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Crianças dos 4 aos 8 anos têm na aprendizagem
de um novo  idioma maior capacidade de absorção

e retenção de informação. 

Elas conseguem �xar e imitar novos sons com a
competência de um nativo da língua.

Vamos começar já?

Seu aprendizado baseado principalmente no lúdico 
e movimentação do corpo facilitam todo o processo, 

tornando-as falantes bem mais competentes na vida adulta. 
Vamos começar já?

Qual a melhor idade para se
começar um curso de inglês?

Descontos especiais para crianças a partir de 4 anos.
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CAROS ASSOCIADOS
Terminamos 2014 com a sensação de ter atingi-

do nossa meta de trabalhar para o bem-estar do 
associado do São Carlos Clube, e nos compromete-
mos a continuar mantendo esse ritmo no ano que 
começa. É importante ressaltar que esse resultado é 
garantido por uma equipe de diretores idôneos, 
responsáveis e competentes, comprometidos com o 
progresso do Clube em todos os seus setores. Eventos 
sociais, culturais e esportivos importantes foram 
realizados, o Estádio do Paulista foi reinaugurado, foi 
feita a necessária reforma nas instalações do Parque 
Aquático, na cozinha e no poço artesiano, entre 
outras providências. Investimentos foram e continua-
rão sendo realizados em todos os setores do São 
Carlos Clube.

No início de janeiro de 2015, começa a movimen-
tação da Colônia de Férias, para alegria da garotada 
que vai trazer muito agito à Sede de Campo. Está 
programada, pela Diretoria Social, uma apresentação 
especial de Léo Presley e a Má�a de Memphis (cover 
de Elvis Presley), e o projeto Música ao Vivo continuará 
acontecendo com a mesma frequência, às sextas-
feiras, no Bar do Bosque, sempre com atrações de alto 
nível.

A Diretoria Cultural também já agendou dois 
eventos para fevereiro: Concerto do Quinteto de 
Cordas e Soprano, no dia 12, e Sarau com o Conjunto 
de Câmara Ad Libitum, no dia 28, ambos na Sede 
Avenida.

Com a situação �nanceira equilibrada, a 
Diretoria Executiva pretende dar início ao projeto 
Brinquedoteca, uma estrutura que, certamente, será 
da maior importância para mães com �lhos peque-
nos.

A responsabilidade é grande, mas o desejo de 
assumi-la integralmente norteará o trabalho da 
Diretoria Executiva do São Carlos Clube.

Glaudecir José Passador
Presidente

No dia 30 de novembro próximo passado, foi 
realizada, nas dependências da antiga academia, 
Assembleia Geral para a votação das propostas de 
nossa reforma estatutária. Essa reforma é prevista 
pelo artigo 128 de nosso Estatuto e deve ser realizada 
periodicamente. Infelizmente, pouco mais de uma 
centena de associados com direito a voto comparece-
ram. Não obstante esse fato, as proposta foram 
amplamente debatidas e votadas pelo plenário. 

As alterações aprovadas são de grande interesse 
dos sócios. Destacamos, dentre outras, a que possibi-
litou ao cônjuge ou à(ao) companheira(o) do titular 
exercer direito de voto quando da impossibilidade 
deste, bem como a proposta aprovada que igualou a 
dependência do titular de �lhos e �lhas ainda 

solteiros. Foi uma festa democrática, e o São Carlos 
Clube avançou em termos estatutários. Parabéns a 
todos!

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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Regina Siqueira
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Antônio Carlos Fonseca Siqueira (Zuza)
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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!

Vanessa Quatrochi Trad
via facebook:

Parabéns aos �nalistas do Campeonato
Interno de Futebol Interamigos.

Show de bola!

Resposta do São Carlos Clube
Cara Si, o Departamento Social do São Carlos Clube

está trabalhando para diversi�car a programação
musical para seus associados. Isso já pode ser
observado em nossa programação de janeiro.

De qualquer forma, estamos sempre abertos às sugestões
com vistas a trazer o melhor para nossos associados.

Agradecemos a compreensão.

Departamento de Relações Públicas e Comunicação
(16) 3362-6229  - rp@saocarlosclube.com.br Revisão: Dirlene Ribeiro Mar�ns
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Si Madu via facebook:
O Bar do Bosque deveria diversi�car as

apresentações das bandas. Gostaria de mais
atenção a isso por parte de vocês.
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A Reverência ao

Rei do Rock
O  m é d i c o  e  c i r u r g i ã o 

Leonardo Estenio Iezzi dedica seu 
tempo livre a homenagear seu 
grande ídolo, o Rei do Rock Elvis 
Presley

Como você se envolveu com o mundo da 
música?  

Léo: Começou na infância. Em casa sempre 
tiveram muito interesse pela música. Não 
tínhamos músicos pro�ssionais na família, mas 
meus pais sempre me ofereceram grandes 
referências musicais, o que despertou meu 
interesse por cantar. Ao crescer �z algumas 
aulas de violão e tive, na Faculdade de Medicina, 
minha primeira experiência com banda. A 
música e a medicina são duas paixões que trago 
desde a infância. 

Quando você teve contato com as músi-
cas de Elvis Presley?

Léo: Ouvia desde cedo também. Sempre o 
admirei como cantor e assistia, inclusive, a 
alguns �lmes com ele na Sessão da Tarde. Sua 
maneira de cantar e de se expressar �zeram com 
que eu me tornasse um fã. Ao fazer aulas de 
canto, descobri que meu timbre era semelhante 
ao dele. Após isso, começei a estudar suas 
técnicas e performances. 

Foi a partir disso que surgiu Léo Presley e 
a Máfia de Memphis?

