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CAROS ASSOCIADOS
Estamos chegando ao �m de 2014 e podemos 

dizer, sem medo de errar, que a Diretoria Executiva 
conseguiu realizar trabalhos importantes, que 
certamente bene�ciaram os associados, de modo 
geral. A piscina, muito importante nesta época do 
ano, passou por reformas necessárias e voltou a ser 
usada com segurança. Outros reparos foram e ainda 
serão feitos neste ano. A reforma da cozinha do Clube 
teve início em outubro e ainda não tem data determi-
nada para ser concluída, dadas as condições em que 
se encontra. Já a pista de atletismo será inaugurada 
no �nal de dezembro.

As atividades sociais trouxeram satisfação aos 
responsáveis pela organização e aos associados que 
compareceram ao Baile de Gala, em comemoração 
aos 70 anos do São Carlos Clube, ao Baile do Havaí, ao 
Baile Branco e à apresentação dos grupos Ga�eira de 
Luxo e Demônios da Garoa, no Bar do Bosque. Além 
disso, às sextas-feiras, o Música ao Vivo, no Bar do 
Bosque, tem contado com a participação de um 
número cada vez maior de associados. A Diretoria 
Social, já pensando em 2015, informa que o Carnaval 
da Família será realizado nos mesmos moldes do ano 
passado.

A Diretoria Cultural manteve seus projetos 
mensais � Saraus e Concertos na Sede Avenida �, 
apresentando os mais variados gêneros musicais e 
música erudita de qualidade, comandados por 
excelentes pro�ssionais. Atendendo à solicitação do 
público, foi reapresentado o Sarau de Tangos e 
Boleros, com o Grupo Hector Costita. Na área de 
música erudita, pianistas como Fábio Godoi, Eduardo 
Santangelo, Paula Crnkovic e Eudóxia de Barros 
encantaram com seu virtuosismo, em performances 
memoráveis. E em atenção ao pedido do público, 
Eudóxia de Barros voltou a tocar na Sede Avenida, em 
novembro, encerrando as atividades culturais de 
2014. 

Agradecemos aos associados, razão de nossos 
esforços para tornar o São Carlos Clube um local cada 
vez mais aprazível, por todo o apoio que nos têm 
dado, e nos comprometemos, desde hoje, a manter o 
ritmo desse trabalho em 2015. Desejamos a todos 
Feliz Natal e Bom Ano Novo!

Glaudecir José Passador
Presidente

Ao término de mais um ano, nós do Conselho 
Deliberativo desejamos à Diretoria Executiva, 
Associados e Funcionários do São Carlos Clube um 
Feliz Natal e um Novo Ano repleto de prosperidade e 
realizações positivas. 

Agradecemos a todos que participaram das 
propostas e da votação de nossa Reforma Estatutária, 
como determina o artigo 128 do Estatuto Social. A 
participação e o auxílio na construção de nossas 
propostas são fundamentais, e estamos à disposição 
para eventuais esclarecimentos, sugestões e críticas. 
Contamos sempre com o apoio de todos para que 
nosso salto de qualidade seja permanente e atenda às 

expectativas dos Associados. 

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
2ª Secretária

CAROS ASSOCIADOS
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Diretoria Executiva                                                 
Glaudecir José Passador
Presidente
Fúlvio Temple de Moraes
Diretor Administrativo
Ana Claudia de Godoi
Diretora Administrativa Adjunta
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
2ª Secretária
Conselho Fiscal
Dimas Antônio Alves de Figueiredo
Presidente
Valdir Gonçalves Mendes
1º Membro Efetivo
Renato Paschoal Neto
2º Membro Efetivo
Revista do São Carlos Clube
Ana Paula Vieira
Assessora de Relações Públicas
Diego Carlos Bertolino
Assistente de Design I
Felipe Augusto Bianco do Amaral
Estagiário de Comunicação
Daniele Merola
Estagiária de Relações Públicas
Ana Tereza de Pádua Oliveira
Estagiária de Relações Públicas

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!

DEZEMBRO de 2014

Katia Antunes via facebook:
Muito bom os dois conjuntos

(Ga�eira de Luxo e Demônios da Garoa).
Parabéns, Glaudecir!

