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PALAVRA DO PRESIDENTE
Olá,

PALAVRA DO CONSELHO
Caros Associados,

Marco Antônio Partel
Pres. da Diretoria Executiva

O ano que está começando será de 
muito trabalho, de muito acompanhamento 
e, se tudo correr bem, de muitas realizações 
para o Conselho Deliberativo do São Carlos 
Clube. Na última reunião virtual extraordiná-
ria do Conselho Deliberativo, os conselheiros 
aprovaram a continuidade do trabalho de 
revisão do Estatuto do Clube. De acordo 
com o artigo 128 do Estatuto, a cada cinco 
anos, contados de sua aprovação, o 
Conselho Deliberativo designará uma 
Comissão para revisar todos os 133 artigos e 
propor – ou não – alterações. Este trabalho 
de revisão só é concluído com a realização 
de uma Assembleia Geral que deverá 
ocorrer ainda no primeiro semestre de 2021. 
N e s s a  m e s m a  r e u n i ã o ,  o  C o n s e l h o 
Deliberativo elegeu o conselheiro Marcio 
Marino como presidente da Comissão de 
Revisão para dar continuidade aos trabalhos 
e concluir a revisão estatutária.

Neste ano que está se iniciando, 
teremos também a eleição de um terço da 
composição do Conselho Deliberativo. 
Serão eleitos 17 novos conselheiros para os 
próximos seis anos. A eleição dos novos 

conselheiros ocorrerá na primeira quinzena de 
junho, juntamente com a eleição da nova 
Diretoria Executiva. Todo o trabalho de prepara-
ção do processo eleitoral, culminando com a 
votação dos associados e a apuração dos 
resultados, é coordenado pela Comissão 
Eleitoral do Conselho Deliberativo, que estará 
em breve detalhando todo o processo eleitoral.

Em 2021 também teremos, logo após a 
eleição dos novos conselheiros e da Diretoria 
Executiva, a eleição da nova Mesa do Conselho 
Deliberativo. Haverá ainda a eleição do novo 
presidente e do vice, como também a composi-
ção da Mesa e das Comissões Permanentes. É 
graças à escolha dos membros das Comissões 
que o Conselho pode contar com o conheci-
mento técnico e a experiência de cada conse-
lheiro no apoio às deliberações futuras do 
Conselho Deliberativo que vão nortear a manu-
tenção e os avanços no dia a dia do São Carlos 
Clube.

Que 2021 seja um ano de muita esperan-
ça, conança e realizações!

Adeus 2020, seja bem-vindo 2021! O ano 
mais atípico da história do Clube acabou, e não 
vai deixar muitas saudades. Em termos de 
eventos e encontros, muito pouca coisa acon-
teceu. Mas zemos manutenções e obras muito 
importantes no decorrer do ano. Leia a matéria 
aqui na revista para saber mais e também para 
car a par de onde aplicamos o dinheiro do 
associado!

 Agora, que venha 2021! Preparamos um 
ano cheio de coisas boas e esperamos poder 
realizá-las. Particularmente, não acredito que 
teremos Carnaval no Clube, acho um pouco 
cedo para realizar um evento tão grande assim 
em fevereiro. Mas, do nal de março em diante, 
acredito que podemos pensar em uma maneira 
de cumprir nossa programação com alguns 
cuidados. Como disse, temos muita coisa 
agendada e uma vontade enorme de realizar 
tudo para você, associado do São Carlos 
Clube.

 Neste ano também teremos eleições para 
presidente do Clube e a renovação de 17 
conselheiros do Conselho Deliberativo, então 
isso quer dizer que posso ter apenas mais seis 
meses à frente da Diretoria Executiva. Espero ter 
agradado a maioria das pessoas nesse tempo 

tão tumultuado. Temos também, para o primeiro 
semestre, a revisão do nosso Estatuto. Algumas 
fases já foram concluídas, como as sugestões dos 
associados e de alguns conselheiros. Agora vêm 
as demais fases, para votarmos as alterações em 
uma assembleia com a participação dos sócios. 
No mês que vem traremos mais detalhes aqui na 
revista. O Conselho Deliberativo elegeu um 
conselheiro para realizar esse trabalho: Marcio 
Marino. Conselheiro experiente e com grande 
conhecimento do assunto, desejo-lhe sorte. Estou 
à disposição para ajudar a realizar esse trabalho 
tão importante para o Clube.

