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E d i t o r i a l

Prezados sócios,

Em meio à complicada conjuntura que 
nosso país vive, tanto em relação à segurança 
quanto às turbulências financeiras e politicas, 
nosso querido Clube de Campo tornou-se uma 
pequena ilha de paz para trazermos nossas famílias, 
e aproveitarmos um ambiente agradável, 
descontraído e seguro. 

Tudo isso sem contar ainda com o fato 
de que temos segurança para deixar as crianças 
andarem livremente pelo clube sem perigo. 
Sabemos que os sócios vêm para este ambiente 
familiar cheio de amigos, visando ganhar 
energia para que possam enfrentar uma nova 
jornada de trabalho e compromissos. Por isso, é 
tão importante que todos se sintam muito bem 
recebidos através do acolhimento gentil e da 
dedicação dos funcionários que aqui trabalham. 

O nosso objetivo será sempre aumentar a 
satisfação do sócio. Para isso, a Diretoria busca 
entender a necessidade do associado, manten-
do-o sempre motivado em participar ativamente, 
além de manter o deleite em pertencer à nossa 
família.

É realmente uma honra ser escolhido 
Presidente deste paraíso. Estamos mais do que 
motivados para iniciar com entusiasmo e dedicação 
um trabalho efetivo visando melhorar cada dia mais.

Este será nosso grande esforço: 
proporcionar ao sócio, uma experiência 
gratificante a cada vinda ao Clube. E é só 
o início do nosso desafio. Venha conosco 
nessa jornada!

Boa leitura!
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MAIO A JULHO

11 e 12.05

11 e 12.05

TORNEIO DE GAMÃO

ESPECIAL DIA DAS MÃES

FUTEBOL

TÊNIS

GOLFE

TÊNIS

HÍPICO

OPTIMIST

01 a 05.07

08 a 12.07

22 a 26.07

16 a 19.07

23 a 26.07

25 a 28.07

CLÍNICAS DE FÉRIAS

20.07 NOSSOS CHEFS

18.05 VOCÊ, CHEF

18.05 AULA DE SINUCA

08.06 NOITE DOS NAMORADOS

15.06 FESTA JUNINA

22 e 23.06 TORNEIO DE CHARME FEMININO
DE TÊNIS

02.06 BUFFET TEMÁTICO
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A n t e n a

V irou febre entre jogadores famosos, e 
chegou até o nosso clube também a paixão 
pelo futebol de mesa, ou mesabol. Ainda 

não sabe o que é? Junte uma mesa parecida com 
a de ping-pong e troque as raquetes e a bolinha 
pelos pés e uma bola de futebol, e aí está a nova 
mania de craques como Neymar, Robinho e Djal-
minha, entre outros que já aderiram ao esporte-diversão. A boa notícia é que acaba-
mos de receber a nossa futmesa, disponível no gramado, no campo de futebol, para 
crianças e adultos jogarem.

Para quem ainda não conhece, há vários tipos de futmesa, mas no geral, o 
objetivo é dificultar que o rival jogue a bola de volta para o seu lado da mesa. Pode 
ser jogado individualmente ou em duplas. Algumas regras são básicas: só se pode tocar 
três vezes na bola antes de jogar para o lado adversário. Excelente como aquecimento 
bem como para puro divertimento, o esporte movimenta o corpo inteiro, já que você 
toca a bola com os pés, coxas, joelhos, ombros e cabeça. 

Facilidades a um “clic” no nosso site

A gora ficou mais fácil reservar serviços 
como manicure, depilação, massagem, 
cabelereiro e barbearia. No menu 

principal em agendamento, a apenas um clic 
em nosso site, que vem se modernizando para 
facilitar o acesso de uma forma mais ágil e eficaz. 
Continuamos trabalhando para proporcionar 
maior comodidade a todos vocês! Teste já!

NOVA PAIXÃO
NACIONAL...



A palavra aqui é cuidar, renovar, melhorar sempre, e é isso que vimos fazendo 
nos últimos meses, através de obras e melhorias constantes nas demais áreas 
de nosso clube. Dessa vez, a novidade é o Refeitório II, destinado à área de 

manutenção e paisagismo. O cardápio é cuidadosamente pensado por nossa equipe 
de cozinheiros, chefs e nutricionistas, de modo a proporcionar refeições balanceadas 
e de boa qualidade, com produtos frescos e selecionados de acordo com rigorosas 
especificações de qualidade.

