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Caros assoCiados

Glaudecir José Passador
Presidente

o dia 31 de maio de 2014 será, de ago-
ra em diante,  marco de uma expressiva 
conquista  do são Carlos Clube. será inau-
gurado o Complexo Esportivo Paulista e rei-
naugurado o Campo Paulista de Futebol do 
são Carlos Clube. Nessa ocasião, as crianças 
que fazem parte das escolinhas de futebol 
do clube irão disputar um campeonato re-
lâmpago, o Torneio José Fernando Porto, in 
memoriam do ex-presidente, homenagea-
do pela sua atuação junto às atividades es-
portivas do são Carlos Clube.

Em junho, as atividades começam com 
o Jantar dos Namorados, no dia 12, quinta-
-feira, animado pelo músico Léo Maia, na 
sede avenida. Em seguida, no dia 14, sába-
do, acontece a tradicional Festa Junina com 
missa às 17 horas, seguida de atrações mu-
sicais como renato Teixeira e sérgio reis, e 

das tradicionais barracas com comidas típi-
cas e fogos de artifício à meia noite.

além dessa programação, o clube vai 
oferecer ao associado condições de assistir 
aos jogos da Copa do Mundo em grupo, de 
modo a que a família toda possa participar.

antecipando, a diretoria Cultural reinicia 
em agosto os projetos sarau e Concertos, rea-
lizados na sede avenida, trazendo música de 
qualidade, em variadas tendências e estilos.

dessa forma, a diretoria Executiva tra-
balha, procurando cumprir a meta de ofe-
recer ao associado as mais variadas opções 
esportivas, culturais e de lazer, fazendo, do 
são Carlos Clube, uma extensão de suas 
próprias casas.

Caros assoCiados
grandes atrações que com certeza agrada-
rão a todos.

No mais, o Conselho deliberativo está 
de portas abertas para todos os associados 
que queiram sugerir, criticar ou mesmo fa-
zer observações sobre o trabalho que vem 
sendo realizado por nós junto ao 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 gostaria de cumprimentar os mem-
bros da diretoria Executiva pelos trabalhos 
que vem sendo executados nos eventos so-
ciais e culturais do nosso amado clube. Te-
mos acompanhado de perto e observado o 
esforço de todos para que o nosso associa-
do seja sempre brindado com grandes es-
petáculos e festas da melhor qualidade.

No dia 31 de maio será a reinauguração 
do campo e reformas executadas no Com-
plexo do Paulista, o que nos deixa muito 
honrados, pois tivemos trabalhado com a 
diretoria Executiva durante toda a obra. 

além disso, gostaríamos de convidar a 
todos os associados para que compareçam 
e tragam suas famílias aos eventos promo-
vidos pelo clube, seja do departamento so-
cial, do Cultural ou do Esporte, pois a agen-
da programada para 2014 está repleta de 
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diretoria Executiva
Glaudecir José Passador
Presidente
ana Claudia de Godoi
diretora administrativo adjunto
Neviton José almas de Jesus
diretor Financeiro
Fábio do Valle sverzut
diretor adjunto Financeiro
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
ana Paula Vieira
assistente de Comunicação
Felipe augusto Bianco do amaral
Estagiário de Comunicação
rP - Fone: 16 3362 6229
rp@saocarlosclube.com.br

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!

alguns associados entraram em contato conosco via email e facebook criticando o layout 
e dificuldades em relação a nosso site. Comunicamos que agradecemos o feedback e já 

estamos com um novo site em andamento que será lançado em breve!

Edição e publicação 
Editora 10 - Fone: 16 3413 4637

sonia Costa (via Facebook)
o Jantar Árabe foi muito agradável, bem decorado e a 

banda muito boa e dançante. o show criou um clima descontraído
 e um glamour familiar que já foi marca dos antigos jantares dançantes 

onde amigos se encontravam para se divertir. o serviço estava muito bom 
e com certeza nos próximos eventos serão maiores ainda. 

