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Caros assoCiados

Glaudecir José Passador
Presidente

Podemos dizer que o são Carlos Clu-
be começou as atividades de 2014 com 
muita energia e determinação. o Baile de 
Máscaras, realizado em 15 de fevereiro na 
sede avenida, trouxe de volta a beleza e o 
charme de antigos carnavais. além disso, 
o associado e sua família puderam passar 
momentos alegres durante o carnaval da fa-
mília, realizado no Bar do Bosque, nos dias 
22 e 28 de fevereiro e 1o, 2 e 3 de março, 
com a apresentação de várias bandas.

Também, a diretoria Cultural deu início 
às suas atividades com o sarau de Blues e a 
apresentação do grupo Choro das 3, contri-
buindo, dessa forma, para que a sede ave-
nida volte a ter momentos de arte, beleza e 
lazer. Em março, houve dois eventos impor-
tantes: sarau apresentando Tangos e Bole-
ros, com Héctor Costita e grupo, e Concerto 

de Piano e Violino, com Paula Crnkovic e 
Marcelo ribeiro.

Um dos objetivos da atual administração 
é justamente o de fortalecer as atividades 
sociais e culturais, além das esportivas, que 
sempre tiveram destaque na história do são 
Carlos Clube. Para o dia 10 de abril está pre-
vista a abertura de uma exposição de artes 
Plásticas, com pinturas de rosana del Vale e 
Fernando dória, e, no dia 26, um sarau com 
a banda Hamilton e seus Estados. 

Pensando na Copa da Mundo, preten-
de-se programar encontros para que as 
famílias possam se reunir para assistir aos 
jogos no Clube.

Queremos que o associado sempre se 
sinta em casa!

Caros assoCiados
propostas pelos nossos associados durante 
o mês de fevereiro. 

 Esperamos que nos próximos trimestres 
consigamos o mesmo sucesso que obtive-
mos nestes primeiros três meses de 2014, 
para que continuemos caminhando bem e 
em prol do nosso amado são Carlos Clube. 

Lisandro augusto ribeiro do amaral
Presidente do Conselho deliberativo e 
Presidente da Comissão de reforma Estatutária

Tânia Margareth Martini
Vice-Presidente

Ângelo César Piassi
1o secretário

Eliana Vieira
2o secretária

o Conselho deliberativo do são Carlos 
Clube tem a honra de ter participado ativa-
mente de todas as ações importantes reali-
zadas pela diretoria Executiva no primeiro 
trimestre de 2014. Nesse primeiro período, 
estipulamos algumas metas e objetivos a 
serem alcançados e estamos felizes por ver 
que tudo está caminhando bem.

 as festividades carnavalescas foram um 
sucesso e pudemos observar o retorno das 
famílias ao são Carlos Clube, algo que nos 
deixou muito orgulhosos. Nossas obras es-
tão caminhando de vento em popa e tere-
mos, entre os meses de abril e maio, mais 
novidades para apresentar a todos os asso-
ciados.

 a reforma do nosso Estatuto também é 
de grande interesse de todos nós, associa-
dos e membros da diretoria, e já está em 
andamento a análise de todas as sugestões 
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Lully Catoia (Via Facebook)
Quero parabenizar a diretoria e todos os 

envolvidos neste evento. Carnaval pra todas 
as idades, todos os gostos. Espaço do Bar do 
Bosque superaproveitado. Lá é tão gostoso, 

as crianças podem ficar à vontade, os pais se 
divertem, ficou bom pra todos. 

adoramos!

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
antônio Carlos Fonseca siqueira (Zuza)
diretor de sede
Eduardo a. Burihan
diretor Jurídico
Marco antônio 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
2o 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
Editora 10 - Fone: (16) 3413 4637
Edição e publicação

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!

Walter Carmello (via Facebook)
(o Carnaval) foi muito bom. Para o próximo ano, 

necessário colocar mais mesas à disposição dos sócios. 
Também destinar um espaço para o “fumódromo”, mes-
mo porque eles (os fumantes) saem das suas mesas para 

não incomodar seus acompanhantes e vão 
fumar em cima da mesa dos outros.

resposta sCC: olá, Walter Carmello. Passaremos sua 
sugestão para os organizadores do evento.

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 na coluna “Memória”. Participe!

Fer Figueiredo Mastellari
(via Facebook)

o local que mais frequentei durante toda 
a minha infância/adolescência e também 
na vida adulta, até me mudar da cidade. 

Ótimas lembranças e uma saudade eterna 
deste lindo lugar.
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As experiências musicais 
de Paulinho da Costa

Conheça a história de 
Paulinho da Costa, experiente 
percussionista que trabalhou 
com grandes nomes do 
entretenimento mundial

“(Minha carreira) começou há muito 
tempo. Por sorte, estou falando sobre isso 
hoje.” É dessa maneira que o percussionista 
Paulinho da Costa iniciou a narrativa sobre 
sua trajetória no mundo musical. 

