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PALAVRA DO PRESIDENTE
Olá!
Encerramos mais um janeiro, mês
marcado por muitas chuvas que
castigaram nossa cidade e também nosso
Clube. Tivemos alguns incidentes, com
vazamentos de água, alguns alagamentos,
uma queda de árvore do nosso Bosque.
Mas já tomamos todas as providências
necessárias para evitar maiores prejuízos no
futuro.
O recesso escolar acabou e, com ele,
nossa tão animada Colônia de Férias.
Atendemos a pouco mais de 400 crianças,
que contaram com muitas brincadeiras e
diversão. Tudo correu bem demais e com
certeza agradou muito nossos pequenos
sócios!
Durante o mês, os associados já
puderam desfrutar do Angatú Restaurante
& Bar. O local tem recebido a aprovação

dos frequentadores e mostrado que
escolhemos bem a empresa para
administrar o bar.
Bom, agora vamos ao futuro! Fevereiro é
mês de Carnaval, então teremos muita
musica e diversão durante os dias de folia
no nosso Bar do Bosque. Haverá o PréCarnaval e, depois, quatro noites com
ótimas bandas, deliciosas comidas,
concursos e diversão para todas as idades.
Venham participar com sua família,
teremos atrações e estrutura para todos os
gostos!
Trabalhamos continuamente para fazer
um Clube cada vez melhor para todos.
Participem com sugestões e, claro, com a
presença de vocês no São Carlos Clube.
Grande abraço a todos!
Marco Antonio Partel
Presidente

PALAVRA DO CONSELHO

QUAL É O PERFIL DO NOSSO ASSOCIADO
HOJE? BOA PERGUNTA!
Um novo e assíduo público frequentador do São Carlos Clube, sempre alegre,
satisfeito e presente nos eventos, em áreas
comuns do Clube – como o Parque
Aquático, o Espaço de Brincar e Parquinho
e a Sede Avenida –, reete o sucesso da
postura da Diretoria Executiva atual e das
que a antecederam.
Hoje, grande parte dos titulares são
mulheres: empoderamento ou independência? Pode ser!
O importante é que a geração atual
faça do São Carlos Clube um prolongamento de seu lar, que reivindique sempre o
melhor para todos, que dê sugestões, faça
propostas pertinentes e participe ativamen-

te de todos os Eventos e Situações apresentados pela Diretoria Executiva.
Acompanhe, a seguir, alguns números que
comprovam este sucesso:
Em 2018, 147 títulos foram aprovados.
Em 2019, 197. Isso representa um aumento
signicativo em nossa receita com títulos: R$
745.335,32 em 2018; R$ 950.449,80 em 2019
(até novembro).
Atualmente, o SCC conta com 38 títulos
disponíveis para venda aos lhos de sócios
ainda dependentes e 10 títulos que foram
recuperados por inadimplência.
E você, querido leitor, percebeu a
mudança no perl do associado hoje no
São Carlos Clube?

Por Hugo Faggian
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PROGRAMAÇÃO DO MÊS

12/2
15H

DE 21 A 24
de fevereiro
ÀS 19H NO BOSQUE
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vendas de mesas
na secretaria
do Clube
a partir de

de fevereiro
sócios

Mesa p/ as 4 noites: R$240,00  Bistrô: R$200,00
não sócios

entrada: R$100,00 por noite (acima de 15 anos)
meia-entrada: R$50,00 por noite (11 a 14 anos)

DE 21 A 24 de fevereiro
ÀS 19H NO BOSQUE
Sexta - 21 DE FEVEREIRO

JÚnior Barros e banda

Veronica Laveli e banda

Tempero Brazuka

Bloco Furacão
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Sábado - 22 DE FEVEREIRO
Flor de Abóbora
os Originais do samba