Léo: A banda é recente, formou-se há mais 
ou menos um ano. Fiz um primeiro Tributo ao 
Elvis com outra banda, a Black Limousine. A 
banda já existia e só �zemos uma parceria para 
tocar as músicas do Elvis em algumas apresenta-
ções. 

De onde vem o nome Máfia de Memphis?
Léo: O Elvis teve uma infância bem pobre, 

ele era um cara muito simples, muito humilde, 
mesmo depois de famoso. Conforme ele foi 
crescendo no cenário musical, a cada apresenta-
ção ele levava consigo seus amigos de infância, 
cerca de 30 a 40 pessoas que muitas vezes ele 
apresentava como seus seguranças. Com o 
tempo, as pessoas foram descobrindo, e os 
amigos do Elvis foram apelidados de �A Má�a 
de Memphis�. Achei interessante dar esse nome 
ao grupo por conta dessa curiosidade. 

De que forma Elvis impactou sua vida?
Léo: Ele era uma pessoa muito emotiva. A 

maneira como ele usava a voz para expressar 
suas emoções e sentimentos marcaram minha 
vida principalmente na parte afetiva. Suas 
músicas românticas, com letras impecáveis, 
além de sua interpretação e talento, sempre me 
despertaram boas sensações e marcaram minha 
vida até hoje.

Quais são os desafios em conciliar a 
música com a profissão de médico?

Léo: Procuro me planejar com antecedên-
cia para não comprometer de forma alguma a 
parte médica. Nas semanas em que me apresen-
to, evito marcar alguma cirurgia mais complexa, 
mas, independente disso, conto com amigos de 
con�ança que podem me dar cobertura se 
necessário. O que é muito legal é que alguns 
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pacientes me procuraram depois de me conhe-
cer no palco, muitos vão ao meu show, acompa-
nham o trabalho da banda e gostam. Fico muito 
feliz por ter essas duas vocações! A medicina 
traz bem-estar ao corpo, e dentro de suas 
limitações muitas vezes conseguimos aliviar o 
sofrimento físico, mas a música é capaz de 
trazer bem-estar para a alma. Por isso consigo 
levar perfeitamente as duas coisas.  

Qual é o seu sentimento ao subir no 
palco?

Léo: Como fã, é muito emocionante 
prestar uma homenagem ao meu ídolo. Por isso, 
me visto igual, tento fazer as mesmas perfor-
mances. Sei que nem chego perto dele (risos), 
mas faço tudo em respeito à sua memória, pois 
sei que, quando um fã vai a um show cover, eles 
querem ver a apresentação mais próxima 
possível de seu ídolo. Ver a reação das pessoas � 
umas choram, outras sorriem � é algo muito 
emocionante e grati�cante. Sou fã em primeiro 
lugar. Minha intenção é homenagear e realmen-
te deixar viva a memória do maior cantor de 
todos os tempos, em termos de qualidade, 
emoção, um grande intérprete. Quero levar 
para quem não conhece e para as novas gera-
ções um pouco dessa alegria que Elvis Presley 
representou. 

Você estudou a biografia do Elvis para 
ajudar em suas performances?

Léo: Muito. Como fã, tive o prazer e a 
oportunidade de conhecer a casa onde o Elvis 
nasceu, no Mississipi. Aos 13 anos, ele se 
mudou para Memphis por questões �nanceiras. 
A cidade é riquíssima no cenário musical, um 
dos berços do blues, uma cidade que in�uenci-
ou muito o Elvis.

Outro fator muito bonito em sua carreira e 
de formação de personalidade foi que, naquele 
tempo, havia segregação entre brancos e 
negros nos Estados Unidos. Mas, em Memphis, 
a música proporcionou uma aproximação entre 
as pessoas, principalmente no sul, onde ele 
morava. 

Até a energia em seu estilo de cantar vem 
do gospel music, que era muito forte na região. 
Ao longo de sua vida, ele infelizmente passou 
por algumas perdas. Teve que fazer parte do 
Exército e �cou três anos na Alemanha. Lá ele 
conheceu a Priscila Presley, que se tornou sua 
esposa e a grande paixão de sua vida. Em seu 
período no Exército, ele perdeu a mãe (a quem 
era muito apegado), e, após seu falecimento, 
ele precisou de medicamentos prescritos pelos 
médicos do Exército para tratar sua depressão e 
conseguir dormir. Medicamentos que não são 
mais usados hoje em dia, superfortes e que 
traziam diversos efeitos colaterais. Isso levou-o 
ao vício, levou-o a aumentar o consumo, e ele 
teve uma degradação física ao longo do tempo. 

Em 1973, quando ele estava no auge da 
carreira e após ter feito vários �lmes, ele passou 
por mais uma di�culdade, que foi o divórcio. Daí 
pra frente é nítido o quanto ele se degradou e o 
quanto sua depressão o dominou até seu 
falecimento. 

Muitos dizem que o Elvis usava drogas. Ele 
usava, sim, medicamentos que os médicos 
prescreviam. Ele tomava em média 45 compri-
midos por dia, o que o deixava o dia todo sob o 
efeito de medicações.

Nos dois últimos anos de sua vida, ele 
passava, muitas vezes, uma semana dormindo, 
o que causou grande transtorno em sua perso-
nalidade, que antes era amorosa e sentimental. 
O que realmente matou o Elvis foi o uso exage-
rado da anfetamina, barbitúricos, derivados da 
heroína, da mor�na, corticoides... Isso fez com 
que ele tivesse uma parada cardíaca.
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Na década de 1950, várias atletas se 
destacaram no Basquete. Um exemplo foi  
Zuleide, além de outros nomes representativos, 
como Neidinha, Yara, Wilma, Nair, Erlinda e 
Eunilde. Com o passar do tempo, outros nomes 
foram agregados à história do Basquete 
Feminino do SCC. 