Em 50 anos de carreira, ele conseguiu 
realizar o sonho de muitos músicos mundo 

afora: deixou seu nome registrado em ál-
buns e filmes que se tornaram clássicos em 
suas épocas. Entre centenas de trabalhos, 
o som de seus instrumentos de percussão 
pode ser encontrado casando com os riffs 
da guitarra de Eric Clapton, acompanhando 
a “primeira dama da canção”, Ella Fitzge-
rald, no disco em que ela homenageia Tom 
Jobim, junto da voz rouca e inconfundível de 
Bob dylan, em filmes como a Cor Púrpura e 
os Embalos de sábado à Noite e demarcan-
do o ritmo de baladas como “Billie Jean” nos 
álbuns do cantor Michael Jackson. Por este, 
Paulinho admite ter imenso carinho e res-
peito, tanto profissional — “ele criava seus 
discos de forma perfeita, as áreas vocais, as 
sonoridades, ele desenvolvia toda essa par-
te muito bem. Eu tinha muita liberdade de 
criação com ele, porque ele gostava do meu 
trabalho” — quanto pessoalmente. 

ao relembrar o artista, ele ainda com-
pletou: “Eu lhe agradeço muito. Ele foi mui-
to especial na minha carreira, me ajudou 
a desenvolvê-la. Era uma pessoa muito 
querida. Um monte de gente fala bobagens 
sobre ele, mas ele era uma pessoa boa, 
genial. o trabalho dele tinha muito senti-
mento. E é bom saber que os discos dele 
sempre vão ter um ‘calorzinho’ brasileiro”. 
E a admiração era recíproca, a ponto de o 
cantor citá-lo em sua autobiografia, Moon-
walker, contando sobre como ele imprimiu 
ao álbum off the Wall um pouco da tradi-
ção do samba brasileiro. 

Comecei a tocar outros 
instrumentos por influência 
de ritmos cubanos e africanos
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Paulinho da Costa sempre gostou de 
música, apesar de em sua família ninguém 
trabalhar com isso. Começou tocando pan-
deiro, mas hoje domina mais de duzentos 
instrumentos de percussão. “Comecei a 
tocar outros instrumentos por influência 
de ritmos cubanos e africanos. Gostava de 
estudar, pesquisar esses instrumentos. Em 
qualquer instrumento você tem que colocar 
seu sentimento, é o que faz as pessoas gos-
tarem (de sua música)”, explica.

sua carreira foi impulsionada pelo em-
presário Carlos Machado, que produziu um 
festival na rússia e o convidou a se apre-
sentar. sobre o período, Paulinho conta que 
teve muita sorte por conseguir trabalhar no 
exterior legalmente: “Muitos músicos não 
têm essa oportunidade. No exterior, eu fiz 
muitos contatos, o que abriu muitas por-
tas. Gosto muito de tocar no Brasil, mas tive 
muitas ofertas de trabalho fora do país”.

artistas como Wilson simonal, dorival e 
dori Caymmi, Jorge Ben, Caetano Veloso, 
João Bosco, alcione, roberto Carlos, dja-
van, entre outros, o inspiraram quando lan-
çou álbuns como Happy People, em 1979, 
e Breakdown, em 1987. apesar de sua car-
reira ter se desenvolvido em estúdio, foram 
os concertos que lhe garantiram experiên-
cia. “É muito diferente, porque com o públi-
co você tem que se comunicar, você recebe 
calor, mas, no disco, você tem mais reper-
cussão do seu trabalho”, comentou.

Tanto quanto sua trajetória, impressiona 
em Paulinho da Costa a simplicidade com 
que aborda seus grandes feitos. Muito mais 
que humildade, é a autoconfiança de quem 
não precisa falar o quanto é bom. a prova 
está aí.

Alguns dos álbuns dos quais Paulinho da Costa participou: 
Thriller (Michael Jackson), Love All the Hurt Away 
(Aretha Franklin), Under the Red Sky (Bob Dylan), 

#1’s (Destiny’s Child), Ella Abraça Jobim (Ella Fitzgerald) e 
My World (Ray Charles)
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as obras poderão 
ser visitadas de
10 de abril a 10 de maio

Convidados pela diretoria Cultural do 
são Carlos Clube, os artistas plásticos rosa-
na del Vale e Fernando dória irão expor seus 
trabalhos mais recentes na sede avenida do 
são Carlos Clube. as mostras Exótica, de ro-
sana del Vale, e Mulheres, de Fernando dó-
ria, serão abertas para o associados no dia 
10 de abril, às 19h30, com a participação do 
músico andré de souza. 

