
REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE 1OUTUBRO de 2013



REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE2 OUTUBRO de 2013



REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE 3OUTUBRO de 2013



REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE4 OUTUBRO de 2013

Caros associados,

GLAUdECiR
JOSé PASSAdOR
Presidente

Temos trabalhado diariamente para 
atender a todas as demandas do nosso 
amado clube e buscado melhorias em to-
das as áreas, pois assumimos o compro-
misso de levar ao associado uma gestão 
inovadora e de portas sempre abertas, e é 
isso que temos feito.

Nesta edição da revista estamos trazen-
do muitas novidades, fotos, matérias de 
primeira qualidade e muitas informações 
sobre a nossa programação de atividades 
para o mês de outubro.

No Departamento Social, temos inves-
tido na qualidade e variedade dos nossos 
eventos, sempre com inovações musicais 
e cardápios diferenciados no Bar do Bos-
que e restaurante. Nosso objetivo é criar 
um sentimento de satisfação entre todos 
que participam das atividades do Clube e 
obter cada vez mais respaldo para conti-
nuar trabalhando em prol de todos.

Neste e nos próximos meses teremos 
grandes eventos sociais como o Baile do 
Hawaii, além de excelentes atividades 
como o evento de comemoração do Dia 
das Crianças. Venha para o Clube e traga 
sua família para um ambiente de harmo-
nia, saúde e bem-estar.

Saudações!



REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE 5OUTUBRO de 2013

diREtORiA ExECUtivA

GlaudeCir José Passador
Presidente
NADIm REmAIlI
Vice-Presidente
HaNs Claudio loreNzeN
diretor administrativo
aNa Claudia de Godoi
diretora administrativo adjunto
NeVitoN José almas de Jesus
Diretor Financeiro
Fábio do Valle sVerzut
diretor administrativo ajunto
Caio GraCo H.V. braGa
Diretor de Patrimônio e Obras
aCHilles Porto
Diretor Social
ubiraJara moNteiro
Diretor Geral de Esportes
REGINA SIqUEIRA
diretora Cultural
aNtoNio Carlos FoNseCa siqueira (zuza)
Diretor de Sede
EDUARDO A. BURIhAN
diretor Jurídico
marCo aNtoNio Partel
diretor de relações Públicas e Comunicação

COnSELhO dELiBERAtivO

lISANDRO AUGUSTO RIBEIRO DO AmARAl
Presidente
TâNIA mARGARETh mARTINI
Vice-Presidente
ÂNGelo César Piassi
1º Secretário
ElIANA VIEIRA
2ª Secretária

COnSELhO FiSCAL

DImAS ANTôNIO AlVES DE FIGUEIREDO
Presidente
VAlDIR GONçAlVES mENDES
1º membro efetivo
reNato PasCHoal Neto
2º membro efetivo

REviStA SÃO CARLOS CLUBE

ElIAS TAVEIRA DE FREITAS
marketing e Comunicação
DIEGO FERNANDES mARTINS
designer Gráfico
TAmARA AlVES
assistente de Comunicação
Publicação: editora 10 Comunicação

A reVista sÃo Carlos Clube é distribuída por mala direta mensal a todos os seus sócios titulares e pontos comerciais. 
é vetada cópia ou reproduçao dos espaços publicitários por qualquer meio de comunicação sem prévia autorização por escrito. 
Tiragem de 5 mil exemplares. Programção sujeita a alterações. Visite: www.saocarlosclube.com.br

Sede Avenida: av. são Carlos, 1919 - Centro - são Carlos, sP  -  telefone: (16) 3362-6228
Sede de Campo: rua ruth bloen souto, 161 - Centro - são Carlos, sP  -  telefone: (16) 3362-6200

7

13

20

10

14

22

12

16

24

26
rp@saocarlosclube.com.br saocarlosclube.clube

Click Social

Entrevista

Cultural

Turismo

Social

Moda

Educação

Memória

Esportes

Acontece no Clube



REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE6 OUTUBRO de 2013

ASSOCiAdO,
o Conselho deliberativo do são Carlos 

Clube tem acompanhado de perto o tra-
balho da diretoria e somado forças para o 
pleno crescimento e desenvolvimento do 
nosso querido Clube. Nas últimas reuniões, 
o debate tem sido muito sadio e amplo, e os 
objetivos e metas propostos estão pouco a 
pouco sendo alcançados.