Maria Cleide Patrizi, atleta da época e 
atualmente nossa conselheira, conta que a 
rotina de treinos era rigorosa. �O Edgard, nosso 
preparador físico e também massagista, nos 
dava todo suporte de condicionamento físico, 
resistência e recuperação de lesões.�

Ela diz que, no decorrer do tempo, vários 
técnicos foram representativos para a equipe, 
como Zezão, Mário Amancio Duarte, Dante 
Pozzi, Iracy Hespanhol, Mono, Sebastião e 
Pelica. �Participávamos de várias competições 
em nome do SCC e também representando a 
cidade de São Carlos, conforme o evento. 
Podemos citar os Jogos Abertos do Interior, o 
Troféu Bandeirantes, Jogos Regionais, Jogos de 
Inverno � Santos, Jogos de Inverno � Poços de 
Caldas. Amistosos entre as cidades da região: 
Araraquara, Ribeirão Preto, Pirassununga, Rio 
Claro, Piracicaba, que eram jogos preparatórios 
para as competições citadas acima, além de 
competições comemorativas de clubes da 
época, como Esporte Clube Pinheiros, Caldense 
e XV de Piracicaba.�

Maria Cleide conta que nessa época o 
basquete feminino no Estado de São Paulo era 
muito bom. �Havia grande quantidade de 
equipes e qualidade no desempenho das 
atletas.� Surgiram equipes de bom nível em 
Sorocaba, Piracicaba, Campinas, Santos, São 
Car los ,  R ibe i rão Preto,  P i rassununga, 
Araraquara, Santo Anastácio, Ourinhos, São 
Vicente, São José dos Campos, Santo André, 
entre outras.

Várias atletas foram reveladas em São 
Carlos, como a Pé Branco, por exemplo. Ela era 
de Porto Ferreira, jogava muito bem, era uma 
grande armadora, mas foi contratada por 
Botucatu para fazer parte da equipe da cidade, 
onde permanece até hoje, pois São Carlos não 

Com a chegada da Escola Superior de Educação Física a São 
Carlos, no �nal da década de 1940, o Basquete Feminino começou a 
tomar forma. Eram muitas as moças com habilidade para o esporte. A 
família Pozzi praticamente era a base da equipe de basquete da 
época, capitaneada por Haydèe Pozzi. 

Os anos de ouro do
Basquete Feminino do SCC
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conseguiu investir na atleta. É o mesmo caso de 
Maria Helena Cardoso, natural de Descalvado e 
que dispensa apresentação. Ela teve um desen-
volvimento esportivo de ponta e logo os olheiros 
de Piracicaba a levaram para sua equipe. �São 
Carlos sempre perdia seus expoentes, nossa 
equipe minguava�, lamenta Maria Cleide. �A 
equipe do São Carlos Clube sempre �cava entre 
o segundo e terceiro lugar, o que me enche de 
honra, pois competíamos com atletas de alto 
nível, de seleção brasileira.�

Equipe de Basquete do São Carlos Clube no desfile de 
abertura dos Jogos de Inverno de Santos (SP) na década 

de 1950: Maria Cleide, Mércia e Célia em destaque

Equipe de Basquete do São Carlos Clube no desfile de abertura 
dos Jogos de Inverno de Santos (SP) na década de 1950:

Milton Olaio (chefe da delegação), Airton Pozzi, Edgard (massagista), 
Hermógenes (Guiça), Maria Ciuffa, Mono (Milton José), Mércia, 

Maria Cleide, Waldomiro Pozzi, Zé Luiz Olaio (mascote do 
�me), Ivanilde, Márcia Olaio, Marlene, Neusa e Sebas�ão. 

Time de basquete do SCC da década de 1960: Ivanilde, Maria 
Cleide, Marlene (Macaca), Maria Ciuffa, Mércia Olaio e Dante 

Pozzi (técnico).

Curiosidades: Curiosidades: A equipe do SCC jogou contra famosas
como Marlene (Botafogo � RJ), Benedita e Ritinha (Sorocaba),
Leninha, Maria Helena e Delcy (Piracicaba), Cida Cardoso,
Coca e Nair (Pinheiros), Norminha (São José dos Campos),
Zilah e Elzinha (São Vicente), Jane (Sorocaba), Nilza (São José dos
Campos), Darci Chaves e Elzinha (Santo André).  

Time de Basquete Feminino
do São Carlos Clube em 1954

13 - Maria Helena Cardoso
8 - Frauke Meisegeier
7 - Maria Cleide Patrizi

12 - Ivanilde
6 - Marluce Bibbo

15 - Ana Helena Mussolini
10 - Maria de Lourdes
14 - Eris Brocchi
11 - Catarina Assini

4 - Maria Mércia Olaio
16 - Célia

3 - Maria do Carmo (Pé Branco)
5 - Yeda (Piriquita)
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09/01 - André Ribeiro
O músico André Ribeiro, conhecido por liderar a banda 

Bigster, traz a novidade �Looper� em seu Pocket Show solo, no 
qual mistura tecnologia com a sonoridade acústica. Sem nada 
previamente gravado, André Ribeiro faz as canções �ganharem 
forma� ao vivo, com voz, violão, elementos percussivos e, claro, 
loops.

23/01 - Sotaque Paulista
A banda surgiu no ano 2000 graças à união de quatro músicos, 

amantes e difusores da música popular brasileira. Tocando o autêntico 
forró pé-de-serra, vêm conquistando seu espaço em todo o Brasil. Os 
músicos Gustavo Greco (percussão e vocal), Claudino (zabumba), Rodrigo 
Rizzo (acordeão e vocal) e Binho Russi (baixo) interpretam, em seus shows, 
músicas autorais, além de composições do Trio Nordestino, Três do 
Nordeste, Trio Forrozão, Mestre Zinho, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, 
Jackson do Pandeiro, Sivuca, Genival Lacerda, Flavio José, Fagner, Aciolly 
Neto e Gilberto Gil, entre outros. 