o horário de visitação é das terças às 
sextas-feiras, das 15h30 às 21h, e aos sá-
bados e domingos, das 14h às 17h. as mos-
tras poderão ser visitadas até 10 de maio. 
Entrada franca.

rosaNa dEL VaLE: a artista plástica 
rosana del Vale é natural de adamantina 
(sP). Formada em Biologia, ela também 
é pianista e se dedica às artes plásticas há 
dezenove anos.

atualmente expõe suas obras em são 
Carlos e região, além de ministrar aulas de 
pintura e realizar trabalhos ao lado de de-
signers e arquitetos.

segundo a artista, a mostra Exótica é uma 
homenagem à cor e suas combinações e 
efeitos, que surpreendem rosana desde a 

obra presente na mostra Exótica, da artista plástica rosana del Vale

Sede Avenida recebe exposição de 
Rosana Del Vale e Fernando Dória

infância, trazendo-lhe emoções, sensações 
e alegrias.

rosana del Vale define assim seu traba-
lho: “Procuro expressar nos trabalhos que 
faço, com telas, tintas, linhas, traços, téc-
nicas sempre pesquisadas e efetuadas de 
maneira diferente, minha alma e coração”.

FErNaNdo dÓria: Fernando dória é 
natural de Campinas (sP). autodidata, de-
senvolve seus trabalhos desde a década 
de 80. realizou cursos alternativos em mu-
seus, com críticos de arte, galeristas e artis-
tas plásticos, além de participar e ser pre-
miado em salões de artes, mostras coletivas 
e particulares e leilões de artes.

Expõe obras em acervos particulares e 
públicos. Trabalha em seu ateliê em são 
Carlos e é representado pela Klaxon Galeria 
de artes.

Na mostra Mulheres, Fernando parte da 
poesia da figura feminina retratando-a por 
meio do olhar do artista.

segundo ele, “há aqui uma homenagem 
à mulher, particularmente na sua relação di-
reta com as artes, pois, desde que a arte exis-
te, a mulher foi sempre um tema marcante. 
agradeço às mulheres retratadas e também 
a todas as mulheres que são fundamentais 
ao existir artístico em sua totalidade”. 

Fernando dória 
trabalha em uma 
das obras que serão 
apresentadas na 
mostra Mulheres
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Oficina de Artes
do São Carlos Clube 

as aulas, realizadas na sede 
avenida, ensinam às crianças 
diversas técnicas de artesanato

Neste ano, a oficina de artes do Clube 
vai desenvolver as seguintes atividades ar-
tísticas: pintura em cerâmica (bandeja de 
azulejo), pintura em pedra (casinhas em 
miniatura e montagem de uma cidade/ma-
quete), trabalhos com lã (móbile), oshiba-
na (composição com plantas desidratadas), 
pintura a óleo (sabonete), découpage em 
tecido (camisetas com desenhos) e ímãs 

para geladeira (borboletas). 
além dessas técnicas novas, os alunos 

também vão produzir, como é de praxe, 
pintura em tela, madeira, vidro e muitas 
outras modalidades. ainda há tempo para 
matricular as crianças, embora as aulas já 
tenham começado. Procure a oficina de ar-
tes do são Carlos Clube, instalada na sede 
avenida.

Maria Luisa iara, Léo, Leonardo, Carol e Maria Luisa

Júlia e isadoraManoela

 iara Léo



REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE12 ABRIL de 2014

c
U

L
t

U
r

a
L

Sarau na Sede Avenida
traz show em homenagem 
a Paulinho Nogueira

Banda Hamilton
e seus Estados

as canções de um dos 
grandes nomes da MPB serão 
relembradas pela banda 
Hamilton e seus Estados

No dia 26 de abril, às 18h, o sarau na 
sede avenida receberá a banda Hamilton e 
seus Estados, que em sua apresentação tra-
rá releituras das obras do músico Paulinho 
Nogueira. 

o grupo é formado por Hamilton Viana 
(violão), Fred Cavalcante (teclados), ales-
sandro silva (clarineta), Fernando Galizia 
(na flauta transversal), ricieri Nascimento 
(contrabaixo), arlete silva (oboé), Cristia-
no Garcia (bateria) e Henrique rozenfeld 
(percussão). Nas vozes, Maria Butcher e 
regina dias.

dentre os integrantes do grupo — que 
acabou de gravar seu primeiro Cd, intitu-
lado Cantos do Brasil, com as participações 
especiais de Juarez Moreira, oswaldinho do 
acordeon e Marcos Cavalcante —, Hamilton 

