clube
possui
um
desfibrilador cardíaco modelo
DEA externo para o suporte básico de vida em situações de
emergência. Esse equipamento
deve ser usado em caso de parada cardíaca, para dar um choque e evitar a morte. Apesar
da facilidade de manuseio, o
desfibrilador possui recomendações de uso adequado e, por
isso, um grupo de colaboradores da AREL (Brigada de
Emergência) recebeu treinamento específico para sua
utilização.
Agora, o aparelho ganhou um espaço apropriado
e de fácil visibilidade. Ele foi instalado em uma área
central do Clube, entre as quadras externas de tênis
e as quadras poliesportivas do CAES.
O telefone da Brigada de Emergência da AREL é
3315-3421.

A Festa Julina
promete muita
diversão para a
Família AREL e
seus convidados.
O evento acontecerá dia 6 de julho, a partir das
18 horas, no
CAES, com barracas de comidas típicas, música ao
vivo com Fabiano Santos
e Banda e a tradicional
dança da quadrilha.
O ginásio de esportes
terá muitos brinquedos
para a garotada – até 12
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Iniciada a etapa de fundação
na obra da sauna feminina

A
anos – se divertir muito.
Já os adolescentes, de 12
a 17 anos, terão, na sala
de ginástica, a baladinha
teen com muita música
eletrônica.

Os novos e bonitos
guarda-chuvas da AREL
O Clube adquiriu 50
guarda-chuvas. O modelo
foi confeccionado nas
cores azul e branca e é
personalizado com a
logomarca da AREL. O
acessório fica guardado
e é disponibilizado para
os associados em vários
pontos do Clube nos dias
chuvosos.
Lembramos que os
novos guarda-chuvas são
somente para uso interno, nas dependências do Clube. Para se deslocar
da portaria até o estacionamento os associados
devem usar os antigos modelos.

construção da nova sauna
feminina, da piscina de
biribol, dos vestiários e do
elevador está a todo vapor. O projeto do arquiteto Geraldo
Romanio destinou um espaço total de 613 metros (em dois níveis), sendo 150 metros exclusivos para a sauna feminina. Este
complexo é, sem dúvida, uma das
maiores construções do Clube nos
últimos tempos. Todo o trabalho
está sendo desenvolvido de forma a provocar o mínimo de transtornos para os associados que continuam usufruindo de toda a
infraestrutura da AREL.
Segundo o engenheiro Nivaldo
Salvático Junior, da NS Engenharia, responsável técnico pela execução, vistoria e liberação dos
serviços executados, o principal
desafio foi o de acesso ao local
da obra, por isso foi criado um
caminho alternativo para movimentação do maquinário.
Segundo Salvático, toda obra
realizada na AREL prioriza a qualidade, o cumprimento das normas técnicas vigentes e as condições de trabalho e segurança dos
profissionais envolvidos.
Por sua complexidade e dimensão, essa construção engloba
equipes especializadas que desenvolveram
os
projetos
arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural e de fundações.
Como em toda construção, sem-

O presidente
Fernando
Berbel Junior,
a diretora de
obras, Luciana
Regnier e o
gerente geral
Geraldo Norcia,
supervisionam
o andamento
da obra

pre existem fatores previsíveis e outros nem tanto.
Durante o período de escavação, foi encontrada no
terreno uma rocha de grande dimensão, da qual foi
preciso remover 43 metros
cúbicos. Foi necessário contratar uma empresa especializada em demolição e a
O engenheiro Nivaldo Salvático Junior,
complexidade do serviço exiresponsável técnico pela execução da obra,
giu duas semanas de traba- explica para o presidente e a diretora de obras
o andamento dos trabalhos
lho dos especialistas da empresa Britasolo, contratada para tar o projeto. A solução foi contratar uma empresa especializaesse fim.
A diretora de obras da AREL, a da para remoção. A qualidade da
arquiteta Luciana Regnier, expli- construção e a sua execução são
ca que o achado da rocha não é prioridades para a AREL.”
Este imprevisto provocou um
algo esperado. “A área escavada
para a realização desta obra é atraso no cronograma da obra.
grande e encontrar uma rocha Entretanto, a remoção foi realideste tamanho não é algo previ- zada com êxito e o projeto de
sível. Não tínhamos como adap- fundação já foi iniciado.
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A ELEGANTE FESTA DO QUEIJO & VINHO
Aproximadamente 450 associados participaram no dia 8 de junho da tradicional Noite do Queijo & Vinho. O
ginásio de esportes ganhou uma decoração especial alusiva ao Dia dos Namorados, transformando o espaço
em um belo salão de festa. A elegância dos associados e o clima ameno contribuíram para o tom romântico
da festa, que teve a animação da banda Fruto Proibido e o serviço do buffet Stylo, que preparou um
cardápio exclusivo para a ocasião.
A Festa do Queijo & Vinho contou com o apoio da DIVESA, concessionária Mercedes, que deu um toque de
luxo com seus carros expostos nas dependências do Clube. O evento entrou pela madrugada com os
associados dando um show na pista de dança. Nas fotos de Márcio Yuji Fukuji, alguns flashes do evento.

Março/Abril de 2019
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