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Caros assoCiados

Glaudecir José Passador
Presidente

É com muita satisfação que a diretoria 
Executiva informa que a inauguração do 
Complexo Paulista e a reinauguração do 
Campo Paulista de Futebol do são Carlos 
Clube serão realizadas no dia 31 de maio, às 
15 horas. Em seguida à inauguração, haverá 
o Torneio José Fernando Porto, campeona-
to relâmpago com as crianças que fazem 
parte das escolinhas de futebol do são Car-
los Clube, em homenagem póstuma àquele 
saudoso ex-presidente do Clube.

a Comissão organizadora do evento e o 
departamento de relações Públicas estão 
pesquisando a história da inauguração do 
campo de futebol do antigo Paulista e rece-
berão toda e qualquer informação, como fo-
tos antigas, recortes de jornal e outras, que 
possa ser usada para completar o painel 

alusivo àquela data. Colabore, se você tiver 
registro dessa memória.

o mês de maio contará ainda com ou-
tras atividades.  No dia 21, quarta-feira, será 
realizado o Chá Comemorativo ao dia das 
Mães, com sorteio de vários brindes, e no 
dia 25, domingo, acontece o 3o Torneio de 
Xadrez de são Carlos, às 9 horas, na sede 
avenida do Clube. Mais informações no se-
tor Esportivo do Clube.

a diretoria social fará um delicioso jantar 
árabe em homenagem ao dia das mães. 

Todos os setores do são Carlos Clube 
continuam trabalhando, tendo sempre em 
vista proporcionar ao associado boas opor-
tunidades de lazer, esporte e cultura. 

Caros assoCiados
tura de melhor qualidade. Mas, para isso, é 
muito importante que vocês continuem nos 
enviando sugestões, críticas e elogios, para 
que juntos possamos construir e melhorar 
nossa história. 

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 mês de maio nos traz muita expectati-
va com a reinauguração do Complexo Pau-
lista, no final do mês. Com isso, nossa estru-
tura esportiva ficará potencializada e quem 
ganha com isso é o nosso associado. 

Haverá também outros eventos voltados 
às mulheres mais guerreiras do mundo, as 
mães, que terão uma programação especial 
repleta de atividades, além de um cardápio 
especial.

Culturalmente, o cenário continua efer-
vescente aos associados, que neste mês 
podem contemplar um belíssimo concerto 
de piano com Eduardo santangelo, que nos 
deu uma entrevista exclusiva.

É com grande satisfação que trazemos as 
novidades, e esperamos que os associados 
tenham cada vez mais lazer, esportes e cul-
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diretoria Executiva
Glaudecir José Passador
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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
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Presidente
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Vice-Presidente
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Eliana Vieira
2o secretária

Conselho Fiscal
dimas antônio alves de Figueiredo
Presidente
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ana Paula Vieira
assistente de Comunicação
Felipe augusto Bianco do amaral
Estagiário de Comunicação
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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 (ouvidoria@saocarlosclube.com.br). 
Participe!

Lully Catoia (via Facebook)
No almoço de Páscoa, a caça ao tesouro começou 

cedo e acabou cedo. Eu e alguns pais reclamamos, pois foram
 poucos brindes e nossas crianças ficaram chateadas, já que não ganha-
ram, enquanto uma família estava com quatro brindes. Minha sugestão 
é, ao fazer eventos com crianças, atentar para o detalhe da diferença de 

idade, o que acaba prejudicando os menores que disputam com os
 mais velhos, como foi na caça ao tesouro. Poderia ser dada uma

 senha para cada criança, e elas trocariam por um ovinho, 
por exemplo. assim, todas ganhariam.

Nota do sCC: diversos associados entraram em contato conosco via Facebook, pois não estavam conseguindo ligar 
para o Clube. Tivemos um problema em nossas linhas por conta da operadora, entretanto, em poucos dias a situação foi 

normalizada. Pedimos desculpas pelo transtorno e, sempre que houver necessidade, o associado pode entrar em contato 
conosco pelo e-mail ouvidoria@saocarlosclube.com.br ou pelas redes sociais. agradecemos a compreensão. 