Filas são normais em todos os serviços de buffet, o mais importante
 é a qualidade da comida que estava ótima e diversificada. Todos 

estão de parabéns por este clube agradável e amigo
 que está ressurgindo. 

resposta sCC
Muito obrigada pela colocação sonia.  
Quando o associado gosta do evento 

que fazemos, nos dá mais estímulo para 
melhorar o próximo. as críticas 

construtivas também são bem vindas, 
por isso o feedback constante é 

muito importante para nós.
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impecável, a união dos 
músicos sérgio reis e 
renato Teixeira é um 
presente para os fãs da 
tradicional música caipira. 
os artistas contaram em 
entrevista exclusiva ao 
sCC como começaram 
a carreira e essa parceria 
de sucesso. Confira:

Amizade
Sincera

Como foi a sua inserção no mundo da música?
sérgio: a música em geral foi quando eu era me-
nino, eu tive contato com o violão e aí começa-
ram as brincadeiras. o violão é um instrumento 
mais fácil de aprender, mais fácil de carregar e 
meu pai já tocava e foi meu professor. E isso fa-
cilitou bastante.

Quais são suas inspirações para compor?
sérgio: Compor é o momento, uma coisa que 
acontece às vezes nem sempre com você, mas 
com alguém que está vivendo um sentimento e 
isso a gente transfere para a música. isso é bem 
interessante, o cotidiano que vai pra música e 
acaba virando poesia. 
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Por que a escolha da música sertaneja?
sérgio: Quando eu era menino eu gostava de 
sertanejo, do Tonico e Tinoco. Gostava do due-
to, do som da viola, e quando eu gravei o “Me-
nino da Porteira” foi uma coisa muito boa pra 
mim. a partir daí eu tive que assumir a música 
sertaneja, já me vesti de boiadeiro, coloquei o 
chapéu na cabeça, e foi quando eu comecei a 
viajar pelo Brasil, conhecer outras pessoas, o 
modo como eles vivem e pensei “é esse o ca-
minho, as músicas boas,  que falam da natureza, 
é o que eu gosto”. 

Você citou Tonico e Tinoco como uma influên-
cia na sua formação musical. Mas e atualmente?  
Para você quais são os maiores ícones do cená-
rio caipira?
sérgio: Nós temos ainda muita gente boa. as du-
plas antigas estão morrendo e meu maior medo 
é que o sertanejo universitário está deixando 
essa cultura de lado, eles precisam gravar tam-
bém o caipira para que essa cultura não se per-
ca. Mas como ainda tem eu e o renato Teixeira 
(risos) nós somos as pessoas responsáveis por 
manter esta tradição. ainda tem Pedro Bento e 
Zé da Estrada, Cacique e Pagé, mas não é ma-
ciço. o que me deixa muito contente é que em 
todos os lugares que eu vou ainda tem orquestra 

de violeiros com crianças tocando viola. E isso é 
muito legal! Essa tradição tem de ser preservada.

Falando em sertanejo universitário como você 
avalia as bandas atuais?
sérgio: É uma música mais comercial, uma mú-
sica mais dançante e a garotada gosta. Eles são 
bons, fazem coisa boa, com temas interessan-
tes, criam novas gírias que pegam facilmente. 
Fico feliz que tenha espaço para eles, tem lugar 
para todo mundo, com certeza. Mas também 
acho importante manter a tradição do sertanejo 
de raiz. Eu e o renato agora faremos outro pro-
jeto também trazendo músicas boas, músicas 
antigas, o que vai ficar legal. 

E você já fez algumas participações em teleno-
velas. Como foi essa experiência?
sérgio: Fiz quatro novelas, o Paraíso em 1982, 
Pantanal em 90, rei do Gado em 96, o Bicho do 
Mato em 98 e foi muito interessante, pois foram 
novelas que atravessaram as fronteiras do Brasil 
e isso faz com que você fique mais conhecido. 

o que o público pode esperar do show?
sérgio: será uma noite muito agradável. o re-
pertório é muito gostoso, caipira. Espero que as 
pessoas se divirtam muito!
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Você cresceu ao redor de músicos. Mas o que te 
levou a ser músico?
renato: Eu cresci vendo o pessoal em casa to-
cando, minha mãe, meus tios, avós, todo mundo 
tocava,  então eu deixei me influenciar por isso. 
isso é uma coisa que não se escolhe, a vocação 
musical se descobre. Não é uma coisa que se 
programe. 