 Acho que consegui mostrar que 2021 
poderá ser um ano fantástico dentro do Clube, 
temos muito trabalho a fazer para realizar tudo 
isso com segurança e responsabilidade. Vamos 
fazer muito mais coisas ainda, mas, se eu contar 
tudo, acaba a surpresa!

 Grande abraço a todos! Que 2021 venha 
com muitas coisas boas para todos, dentro e fora 
do Clube! Vamos em frente, com coragem, 
alegrias e, acima de tudo, SAÚDE!

 Ótimo ano a todos vocês!
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DIA DA SAUDADE

07/09/2020

Pensando sempre no melhor para o associado, a Diretoria 

Executiva e o Conselho Deliberativo aprovaram o

 DESCONTO DE 20% nas taxas de: construção, manutenção

e dependentes para os sócios adimplentes, na mensalidade

do mês de DEZEMBRO com o vencimento em JANEIRO.

O desconto será concedido automaticamente e até a data de vencimento,
que ocorre sempre no quinto dia útil do mês (8 DE JANEIRO).  

Fiquem atentos às informações contidas no boleto, lembrando que 
nosso banco é SANTANDER e o beneciário é o São Carlos Clube.

Para Débito Automático, a mensalidade será debitada já com o desconto.
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ESPECIAL

DIA DA
SAUDADE

Para celebrar o dia 30 de janeiro, Dia da Saudade, alguns associados 
contaram à Revista do São Carlos Clube do que mais sentem saudade em 
suas vidas e no Clube. Conra:

Armando Pisani Junior, 66 anos
"Tenho saudades da época natalina. 

Tinha uma família muito grande, dez tios, italia-
nos, boa gente, e comemoráva-
mos juntos. Muita alegria, mesa 
farta, graças a Deus. Minha vó 
acolhia crianças da rua para 
almoçar com a gente e dávamos 
presentes a elas. Lembro muito 
disso e sinto saudades. Me sinto 
presenteado por ter vivido isso. Se 
pudesse voltar, com certeza 
viveria isso novamente. 

Quanto ao Clube, o fre-
quento há 60 anos e sinto muita 
saudades dos eventos na Sede 
Avenida: Festa de Debutantes, 
Festas da Cidade, Carnaval, Baile Branco. Eram 
eventos nos, todos muito bem arrumados, sinto 
muita saudade! Ninguém tem saudades de 
coisas ruins, apenas de coisas boas, e nada 
melhor que festa, né? Então me lembro com 
muita saudade dos bons tempos de baile. Essa é 
apenas uma de várias boas lembranças no 
Clube. Fiz muitos amigos, hoje os vejo com os 
netos, o que é uma grande satisfação."

Beatriz Helena Perez Pisani, 63 anos
"Tenho saudades da vida gostosa da 

infância, de Natal, Ano Novo, as reuniões de 
família que eram muito boas, 
com todos os tios, primos, 
avós. E como este ano esta-
mos em pandemia e não 
podemos nos reunir nem com 
os lhos e netos, camos 
s a u d o s o s  d e s s a  é p o c a 
gostosa da família em volta 
da mesa, celebrando o Natal 
e o Ano Novo. É algo que está 
marcando muita gente, essa 
falta de estarmos reunidos.

Com relação ao Clube, 
o frequento com meu marido 

desde que éramos namorados (48 anos atrás), 
então é muito bom o Clube. Sinto falta dos 
bailes na (Sede) Avenida, e estamos sentindo 
muita falta de nossos amigos, de nossas reu-
niões no Clube. Temos um grupo grande de 
amigos; fazemos o Carnaval todos juntos e 
estamos sentindo falta de estar no Clube neste 
período de pandemia. Apesar de estarmos 
longe, estamos perto um do outro graças à 
tecnologia. Mas o Clube é um ponto de encon-
tro para todos nós. Foi aí que meus lhos viveram 
e vivem até hoje, e nossos netos agora fazem 
uso também do Clube. Isso nos gratica muito.”

