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Matrículas abertas para crianças
a partir de 5 anos!
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CAROS ASSOCiAdOS

Glaudecir José Passador
Presidente

O ano de 2013 terminou com saldo 
positivo de realizações para a Diretoria 
Executiva do São Carlos Clube. Temos a 
intenção de manter as atividades já inicia-
das, otimizando-as para melhor aprovei-
tamento do associado, nosso permanente 
público-alvo.

Dentre as metas atingidas, a Diretoria 
de Patrimônio e Obras informa que a Sede 
Avenida já está adequada às normas de se-
gurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros 
do Estado de São Paulo, podendo, portanto, 
realizar eventos de maior porte. O salão so-
cial também será climatizado, objetivando 
oferecer mais conforto aos associados fre-
quentadores dos eventos sociais e culturais 
que atualmente são nele realizados.

Na Sede de Campo, o trabalho con-
tinua em ritmo acelerado. As obras de 
adequação às normas de segurança en-
contram-se adiantadas. A academia de 
ginástica já foi transferida para o salão 

social, ampliando consideravelmente o 
espaço dedicado à prática esportiva, que 
será em breve climatizado. 

A Diretoria Cultural compromete-se a 
manter o ritmo de apresentação de boa 
música em seus Saraus e Concertos. O pri-
meiro evento de 2014 será realizado no dia 
27 de fevereiro, com o grupo Choro das 3. 
A Diretoria Social dá início à sua progra-
mação promovendo o tradicional Baile de 
Máscaras, no dia 15 de fevereiro. Já o Mú-
sica no Bosque continuará a ser diversão 
certa de todas as sextas-feiras.   

O propósito da Diretoria Executiva será 
sempre o de proporcionar aos associados, 
de todas as faixas etárias, atividades ade-
quadas ao lazer, ao esporte e à cultura, em 
locais seguros, apropriados e bem cuidados.

Contem sempre conosco!

ASSOCiAdOS
associados, que podem procurar os mem-
bros e colocar sua opinião, pois o Conselho 
é a voz do associado e sempre está disposto 
a ouvir e colaborar com todos.

Que 2014 seja um excelente ano para 
todos!

Lisandro Augusto Ribeiro do Amaral
Presidente

Tânia Margareth Martini
Vice-Presidente

Ângelo César Piassi
1º Secretário

Eliana Vieira
2ª Secretária

Neste ano que se inicia teremos a honra 
de dar continuidade aos trabalhos do nos-
so Conselho Deliberativo, sempre em bus-
ca do melhor para o São Carlos Clube. Em 
2013, tivemos o prazer de receber novos 
membros e de discutir de maneira objetiva 
e democrática as demandas apresentadas 
pelo Clube. Agora, estaremos ainda mais 
focados nos trabalhos para que as melho-
rias continuem acontecendo de maneira 
ampla e saudável.

Esperamos que, em 2014, o Clube cresça 
ainda mais e que continue trilhando o ca-
minho do sucesso, sempre oferecendo boas 
atividades e eventos para todos. Queremos 
dizer também que o Conselho Deliberativo 
está sempre aberto a sugestões e ideias dos 
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06Comentário
dos leitores

O São Carlos Clube
responde suas dúvidas.

08 Entrevista
Doutora em Engenharia dos 
Transportes comenta as dificul-
dades da mobilidade urbana.

10 Social
Os artistas que se apresentarão 
no Clube no mês de janeiro.

11Dicas
Culturais

Conheça nossas dicas
de livro, filme e música.

12 Moda
Veja o que será tendência
nesse começo de ano.

25 Turismo
O SCC traz uma opção de
viagem para as férias:
Walt Disney World.
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12 Memória
Uma viagem até a 
São Carlos de 1949.

14 Esporte
Os destaques
das modalidades 
esportivas do Clube.

22 Acontece 
no Clube
As melhorias 
realizadas no SCC
e o Projeto Verão.

26 Click Social
Confira as fotos da “Chegada do 
Papai Noel” e de outros eventos. 
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Luciana Martins e Jane 
Paschoal, o São Carlos Clube 

está providenciando a 
compra de mais guarda-sóis, 

o que garantirá mais
 conforto ao associado.

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
TAMARA ALVES
Assistente de Comunicação
FELIPE AUGUSTO BIANCO DO AMARAL
Estagiário de Comunicação
Publicação: Editora 10 - Fone: (16) 3413 4637

Quer ver seus comentários e sugestões 
para o São Carlos Clube em nossa 
revista? Você pode nos enviar via 
Facebook (fb.com/saocarlosclube) 

ou pelo nosso e-mail 
(rpsaocarlosclube@gmail.com).

Participe!

Ana Paula Alexandre
(via Facebook, no álbum

Demonstração de Natação Infantil)
Que legal! Parabéns pelo evento. Uma pena

 que não tem um horário em que eu possa levar 
minha filha, já que trabalho o dia todo. Se puderem 

abrir uma turma depois das 18h, teriam muitos
 interessados e nos dariam a oportunidade de
 também aproveitar esse grandioso espaço!

 FICA A DICA E O PEDIDO!
Ana Paula Alexandre,

 informamos que haverá 
remanejamento das
 aulas de natação no

 São Carlos Clube.

Luciana Martins
(via Facebook, comentando o
 evento Festival de Natação)

Olá. Sugiro que o Clube comece a reestruturação
 dos materiais da piscina, como cadeiras e guarda-sol, 

são poucos e já estão em mau estado. Quanto ao 
evento, é muito importante para todos, porém, 
precisa  de ajustes: entrada por um único local e

 estacionamento 2 para quem não é sócio,
 pois ficou tudo muito congestionado.