Qual instrumento que mais chamou a sua 
atenção?
renato: Violão, violão, violão, sempre. E viola 
e piano.

No panorama atual das produções musicais bra-
sileiras, como você avalia as bandas sertanejas?
renato: Quando o Luan santana apareceu, já 
existia sérgio reis, almir sater e um monte de 
gente consagrada na música. Já existia Tarsila 
do amaral, Guimarães rosa... a música caipira 
não tem a cara comercial. a cara do caipirismo 
está muito mais para o Monteiro Lobato. Tem 

muita gente que é importante nesse cenário da 
cultura brasileira. o sertanejo universitário é um 
rotulo que o marketing inventou. agora o real 
movimento do sertanejo, da música do interior 
do Brasil, esse não tem volta. os novos Chicos 
Buarques, Caetanos, virão dessa música do in-
terior.  o Luan santana tem uma música regio-
nal. a música caipira não, a base dela é a balada 
e a balada que é a música universal. 

isso te inspirou a criar a música “rapaz Caipira” 
que é uma crítica a atual música sertaneja?
renato: ainda existe um preconceito muito forte 
contra os caipiras, alguns caras que tiram sarro 
achando que o caipira é imundo, o que é um 
absurdo. o maior humorista brasileiro se cha-
ma amácio Mazzaropi, o resto é humorista eu-
ropeu, americano. o humorista brasileiro é ele. 
Você pode citar um Tiririca que é um humorista 
brasileiro, você pode falar de outros persona-
gens, mas o máximo é o Mazzaropi. o verdadei-
ro caipira, na verdadeira essência.
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o que te inspira nas suas composições?
renato:  Fui criado em Taubaté com uma fa-
mília musical,  a música está no nosso dNa e 
sempre tudo o que vivi foi em relação à música. 
Para as composições, tudo serve de inspiração. 
Eu ia muito a aparecida do Norte para ver ca-
samento, batizados porque eu morava perto,  e 
em minhas idas, a minha relação com a cidade 
me inspiraram muito. o melhor da música é que 
você pode inventar o mundo e essa liberdade 
não tem preço!

Quais são os maiores ícones do cenário musical 
brasileiro?
renato: Tonico e Tinoco, Mazzaropi, Guimarães 
rosa, Monteiro Lobato, Tarsila do amaral, almir 
sater e sérgio reis.

Falando em sérgio reis, você vai se apresen-
tar aqui juntamente com ele. Como que se deu 
essa parceria?
renato: Eu conheço o sérgio há muitos anos, 
são mais de 30 anos em atividade e nos torna-

mos amigos fora do mundo musical. Ele é um 
amigo querido e a gente sabia que uma hora 
tocaríamos juntos. E quando subimos ao palco 
juntos, foi muito legal. Nos damos bem, o clima 
foi bom e assim, decidimos lançar um disco. 
deu a maior febre, ganhamos prêmios, foi cam-
peão de vendas e eu me sinto muito bem traba-
lhando com o sérgio! é uma pessoa que tenho 
enorme respeito e carinho. Foi sopa no mel!

Quais são as suas expectativas para o show?
renato:  o nome do show é amizade sincera e 
eu e o sérgio somos cantores do interior. Can-
tamos a sua cidade. E para mim existem dois ti-
pos de música: a música que te convida a sair de 
casa, como baladas, axé, carnaval e tem músicas 
que você leva pra dentro da sua casa: para ouvir 
com a família,  que mexe com seus sentimen-
tos... e essa é a música que as pessoas vão ouvir. 
Nos esforçamos muito para que seja um bom 
show. E vamos continuar com um próximo dis-
co. Tenho certeza que as pessoas vão se iden-
tificar muito, vão lembrar da infância, parentes...
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27/06 – Vinil 78
o grupo com mais de vinte 
anos de experiência no 
cenário musical, tem como 
repertório o flashback, 
passando pelas décadas 
de 60, 70, 80 e 90 com 
a proposta de reviver e 
celebrar junto ao público as 
grandes músicas de artistas 
que marcaram época no 
Brasil e no mundo.  “Vinil 
78” é formado por andréia 
dolacio (vocais); denis 
rogeh (teclados, guitarra, 
violão e vocais); Luciano 
(baixo e vocais) e Marinho 
(bateria e vocais). 