Vânia Aparecida Pereira Sichieri, 62 anos
“Aos 62 anos são muitas as saudades... Saudades dos meus pais, dos meus 

lhos pequenos. Sinto saudades do tempo em que as pessoas sentiam mais 
empatia umas pelas outras. Hoje as saudades na verdade são boas lembranças. 

Do Clube? Saudades do meu Baile de Debutantes, dos Carnavais na Sede 
Avenida, das aulas de tênis... Boas lembranças.”
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Você conhece a origem da palavra saudade? O termo vem do latim 
solitas, cujo signicado é solidão. Alguns mitos e curiosidades rondam a 
palavra, que muitos acreditam ser exclusividade da língua portuguesa, 
mas não é bem assim. Até seria interessante se fôssemos, de fato, detento-
res de um vocábulo tão bonito e expressivo, mas a verdade é que ele existe 
em outros idiomas, embora tenha sido considerado por uma empresa 
britânica, que ouviu diversos tradutores, a sétima palavra mais difícil de se 
traduzir. Isso acontece porque muitas palavras, de acordo com o país, 
cultura e outros fatores, adquirem diferentes signicados. Para comprovar 
isso, a palavra saudade recebe um termo exato em polonês: tesknota. Ela 
também consta no léxico alemão, sehnsucht, e apresenta praticamente o 
mesmo valor da nossa saudade.

Odila Philomena Possa Barbosa, 84 anos
“Tenho saudade de quando meus lhos eram adolescentes e 

minha casa vivia cheia de amigos! Somos seis irmãs, e todas nós 
estávamos com os lhos mais ou menos 
na mesma idade e nos 
v íamos sempre.  A casa 
estava sempre cheia, mas, 
conforme eles foram crescen-
do e se casaram, as visitas 
diminuíram… Outra coisa de 
que tenho muita saudade é do 
Réveillon em casa. Na ocasião comemo-
rávamos também o aniversário do meu 
marido, Clayton. Todas as crianças pediam 

‘Bom Princípio’ e ganhavam dinheiro. Todos enleirados. Uma delícia! 
No SCC, a maior saudade que tenho é de quando frequentava a 

piscina. Eu tinha muitas amigas que se reuniam, levávamos aperitivos e 
nos divertíamos muito. Era muito gostoso passar as tardes com elas. Às 
vezes encontro alguns lhos de amigas no Clube e lembramos com 
muita saudade desse período.” 

Tânia Lazarino, 73 anos
“Sinto saudades do tempo em que a vida 

era mais simples… Tempo em que as crianças 
brincavam na rua sem medo… Tempo em que 
as pessoas conversavam olhando nos olhos, 
mostrando se eram ou não sinceras… Tempo 
em que a palavra valia mais que pilhas de 
papéis… Tempo em que tínhamos tempo 
para tudo… Não é saudosismo. A vida era 

vivida. Hoje ela passa por nós, não a vivemos. 
No São Carlos Clube, sinto saudades dos bailes tranquilos 

em que se podia dançar ao som de músicas imortais.”

Maria da Silva Divino, 63 anos
“Tenho saudades do tempo em que éramos livres, sem 

essa pandemia! Do Clube sinto saudades de fazer hidro com 
minhas amigas.”

Fonte: PEREZ, Luana Castro Alves. Brasil Escola
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ACONTECE NO CLUBE

Academia
• Horários de funcionamento:

   Segunda: das 14h às 21h

   Terça a sexta: 7h às 10h e das 14h às 21h

   Sábado: 7h às 12h e das 14h às 19h

• Fechada aos domingos.

• É necessário fazer agendamento pelo   

Whatsapp: (16) 3362-6214.

• O uso de máscara é obrigatório durante os 

treinos.

• Armários e prateleiras estão suspensos.