Apito de Mestre

Tempero Brazuka

Domingo - 23 DE FEVEREIRO
Embalaê

Doce Veneno

Batida Perfeita

CONVERSA DE BOTEQUIM

Segunda - 24 DE FEVEREIRO
Brasiliando

regina dias e banda

ESCOLA DE SAMBA TUCURUVI

Flor de Abóbora

RAFAEL FOFIS
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ASSOCIADOS PARTICIPAM DE
CAMPEONATO PAULISTA MASTER DE VERÃO

No mês de dezembro, o Clube de
Campo de Piracicaba sediou o
Campeonato Paulista Master de
Verão – Troféu Inês Corbeta. Os
associados Lucas Assirati e Thiago
Cintra participaram da competição e
conquistaram bons resultados.
Para garantir a boa rotina e a
consistência de treinos, os atletas
participarão de diversas competições
em 2020:
Junho: Campeonato Brasileiro
Master de Piscina Curta
Julho: Campeonato Paulista
Master de Inverno
Dezembro: Campeonato Paulista
Master de Verão
Mensalmente: Etapas do circuito
paulista de natação master no interior
(uma prova por mês)

Lucas Assirati
(categoria 30+)
2º colocado 50m livre
2º colocado 50m costas
3º colocado 50m borboleta

Thiago Cintra
(categoria 35+)
2º colocado 50m livre
3º colocado 50m costas
4º colocado 50m borboleta
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MARÇO 2020
Bebê - 6 meses a 2 anos e 11 meses
2x semana
- 2ª e 4ª feira - das 17h às 17h30
- 4ª e 6ª feira - das 15h45 às 16h15
Bebê - 6 meses a 2 anos e 11 meses
1x semana
- 2ª feira - 16h30 às 17h
- Sábado - das 10h30 às 11h
3 a 6 anos - 2x semana
- 3ª e 5ª feira - das 17h45 às 18h30
3 a 6 anos - 1x semana
2ª feira - das 14h45 às 15h30
2ª feira - das 15h30 às 16h15

Sábado - das 9h às 9h45
Sábado - das 9h45 às 10h30
SERÁ DADA PRIORIDADE À LISTA
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A QUALIDADE

DA NOSSA AGUA
Controle da qualidade da água e manutenção
das piscinas garantem a segurança e o bem-estar de
associados e colaboradores do São Carlos Clube

Sempre levando em conta a segurança e o
bem-estar de nossos associados e colaboradores, o São Carlos Clube monitora, continuamente, a qualidade de nossa água de consumo,
além da que é usada nas piscinas. O tratamento de nossa água respeita o que é exigido e
regulamentado por lei, que especica níveis
mínimos de potabilidade, garantindo o uso
seguro seja para consumo ou para o lazer.
O químico responsável pela análise de
nossa água, Luciano Canova, explica que o
Clube utiliza água do poço profundo para
consumo. “A água sai do poço por um sistema
de bombeamento e passa pelos canos, pelo
hidrômetro e por um sistema de cloração com
dosador automático. Cada litro que eui pela
caixa principal já sai de lá com a quantidade
exata de cloro recomendada pela Vigilância
Sanitária, uma quantidade especíca que não
seja prejudicial à saúde.”
Ele esclarece também que a coleta para
análise da água de consumo é feita por
terceiros, conforme especicado pelas normas.
“As amostras da água coletadas são
encaminhadas para o Departamento de

Engenharia de Saneamento da USP de São
Carlos, que faz o monitoramento da qualidade
dessa água.” Ainda de acordo com Canova, a
vericação é feita diariamente em três pontos:
um xo, que é o poço artesiano, e,
alternadamente, em outros dois locais, que
podem ser a caixa principal, o campo de
futebol, a bocha, o tênis, a sauna, a pista de
saúde ou o vestiário da piscina e do campo. “Os
dados são repassados ao DataSUS e SISagua,
que é o Sistema de Informação de Vigilância da
Qualidade da Água para Consumo Humano do
Ministério da Saúde. E também é realizada uma
coleta mensal do cavalete para avaliar a
presença de bactérias Escherichia coli, antes da
cloração, avaliando a qualidade da água
proveniente do nosso lençol freático.”

