
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019



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 2019.



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.



Torneio Raquetinha de Verão

No dia 06 de fevereiro aconteceu mais uma edição do Torneio Raquetinha de Verão, disputado em duas 
categorias A e B, com provas de duplas, que é jogado com raquetes de madeira específicas para 
modalidade. O evento contou com a participação de 24 atletas.



1ª Etapa do Circuito Graciosa de 
Poker

No dia 17 de fevereiro aconteceu a 1ª etapa do Circuito Graciosa de Poker 2019 na Casa de Festas.

O evento é destinado a sócios maiores de 18 anos.



Carnaval do Clubinho da Criança

O Carnaval do Clubinho aconteceu no dia 23 de fevereiro ao som de marchinhas e sambas, reunindo cerca
de 300 pessoas de todas as idades que brincaram e se divertiram em uma das mais tradicionais festas do
nosso país. Já na chegada os convidados recebiam um kit de boas vindas com confete e serpentina.



9º Campeonato de Duplas da FPCG

Graciosa sediou no dia 23 de fevereiro o primeiro torneio de 2019 com a 9ª edição do Aberto de Duplas da
FPCG.



Aula Temática da natação infantil

Nos dias 27 e 28 de fevereiro os alunos da natação foram convidados a curtir o carnaval aquático em uma
aula temática para às crianças.



MARÇO



Inauguração do Bar de Passagem

Após 90 dias fechado para reforma total, a Diretoria inaugurou no dia 15 de março o “novo” Bar de 
Passagem. O ambiente foi totalmente reprojetado ganhando mais espaço e decoração moderna sem
perder seu charme e estilo próprio, trazendo ainda mais conforto aos associados.



Torneio de Abertura da Temporada 
2019 de Golf

A abertura da temporada de golf 2019 aconteceu no dia 16 de março reunindo todos em uma disputa na 

modalidade stroke play. Os golfistas foram recebidos com muitos atrativos, começando com a reabertura 
do bar do golf, que estava em reforma.



Festival das Escolinhas de Tênis –
abertura temporada 2019

Ao todo 86 crianças participaram do 1 Festival das Escolinhas de Tênis que aconteceu no dia 16 de março. 

O grande destaque da edição foi a participação dos alunos da turma do Baby Tennis.



Treinamento preparatório para 
Interclubes Infanto Juvenil

No dia 16 de março foi realizado o primeiro treinamento preparatório para Torneio Paranaense Infanto

Juvenil. Os execícios foram coordenados pela equipe de treinadores do clube.



Chá da Tarde

O tradicional Chá da Tarde, organizado pela Diretora Social, abriu a agenda 2019 no dia 27 de março. Com
música ao vivo e desfile de moda que apresentou tendência festa e debutantes e um delicioso buffet
completaram a agradável tarde que reúne associadas mensalmente sempre na última quarta-feira do mês.



Happy Hour

A noite do dia 29 de março foi das mais animadas com a 1ª edição de 2019 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.



2ª Etapa do Circuito Graciosa de 
Poker

No dia 24 de março aconteceu a 2ª etapa do Circuito Graciosa de Poker 2019 na Casa de Festas.

O evento é destinado a sócios maiores de 18 anos.



ABRIL



Visita do Coelhinho

Para comemorar a Páscoa no dia 13 de abril 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.

A tradicional caça aos ovos divertiu adultos e crianças.



Jazz dance 10 anos

No início de abril foram comemorados os 10 anos do grupo de jazz dance do Graciosa com inauguração de 
uma nova sala.



Liga Mercosul de Polo Aquático

A primeira Liga Mercosul Valparaiso que aconteceu entre os dias 28 e 31 de março no Chile contou com a
participação de equipes do Uruguai, Chile e Brasil. A equipe do Graciosa conquistou o 3º lugar



Festival de Natação – 1ª etapa
O ano começou movimentado na natação infantil, com recorde de participantes, a 1ª etapa contou com 
139 atletas na manhã do dia 23 de março. Para incentivar e valorizar ainda mais as conquistas dos 
pequenos nadadores, durante os festivais eles irão receber uma medalha em formato de “quebra-cabeça”, 
que teve como base uma linda mandala que foi entregue no final do ano.