• É necessário trazer sua garrafa de 

hidratação.

• Mantenha o distanciamento social.

Bar do Bosque
• Sem agendamento.

• Não é permitida a reserva de mesas.

• Uso obrigatório de máscara fora das mesas.

• Limite de 100 pessoas no local.

• Horários de funcionamento:

   Terça a sexta: das 16h às 19h30

   Sábado: das 11h às 19h

   Domingo: das 11h às 17h

Beach Tennis
• Uso de máscara é recomendado em todos 

os treinos.

• Manter pelo menos 2 metros de distância de 

outros jogadores.

• Evitar aperto de mãos, abraços ou qualquer 

tipo de contato físico.

• Evitar o uso dos bebedouros.

Desde o mês de agosto de 2020, estamos na fase amarela da quarentena. E 
o São Carlos Clube se ajustou a todas as normas instituídas pelos órgãos 
sanitários a m de garantir a segurança de nossos associados durante esse 
período.

Saiba como cada setor se adaptou e respeite as regras para mantermos o 
Clube aberto e seguro:

SEGURANÇA
DURANTE A PANDEMIA

• Cada atleta deverá ocupar sempre a 

mesma mesa e cadeira, mesmo quando 

houver troca de lado.

• Respeitar o horário da reserva.

• As atividades deverão ser agendadas com 

no mínimo 24h de antecedência, pelo 

telefone: (16) 99382-7834 (somente Whatsapp).

Calistenia
• Não é permitido nenhum tipo de 

aglomeração.

• Não emprestar ou compartilhar toalhas, 

garrafas ou alimentos.

• Evitar aperto de mãos, abraços ou qualquer 

tipo de contato físico.

• Evitar o uso dos bebedouros.

• O uso de máscara é recomendado em 

todos os treinos.

• Manter pelo menos 2 metros de distância de 

outros participantes.

• Limite de 5 pessoas no local.

• As atividades deverão ser agendadas com 

no mínimo 24h de antecedência pelo 

telefone: (16) 99382-7834 (somente Whatsapp).

Depilação
• Horários de funcionamento:

   Segunda a sexta: das 12h às 18h

• É necessário agendamento pelo telefone:

(16) 3362-6200.

• Uso obrigatório de máscara durante todo o 

procedimento.
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Estacionamento 2
• Horários de funcionamento: 

   Segunda-feira: das 14h às 22h

   Terça a sábado: das 7h às 22h

   Domingos e feriados: 7h às 21h

Futebol Menor
• Os treinos acontecem no Campo do Bosque.

• Uso de máscara é obrigatório nos arredores do 

campo e opcional durante os treinos (dentro do 

campo).

• Não haverá empréstimo de coletes.

• Higienizar as mãos antes e após os treinos.

• Respeitar o distanciamento.

• Não cumprimentar com abraços, beijos ou 

aperto de mãos.

• Horários de funcionamento:

   Terça e quinta

   Categoria 2011/2012: 18h 

   Categoria 2007/2008:  19h 

   Quarta e sexta

   Categoria 2009/2010: 18h 

   Categoria 2005/2006: 19h

   Sábado

   Categoria 2012/2013: 9h

   Categoria 2014/2015: 10h

Futevôlei
• Não é permitido nenhum tipo de aglomeração.

• Não emprestar ou compartilhar toalhas, 

garrafas ou alimentos.

•Evitar aperto de mãos, abraços ou qualquer 

tipo de contato físico.

• Evitar o uso dos bebedouros.

• Cada atleta deverá ocupar sempre a mesma 

mesa e cadeira, mesmo quando houver troca de 

lado.

• Respeitar o horário da reserva.

• Uso de máscara é recomendado em todos os 

jogos.

• Manter pelo menos 2 metros de distância de 

outros participantes.

Massagem
• Novo local de atendimento: Academia.

• Obrigatório o uso de máscara.

• É necessário agendamento pelo telefone:

(16) 3362-6214.

• Massagista:

   Fernanda Marini

   Terça e quinta: 15h às 20h

   Quarta e sexta: 8h às 13h

   Sábado: 8h às 12h

   

Parquinho
• Uso de máscara obrigatório por crianças 

a partir de 10 anos.

