
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018



O GRACIOSA COUNTRY CLUB

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
outras profissões de destaque no cenário 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 2018.



JANEIRO/FEVEREIRO



Férias Animadas

As férias animadas de janeiro movimentaram o Clubinho com muita brincadeira e
diversão. As atividades especiais desenvolvidas de forma lúdica e personalizada
para cada grupo de idade, ajuda não apenas no entretenimento, mas na
socialização, desenvolvimento de novas habilidades motoras e cognitivas e a
estreitar os laços de amizade.



Circuito Feminino Future de Tênis

Entre os dias 16 e 25 de fevereiro, as quadras do Graciosa sediaram pelo 8º ano consecutivo uma etapa do 
Circuito Feminino Future de Tênis.

Passaram por aqui grandes nomes do cenário mundial em busca de resultados importantes para o ranking 
internacional.



Inauguração Cardio

Dando sequência a modernização do Centro Poliesportivo, no dia 19 de fevereiro a
diretoria inaugurou a área cardio com o que há de melhor no mercado,
apresentando aos associados as novas esteiras Technogym e bicicletas de spinning
da Life Fitness.



1ª Etapa do Circuito Graciosa de 
Poker

No dia 17 de fevereiro aconteceu a 1ª etapa do Circuito Graciosa de Poker 2018 na Casa de Festas.

O evento é destinado a sócios maiores de 18 anos.



MARÇO



70º Edição Campeonato Aberto 
de Golf “Cidade de Curitiba”

Primeira etapa: dias 29, 30 e 31 de março com as categorias:

• MASCULINO Scratch:  index até 8,5 / 8,6 a 14,0

• FEMININO Scratch:  index até 16,5

• Modalidade =Stroke play - 54 buracos 



Torneio de Abertura da Temporada 
2018 de Golf

A abertura da temporada de golf 2018 aconteceu no dia 17 de março com o Torneio de Duplas, que
classificou duas duplas que irão disputar a semi-final do World Corporate Golf Challenge 2018 em Terras
de São José, no dia 18 de maio. A dupla vencedora irá jogar em Cascais, Portugal no The Oitavos, nos dias
20 e 24 de junho.

O Torneio foi disputado na modalidade stableford aggregate, e contou com a participação de 42 duplas



Cultural - Escritor Jorge Caldeira

O Graciosa Country Club, com organização da Diretoria Cultural recebeu no dia 22 de março o escritor,
considerado um dos maiores estudiosos sobre a história da economia brasileira, Jorge Caldeira.

Caldeira lançou o seu último livro “História da riqueza do Brasil: cinco séculos de pessoas, costumes e
governos”, autografou exemplares, palestrou e depois respondeu às perguntas do público. Quem estava
presente ainda assistiu a vídeos sobre a carreira do escritor e um depoimento do ex-presidente e
sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que assina a orelha do livro.



Chá da Tarde

O tradicional Chá da Tarde, organizado pela Diretora Social, abriu a agenda 2018 no dia 28 de março, todas
as mulheres receberam já na entrada um lindo presente em parceria com a Granado. Durante a agradável
tarde, teve desfile de vestidos de festa da Drezz Hauz e bolsas da Box de Luxo, além de sorteio de gifts, e
um delicioso lanche. Muito badalado o momento propiciou o reencontro de mulheres que fazem dele o
ponto de encontro mensal para um agradável bate-papo. O salão foi decorado com arranjos pascoais.



Visita do Coelhinho

Para comemorar a Páscoa no dia 30 de março a programação foi super especial com a visita do Coelhinho 
muito aguardado pelos pequenos.

A tarde contou com diversas atividades como camarim de pintura, atividades manuais como oficina de 
recorte e colagem e distribuição de chocolates Icab.

A tradicional caça aos ovos divertiu adultos e crianças.



Happy Hour

A noite do dia 23 de março foi das mais animadas com a 1ª edição de 2018 do Happy Hour na Sede Social. 
Sócios e convidados lotaram o charmoso bar da sede para um delicioso bate-papo ao som do melhor da 
MPB com Jared Power Trio.