Adilson Gonçalves Corrêa
via facebook:

O evento do Demônios da Garoa
estava excelente. Parabéns! 

Resposta do São Carlos Clube
Agradecemos as constantes avaliações que os

associados têm nos dado. Estamos
sempre à disposição para atender às sugestões,

críticas e elogios por meio do e-mail
ouvidoria@saocarlosclube.com.br

Departamento de Relações Públicas e Comunicação
(16) 3362-6229  - rp@saocarlosclube.com.br Revisão: Dirlene Ribeiro Mar�ns



21/12
às 10h

no Campo de Futebol
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Como você avalia o ano de 2014? 

Glaudecir: O ano de 2014 foi um sucesso, 
graças à equipe que tenho. Tenho diretores 
responsáveis, idôneos, que se comprometem e 
trabalham pelo São Carlos Clube, sempre com o 
intuito de fazer o melhor para os associados. 

Neste ano investimos na parte social com 
grandes eventos. Nos eventos culturais pude-
mos prestigiar gratuitamente artistas conceitua-
dos. Em obras destaco a reinauguração do 

Estádio do Paulista, a troca dos �ltros das 
piscinas, troca da parte elétrica nos vestiários da 
piscina, a reestruturação da cozinha e do poço 
artesiano, a readequação da Sede Avenida e 
uma série de obras eventuais que são necessári-
as no dia a dia. Posso dizer que investimos 
muito, em todos os segmentos. Por isso, sou 
muito grato a minha equipe de diretores e 
funcionários que se empenham para a constru-
ção de um clube cada vez melhor. 

Lisandro Augusto Ribeiro do Amaral, presidente do Conselho Delibera�vo,
e Glaudecir José Passador, presidente do São Carlos Clube,

falam em entrevista exclusiva à  Revista do São Carlos Clube
sobre a avaliação do ano de 2014 e perspec�vas futuras

Parceria de SucessoParceria de Sucesso
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Como foi a sua inserção como colabora-
dor do Clube?

Glaudecir: Primeiramente fui Diretor 
Adjunto Jurídico durante a gestão do Celso 
Porto. Em seguida, fui Conselheiro algumas 
vezes, Vice-presidente do Conselho e por duas 
vezes Presidente do Conselho. Tudo aconteceu 
muito rápido e foi muito satisfatório. 

De que forma essas experiências te 
ajudaram na gestão atual?

Glaudecir: Isso me deu conhecimento do 
Clube. Me ajudou a construir relações e pautou 
positivamente na escolha dos diretores e equipe 
que tenho hoje.

Antes disso como era o seu envolvimento 
com o SCC?

Glaudecir: Apenas como sócio. Pouco 
frequentava o Clube e confesso que foi uma 

surpresa o convite e quando fui eleito 
Conselheiro. 

Qual é o sentimento de representar um 
clube que já tem 70 anos de história e é 
muito prestigiado em São Carlos?

Glaudecir: Tenho muito orgulho. Mesmo 
muitas vezes deixando nossa vida pro�ssional 
de lado para se dedicar às necessidades que 
surgem, é algo muito satisfatório e compensa-
dor.

Quais são suas perspectivas para 2015?

Glaudecir: Continuar meu trabalho. 
Continuar nossos projetos trabalhando de 
forma correta, idônea, transparente e acima de 
tudo buscar sempre o melhor para os associa-
dos.

Como era sua participação no São Carlos 
Clube antes de ser colaborador?

Lisandro: Eu nasci em 1958, meu pai era 
sócio do Clube e eu também fui sócio. Passei 
toda a minha infância e as coisas aqui eram bem 
diferentes.

Um momento que marcou muito essa 
época foi a inauguração da piscina semiolímpi-
ca. Tinha uma moçada ansiosa em volta da 
piscina aguardando o padre benzê-la. Quando 
ele disse: �Pode pular!�, todos pularam de uma 
vez e foi uma grande festa. 

Para chegar ao campo de futebol era 
necessária uma boa caminhada. Tínhamos que 
atravessar uma grande área de matagal... foram 
bons momentos e passei boa parte da minha 
vida aqui.

De que forma iniciou as atividades no 
clube?