Entre os clubes do estado, temos o or-
gulho de saber que o nosso é um dos mais 
bem administrados, e isso também é fruto 
do trabalho do nosso competente corpo de 
conselheiros. é muito importante ressaltar 
o trabalho que todos os conselheiros vêm 
fazendo, no sentido de fiscalizar e avaliar 
o trabalho feito pela diretoria executiva, 
que por sua vez tem nos ajudado bastante, 
quando solicitada.

Nos próximos meses teremos muitas 
novidades no Clube e muitas discussões 
serão necessárias para que consigamos 
manter o nosso Clube no ótimo patamar 
em que ele se encontra. Contudo, o amplo 
e democrático debate terá sempre prio-
ridade, pois é com a ajuda de todos que 
alcançaremos o melhor para o são Carlos 
Clube.

Lisandro do Amaral, Tânia Martini, Eliana Vieira  e Ângelo Piassi
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Aprendendo a 
empreender

Proprietário de uma rede de 
escolas de idiomas conta como ser 
um empreendedor bem-sucedido 

em seu livro desperte o Milionário 
Que há em você
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Curitiba, mãe costureira e pai motorista de 
caminhão, Carlos Wizard martins viu sua 
sorte mudar quando, ao conhecer os mis-
sionários da igreja de Jesus Cristo dos san-
tos dos Últimos dias, começou a falar suas 
primeiras palavras em inglês. mais tarde, 
ele teve a oportunidade de estudar na 
brigham Young university (eua). de volta 
para o Brasil e com a intenção de se tornar 
executivo, passou a dar aulas de inglês no 
período noturno. Foi assim que nasceu a 
Wizard, uma rede de escolas de idiomas 
com 1.200 unidades presentes em todos 
os estados brasileiros e em dez países.

Confira a entrevista exclusiva que a Re-
vista do São Carlos Clube fez:

SCC: O senhor imaginou, ao abrir a pri-
meira escola de idiomas, que teria um re-
torno tão grande?

Carlos: Por mais otimista que fosse, ja-
mais conseguiria imaginar tamanho cresci-
mento. eu pensava que a Wizard cresceria, 
mas nunca imaginei que ela daria origem 
ao maior grupo de franquias educacionais 
do País, com sete marcas. quando projetei 
o negócio, meu objetivo inicial era ter uma 
unidade em cada estado brasileiro, e cada 
uma delas com pelo menos cem alunos 
matriculados. 

SCC: Qual o diferencial entre a escola 
de idiomas que o senhor abriu e as outras 
existentes na época?

Carlos: a Wizard, desde sua origem, 
possui uma metodologia de aprendizagem 
diferenciada e uma proposta de assimi-
lação rápida da segunda língua, na qual 
o aluno pratica cem frases completas em 
uma hora. Para se ter uma ideia, a primei-
ra campanha da Wizard tinha como mote 
“Fale inglês em 24 horas”. 

SCC: Como o senhor idealizou a meto-
dologia de ensino que consagrou a Wi-
zard como uma das principais escolas de 
idiomas do Brasil?  

Carlos: Durante minha experiência 
como aluno na Brigham Young Univer-
sity, tive a oportunidade de dar aulas de 
português no local onde a Igreja mórmon 
prepara seus jovens missionários, durante 
oito semanas, para se comunicarem nos 
países em que forem cumprir sua missão. 

Com base no aprendizado acadêmico e na 
minha experiência como professor nesse 
centro de excelência educacional, desen-
volvi a metodologia Wizard.

SCC: O senhor é o responsável pelo 
Grupo Multi, um dos maiores grupos em-
presariais do país. Qual foi o percurso, 
desde a inauguração da Wizard até cria-
ção do Grupo Mult? 

Carlos: Nos primeiros dez anos, a estra-
tégia adotada foi a de começar pelo inte-
rior, porque sentíamos uma carência mui-
to grande de qualidade no setor de ensino 
do inglês. As primeiras cem escolas foram 
abertas fundamentalmente no interior de 
São Paulo e depois expandimos a rede para 
o resto do brasil. Charles e lincoln, meus 
filhos, após a formatura nos estados uni-
dos, retornaram ao Brasil com uma visão 
mais abrangente do mercado, ampliando 
os negócios com aquisições. Dessa forma, 
fizemos aquisições na área de idiomas e, 
mais tarde, de escolas profissionalizantes. 
Hoje fazem parte do grupo as redes Wizard, 
Yázigi, Skill, microlins, SOS, People e a rede 
smartz. Costumo dizer que eu fundei a Wi-
zard e meus filhos, o grupo multi educação.

SCC: De onde surgiu a ideia de escrever o li-
vro Desperte o Milionário Que Há em Você?