Piscinas
No decorrer do dia, a água das piscinas
pode acumular resíduos, como folhas, além de
alguns uidos, como suor, saliva, lágrima e até
mesmo pela oxidação de materiais como anéis,
esmaltes, dentre outros. Esses resíduos formam
micropartículas e compostos orgânicos que
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podem ser prejudiciais à saúde dos banhistas.
Por essa razão, é feita a cloração e a ltração,
24 horas por dia.
O químico assegura que esse controle diário é
fundamental para que a sujeira não se acumule.
Além disso, a água é analisada diariamente para
vericar seus índices de pH, alcalinidade,
cloração e temperatura. “Na piscina coberta
estamos implantando o sistema ultravioleta. Já
são utilizados o ozônio e cloro (obrigatórios por lei),
o que garante uma qualidade incomparável à
nossa piscina.”
Canova explica ainda que outro fator que
atesta a qualidade da nossa água é a análise
semestral, imposta pela Vigilância Sanitária: “Um
laboratório externo vem até o Clube e avalia 50
parâmetros da água, como, por exemplo,
agrotóxicos, metais pesados, microrganismos,
materiais inorgânicos, dentre outros. Esse processo
é mais sosticado, pois é realizado por meio de
espectrofotometria de absorção atômica e
cromatograa, que nos fornece dados que não
aparecem em análises simples” naliza.

8 FUTGRAMA society
2020

CAMPEONATO
INTERNO
º
INÍCIO: 29 DE FEVEREIRO

FINAL: 30 DE MAIO
CATEGORIAs: NOVATOS • SUB 49 • VETERANOS

INSCRIÇÕES AtÉ 14 DE FEVEREIRO
NA SECRETARIA DO CLUBE
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 40,00
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Valéria Dominato, quinta colocada no Campeonato Mundial Master de levantamento de peso olímpico em 2019.

SCC SEDIARÁ O 13º CAMPEONATO
MASTER DE LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO
O evento acontecerá nos dias 27,28 e 29 de março, no Ginásio João Marigo Sobrinho
Nos dias 27, 28 e 29 de março, a cidade de
São Carlos receberá o 13º Campeonato Master
de Levantamento de Peso Olímpico. O evento
terá início às 8 horas no Ginásio João Marigo
Sobrinho, do São Carlos Clube, e contará com a
organização do Centro de Treinamento
Completo em São Carlos (CT Dominato) e o
apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, por
meio da Secretaria Municipal de Esporte,
Cultura e Lazer, e da Federação Centro Sul
América e do Caribe.
Desde as primeiras edições, o evento atrai
atletas prossionais, amadores e treinadores
internacionais, de vários países, com idade a
partir dos 35 anos. Na edição passada, realizada em Aruba, para orgulho de todo o país,
particularmente da cidade, São Carlos foi
escolhida como a sede do 13º Campeonato.
A sioterapeuta Valéria Dominato, que foi
campeã na categoria master na competição
realizada em Aruba, conta que os atletas serão
divididos por peso e idade, de acordo com o
regulamento da International Weightlifting
Federation (IWF). “O público terá a oportunidade de conhecer de perto atletas master e
treinadores dessa modalidade, uma das mais
antigas e técnicas do mundo. Além disso,

poderá testemunhar como essa prática combina qualidade de vida e alta performance, já
que participam atletas de 35 a 80 anos ou mais.”
O que é LPO?
Levantamento de Peso Olímpico (LPO) é um
esporte olímpico que consiste em levantar uma
barra com pesos, na maior carga, sobre a
cabeça. Caracteriza-se por desenvolver várias
capacidades físicas; força, potência, agilidade,
coordenação motora e velocidade. É a
segunda modalidade mais técnica do mundo,
cando atrás apenas do salto com vara.
Por ser uma modalidade que prima pela
técnica e o controle do corpo e do movimento,
pode e deve ser praticado em todas as idades,
inclusive como atividade física regular.
Esta edição do campeonato será especial, pois
comemoraremos 20 anos da participação de
mulheres em competições de levantamento de
peso, ocialmente, nas olimpíadas e da
realização dos Masters Games Pan-americanos,
que este ano acontecerá na cidade do Rio de
Janeiro. Valéria ressalta que em São Carlos temos
os campeões paulista, paranaense e a campeã
master, além de quinta no mundial.
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Fotos: Diego Bertolino