Lisandro: Minha participação dentro da 
administração do clube começou em 2005, 
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Na época concorri e �quei como suplente. Logo 
em seguida o Estevam Muzkat entrou como 
Presidente Executivo e me convidou para ser 
Diretor Administrativo Adjunto (2005 a 2007).

Quais foram os principais trabalhos 
realizados na época?

Lisandro: O Estevinho fez, na minha visão, 
uma excelente administração. Ele basicamente 
colocou toda a parte administrativa/�nanceira 
em dia. Tivemos alguns problemas que ele 
conseguiu resolver. Em termos de obra, ele fez a 
reforma do estacionamento 1, que foi muito 
importante para o Clube. Essa experiência foi 
muito boa porque o Estevam sempre foi uma 
pessoa muito democrática, ouvia todos os 
diretores. Isso foi uma experiência muito boa pra 
mim.

Você descreveu um dos momentos mais 
significativos desse seu trabalho com o 
Estevam. E agora, nesta gestão do 
Glaudecir, quais foram as conquistas mais 
significativas?

Lisandro: Também acho que o Glaudecir 
tem feito um excelente trabalho à frente da 
Diretoria Executiva, e eu, como presidente do 
Conselho, tento dar o suporte necessário para 
ele continuar realizando um bom trabalho.  

Para quem não conhece, quais são as 
funções do Conselho Deliberativo? 

Lisandro: O Conselho Deliberativo tem 
amplos poderes, cabe a ele conceder títulos 
honorários e beneméritos, �scalizar as contas da 
Diretoria Executiva, entre outros.  O Conselho é 
um órgão muito importante para o bom posicio-
namento do SCC.

Qual é a sua avaliação do ano de 2014?

Lisandro: Foi um bom ano para o São 
Carlos Clube. A parte �nanceira está em dia, as 
obras e manutenções estão sendo realizadas. 
Julgo um ano muito produtivo para o Clube.

E as perceptivas para 2015?

Lisandro: São as melhores. Na última 
reunião do Conselho, o Glaudecir expôs que 
pretende fazer a brinquedoteca, então, acho 
que vai ser uma estrutura muito importante 
para as mães com �lhos pequenos. Nossas 
expectativas são muito boas. 

Como você se sente fazendo parte da 
história de um clube que é prestigiado na 
cidade e já tem 70 anos de história?

Lisandro: É uma grande responsabilidade, 
mas ao mesmo tempo muito prazeroso. Como 
havia dito, o São Carlos Clube fez parte da 
minha vida e poder colaborar com a continuida-
de dele in�a meu ego. (F
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Dançaterapia
Sarau de
Dançaterapia
celebra a Arte do Movimento
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A Diretoria Cultural do São Carlos Clube 
reunirá alunos dos cursos de Dançaterapia e 
Reeducação Postural, ministrados pela MS 
Nara Vieira, no dia 11 de dezembro, quinta-
feira, das 16 às 18 horas, na Sede Avenida. 

O objetivo do encontro é celebrar a 
amizade, a saúde e o convívio dos alunos, 
nesse espaço aberto para a arte do movimento 
e da expressão corporal, em 
que se utilizam dança, música, 
poesia e arte visual. 

Todos esses elementos 
são essenciais para trazer 
alegria, saúde e entusiasmo às 
pessoas, melhorando sua 
relação com o mundo em que 
vivem e consigo mesmas. 
Vinícius de Moraes, poeta 

conhecedor da alma humana, ensinou que: " A 
vida é a arte do encontro, embora haja tanto 
desencontro pela vida...".

Nara Vieira é a responsável pela organiza-
ção das atividades e contará com a colaboração 
da pianista Maria Inez Botta, que executará as 
músicas cantadas pelos part ic ipantes. 
Momentos de delicadeza e paz!



Acredito que o interesse e o gosto pelas 
artes e pelas letras vieram prontos em minha 
bagagem, desde o nascimento. Não foi 
aquisição posterior. Livros, música, dança, 
cinema, teatro e outras atividades culturais 
sempre �zeram parte da minha vida. Música e 
cinema são minhas maiores paixões.