ABRIL



70º Edição Campeonato Aberto 
de Golf “Cidade de Curitiba”

Segunda etapa: 07 e 08 de abril com as categorias:

FEMININO index – 16,6 a 23,7/  23,8 a 32,4

MASCULINO      index - 14,1 a 22,1 /  22,2 a 32,2

Modalidade = Stroke play – 36 buracos 



Taça da Beleza de Golf

No dia 12 de abril as golfistas entraram em campo com a certeza de que o dia seria de belas tacadas. Com
céu azul e um lindo sol, o clima de outono deixa o campo ainda mais belo. Ao final elas se reuniram na
Casa das Golfistas para o tradicional Chá da Tarde, que contou com a participação da equipe da Clínica de
medicina estética Nautilus, que promoveu um bate-papo rápido e entregou a todas um gift card para
realçar ainda mais a beleza natural de cada uma.



9 º Torneio de Tênis Icab de 
Páscoa



Chá da Tarde 

O tradicional Chá da Tarde, organizado pela Diretora Social, que aconteceu no dia 25 de abril reuniu
muitas sócias para à agradável tarde.

Contou com exposição de peças de luxo da M. Bastos, além de sorteio de gifts, e um delicioso lanche.
Muito badalado o momento propiciou o reencontro de mulheres que fazem dele o ponto de encontro
mensal.

O salão foi todo decorado com arranjos de rosas em celebração ao mês das mães.



Cultural – Orquestra a base de 
Cordas

No dia 27 de abril a Orquestra à Base de Corda, mantida pela Fundação Cultural de Curitiba, se apresentou
na Sede Social trazendo ao convívio dos sócios trilhas sonoras consagradas do cinema mundial, entre elas
Blade Runner e Três Homens em Conflito.

Composta por violino, bandolim, cavaquinho, viola caipira, violão 7 cordas, piano e percussão, o que
confere ao grupo uma sonoridade bastante particular.



MAIO



Dia das Mães no Clubinho

O dia 05 de maio foi mais que especial no Clubinho da Criança, onde as mães anteciparam a comemoração
junto aos seus pequenos com muita alegria.

Já na recepção as mães eram presenteadas com um colar de pérolas que representa a leveza, delicadeza, e
beleza das mães. Um suntuoso muro inglês com rosas era o cenário perfeito para lindas fotos. Durante a
tarde, muitas atividades e um delicioso café para encerrar o maravilhoso encontro. Ao todo mais de 170
pessoas confraternizaram e estreitaram laços familiares e de amizade.



Cultural – Nelson Mota

No dia 24 de maio a Diretoria Cultural,recebeu com sede social lotada o jornalista, compositor, escritor,
roteirista, produtor musical, teatrólogo e letrista Nelson Motta, que encantou a todos os presentes com
sua simpatia.



Beach Tennis

Encontro das aniversariantes 



Escolinha de Tênis

No dia 12 de maio, foi realizada a 3ª etapa do Festival da Escolinha, etapa especial que celebrou o dia das
mães.

Com 76 inscritos, tivemos mais um dia de jogos, atividades e a sempre presente torcida mais que especial
das mães, que ao final fizeram a entrega das medalhas com um caloroso e orgulhoso abraço.

Os pequenos atletas retribuíram com uma rosa, representando seu amor e gratidão por toda dedicação.



RESPONSABILIDADE SOCIAL - BAZAR

No dia 03 de maio, aconteceu a edição relâmpago do bazar dia das mães. Com o engajamento das 
voluntárias e ações especiais, foram arrecadadas bijuterias, lenços, bolsas, sapatos e produtos de beleza 
para que os colaboradores pudessem escolher itens especiais novos e semi-novos.



JUNHO



Abertura Debutantes 2018

No dia 22 de junho as Debutantes e mães foram recebidas para um jantar onde foi apresentada a agenda
de atividades preparatórias até o dia do grande baile.