PAISAGISMO NO BOSQUE
Um empresa especializada na implantação de gramas foi contratada para incrementar o
visual do Bosque. A foto do “depois” mostra o espaço após ser preenchido com grama São
Carlos Plus, que é mais forte, mais resistente e ocupa os espaços que antes eram tomados pela
areia.
A colocação da grama auxilia na drenagem de água das chuvas, além de sustentar a
areia que anteriormente deslizava até a Pista de Saúde, oferecendo riscos aos associados que
por ali passavam. Quando houver eventos grandes no local, será colocada uma proteção
arejada para que o espaço não seja danicado.
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TROCAR FOTO

NOVAS JANELAS GARANTEM
ILUMINAÇÃO NATURAL À SALA DE PILATES
Readequação foi planejada para tornar
o espaço mais acolhedor e atraente
Uma adequada sala de pilates precisa ter
equipamentos de qualidade, além de ser um
ambiente amplo para que os materiais não quem
muito próximos e restrinjam a liberdade dos alunos
durante a realização dos exercícios.
Desde maio de 2019, a Sala de Pilates do São
Carlos Clube conta com um novo espaço, maior e
de fácil acesso. E agora, em janeiro de 2020, o local
passou por manutenção e recebeu seis janelas
pivotantes, amplas e de vidro, para tornar o
ambiente ainda mais agradável.
A luz natural é um dos critérios que denem o
bem-estar que um espaço oferece. Torna-o
convidativo aos não praticantes e proporciona
conforto e frescor para os alunos.
A sioterapeuta Talitha Granzotto Pretti conta
que foi prontamente atendida pelo Clube em seu
pedido de melhoria da sala. “Um de nossos desejos
era deixar nossa nova sala mais arejada, mais clara.
O novo ambiente tem uma estrutura melhor, todos
os alunos aprovaram, estão muito satisfeitos”,
agradece.

PILATES: HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Segunda
16 às 20h
Terça a quinta
7h às 12h e 16h às 20h
Sexta
8h às 12h

REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE
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PILATES: EXERCÍCIO GLOBAL

E PARA TODAS AS IDADES
A modalidade permite desenvolver exercícios
para cada tipo de necessidade ou lesão

O pilates é considerado uma das melhores
modalidades para quem quer aperfeiçoar a
musculatura corporal, evitar doenças cardiovasculares, diminuir o stress, corrigir a postura,
aumentar a exibilidade, estimular a coordenação motora, prevenir fraturas ocasionadas pela
osteoporose, melhorar a concentração e
amenizar dores. São mais de 600 exercícios
disponíveis.
O atendimento oferecido pelos sioterapeutas Talitha Granzotto Pretti – formada pela
Unimep, pós-graduada pela Unicamp e mestre
pela USP – e Vinicius Pretti – formado pela
Unimep, pós-graduado pela Unimep e UFSCar e
mestre pela USP – na antiga Academia do São
Carlos Clube é individualizado. Mesmo atendendo três pessoas por sessão, é possível desenvolver exercícios para cada tipo de necessidade ou lesão, buscando a reabilitação física.
Talita explica que a modalidade promove
alongamento, equilíbrio e força e ajuda a
fortalecer o Core (cintura pélvica e abdômen),
além de melhorar a mobilidade articular global.