Jose Ernesto Pisani (via email)
domingo passei pelo restaurante e a situa-
ção continua a mesma: goteiras de infiltra-
ções caindo na região onde são servidas as 
comidas. Gostaria de saber se existe algum 

prazo para a solução do problema.

resposta sCC
agradecemos o contato e já encami-
nhamos sua sugestão para a diretoria 

responsável, que informou que as 
obras de reforma do restaurante serão 

realizadas ainda este ano. 

resposta sCC
sua sugestão foi levada aos or-
ganizadores do evento. É muito 

importante para nós que haja esse 
contato com os associados. agra-

decemos a colaboração. 

Edição e publicação 
Editora 10 - Fone: 16 3413 4637
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professora 

Mãe de Bruna (21 anos) e iago (18), a 
professora do curso de Educação Física da 
UFsCar, ana Cláudia Garcia de oliveira du-
arte, revelou, em entrevista à revista do são 
Carlos Clube, que sempre foi ativa e con-
quistou cedo seu espaço no cenário profis-
sional. Ela contou ainda que a maternidade 
é até hoje seu maior estímulo para buscar o 
crescimento profissional. Confira a entrevis-
ta na íntegra:

são Carlos Clube: Como foi sua entrada 
na área acadêmica? Você sempre quis ser 
professora?

ana Cláudia duarte: acho que sim... sem-
pre fui ativa, e desde que tinha 6 anos de 
idade comecei a fazer natação. a partir dis-
so, fui atleta de várias modalidades, inclusive 
ginástica olímpica. Na época do vestibular, 
eu já sabia que queria ensinar, mas a edu-
cação física ainda era considerada um curso 
técnico específico, então, saí de Barretos, 
casa da minha mãe, para fazer Fisioterapia 
na UFsCar. Como tinha o curso noturno de 
Educação Física na FEsC, acabei fazendo os 
dois cursos simultaneamente. assim, com 
22 anos estava formada nas duas faculda-
des e já era professora, além de técnica da 
equipe de ginástica olímpica de são Carlos. 
a pesquisa sempre me interessou muito e, 
mesmo trabalhando, comecei a fazer mes-
trado na UsP, no curso de Bioengenharia. 
Em 1994, quando o curso de Educação Físi-
ca foi encampado pela UFsCar, prestei con-
curso e me efetivei na Universidade como 
professora e pesquisadora, também uma 
atividade-fim daquela instituição.

e mãe
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Conte um pouco sobre sua linha de pes-
quisa. o que você faz?

atualmente coordeno um grupo de pes-
quisa que trabalha com diabetes, obesida-
de, dislipidemias e Exercício Físico, tanto 
de forma clínica quanto experimental. No 
laboratório simulamos dietas e induzimos 
alterações metabólicas em ratos para, nes-
sas condições, entender melhor o papel e a 
ação de diferentes protocolos de exercício 
na condução e normalização dessas patolo-
gias. Na condição clínica, a ideia é a mesma.

ser mãe estava em seus planos?
sempre!

o que é ser mãe para você?
ser mãe é tudo de bom na vida! sempre 

quis ter filhos, desde menina... e costumo 
dizer que, de verdade, é a única coisa que a 
gente realmente “cria” neste mundo, é nos-
sa única chance de evolução.

de que forma a vinda dos filhos impactou 
sua vida profissional?

Meus filhos foram sempre o maior es-
tímulo e responsabilidade para que eu 
crescesse profissionalmente. Todo o meu 
processo de crescimento profissional acon-
teceu já com meus filhos nascidos, então, 
muitas vezes tive que escolher entre estar 
com eles e trabalhar mais, foi por conta de 
tê-los comigo que me dediquei mais ao 
meu trabalho.

Quais são os desafios de conciliar o tra-
balho e família?

É uma tarefa árdua, mas que pode ser 
a mais prazerosa do mundo... Família é a 
base, o alicerce, que por sua vez é mantida 
pelo trabalho, que dignifica a vida. apesar 
de não ter familiares em são Carlos, todas as 
pessoas que me ajudaram a cuidar da mi-
nha casa e dos meus filhos passaram a ser 
minha família. assim, hoje em são Carlos 
tenho irmãos são-carlenses, ex-alunos que 
hoje são irmãos, mais algumas mães e tias, 
afilhados e sobrinhos. Enfim, meu trabalho 
deu origem à minha nova família aqui em 
são Carlos.

de que forma a maternidade estimula 
sua pesquisa?