06/06 – Pedro Victor 
e Mariana 

os irmãos nascidos em 
são Carlos cresceram 

ouvindo modas sertanejas e 
acompanhando intermináveis 

rodas de viola dentro de 
casa. incentivados pela 

família, muitos deles 
músicos, resolveram então 

dar continuidade à geração. 
Há aproximadamente 
seis anos, fizeram sua 

primeira apresentação em 
uma quermesse, o que os 

incentivou a prosseguir com 
determinação, talentos e 

sonhos. a dupla busca em cada 
show apresentar um repertório 

eclético, agradando aos mais 
variados gostos.

Música ao Vivo no Bar do Bosque
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Entre os dias 1 e 3 de maio, Mococa (sP) foi 
cenário do “XXi Troféu KiM Mollo de Natação” 
e o integrante da equipe do são Carlos Clube 
Gabriel Mattos Ferretti,  conseguiu índice para 
participação do Campeonato pelo terceiro ano 
consecutivo.

segundo a Técnica Katia L Balassa Jacques, 
Gabriel fez uma excelente prova baixando seu 
tempo e conseguindo a medalha de prata na 
prova dos 100 m nado peito.

a Próxima etapa será o Campeonato Paulis-
ta de Natação que acontece entre os dias 6 e 8 
de junho em são Paulo, onde Gabriel disputará 

o atleta Henrique sacomano Nasser re-
presentado pelo são Carlos Clube e Prefeitura 
Municipal de são Carlos, conquistou quatro me-
dalhas de ouro e uma de prata no Campeonato 
Brasileiro de Natação Paralímpico denominado 
“Circuito Brasil Caixa Loterias”.

a competição aconteceu em são Paulo, no 
sport Club Corinthians Paulista, onde ricardo 
obteve um excelente resultado:

•  50m livre – medalha de ouro
•  100m livre – medalha de ouro
•  200m livre – medalha de ouro
•  150m medley – medalha de ouro
•  50m costas – medalha de prata. 

seu treinador ricardo Colombo contou que 
nas provas de 200m livre, 150m medley e 50m 
costas, o atleta conquistou os melhores tempos de 

XXI Troféu
Kim Mollo
de natação

SCC conquista OURO
no Campeonato Brasileiro de
Natação Paralímpica

duas provas com bastante chance de medalhas.  
Parabéns ao Gabriel, a Técnica e ao são Carlos 
Clube. Estaremos na torcida!

sua carreira. “Houve uma evolução nos seus re-
sultados, o que é reflexo de seu treinamento per-
sistente e melhoramento técnico”, comemora. 
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a dança que contagiou o universo das academias do 
mundo todo chegou ao são Carlos Clube. a Zumba dança 
aeróbica de ritmos latinos e festiva, será ministrada pela pro-
fessora Luciane Peronti (loira).

a professora revela que se interessou pela aprendiza-
gem da Zumba, pois além de ser adepta à prática aeróbica, 
a modalidade é uma novidade que proporciona muita alegria 
aos praticantes. “a zumba é uma aula gostosa, recomendada 
para todos os níveis e idades. os movimentos são simples e 
fáceis de aprender, além de muito divertidos. a prática alivia 
o stress e traz diversos benefícios para saúde”. 

Luciane explicou em entrevista, que a prática de qualquer 
treino aeróbico, traz benefícios cardiovasculares e tonifica-
ção corporal. “a aula de Zumba tem movimentos que tra-

balham o glúteo, pernas, braços, abdominais e o músculo 
mais importante – o coração. a dança é novidade 

aqui no Clube e os alunos já estão procurando 
ansiosos pelo lançamento da aula, que tenho 

certeza que vai ser um sucesso”, comemora. 

HisTÓria –  a modalidade foi criada 
por alberto Perez “Beto” instrutor de ae-
róbica e coreógrafo em sua cidade natal 
de Cali, Colômbia.