Carlos: Diariamente temos trinta novos 
milionários no Brasil. Essa realidade não 
existia dez ou vinte anos atrás. Foi com 
esse objetivo que lancei o livro desperte o 
milionário que há em Você, para dar ciên-
cia à população brasileira das oportunida-
des que estão disponíveis em nosso País e, 
naturalmente, despertar o espírito empre-
endedor dentro de cada um. 

SCC: O livro, assim que lançado, figu-
rou na lista dos livros de autoajuda mais 
vendidos, o que evidencia a vontade das 
pessoas de  serem empreendedores bem-
sucedidos. O senhor acredita que a eco-
nomia brasileira, hoje, propicia isso?

Carlos: O brasileiro, por natureza, pos-

“ “Comece fazendo o 
necessário, depois o 
possível. de repente, 

estará fazendo o impossível
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economia não esteja crescendo como gos-
taríamos, algumas regiões do País crescem 
no mesmo ritmo da China, como alguns es-
tados do Nordeste, por exemplo. 

SCC: Quais conselhos o senhor daria 
para as pessoas que planejam se tornar 
milionárias?

Carlos: Gosto muito desse ensinamento 
de Francisco de assis: “Comece fazendo o 
necessário, depois o possível. De repente, 
estará fazendo o impossível”. Se uma pes-
soa realmente pretende prosperar e mu-
dar sua condição financeira, primeiro ela 
precisa de um desejo forte. Depois preci-
sará transformar seu desejo num projeto 
empresarial com capacidade de ganhar 
grande escala. e, finalmente, ela precisará 
seguir as regras, princípios e conceitos que 
transformam sua condição financeira atual 
em uma condição de prosperidade. 

SCC: O autor Ignácio de Loyola Brandão 
escreveu sua biografia. Qual a sensação 
de ter sua história transformada em livro? 

Carlos: Não gosto de dizer que o livro 

é uma biografia, porque, sempre que se 
lança esse tipo de livro, ou o biografado já 
morreu, ou morre pouco tempo depois, e 
esse certamente não é meu plano (risos). 
Brincadeiras à parte, foi uma grande ale-
gria poder ter minha trajetória escrita por 
um autor tão renomado e consagrado 
quanto meu amigo Ignácio de loyola Bran-
dão. O lgnácio é sensacional.

SCC: Quais são seus objetivos agora, tanto 
na área empresarial quanto na literária?

Carlos: No Brasil, apenas 2% da po-
pulação fala inglês, queremos chegar, no 
mínimo, ao nível do Chile e da argentina, 
que é de 7% em um breve período. Vemos 
muito espaço para crescimento do Grupo 
multi. Por isso, assumi a missão pessoal de 
transformar o Brasil em um país bilíngue. 
Já na literatura, amo escrever para poder 
compartilhar o que aprendo na vida de 
empreendedor e na convivência com tan-
tas pessoas. Aprendi a transformar um so-
nho individual em um sonho coletivo. tudo 
isso gera uma satisfação muito grande para 
qualquer pessoa empreendedora.
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dia 25/10
Gi Guastaldi
Gi Guastaldi é uma cantora 
são-carlense conhecida pelo 
seu timbre diferenciado e 
marcante. Tem também se 
destacado no cenário musical 
da região por seu carisma, ver-
satilidade e por visitar os mais 
diversos gêneros musicais.
suas principais influência ssão 
as grandes intérpretes da músi-
ca popular brasileira, como leila 
Pinheiro, elis regina, Clara Nu-
nes, entre tantas outras. Além 
disso, Gi Guastaldi também é 
vocalista da Banda SIGlA.

Música ao vivo no 
Bar Bosque

Confira os artistas que se 
apresentarão no mês de 

setembro no Bar do Bosque

dia 04/10 – Quarteto Café
o quarteto Café surgiu em 1999, quando os músicos Fabiano marche-
sini e Cleber “Carrapicho” se propuseram a formar um grupo de música 
brasileira voltado à temática instrumental e de estilo livre. 
o quarteto Café é composto por Cleber rangel (bandolim), Fabiano 
marchesini (violão de sete cordas), everton Fabiano (cavaquinho) e 
andré oliveira (pandeiro). Com base no choro tradicional, interpre-
tado de forma livre, o quarteto abusa da improvisação e executa o 
repertório com certa irreverência, buscando a aproximação com o 
público. No repertório, canções de Bandolim, Pixinguinha, Valdir 
azevedo, ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, benedito lacerta, 
abel Ferreira e altamiro Carrilho. 