Meus filhos são meu primeiro objeto de 
pesquisa. Procuro acertar o método, repe-
tir resultados felizes, absorver novas teorias 
no convívio com eles. Penso que, se eles se 
sentirem felizes e tiverem sucesso no que 
querem no trabalho, poderei aplicar e com-
partilhar essa pesquisa com os demais!

E sua mãe? Ela a incentivou a entrar na 
carreira científica?

Minha mãe, mesmo que de longe, uma 
vez que ela ainda mora em Barretos, foi 
sempre uma das minhas maiores apoiado-
ras. Foi quem sempre disse que eu poderia, 
que eu tinha condições, que a carreira cien-
tífica era a minha praia...
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o pianista se apresentará 
pelo projeto Concertos no 
são Carlos Clube e trará obras 
de grandes compositores da 
música erudita

a sede avenida do são Carlos Clube recebe, 
no dia 8 de maio, a partir das 20 horas, o pianista 
Eduardo santangelo. o músico promete um re-
cital brilhante, em que tocará obras de grandes 
nomes da música erudita como Chopin, Liszt, 
Nazareth, Guarnieri, entre outros.

Eduardo santangelo inspira-se em composi-
ções de richter, argerich, Cortot, entre outros, 
que reforçam sua motivação de “levar a música 
para onde for”. Ele declara: “o meu compromis-
so é com a minha expressão artística e com o 
piano. sou um intérprete e a minha perspectiva 
maior de vida é proporcionar ao público o delei-
te que há na arte musical”.

Eduardo Santangelo
apresenta concerto de piano

HisTÓriCo – Nascido em Bauru (sP), Edu-
ardo se mudou ainda na infância para são Car-
los, cidade pela qual revela ter enorme carinho, 
pois foi nela que seu “amor incondicional pelo 
piano nasceu”, além de ser um local que enri-
queceu sua formação intelectual.

Ele relembra que, por influência de seus pais, 
sempre ouvia muita música em casa. “Lembro-
-me da emoção e do impacto que a música me 
causava quando eu tinha cinco anos. dentro do 
carro, o toca-fitas ficava constantemente ligado”.

a paixão pelo piano, conta Eduardo, tam-
bém apareceu cedo: o instrumento sempre o 
emocionou e chamou sua atenção. “Meus pais, 
sempre muito atentos a isso, logo me matricula-
ram em uma escola de música”, explica.

E foi dessa forma que, aos nove anos de ida-
de, o músico iniciou os estudos e construiu uma 
sólida formação musical permeada de um re-
pertório de qualidade. 

Mestre em Música pela UNiCaMP, com dis-
sertação sobre Villa-Lobos, Eduardo realizou 
seus estudos musicais no Conservatório de Ta-
tuí, no instituto de artes da UNEsP, na arizona 
state University, na Faculdade Carlos Gomes, 
no instituto de artes da UNiCaMP e na Escola de 
Comunicação e artes - ECa da UsP. 

o pianista iniciou os estudos com sylvia 
Barros e completou a formação com Tadeu de 
Freitas. Foi aluno dos mais ilustres pianistas bra-
sileiros: estudou com Homero de Magalhães, 
Caio Pagano e Gilberto Tinett e especializou-se 
com Eduardo Monteiro, Mauricy Martin, Belkis 
Carneiro de Mendonça, Beatriz Balzi, Marisa La-
corte, Yara Bernette, Claudia Knaffo, Mordehay 
simoni e david Witten.

Contemplado com um prêmio oferecido 
pela secretaria da Cultura do Estado de são 
Paulo, Eduardo gravou um Cd com obras dos 
mais eminentes compositores contemporâne-
os brasileiros: rodolfo Coelho de souza, Marcos 
Câmara de Castro, ronaldo Miranda, Gilberto 
Mendes e Camargo Guarnieri foram os compo-
sitores registrados no Cd.
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MÚsiCa
o Cd Enredo, lançado este ano por 

Martinho da Vila, é uma espécie de au-
tobiografia musical em que o cantor 
regrava todos os seus sambas de en-
redo em um único projeto.

Nele, encontramos grandes su-
cessos do artista, que conta com a 
participação especial de seus filhos, 
Mart’nália, analimar, Martinho Filho, 
Maíra Freitas, Juliana Ferreirah e Tuni-
co da Vila, além de duas divas do sam-
ba brasileiro: alcione e Beth Carvalho.