• Aglomerações devem ser evitadas; 

respeite o distanciamento de 1,5 metro.

• Não há necessidade de agendamento.

• Higienize as mãos das crianças 

constantemente.

Pilates
• Horários de funcionamento:

   Segunda a sexta: das 7h às 12h e

   das 16h às 20h

• Necessário agendamento pelo telefone: 

(16) 99229-7060.

• Uso obrigatório de máscara.

• Limite de 3 alunos por aula

• Pacientes que fazem parte do grupo de 

risco: é obrigatória a apresentação de 

atestado médico.

Piscina Coberta
• Uso apenas por alunos matriculados nas 

modalidades.

• Aulas marcadas apenas por 

agendamento: (16) 99382-7834 (somente 

Whatsapp).

• O aluno ou responsável poderá agendar 

somente 1 vez na semana nos horários 

disponíveis.

• Instruímos que o aluno ou responsável 

chegue ao local próximo do horário de 

início da aula para evitar aglomerações.

• O vestiário está liberado apenas para 

troca de roupas. Banhos não estão 

permitidos.

Importante:  Recomendamos aos 

associados que fazem parte do grupo de 

risco, ou que não se sintam à vontade para 

sair de casa, que cancelem sua matrícula e 

nos procurem novamente quando quiserem 

voltar. Agradecemos a compreensão de 

todos!

Piscina Recreativa
• Para respeitar as regras de 

distanciamento social, estarão disponíveis 

apenas duas espreguiçadeiras e dois 

guarda-sóis para uso, e eles não podem ser 

movimentados.

• Evitar aglomerações.

• Não é permitido o consumo de alimentos 

no Parque Aquático.
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• É permitida apenas 1 pessoa por raia.

• Necessário agendamento pelo telefone:

(16) 99382-7834 (somente Whatsapp).

• Horários de agendamento: 

   Segunda a sexta: das 8h às 20h

   Sábado: das 9h às 13h.

• Agendamentos apenas com 5 dias de   

antecedência.

• Tempo de permanência: 50 minutos.

Quadras Poliesportivas
• Duas pessoas em cada metade da quadra.

• Não é necessário agendamento.

• Uso recomendado de máscara.

• Não é permitido nenhum tipo de 

aglomeração.

• Evitar aperto de mãos, abraços ou qualquer 

tipo de contato físico.

• Não usar os bebedouros.

• O horário das 7h às 10h é exclusivo para 

jogadores com mais de 60 anos.

Salão de Beleza
• Horários de funcionamento:

   Segunda a sexta: das 8h às 17h30

   Sábado: das 8h às 12h

• Necessário agendamento pelo telefone:

(16) 3362-6200.

• Uso obrigatório de máscara.

Tênis
• Uso de máscara recomendado em todos os 

jogos.

• Não é permitido nenhum tipo de 

aglomeração.

• Não emprestar ou compartilhar raquetes, 

toalhas, garrafas ou alimentos.

• Manter pelo menos 2 metros de distância de 

outros jogadores.

• Evitar o uso dos bebedouros.

• Cada atleta deverá ocupar sempre a 

mesma mesa e cadeira, mesmo quando 

houver troca de lado.

• Respeitar o horário de reserva.

• Cada tenista deverá trazer seu tubo de 

bolas, e as bolas deverão estar identicadas.

• As atividades deverão ser agendadas com 

no mínimo 24h de antecedência pelo 

telefone: (16) 99382-7834 (somente Whatsapp).

O horário das 7h às 9h
é exclusivo para maiores de 60 anos

SEGUNDA
DAS 14H ÀS 22H

TERÇA A SÁBADO
DAS 7H ÀS 22H

DOMINGO
DAS 7H ÀS 21H

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DO SÃO CARLOS CLUBE

RECOMENDAÇÕES GERAIS

• Use máscara.

• Não é permitido nenhum tipo de 

aglomeração. Mantenha uma distância 

segura!