O pilates facilita a prevenção de doenças,
especialmente para os idosos. Oferece uma
forma de exercício excelente e segura para
mulheres grávidas, além de contribuir para a
recuperação do corpo após o parto, seja
normal ou cesárea. “Ao praticar pilates, o
indivíduo sente um alívio quanto a possíveis
dores no corpo. Além disso, a prática melhora a
densidade óssea e desenvolve a função e
eciência pulmonar, graças à melhor circulação”, garante.
Já Vinicius lembra que o pilates também
pode ser usado como complemento de treino
para atletas. Além disso, ajuda no tratamento
de doenças como escoliose e osteoporose. “O
pilates traz exercícios de coordenação e
também aumenta a qualidade do sono, uma
vez que alivia o stress e a tensão, melhorando a
qualidade de vida.”
O pilates é oferecido às segundas das 16h
às 20h, de terça a quinta: das 7h às 12h e 16h às
20h e sextas das 8h às 12h.
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ASSOCIADOS DESTACAM-SE EM

TORNEIO BRASILEIRO DE TÊNIS
Gabriel Gomes e Stephany Lima venceram várias etapas no mês de janeiro
Os associados do São Carlos Clube Gabriel
Gomes e Sthefany Rodrigues de Lima começaram muito bem a temporada de 2020. No mês
de janeiro, eles participaram de torneios realizados pelas federações estaduais em parceria
com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e,
além de conquistarem títulos, avançaram no
ranking nacional da CBT.
Gabriel Gomes consagrou-se campeão de
Duplas na 1ª Etapa do Circuito Sudeste, realizado no Minas Tênis Clube no período de 2 a 6 de
janeiro, em Belo Horizonte (MG). A 2ª Etapa
também aconteceu em Belo Horizonte, entre os
dias 6 e 10 de janeiro, e Gabriel foi vicecampeão de Duplas. Ele também disputou a
seminal de Simples, quando caiu diante do
atleta local do Minas Tênis Clube, em um árduo
jogo com mais de três horas de duração.

Alegre(RS), no Brasil Juniors Cup, antiga Copa
Gerdau, tradicional torneio sul-americano. O
atleta conta em entrevista que estava voltando
de recesso do nal de ano e, por isso, ainda
estava pegando o ritmo, mas cou feliz com os
resultados. “Agora meu objetivo é intensicar
mais ainda os treinos e terminar o primeiro
semestre entre os dez primeiros do ranking
brasileiro.”
Já Sthefany Rodrigues de Lima participou
de quatro etapas. Na primeira, em Santos (SP),
sagrou-se campeã na categoria Simples, em
torneio realizado entre os dias 3 e 8 de janeiro.
Em seguida, em São Bernardo do Campo (SP),
na 2ª Etapa do Circuito, foi campeã na categoria Simples 14 anos feminino. Depois, em
Santana do Parnaíba, 3ª etapa, foi vicecampeã e, na Copa Kymayr, também em
Santana do Parnaíba, foi seminalista na
categoria 16 anos e sagrou-se vice-campeã na
categoria Duplas 16 anos feminino. Ainda em
janeiro, Sthephany participou da 27ª edição da
Copa São Paulo de Tênis – Troféu Marilia
Silberberg no Esporte Clube Pinheiros.
A atleta confessa que não estava muito
conante em participar desses torneios, porém,
com o decorrer dos jogos, a segurança aumentou e conseguiu ter controle mental durante as
partidas. “Taticamente, nesse último torneio,
joguei uma categoria acima da minha – jogo 14,
joguei 16 – e mesmo assim tive bons resultados.
Convenci-me de que tenho nível técnico para
jogar com meninas mais velhas”, comemora.

Gabriel Gomes

Após duas conquistas em solo mineiro,
Gabriel partiu para São Paulo, onde disputou a
Copa Kirmayr, 3ª Etapa do Circuito Paulista,
entre os dias 16 e 20 de janeiro, realizada na
Slice Tennis em Santana de Parnaíba, e avançou até a seminal de Simples do torneio,
perdendo para o atleta paulistano, que é top 10
no Brasil.
Ainda no mês de janeiro, Gabriel participou
da 27ª edição da Copa São Paulo de Tênis –
Troféu Marilia Silberberg, no Esporte Clube
Pinheiros, e depois na cidade de Porto

Stephany Lima

As competições foram realizadas pelas
federações estaduais em parceria com a CBT, e
o grau de pontuação é G2, valendo pontos
para o ranking nacional.
O São Carlos Clube parabeniza os atletas
pelas conquistas.