16/01 - André de Souza 
Natural de São Simão (SP), autodidata e dono de voz marcante, 

André de Souza toca violão e canta desde os 14 anos. O compositor 
recentemente lançou seu primeiro CD solo, intitulado Bola Pra 
Frente, que traz músicas autorais, além de regravações de músicas 
de Arnaldo Antunes, Ednardo e Milton Nascimento. André dá aulas 
de canto e violão, além de trabalhar em estúdios como diretor vocal, 
compositor e intérprete de jingles e trilhas sonoras para rádio e TV.

02/01 - Mih e Convidados
O trio apresentará um repertório que inclui músicas conhecidas 

e ritmos dançantes (�ashbacks, nomes atuais da MPB e pop 
americana). Vale a pena conferir! Para quem não conhece, as 
apresentações são interativas � dá até para mandar bilhetinho e 
participar do repertório. Mih é um dos ícones da música de São 
Carlos e região. Os músicos Jucka Clemente, 10 anos juntos (guitar-
ra), e Rafael Sgobbe, 4 anos juntos (bateria), prepararam uma noite 
muito agradável com músicas gostosas que farão você viajar no 
tempo. 

Música ao Vivo no Bar do Bosque

30/01 - Léo Presley e A Má�a de 
Memphis

De tessitura vocal semelhante ao ídolo Elvis, Leonardo Iezzi 
dedica-se ao estudo das técnicas do Rei do Rock com um tributo 
que respeita o �gurino e suas performances. Veja mais detalhes na 
página 18 desta edição.

Sextas, a partir das 19h30*

*Programação será cancelada em caso de chuva.



04/01 - Prova de Carinho
Formado em São Carlos na década de 1970, o grupo 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 mestres. Atualmente, o grupo tem 
se apresentado em diversas unidades do SESC interior , além de 
casas de shows, bares, clubes e eventos particulares. 

18/01 - Nó na Madeira 
Formado por jovens músicos que atuam em diversas áreas, 

o Grupo Nó na Madeira tem por objetivo levar ao público 
sambas de grandes compositores como: Ataulfo Alves, Zé Kéti, 
Cartola, Chico Buarque, Nelson Cavaquinho e tantos outros. 
Referenciando grandes mestres com arranjos próprios e sempre 
pesquisando sambas de diversos compositores, o grupo busca, 
em suas apresentações, manter uma boa interação com o 
público. 

25/01 - Naquela Mesa
O grupo nasceu do encontro informal em rodas de samba e de 

choro, com a proposta de divulgar os dois gêneros. Formado por 
músicos que estudaram no Conservatório Dramático e Musical de 
Tatuí, o grupo Naquela Mesa é composto por Oliver Ko� (violão de 
sete cordas), Pedro Luiz (bandolim) e Julio Fabiano (pandeiro) e 
prima por apresentações que envolvem o público, transmitindo um 
pouco da história das músicas apresentadas. 

Música ao Vivo na Piscina
REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE 13JANEIRO de 2015

11/01 - Conversa de Botequim
Formado por músicos de São Carlos e Araraquara, o grupo 

busca pesquisar o universo da música popular brasileira com foco 
principalmente no samba. Seus integrantes � Cléber 
Rangel/Carrapicho (violão, bandolim e vocais), Gustavo Rodrigues 
(pandeiro e voz), Eloi Brito (bandolim e cavaquinho) e Rickinho 
Fidélis (percussão e vocal) � trazem na bagagem as diversas 
experiências de outros grupos de samba e choro. Em suas apresen-
tações, o grupo destaca a importância dos compositores e também 
conta um pouco da história que envolve o repertório.

Aos domingos, a partir das 12h*

*Programação será cancelada em caso de chuva.
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A rodada foi aberta pelos veteranos da 
Farmácia Alexandrina/Ótica Santa Luzia, que 
jogaram contra a equipe da Favorita Móveis 
Planejados/Engenharia Garbuio, em disputa 
pela Taça Prata.

A Farmácia Alexandrina/ Ótica Santa Luzia 
venceu com cinco gols (quatro de Pozzi e um de 
Maurício). Já a equipe Favorita Móveis 
Planejados/Engenharia Garbuio marcou três 
gols (um de Paulo Cesar, um de Fabricio e um de 
Michelone).

Na disputa pela Taça Ouro, a partida entre 
as equipes do Dynamo/Tico Despachante e do 
Concreband foi acirrada. Aender deu a vitória 
para o Dynamo/Tico Despachante ao marcar o 
único um gol do jogo. Apesar do empenho, a 
Concreband não conseguiu reverter o resulta-
do. 

No jogo dos novatos, o Urubu/Red Back e o 
Capivarense/Cogeb Supermercados �zeram um 
primeiro tempo disputado, mas sem gols. No 
segundo tempo, Caio Galli abre o placar para o 
Capivarense. Mas o time adversário busca o 
empate e, com um pênalti, Marcos empata para 
o Urubu.

Após a cobrança de seis pênaltis, a equipe 
do Capivarense/Cogeb Supermercados leva a 
melhor, com o placar de 5 x 4, e ergue a taça de 
campeão.

À noite, as equipes foram premiadas e 
celebraram o encerramento do Campeonato 
com um jantar que contou com a participação 
especial da família Porto, homenageada 
durante a solenidade. 

Con�ra as
Equipes Campeãs

do Interamigos
O dia 6 de dezembro foi decisivo para as equipes que se 

classi�caram para a �nal do 15º Campeonato de Futebol Interamigos, 
cujo patrono foi o saudoso José Fernando Porto.