• Lave as mãos constantemente.

• Evite o uso de bebedouros, traga sua 

garranha!

• Use álcool gel.

• Se apresentar sintomas de gripe, não 

saia de casa.

Vôlei de Areia 
• Uso de máscara recomendado em todos os 

jogos.

• Não é permitido nenhum tipo de 

aglomeração.

• Não emprestar ou compartilhar toalhas, 

garrafas ou alimentos.

• Manter pelo menos 2 metros de distância de 

outros jogadores.

• Evitar o uso dos bebedouros.

• Respeitar o horário de reserva. 

• As atividades deverão ser agendadas com 

no mínimo 24h de antecedência pelo 

telefone: (16) 99382-7834.

Demais atividades esportivas, como 
Atletismo, Basquete, Condicionamento 
Físico e Vôlei, devem ser agendadas 
diretamente com os professores.
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ATENÇÃO
OBRIGATÓRIO
O USO DE MÁSCARA
DENTRO DO CLUBE

HIGIENIZE
AS MÃOS
C/ ÁLCOOL GEL

Eu protejo você!
Você me protege? 

Eu protejo você!
Você me protege? 



12 JANEIRO DE 2021REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE

ACONTECE NO CLUBE

LUZES PARA O NOSSO NATAL
Para abrilhantar nosso Natal em 

2020, a equipe responsável pelo setor 
de eventos caprichou na decoração 
natalina do São Carlos Clube.

A Sede Avenida e a Sede de 
Campo foram iluminadas com diver-
sos reetores que representam as cores 
do Natal. As doze árvores do canteiro 
central foram decoradas com mais de 
900 metros de luzinhas LED, além de 
enfeites iluminados e mais de 20 
reetores. 

A Portaria também recebeu 
iluminação nos coqueiros, reetores na 
fachada, além de um Papai Noel que 
cou a postos para dar as boas-vindas 
na Secretaria.

Parabéns à equipe!
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10ª Campanha 

Natal 
Solidário 2020

10ª Campanha 

Natal 
Solidário 2020

De 11 de dezembro
a 31 de janeiro

De 11 de dezembro
a 31 de janeiro
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O que arrecadamos:
  (ítens novos ou usados em bom estado)

 • Roupas e sapatos - infantil
    e adulto.

 • Brinquedos e jogos.
 • Material escolar - mochila,
    caderno, lápis, estojo, livros.  
 • Fraldas descartáveis e lenços

    umedecidos.

A quem se destinará as doações:
• Famílias do assentamento localizado
   na estrada do Broa.
• Comunidades carentes dos bairros
   Cidade Aracy I e II.

Ponto de coleta:
Secretaria 

do São Carlos Clube

Ponto de coleta:
Secretaria 

do São Carlos Clube
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TAMPAS DE PLÁSTICO RÍGIDO COMO:
REFRIGERANTES, ÁGUA,

LEITE, NUTELLA, TODDY, NESCAU,
REMÉDIOS, CREME DENTAL,
XAMPU, CONDICIONADOR,

ÁGUA SANITÁRIA E AMACIANTES.

AS TAMPINHAS DOADAS IRÃO PARA
O HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS

PONTO DE COLETA:
SECRETARIA DO CLUBE
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OBRAS

EVOLUÇÃO DE OBRAS

E MELHORIAS NO SCC

NOVO GINÁSIO
DE ESPORTES

Conra, nesta edição, o andamento das novas obras e
algumas melhorias que foram feitas no Clube
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As obras do novo Ginásio não param. 
Iniciamos a infraestrutura das fundações (esta-
cas do ginásio e estacas, vigas e blocos dos 
vestiários e refeitórios). A próxima etapa é a 
execução de pilares e alvenaria.
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OBRAS

Rotineiramente, uma equipe 
especializada avalia a saúde de nossas 
árvores e, de forma preventiva, realiza 
podas de galhos e até mesmo a 
remoção de árvores para garantir a 
segurança de nossos associados.

Anualmente, o mascote do Clube faz seu ninho no Gramado que foi apelidado 
de “Gramado do Quero-Quero”. Para garantir a segurança e conforto da ave, 
nossa equipe isolou o local.