Festa Junina

O mês de junho é marcado pela tradicional Festa Junina, disparado como um dos eventos mais aguardadas
por todos, ele reúne famílias inteiras que trazem seus filhos para brincar e se divertir, com muita comida
típica, música caipira e forró. A festa marca o encontro de velhos amigos e propicia a integração para
novas amizades e confraternização entre as gerações, diversão garantida para todas as idades!



Cultural – Delação Premiada e 
Acordo de Leniência

Com salão da Sede Social lotado, acordo de leniência e delação premiada foram os temas abordados pelos
juristas Modesto Carvalhosa e Miguel Reale Júnior, com mediação do professor René Dotti, na noite do dia
07 de junho. O evento faz parte do Ciclo de Palestras Pensando o Brasil.



Social – Jantar dia dos Namorados

Rosas vermelhas, velas e música romântica, o trio perfeito para embalar os casais apaixonados. Foi assim 
na noite do dia 12 de junho durante o Jantar em comemoração ao Dia dos Namorados.



Festival de Natação Infantil

O Graciosa possui metodologia própria para as aulas de natação infantil, que incentiva a participação
através dos Festivais, que ocorrem trimestralmente.

No sábado dia 16 de junho participaram do festival todas as categorias infantis: estrela do mar, cavalo
marinho foca, caranguejo, sardinha, peixe-espada, polvo com objetivo de demonstrar as famílias o que foi
aprendido no decorrer das aulas do período.



JULHO



Circuito Paranaense de Esgrima

O Graciosa sediou a II Etapa do Circuito Paranaense Adulto e Veterano de Esgrima que aconteceu nos dias
30/06 e 01/07, das 8h às 18h no ginásio de Centro Poliesportivo. A competição contou com a participação
120 pessoas entre atletas, equipe técnica e convidados.



GOLF - CLÍNICA

Antes de entrar em campo a Capitania organizou uma clínica ministrada por Edgar Prim que demonstrou 
técnicas de alongamento e aquecimento. Para melhorar as performance nos dias frios de inverno. Onde as 
técnica aplicas foram voltadas à Prevenção de lesões na execução do swing de Golfe. 



BAILE DE ANIVERSÁRIO

Com uma festa black tie, o Graciosa celebrou seus 91 anos no dia 14 de julho, a noite teve como anfitriões
o presidente Gláucio Bley e a diretora social Eliana Fadel Farracha de Castro. Os associados foram
recebidos ao som do piano, na entrada da sede social, e o evento seguiu com jantar. Logo após os
parabéns e o tradicional brinde, o baile iniciou com trilha sonora do DJ Roberto Rego.

A decoração que encantou a todos com suntuosos arranjos de flor de cerejeira e tons vermelhos nas
mesas.



TÊNIS – ENCERRAMENTO COPA

No dia 26 de junho, foi realizada na Casa de Festas a de confraternização de encerramento do Torneio 
Copa Graciosa 2018, na Casa de Festas. O evento premiou os campeões e vice-campeões, das modalidades 
de tênis, beach tennis, pádel e squash.



SETEMBRO



CHÁ DA TARDE

O chá da tarde do dia 29 de agosto trouxe uma atração diferente, contou com a participação do Coral Arte
Encanto que apresentou-se acompanhado de piano.



BAILE DE DEBUTANTES

Em clima de celebração e com o charme de uma noite a rigor, a Diretoria do Graciosa realizou no
dia 22 de setembro a septuagésima quinta edição do Baile de Debutantes, com a participação de 21
jovens, pais, familiares e amigos.



FESTA TEMÁTICA

No dia 28 de agosto os associados reviveram os clássicos que marcaram época nos dourados anos 60,70 e
80 ao som de Nega Fulô, DJ Nizo Gomide e The Beatles em uma festa temática na sede social.



CULTURAL – MARCOS TROYJO

Graciosa recebe o diplomata Marcos Troyjo com salão lotado para falar sobre a Globalização e as Novas
Megatendências



TÊNIS – ENCERRAMENTO TORNEIO

No dia 30 de agosto, foi encerrado com chave de ouro mais um grande evento que movimentou o
Departamento de Tênis no Graciosa Country Club, o XXV Torneio Kbça Bowl da modalidade.