LiVro
Extraordinário, de r. J. Palacio, é um livro muito sensível e 

tocante que nos apresenta várias lições de vida sobre amiza-
de, aparência, família e preconceitos.

a narrativa conta de forma simples, em capítulos curtos e 
dinâmicos, a história de august Pullman, o auggie, que nas-
ceu com uma síndrome genética cuja sequela é uma severa 
deformidade facial que lhe impôs diversas cirurgias e com-
plicações severas. Por isso, ele nunca frequentou a escola.

aos 10 anos, porém, auggie e sua família decidem que 
está na hora de ele ir para a escola para que possa iniciar 
uma nova fase em sua vida, e é aí que a história do livro se 
desenrola. Prestes a começar o quinto ano em um colégio 
particular de Nova York, ele tem uma missão nada fácil pela 
frente: convencer os colegas de que, apesar da aparência in-
comum, ele é um menino igual a todos os outros.  

Narrado da perspectiva de auggie e também de seus familiares e amigos, com momentos 
comoventes e outros descontraídos, Extraordinário consegue captar o impacto que um meni-
no pode causar na vida e no comportamento de todos: família, amigos e comunidade.

FiLME
Para os amantes da sétima arte, o mês de maio traz o 

lançamento do longa Praia do Futuro, produzido no Brasil 
e em Berlim. 

a coprodução brasileira e alemã é protagonizada por 
Wagner Moura e dirigida por Karim aïnouz. Wagner Mou-
ra interpreta o salva-vidas donato, que trabalha na praia 
que dá nome ao filme e que fica na capital cearense.

seu irmão caçula, ayrton (Jesuita Barbosa), tem gran-
de admiração por ele, pela coragem com que se atira no 
mar para resgatar desconhecidos. Um deles é Konrad 
(Clemens schick), um alemão de olhos azuis que muda 
por completo a vida de donato após ser salvo por ele. É 
quando ayrton, querendo reencontrar o irmão, parte em 
sua busca na fria Berlim.
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30/05 – Rosa de Samba 
rosa de samba é um grupo de samba e choro formado a partir do encontro dos amigos Maurício 
Tagliadelo (violão de 7 cordas), ricardo Cury (percussão), Tiago Veltrone (cavaco e bandolim),  
darcy santos (percussão) e  Gabriela Miglino (voz). Com um repertório que vai dos sambas 

mais tradicionais aos mais 
modernos, passando pelo choro, 
samba-canção e suas paisagens 
contemporâneas, o trabalho do 
grupo parte do encontro das 
diferentes linguagens desse rico 
universo. Em arranjos com muita 
ginga e suavidade, o requinte e a 
sensibilidade do choro se unem à 
simplicidade pungente do samba.

23/05 – Lucia Reino
a intérprete e compositora Lucia reino descreve a música como 
sendo a sua vida. seu gosto musical formou-se ainda na infância, 

por influência do pai. Lucia começou a cantar em igrejas e, com 
o passar do tempo, fez da música sua profissão, estudando canto 

e harmonia com grandes professores do cenário musical. Em 
2006, lançou seu primeiro álbum. os estudos lhe mostraram 
novas descobertas musicais, que desenvolveram sua paixão 

pela MPB e pelo samba. suas maiores influências são Elis regina, 
Clara Nunes, Beth Carvalho, Chico Buarque, entre outros.

16/05 – Quarteto Café
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, interpretado 
de forma livre, o Quarteto abusa da improvisação e 
executa o repertório com certa irreverência, buscando a 
aproximação com o público. Grandes “chorões”, como 
Jacob do Bandolim, Pixinguinha, Valdir azevedo, Ernesto 
Nazareth, Chiquinha Gonzaga, Benedito Lacerda, abel 
Ferreira, e altamiro Carrilho, são interpretados, mas 
grandes nomes como Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, 
Heraldo do Monte e Hamilton de Holanda também são 
influência para os músicos do Quarteto Café.

09/05 – Galaxy Soul Blues 
Galaxy soul Blues Power Trio é um grupo formado por 

músicos experientes 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 rock-pop nacional, soul e 

blues. Na apresentação no sCC, a grande pedida será o 
rock-pop nacional e o soul!