Início em 1 de junho e encerramento em 6 
de dezembro de 2014, com a participação de 
415 associados. Foram 162 jogos, com 375 gols 
marcados pelos veteranos (média de 2,307) e 
301 gols marcados pelos novatos (média de 
2,2132). 

Patrocinadores - Novatos:

 Capivarense/Cogeb Supermercados, 
Urubu/Red Back, Madeireira Expansão/ 
Xurupita, Calibres/Authetic Feet, Código de 

B a r r a / R o c a  I m ó v e i s ,  E P T V,  C y g n u s 
Seguros/Purunga/Jumelas, Dynamo/Camorra. 

Patrocinadores - Veteranos:

U n i c e p ,  A n g l o ,  F a v o r i t a  M ó v e i s 
Planejados/Engenharia Garbuio, Concreband, 
Rubi Graal/Balloon Shoes, Javep Chevrolet, 
Dynamo/T i co  Despachante ,  Fa rmác ia 
Alexandrina/Ótica Santa Luzia, T im/LG, 
Organização Contábil Escrita, Multicoisas.   

REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE14 JANEIRO de 2015
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Categoria Veteranos Taça Ouro
CAMPEÃO

Toninho, Campanelli, Cesinha, Everaldo, Gerson, Giba, Herico, Godoy, Linhares, José Maria, Mauricio, Mian, Paulo 
Olmo, Paulo Huck, Pozzi, Stelio, Cascão, Valtinho, Zamorano, João Biazetti, Mane.

FARMÁCIA ALEXANDRINA / ÓTICAS SANTA LUZIA

VICE-CAMPEÃO
Adão, Ricardo, Du Aniceto, Erico, Fabricio, Grosso, Rato, Laertinho, Calabresi, Argento, Marquinhos, Marisvaldo, 
Moacir, Omar, Paulo Cesar, Chiari, Rogerio, Micheloni.

FAVORITA MÓVEIS PLANEJADOS/ ENGENHARIA GARBUIO 

Categoria Novatos
CAMPEÃO

Aaron, Galli, Caio, Daniel, Danilo, Diego Araujo, Maionese, Dudu, Will, Toledo, Chicão, Coxinha, Kiko, Lucas, Prado, 
Rafael Piu Piu, Rodolfo, Felipe Porto, Vitor Darezzo, Guilherme, Jorginho, Rafael Picon, Rogerinho, Ulisses, Vidal, 
Bruno, Rafa

CAPIVARENSE / COGEB SUPERMERCADOS

VICE-CAMPEÃO
Adriano, Alex, Cristhian, Giuliano, João Lebeba, Luciano, Fernando Rosa, Biscui, Marcos Nunes, Marquinhos, Thiago 
Sanches, Vitor, Fabinho, Tafafarel, Iuri, Julinho, Lucas, Marcelo, Marcinho, Pimenta, Stefano, Yuri Lobato, Silveira. 

URUBU / RED BACK 

3º COLOCADO
Renan, Adelino, Alfredo, Ariel, Kalunga, Xitão, Danilo, Deigo, Du Fazzari, Gabriel Oliveira, Garbs, Julião, China, Leo, 
Rá, Thiago, Vitor Bizetto, Gilvan, Thiago Oliveira, Pedrão, Nerso.

CALIBRES / AUTHENTIC FEET 

4º COLOCADO
Danilo, Caio, Arisco, Gabriel, Missali, Guilherme Cortezi, Guilherme Lavezzo, Guilherme Saggio, Gustavo, Henrique, 
João Vitor, José Roberto, Jose Vitor, Leo Azevedo, Oliveira, Moralles, Trimmer, Marcelinho, Enzo, Icaro.

MADEIREIRA EXPANSÃO / XURUPITA 

Rodolfo Mazziero (Capivarense) - 13 gols em19 jogos
GOLEIRO MENOS VAZADO

JOGADOR DESTAQUE ARTILHEIRO
Gustavo Cortezi Lourenço (Xurupita/Mad. Expansão) Cristian de Souza Almeida  (Dynamo/Camorra) - 22 gols

Guilherme Favoretto Lavezzo (Xurupita/Mad. Expansão)
HOMENAGEM GOLEIRO 

Categoria Veteranos Taça Ouro
CAMPEÃO

Edson, Aender, Erico, Fernando Belasco, José Eugenio, Luizinho, Keppe, Marcelo, Bola, Tico, Pite, Neto Martinez, 
Rodrigo, Dias, Robertinho, Carioca, Eraldo.

DYNAMO / TICO DESPACHANTE

VICE-CAMPEÃO
Anderson, Dante, Deivão, Emerson, Fabio, Fabinho, Chico Maricondi, Hercules, Bazuca, Marcelão, Marcão, Paulão, 
Paulo Dattori, Reginaldo, Roney, Sergio, Matias, Paulo Treviso, Edenir, Edson. Marcos Bampa, Silveira, Carmelo.

CONCREBAND

3º COLOCADO
Tur, Durval, Edmilson, Segatto, Everson, Giuliano, Helder, João Machado, Lourenço, Marcelão, Mario Garrido, Milton, 
Octavio, Índio, Paulo Politano, Vaguinho, Valdir, José Seppe.

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ESCRITA 

4º COLOCADO
Bianco, Adilton, Alencar, Almir, Machado, Antonio, Elek, Ezio, Humberto, Jonas, José Maria, Marcio, Ba, Marqunho, 
Marco Aurelio, Marcos Garcia, Paulo, Mauro, Miron. 