 
Árvores
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RESTAURAÇÃO DA SAUNA

DECK E MELHORIAS
NOS CAMPOS DE FUTEBOL

A Sauna passou por 
reforma completa. A parte 
hidráulica, elétrica, pisos e 
revestimentos foram substi-
tuídos. Um novo equipa-
mento de vapor e nova 
tubulação em aço inox 
foram instalados no local. 
Em breve a obra será entre-
gue!

As placas solares da 
Sauna foram higienizadas, 
pois a sujeira acumulada 
causa inltração no forro. 
Como algumas placas esta-
vam quebradas, a substitui-
ção por novas também foi 
feita.

Agora os associados poderão 
assistir aos treinos e campeonatos 
de futebol com mais conforto, em 
uma estrutura nova que já está 
pronta! O deck foi construído 
com madeira de demolição 
impermeabilizada e em breve 
receberá tendas para garantir 
sombra e frescor ao local.

O s  C a m p o s  d e  F u t e b o l 
Society no Estádio do Paulista 
ganharam um novo gramado 
que agora está devidamente 
marcado e pronto para receber 
nossos atletas! O local conta 
ainda com novas redes de 
proteção.
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OBRAS
NOVA ILUMINAÇÃO NA SEDE DE CAMPO

E GINÁSIO DE ESPORTES

Um novo sistema de iluminação, mais 
econômico e eciente (LED), foi 
instalado nos seguintes locais:
· Ginásio.
· Gramado do Quero-Quero.
· Quadra 1 Tênis Saibro.

Com as novas lâmpadas, haverá 
redução signicativa no consumo de 
energia.
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MELHORIAS NO COMPLEXO DE TÊNIS

A instalação elétrica e hidráulica da 
bomba de irrigação das Quadras de Saibro foi 
substituída.

No local, também foram realizadas a 
manutenção e a pintura da arquibancada e 
do piso.
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OBRAS

NOVO PORTÃO DE ACESSO

Em frente ao Ginásio, entrada pela rua Dr. Carlos 
de Camargo Salles, foi construída uma rampa de 
acesso. Assim, garante-se melhor acessibilidade ao 
local até mesmo para o recebimento de mercadorias.
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REFORMA DO TELHADO BAR DO BOSQUE

O telhado do Bar do Bosque está 
concluído. Também a parte elétr ica, 
iluminação e tomadas foram substituídas. A 
próxima etapa será a colocação das novas 
caixas de som e a conclusão das novas  
instalações de lógica e central de incêndios, 
a m de garantir segurança e agilidade em 
caso de acidentes.
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O São Carlos Clube sediou, neste m 
de ano, uma das etapas do São Paulo 
Tennis Cup 2020. O evento ocorreu de 
7 a 13 de dezembro e contou com 
tenistas de todo o Brasil.

O São Carlos Clube sediou, neste m 
de ano, uma das etapas do São Paulo 
Tennis Cup 2020. O evento ocorreu de 
7 a 13 de dezembro e contou com 
tenistas de todo o Brasil.

DE 7 A 13 DE DEZEMBRODE 7 A 13 DE DEZEMBRO
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DANIEL DUTRA
CAMPEÃO SIMPLES

ENRIQUE BOGO
VICE-CAMPEÃO SIMPLES

 SALEME E DUTRA - CAMPEÕES DUPLAS

FIGLIA E TUMASONIS  - VICE-CAMPEÕES DUPLAS
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CLÍNICA DE TÊNIS
DO SÃO CARLOS CLUBE

CLÍNICA DE TÊNIS
DO SÃO CARLOS CLUBE



CLIQUE SOCIAL
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HARRY DE OLIVEIRA E TIAGO DIAS
CAMPEÕES DUPLAS AMADORAS

NANDO E ALEX PERACINNI
VICE-CAMPEÕES DUPLAS AMADORAS

TORNEIO DE
DUPLAS

AMADORAS

TORNEIO DE
DUPLAS

AMADORAS
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