Jane Paschoal
(via Facebook, comentando o 
evento Domingo na Piscina)

Muito legal, inclusive com a distribuição
de sorvetes! Somente acho que precisam

 ser adquiridos mais guarda-sóis, pois o verão
está chegando, o sol está muito quente e
há poucos para os associados poderem

usar! Parabéns, Glaudecir Passador!
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a A Professora-Doutora em 
Engenharia de Transportes, 

Suely da Penha Sanches, 
fala sobre a questão da 

mobilidade urbana

Uma questão
de espaço

Um novo desafio tem de ser encarado 
por quem vive nas cidades. Um trajeto 
que anos atrás levava dez minutos, atual-
mente, pode se transformar em uma ver-
dadeira jornada, por conta do grande nú-
mero de veículos que disputam o mesmo 
espaço. Se antes a questão da mobilidade 
só preocupava quem morava em grandes 
cidades, agora, a população de municípios 
menores começa a conviver com o mesmo 
problema. Algumas medidas, como faixas 
exclusivas para ônibus e construção de re-
des cicloviárias, fazem parte dos debates 
sobre o tema, mas ainda dividem a opinião 
da população e geram muita polêmica.
A Revista do São Carlos Clube conversou so-
bre o assunto com a Professora-Doutora Sue-
ly da Penha Sanches, que atua na área de pla-
nejamento da mobilidade urbana. Confira: 

Atualmente, perdemos muito tempo no 
trânsito. Quais são as consequências disso?
Em um estudo feito pelo IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada), há alguns 

anos, tentou-se quantificar monetaria-
mente quanto custam os congestio-

namentos. Eles levaram em consi-
deração o tempo perdido, o gasto 
extra de combustível e os proble-

mas de saúde acarretados com 
o excesso de poluição e chega-
ram a números absurdos. En-
tão, não é só um problema de 

as pessoas perderem tempo, os 
impactos são muito maiores.

Nos últimos anos hou-
ve uma mudança em 

relação à mobilida-
de nas cidades? 
Apesar do con-
tingente enorme 
de carros, eu, 
por exemplo, te-
nho a impressão 

de que cresceu o número de pessoas que 
utilizam a bicicleta.
É só impressão. O índice de motorização 
está aumentando cada vez mais e há um 
incentivo do governo para que isso aconte-
ça: as isenções de impostos para automó-
veis, as facilidades de financiamento. Há 
aumento no número de automóveis, mas 
o espaço que temos nas ruas para que eles 
circulem continua o mesmo. Em muitos 
países da Europa, onde eles viram que a 
situação estava alarmante, está se incenti-
vando que as pessoas deixem de usar au-
tomóveis pra viagens em que elas possam 
usar outros modos de transporte. 

Mas, para isso, deve-se também ter uma 
valorização dos outros meios de trans-
porte, certo?
As pessoas não vão deixar de usar automó-
vel pra ir a pé ou de bicicleta se a alternati-
va for ruim. Elas podem usar o transporte 
coletivo, mas os ônibus são adequados?  
As linhas são boas? Os horários atendem 
às suas necessidades? Para que esses ou-
tros modos passem a ser uma alternativa, 
é preciso que eles tenham uma qualidade 
equivalente. Em São Carlos, nós já temos 
alguns horários com o tráfego parado. 
Logo vamos começar a perceber que, se 
nada for feito, esses horários de pico co-
meçarão a aumentar. 

Um assunto que foi muito discutido em 
revistas e jornais nas últimas semanas são 
as faixas exclusivas para ônibus. Esse é um 
bom método?
As faixas melhoram o serviço do ônibus, 
permitindo que ele seja mais rápido. Essa 
é uma das medidas que servem para atrair 
as pessoas dos automóveis para o ônibus. 
Claro que, na hora que melhora para o ôni-
bus, piora para os automóveis, porque o 
espaço da via que era para os automóveis 
agora fica reduzido.
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to enraizada...
Isso é uma coisa tipicamente brasileira. O 
automóvel está ligado à questão de status, 
de posição social, de liberdade, que é o 
que você vê nas propagandas. Não é um 
modo de transporte, é mais que isso. Em 
alguns outros países, o automóvel é um 
meio de transporte como outro qualquer. 
A pessoa vai usar o automóvel se for mais 
conveniente pra ela, mas não terá seu sta-
tus social melhorado ou piorado por isso.

E como podemos mudar essa cultura?
Pessoas que trabalham com essa questão 
de comportamento social dizem que são 
necessárias três gerações para você mudar 
o comportamento de uma população. En-
tão, se começássemos a ensinar as crianças 
agora, sobre considerar o automóvel so-
mente como mais um meio de transporte, 
só os netos deles é que teriam outra con-
cepção. Essa área é complicada por conta 
disso, há vários interesses e eles são confli-
tantes. Quando você vai fazer um plano de 
mobilidade é preciso que seja muito bem 
discutido. Nunca vai ser a solução ideal, mas 
tem de ser uma solução que não prejudique 
muito um em benefício do outro.

Outro ponto é a distribuição de empregos 
na cidade. Como é isso em São Carlos?
Existem algumas teorias que dizem que a 
melhor solução para não se ter problema 
com o trânsito são as cidades onde não se 
tem uma zona estritamente comercial ou 
estritamente residencial, elas são mistura-
das. A maneira como a cidade se organiza 
tem impacto direto na mobilidade. Em São 
Carlos, por exemplo, temos núcleos habi-
tacionais, alguns de alto padrão, que são 
distantes da área urbana. As pessoas que 
moram nesses locais são obrigadas a utili-
zar o transporte motorizado.

As bicicletas são um meio de transporte sus-
tentável. Elas recebem a devida atenção?
A bicicleta é uma boa alternativa para o 
individuo que a usa. É boa para a saúde, 
para o meio ambiente e é econômica. Mas, 
então, por que as pessoas não a utilizam 
tanto? Em nossas pesquisas, percebemos 
que há algo que chamamos de demanda 

reprimida, ou seja, tem muita gente que 
gostaria de usar a bicicleta, só não o faz 
porque não tem infraestrutura. Não tem 
ciclovia, ciclofaixa, enfim, não tem uma 
rede cicloviária na cidade. 