ANGLO

Edson Peruch  (Dynamo/Tico Despachante )
GOLEIRO DESTAQUE

JOGADOR DESTAQUE ARTILHEIRO
Aender de Almeida  (Dynamo/Tico Despachante) Everson A. Viana (Org. Contabil Escrita) - 21 gols

Ronaldo Picon (Unicep) - 20 gols em 15 jogos
GOLEIRO MENOS VAZADO

Quadro de Honra
15º Campeonato Interamigos de Futebol
�José Fernando Porto�
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O dia 6 de dezembro foi de muita ansieda-
de para as associadas que disputaram os jogos 
decisivos da 5ª Copa Villa Sports. 

As �nais contaram com as seguintes 
equipes: Estados Unidos, Inglaterra, Brasil e 
Alemanha.

Jogaram pela terceira colocação as equipes 
do Brasil e Alemanha, e o Brasil venceu a disputa 
por 2 x 1 (parciais de 25x16/21x25/16x14).

Já o jogo pela primeira colocação foi entre 
Estados Unidos e Inglaterra. Os EUA venceram 
por 2 x 1 (parciais de 12x25/25x11/17x15), 
consagrando-se campeões do campeonato.

À noite, na Boate do São Carlos Clube, 
aconteceu a cerimônia de encerramento, 
ocasião em que as equipes classi�cadas 
receberam a premiação e foram homenagea-
das.

O evento também foi abrilhantado por um 
des�le em que os atletas apresentaram a nova 
coleção da Villa Sports. Para a Diretora do Vôlei, 
Vanessa Machado, foi um torneio de muito 
emoção, marcado pelo record de participação 
de atletas.  �Agradecemos o apoio e o carinho 
de todos os atletas, árbitros, professores e 
nossos patrocinadores.�

Resultados Finais da
5ª Copa Villa Sports

EUA - Campeã
Dirlene, Jane, Isabella, Carol, Sabine, Lucimeire,
Mara, Solange, Claudinha, Silvia

Inglaterra - Vice-campeã
Luciana, Adriana, Ieda, Mari, Fabiana,
Sylvana, Monise, Roberta, Célia, Miriam

Brasil - 3º Lugar
Nadia, Izilda, Sueli, Adriana, Rogéria, Maria de Lourdes,
Helena, Claudia, Vania, Giovanna

Alemanha - 4º Lugar
Vanessa Perroni, Lourdinha, Andrea, Edmara,
Jana, Vanessa Machado, Mari�ávia
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Con�ra os resultados de cada categoria do

19º Campeonato Interno de Futebol Menor:

Categoria 2000/01:
Os atletas do Paulista jogaram contra a 

equipe do Bandeirantes e empataram por 3 x 3, 
o que levou a decisão para os pênaltis. O Paulista 
venceu por 4 x 3, com um gol de Vinícius Pastori 
em sua última tentativa.

Já a equipe do Estrela goleou o São Carlos 
Clube por 7 x 1 e �cou com a 3ª colocação.

Categoria 2002/03:
A equipe do Ponte Preta consagrou-se 

campeã ao vencer o Cerealista por 5 x 2.

A 3ª colocação �cou para a Atlética, que 
venceu a Madrugada por 7 x 6.

Categoria 2004/05:
O Nacional faturou o título do campeonato 

ao vencer o Expresso por 5 x 3.

Já o União goleou os Ferroviários por 4 x 1 e 
conquistou a 3ª colocação na categoria.

Premiação
O encerramento dos jogos, realizado no 

dia 22 de novembro, contou com uma grande 
festa e, na ocasião, foram entregues troféus a 
todos os atletas participantes: campeão, vice-
campeão, terceiro e quarto colocados de cada 
categoria. Os goleiros que se destacaram 

também foram premiados.

No futsal, categorias 2006/07 e 2008/09, 
os associados receberam troféus de participa-
ção, já que para essa modalidade os jogos foram 
todos recreativos.

A cerimônia de encerramento e as premia-
ções foram realizadas no ginásio de esportes 
�João Marigo Sobrinho� e contou com a 
presença do Presidente do São Carlos Clube, 
Glaudecir Passador, do Diretor Geral de 
Esportes, Ubirajara Monteiro, e do Diretor de 
Futebol, Ricardo Pozzi, além dos demais direto-
res presentes e conselheiros.

Para os professores Mônica de Paula e 
Renato Fazan, o mais importante foi a participa-
ção dos associados e o apoio dos familiares que 
incentivaram seus �lhos em uma prática 
esportiva saudável e de qualidade.

19º Campeonato de Futebol Menor
encerra atividades com festa e premiações

A escolinha de Futebol Menor encerrou com grande 
sucesso mais um Campeonato Interno de Futebol, que teve a 
duração de três meses e contou com a participação de 230 
associados divididos em cinco categorias.
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Categoria Veteranos
acima 50 anos (nascidos antes de 1965).
Categoria Sub 49 anos
abaixo 49 anos (nascidos depois de 1966).
Categoria Novatos
acima de 16 anos (nascidos entre 1985 e 1999).

Os jogos terão início no dia
21 de fevereiro e terminarão

na primeira quinzena de maio.
As partidas serão realizadas

aos sábados à tarde e
aos domingos de manhã.  

Valor das inscrições: R$ 15,00

2º Campeonato Interno de

Futgrama Society
2º Campeonato Interno de

Futgrama Society

No Click Social do Encerramento da Bocha, divulgado em nossa revista de dezembro, página 28, 
não mencionamos o nome do primeiro colocado e dos homenageados no evento. Vejam a foto a seguir:

Ops!