O engajamento com a programação 
cultural começou em maio de 1989, quando 
aceitei o convite do presidente Paulo 
Nunes para ser diretora cultural do 
São Carlos Clube. A diretoria 
executiva da época não tinha um 
projeto já elaborado para esse 
setor, até então desativado. 
Confesso  que não sab ia 
exatamente o que e como seria 
essa atividade. Em setembro 
desse mesmo ano, comecei 
a  t r a b a l h a r  c o m o 
p r o g r a m a d o r a  d e 
eventos culturais do 
Centro Cultural da 
USP, o que ampliou 
minhas possibilida-
des de aprendizado. 
São Carlos Clube e 
U S P  � z e r a m 
eventos memorá-
veis, em parceria. O 
mais importante foi 
uma exposição das 
� M u l a t a s � ,  d e  D i 
Cavalcanti. Depois da 
admin i s t ração  de 
Paulo Nunes, perma-
nec i  como di retora 
cultural das administra-

ções de Paulo Roberto Gullo, Antonio Mário 
Silva e Joao Paulo Porto de Toledo. Fui a primeira 
mulher eleita e, posteriormente, reeleita 
conselheira do Clube. Deixei a diretoria cultural 
em 2003, e voltei em 2013, convidada pelo 
presidente Glaudecir José Passador.

Atualmente, a diretoria cultural desenvolve 
dois projetos musicais: Saraus e Concertos, além 
de Exposições de Artes Plásticas, e mantém a 

Escola de Arte Infantil e os Cursos de 
Dançaterapia e RPG. Acredito que as 

a t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  e m 
2013/2014 agradaram o público, 
que prestigiou os eventos com 
entusiasmo e assiduidade. O 
São Carlos Clube, especial-
mente sua Sede Avenida, 
sempre foi palco de eventos 

culturais importantes, desde 
sua fundação, há 70 

anos. 

O  t r a b a l h o 
desenvolvido pela 
d i r e t o r i a  q u e 
represento tem por 
meta garantir que 
e s s a  t r a d i ç ã o 
permaneça e seja 
p r e s e r v a d a , 
r e s p e i t a d a  e 
mant ida  pa ra 

sempre.

Que assim seja!
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Regina Siqueira, diretora cultural do São Carlos Clube,

conta-nos parte de sua trajetória pelas veredas da cultura
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Música ao Vivo
DEZEMBRO de 2014

Música ao Vivo
05/12 - Prova de Carinho

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

19/12 - Samba da Antiga
O grupo Samba da Antiga surgiu no bairro de 

Jacarepaguá (RJ) no começo do ano 2000 com a 
proposta de apresentar e pesquisar músicas e a 
trajetória de grandes mestres do samba popular, como 
Donga, Noel Rosa, Cartola, Adoniram Barbosa, Dona 
Ivone Lara, Paulinho da Viola, entre outros. 

Além dos sambistas da velha guarda, o grupo 
busca referências em compositores atuais, como 
Moacyr Luz, Arlindo Cruz, Quinteto em Branco e 
Preto, Teresa Cristina, entre outros.

12/12 - Mih e Convidados 
Para este show, Mih ataca de Power Trio. O grupo 

ganhou força no circuito musical pela versatilidade e 
irreverência com que se apresenta. Além de músicas 
próprias, como �Tanto Faz� e �Web Sessão�, incluídas 
no CD Café do Centro,  o repertório também é regado 
de composições brasileiras e internacionais, como �Sá 
Marina�, consagrada por Simonal, e �Suspicious 
Mind�, do inesquecível Elvis Presley. A apresentação 
fará uma viagem musical, indo do �ashback ao pop-
rock, passando por outros ritmos dançantes da MPB, 
como samba e forró. 
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É natural que tenhamos vontade de dançar 
ao ouvir uma música que marcou nossa vida de 
alguma forma positiva. Nossos batimentos 
cardíacos aceleram e as lembranças remotas 
voltam à tona tão espontaneamente quanto as 
ondas sonoras chegam aos nossos ouvidos e 
fazem nosso corpo vibrar. 

Não é necessário ter frequentado cursos de 
dança para iniciar a Dançaterapia. A liberdade 
de movimentos proposta em aula resume a 

capacidade de resiliência em meio à diversidade 
de sonoridades, exteriorizando nossas emoções 
e sentimentos que se traduzem em movimentos 
corporais. 