Qual a diferença entre ciclovia e ciclofaixa?
A ciclovia é isolada do fluxo dos outros veí-
culos. Ela pode até ficar do lado da via, mas 
precisa ter uma separação física, alguma 
barreira que separe o ciclista dos outros 
veículos. A ciclofaixa não tem essa separa-
ção física, ela é sinalizada com uma pintura 
no chão. Além dessas, tem a rota ciclável, 
onde bicicletas e carros compartilham o 
mesmo espaço. Agora, cada uma dessas 
tem seu lugar. Você não pode querer que 
o ciclista compartilhe espaço em uma ave-
nida onde outros veículos andam em alta 
velocidade. Numa avenida assim, é neces-
sário uma ciclovia. Em outras vias, com trá-
fego menor, você pode ter uma ciclofaixa, 
e, em bairros residenciais, rotas cicláveis. 
Cada uma dessas infraestruturas tem seu 
lugar dentro da cidade. 

há algo que possa ser feito, no curto ou 
no médio prazo, pra mudar a situação da 
mobilidade nas cidades?
O que tem sido feito no Brasil, ao longo de 
muitos anos, é priorizando o automóvel. É 
preciso olhar os outros modos: melhorar o 
transporte coletivo, criar redes cicloviárias, 
melhorar o espaço de pedestres. O que fal-
ta é melhorar esses modos alternativos de 
viagens, se não, não resolveremos o pro-
blema da mobilidade.
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Música ao vivo no 

Bar Bosque
Dia 03/01 – Mih Marchetti e convidados
Para este show, Mih ataca de Power Trio. O grupo ganhou 
força no circuito musical pela versatilidade e irreverência 
com que se apresenta. Além de músicas próprias, como 
“Tanto Faz” e “Web Sessão”, incluídas no CD Café do Cen-
tro, prestes a sair do forno, o repertório também é regado 
por composições brasileiras e internacionais, como “Sá 
Marina”, consagrada por Simonal, e “Suspicious Mind”, do 
inesquecível Elvis Presley. A apresentação fará uma via-
gem musical, indo do flashback ao pop-rock, passando por 
outros ritmos dançantes da MPB, como samba e forró. 

dia 10/01 – Galaxy Soul Blues 
Galaxy Soul Blues Power Trio é um 
grupo formado por músicos expe-
rientes da cidade de São Carlos: 
Paulonez Carvalho (violão, guitarra 
e vocal), Luciano Matuck (bateria e 
vocais) e Henrique Rossit (teclado e 
vocais). O Trio tem influência do ro-
ck-pop nacional, soul e blues. Nessa 
apresentação, a grande pedida será 
o rock-pop nacional e o soul!

dia 24/01 – Gi Guastaldi
A são-carlense Gi Guastaldi é co-
nhecida por seu timbre diferen-
ciado e marcante. Tem também 
se destacado no cenário musical 
da região pelo carisma, versatili-
dade e por visitar os mais diver-
sos gêneros musicais. Suas prin-
cipais influências são as grandes 
intérpretes da música popular 
brasileira, como Leila Pinheiro, 
Elis Regina, Clara Nunes, entre 
tantas outras. Gi Guastaldi tam-
bém é vocalista da Banda SIGLA.

dia 31/01 – Prova de Carinho
Formado em São Carlos na década de 1970, o grupo Prova de Cari-
nho é voltado aos amantes da boa música popular brasileira e aos 
grandes clássicos que marcaram época. O repertório de excelen-
te qualidade contagia o ambiente com músicas de Jorge Aragão, 
Ari Barroso, Adoniram Barbosa, Martinho da Vila, Benito de Paula, 
Cartola, entre outros grandes mestres. Atualmente, o grupo tem 
se apresentado em diversas unidades do SESC do interior, além de 
casas de shows, bares, clubes e eventos particulares.

dia 17/01 – david tanganelli & Big Paul 
O gaitista David Tanganelli e o violonis-
ta Big Paul apresentam o power show 
acústico “Soul Blues”. Os músicos vêm 
com uma mescla de blues, soul music, 
rock, R&B, entre outros, em que a har-
mônica e o violão se tornam os princi-
pais protagonistas, obtendo forte rea-
ção da plateia.

s
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Confira os artistas 

que se apresentarão 
em janeiro no Bar do 

Bosque
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O Chamado do Cuco 
Robert Galbraith
Livro escrito por J. K. Rowling (famosa pela série Harry Potter), 
sob o pseudônimo de Robert Galbraith, O Chamado do Cuco é 
um romance policial que conquistou público e crítica.
Distanciando-se do mundo mágico de Hogwarts, O Chamado 
do Cuco encontra sua locação nas ruas úmidas e frias de Lon-
dres, onde o detetive particular Cormoran Strike e sua secre-
tária Robin Ellacott tentam solucionar o caso de Lula Landry.
Lula Landry, modelo rica, bonita e, segundo a imprensa, pro-
blemática, morreu ao cair de um prédio. As investigações po-
liciais apontam para suicídio, entretanto, caberá a Strike e Ro-
bin desvendar o que realmente aconteceu à jovem.

intocáveis
Olivier
Nakache e
Éric Toledano
Além de encan-
tar os franceses, 
a trama divertida 
e inspiradora do 
filme Intocáveis 
conquistou o público de diversas partes do 
planeta.
O longa mostra a história de amizade en-
tre duas pessoas extremamente diferentes: 
Philippe e Driss. Philippe é um homem rico 
e tetraplégico que vive cercado por seus 
empregados. Quando decide que precisa de 
um assistente, ele contrata Driss, um jovem 
negro recém-saído da prisão.
Aos poucos, ambos vão se tornando amigos 
e aprendendo a lidar um com os problemas 
do outro, gerando situações ora cômicas, 
ora emocionantes.

Cavalo
Rodrigo 
Amarante
No final da década de 
1990, a música “Anna Jú-
lia” estourou nas rádios 
brasileiras, marcando o começo do sucesso de 
Los Hermanos. Apesar do reconhecimento, a 
banda preferiu seguir um caminho mais alterna-
tivo até o seu recesso, em 2007.
Com o intervalo da banda, o vocalista, guitarris-
ta e baixista Rodrigo Amarante seguiu para ou-
tros projetos — as bandas Orquestra Imperial e 
Little Joy — e só agora lança seu CD solo: Cavalo.
Cavalo é composto por onze faixas, todas escri-
tas por Amarante. As músicas —em português, 
inglês e francês — foram feitas durante um perí-
odo de exílio voluntário do cantor na cidade de 
Los Angeles. Por meio delas, ele fala sobre a ‘so-
litude’ de ser um estrangeiro — alguém sozinho 
em um lugar desconhecido. 
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Associados do SCC prestigiam lançamento do livro
Desejo, de Luis Carlos de Andrade Del Fiorentino
A Livraria Nobel do Shopping Iguatemi foi pal-
co do lançamento do livro de poesia desejo, 
de Luis Carlos de Andrade Del Fiorentino. O 
evento, que aconteceu no dia 27 de novem-
bro, reuniu amigos e admiradores do escritor, 
que foram prestigiar seu novo trabalho.
Em desejo, o autor apresenta versos que 
falam sobre fantasias, delírios e volúpias. A 
primeira parte do livro chama-se Poesia da 
Paixão e a segunda, Poesia da Libido.