Da esquerda para a direita: João Paulo Zanon (Campeão do Torneio Individual), Glaudecir 
Passador (Presidente do SCC), Américo Talarico Junior (homenageado pelo Torneio) e Ico Azenha. 
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Cover do Rei do Rock
No mês e ano em que se comemorariam os 

80 anos do Rei do Rock, o fã Leonardo Iezzi traz 
sua banda, Léo Presley e a Má�a de Memphis, ao 
Bar do Bosque do São Carlos Clube para fazer 
um cover de Elvis Presley. A homenagem aconte-
cerá no dia 30 de janeiro, a partir das 19h30.

Com tessitura vocal semelhante à do ídolo, 
o cantor dedica-se ao estudo de suas técnicas e 
traz em suas apresentações a �delidade ao 
�gurino, à performance e ao desempenho vocal 
do eterno Rei do Rock.

Léo desenvolveu com outros músicos 
instrumentos idênticos aos do rei, levando ao 
público fatos e curiosidades de sua vida e 

carreira. Ele é acompanhado por Will de Paula 
(teclado e vocal), Rafael Sgobbe (bateria e vocal), 
Johnny Crash (guitarra), Mariel Coxa

(contrabaixo) e

Alessandra Lopes

(vocal).

Léo Presley e A Má�a de Memphis
Onde: Bar do Bosque do São Carlos Clube 
Rua Ruth Bloen Souto, 161
Quando: 30 de janeiro, às 19h30
Informações (16) 3362-6200
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No São Carlos Clube não foi diferente. A 
equipe de funcionários da manutenção e sede 
trabalhou por quinze dias para montar a 
decoração. A grande atração do Clube foi a  
manjedoura, que representa o nascimento do 
Menino Jesus, instalada na entrada de nossa 
portaria principal. O espaço recebeu diariamen-
te olhos atentos, curiosos e esperançosos, 
principalmente dos pequenos que se dirigiam à 
manjedoura para fazer seus pedidos de Natal. 

O encarregado de manutenção do SCC, 
Rogério Aparecido Factor, explicou que na 
montagem do presépio foram utilizados cortes 
de eucaliptos tratados, por durarem mais e 
resistirem melhor às intempéries, assim, pode-
rão ser reutilizados em outras ocasiões por 
muitos anos. 

Rogério contou ainda que, após a monta-
gem da estrutura de eucaliptos, foi colocada 
uma lona para proteger o presépio, que é 

A decoração de Natal se tornou uma tradição em São 
Carlos. Um dos cartões-postais da cidade no mês de 
dezembro, sua beleza e detalhes atraem pessoas de todas 
as gerações, que renovam o espírito natalino, 
contemplam as decorações e tiram fotos em família. 
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iluminado. �Além da lona, colocamos uma 
cobertura de palmeiras que foi retirada das 
árvores do Clube, que já precisavam passar por 
uma poda. Elas foram devidamente amarradas 
para não serem levadas pelo vento.� De acordo 
com o encarregado, quando a estrutura for 
desmontada, as folhas das palmeiras serão 
descartadas em uma compostagem. 

Além do presépio, as árvores do canteiro 
central do Clube receberam cordões de LED em 
azul e branco, material que não dani�ca as 
árvores e que é mais econômico que as lâmpa-
das comerciais.  E para que as �ores do canteiro 
não fossem pisoteadas, também foi montada 
uma passarela.

O Bar do Bosque não �cou fora da festa. 
Também ganhou mais graça e vida com as luzes

de LED em sua arquitetura e com a presença do 
tão aguardado Papai Noel e suas renas, que 
alegraram ainda mais o ambiente. 
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Localizado no sul da Ásia, no extremo leste 
dos Himalaias, o Butão originou-se da junção de 
diversos feudos retalhados a partir da guerra 
religiosa contra o Tibete. Foi um lama líder 
militar quem uni�cou o Butão e criou a identida-
de butanesa, constituindo a monarquia, vigente 
até hoje.

Sua paisagem pací�ca é formada por 
diversas planícies subtropicais, com picos de 
mais de sete quilômetros de altura.

Os templos budistas, que representam um 
dos principais símbolos do Butão, começaram a 
ser construídos no século VII nos vales de Paro e 
até hoje recebem milhares de �éis e turistas. 
Destaque para os que foram erguidos em 
relevos rochosos e que são quase inacessíveis, o 
que torna a visita mais emocionante e bela. 

A linhagem mais popular do budismo no 
Butão é o Vajrayana, que também é considerada 
a religião do Estado.

Na cultura butanesa, a pessoa não é 
valorizada somente pelo sexo, mas pela sua 
estima. O Butão recebe pessoas de todo o 
mundo, em busca da tão sonhada paz interior 
que, dizem, pode ser encontrada ali.

Cuidado ao ir para o Butão, pois você se 
arrisca a não querer nunca mais sair de lá!

T
U
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IS

M
O TRANQUILIDADE

AOS PÉS DO
HIMALAIA
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Butão é, sem dúvida, um dos destinos mais 
encantadores que você poderá conhecer. O local 
oferece paz interior, o bem maior da humanidade e 
principal regalia da vida.

Gustavo
de Carvalho
contato.tobetravel@gmail.com
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É hora de
descer do salto

Maxi casacos quase sempre são utilizados 
em produções mais clássicas. Na semana da 
moda viu-se muito da junção de clássico com o 
esporte, o que �ca muito elegante.

Vestir uma saia rodada ou um vestido mais 
delicado com um tênis esportivo é uma tendên-
cia harmônica, pois conseguimos �car atraentes 
em um look megaconfortável. 

Com vestidos e saias, sejam em compri-
mento mídi ou mais curtos, o que vale é a 
coordenação e, claro, o estilo de cada uma.

O que mais gostei nessa tendência foram 
as cores. Nossos amados tênis ganharam vida 
nos últimos dias através dos Street Styles!