Viana e regina dias já se apresentaram com 
Paulinho Nogueira. Na última entrevista do 
músico, dois dias antes de seu falecimento, 
em agosto de 2003, para a TV UsC de Bau-
ru, Paulinho e Hamilton executaram pela úl-
tima vez “Bachianinha No 1”.

da apresentação farão parte as compo-
sições instrumentais de Paulinho Nogueira, 
como a “Bachianinha No1”, suas compo-
sições com letras, como “simplesmente”, 
“Menino desce daí”, “Menina”, “Choro 
Chorado pra Paulinho Nogueira” (feita em 
parceria com Vinícius de Moraes e Toqui-
nho), “Nas asas do Moinho”, “Valsa das 3 
Horas da Manhã” (parceria com Paulo Van-
zolini) e “Violão de Madeira” (parceria com 
Eduardo Gudin e Paulo Cesar Pinheiro), 
além de músicas de outros compositores 
que Paulinho arranjou e regravou.

soBrE PaULiNHo NoGUEira: Nascido 
em 8 de outubro de 1929, em Campinas, 
Paulinho Nogueira gravou um total de vinte 
e nove LPs.

Grande violonista, suas músicas foram 
gravadas por nomes consagrados como: 
Jane duboc, Jair rodrigues, Yamandú Cos-
ta, Badi assad, entre muitos outros. No de-
correr de sua brilhante carreira, Paulinho 
Nogueira também recebeu muitos prê-
mios como solista, como o de Melhor Músi-
co de 1969, conferido pelo jornal o Estado 
de s.Paulo.  

No dia 25 de agosto de 2003 deveria 
lançar o Cd sobre a obra de Tom Jobim, 
mas a gravação não foi concretizada, pois 
veio a falecer no dia 2 desse mesmo mês. 
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stephen Frears
o filme Philomena, lançado nos cinemas brasileiros em feverei-

ro deste ano, conta a inacreditável, embora real, história de Philo-
mena Lee, interpretada pela premiada atriz Judi dench.

Na irlanda, ao se tornar mãe solteira, Philomena é obrigada a 
viver em um convento, onde seu filho é vendido, sem sua permis-
são, para uma família americana. Cinquenta anos depois e ajudada 
por um jornalista desempregado (Martin sixmith, vivido pelo ator 
e comediante steve Coogan), Philomena parte em busca do filho.

a Menina que roubava Livros
Markus Zusak
a Menina Que roubava Livros, best-

-seller do escritor australiano Markus 
Zusak, narra a trajetória de Liesel Me-
minger, uma garota que se deparou 
com a morte três vezes no período em 
que o nazismo reinava na alemanha.

Com seus pais sendo perseguidos 
pelos apoiadores de Hitler, Liesel passa 
a morar com Hans e rosa Huberman, 
um casal que finge aceitar as ideias 
nazistas, mas que abriga um judeu em 
seu sótão. Nesse contexto, Liesel se 
apaixona pelos livros, enxergando neles uma 
maneira de entender o ambiente a sua volta.

amigo da arte
alceu Valença
Nas palavras do próprio cantor, 

amigo da arte é “um roteiro concei-
tual e cinematográfico pelo carnaval 
de Pernambuco”. dedicado aos gê-
neros musicais nordestinos, o álbum 
concentra ritmos como frevos, ma-
racatus, caboclinhos e cirandas, típi-

cos da trajetória de alceu Valença.
as composições falam sobre olinda, grande pai-

xão do cantor, assim como do frevo, homenageado 
em canções como “Frevo dengoso” (parceria com 
João Fernando, o don Tronxo) e “Frevo da Lua” 
(parceria com o paulista Mauricio oliveira e o cario-
ca Gabriel Moura).
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Confira os resultados dos atletas :
Julia rafael Ferraz – master C (prova média)....................12o colocada
Bruno rafael Ferraz – master B (prova média).................9o colocado
iuri Geribello de oliveira – master a (prova média).........17o colocado
Lucas assirati – master a (prova média)...........................3o colocado
Mauricio Ninomiya – master d (prova média)..................2o colocado
Mauro oswin Facci – master H (prova média)...................2o colocado 
alessio antunes Mattiello – master F (prova média)........6o colocado  
Wanderlei Mancuso – master E (prova média)................23o colocado 
Cristany de Carvalho Borges – master d (prova média)...3o colocada
Marize Moreira r. Veneziani – master H (prova média)...5o colocado
João Guilherme Jacon de salvo – a (prova longa)..............3o colocado
andré Luiz B. Nunes da Cunha – B (prova longa)..............3o colocado

atletas do são
Carlos Clube na 
Maratona aquática

2ª Etapa do Circuito Paulista 
de Maratonas Aquáticas

Torneio realizado na
cidade de itupeva (sP)
contou com a participação
de doze atletas do sCC