OUTUBRO



TÊNIS - ACAMPAMENTO

Outubro é o mês das crianças e o mês do tão esperado acampamento da escolinha de tênis.

Com participação de 70 crianças, nem o frio e a chuva de última hora desanimaram os pequenos atletas,
que montando suas barracas com muito entusiasmo e com a ajuda dos pais.

A programação contou com gincana, caça ao tesouro, jogos de tênis, baladinha, atividades de estafeta,
dentre muitas outras, que foram desempenhadas com animação até tarde da noite.



CULTURAL – CASTRO NEVES

O advogado José Roberto de Castro Neves encantou os mais de 150 presentes no salão da Sede Social, na
noite do dia 18 de outubro no Ciclo de Palestras Pensando o Brasil.



SOCIAL – HAPPY HOUR

A noite do dia 28 de setembro foi ao som do melhor da MPB, Pop, Rock e apresentação especial de coral.



SOCIAL – CHÁ DA TARDE

O chá da tarde do dia 27 de setembro lotou a sede social que estava especialmente decorada para receber
as Debutantes 2018, familiares e convidados para o último desfile, que encerra oficialmente as atividades
do line up.

A tarde foi de surpresa e emoção com o carisma, beleza e delicadeza das 20 jovens, que entraram uma a

uma e fecharam com um desfile de todas pelos salões, ovacionadas por todos com muita alegria.



FESTA DIA DAS CRIANÇAS

Para celebrar uma das festas mais aguardadas pela criançada, este ano o clube produziu uma rios de
chocolate, florestas de pirulitos, os ajudantes oompas-loompas e, claro, o excêntrico dono Willy Wonka,
que fazem parte do fascínio que esta obra de ficção exerce em crianças, jovens e adultos.



NOVEMBRO



CULTURAL – RUY CASTRO

O escritor e jornalista Ruy Castro foi o convidado do dia 8 de novembro, para encerrar o ciclo de palestras 
Pensando o Brasil de 2018.



POKER

A 10ª etapa do Circuito Graciosa de Poker aconteceu no dia 11 de novembro e faltando uma etapa para 
grande final que acontece em dezembro, já nos deixa evidências dos campeões do Ranking. 



SOCIAL – CHÁ DA TARDE

No chá do dia 31 de outubro, seguindo os padrões dos desfiles internacionais, a Co-founder e diretora
criativa Felícia Pretto apresentou a Coleção Brisa da marca que leva o seu nome em um maravilhoso
desfile produzido por Chris Kishida com parceria da Schultz e Rafaella Omeire semi-joias.



TÊNIS – CIRCUITO INTERNACIONAL

Entre os dias 20 a 28 de outubro, o Graciosa Country Club, foi sede do Torneio Internacional Future –
Circuito Santander de Tênis que trouxe ao convívio dos associados a rotina de um Future e a proximidade
com grandes promessas do futuro do tênis.



GOLF – TAÇA CAPITÂNIA

No dia 24 de novembro os golfistas entraram em campo buscando a melhor pontuação, não apenas para
vencer a disputa da Taça Capitania de 2018, como também para somar importantes pontos no Ranking de
2018.



DEZEMBRO



CLUBINHO – COLÔNIA DE FÉRIAS

Entre os dias 10 e 21 de dezembro, com o tema "circo”, 153 crianças aproveitaram as férias escolares com
programação diversificada que contou com oficinas de cookies, marcenaria, oficina de papel machê e
horta, piscina, tobo água, aula de esgrima, brincadeiras com água.



CP – FESTA TEMÁTICA

Para celebrar o ano de 2018 a diretoria do CP inovou com a November Fest, no melhor estilo germânico,
com cenográfica, música, gastronomia e claro muito chopp.

A festa além de proporcionar a confraternização e brindar o encerramento das atividades tem um cunho
social pois são arrecadadas latas de leite em pó para doação.