Sinuca para maiores de 16

Q uem ficava desapontado por não ter 18 anos, 
e portanto não podia treinar suas tacadas no 
Clube, agora basta ter 16 anos e já pode começar 

a jogar. Nossa sala de snooker funciona as sextas-feiras 
a partir das 14h  e aos sábados e domingos a partir das 12h. 

O tradicional jogo de sinuca vai muito além de 
uma mesa especial, taco e um conjunto de bolas 
coloridas e numeradas, e seis caçapas por onde as 
bolas descem. Há regras, técnicas e truques como em 
qualquer outra modalidade esportiva. Fazer com que a 
bola vá exatamente para a posição que o jogador quer, 
planejar tacadas curvas que desviam de obstáculos 
e que parecem manobras de pura magia, são táticas 
não se adquirem da noite para o dia. O esporte é mais 
complexo do que parece.

Bom Jogo!
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Melhorias em curso, sempre!

16+
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NOVA DIRETORIA
ASSUME O BIÊNIO
2019-2020

I n f o

E m fevereiro, tomou posse a nova diretoria do Clube em um evento realizado 
na Sede Central. A nova gestão, sob a batuta de Rachid Hadura Orra - o novo 
presidente - está fortemente empenhada na continuidade de projetos e me-

lhorias, seguindo os passos da direção anterior. 
A cerimônia foi conduzida por Octavio Lopes Filho, presidente do Conselho, 

e contou também com discurso do ex-presidente Renato Albuquerque, que desejou 
sorte e sucesso aos novos dirigentes. Ele enalteceu também a constante evolução do 
Cube que continua se atualizando, ano após ano.

Geraldo Borba, presidente do último biênio, 
foi homenageado com a inclusão da placa com o 
seu nome na Sede Central e no quadro de ex-
-presidentes. Emocionado, Geraldo agradeceu à 
sua esposa Maria Helena, e aos colaboradores do 
Clube de Campo de São Paulo.



M arca-se agora, portanto, um 
novo ciclo de gestão, dentro 
de metas ambiciosas, porém 

realistas e ancoradas no propósito de
evoluir, renovar e inovar, e principalmente, 
de manter o espírito empreendedor 
que tem norteado nossos dirigentes. O 
que já é bom sempre pode ficar ainda 
melhor, e é esse o lema que irá prevalecer 
neste novo biênio 2019-2020. 

Entre os principais objetivos desse 
mandato, é destacada a melhoria na 
satisfação dos sócios em frequentar o 
clube e fazer mais com menos - ou seja, 
reduzir custos, sem prejudicar a quali-
dade dos serviços prestados.

Trabalhar fortemente no sentido 
de obter patrocínios, de modo a trazer 
novas alternativas de recursos e ampliar 
a receita com eventos corporativos e 
esportivos, estão entre as metas.

Entre os objetivos, a ênfase aos 
esportes de competição para que crianças 
e adolescentes tenham mais empenho 
na prática desportiva. Para tanto, é de 
crucial importância, buscar ampliar as 
opções, agregando novas modalidades 
de esportes aos quatro departamentos 
do Clube.

A atual diretoria executiva está 
cem por cento comprometida em 

alcançar os objetivos traçados durante 
os próximos dois anos. Se existe uma 
frase que resume o espírito que move 
esta gestão, pode-se dizer que é 
“ampliar horizontes”, segundo 
enfatizou o novo presidente.

Durante a cerimônia de posse, ele 
ressaltou a importância da  participação 
dos sócios, que já no começo do mandato 
têm auxiliado a equipe com apoio e 
sugestões. Na ocasião, chamou ao palco 
os diretores adjuntos, engajados e pron-
tos para o trabalho! Além disso, fez um 
agradecimento especial aos conselheiros 
e aos ex-presidentes, pela dedicação e 
efetiva contribuição ao longo dos anos, 
e parabenizou seu antecessor, Geraldo 
Borba.
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Rachid Hadura Orra - o novo presidente
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O MELHOR DA FESTA 
É ESPERAR POR ELA

É cedo para falar de confraternização de fim de ano, mas não para começar a 
planejar o evento de sua empresa, e reservar os recursos para que esta passa-
gem não fique em branco. Afinal, terá sido mais um ano de conquistas, e inde-

pendente dos resultados, positivos ou não, o seu time continuou em campo, buscou 
as maiores oportunidades de marcar gol, e trabalhou com garra para chegar até aqui.

Nada mais justo que celebrar com sua equipe mais uma etapa vencida, compar-
tilhar tudo que foi vivenciado ao longo do ano, e renovar a fé e a esperança por dias 
auspiciosos e promissores. Naturalmente, o espírito de renovação se dá justamente 
no final do ano, e motiva a que se comemore em momentos descontraídos, em um 
lugar agradável, com um evento bacana.