22

REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE

MELHORIAS

FEVEREIRO DE 2020

SIMULAÇÃO

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
RECEBE GRAMA SINTÉTICA
Além da ótima qualidade do piso, novo campo tem sistema
de drenagem diferenciado e amortecimento anti-impacto
O crescimento da grama natural do Campo
Society do Bosque sempre foi prejudicado em virtude
da sombra que as diversas árvores projetam no local.
Por esse motivo, o espaço passou por completa
substituição de piso e agora conta com grama
sintética, mesmo material utilizado nos maiores clubes
esportivos do Brasil.
Com um sistema de drenagem diferenciado, o
material oferece mais conforto aos jogadores, apresenta um excelente sistema de amortecimento e é
anti-impacto, o que reduz o risco de lesões.
A obra demandou um pouco mais de tempo do
que o previsto. Além das fortes chuvas, o processo
exigiu várias etapas: remoção da grama, nivelamento do terreno para instalação do sistema de drenagem, aplicação de geomanta drenante MacDrain
(estrutura inovadora que favorece a captação e a
condução da água em todas as direções rapidamente, o que permitirá que os jogos aconteçam mesmo
nos períodos chuvosos) e, por m, colocação da
grama sintética e demarcação do campo.

Fotos: Diego Bertolino

ESTAMOS DE
SITE NOVO!

saocarlosclube.com.br
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REVISÃO DO ESTATUTO SOCIAL

DO SÃO CARLOS CLUBE
O que é o Estatuto do SCC e por que será revisado?
O Estatuto Social do São Carlos Clube
determina o conjunto de direitos e deveres de
todos os associados do Clube, devendo,
obrigatoriamente, passar por revisão a cada
cinco anos.

Como e quando o associado do SCC poderá
participar?
Todos os associados poderão participar com
sugestões, que serão depositadas em caixas de
coleta distribuídas em pontos estratégicos da
Sede de Campo, nos meses de fevereiro e
março de 2020.

Qual o objetivo da revisão?
Modernizar e aprimorar as normas e
regulamentos que regem o São Carlos Clube.

A participação do sócio restringe-se à sugestão
de mudanças?
Não. Todo o trabalho de revisão do Estatuto
Social será compilado em um único
documento, que será colocado em discussão e
votação em Assembleia Geral. Todos os
associados (portadores de título) poderão
participar e votar nessa Assembleia Geral, com
a missão de denir as propostas que irão
compor o Estatuto Social do São Carlos Clube
para o período de cinco anos a partir de sua
aprovação.

Quem é o responsável pela revisão?
Os responsáveis pelos trabalhos são integrantes
da Comissão de Revisão do Estatuto, composta
por membros do Conselho Deliberativo
(conselheiros eleitos), do Conselho Consultivo
(ex-presidentes), da Diretoria Executiva
(diretores indicados pelo presidente) e
membros do quadro associativo.
Quando começam os trabalhos?
Os trabalhos tiveram início em reunião realizada
no dia 25/01/2020 e, em breve, haverá ampla
divulgação a respeito deste importante tema.

O São Carlos Clube conta com a sua
participação!

Comissão de Revisão do Estatuto
Social do São Carlos Clube - 2020
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20º Campeonato Interno de Futebol Interamigos
e 5º Campeonato Futgrama Society Masters

Verão Vivo
Diversas modalidades
movimentaram as Quadras
Poliesportivas
em projeto de férias.
Fotos: Mauricio Motta
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Colônia de Férias
Muitas brincadeiras, esportes e
atividades lúdicas animaram
nossa Colônia.
Fotos: Diego Bertolino e Cleber Malachias
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Espaço de Brincar
O mês de janeiro foi marcado
por divertidas atividades para
os pequenos.
Fotos: Ana Paula Vieira e Cleber Malachias
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