Música ao Vivo no Bar do Bosque

Torneio de 
Sinuca
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Torneio de 
Sinuca

Torneio de Tênis  
Duplas por Equipe

Campeão e maior tacada - Carioca 

3o colocado - rodrigo

Categoria a, Yuri e Leo Casemiro

Vice-campeão - Helinho 

Categoria a, Casinha e Felipe Porto

4o colocado - Colombo

Categoria B, Zelão e oswaldo superaram Matheus e 
Eduardo Venanzi

Nos dias 22 e 23 de março, as quadras de tênis do 
são Carlos Clube receberam o Torneio de duplas por 
Equipe. os jogos foram disputados em partidas sim-
ples, com set de nove games. Nos casos de empate, foi 
feito um jogo de duplas, com set de nove games.

Participaram do torneio vinte e quatro duplas, divi-
didas nas categorias a e B. Na final da categoria a, Ca-
sinha e Felipe Porto venceram Yuri e Leo Casemiro. Já 
na categoria B, Zelão e oswaldo superaram Matheus e 
Eduardo Venanzi.

a final do “16o sP Nordeste de sinuca” realizada no são Carlos Clube 
no dia 6 de abril, foi repleta de adrenalina.  Carioca em sua estreia ven-
ceu seu adversário  Helinho de Catanduva, pelo placar de 3x2. além de 
conquistar o campeonato, Carioca realizou a maior tacada do torneio 
com 69 pontos, batendo assim o recorde de tacadas entre todas as edi-
ções do torneio, que era 62 pontos conquistados pelo jogador ronaldi-
nho de Catanduva no torneio de 2013. Confira as fotos dos colocados:
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boas classificações em 
competições de natação 

os atletas foram orientados pela técnica Katia L. Balassa Jacques e sua assistente regina MisaliGomes

No mês de abril, os atletas da equipe 
de natação do são Carlos Clube partici-
param da 4a Etapa do Circuito Paulista 
de Maratonas aquáticas e também da 3a 
Etapa do Campeonato Paulista de Nata-
ção, Pré-Mirim a sênior – FaP/2014, e 
conquistaram ótimas colocações.

No Circuito Paulista de Maratonas 
aquáticas, a equipe representada pelo 
técnico ricardo Colombo contou com 
onze atletas que participaram das pro-
vas de média e longa distâncias, em 
várias categorias, na represa da CEsP/
Jaguari, localizada em Jacareí, interior 
de são Paulo.

o técnico revelou que a arbitragem 
errou na metragem do circuito, colocan-
do aproximadamente 1.000 m a mais 
nas provas, o que desgastou os atletas 
que se preparavam para uma distância 
menor. “a prova média estava progra-
mada para ter 2.500 m, mas os atletas 
acabaram percorrendo 3.500 m. Já na 
prova longa, o erro prejudicou mais ain-
da, pois a prova, que seria de 5.000 m, 
teve o percurso aumentado para 7.000 
m”, explica. Entretanto, ainda assim, a 
equipe conquistou ótimas colocações.

Já a equipe que participou do Cam-

Helena
Vizioli

Nicholas 
Cavaretti

Enzo
iemma
Ettore

iemma

Gabriel 
Mattos Ferretti

Matheus Bacco
de Luca
Pedro

Terence

50 m nado peito
100 m nado peito

50 m borboleta
100 m nado livre
100 m nado livre
50 m nado peito
100 m nado livre
100 m nado peito
100 m nado livre

50 e 200 m nado peito
100 m nado peito

200 m nado medley
100 m nado livre

  100 m nado peito
100 m nado livre

1a  colocada
1a  colocada
2o colocado
4o colocado
6o colocado
8o colocado

15o colocado
18o colocado
23o colocado
  2ocolocado
3ocolocado
4o colocado

16o colocado

7ocolocado
14o colocado

3ª Etapa do Campeonato Paulista de 
Natação, Pré-Mirim a Sênior – FAP/2014

peonato Paulista de Natação, em ribeirão Preto, sP, viu 
vários de seus atletas conquistarem as primeiras colo-
cações. a técnica Katia L. Balassa Jacques avalia que, 
apesar de a competição apresentar um nível muito forte, 
seus atletas se saíram muito bem. “o destaque vai para 
o nadador Pedro Terence, que conseguiu baixar signifi-
cativamente seu tempo nas duas provas em que partici-
pou”, finaliza.