CP – MUSICAL DE FIM DE ANO

Em sua sexta edição o Musical de Fim de Ano, encantou e emocionou a todos, com o tema “UBUNTU! Sou
quem sou porque somos todos nós!”

Com participação de mais de 160 sócios de todas as idades e figurinos impecáveis, o resultado foi
emocionante. Com dança, canto, música, ato a ato foram transmitidas mensagens de paz, solidariedade e
cidadania. A noite do dia 03 de dezembro relembrou a todos uma importante mensagem de amor e
respeito ao próximo.



GOLF – FIELD DAY

No dia 15 de dezembro aconteceu o Field Day na modalidade Texas Scramble (jogo em quadra onde cada
jogador bate o drive, escolhe a melhor bola e do local escolhido todos batem até embocar).

Além do jogo em campo também foram preparadas brincadeiras no driving range de tiro ao alvo,
arremesso ao cesto e torneio de putter.

O encerramento aconteceu na sede social com tradicional jantar dançante e show da Firecracker Band.



JANTAR DE DIRETORIA

Diretores e Conselheiros se reuniram no dia 19 de dezembro, para avaliar os feitos e discutir o
planejamento 2019. Em um balanço geral existe muito a se comemorar e muita coisa boa ainda para
executar, e foi nesse ritmo que o jantar foi conduzido, em clima de total confraternização, brindaram o
sucesso do ano que findou.



CONFRATERNIZAÇÃO COLABORADORES

Muito aguardada por todos a festa de fim de ano dos funcionários é um dia totalmente dedicado a eles,
onde em clima de confraternização, os colaboradores podem usufruir das dependências do clube em
campeonatos de futebol, tênis, golfe, e passar mais tempo com seus colegas de outros departamentos.



TÊNIS – CLÍNICA RAFA NADAL

No dia 15 de dezembro recebemos em nossas quadras uma renomada equipe do Centro de Treinamentos
da Rafael Nadal Academy, que ministrou para cerca de 60 associados uma clínica gratuita. Durante o dia
foram passadas técnicas e corrigidos golpes, com o intuito de aprimorar e melhorar o desempenho em
quadra.



TÊNIS – FESTIVAL ESCOLINHA

No dia 24 de novembro aconteceu a última etapa do Festival 2018, onde os alunos puderam completar
suas mandalas. A etapa contou com a parceria do Colégio Bom Jesus que entregou a todos uma linda
squeeze e disponibilizou prêmios para troca na lojinha.



TÊNIS – ENCERRAMENTO 
TORNEIO DE NATAL

O Torneio de Natal, em sua 41ª edição reuniu todas as modalidades a raquete do Clube durante os meses
3 meses de competição participaram atletas de Beach Tennis, Pádel, Tênis e Squash.



RESPONSABILIDADE SOCIAL

Para celebrar o sucesso do Bazar de Inverno, e demais ações promovidas pelo departamento de
responsabilidade social, no dia 19 de dezembro as voluntárias reuniram-se no Bar do Tênis para uma
deliciosa rodada de Pizza.



RÉVEILLON 2019

A festa da virada no Graciosa Country Club, um dos réveillons mais tradicionais de Curitiba, teve como
tema principal o que mais desejamos para este ano: a paz, com muito branco, espelhos, luzes, velas,
origamis e frutas tropicias! Os convidados podiam escrever seus desejos para o novo ano e pendurar em
lindas árvores brancas, leveza, família, realizações, sonhos, ternura, equilíbrio, harmonia, esperança,
saúde, felicidade, fartura, amigos, gratidão, sabedoria, prosperidade, fé, respeito, pureza e coragem foram
alguns dos elementos que serviram de inspiração para compor cada ambiente. A noite ficou ainda mais
especial com a queima de fogos, que iluminou o campo de golf com cores anunciando o início do novo
ano.





WWW.GRACIOSA.COM.BR

Av. Munhoz da Rocha, 1146 – Cep 80.035-000 – Curitiba –
Paraná
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