Um dia, ele esqueceu as músicas 
para sua aula. Como opção, pegou 

algumas fitas de música que tinha 
em sua mochila, com mistura de 

suas canções favoritas – salsa la-
tina tradicional e merengue. 

ao ensinar com ritmos to-
talmente diferentes, os alunos 
adoraram. Com isso, ele levou 
o conceito para outras aca-
demias, reuniu parceiros co-

merciais e assim surgiu a aula 
fitness. 

Novidade no SCC 
Zumba queima calorias
de forma divertida

Luciane Peronti (loira) conta que os 
movimentos são simples e divertidos
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seg e Qua
17h45 às 18h15 JUMP infantil
18h15 às 19h00 ZUMBa (a partir de 12 anos)
19h00 às 20h00 Localizada
Ter e Qui
18h15 às 19h15 Localizada
19h25 às 20h00 JUMP

LoCaLiZada - 2 aulas na semana, com 60’ 
de duração , sendo uma vez na semana exercí-
cios localizados gerais que melhoram a resis-
tência Muscular Localizada e a outra vez da se-
mana exercícios localizados gerais intervalados 
com exercícios aeróbicos.

JUMP iNFaNTiL - 2 aulas na semana, 30’ de 
duração,mesmos benefícios do Jump, para alu-
nos de 9 a 14 anos.

JUMP - 2 aulas na semana, com 35’ de du-
ração, é uma aula muito divertida, realizada em 
mini trampolins, que proporciona um treina-
mento cardiovascular e queima calórica.

ZUMBa - 2 aulas na semana, 45’ de duração, 
é uma aula de dança-ginástica com ritmos lati-
nos. É divertida, diferente, fácil e eficaz !!

Descrição Das aulas :
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Torneio de Duplas Sorteadas

TÊNIS
Nos dias 26 e 27 de abril foi realizado o Tor-

neio de Tênis de duplas sorteadas.
o Torneio contou com a participação de 19 

duplas, divididos em categoria a e B.
as duplas ficaram bem equilibradas deixan-

do o torneio disputado do começo ao fim.
Na final categoria B, os tenistas denilson e 

Valmor venceram roseli e Lorenço.

Na final da categoria a, os tenistas red e Pe-
dro Varoto venceram Thales e rafael Migliati.

No sábado, após o términos das primeiras 
rodadas, foi realizado um churrasco de confra-
ternização do torneio.

a coordenação do tênis gostaria de agrade-
cer ao tenista Horácio Mira que se esforçou para 
que o Churrasco acontece-se.

Torneio de 
Duplas Formadas

Em junho, nos dias 21 e 22, será realizado o torneio de duplas Formadas.
as inscrições podem ser feitas até o dia 18 de junho no departamento de 

Esportes ou nas Quadras de tênis. Favor procurar Vinícius.

dupla sorteada - Cat. a - Campeões red e Pedro 
Varoto - Vice-Campeões Thales e rafael Migliati

dupla sorteada - Cat. B - Campeões - denilson e 
Valmor - Vice-Campeões - Lorenço e roseli
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um marco histórico

Construído em 1926 no local onde funcio-
nava o Hipódromo que existia em são Carlos 
desde 1913, o espaço era palco de corridas de 
cavalo e partidas de futebol.

inicialmente, o são Carlos Clube funciona-
va próximo e em 1951, o presidente romeu 
santini celebrou a fusão com o Paulista Esporte 
Clube. Foi um ato histórico, pelo qual o Clube 
incorporou os bens que pertenciam ao Paulista, 
consolidou o seu nome e definiu os rumos de 
seu futuro. 

o final feliz dos entendimentos para a união 
dos dois clubes foi sacramentado no dia 21 de 
março, no Cartório do 1o ofício de Notas e ane-
xos, perante a escriturária Maria Eulália Botelho de 
Moraes salles. No ato, o são Carlos Clube esteve 
representado pelo presidente, romeu santini e 
pelo secretário Geral, Luiz Valentie de oliveira. 