Ação de sustentabilidade na 
academia

Seguindo as tendências mundiais de sustentabilidade, no dia 15 de abril os sócios foram convidados a 
deixar de lado os copinhos plásticos e adotar uma garrafinha retornável. O evento contou com dj, sorteios 
e mesa de frutas.



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.

Muito badalado o momento propiciou o reencontro de mulheres que fazem dele o ponto de encontro
mensal. O salão foi todo decorado com arranjos e contou com desfile de moda festa.



71º Campeonato Aberto de Golf 
Cidade de Curitiba

Após 3 dias de competição no dia 07 de abril chegou ao fim a primeira etapa do torneio. Enfrentando
instabilidade do clima no final de semana os desafios impostos pelo moderno campo do Clube não
intimidaram os participantes. Com nível técnico elevado, a segunda etapa terminou no dia 14 de abril.



Graciosa recebe pela 6ª vez Circuito 
Feminino Future de Tênis

Com sua primeira edição em 2010, o torneio desembarcou na capital paranaense pela primeira vez em
2013, e desde então o Graciosa sedia uma das 3 etapas Brasileiras do circuito. Por aqui passaram
jogadoras com expressiva projeção no ranking da WTA, alcançando posições entre as top 50.



Amyr Klink em palestra inspiradora

Amyr realmente é cativante, com uma história de vida que daria um filme e experiências maravilhosas,
conduziu a noite como um veleiro, de forma tranquila com picos de “tempestade” que encantava e
arrancava gargalhadas do atento público no dia 25 de abril.



Intercâmbio Escolinha de Tênis

No dia 27 de abril, foi realizado o intercâmbio com os alunos bola vermelha que receberam os pequenos
atletas do clube Curitibano. O intuito do Intercâmbio é proporcionar um dia com muita troca de
experiência, com muita socialização e amizade.



MAIO



Dia das Mães no Clubinho

O dia 04 de maio foi mais que especial no Clubinho da Criança, onde as mães anteciparam a comemoração
junto aos seus pequenos com muita alegria.

Um suntuoso muro inglês com orquídeas e um balanço eram o cenário perfeito para lindas fotos. Durante
a tarde, muitas atividades e um delicioso café para encerrar o maravilhoso encontro.



Almoço Dia das Mães

O dia das mães foi celebrado com muita emoção e gastronomia especial no tradicional almoço de domingo
que reuniu famílias inteiras para comemorar esta data tão especial no dia 12 de maio ao som de piano e
voz nos salões da sede social. Todos eram recebidos com um welcome drink de espumante.



Cultural – William Waack retorna 
para mais uma palestra

Com a Sede Social lotada, o jornalista iniciou sua palestra no dia 08 de maio como um bate-papo entre 
amigos, falou de sua paixão pela aviação. Com o tema “ O novo Governo e para onde vamos”, falou sobre 
governabilidade, fenômeno político da onda desruptiva e sobre a onda política de mudanças. Finalizou 
respondendo as perguntas e dúvidas.



Cultural – Ex – Ministro Pedro Malan 
lança livro e fala sobre história

Com sede social lotada, no dia 15 de maio Pedro Malan conversou com os associados. Ao longo da
palestra, enfatizou a importância de se conhecer a história para que possa agir com efetividade no
presente e definir rumos futuros.



Inauguração da sala de trilha de 
aprendizagem do futuro

No mês de maio foi inaugurada o novo espaço onde as crianças com idade a partir de 4 anos podem
aprender novas habilidades manuais, eletrônicas, mecânicas, artísticas e de design por meio da
experiência maker.



JUNHO



Festa Junina

O mês de junho é marcado pela tradicional Festa Junina, que aconteceu no dia 15 de junho 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!



Torneio de Duplas Classificatório

O Torneio de duplas classificatório da etapa nacional do Word Corporate Golf Challenge aconteceui no dia 
7 de junho movimentando o campo de golfe.



Chá da Tarde

No dia 29 de junho aconteceu mais uma edição do badalado chá da tarde com apresentação de jazz dance
do grupo Graciosa.