Confira os resultados dos atletas:
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Equipe que participou da Competição conquistou ótimas colocações 

iuri Geribello
de oliveira

Mauricio 
Ninomiya

Mauro 
oswin Facci

alessio 
antunes Mattiello

Bruno 
rafael Ferraz

Julia 
rafael Ferraz 
Fernanda de 

Miranda Fragoso
Cristany de

 Carvalho Borges
Marize Moreira 

ramos Veneziani
João Guilherme
 Jacon de salvo

andré Luiz B. 
Nunes da Cunha

Prova
 média
Prova 
média
Prova 
média
Prova 
média
Prova 
média
Prova 
média
Prova 
média
Prova 
média
Prova 
média
Prova 
longa
Prova 
longa

6o 
colocado

2o 
colocado

4o 
colocado

5o 
colocado

5o 
colocado

8a 
colocada

1a 
colocada

1a 
colocada

4a

colocada
3o 

colocado
4o 

colocado

Master  a

Master d

Master H

Master F

Master B

Master C

senior

Master d

Master H

Master  a

Master B

4ª Etapa do Circuito Paulista
 de Maratonas Aquáticas

AtividAdes dA 
NAtAção No mês de mAio 

3 de maio
Troféu Kim Molo em Mococa

10 e 11 de maio
Copa são Paulo

18 de maio
Maratonas aquáticas em Guarujá
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o Programa integração, coordenado pela 
professora Egle Bonicelli, do departamento de 
Esportes do são Carlos Clube, tem arrecadado, 
no decorrer do ano, camisolas para serem doa-
das às gestantes da Maternidade dona Francis-
ca Cintra silva, da irmandade da santa Casa de 
Misericórdia de são Carlos.

as camisolas, que podem ser entregues no 
departamento de Esportes — usadas ou novas, 
nos tamanhos M, G e GG — são recebidas pelas 
gestantes e mamães que, muitas vezes, chegam 
à Maternidade sem o enxoval completo.

segundo Egle Bonicelli, até o momento, fo-
ram recebidas e repassadas à Maternidade 150 
camisolas.

Vale destacar que o Programa integração re-
aliza campanhas de arrecadação de outros arti-
gos para doações. Para mais informações, entre 
em contato com o departamento de Esportes 
pelo telefone 3362-6200.

SCC realiza doações
de camisolas para a
Maternidade 
de São Carlos
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CHÁ dA tARde “esPeCiAL” diA dAs mães

BENEFiCENTE À MaTErNidadE dE sÃo CarLos 
dia: 21 dE Maio - (4a feira)
Horário: 14h30 - restaurante - sede de Campo
doação: 1 pacote de FraLda dE PaNo
aberto à convidados - para NÃo sócios
“sorTEios dE VÁrios BriNdEs “

obrigatório a doação do pacote de fraldas, na entrada.
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3º Torneio Regional de 
Xadrez de São Carlos

Programa Integração
Aulas de Abdominal e Alongamento

Gratuitas
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(Glúteo – abdômen e Perna)
4a e 6a feiras – das 07h15 às 08h
sala de Ginástica – Profa silvana
inscrições no depto Geral de Esportes

Aula de JAMP- Infantil
(de 12 a 14 anos)
2a e 4a  feiras – das 17h30 às 18h
Mezanino academia – Profa  Luciene
inscrições no depto Geral de Esportes

Abdominal
2a e 4a  feiras – das 09h15 às 09h45
Mezanino academia – Profa Natalia
3a e 5a  feiras – das 18h30 às 19h00
Mezanino academia – Profa silvana

Alongamento
3a  feiras – das 07h30 às 08h00
Mezanino academia – Profa Natalia
4a e 6a  feiras – das 08h15 às 09h00
Mezanino academia – Profa Natalia
3a  feiras – das 19h20 às 20h00
antiga academia – Profa Mônica
5a  feiras – das 19h20 às 20h00
sala de Ginástica – Profa Mônica

dia: 25 de Maio de 2014 (domingo)
Local: são Carlos Clube – sede avenida
Horário: início às 09h
inscrições: até dia 24/maio pelo e-mail: marcelc5@yahoo.com.br 
ou no departamento de Esportes (3362-6212).
Categorias: absoluto, sub 18, sub 16, sub 14, sub 12, sub 10, 
sub 8, Feminino e Veterano.
Premiação: Escala com maior desempenho e
os seis primeiros de cada Categoria.
Entrada: doação de 1Kg de alimento não perecível 
(exceto sal e açúcar) para instituições sancarlenses.