S o c i a l



A quele colega que passou 
despercebido na correria do 
dia a dia, de repente se revela 

de outra maneira e abre-se uma cone-
xão entre vocês. Outros, com os quais 
você mal trocava palavras, por falta de 
tempo, são gratas surpresas, quando 
a conversa engata em clima de festa 
e pura diversão. Conhecer melhor as 
pessoas, conectar-se com elas em outra 
dimensão, acaba gerando maior inte-
gração do grupo como um todo. Isso, 
por si só, já é motivo suficiente para 
realizar as festas de confraternização 
das empresas, pequenas, médias ou 
grandes.

Pode parecer o contrário, mas 
sua equipe espera por isso. Não realizar 
esta comemoração, pode soar como um 
desprestigio ao trabalho e esforços de 
todos, afora o desestímulo e decepção 
que pode trazer, gerando um clima de 
desconfiança e insegurança acerca do 
ano que está por vir.

São nessas festas que se reforça 
a cultura da empresa, cria-se vínculo 
positivo com as equipes e se transmite 
os valores mais importantes a serem 
cultivados - o coleguismo, a tolerância, 
a empatia, a união.

Você sabia que é possível fazer 
a festa de confraternização de sua 
empresa no Clube de Campo de São 
Paulo? Aqui em nosso Clube temos 
toda a estrutura e o cenário perfeito 
para proporcionar uma experiência à 
sua equipe. 
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Realizado dias 16 e 17 de março, o TORNEIO CURAPROX INFANTO JUVENIL 
contou com 27 participantes de 6 até 16 anos. Todas as categorias foram disputadas no 
sistema Round-Robin – ou seja, todos contra todos.

Na categoria de 6 a 8 anos houve premiação do 1º ao 3º colocado com medalhas 
especiais. Nas demais categorias, foram distribuídos troféus de campeão e vice.

Todos os participantes receberam medalha de participação e um Kit CURAPROX.
Contamos com o apoio da sócia Raquel Román Gomez, representante da IMG Academy 

no Brasil, que cedeu para sorteio entre os campeões das categorias de 9 até 14 anos (masculino 
e feminino) uma semana de clínica de tênis.

CAT. MASC. 14+ (1)
CAMPEÕES - Eduardo Mendez / Rodrigo Ogawa
VICE - Gustavo Victor Bapstista / Renato Jacob
 
CAT. MASC. 14+ (2)
CAMPEÕES - Paulo Roberto Gozzi / Pedro Jacob
VICE - Claudio Loureiro / Pedro Boaventura
 
CAT. FEM. 14+ (1)
CAMPEÃS - Gabriella Villares / Juliana Hopp
VICE - Camila Mendez / Daniela Paixão

CAT. FEM. 14+ (2)
CAMPEÃS - Dominique Schwerdtle / Suelyen Laureano
VICE - Aline Brandão / Elisangela Klemperer 

CAT. MISTA 14+ (1)
CAMPEÕES - Ernesto Sunago / Junko Sunago
VICE - Beco Salum / Roberta Salum 
 
CAT. MISTA 14+ (2)
CAMPEÕES - Luciana Loureiro / Luis Filipe Loureiro
VICE - Brittany Bendal / Peter Bendal

NOSSOS CRAQUES
NO TÊNIS

TORNEIO DE DUPLAS

Em fevereiro, foi realizado 
TORNEIO DE DUPLAS, que 

contou com 49 jogadores entre 
homens e mulheres. Todos rece-

beram troféus de campeão e vice.
Confira aqui os resultados:
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NOSSOS ATLETAS BRILHAM NO
 CSN**XXXI TORNEIO DE VERÃO

A primeira e segunda etapa do 
tradicional  CSN** XXXI
Torneio de Verão promovido 

pela Federação Paulista de Hipismo 
contou com a participação de nossos 
atletas do Hípico,  Luana Perego, 
Caroline Dechamps, Christa Dapuzzo, 
Vitória Mahfuz, Dennis Brusi e Marcos 
Ribeiro Junior. 

O concurso teve chamada para to-
das as categorias com altura de 1 a 1,45 
metro, sendo que na segunda semana 
entraram em pista os Cavalos Novos de 
4 a 8 anos. 

Os percursos levaram a a 
assinatura do course designer Vailton 
Jaci Cordeiro na pista de areia, e de 
Carlos Alberto Raposo Lopes na pista de 
grama. No júri de campo, Luis Fernando 
Monzon e Roberta Milani comandaram 
o show, respectivamente. 