dia 11/10 – Os Canhotos
o grupo os Canhotos surgiu em arara-
quara no ano de 2010. Formado pelos 
amigos Neguinho (voz), everton Fabiano 
(cavaquinho e bandolim), Juninho (per-
cussão geral) e Fabiano marchesini (vio-
lão 7 cordas), a proposta de os Canhotos 
é apresentar o vasto repertório do samba 
raiz, com músicas de Cartola, Nelson Ca-
vaquinho, Noel rosa, zé Keti, João No-
gueira e Paulinho da Viola.
Além de terem integrado outros grupos, 
os Canhotos ainda trazem em comum o 
fato de tocarem com a mão esquerda e 
a grande a paixão pelo samba, que fica 
evidente no empenho de divulgar e ja-
mais deixar morrer esse grande ícone da 
música popular brasileira.

dia 18/10 – Manu Cavalaro
Filha de pais músicos, manuella Cavalaro começou a estudar 
música com oito anos de idade. Aos onze, acompanhada pe-
los pais, já se apresentava como cantora em bailes e eventos.
Em 2012 lançou o disco Cantos de Devoção, em parceria 
com o multi-instrumentista Franco lorenzon. Participou dos 
discos do Grupo instrumental mente Clara e do compositor 
paulistano Tiê Alves. Atualmente trabalha em seu terceiro 
disco com composições autorais, além de ser educadora na 
área de musicalização infantil.
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Dia das crianças no 
São Carlos Clube

No dia 12 de outubro, das 9h às 17h, o 
são Carlos Clube será tomado por muitas 
brincadeiras e diversão. é a tradicional co-
memoração do dia das Crianças!

Na celebração do sCC, uma série de ati-
vidades oferecerá entretenimento e inte-
gração tanto às crianças quanto a seus fa-
miliares. A festa contará com a presença de 
palhaços, profissionais que farão esculturas 
em balões, além de divertidos brinquedos. 

haverá também, ao longo do dia, uma 
série de apresentações teatrais e musicais 
que encantarão os associados que vierem 
prestigiar o evento. 

As crianças farão a festa 
no São Carlos Clube!

Rosa de 
Samba 
para os 
pais
No dia 12 de outubro, 
a partir do meio-dia, 
haverá a apresentação 
do grupo Rosa de Samba 
no Bar do Bosque.
misturando choro com 
samba de raiz, a banda 
Rosa de Samba é 
formada pelos músicos 
adriana Genari (voz), 
tiago Veltrone (cavaco), 
mauricio Tagliadelo 
(violão 7 cordas), 
Vlademir (surdo e per-
cussão) e ricardo Cury 
(pandeiro e percussão).
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As rainhas do 
São Carlos Clube
Nos áureos tempos, o são Carlos Clube 
elegia anualmente sua rainha. Conheça 
algumas delas na coluna memória deste mês.

a rainha de 1976, Juliana dagnone
Jacy Carneiro butcher com a rainha 
de 1978, marcia orlandi a rainha de 1981, dariane marinelli

Renata machado Abdelnur foi 
eleita a rainha de 1977

as princesas, o broto e a rainha do ano de 1979: Cristina maria de Castro, renata Faccin, ana rita Fehr, 
martha Izabel Rocha locker e Dariane marinelli
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o são Carlos Clube recebe no dia 19 
de outubro, às 18 horas, na sede ave-
nida, o quarteto de clarinetas Sopra4, 
um grupo instrumental que surgiu na 
uFsCar em 2009 com a proposta de pes-
quisar repertório específico e promover 

Sarau do São Carlos Clube 
recebe quarteto de clarinetas

a divulgação de obras instrumentais. O 
grupo se dedica ao aperfeiçoamento da 
estética musical dos diversos períodos 
históricos e realiza, eventualmente, con-
certos didáticos para difusão cultural da 
música instrumental.
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marcante e outras não?

LiA EStEvÃO
Jornalista, 
publicitária, 
blogueira
E-mail: 
liae@terra.com.br
blog: http:// 
liaestevao.
blogspot.com

Dicas 
“preciosas” 
para ajudar 
você a ser 
linda, 
chique e... 

única

 “A moda não é algo que existe ape-
nas no vestir. Moda está no céu, na rua, 
moda tem a ver com ideias, a maneira 
como vivemos, o que está acontecendo.” 
(Coco Chanel) 

longe de mim dizer a vocês que é sem-
pre muito prazeroso sair dos padrões e 
fazer coisas loucas o tempo todo. No en-
tanto, minhas amigas, para ser estilosa e se 
destacar na multidão, ouso afirmar que é 
fundamental dar um basta no “muito certi-
nho”, na “mesmice”, e abrir espaço para a 
transgressão. Na vida e na moda.