A dançaterapia é oferecida no São Carlos 
Clube pela terapeuta corporal e professora MS 
Nara Vieira, que propõe a prática para o autoco-
nhecimento e o despertar de potencialidades 
adormecidas como agentes de satisfação. �Sem 
a pretensão de curar, a Dançaterapia auxilia o 
indivíduo a buscar o autoconhecimento e a se 
exercitar de forma descomplicada, sem nenhu-
ma opressão externa ou formal�, diz Nara.

Ela explica que a dança em que ela acredita 
e transmite organiza o mental e acolhe a 
impulsão da emoção. Estimula a consciência 
corporal, rítmica e espacial, e os alunos, indivi-
dualmente e em grupo, são convidados a 
brincar, a apreciar o lúdico. Aprimoram a 
capacidade de acompanhar coreogra�as e 

Dançar
para se
transformar

Dançar
para se
transformar

Dançaterapia auxilia no autoconhecimento e na transformação sem opressões
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interpretá-las. �Dessa forma o trabalho se 
desenvolve em grupo, em integração e alegre-
mente�, esclarece.

Nara a�rma que a Dançaterapia pode ser 

praticada em qualquer idade, mas é indicada 
principalmente para quem gosta de dançar ou 
tem curiosidade pela dança. �A intenção� é 
também dissolver as tensões do dia a dia em um 
encontro prazeroso e descontraído. A professo-
ra a�rma ainda que é sabido e comprovado que 
a movimentação física traz benefícios imensurá-
veis para a saúde física e mental dos indivíduos 
que a praticam, mas que, se somada a uma 
musicalidade abrangente, pode ser ainda mais 
bené�ca. �É uma parceria muito íntima, a da 
dança com a música. A música pode promover 
uma alteração em nosso estado de ânimo. Por 
exemplo, um samba faz o corpo reagir de uma 
forma, por outro lado, uma valsa traz outra 
sensação. Então, os ânimos vão se manifestan-
do de acordo com a mensagem sonora, e acho 
isso maravilhoso. Um espaço para nossa alma e 
nosso corpo �carem mais expressivos, inteiros e 
respeitados.�

As aulas acontecem às terças-feiras, das 16 
às 17h, na Sala de Ginástica e Dança. 

15
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No dia 22 de novembro, as quadras 
cobertas de tênis do São Carlos Clube sediaram 
a �nal do Torneio de Barragem. Após muita 
tensão e uma partida de quase três horas, quem 
levou o ouro foi o associado Harry, enquanto o 
vice foi Henrique. 

Na categoria prata, Oswaldo foi o vice e 
Humberto o campeão.

Na categoria bronze, o vice-campeão foi 
Crusca e o campeão, Rá. 

Final do
Torneio de BarragemTorneio de Barragem

Humberto
Campeão na categoria prata

Rá ‐ Campeão na

categoria bronze

Após quase três horas de jogo,
Harry derrota o adversário Henrique

No dia 17 de janeiro terá início mais uma 
edição do Torneio de Tênis Aberto de Verão no 
São Carlos Clube. As inscrições podem ser feitas 
até o dia 13 de janeiro de 2015 mediante 
pagamento de taxa: sócios R$30,00 e não 
sócios R$50,00.

Os jogos acontecem aos sábados (o dia 
todo), domingo pela manhã e durante a semana 
após às 19h. Todos os inscritos nas categorias 

simples poderão se inscrever também nas 
duplas. Haverá premiação com troféus para os 
�nalistas e camisetas para todos os participan-
tes.

Categorias
Livre: A, B, Iniciante

Juvenil (até 16 anos): A e B

Feminino: A e B

Por Idade: 35/44, 45/54

e acima de 55 anos.

Duplas: A e B (24/01 e 25/01)

Dupla Mista (31/01 e 01/02)

Torneio de Tênis 
Aberto de VerãoAberto de Verão

Oswaldo
Vice‐Campeão na categoria prata

Harry
Campeão na categoria ouro

Henrique
Vice‐Campeão na categoria ouro

Rá, Humberto, Harry, Henrique, Oswaldo e Vinícius
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O templo nublado só deu mais energia aos 
pequenos que participaram de mais uma edição 
do Festival de Natação, realizado no dia 22 de 
novembro na piscina semiolímpica do São 
Carlos Clube.  