Pelo Paulista Esporte Clube compareceram 
o presidente, douvidor Cunha e o secretário 
Geral, José dos santos. a formalidade foi pre-
cedida do sinal verde das duas diretorias, que 
concordaram com os termos da fusão. 

o novo clube passou a ser o são Carlos Clube. 

a fusão permitiu o início da sede de cam-
po e deu consistência à estrutura que o Clube 
possui nos dias de hoje. Um trabalho que todos 
reconhecem como fruto do entusiasmo do pre-
sidente santini, que de imediato, iniciou uma 
série de obras na área encampada. 

Foi de iniciativa dele a mudança de posicio-
namento do campo de futebol, a construção de 
arquibancadas cobertas e descobertas.

Para o historiador e pesquisador da Funda-
ção Pró Memória Julio Ósio a cidade abrigar um 
Estádio é de uma notoriedade estimável no ce-
nário esportivo e cultural.  “Esse tipo de espaço 
possui uma raiz cultural à sociedade brasileira 
e a são-carlense. isso dá a continuidade e de-
senvolvimento dessa histó-
ria. agora está em um novo 
momento, com uma nova 
fase estrutural, e esse cami-
nho está sendo continuado 
pela cidade e pelo são Car-
los Clube, que possui notória 
participação cultural e es-
portiva na cidade”. 
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Vista aérea do Estádio do Paulista no início da década de 50
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Blog: liaestevao.
blogspot.com

Comprimento miDi:  
você já sabe como usar?

Nem curtos, porque não combinam com as 
estações frias, nem longos. os vestidos e saias 
para este inverno estão em comprimento midi, 
um clássico da moda nos anos 50. Comporta-
do, elegante e feminino, as saias ficam cerca de 
quatro dedos abaixo do joelho, podendo chegar 
até o tornozelo. Chiquérrimo! 

devo acrescentar, porém, que ainda mui-
tas mulheres não arriscam usar essa proposta 
no dia a dia. Por um lado, elas temem o terrível 
efeito achatador que, dizem, a tendência causa. 
Por outro, convenhamos, é sempre muito as-

Verdade é que não existem restrições para o uso de vestidos e saias midi: mulheres 
altas, baixas, todas podem usar o comprimento na boa. afinal, com alguns truques, 
sempre é possível minimizar um ou outro probleminha. Confira algumas dicas:

sustador sair da zona de conforto, e se aventurar 
por caminhos menos óbvios. ainda mais quan-
do se trata de inovar/diferenciar as produções 
habituais. 

Mas você sabia que basta uma escolha mais 
fashion para separar mulheres estilosas (e co-
rajosas) das demais? Pois é... Vamos ser ele-
gantes, sim, conformistas, jamais! 

Minha proposta para este mês é, simples-
mente, dar um chega prá lá na mesmice coleti-
va. Mostre que você é um reflexo do que há de 
mais in na moda. 

• as baixas devem apostar em peças logo abaixo 
do joelho, para não encurtar a silhueta, e sem-
pre com sapatos de salto alto, de preferência na 
cor nude. altas agregam ao visual sofisticação, 
delicadeza, e charme, com um comprimento 
pouco acima do tornozelo. 

• E quem está acima do peso ou tem quadril lar-
go? a dica é optar por modelagens na forma de 
a, e também nos tecidos fluidos. Embora os mo-
delos mais vistos atualmente são o godê e o eva-
sê, dê chance à saia midi reta para compor looks 
prá lá de charmosos com ou sem estampas.  

• a saia midi fica legal com blusinhas mais se-
quinhas, ou ligeiramente folgadas, desde que 
a cintura esteja marcada. Ela também combina 
perfeitamente com top cropped. se quiser usar 
com camisa, prefira por dentro da saia. 

• alongue a silhueta com r do que decotes em 
“V” e looks monocromáticos. 

• Lembre-se de que na moda não existe o certo 
e o errado. Existe atitude! 
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Grécia é um dos destinos 
mais procurados pelos casais 
apaixonados

de passeios históricos, passando por belas 
praias mediterrâneas e uma culinária toda parti-
cular, os casais que escolherem a Grécia como 
destino não vão se decepcionar. 