Isso dito, tenham certeza de que não é 
tão simples ter estilo, ser elegante. afinal, 

fazer parte do seleto grupo de mulheres ex-
traordinárias que, na moda, esbanjam per-
sonalidade e bom gosto e, na vida, fazem 
algumas travessuras requer boas doses de 
criatividade e de autoconhecimento. além 
de muita informação.

A moda é, com certeza, um aprendizado 
diário. Um aprendizado que visa nos fazer 
percebida, adequada, chique, poderosa e 
– por que não? – invejada. Um aprendiza-
do para ter estilo próprio, personalidade. 
e a variedade de estilos propostos, a cada 
nova temporada, permite que as mulheres 
exercitem sua liberdade de escolha para 
criar a tão sonhada “marca pessoal”.

Os azulejos portugueses 
(de fundo branco e desenhos 
azuis) são apostas para o 
próximo verão. Vamos nos 
inspirar e produzir looks 
incríveis e estilosos com 
essas estampas? Arrase!

6. um jeitinho bom de fugir das com-
pras erradas é conseguir levar as peças 
para provar em casa, no seu espelho, 
antes de passar o cartão.
7. misture tudo sem medo: moderno, 
clássico, despojado, divertido, e se vis-
ta com criatividade, sem esquecer que 
bom gosto é fundamental.
8. é verdade: o que servia há dez anos 
já não tem mais lugar. Para sempre são 
apenas nossos valores internos, aqueles 
que formam o caráter.
9. Parecer linda e descolada, em qual-
quer situação, como as modelos, não 
acontece só por causa da beleza: elas se 
vestem com personalidade.
10. queira você ou não, estar fora de 
moda é estar fora dos hábitos de uma 
sociedade, num determinado momento 
da história.

1. Comece por saber exatamente quem 
você é, que idade tem, como vive, aonde 
vai, onde trabalha, com quem sai, como 
se sente bem e bonita.
2. Encare o espelho sem piedade. Ele 
deixa bem claro se sua imagem está de 
acordo com o que você quer comunicar 
e, se não estiver, comece de novo.
3. lembre-se de que ter estilo é saber 
escolher, é saber misturar peças e aces-
sórios sem se preocupar se combinam 
ou se estão na moda.
4. Peças de qualidade são indispensá-
veis... Não canso de repetir isso. aposte 
sempre em poucas e boas, que tenham a 
sua cara e vistam perfeitamente.
5. A grande sacada para não perder seu 
estilo (e continuar na moda) é um bom 
sapato e uma boa bolsa, que dão charme 
e definem quem você é.
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Confira as principais conquistas 
dos atletas da modalidade

do São Carlos Clube

O ano para o atletismo 
do São Carlos Clube

enquanto a pista do são Carlos Clube segue 
em obras, os atletas continuam a treinar pro-
visoriamente na pista da uFsCar. mesmo com 
algumas dificuldades, o empenho dos atletas 
e dos treinadores Eduardo Gomes e Gabriel 
bagnato mantém o alto nível de competitivi-
dade, e os resultados dão credibilidade ao gru-
po e colocam os atletas entre os melhores do 
Brasil, em várias categorias.

Entre os principais resultados do ano, 
até o momento, podemos destacar: o vice-
campeonato estadual sub-23 na prova de 
400 m rasos, conquistado pela atleta Jéssica 
roberti; as oito medalhas ganhas nos Jogos 
regionais, seis por Jessica roberti (três de 
ouro pelas provas de 200 m, 400 m e sal-
to em altura, duas de prata pelas provas de 

800 m e 4 x 400 m e uma de bronze pela 
prova 4 x 100, junto com isabella trimer) e 
outras duas por daniel Pelosi (prata pelas 
provas 100 m e 4 x 100, junto com Alison 
araujo, Fabiano rosa, James liu e israel Pe-
losi); as vitórias na fase regional dos Jogos 
abertos da Juventude, classificando os atle-
tas luis Gonçalves, Alison Araujo, Fabiano 
rosa, Gabriel Palma, William Yoshizumi e 
Vinícius bezerra para as finais estaduais em 
oito provas diferentes (100 m, 200 m, 400 
m, 4 x 100 m, 4 x 400 m, salto em distância, 
salto em altura e salto triplo); e as vitórias 
de Carol menezes na Corrida uNiCeP (5 km) 
e na Corrida tecumseh e de luís Gonçalves 
e Gabriel Palma em competições da asso-
ciação regional de atletismo.