Escritor Luis Carlos de Andrade Del Fiorentino e amigos
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1949...

Noites que abalaram São Carlos
Reportagem fotográfica de Jean Manzon
Revista O Cruzeiro, 22 de outubro de 1949

A cidade 
paulista vive 
momentos 
de alegria 

com as 
solenidades 
de coroação 
da Rainha 

do Clube — 
artistas do 
Rio e de S. 

Paulo,
 jornalistas e 
homens de 

rádio viajam 
em trem 
especial 
para o 

município 
em festa —, 

“shows” 
em praça 
pública – 
bailes de 

gala.

A cidade de S. Carlos viveu dias nunca 
vistos, quando uma delegação de artistas 
de rádio e de elementos representativos da 
imprensa brasileira compareceu para a co-
roação da Rainha do S. Carlos Clube e em 
comemoração ao primeiro aniversário do 
clube. Em trem especial, cartazes do Rio e 
de S. Paulo, sob o comando de Vitor Costa, 
diretor da Rádio Nacional, desembarcaram 
na bela cidade paulista. Integraram a cara-
vana os Srs. Edmundo Monteiro, dos “Di-
ários Associados”, e Otávio Pereira Lopes, 
Vice-Presidente da Cia. Antártica Paulista, 
patrocinadora da festa. Como convidados 
de honra, os Srs. Prof. Canuto Mendes de 
Almeida, da Faculdade de Direito, Luís 
Ramos, das “Fôlhas”, e Srtas. Margarida 
Frussa e Marina Cunha, respectivamente, 
“miss” São Paulo e “miss” Distrito Fede-
ral. Milhares de pessoas compareceram à 
gare paulista para receber os visitantes, 
aos quais foram tributadas homenagens 
especiais. Como representante do S. Carlos 
Clube achava-se presente o seu Presidente, 
Sr. Otávio Lobbe. A comitiva assistiu, à noi-
te, à coroação da rainha Marilene Cunha. 
A seguir, teve início o “show”, participando 
Dorival Caymmi, Ivon Curi, Carlos Galhar-

Setembro de 1949 foi marcado por uma 
grande solenidade: a coroação da Rainha 
do São Carlos Clube. A revista O Cruzeiro, 
um dos principais periódicos da primeira 
metade do século passado, enviou Jean 
Manzon — um dos fotógrafos preferidos 
do presidente Getulio Vargas — para cobrir 
o evento. A coluna Memória deste mês traz 
a transcrição da reportagem, assim como 
as fotos que ilustraram a matéria.

do, Marlene, Mazzaropi, Pagano Sobrinho, 
Trio da Madrugada, Luiz Gonzaga e outros. 
Depois, teve início o Baile de Gala, ofereci-
do aos visitantes e à sociedade local.

No domingo, os visitantes almoçaram 
na chácara do Sr. Antônio Antonioli. Mais 
tarde, promoveu-se, no Teatro S. José, um 
espetáculo artístico em benefício do Asilo 
dos Mendigos e do Educandário S. Carlos, 
com a participação de todos os artistas da 
caravana. Saudou os visitantes o vereador 
Alonso Gionco. À noite, em palanque arma-
do na praça fronteira ao edifício do clube, a 
população teve oportunidade de assistir a 
mais um grande “show” popular oferecido 
à gente de S. Carlos. Outro baile encerrou 
as festividades excepcionais.

Daqui a muitos anos o povo de S. Carlos 
há de recordar-se com saudade dessa fes-
ta memorável. E será grato à participação 
dos artistas do Rio e de S. Paulo, astros do 
canto tais como Carlos Galhardo, cartazes 
sertanejos como Luiz Gonzaga, humoristas, 
locutores, entre os quais, Manoel Barcelos, 
estrelas como Marlene. Na história do lin-
do município bandeirante, essas noites e 
esses dias de setembro de 1949 ficarão as-
sinalados de maneira significativa.
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Você conhece boas histórias
envolvendo o São Carlos Clube?
Então, conte-as para nós.
Caso tenha recordações de momentos vividos no SCC, entre 
em contato conosco pelo e-mail rpsaocarlosclube@gmail.com 
ou pelo telefone 3362-6217. Queremos destacar suas
lembranças aqui na coluna “Memória”. Participe!

A princesa Lucia dançando
com o Sr. Otávio Pereira Lopes

A rainha do rádio com 
o Sr. Raul Guastini

Entra no salão a princesa mais votada
acompanhada do Dr. Ernesto Pereira Lopes

Os quatro irmãos Pereira Lopes, 
orgulho de São Carlos

A rainha do São Carlos Clube lendo a proclamação. 
Com sua graça e simpatia, entusiasmou os presentes
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Os pequenos
craques do futebol

No sábado, dia 7 de dezembro, aconteceram os jogos 
finais do 18º Campeonato Interno de Futebol Menor. O 
campeonato contou com a parceria da Upper, Planeta Kids 
e Sorveteria Bejo. Após os jogos, o evento foi encerrado 
com as premiações dos times. Confira os vencedores:

ATLÉTICO MINEIRO: Campeão da 
categoria 1998-1999-2000 (Enzo 

Mussetti, João Pedro Furlan, Lucas 
Lavezzo, Bruno Pegatin, Aron Bar-
bosa, Leonardo Camargo e Otávio 

Bacciotti)

JARAGUÁ: Campeão da categoria 
2001/2002 (David Belucci, Gustavo 
Barbosa, Francisco Abdenur, Gabriel 

Yamauti, João Pedro Ferreira, Marcos 
Vinícius Tomazela, Pedro Faccin e 

Andre Galassi)

CARIOCA: Campeão da categoria 
2003-2004 (Kauê Liz, Luiz Felipe 

Nonato, Thiago Ueno, Pedro Duar-
te, Bruno Ricco e Lucas Lotumolo)