oBs: Trazer jogo de peças e relógio.
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Jornalista, 
publicitária,
blogueira
E-mail: 
liae@terra.com.br
Blog: liaestevao.
blogspot.com

Puro luxo: 
estilo parisiense de vestir

Paris é pura magia. E suas
mulheres, encantadoras! 

desde sempre, sou encantada pelo jeito 
de se vestir das parisienses. Estilosas e cheias 
de graça, exibindo quase sempre um look chic 
e despretensioso, uma elegância natural em 
looks “meio que nem aí”, elas transbordam fe-
minilidade, sensualidade e sofisticação. ouso 
até afirmar que elas já nascem sabendo tudo 
sobre moda e estilo e que simplesmente des-
conhecem o que é ser “vulgar” ou ter “mau 
gosto”. Nada mais justo, então, que muitos es-
tilistas se inspirem nessas mulheres incríveis 
para suas criações. são as ruas desfilando nas 
passarelas. 

Pergunto, minhas amigas: que segredo é 
esse que deixa as parisienses tão estilosas, fe-
mininas e cheias de charme? 

Uma francesa sempre é reconhecida, não 
importa em qual país esteja. Elas não precisam 
de silicone nem de cirurgias plásticas no rosto, 
e chegam à maturidade (ainda) mais charmo-
sas e bonitas do que nunca. Podemos dizer que 
em Paris a ditadura da beleza é de dentro para 
fora. Um detalhe... definitivo. 

Verdade também é que, com o jeito eterno 
de menina mulher e uma simplicidade eston-
teante, as parisienses se orgulham do estilo de 
vida francês, no qual a ignorância é inadmissível 

e a individualidade é respeitada. 
o que ocorre com a culinária e o vinho dá-se 

com a moda: a opção é sempre, sempre mes-
mo, investir em qualidade. Principalmente nas 
peças que compõem o vestuário. Elas são adep-
tas do minimalismo (detestam ostentação), de 
poucos e bons acessórios, e de looks sofisti-
cados... naturalmente. Em momento algum se 
mostram descuidadas ou menos femininas. as 
parisienses gostam de moda, sim, mas NÃo são 
vítimas dela. Um dia ainda vou me vestir assim! 

Peças indispensáveis
• lenços, echarpes e cachecóis, presentes
  dia e noite, no frio ou calor
• cardigã de cashmere, em todas as cores
• camisas brancas de caimento perfeito
• calça preta de alfaiataria 
• calça jeans escura sem rasgos
• calça skinny compridas ou capri
• saia lápis preta
• vestido preto básico
• jaquetas acinturadas, em tecidos variados
• blazer preto de alfaiataria
• sapatilha ballerine (sapato padrão
  nas ruas de Paris)
• uma bolsa clássica Chanel, Hermes,
  sem ferragens
• suéter longo em tramas grossas
• pouquíssima maquiagem
• cabelos cuidados, numa desordem elegante
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Conheça os destinos mais procurados 
na primavera holandesa

o mês de maio está repleto de opções turísticas para 
quem deseja visitar a Holanda. Um destino que agrada par-
ticularmente os visitantes na primavera europeia é Keuken-
hof, um dos maiores parques do mundo. Nele, mais de sete 
milhões de bulbos de flores – entre tulipas, narcisos, orquí-
deas e muitas outras – oferecem um aroma único, além de 
cores exuberantes que são um espetáculo para os sentidos. 
a parada das flores, comemorada no dia 3 de maio, também 
é uma opção que enche os olhos: 20 carros alegóricos e 30 
carros decorados com flores percorrem 42 quilômetros, de 
Noordwijk a Haarlem, encantando os presentes.

Mas a Holanda tem mais a oferecer:

CULiNÁria – Para os amantes da gastrono-
mia, o Mercado de Queijo de alkmaar é a prin-
cipal atração da cidade. Toda sexta-feira, a partir 
das 10 horas, os visitantes podem adquirir diver-
sos tipos de queijos que são comercializados da 
mesma forma honrosa que vem sendo feita ao 
longo dos séculos. 