Além disso, grandes provas ainda estão 
por vir, como campeonatos estaduais e bra-
sileiros em várias categorias, jogos aber-
tos do interior, finais dos jogos abertos da 
juventude, entre outras competições das 
quais são aguardados grandes resultados.
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Torneios Regionais Pré-mirim a Sênior – Ribeirão Preto
Torneios Regionais Pré-mirim a Sênior – mococa
4 Horas Nadando do são Carlos Clube
maratonas aquáticas – bertioga 
vOLEiBOL 
Campeonatos aPV, Categoria 30 mais
FUtEBOL MEnOR 
Campeonato interno de salão menor de 2013 
Copa Futcriança – sesC
FUtEBOL MAiOR 
1º Campeonato interamigos de Futgrama society

AtLEtiSMO                             
9ª etapa Circuito regional – ara – Jaboticabal
Troféu Bandeirantes – FPA – São Paulo
10ª etapa Circuito regional – ara – s. J. da barra      
BASQUEtEBOL 
3ª Copa difusão, Categorias sub 13 e 15 – são Carlos
BOChA MASCULinO 
Campeonatos internos e interclubes
SinUCA 
torneio do ranking 2013 do são Carlos Clube
tÊniS
Copinha de tênis  |  Festival de minitênis
ChÁ dA tARdE dE OUtUBRO
dia 9 às 14h30 | Programação integração social

Calendário – Esporte

*A
tiv

id
ad

es
 s

uj
ei

ta
s 

a 
al

te
ra

çã
o



REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE 17OUTUBRO de 2013

Exposição de raquetes
antigas no São Carlos Clube

Por iniciativa do professor de tê-
nis Eleandro Pedrolongo, do diretor 
adjunto de tênis Thales Forlan de 
oliveira e do diretor administrativo 
hans lorezen, foi montada no São 
Carlos Clube uma exposição de ra-
quetes de tênis.

as peças expostas foram utiliza-
das entre os anos 60 e 80. algumas 
são de madeira, como a Dunlop 
maxplay e a Wilson advantage; de 
fibra, como a Kneissl super star big; 
e de metal, a T2000.

Todas as raquetes foram em-
prestadas por sócios, e ainda há es-
paço para expor mais peças. Caso 
algum sócio tenha uma raquete e 
queira emprestar para a exposição, 
favor entrar em contato com o De-
partamento de Tênis. A exposição 
se encontra ao lado do quadro de 
tênis, no mural da Barragem. 
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Torneio de tênis Pais e Filhos
Nos dias 17 e 18 de agosto foi realizado o torneio de tênis Pais e Filhos. os jogos fo-

ram disputados por duplas em melhor de 3 sets nas categorias a e b. Veja os finalistas:

CAtEGORiA A - Campeões red e rick
Vice-campeões Rodnei e Giovanni

Categoria B - Campeões Nelsinho e bruno
Vice-campeões hans e Guilherme
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Torneio Aberto de Tênis do Clube
Aconteceu, nos dias 24 e 25 de agosto, o 

torneio aberto de tênis do são Carlos Clube, 
evento organizado pelo Departamento de Es-
portes do sCC em conjunto com a Federação 
Paulista de tênis. Participaram do torneio cin-
quenta e oito atletas vindos de diversas cida-

des do estado de São Paulo, como a hípica 
de Campinas, que trouxe um grupo com 
mais de dez tenistas. as competições con-
templaram as seguintes categorias: 11mE, 
12F, 12me, 14F, 14ma, 14mb, 14mC, 14me, 
16mb e 16mC. Confira os vencedores:
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CAtEGORiA 12 ME - Campeão andre Ventura 
schiabel e Vice-Campeão Gustavo martins

Categoria 11 ME - Vice-Campeão Caio Cordoba 
lopes e Campeão João Pedro manarim

Categoria 12F - Campeã Gabriela Pozzi 
Vice-campeã Vitória de Brito

Categoria 14F - Campeã marcelle Cirino
Vice-Campeã sofia Hassuani

Categoria 14MA - Campeão Pedro Petean 
Vice-Campeão bruno buza

Categoria 14MB - Campeão Giovani bueres 
Vice-Campeão Pedro leite

Categoria 14MC - Campeão marcos Vinícius de 
oliveira e Vice-Campeão Gabriel Vallim

Categoria 14ME - Campeão João Vitor Correa e 
Vice-Campeão Guilherme alonso
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Domingão do Truco no Clube
No dia 25 de agosto, o departamento Geral de esportes do são Carlos Clube promoveu o 

Domingão do Truco, evento no qual os amantes dos jogos de cartas se reuniram para testar 
suas habilidades no truco. Confira os vencedores:

Ricardo e Rodrigo - Campeões Diego e Bruno - Vice-campeões

Juliana e Fernando - Terceiro Lugar Paulo e Leandro - Quarto lugar
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Categoria 16 MB - Campeão marcelo Ferezin 
Vice Campeão marcos Vinícius Cieckocki

Categoria 16MC - Campeão Giovanni Cury Fragalle Categoria 16MC - Vice-Campeão Gabriel Fernandes
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A cidade de Paraty, localizada no estado 
do rio de Janeiro, é conhecida, hoje, princi-
palmente por sediar a FlIP — Festa literária 
internacional de Paraty. mas os atrativos da 
cidade não ficam restritos ao evento.