CARLOS BARBOSA: Vice-campeão 
da categoria 1998-1999-2000 (Iago 
Hamm, Gabriel Fazan, Eduardo Im-
parato, Otávio Mendes, Guilherme 
Cortezi, Vinícius Diniz e Guilherme 

Lavezzo)

BANESPA: Vice-campeão da cate-
goria 2001-2002 (Bruno Ruggiero, 

Gabriel Moralles, Guilherme Kaleda, 
Enzo Rodrigues, João Campos, Ma-
theus Peronti e Vicenzo Bacciotti)

SUPER BOLLA – Vice-campeão  da 
categoria 2003-2004 (Pedro Del-

bem, Pedro Antônio, Leo Pugliese, 
Gabriel Demarqui e Theo Pugliesi)

ATLâNTICO: Categoria 2005-2006 
(Leonardo Darezzo, Bruno Mascioli, 
Caio Talarico, Pedro Souza, Júlia Lo-
pes, Antônio Abdnur, Lucca Rangel, 

Catarina Vinholis e Pedro Polido)

GM: Categoria 2005-2006 (Gabriel 
Peronti, Matheus Ivo, Heitor Partel 

e Lucas Corazza)

NÁUTICO: Categoria 2005-2006 
(Daniel Dantas, Murilo Villas Boas, 
Tarcísio Dutra, Rafael Hirshmann e  

Kaue Andrioli)

UNISUL ESPORTE CLUBE: Cate-
goria 2005-2006 (Heitor Gaviolli, 
Marcelo Forster, Gustavo Vilella, 

Kaique Biz, Luiz Paro, Enzo Piccolli e 
Estevão Cichy)
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FUTGRAMA SOCIETY
Diagnostico Cardiovascular, 

Madeireira Expansão e
 Capivarense foram os 
grandes vencedores.

O 1º Campeonato Interamigos de Futgrama 
Society chegou ao fim no dia 14 de dezembro. A 
competição, que começou em agosto, sagrou como 
principais campeões as equipes do Diagnóstico Car-
diovascular, Madeireira Expansão e Capivarense.

Com 66 jogos pela categoria dos novatos e mais 
97 pela categoria dos veteranos, a competição foi 
encerrada com a confraternização e premiação dos 
participantes.

Campeão Ouro – Categoria Veteranos

Campeão – Categoria Novatos

[

[
[

CAtEGORiA VEtERAnOS OURO
Campeão: DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR – Caio 
Seabra, Dal Ri, Carlito, Carlão, Edenir, Eduardo, 
Marcelo Boiane, Marquinho, Marcus Seabra, Paulo 
Bento.
Vice-campeão: FOX AUTOMAçÃO – Caio Braga, Fa-
binho, Fabricio, Fernando Grosso, Giba, Celso Con-
te, Jonas, Mauricio, Paulinho, Renato.
3º colocado: CONCREBAND – Adriano, Almir, Edmil-
son, Ticão, Faria, Brito, Maia, Will, Ricardo e Wilton.

CAtEGORiA VEtERAnOS PRAtA
Campeão: MADEIREIRA EXPANSÃO – Dante, Deives, Delmo, Gerson, Micheloni, Julio, 
Marcelo, Roger, Ronaldinho e Valtinho.
Vice-campeão: FAVORITA/ENGENHARIA GARBUIO – Gu, Du Imparato, Erico, Ezinho, 
Lucio, Luiz Carlos, Mario Calissi, Bola, Octavio, Paulo Cesar.
Goleiros homenagens: Edson, Bertinho, zelão, Adilton, Stelio, Waldemar, Marcius, 
João Biazetti e Cassio. 
Artilheiro: FABRICIO GONçALVES CORREA, da equipe FOX AUTOMAçÃO, com 30 gols, 
e MARCUS SEABRA DE CASTRO, da equipe DIAG. CARDIOVASCULAR, com 26 gols.

CAtEGORiA nOVAtOS
Campeão: CAPIVARENSE – Aaron, La Cocha, Bruno, Da-
niel Trad, Diego, Du Luporini, Wil, Toledo, Guilherme, Pra-
do, Jorginho, Kiko, Lucas, Coxinha, Pedro Verani, Rodolfo, 
Vitor, Ulisses.
Vice-campeão: CAMORRA – Decão, Dezinho, Arthur, Caio 
Galli, Caio Lourenço, Cristhian, Fernando, Bocchi, Icaro, 
Gutinho, Matheusinho, Nathan, Rafael, Picon, Vidal.
3º colocado: FOX JUNIOR – Alex, Cesinha, Danilo, Gabriel, 
João Paulo, Beto, Leo, Neto, Othon, Pimenta, Rogerinho, 
Yuri Lobato, Yuri Tiberti, Vitor.
Goleiro destaque: Othon, Rodolfo e Matheus.
Artilheiro: OSMAR GENOVEz NETO, equipe FOX JUNIOR, 
com 17 gols, e CESAR V. RONQUIM, da equipe FOX JU-
NIOR, com 15 gols.
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Final do Torneio Master de
Tênis da Barragem

Torneio de Dupla Feminina

RESULtAdOS dA SEMiFinAL:
Categoria A: Rodrigo S. venceu Sergio – 6/4, 6/1
Categoria A: Rodnei venceu Ricardo B. – 6/0, 6/1
Categoria B: Cavasin venceu Rafael – W.O.
Categoria B: Henrique C. venceu Sabrina – 6/3, 6/2
Categoria Top 20: Gabriel zucolotto venceu Piccin – 4/6, 7/5, 10/3
Categoria Top 20: Harry venceu Turco – 6/0, 6/0

RESULtAdO dA FinAL:
Categoria A: Rodnei Lanza venceu Rodrigo Schneider – 7/5, 5/7, 10/6
Categoria B: Paulo Cavasin venceu Henrique Pazelli – 1/6, 6/4, 10/6
Categoria Top 20: Harry Santos venceu Gabriel zucolotto – 6/0, 6/2

Tenistas se enfrentaram 
durante o mês de

novembro em torneio 
do São Carlos Clube

Entre os dias 18 e 30 de novembro foi 
realizado, nas quadras de tênis do São Car-
los Clube, o Torneio Master de Tênis da 
Barragem. O Torneio contou com os oito 
atletas que mais pontuaram em cada uma 
das categorias do Torneio da Barragem: 
Categoria A, B e Top 20. Os tenistas foram 
divididos em dois grupos com quatro joga-
dores cada, nos quais competiram entre si. 
Dois tenistas de cada grupo se classifica-

Aconteceu, entre os dias 
26 de outubro e 20 de no-
vembro, o Torneio de Tênis 
de Dupla Feminina, que con-
tou com a participação de 
dezesseis atletas. Na aber-
tura do Torneio, o Varejão 
Recanto das Frutas ofereceu 
uma mesa de café da manhã 
para as tenistas.