Presidente da República em exercício, 
General Hamilton Mourão

Foi uma honra para nós, Graciosanos, curitibanos e paranenses, por nascimento ou por adoção, ouvirmos
em nossa casa um muito bem humorado General Hamilton Mourão discorrer, com domínio, sobre
geopolítica, tudo para situar o momento atual da Nação.



Bazar de Inverno 
Responsabilidade Social

No dia 13 de junho graças as doações recebidas e a confiança dos sócios em nosso trabalho, o bazar de 
inverno atendeu não somente funcionários mas também familiares, amigos e comunidade. Em apenas um 
dia de bazar foi arrecadado R$ 55.752,00 que será revertido em prol das necessidades de colaboradores e 
instituições amparadas pelo departamento de responsabilidade social do clube.



4ª e 5ª etapa do Circuito Graciosa 
de Poker

Para deixar a disputa ainda mais acirrada a 4ª e 5ª etapa aconteceram em um curto intervalo, sendo uma 
no dia 19 de maio e outra no dia 2 de junho respectivamente.



XVI Festival de Futsal e V Torneio 
Futebol sintético

O dia 25 de junho foi movimentado para os praticantes de futebol, com a XV etapa do Festival de Futsal e 
o V Torneio de Futebol Sintético.  As escolinhas conveniadas e familiares compareceram em assa para 
prestigiar.



II Festival de Natação Infantil

O dia 1 de junho com grande adesão dos alunos e participação maciça dos pais que foram recepcionados 
com suntuosa mesa de doces e salgados juninos.



JULHO



Nova Diretoria toma posse no 
baile de 92 anos do Clube

O Graciosa celebrou seus 92 anos com Baile de Gala na noite de 13 de julho. O evento também marcou a
possa da nova diretoria para o biênio 2019-2021, que tem a frente o presidente Gustavo Mussi Milani.



Jantar abre agenda preparatória 
das Debutantes 2019

O Graciosa iniciou a programação para as Debutantes em um lindo jantar que aconteceu no dia 3 de julho
na sede social para as 30 jovens que irão debutar e suas famílias. O evento contou com desfile de moda
festa.



Torneio Juvenil de Golfe

O Torneio Juvenil de Golfe, reuniu golfistas mirins e familiares no dia 29 de julho para disputas da
categoria.



Field Day feminino de golfe

Após dois anos de muita dedicação, comprometimento e amor pelo golf a capitâ Marisa encerrou sua 
gestão e o semestre com a taça Field Day.



Graciosa Sedia etapa do ITF World 
Tennis Tour

O Circuito Internacional de Tênis desembarcou no Graciosa para realização do ANO II – Tennis Classic, 
competição que integra o calendário da ITF World Tennis Tour.



Tennis Classic ano II – Santander –
participação escolinha de Tênis

Durante as disputas do Tennis Classic os alunos da escolinha aproveitaram para conhecer um pouco da 
rotina de preparo e jogos dos tenistas de alto rendimento que buscam a profissionalização.



AGOSTO



Almoço em Homenagem ao dia dos 
Pais

O Dia dos Pais foi celebrado com um delicioso almoço na Sede Social no dia 10 de agosto ao som de 
clássicos no piano, e reuniu gerações para comemorar esta data tão especial.



Chá da Tarde
O tradicional Chá da Tarde contou com participação do Acqua Spa e Café Ravi para divulgar os serviços 
oferecidos dentro do clube.



Noite de Queijos e Vinhos
O Happy hour de agosto teve como tema Queijos e Vinhos no charmoso Bar da Sede Social e contou com 
música ao vivo.



Serata Di Cucina Italiana
Na noite do dia 30 de agosto foi badalasíssima, com a noite da cozinha Italiana com variado buffet de 
massas.



Jantar Dançante
Inaugurando um novo clico de festas na agenda social, o jantar dançante do dia 16 de agosto reuniu nos 
palcos do Graciosa grandes nomes do cenário nacional como Bernardo Manita Quartet – Jazz & Blues, Zé 
Rodrigo & Band – Rock & Classic e Dj Nizo Gomide – Dance Music garantindo animação da noite.



SETEMBRO



Chá da Tarde

O chá da tarde de setembro foi especial com o último desfile das debutantes 2019.