aconteceu, no dia 23 de fevereiro, a 2o 

Etapa do Circuito Paulista de Maratonas 
aquáticas de 2014, com apoio da isEP e 
sPEEdo. a equipe do são Carlos Clube foi 
representada por doze atletas que disputa-

ram as provas médias e longas. 
“Mesmo em início de temporada, com os 

atletas ainda não no melhor dos seus rendi-
mentos, conquistamos seis pódios, sendo três 
em segundo lugar e três em terceiro.o andré 
ainda ficou como terceiro colocado na prova 
longa, na classificação geral da prova. isso é 
motivo de felicidade e mais empolgação nos 
treinos para as próximas etapas”, conta o téc-
nico ricardo Colombo, que teve a companhia 
da Prof. ana Chaves na coordenação.
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Clínica de Estética
e os Novos Tratamentos 
Corporal e Facial

Uma série de procedimentos 
para a saúde, estética e 
beleza estará à disposição dos 
associados do sCC

o são Carlos Clube oferecerá aos asso-
ciados novos tratamentos específicos para 
cada parte do corpo. Trata-se de técnicas 
consagradas de massagens e procedimen-
tos corporais e faciais, aparelhos e cosmé-
ticos de qualidade e profissionais aptos a 
realizarem os tratamentos.

sob a coordenação da professora Egle 
Bonicelli, será possível realizar as seguin-
tes técnicas massoterapeutas: antiestresse, 
Bambuterapia, Cromoterapia, desportiva, 
drenagem Linfática Corporal, Esfoliação 
Corporal, Massagem redutora (com ultras-
som), Quick Massagem, reflexologia, rela-
xante, Terapêutica e Ventosa.

Já em relação à estética facial, o sCC 
oferecerá:

• Limpeza de pele: ajuda a restaurar o 
pH da epiderme, previne a formação de 
irregularidades, como cravos e espinhas, e 
proporciona a renovação celular da manei-
ra correta. 

• rejuvenescimento facial: auxilia na pre-
venção do envelhecimento facial, caracteri-
zado pela perda de elasticidade da pele. 

• aparelho de alta frequência: uma cor-
rente de elevada tensão e de baixa inten-
sidade é aplicada sobre o organismo por 
meio de eletrodos de vidro que se fixam a 
uma bobina. Quando a corrente atravessa 
os eletrodos, estes adquirem uma colora-
ção azulada ou alaranjada, dependendo do 
gás em seu interior. o procedimento pro-
porciona diversos efeitos fisiológicos, ser-
vindo como recurso auxiliar em diversos 
tratamentos na estética.

Quer saber mais sobre os novos proce-
dimentos da Clínica de Estética do são Car-
los Clube? Entre em contato conosco na se-
cretaria ou pelo telefone 3362-6200.
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Torneio SP Nordeste de Sinuca
Entre os dias 16 de março e 

6 de abril, o são Carlos Clube 
recebe o Torneio sP Nordeste 
de sinuca.

são vinte grupos, com três 
jogadores cada, que jogam 
entre si dentro de seus res-
pectivos grupos. os primeiros 
colocados de cada grupo se 
classificam para a fase seguin-
te. a partir das oitavas de final, 
o torneio é disputado no siste-
ma de eliminatória simples.

a premiação conta com tro-
féus, além de home theater, 
para a maior tacada; tablets, 
para quarto e terceiro coloca-
dos; e TV LEd, para o vice-cam-
peão e o campeão.

informações sobre os horá-
rios das partidas no site www.
saocarlosclube.com.br

Calendário – natação
06/04 – 4 horas nadando
12/04 – Piscina (ribeirão Preto)
13/04 – Maratona (Jacareí)
13/04 – Náutico
26/04 – Piscina (Jaboticabal)
27/04 – duatlon

Chá da Tarde
o Chá da Tarde será realizado no dia 9 

de abril, a partir das 14h30, no restaurante 
do são Carlos Clube.

Futebol
Estão abertas as inscrições para o Cam-

peonato “José Fernando Porto” de Futebol 
adulto. as inscrições vão até o dia 10 de 
maio na secretaria do são Carlos Clube.

Campanha do
Programa Integração
o Programa integração está recebendo 

doações de camisolas nos tamanhos M, G e 
GG, novas ou usadas, para serem entregues 
à Maternidade de são Carlos. Mais informa-
ções no departamento de Esporte.