Roseli e Tânia sagraram-se 
campeãs, e o vice-campeona-
to ficou com Camila e Luciana.

ram para a semifinal e os vencedores dis-
putaram a final.  

Os classificados foram: na Categoria B – 
Paulo Cavasin, Valmor, Rafael Leite, Moni-
ka, Henrique Cunha, Sabrina, Isabela e Ana 
Carolina; na Categoria A – Rodrigo Schnei-
der, Valdir, Ricardo Brana, João Inácio, Ser-
gio, Elton, Crusca e Rodney; e na Categoria 
Top 20 – Harry, Piccin, Gabriel, Thales, Jair, 
Turco, Red e Henrique. 

Apos as finais, foi realizada uma confra-
ternização com os tenistas do São Carlos 
Clube. Para os tenistas da Barragem, foram 
sorteados brindes fornecidos pela Nakal e 
pela Profit, que é a fornecedora das bolas 
de tênis usadas no Clube.

O Departamento de Tênis agradece à 
participação de todos os tenistas na Bar-
ragem e nos torneios mensais. E espera 
contar com todos nos eventos que aconte-
cerão em 2014.
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As finalistas do Torneio de Tênis
de Dupla Feminina

As atletas ao lado da mesa
com o café da manhã
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desafio de natação

Crianças da Escolinha de Natação 
se apresentam para os pais 

No dia 30 de novembro, o São Carlos Clu-
be foi sede de um evento inédito: o “Desafio 
de Natação – 2h Nadando”, sob a coordena-
ção dos professores Ricardo, Ana, Regina e 
Egle. Os participantes inscritos foram distri-
buídos, por meio de sorteio, em duas equi-
pes. A Equipe do André, contava com André 
Cunha, Iuri Geribelo, Mauro Facci, Jose Ve-
neziane, Marize Veneziane, Haroldo Alvarez 
de Oliveira, Neuclair Ferretti, Katia Jacques e 

No dia 1 de dezembro, a partir das 10h, os alu-
nos da Escolinha de Natação mostraram a seus pais 
o que aprenderam nas aulas de Natação para Be-
bês e Natação Infantil. A atividade, que aconteceu 
na Piscina Coberta do São Carlos Clube, teve por 
objetivo apresentar aos pais e responsáveis o de-
senvolvimento dos alunos durante o ano de 2013.

Pais, avós e tios gostaram muito do que vi-
ram. Já as crianças adoraram nadar diante de 
uma plateia tão animada.

Os professores Regina, Ana e Luís e o es-
tagiário Denis prepararam lembrancinhas para 
os pequenos peixinhos: guloseimas e sabone-
tes personalizados de golfinhos.

Cristiany Carvalho. Já a Equipe do Lucas era 
composta por Lucas Assirati, Omar Tavares, 
Helena Vizioli, Mauricio Ninomyia, Daniel 
Henrique Silva, Wanderlei Mancuso, Gabriel 
Mattos Ferretti, Marina Pinca, João Guilher-
me de Salco e Luis Antonio da Silva Jr.

A disputa entre as equipes foi acirrada, 
mas, no final, ambas realizaram uma ex-
celente competição e levaram um prêmio 
pela participação.

Participantes do Desafio de Natação
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zembro, a 4ª Copa Villa Sports de 
Voleibol Feminino. A competição foi 
dividida em três categorias: Misto, 
Livre e 50+. Confira os resultados:

Durante o 2º semestre de 2013, o São Carlos Clu-
be realizou os Torneios de Bocha Individual, Mista e 
Dupla. No de Dupla Masculino, o patrono foi o sócio 
Sr. Waldir Paulo Pascoalino. Já o patrono do Torneio 
de Bocha Mista foi o Sr. Caio Graco Ferraz Meirelles.

Os jogos aconteceram sempre às segundas-fei-
ras, no período da tarde, e os vencedores foram os 
seguintes:

Conheça os vencedores da 
4ª Copa Villa Sports
de Voleibol Feminino

Resultados dos
 Torneios de Bocha

do São Carlos Clube

dUPLAS MASCULinAS: 
Campeões: Pecin e Bertolo
Vice-campeões: Waldemar e zuzi
3º lugar: Ico e Celso
4º lugar: Julio e Lima

dUPLAS MiStAS:
Campeões: Lima e Neide
Vice-campeões: Genésio e Dirce
3º lugar: Tirso e Tita
4º lugar: Bartolo e Nana
5º lugar: Balanção e Arlete

indiVidUAL:
Campeão: Waldemar Lavezzo
Vice-campeão: Paena
3º lugar: Julio
4º lugar: Dago

CAtEGORiA 50 +:
1º Lugar: equipe Orquídea (Celinha, Adriana S., 
Izilda, Nadia, Dirlene, Maria, Marilene, Marilei, 
Silvia, Mariana, Édina e Marta)
2º Lugar: equipe Margarida (Rosana, Lou, Maria, 
Myrian, Edmara, Renata, Lucimeire, Patty, Marali-
ce, Andrea, Roseli, Fabiana e Regina K.)
3º Lugar: equipe Hortência (Heloisa, Sylvana A., 
Therelias, Simone, Maria Clara, Maria de Lour-
des, Salete, Eliane, Neusinha, Ieda, Tereza, Ca-
rioca e Elza).