Considerada Patrimônio Histórico Na-
cional, Paraty mantém, até hoje, muitas 
belezas arquitetônicas da época colonial. 

Conheça as 
belezas de Paraty

Cidade histórica é famosa 
por suas belezas naturais 

e eventos culturais

Paraty também é famosa por suas 
praias — são cerca de cinquenta, al-
gumas acessíveis somente de barco. 
Um dos roteiros mais conhecidos é o 
que leva às ilhas duas irmãs, Compri-
da, Araújo, Rasa, algodão e Catimbau 
e às praias Vermelha e da lula.

Para quem pretende visitar a ci-
dade, vale à pena conferir o calen-
dário de atrações. A já citada FlIP é 
um evento tradicional, com imensa 
repercussão nacional graças ao bom 
nível dos autores convidados. Além 
disso, há o popular Carnaval de rua 
e o Festival da Cachaça, Cultura e sa-
bores de Paraty, com apresentações 
musicais e uma ode à cachaça pro-
duzida na cidade, que é considerada 
parte da cultura paratinense.

Fundada em 1667 ao redor da igreja de 
Nossa Senhora dos Remédios, na época ga-
nhou grande importância econômica gra-
ças aos engenhos de cana-de-açúcar. Já no 
século XVIII destacou-se por seu porto, de 
onde saíam os navios que levavam pedras 
preciosas e ouro para Portugal. hoje, por 
seus atributos físicos e naturais, é um dos 
principais pontos turísticos do país.

o Centro Histórico da cidade é um belo 
exemplo do charme colonial que sobrevive 
em Paraty. Considerado pela unesco como 
“o conjunto arquitetônico colonial mais 
harmonioso”, foi tombado como Patrimô-
nio Histórico pelo iPHaN (instituto do Pa-
trimônio Histórico e artístico Nacional). ali, 
é possível encontrar os velhos casarões, os 
sobrados coloridos, além das tradicionais 
igrejas. Outro ponto importante é o calça-
mento das ruas, com pedras irregulares, 
conhecidas como “pé-de-moleque”.

Centro
histórico
de Paraty
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o Prepare-se bem para o 

vestibular
A preparação para ingressar na 

universidade deve acontecer ao longo 
de toda a vida escolar

Fim do ano é a época em que milhares 
de estudantes intensificam a preparação 
para o vestibular. segundo o administra-
dor do Centro de estudos modular, maykel 
marchetti, a preparação deve ser feita em 
etapas, desde o começo da vida escolar. 
“deve-se estimular o pensamento crítico e 
a análise dos fenômenos naturais, sempre 
de forma sutil, para que se fomente a von-
tade de aprender”, diz. 

Ele também ressalta que é preciso um 
acompanhamento durante o período es-
colar, para que dúvidas sejam sanadas e 
conteúdos sejam aprofundados por meio 
da resolução de exercícios.

“o vestibular dever ser encarado como 
uma etapa importante na vida do jovem 
que deseja ingressar no ensino superior 
público ou privado de qualidade. Tendo em 
vista que a demanda de jovens que encerra 
o ensino médio no Brasil por ano é enorme, 

nota-se a insuficiência de vagas na univer-
sidade para todos. dessa forma, o vestibu-
lar tem por finalidade selecionar os alunos 
mais preparados, segundo a óptica de meri-
tocracia. Resumindo, é necessária uma pre-
paração consistente, muita seriedade e dis-
ciplina ao longo de toda a vida escolar, para 
que o vestibular não seja encarado como 
algo assustador”, afirma marchetti.

Ele acredita que o estudante deve bus-
car um aprofundamento teórico dos temas 
exigidos nas provas. Além disso, é impres-
cindível a leitura de periódicos e atentar 
para os diversos temas que surgem no dia 
a dia. atualmente, não só o vestibular exi-
ge formação ampla, cada vez mais assun-
tos interdisciplinares são utilizados em pro-
cessos seletivos.