O evento começou às 8h30, com um 
aquecimento, e em seguida as crianças de 
quatro anos entraram na piscina, dando início à 
festividade.

Participaram do Festival, aproximadamen-
te, 300 crianças/adolescentes dos seguintes 
clubes e academias: SCC, APANASC, Colégio 
São Carlos, Escola Aquário Fitness, Nikkei, 
Corpo e Movimento e SESC.

Não houve ranking classi�catório, já que o 
objetivo do evento era apresentar às crianças o 
clima de competições. Todas ganharam um 
troféu como prêmio pela participação.

Festival de NataçãoFestival de Natação
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SCC na 9ª Etapa do 
Circuito Paulista de

Maratonas Aquáticas

SCC na 9ª Etapa do 
Circuito Paulista de

Maratonas Aquáticas
Com o  apoio da ISEP/SPEEDO foi realizada 

no domingo, dia 9 de novembro, a 9ª Etapa do 
Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas no 
Balneário dos Trabalhadores, localizado na Praia 
Grande de São Sebastião (SP).

Os associados do São Carlos Clube que 
treinam natação participaram do evento 
disputando as categorias média e longa.

A etapa foi a última da temporada e contou 
com a participação de aproximadamente 800 
nadadores em várias categorias. O técnico 
Ricardo Colombo explicou que o mar estava em 
perfeito estado para a prática da modalidade e a 
competição contou com vários atletas de 
excelência, o que tornou o nível técnico da 
prova bastante elevado. �Nessa �nal conquista-
mos bons resultados, conquistamos diversos 
pódios."

Ele conta ainda que o atleta André conquis-
tou a terceira colocação, com muita garra. �O 
atleta dominou a prova inteira, mas foi surpre-
endido nos últimos metros por dois atletas que 
não são de sua categoria, mas que obtiveram o 

mérito da conquista."

O São Carlos Clube �naliza o campeonato 
com três campeões (Fernanda, Cristiany e 
André), dois vice-campeões (João e Mauro), dois 
terceiros (Iuri e Mauricio) e um quarto (Marize), 
sendo que o André ainda �cou com a quarta 
colocação no Geral.

A equipe contou com a coordenação da 
assistente técnica Ana Chaves. 

A cerimônia de premiação será realizada 
em São Bernardo do Campo, no dia 6 de 
dezembro. 

Con�ra os resultados dos atletas:

Master A prova média

Master A

Master H

Master E 

Sênior

Master D 

Master H 

Master B 

4º colocado

2º colocado

2º colocado

11º colocado

2ª colocada

2ª colocada

5ª colocada

Iuri Geribello de Oliveira

João Guilherme J. de Salvo

Mauro Oswin Facci

Wanderlei Mancuso

Fernanda de Miranda Fragoso

Cristiany de Carvalho Borges

Marize Moreira Ramos Veneziani

André Luiz B. Nunes da Cunha 3º colocado
(Geral: 4º colocado)
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O Departamento de Relações Públicas do 
São Carlos Clube lançou na segunda-feira, dia 
1º, um novo portal de notícias, dinâmico e mais 

moderno, para facilitar a comunicação dos 
associados. 

O novo site continua com o mesmo 
endereço (www.saocarlosclube.com.br) 
e reúne conteúdos de esportes, eventos 
sociais e culturais. Dentro da nova 
proposta, os associados contarão com 
um canal de vídeos, álbuns de fotos, 
agenda diária de eventos e acesso aos 
exemplares da Revista do São Carlos 
Clube em conteúdo digital. 

Acesse!

Novo Portal do SCCNovo Portal do SCC

Dúvidas, críticas e sugestões
serão aceitas pelo email

ouvidoria@saocarlosclube.com.br
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Foi na década de 1960, mais especi�camente em 1968, na gestão de José Fernando Porto, que 
as escadarias da Sede Avenida testemunharam mais um evento de muito glamour, alegria e expec-
tativa para as associadas do São Carlos Clube.

O tapete vermelho as conduziria para o evento �As Dez Mais Elegantes�, em que as associadas 
mais merecedoras desse prêmio seriam escolhidas e homenageadas.

A �m de relembrar esse momento ímpar, selecionamos com muito zelo algumas fotos do 
evento que fez parte de mais um capítulo da memorável história dos 70 anos do São Carlos Clube na 
cidade. 