CAtEGORiA MiStO: 
1º Lugar – equipe Canela (Regina, Mariana, Tatiana, 
Juliana, Liliane, Renata R., Andrea B., Fabiana, Ger-
mano, Carol e Caio)
2º Lugar – equipe Cravo (Maristela, Adriana, Vic Re-
bolho, Victoria Carva, Luciana Rosa, Monise, Evelai-
ne, Sinoe, Roberta e Edvaldo)
CAtEGORiA LiVRE:
1º Lugar – equipe Alfazema (Maria Vitória, Alessan-
dra, Sylvana, Evelaine, Nadia, Tatiana F., Fabiana M., 
Juliana N., Marilei, Maristela, Andrea C. e Maria)
2º lugar: equipe Amor Perfeito (Mirinha, Therelias, 
Adriana S., Vitoria, Ana Carolina, Dirlene, Cecilia, Te-
zia, Patty, Maralice, Mariflavia e Renata)
3º lugar: equipe Jasmim (Valeria, Rosana F., Celinha, 
Rogeria, Andrea, Adriana, Mariana N., Luciana Rosa, 
Monise, Alessandra T., Myrian zapparoli e Vanessa S.)
4º lugar: equipe Violeta (Vanessa M., Izilda, Lou, 
Roberta, Salete, Claudinha, Liliane, Carla, Valderez, 
Renata R., Claudinha e Paula)
5º lugar: equipe Azaleia (Regininha, Maria Benedita, 
Heloisa, Soraia, Renata R., Adriana, Carioca, Silvana 
C., Marilia, Maria de Lourdes, Giovana e Eliane D.)

Campeões Dupla Mista: Lima e Neide
Campeão Individual: 
Waldemar Lavezzo



REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE 19JANEIRO de 2014



REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE20 JANEIRO de 2014

M
o

d
a

LiA EStEVÃO
Jornalista, 
publicitária, 
blogueira
E-mail: 
liae@terra.com.br
Blog: liaestevao.
blogspot.com

Amiga do São Carlos Clube, nada é mais 
importante do que iniciar 2014 com a de-
terminação de ser absurdamente feliz. 
Pense comigo: se, ao final de cada ano, to-
dos nós ganhamos o maior e o mais incrí-
vel dos presentes, que é uma nova chance 
de começar de novo e fazer tudo melhor, 
então, ser mais feliz hoje do que ontem é 
tarefa de fácil conquista. Basta querer. 

Comece tirando três, sete, dez, quinze 
dias de férias e esqueça-se da vida. Por 
quê? Antes de qualquer recomeço “pra 
valer”, é imprescindível dar uma “parada” 
na rotina do dia a dia e curtir um perío-
do fazendo tudo o que você ama ou, sim-
plesmente, fazendo nada. Só depois vem 
o momento de pensar, rever, planejar e 
aproveitar ao máximo tal chance de reco-
meçar. Enfim, que 2014 venha irreverente, 
ousado, divertido e sem culpas. Na vida e 
na moda. 

E falando de moda, seja com você tra-
balhando ou morgando, eu espero que o 
sol brilhe muito neste janeiro, para todo 
mundo usar as lindas roupas da estação, 
de biquínis e maiôs chiquérrimos a vesti-
dos, saias e túnicas deliciosamente fresh. 
Vamos, sim, arrasar nas areias, nas pisci-
nas, nas cidades. 

Minha primeira dica do ano: aproveite 
que o clima quente favorece as transforma-
ções e aposte nos lançamentos da moda e 
nas infinitas possibilidades da vida. Desco-
bertas inesperadas, amiga, não têm preço. 
Vejam alguns segredinhos capazes de elevar 

qualquer mortal para o olimpo da moda. 
1. Jovialidade, conforto e alegria mar-

cam o verão, em looks descontraídos e chi-
ques. Abuse dos decotes, das fendas, das 
transparências, dos brilhos. Tenha estilo, 
personalidade, atitude. 

2. Nunca leve um look de festa muito a 
sério. Deixar os cabelos bem naturais e jo-
gar, por exemplo, um cardigã por cima de 
peças decotadas é o máximo. Aposte em 
sensualidade discreta nas transparências.

3. Acredite: nem sempre menos é mais. 
A mistura de bijuterias faz toda a diferen-
ça num look. Um broche aqui, um colar de 
efeito ali, anéis decorando os dedos, um 
toque de onça. Dê adeus aos ares básicos.  

4. Uma das melhores companhias que 
uma mulher pode ter são os vestidos com-
pridos. Fáceis de usar e com a vantagem 
de fazerem o look “chique instantâneo”. 
Experimente a leveza do voal de algodão e 
o caimento perfeito do jérsei, em modelos 
rentes ao chão.  

5. Encha seu armário de gostosuras 
fashion. Elas tornam seu dia a dia bem 
mais divertido.   

6. Vista-se para si mesma e não para os 
outros. Por exemplo, escolha uma lingerie 
ousada, estilosa (que só você sabe que está 
por baixo) e vá passear por aí. Com certeza, 
vai se sentir muito mais linda e poderosa!

7. No verão, rabo de cavalo alto, com 
volume, é tudo. Solução rápida e elegante 
para qualquer ocasião. Não tem erro!

Um grande ano para você!

O BOM DA VIDA
É COMEÇAR DE NOVO

Aproveite para 
arrasar nas areias, 

nas piscinas, 
nas cidades
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Os avanços implementados pela Dire-
toria Executiva e coordenados pela Dire-
toria de Patrimônio e Obras prosseguem a 
passos largos na Sede Social e na Sede de 
Campo. Entre as diversas melhorias estão 
obras como a adequação da pista de atle-
tismo. Nesse local, já foi realizada a terra-
planagem e, agora, iniciou-se a execução 
das canaletas para a captação de águas 
pluviais e das guias de delimitação da pis-
ta. Em seguida será implantada a base as-
fáltica para, então, a pista poder receber 
o piso sintético certificado pela CBA que 
contará com seis raias de dimensões ofi-
ciais. Com isso, o associado contará com 
um equipamento esportivo apropriado 

para a prática de caminhadas, uma vez que 
esse tipo de piso diminui o impacto nas 
articulações dos usuários, além de propor-
cionar um novo espaço no São Carlos Clu-
be — que poderá promover futuras com-
petições de nossas equipes de atletismo.

Paralelamente a esse serviço, houve 
a mudança da Academia do Clube para o 
Salão Social, que conta com mais de 1000 
metros quadrados de área útil. Essa mu-
dança visa garantir mais conforto, espaço e 
mobilidade a todos os associados que fre-
quentam o espaço. O próximo passo agora 
será a abertura de licitação para o Sistema 
de Climatização, que propiciará ainda mais 
conforto aos usuários.