Aparelho de Strit
informamos que o aparelho strit, divulgado na matéria 

“sCC adquire novos aparelhos para estética facial e cor-
poral”, na edição 26 da revista do são Carlos Clube, será 
substituído pelo aparelho HF de alta Frequência. Futura-
mente, o Clube adquirirá mais um aparelho, o dermoto-
nus slim (Vacuoterapia,  Endermoterapia e dermotonia).                   
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Craques da Bola
o histórico jogo em que o 
são-carlense Bandeirantes 
derrotou o time de Pelé

o ano é 1958. ano da Copa do Mundo 
na suécia. a seleção brasileira se consa-
gra campeã, e no time um dos destaques é 
Edson arantes do Nascimento, o Pelé, que 
passaria a ser reconhecido, merecidamen-
te, como o “rei do Futebol”.

Poucos sabem, entretanto, que, meses 
antes dessa conquista, Pelé, juntamente 
com o multicampeão santos F. C., esteve 
na cidade de são Carlos para uma partida 
contra o maior time local da época, o C. a. 
Bandeirantes. Tal jogo ocorreu no dia 4 de 
novembro de 1957 – centenário de são 
Carlos — no Estádio do Paulista, nas depen-
dências do são Carlos Clube.

Para todos aqueles que acreditavam que 
o jogo seria um “passeio” para o santos, até 
mesmo por contar em sua escalação com 

nomes como Jair e Pepe, além do já men-
cionado Pelé, a surpresa foi grande: o Ban-
deirantes venceu por 3 a 0, com dois gols 
— um deles olímpico – de rui dinucci e um 
de Zé Luiz.

segundo rui dinucci, naquele tempo o 
futebol do interior era admirável, mas isso 
não atenuava o fato de o santos contabilizar 
23 partidas invictas. “o santos F. C. não per-
dia há vinte e poucos jogos. Veio com Pelé, 
e todos já estavam começando a falar dele. 
Eles acreditavam que seria uma goleada”, 
conta. Porém, o que Pelé e o restante do 
time não imaginavam é que encontrariam 
pela frente jogadores como o zagueiro Fá-
bio. “o Fábio acabou com o Pelé. Nunca ti-
nha visto uma pessoa forte como ele (Pelé). 
Eles deram um encontro de pernas que 
quase furou a bola”, relembra.

sobre a pressão de jogar contra um time 
já consagrado, rui diz: “Era onze contra 
onze. Por que eles seriam mais que nós? 

Time C.a. Bandeirantes, 
com Lito (segundo em 

pé da direita para a 
esquerda) e rui dinucci 

(último agachado da 
esquerda para a direita)
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Fomos para cima. Eles tinham nome, mas 
nome não ganha jogo. a nossa defesa aca-
bou com o time deles”. Ele também traz 
viva na memória a decepção dos jogado-
res do santos após a partida: “Eles ficaram 
bravos, brigaram, mas, depois do jogo, a 
gente fica amigo, finge que está tudo bem. 
sobre o Pelé, nunca mais nos vimos. Ele 
saiu daqui murchinho, murchinho...”. 

rui também se recorda das palavras que 
outro craque, Jair, lhe dirigiu: “rapaz, você 
vai longe!”. de fato, rui dinucci recebeu 
convites para jogar em outros times, mas 
não quis deixar são Carlos: “Não troco isso 
aqui por nada”.

outro lendário jogador a participar da 
histórica partida foi Carlos de Jesus seppe, o 
Lito, goleiro titular do Bandeirantes na épo-
ca. Lito também relembrou boas passagens 
daquele momento em entrevista à revista 
do são Carlos Clube: “o Pelé entrou no pri-
meiro tempo e jogou ele todinho. Nós está-
vamos ganhando de 1 x 0. aí, no segundo 
tempo, aos 10 minutos, ele foi substituído. 
Ele tinha apenas 17 anos. Logo após esse 
jogo, ele foi para a Copa do Mundo de 58, 
onde fez todo aquele sucesso”.

Lito ressalta que, além de Pelé, o time 
praiano contava com uma constelação de 
jogadores que já eram, ou que se tornariam, 

lendas do futebol brasileiro pouco tempo 
depois. “o goleiro era o Manga, que logo 
em seguida veio a ser técnico do são Car-
los Clube. Também estavam nesse time os 
lendários Zito e Urubatão. a linha de frente 
era formada por dorval, Pelé e Pepe. Tam-
bém participou dessa partida o grande Jair 
da rosa Pinto, meia-esquerda, que partici-
pou, inclusive, da Copa do Mundo de 1950, 
realizada no Brasil” disse.

Já o Bandeirantes contou com os seguin-
tes atletas na partida contra o santos: Lito, 
Jarbas e Kelé, Tiana, Bibi, Fabião, Cabelinho, 
Pimentel, Zé Luís, Ferrari e rui dinuci. 