Entre cidades como atenas, Míkonos e Creta, 
que são algumas possibilidades ao visitante, as 
ilhas Egéias são as mais procuradas para curtir a 
dois. Com uma arquitetura única, o mar Egeu de 

t
u

r
is

M
O ViVa o amor 

no paraíSo 
HelêniCo

águas cristalinas, pode ser apreciado com um 
belíssimo pôr-do-sol como cenário. 

a ilha de santorini muito procurada no mês 
de junho devido o clima ameno e sem chuvas, 
promete agradar a todos os sentidos dos casais 
apaixonados: os olhos ficarão admirados com 
as paisagens poéticas; o olfato jamais esque-
cerá os deliciosos cheiros que as flores e ali-
mentos exalam a cada esquina; o paladar se 
aguçará com a saudável e deliciosa culinária 
mediterrânea e os ouvidos gravarão o som típi-
co do bouzuki instrumento que é muito comum 
na região. 
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alunos da oficina de artes presentearam suas 
mães com trabalhos realizados em sala de aula: ban-
deja de madeira decorada com seus desenhos, imã 
de geladeira (coração), e cachepô de madeira com 
flores de seda, muito lindos!

a oficina de artes unindo o útil ao agradável. Por 
isso, você, pai e mãe, não perca tempo, matricule seu 
filho e confira a diversidade das técnicas artísticas 
que seu clube oferece através das artes.  

Dia das Mães
na Oficina de Artes
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MÚsiCa
Para os amantes da música instru-

mental, o Cd “Black sands” (2010), 
é o quarto álbum estúdio do inglês dJ 
BoNoBo. Com 12 faixas, o artista faz 
interessantes composições eletrônicas 
com diversos instrumentos como violi-
no, piano, baixo, guitarra, bateria, clari-
netas que harmonizam- se docemente 
à sonoridade que pode ser apreciada 
em diversas ocasiões.

LiVro
Um misto de melancolia, doçura, filosofia e di-

versão.  John Green em seu livro “a Culpa é das 
Estrelas” conta a história de um amor verdadei-
ro. Hazel é uma paciente terminal. ainda que por 
um milagre da medicina, seu tumor se encolheu 
bastante – o que lhe dá a promessa de viver mais 
alguns anos – o último capítulo de sua história foi 
escrito no momento diagnóstico.

Mas em todo bom enredo há uma reviravolta, e 
a de Hazel se chama augustus Waters, um garoto 
bonito que certo dia aparece no Grupo de apoio 
a crianças com câncer. Juntos, os dois vão preen-
cher o pequeno infinito das páginas em branco de 
suas vidas. a trama foi para as telonas e a estreia 
será no mês de junho. 

FiLME
Entrando no clima do mês mais romântico 

do ano, uma boa sugestão para assistir a dois 
é o longa “antes do amanhecer”, uma história 
de dois estranhos que se conhecem em uma 
viagem de trem, e, após um breve papo deci-
dem descer e conhecer a cidade de Viena. Em 
meio a muita conversa, o interesse e química 
entre Ethan Hawke e Julie delpy  cresce, e, a 
partir disso uma grande história de amor que, 
dependendo da crença do espectador, pode 
durar apenas um dia.
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os pratos típicos de toda Festa Junina fazem 
parte da tradição, importante festa da cultura 
popular brasileira. doces, salgados e bebidas re-
lacionados, principalmente, à cultura do campo 
e da região interior do Brasil. Podemos destacar 
que muitos cereais (milho, arroz, amendoim) 
estão na base de grande parte das receitas des-
tas comidas. o côco também aparece em mui-
tas receitas, principalmente nos doces.

apesar de calóricos, não é preciso abdicar 
destes prazeres. É totalmente possível sabore-
ar estes alimentos sem comprometer o peso. o 
segredo é consumi-los com moderação e fazer 
trocas inteligentes de alguns ingredientes para 
reduzir o valor calórico dos pratos.