MEMÓria – anualmente, às 20 horas do dia 
4 de maio, os holandeses fazem dois minutos de 
silêncio em homenagem aos civis e soldados que 
morreram no reino da Holanda ou em outras par-
tes do mundo desde o início da segunda Guerra 
Mundial, tanto em guerras quanto em missões de 
paz. Já no dia seguinte, 5 de maio, é a vez do dia 

da Libertação, quando os holandeses 
comemoram a rendição da alemanha 
nazista. 

FEsTiVais – alguns dos eventos 
populares são o Festival Pop do dia da 
Libertação, em Haarlem, e o Festival 
do dia da Libertação, em Wageningen. 
Já o Tong Tong Fair, que acontece há 
quase meio século em Haia, reúne o 
maior conjunto de barracas de comida 
asiática, além de atividades culturais 
que estimulam todos os sentidos. 

Desfrute a estação das 
flores na Holanda
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VisiTa a UM MoiNHo – o se-
gundo sábado de maio (10) é o dia 
Nacional dos Moinhos na Holanda. 
Na ocasião, 950 moinhos de vento 
e de água abrem suas portas aos 
visitantes, e um charme a mais do 
passeio é que a melhor maneira de 
visitar esses marcos holandeses é 
de bike. 

TEaTro – Por um período de 
dez dias (15 a 25 de maio), Utrecht 
se transforma em palco do Festival 
a/d Werf, um festival de artes visu-
ais, música e teatro que, neste ano, 
comemora 29 anos de existência. 

EsPorTE – Entre os dias 27 de 
maio e 9 de junho, a competição de 
vela domina o porto de schevenin-
gen. Quem não quiser se aventurar 
nas águas pode aproveitar os vários 
shows e apresentações ao vivo que 
acontecem o dia todo. 
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Confira a história que envolveu 
o Baile de debutantes da
associada Gisele de Carvalho

a coluna Memória desse mês é especial. 
Trata-se de uma colaboração da associada Gi-
sele de Carvalho, que dividiu conosco as lem-
branças e fotos de sua festa de debutante, re-
alizada na sede avenida do são Carlos Clube 
em 1978.

Leia o depoimento de Gisele de Carvalho: 
o Baile de debutantes era o sonho de dez 

entre dez meninas até a década de 80; Porque 
grande parte (das meninas), como eu, não fre-
quentavam a “boatinha” da sede da avenida 
antes de debutar. o Clube era o local de encon-
tro, das paqueras, das descobertas, era muito 
bom. Grandes bailes, carnavais inesquecíveis; 
o Clube marcou várias gerações.

ser debutante no são Carlos Clube era um 
sonho. Era o maior baile da região, com os con-
vites muito disputados. Em minha turma havia 
vinte e quatro meninas, foi o “último” grande 
baile de debutantes do Clube. Época de ouro, 
com muitas histórias. Muitas coisas boas nós vi-
vemos no Clube, que era nossa segunda casa.

Também quer ter suas fotos e depoimentos 
registrados na revista do são Carlos Clube? Co-
labore com a nossa coluna Memória enviando 
um e-mail para rpsaocarlosclube@gmail.com. 
Participe!

A debutante do SCC
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Bacalhoada
Futebolística
o sábado de aleluia foi agitado no são Carlos Clube. 
ricardinho e banda animaram o público que tam-
bém pôde apreciar um delicioso cardápio que teve 
como elemento central a tradicional bacalhoada. 
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Dancing para Casais
os bailes dançantes mensais do são Carlos Clu-
be estão de volta! o dancing para Casais do mês 
de abril contou com a presença da Banda Mistura 
Paulista, que trouxe aos associados o melhor dos 
ritmos dançantes.
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Páscoa
o almoço para celebrar a Páscoa aconteceu no dia 
13 de abril, no restaurante do são Carlos Clube. 
além do cardápio repleto de pratos temáticos, as 
famílias que compareceram ao sCC puderam as-
sistir à apresentação do músico Mih e participar de 
atividades como a “Caça aos ovos”.
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Exposição
No dia 10 de abril, na sede avenida do são 
Carlos Clube, aconteceu a Exposição de artes 
Plásticas, com as mostras Exótica, de rosana 
del Vale, e Mulher, de Fernando dória. Quem 
foi prestigiar o evento também pode apreciar a 
apresentação do músico andré de souza.
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