Vista geral da Pista de Atletismo e destaque para a Academia do Clube no Salão Social
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Sede Social e da Sede de Campo 
A Diretoria Executiva anterior deu início 

às obras na Sede Avenida visando atender 
às normas de Segurança do Decreto de 
2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de 
São Paulo. Agora, nossa Diretoria concluiu 

os trabalhos e a Sede está novamente apta 
à realização de eventos de maior porte.

Já a Sede de Campo encontra-se em 
fase de adequação, e o término das obras 
está previsto para este ano ainda. Dentre 

as adequações já realizadas, po-
demos citar a implantação de 
sistemas de alarme de incêndio, 
sistemas de detecção de fumaça, 
novas redes de hidrantes, instala-
ções de portas com barra antipâ-
nico, escadas de emergência, etc. 

Após a conclusão das obras, 
nossas edificações estarão em 
conformidade com as Normas 
de Segurança e Proteção contra 
Incêndio, e nosso maior patri-
mônio, que é o associado, esta-
rá protegido e em conforto.
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Durante o mês de janeiro, entre os dias 
6 e 24, o São Carlos Clube realizará o Pro-
jeto Verão, a animada colônia de férias que 
promete entreter e instruir a gurizada du-
rante as férias escolares.

O projeto ficará a cargo da empresa 
Jacaré Ki Pira, especializada nesse tipo de 
evento e que foi responsável, também, 
pelo Inverno Quente, colônia de férias rea-
lizada no meio do ano.

Graças ao apoio da Escola de idiomas Wi-
zard, Apoena Brasil, Sorveteria Bejo, Escola 
Oca dos Curumins e Agência WE Marketing 
e Design, o Clube proporcionará uma série 
de atividades que buscam integrar diversão 
e conhecimentos para os pequenos. 

Colônia de férias do
 São Carlos Clube 

começará na segunda 
semana de janeiro

Janeiro é mês de 

Projeto Verão

O Projeto Verão contará com 28 monito-
res que se responsabilizarão pelas turmas. 
A garotada será dividida de acordo com 
sua faixa etária: catataus, para crianças de 
três e quatro anos; turminha, crianças de 
cinco e seis anos; turma, crianças de sete 
a nove anos; turmona, crianças de dez a 
doze anos; e master, para adolescentes de 
treze a quinze anos.

Além das conhecidas atividades do Pro-
jeto Verão, como os jogos de integração e 
as gincanas, a novidade deste ano fica por 
conta da “Oficina de Projetos”, realizada 
em parceria com o Departamento de Es-
portes do São Carlos Clube. Trata-se de um 
espaço, dentro da colônia, que incentivará 
o contato das crianças com atividades dife-
rentes das que elas realizam em seu coti-
diano. Entre as opções estarão, por exem-
plo, aulas experimentais das modalidades 
oferecidas pelo próprio Clube. 

A outra novidade será a eleição do novo 
mascote do São Carlos Clube. A votação e 
nomeação serão feitas pelas mídias sociais 
do Clube, e a apresentação do personagem 
ocorrerá durante o Projeto Verão.

As inscrições podem ser feitas na Se-
cretaria do Clube.
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A cidade de Orlando é conhecida como a ca-
pital da diversão. E não é para menos. Nas proxi-
midades, você pode encontrar uma série de par-
ques temáticos. Estima-se que, por ano, a cidade 
receba de 40 a 50 milhões de turistas em busca 
de muita diversão.

Um dos mais famosos é o Walt Disney World, 
resort inaugurado em 1º de outubro de 1971 
como uma extensão da Disneyland, que fica na 
Califórnia. O Walt Disney World conta com qua-
tro parques temáticos: Magic Kingdom, EPCOT, 
Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal 
Kingdom. Vamos conhecer um pouquinho de 
cada um deles. 

O Magic Kingdom foi o primeiro dos parques a 
ser inaugurado e nele é possível visitar o Castelo da 
Cinderela, um dos principais símbolos da Disney. O 
espaço é dividido em sete áreas temáticas – Main 
Street USA, Adventureland, Frontierland, Liberty 
Square, Fantasyland e Tomorrowland e Mickey’s 
Toontown – nas quais o turista se depara com os 
personagens e toda a magia da Disney.

O EPCOT (Protótipo Experimental da Comuni-
dade do Amanhã) é o parque que guarda a temá-
tica futurística do Walt Disney World. Ele é dividi-
do em dois pavilhões: Future World, que com um 
visual moderno explora as inovações tecnológi-
cas, e World Showcase, onde é possível conhecer 
um pouco da cultura de diversos países.

O destaque da Disney Hollywood Studios 
é a “cidade da fama”. Com atrações destina-
das aos amantes do cinema e da televisão, o 
principal brinquedo do parque é a montanha 
russa Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aeros-
mith. O espaço também conta com apresen-
tações como o show Fantasmic, no qual Mi-
ckey Mouse é o personagem principal.

O Disney’s Animal Kingdom, o mais novo dos 
parques, é o lar de cerca de 1.700 animais de 
250 espécies diferentes. Além disso, as atra-
ções remetem a obras dos estúdios da Disney, 
como Vida de Inseto.

Com tantas atrações, fica difícil escolher o 
que visitar. Então, a dica é visitar tudo!

A MAGIA DA
DISNEY

Entenda por que a
 Disney World é um dos 
lugares mais visitados 

do mundo
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Chegada do Papai Noel
O São Carlos Clube recebeu uma visita muito
importante para as comemorações do fim de ano: 
Papai Noel! A chegada do bom velhinho ao Clube 
ocorreu no dia 15 de dezembro.
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Concerto na Sede
O projeto Concerto na Sede Avenida estreou no
dia 28 de novembro trazendo a apresentação da
talentosa pianista Eudóxia de Barros. Com um
programa elaborado especialmente para o evento
no SCC, ela encantou todos os presentes.
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Madrigal da UFSCar
O Madrigal da UFSCar se apresentou no dia 5
de dezembro no Sarau na Sede Avenida com o
espetáculo Paisagens de um Brasil. Nele, os músicos 
utilizam obras de compositores brasileiros para
levar o espectador a uma ‘viagem’ pelo país. 
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