“Jogamos também contra Palmeiras e 
são Paulo, sendo que o único dos grandes 
que ganhou da gente foi o Palmeiras, que 
venceu a partida por 4 a 3. Esse time do Pal-
meiras contava com a presença do grande 
jogador Mazola (altaffini), que chegou a jo-
gar a Copa de 58 pela seleção e que em se-
guida se mudou para a itália, onde fez muito 
sucesso também. Nesse jogo, o Mazola fez 
um gol do meio do campo. Ele deu uma ca-
cetada que eu nem vi por onde a bola pas-
sou”, relembra Lito.

Cinquenta e sete anos se passaram, mas 
ainda permanece na memória, de todos que 
dele fizeram parte, esse momento histórico do 
Estádio do Paulista e do futebol são-carlense.
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25/04 – Gustavo Rodrigues
Cantor, pesquisador da música brasileira e percussionista, além de inte-
grante dos grupos Conversa de Botequim e Três Companheiros, Gustavo 
rodrigues destaca em seu repertório grandes compositores do samba, do 
choro e também da bossa nova, como Paulinho da Viola, Nelson Cava-
quinho, Cartola, Geraldo Pereira, Noel rosa, João Nogueira, Tom Jobim, 
Vinicius de Moraes, Chico Buarque e Paulo César Pinheiro. 

18/04 – Rogério Bastos, Eduardo Lima e Sérgio Gargarella
Não há dúvidas de que a MPB é uma das 
mais criativas do mundo. Esse estilo será 
apresentado, em alguns de seus momen-
tos mais marcantes, no show “o Fino da 

MPB, do samba e da 
Bossa Nova”, que tem os 
músicos rogério Bastos, 
Eduardo Lima e sérgio 
Gargarella à frente.

04/04 – David e Maicon
david e Maicon têm ganhado des-
taque na região ao longo dos anos. 

Mesmo antes de formarem a dupla, 
ambos já traziam uma sólida bagagem 

musical. do repertório fazem parte o 
melhor do sertanejo tradicio-

nal, o sertanejo universitário 
e o baião.  

11/04 – Felipe Côrtes e Forró Sambado
sanfona, zabumba, triângulo, baixo, cavaquinho, violão e 
pandeiro: esses instrumentos vibrarão nas mãos dos mú-
sicos Flora reyes, Paulo almeida, renan Bragatto e Felipe 
Côrtes. Com um repertório repleto de clássicos do samba 
tradicional e muito forró pé-de-serra, o show trará músicas 
de qualidade, perfeitas para dançar e cantar junto.

Musica ao Vivo no 
Bar do Bosque
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No dia 13 de abril, domingo, a partir 
das 11h, o são Carlos Clube promove-
rá um almoço antecipado de Páscoa. a 
data – que aos cristãos remete à res-
surreição de Jesus e, para os judeus, à 
libertação do povo hebreu – será come-
morada em um evento destinado a toda 
a família.

as crianças contarão com uma pro-
gramação especialmente voltada para 

elas, com brincadeiras como “Caça aos 
ovos” e a presença do famoso Coelhinho da 
Páscoa, ao lado de quem poderão tirar fotos.

Já o cardápio do restaurante do são Car-
los Clube fará jus ao tema, com receitas que 
usam ingredientes tradicionais, como, por 
exemplo, o bacalhau. 

durante o evento, além da apresentação 
musical de Mih e convidados, serão sortea-
das cestas de Páscoa.

Páscoa
antecipada no
São Carlos Clube
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Jornalista, 
publicitária,
blogueira
E-mail: 
liae@terra.com.br
Blog: liaestevao.
blogspot.com

Escolhas criativas:
oito hits da 
temporada

Na moda é assim: muito se cria e muito mais se copia. o re-
sultado é que zanzamos por aí parecidas ora com as mulheres 
de outros tempos, ora com as amigas e as conhecidas de hoje. 
a moda adora lembrar. o que não significa “deixar prá lá” as 
compras de novas roupas nas mudanças de estações. atualizar 
o closet e renovar os conceitos é fundamental para uma melhor 
qualidade de vida.

agora, deixe o outono tomar conta de você! seja qual for sua 
preferência, é hora de mudar, sair do básico e investir em peças 
mais elegantes e sofisticadas. Lembre-se de que cor, sensuali-
dade e informalidade estão sempre presentes, de um modo ou 
de outro, nas melhores escolhas. Vejam:

oversized: apesar de 
perigosa, esta tendência 
é uma delicinha de usar. 

Ela promete vir com 
tudo, mas não serve para 
qualquer corpo. Procure, 
entre saias, blusas, calças 

e vestidos, alguma peça 
que funcione com você. 

Que tal este macacão? Eu 
adoro! 