Uma das partes mais temidas do ves-
tibular é a redação. Para redigir bem, é 
necessário que o estudante esteja atento 
à modalidade textual que deverá desen-
volver, ao tema proposto e à maneira pela 
qual ele estruturará sua argumentação ao 
longo do texto. O administrador cita que 
não seguir o que é proposto é um dos prin-
cipais erros cometidos na hora da redação. 
“Diversos erros são inadmissíveis em uma 
redação: fugir do tema, problemas de coe-
são e coerência e erros gramaticais. toda-
via, o que poderia ocorrer de mais grave 
na elaboração de um texto é a aplicação 
da modalidade textual incompatível com 
aquilo que foi exposto na proposta. Por 
exemplo, a proposta pede a elaboração de 
um artigo de opinião e o aluno desenvolve 
um texto jornalístico ou narrativo”, conclui.
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Aulas de balé e jazz com 
professora Drika Geribello

Aulas de yoga com a 
professora Roberta Maziero

o caráter holístico do yoga permite a 
integração entre corpo, mente e emoções. 
Por intermédio dos asanas (posturas físi-
cas), pranayamas (exercícios respiratórios) 
e relaxamento, o praticante perceberá a 
importância do momento presente (con-
centração), da ação e pausa (movimento 
e observação) e de buscar a qualidade de 
vida por meio do equilíbrio. Pode-se pra-

ticar o yoga de forma mais meditativa ou 
mais energizante. Na prática que acontece 
no são Carlos Clube, diversas técnicas se-
rão usadas, com o objetivo de desenvolver 
o aluno em todo o seu potencial.

Venha fazer uma aula experimental!
A instrutora Roberta maziero é licencia-

da em Educação Física, desenvolve traba-
lhos culturais desde 1990, é professora de 
dança e trabalha com o yoga desde 2011. 
Fez seu curso de formação em mandala 
Yoga na Fazenda Jatobá com lila.

aulas ao ar livre (quiosque ou grama-
do) nas quartas e sextas-feiras, das 7h30 
às 8h30, e em circuito, às sextas-feiras, das 
8h45 às 9h30. as aulas são gratuitas.

Aulas de yoga: terças e quintas-feiras, 
das 18h30 às 19h30, na sala de Ginástica.

Para os interessados por 
dança, o são Carlos Clube 
oferece cursos de diversos 
ritmos. A professora Adria-
na Geribello, que ministra as 
aulas de balé e jazz, sempre 
procurou conscientizar os 
alunos da importância, para 
o domínio corporal, da prá-
tica dos exercícios herdados 
da “escola clássica”. “Busco, 
através de meus estudos, 
mostrar o leque de possibili-
dades e técnicas para praticar 
a dança”, explica. “Nas aulas 

sora Adriana durante o ano, 
em duas aulas semanais, são 
finalizados com apresenta-
ções como D. Baratinha, em 
2006, Todos Juntos Agora, 
em 2007, O Sumiço do Pa-
pai Noel, em 2008, Só Dan-
ço Samba, em 2010, Cores e 
Flores, em 2011, e Festa na 
Floresta, em 2012. Além dis-
so, há as participações nas 
festas do dia das Crianças. 

A professora, que prome-
te novos horários e turmas 
para 2014, finaliza com uma 

de jazz para maiores de 15 anos, mostro a 
liberdade de conduzir o corpo, nos movi-
mentos combinados em sequências core-
ografadas, dinâmicas e divertidas, ao som 
de músicas variadas e contagiantes.”

Os trabalhos elaborados pela profes-

mensagem para as pessoas que querem 
começar a dançar: “A dança permite que as 
pessoas sejam elas mesmas e que gostem 
de seu próprio corpo, sendo mais felizes”. 

Para mais informações sobre os cursos, 
acesse o site do sCC: saocarlosclube.com.br
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Porco no Rolete
No dia 24 de agosto aconteceu o Porco no Rolete, 
evento que reuniu associados em busca de boa comi-
da, música e companhia agradável no final de semana.
quem animou o evento, que aconteceu no Bar do Bos-
que, foram as bandas samba Hits e samba da antiga.
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Baile Branco
No dia 14 de setembro, o são Carlos Clube retomou 
sua tradição de bailes inesquecíveis com o Baile
Branco. A banda escolhida para se apresentar na festa 
foi a Banda quinta Avenida, que tocou uma série de 
sucessos e animou os associados presentes.
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Sarau Ad Libitum
No dia 31 de agosto, a sede avenida do são Carlos 
Clube recebeu o sarau com o Conjunto de Câmara ad 
libitum. Os músicos do conjunto encantaram os 
presentes com as execuções perfeitas de composições 
de artistas como antonio Vivaldi e maurice ravel.
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