Do Clube de Campo de São Paulo, 
a amazona Luana Perego Willems, 
montando Astrick, terminou como 
Vice-Campeã na série Jovem Cavalei-
ro - 1,20mt na II Etapa do Torneio de 
Verão. Denis Brusi, por sua vez, sagrou-
-se campeão da Master 1,20mt e Master 
A 1,10mt na 1º etapa. Foi um dia de 
pódio duplo para o cavaleiro do Clube.

Desejamos boa sorte aos nossos atle-
tas nas próximas etapas do campeonato.



E s p o r t e s
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P arte mais nobre de um campo 
de golfe é seu “green”, cuja 
manutenção exige supervisão e 

cuidados constantes a cargo de nossos 
técnicos e colaboradores. Detalhes, 
como por exemplo, aparar o gramado 
à altura certa e no momento adequado 
deixam o campo mais resistente a ervas 
daninhas, doenças e pragas. Cerca de 
vinte colaboradores se ocupam desta 
função, sendo duas vezes por semana 
na área dos Tees (6mm), e diariamente 
nos Fairways (11m) e Greens (3 mm).

A irrigação e adubação, entre 
outras tantas, são funções igualmente 
relevantes para manter o “green” per-
feito o ano inteiro. Desde o início de 
suas atividades como gestor do campo, 
Wesley Barbosa sempre se preocupou 

GREEN PERFEITO E
SUSTENTÁVEL

em poupar água e com isso, criar um 
campo na direção mais sustentável. Ele 
procura mapear setores com intuito de 
apurar se há ou não a necessidade de 
irrigar. “Tenho um equipamento que mede 
a umidade do solo, e é através dele que me 
norteio sobre onde e quantas vezes devemos 
irrigar”, comenta Wesley.

Tecnologia de ponta e técnicas 
modernas adotadas recentemente 
permitem exterminar ervas daninhas. 
Vale ressaltar o caráter sustentável desta 
prática, já que o equipamento elimina 
as plantas invasoras, sem causar dano 
ao solo e ao ambiente.

Nosso campo é reconhecido como 
um dos melhores do Brasil, e a preocu-
pação para que se mantenha sempre 
em perfeitas condições. 



EM FORMA NA VELA
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P ara cada esporte há um treina-
mento adequado e customizado 
às necessidades que a prática 

requer, de modo a prover o condiciona-
mento físico necessário às habilidades 
exigidas. O treino físico de um tenista 
é diferente do treino do golfista, do 
cavaleiro ou do jogador de futebol, 
apenas citando alguns. 

Na Vela, a teoria é a mesma, e 
requer preparo físico específico para 
gerar o melhor rendimento na hora 
da prática. Teoricamente, o velejador 
não é um atleta que precisa ter o corpo 
100%, dizem especialistas como Marcos 
Grael e Gabriel Borges, dupla que con-
correu nas Olimpiadas 2016 na classe 
49er da equipe Olímpica. 

Mas, segundo eles, quanto mais 
perto disso estiver, mais preparado vai 

estar, porque é fundamental que exista 
um equilíbrio entre corpo e alma, habi-
lidade que um treinamento físico bem 
direcionado acaba provendo. Reforços 
na área da coluna, braços e pernas 
são fundamentais ao desempenho do 
atleta, porque dependendo da força do 
vento e das condições do mar, a exigência 
pode aumentar.

 A boa notícia é que passaremos 
a oferecer Treinamento Funcional 
para praticantes de Vela, todo sábado e 
domingo, às 14h00, gratuitamente, na 
Sala de Ginástica.  Entre as atividades, 
incluem-se movimentos naturais como 
saltar e andar sem o envolvimento do 
trabalho com cargas, utilizando-se 
somente o peso do próprio corpo.

Participe!



EMEM
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T endência mundial cada vez mais procurada por turistas, o turismo eno-gastronômico é uma das 
forças da indústria de viagens, já que movimenta mais um componente da cadeia produtiva, e que 

representa parcela decisiva no resultado final da experiência: a prova de vinhos e as imersões no fabuloso mundo 
de vinícolas projetadas com doses de sofisticação e conforto de fazer inveja aos mais espetaculares resorts. Confira 
aqui 6 hotéis excepcionais e suas vinícolas sublimes, para uma jornada memorável no fantástico universo de Baco, 
enquanto se desfruta do conforto da hospedagem “in loco”. 