Baile de Debutantes

Em clima de celebração e com o charme de uma noite a rigor, a Diretoria do Graciosa realizou no
dia 21 de setembro a septuagésima quinta edição do Baile de Debutantes, com a participação de 30
jovens, pais, familiares e amigos.



Festival de Futsal

XVII Festival de Futsal infantil em sistema de Intercâmbio tem como objetivo a troca de experiência
socialização e o aprimoramento dos atletas mirins na modalidade.



3º Festival de Natação Infantil

Aconteceu no complexo aquático o 3º festival de natação infantil com recorde de participação, o evento
reuniu mais de 150 pessoas entre atletas e familiares.



Torneio de Inverno

Com nome sugestivo ao período tenistas, beach tenistas, padelistas e squashistas não sentiram frio nas
disputas que esquentaram e proporcionaram belas partidas.



OUTUBRO



Clínica de Squash

Com intuito de disseminar a modalidade e proporcionar maior conhecimento e aprimoramento aos
praticantes, foi realizada uma clínica da modalidade.



Torneio Relâmpago de Duplas Mistas

Com maior participação em torneios relâmpagos dos últimos tempos o sábado do dia 5 foi de muitas
disputas reunindo atletas de várias classes para um torneio de duplas mistas.



SOCIAL – HAPPY HOUR

O Happy Hour do mês contou com uma noite especial com gastronomia Árabe, música e apresentação de
dançarinas que foi um suecesso.



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 um dos
brinquedos mais adorados o Lego como tema, que fazem parte do fascínio que exerce em crianças, jovens
e adultos.



NOVEMBRO



Uma noite de Música Clássica

Foi um verdadeiro espetáculo aos amantes da música clássica. Com reprodução de grandes obras a
Camerata Brandão encantou a todos com o delicado som do quinteto de cordas acompanhado de piano e
flauta.



Halloween Party

O ano de 2019 marcou o retorno após 6 anos de jejum de uma das mais icônicas festas a sede social, o 
Halloween Party.



Chá com Arte

O Chá com Arte reuniu associadas artistas proporcionando uma agradável experiência revelando seus
dons artísticos.



Encontro Cultural Clubinho da 
Criança

Cinco sócias autoras de literatura infanto juvenil passaram a tarde contando suas histórias e
desenvolvendo atividades com pais e crianças na tarde do dia 19.



Desafio nas esteiras – percurso NY –
10 Km

Os amantes de corrida se encontraram para um revezamento de 10km, com percurso de NY nas esteiras
Arts do Centro Poliesportivo. As equipes eram compostas por quatro integrantes, cada um percorreu a
distância de 2,5 km.



DEZEMBRO



Clubinho – Colônia de Férias

Entre os dias 10 e 21 de dezembro, com o tema “pontos turísticos de Curitiba”, as 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.



Festa do Esporte para toda 
família e abertura do verão

Para celebrar o ano de 2019 foi promovida uma festa do esporte e abertura do verão em torno das 
piscinas do clube com muita recreação, atividades físicas e quitutes.



Musical de Final de Ano

Em sua sétima edição o Musical de Fim de Ano, encantou e emocionou a todos, com o tema “ A magia do
Circo!”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 trouxe a magia e alegria do circo.



JANTAR DE DIRETORIA

Diretores e Conselheiros se reuniram, para avaliar os feitos e discutir o planejamento 2020. 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.



Encerramento Escolinha de Tênis

O ano de 2020 foi cheio de novidades nas escolinha. Com novo formato de festivais e torneios, porém 
sempre cheios de descobertas aos familiares que podem acompanhar de perto a evolução dos pequenos 
tenistas. Foi marcado pela entrega das mandalas para alojar as medalhas conquistadas ao lingo do ano.



TÊNIS – ENCERRAMENTO 
TORNEIO DE NATAL

O Torneio de Natal, em sua 42ª 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. As festas de
encerramento como de costume aconteceram sendo uma masculina e outra feminina.



RÉVEILLON 2020

A festa da virada no Graciosa Country Club, um dos réveillons mais tradicionais de Curitiba, teve como
tema principal as riquezas e colorido do fundo do mar. 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

Telefone: 41-3025-5005