As Dez Mais ElegantesAs Dez Mais Elegantes
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João Vitor Rosa, Nancy Pellicano Ribeiro (25/05/1968) Judith Carneiro Butcher (25/05/1968)

Rosa Maria Scalise Constanzo, Laines Paulillo (25/05/1968)João Vitor Rosa, Rosa Maria Scalise Constanzo (25/05/1968)





REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE 23

P
A

S
S

A
T

E
M

P
O

S
u
d
o
ku

P
a
la

vr
a
s
 C

ru
z
a
d
a
s

DEZEMBRO de 2014

Animal desprovido de cauda - ANURO
Relativa ao estudo do ser humando - ANTROPOLOGICA
Terreno para cultivo de flores - JARDIM
Paisagem - VISTA
Tornar uno de novo - REUNIFICAR
Recipientes retornáveis - GARRAFAS DE VIDRO
Nascido - NATO
Bailarina - DANÇARINA
Despido; sem roupas - NU
Sobrar; sobejar - RESTAR
Podado - APARADO
Aquele que faz legenda para filme - TRADUTOR
1ª volgal - A
Morada indígena (bras.) - OCA
Dinheiro de corrupção - PROPINA
Aranha amazônica - AMI
O réu para o promotor - ACUSÁVEL
Tipo de bomba nuclear (pl.) - ATÔMICAS
Parceiro - PAR
Parte do aparelho de som - TOCA FITAS
Talher cortante - FACA
Sílaba de ‘final’ - FI
Relativo a jogos - LUDICO
Graduo - DOSO
O dia decisivo - D
Rondônia (sigla) - RO
Amor, em italiano - AMORE
Fornecer asas - ALAR
Gálio (símbolo) - GA
Realizado no cartório - CIVIL
ARI Peixoto, repórter
3ª vogal - I
6, em romanos - VI
Fileiras, renques - ALAS
Cadete (abrev.) - CE
BO Derek, atriz (EUA)
C - CE
Tempero de churrascos - SAL GROSSO
Impressionar - ABALAR
Grama (símbolo) - G

3 5 4 9 6 7 8 12
8 42 1 6 5 7 3 9

9 7 4 3 28 1 5 6
9 8 1 45 6 3 2 7

7 6 4 58 1 9 2 3
4 2 3 7 5 8 61 9
9 2 6 5 8 34 1 7

3 4 51 7 8 2 9 6
6 3 5 7 9 24 1 8 35496781 2

84 2165739
97432 8156

9814 56327
7645 81923
4237586 19
926583 417

345 178296
635792 418
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A chegada do �nal de ano traz muitas 
superstições com relação às cores das roupas e 
lingeries. E, mesmo se as roupas não forem 
coloridas, sempre escolhemos a cor da lingerie 
de acordo com as energias que desejamos atrair 
para o ano seguinte.

Segundo crendices, a cor da roupa ou da 
lingerie in�uenciam aspectos da vida no ano 
seguinte. Se é apenas mito, ninguém sabe!

Como nós, mulheres, sempre gostamos de 
surpreender, normalmente começamos a 
pesquisar com antecedência o look para usar no 
Réveillon, pois no �nal do ano a preocupação é 
sempre a mesma: o que vestir?

Minha dica é escolher o estilo de acordo 
com o lugar onde estaremos. Abaixo, separei 
algumas sugestões:

Praia ou campo:

Se for passar o Réveillon na praia, chácara 
ou fazenda, dê prioridade a looks confortáveis e 
descontraídos. Opte por rasteiras ou, no 
máximo, uma sandália anabela. Para essa 
ocasião, você pode escolher estampas, brilho ou 
a tonalidade prata ou dourada. 

Jantar

Aproveite para escolher um look CHIC e 
abuse do salto alto. 

Balada

Se for para uma casa noturna ou uma festa 
badalada, abuse do brilho. Independente da cor 
escolhida, ouse bastante!

Looks para a Virada do AnoLooks para a Virada do Ano

Lah Mariano
blogdalahmariano@gmail.com

Na hora de escolher seu look, o que manda é o 
bom senso em entender em qual ambiente você 
estará. Um vestido que você usaria na praia, 
certamente, pode ser usado em uma balada.