Por exemplo: Trocar o creme de leite e lei-
te condensado pelas versões light ou de soja, 
o leite integral pelo desnatado, a farinha de tri-
go refinada pela integral e diminuir as quanti-
dades de açúcar e gordura. Para pessoas que 
sofrem com diabetes e estão acima do peso 
recomenda-se trocar o açúcar por adoçantes 
próprios para receitas que vão ao forno ou 
fogão. o arroz doce pode ser feito com arroz 
integral, leite de soja, adoçante e canela. o 
romeu e Julieta, por exemplo, também pode 
ficar menos calórico ao escolher a geléia de 

goiaba diet (1 colher de sopa = 68 calorias) 
e queijo minas light (1 fatia pequena de 20g 
= 28 calorias).

a espiga de milho cozida ou assada é uma 
das opções juninas mais magras- 132 calorias, 
mas se for acrescentado a manteiga o valor ca-
lórico já se eleva muito. o ideal é substituir pelo 
fio de azeite de oliva, que é mais saudável e 
ajuda a equilibrar o índice glicêmico. Vale res-
saltar que o milho é um alimento rico em fibras, 
destacando-se por elevado teor de vitamina a, 
C, folato, tiamina, potássio e ferro.

o amendoim apesar de ser classificado como 
um tipo de noz, é considerado uma leguminosa 
rica em vitamina E, C, potássio, magnésio, ferro, 
cálcio, zinco e fibras, porém muito cuidado: a pa-
çoca e o pé de moleque, juntamente com a maçã 
do amor, são os grandes vilões, pois são prepara-
dos com grande quantidade de açúcar. Por isso,  
devem ser consumidos com mais moderação 
ainda. 100 g de pé de moleque tem quase 500 
calorias. 30 g de paçoca tem 150 calorias e 1 
maçã do amor chega a passar das 400 calorias. 
Por isso, se estiver de dieta, fique atento(a)!

THEarLENE aLVEs BoTELHo
Nutricionista 
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• arroz doce
• Bolo de Milho Verde
• Baba de moça
• Biscoito de Polvilho
• Pipoca
• Curau
• Pamonha
• Canjica
• Milho Cozido
• Quentão (bebida feita com
  gengibre, pinga e canela)

• suco de milho verde
• Biscoito de Polvilho
• Batata doce assada
• Bolo de Fubá
• Bom-bocado
• Broa de Fubá
• Cocada
• Cajuzinho
• doce de abóbora
• doce de batata-doce
• Maria-mole

• Pastel Junino
• Pé de moleque
• Pinhão
• Cuscuz
• Quebra Queixo
• Quindim
• rosquinhas de são João
• Vinho Quente
• suspiro
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Modo dE PrEParo:
Bata tudo no liquidificador: o caldo de carne, 
o amido de milho e a xícara de pinhão. refo-
gue a cebola. Coloque o caldo, o restante do 
pinhão e tempere. deixe engrossar e acres-
cente o creme de leite.

iNGrEdiENTEs 
• 5 xícaras de caldo de carne
• 3 colheres (sopa) de manteiga
• 1 xícara de pinhão passado no liquidificador
• 1/2 cebola ralada
• 4 colheres (sopa) de amido de milho
• 1 lata de creme de leite
• 1 xícara de vinho branco seco
• 3 xícaras de pinhão cozido e picado
• noz moscada e sal a gosto
• 1 pitada de orégano
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OsoPa De 
Pinhão

chá Da tarDe Junino

dia 25 de junho (4a feira)
Horário: 14h30 - restaurante - sede de Campo
“sorTEios dE VÁrios BriNdEs”
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Feijoada no SCC
Muito samba e feijoada proporcionaram uma 
tarde muito agradável para quem veio ao 
Clube no dia 3 de maio. Confira os cliques!
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Jantar Árabe
Um delicioso jantar com comidas típicas e 
decoração árabe foi feito especialmente para 
as mães do sCC. Confira quem frequentou 
essa noite especial!
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Recital de Piano
a sede avenida foi palco de um brilhante 
recital apresentado pelo pianista Eduardo 
santangelo que tocou obras de grandes 
nomes da música erudita.
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Boatinha In Black
Muita gente bonita e animada compareceu no 

retorno tão esperado da Boatinha. Confira os 
cliques da noite!
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Música ao Vivo
Confira os associados que prestigiaram as 
apresentações musicais do evento “Música no 
Bosque” do mês de maio
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