Nos Street Styles da semana de moda de Paris, New 
York, Londres e Milão, quem acompanhou as news viu 
que looks com tênis estão super em alta. Amo essa 
combinação com roupas superfemininas! Para esta 
edição, selecionei algumas tendências que adoro: 

Lah Mariano
blogdalahmariano@gmail.com
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Festival de Mini-Tênis
O São Carlos Clube realizou o Festival de Mini-
Tênis para crianças de 6 a 10 anos e contou com 
o apoio da Profit Sports que forneceu diversos 
brindes para a garotada.

Cliques: Diego Bertolino



Festa dos Funcionários
Sorteio de prêmios, amizade e muita alegria fez 
parte da celebração da Festa dos Funcionários 
do São Carlos Clube.

Cliques: Levi Mori
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5ª Copa Villa Sports
Muito charme e descontração fizeram parte da 
Cerimônia de Premiação das equipes vencedoras 
da 5ª Copa Villa Sports. Confira algumas fotos da 
noite:

Cliques: Baldan

ITÁLIA - Campeã da Categoria Mirim COSTA RICA - Vice-campeã da Categoria Mirim

INGLATERRA - Vice-campeã da Categoria LivreESTADOS UNIDOS - Campeã  da Categoria Livre

BRASIL  - 3º colocada na Categoria Livre

HOLANDA - 3º colocada na Categoria Master JAPÃO - Campeão da Categoria Livre Masculina

COLÔMBIA - Vice-Campeão da Categoria Livre Masculina Equipe Campeã EUA com a Diretora Vanessa

ESPANHA - Campeã da Categoria Master CHILE - Vice-campeã da Categoria Master
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5ª Copa Villa Sports
Muito charme e descontração fizeram parte da 
Cerimônia de Premiação das equipes vencedoras 
da 5ª Copa Villa Sports. Confira algumas fotos da 
noite:

Cliques: Baldan

Diretoria e Família Villa SportsComemoração das atletas dos Estados Unidos

Caio Bernal com os árbitros e professores do vôlei Campeã EUA com Priscila e Caio Bernal da Villa Sports

Carlos Eduardo, Vanessa Machada e Dagoberto Rosa

Caio Bernal

Ubirajara entregando troféu à Roberta,  da Inglaterra

Roseli e Vanessa MachadoTroféus e medalhas que foram entregues aos atletas

Professoras Michele e Fernanda, com diretoras do vôlei Vanessa, Solange e Sabine
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Futebol Menor
Confira os cliques da cerimônia de premiação do 
19º Campeonato Interno de Futebol Menor. 

Fotos: Ana Paula Vieira

PAULISTA - Campeão da Categoria 2000/01 BANDEIRANTES - Vice-campeão da Categoria 2000/01

SÃO CARLOS CLUBE - 4ª colocado da Categoria 2000/01ESTRELA - 3ª colocado da Categoria 2000/01

PONTE PRETA - Campeão da Categoria 2002/03

MADRUGADA - 4ª colocado da Categoria 2002/03 NACIONAL - Campeão da Categoria 2004/05

EXPRESSO - Vice-campeão da Categoria 2004/05 UNIÃO - 3º colocado da Categoria 2004/05

CEREALISTA - Vice-campeão da Categoria 2002/03 ATLÉTICA - 3º colocado da Categoria 2002/03
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Futebol Menor
Confira os cliques da cerimônia de premiação do 
19º Campeonato Interno de Futebol Menor. 

Fotos: Ana Paula Vieira

BRASÍLIA - Categoria 2006/07FERROVIÁRIOS - 4º colocado da Categoria 2004/05

FLUMINENSE - Categoria 2006/07 TIRADENTES - Categoria 2006/07

YPIRANGA - Categoria 2006/07

SÃO BENTO - Categoria 2008/09

LEONARDO MOTTA - Artilheiro da Categoria 2002/03JOÃO PEDRO E CAUÊ - Artilheiros da Categoria 2004/05

GRÊMIO SÃO-CARLENSE - Categoria 2008/09BANGU - Categoria 2008/09

PALESTRA - Categoria 2008/09
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Final Interamigos
Uma noite épica para os amantes do Futebol no 
São Carlos Clube. A alegria contagiou a 
Cerimônia de Premiação do 15º Campeonato de 
Futebol Interamigos.

Cliques: Baldan 

REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE32 JANEIRO de 2015

Dynamo/Tico Despachante - Campeão da Categoria Veteranos Concreband - Vice-campeã da Categoria Veteranos

Favorita Móveis/Eng. Garbuio - Vice-campeã da Categoria Prata VeteranosFarmácia Alexandrina/Ótica Santa Luzia - Campeã da Categoria Prata Veteranos

Organizacao Contábil Escrita  - Terceiro Lugar da Categoria Veteranos

Godoi - Campeão da Categoria Veteranos (Taça prata) Gustavo Lourenço - Destaque da Cat. Novatos e
Aender de Almeida - Destaque da Cat. Veteranos

Mario representando Everson - Artilheiro dos Veteranos Rodolfo - goleiro menos vazado e Guilherme - goleiro revelação

Capivarense - Campeã da Categoria Novatos Urubu/Red Back - Vice-Campeão da Categoria Novatos
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Final Interamigos
Uma noite épica para os amantes do Futebol no 
São Carlos Clube. A alegria contagiou a 
Cerimônia de Premiação do 15º Campeonato de 
Futebol Interamigos.

Cliques: Baldan 
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Edson - Goleiro menos vazado dos Veteranos

Rodrigo representando Cristian  - Artilheiro dos NovatosHomenagem a Lucia Helena Porto
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Dancing para Casais
A banda “A Magia do Som” proporcionou uma 
noite muito agradável aos casais que compare-
ceram à Boatinha do São Carlos Clube. Confira:

Cliques: Baldan
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