Apenas capriche nos acessórios, no sapato e 
na maquiagem!

DICA:

Amarelo | Prosperidade e Otimismo

Dourado | Riqueza e Majestosidade

Marrom | Solidez e Segurança

Vermelho | Amor e Paixão

Laranja | Movimentação e Alegria

Branco | Paz e Purificação

Nude | Calma e Classe

Salmão | Felicidade e Harmonia

Rosa-Claro | Romance e Afeição

Rosa-Claro | Romance e Afeição

Roxo | Mistério e Respeito

Azul-Escuro | Intimidade e Maturidade

Azul-Claro | Tranquilidade e Saúde

Verde | Harmonia e Esperança

Prateado | Modernidade e Inovação

Qual é a cor da virada?
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A cidade de Marrakech, também conheci-
da como a "Pérola do Sul" ou "Cidade 
Vermelha", é uma das quatro cidades imperiais 
do Marrocos e tem, em suas construções do 
século XI, a cor vermelha, que vibra intensamen-
te nas paredes de casas e muralhas.

Uma das cidades mais desejadas da África 
do Norte, Marrakech se diferencia de outras 
cidades marroquinas por ter preservado grande 
parte de sua arquitetura antiga, que era forti�-
cada por cercas e muralhas.

Suas belezas vão além da arquitetura 
peculiar e das dunas do Deserto do Saara como 
cenário de fundo. Na �Cidade Vermelha�, 
muitos encantos se fazem presentes também 
nas ruelas, feiras e mesquitas. É imprescindível 
reservar alguns dias para um tour pelo deserto, 
com passagem por lugares inesquecíveis como 
Tichca, no Alto Atlas, Ksar (patrimônio tombado 
pela UNESCO) e o oasis de Knob e seus 45 
casbahs, que oferecem a oportunidade de 

repousar em tendas de luxo e de passear em 
dromedários.

A interação com uma cultura extremamen-
te diferenciada da ocidental é ressaltada pela 
crença na religião Islâmica tão cultuada por seu 
povo, em que o propósito da vida é adorar a 
Deus, fator expresso inclusive nos detalhes 
artesanais, especialmente na confecção de 
tapetes e vasos que se fazem presentes em 
todos os cantos e podem ser "negociados" com 
os próprios artesãos. 

Para quem busca luxo, diversidade cultural 
e encantos não encontrados em nenhum outro 
lugar do mundo, Marrakech transcende as mais 
ilustres expectativas. Além disso, a cidade está 
próxima da Europa, o que torna o acesso a 
grandes centros muito fácil e rápido. 

A leitora Juliane Arcanjo esteve em 
Marrakesh e nos relatou: �A cidade é um 
fascinante e exótico caldeirão de sabores, cores 
e culturas�. 

Marrakech,
luzes do deserto

Gustavo de Carvalho
tobetravel@gmail.com
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Encerramento da Bocha
No dia 25 de outubro, aconteceu a festividade do 
Encerramento da Bocha. Na solenidade foram 
entregues troféus aos vencedores.

Cliques: Levi Mori
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Sarau na Sede Avenida
Paulo Aggio e Grupo apresentaram, no dia 8 de 
novembro, um Sarau com arranjos de composi-
ções de grandes nomes da música. Confira as 
fotos do evento.

Cliques: Baldan
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Concerto Eudóxia de Barros
A consagrada pianista Eudóxia de Barros apre-
sentou um emocionante concerto de piano na 
Sede Avenida.

Confira os cliques do evento:

DEZEMBRO de 2014
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Música ao Vivo
O São Carlos Clube promove, às sextas-feiras, a 
partir das 19h30, o Música ao Vivo no Bar do 
Bosque.

Confira os cliques do evento:

DEZEMBRO de 2014
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Demônios da Garoa
Uma noite histórica para o São Carlos Clube! 
Demônios da Garoa agitaram o Bar do Bosque no 
dia 15 de novembro.

Cliques: NoitedeMais

DEZEMBRO de 2014
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Demônios da Garoa
Uma noite histórica para o São Carlos Clube! 
Demônios da Garoa agitaram o Bar do Bosque no 
dia 15 de novembro.

Cliques: NoitedeMais
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