Moletom: ele não é mais 
para aquela roupa de 
final de semana. desta 
vez, o moletom chega ar-
rumadinho, com detalhes 
em outros materiais, e vai 
até à balada. Experimente 
usar peças amplas, bor-
dadas. Na foto de Bruno 
santos/Terra, vestido da 
grife Juliana Jabour.

Couro: em várias ver-
sões, texturas, trata-
mentos e até em tricôs. 
aposte no couro em 
calças, camisas, vesti-
dos, blusas. ouse com 
transparências, modela-
gens inesperadas, cores 
vibrantes. É a tendência 
máxima deste inverno. 
sensualíssimo! 

Metalizados: nada me-
lhor para iluminar dias 
cinzentos do que optar 
por tecidos metaliza-
dos, que surgem sob as 
mais diversas formas. 
Tons como azul, verde 
e vermelho (além de 
ouro, prata e bronze) 
atualizam casacos, 
calças, e vestidos.

Conjuntinho: mesmo 
com certa resistência 
entre as modernas, a 
tendência já aparece 
há varias tempora-
das. desde que elas 
apostem na proposta 
saia curta com casaco 
amplo e cintura marca-
da, o tal conjuntinho é 
perfeito e charmoso. 

Jeans: é a peça “tem que 
ter” de todas as tempo-

radas. Muito no estilo 
casual chique, em 2014 

ela ganha roupagem 
com estampas, recortes 
inusitados e mistura de 

tecidos. Pode ser em mo-
delagem mais estrutura-
da ou oversized. Na foto, 

calça jeans estampada. 

Malhas: não sei você, 
mas eu não abro mão 
desta proposta super-
confortável e estilosa. 
amo! Principalmente 

quando a moda decreta 
o uso de peças com 

grandes dimensões, em 
versão de luxe, que são 

altamente versáteis.

Cintura marcada: um 
cinto no lugar, ou recor-
te, ou mesmo o peplum, 

é aquele toque bem 
feminino que favorece 

quase todos os tipos de 
corpos. sinônimo de 

elegância e, de quebra, 
alonga a silhueta. Em 
calças, saias e shorts.  
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a capital de israel 
é um dos mais importantes 
destinos de judeus, 
cristãos e muçulmanos 

Falar em Jerusalém é, inevitavelmente, fa-
lar de religião. a cidade é um importante lugar 
sagrado para três grandes religiões monoteís-
tas: Judaísmo, Cristianismo e islamismo. 

a capital de israel, para os judeus, foi o 
lugar escolhido por deus para realizar a 
aliança com davi, abençoando toda a sua 
descendência. os cristãos veem a cidade 
como ponto santo por ter sido cenário das 
peregrinações de Jesus Cristo, incluindo sua 
via-crúcis e crucificação. Já para os muçul-
manos, Jerusalém é o local de onde Maomé 
foi levado pelo anjo Gabriel para se encon-
trar com os antigos profetas citados no alco-
rão, livro sagrado islâmico.

Há na cidade diversos pontos turísticos 
visitados anualmente por milhões de fiéis. É 
o caso, por exemplo, do Muro das Lamenta-
ções, único pedaço do antigo segundo tem-
plo judaico, erguido por Herodes após a des-
truição do primeiro templo de Jerusalém. 

Mesquita
de omar

Para o islamismo, a cidade de Jerusalém 
é o terceiro lugar mais sagrado, atrás apenas 
da Cidade de Meca e da Cidade de Medina. 
Foi ali que o profeta subiu aos céus em dire-
ção ao paraíso e onde foi construído a Mes-
quita de omar.

a importância de Jerusalém para os cris-
tãos está ligada aos acontecimentos tanto 
do antigo quanto do Novo Testamento, já 
que muito do que Jesus Cristo viveu em 
sua passagem pela Terra aconteceu ali. É o 
caso, por exemplo, do Monte sião, cenário 
da Última Ceia. Já a crucificação de Cristo 
aconteceu em Gólgota, que fica próximo de 
Jerusalém.

outro ponto comovente e bastante vi-
sitado na cidade é o Museu Yad Vashem, 
memorial dedicado às vítimas judaicas do 
Holocausto. Uma das obras encontradas no 
memorial é a “Torá”, escultura em bronze 
de Marcelle Elfenbein swergold em home-
nagens às vítimas dos Campos de Concen-
tração e de Extermínio Nandor Glid.

sem dúvida, Jerusalém é uma cidade 
que respira cultura e fé, trazendo ao visi-
tante mais de três mil anos de uma história 
fascinante. 

Jerusalém:
fé e história

Muro das Lamentações
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Carnaval no Clube
a boa música animou os presentes, que se di-
vertiram ao som de bandas como doce Vene-
no e Prova de Carinho. No domingo, a Matinê 
de Carnaval recebeu as crianças que, 
fantasiadas, alegraram ainda mais o evento.
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