Localizado no coração da região de Bordeaux, entre as vinhas 
do lendário Château Smith Haut Lafitte, o hotel Les Sources de 
Caudalie, o único Palace na região bordalesa e também único Palace 
francês em um vinhedo, oferece um grande atrativo para os enófilos 
de plantão: o primeiro SPA de vinoterapia do mundo. Uma vez no 
local, é possível desfrutar de tratamentos com cremes à base de 
vinho, uvas e sementes. Cabe destacar ainda a gastronomia local, já 
que o hotel oferece aos seus hóspedes e clientes três restaurantes 
incríveis, sendo um deles – o La Grand’Vigne - premiado com duas 
estrelas Michelin.

Vinho sugerido: Château Haut Badon, Grand Cru, Saint - Émilion 2012 

A Vinícola Vina Vik & Puro Vik é uma das mais luxuosas de 
todo o Chile. A apenas duas horas de Santiago, a Vik não é uma 
simples vinícola. Ela é um conceito, que engloba design arrojado,
hotelaria estrelada e a produtora de um dos melhores vinhos chileno. 
O hotel, aliás, guarda uma peculiaridade: cada quarto foi assinado 
por um artista renomado - em sua grande maioria chileno - e as 
acomodações oferecem janelas panorâmicas com vistas de tirar o 
fôlego para as vinhas, vales, bosques, montanhas e, claro, a Cordilheira...

Vinho sugerido: Sideral Viña Altair - Chile- Vale do Rapel, em 
Cachapoal 2015

1- Les Sources de Caudalie, Bordeaux, França 

2- Vik, Chile

Conheça seis hotéis espetaculares com vinícolas, na França, Chile, Itália, Portugal 
e Argentina. Confira os destinos e aproveite para provar alguns dos melhores rótulos 
de nossa adega, sugeridos por  Carlos Campineiro,  para começar a se inspirar, antes de viajar.

SEIS DESTINOS EM 
UMA TAÇA...

G a s t r o n o m i a



O imponente Relais II Falconiere está situado em uma esplên-
dida residência datada do século XIX, entre a Úmbria e a Toscana, 
na belíssima região de Cortona. Com vista para as vinhas, a casa foi 
perfeitamente restaurada. Os quartos refletem a elegância simples, 
típica das vilas toscanas e estão espalhados por diferentes áreas do 
complexo, dando um toque extra de charme e sofisticação à hospe-
dagem. Destaque para a gastronomia local, que é acompanhada por 
grandes vinhos, como os da casa Baracchi e suas vinhas e adegas, 
repletas de opções de inigualável sabor. 

Vinho sugerido:  Brancaia Tre Rosso - IGT Itália Chianti 2015

Outra opção bem interessante na região da Toscana, Itália, é 
o Resewood Castiglion del Bosco, em Montalcino, Siena. O empre-
endimento celebra a beleza natural e a riquíssima herança cultural 
e gastronômica em mais de oito séculos de existência. No local, é 
possível contemplar as ruínas de um castelo, uma igreja medieval, o 
Borgo, uma aldeia histórica que forma o coração do resort e, claro, 
uma vinícola. O Castiglion, aliás, oferece uma verdadeira imersão 
ao mundo dos vinhos regionais. Ao todo são 62 hectares de vinhas. 
Para os hóspedes, é possível degustar, participar de seminários e, em 
meados de setembro, contemplar a colheita das uvas.  

Vinho sugerido: Brunello di Montalcino - 2011 Bonacchi Nobre

Uma boa dica é o hotel Six Senses Douro Valley, no distrito 
de Viseu, próximo a cidade de Lamego. Premiado recentemente 
pelo Best of the Best do Virtuoso no quesito design, o hotel privilegia 
a calmaria local em seu projeto arquitetônico e filosófico. Cravado 
no alto da colina do Rio Douro e cercado pela natureza de todos os 
lados, a vista é incrível, sobretudo para os vinhedos. E por falar neles, 
não se esqueça de visitar a exclusivíssima adega do hotel, que conta 
com mais de 700 referências na Wine Library para entender melhor 
e apreciar um pouco mais os rótulos escolhidas. 

Vinho sugerido: Graham’s 20 Years Old Tawny - Portugal - 
Douro Porto.   

Localizado na renomada vinícola do Valle de Uco, em Mendoza, 
a cerca de uma hora e meia do centro da cidade, há o The Vines 
Resort & SPA. Enraizado nos prazeres de produzir, beber e com-
partilhar vinho, o The Vines faz com que seus visitantes mergulhem 
nos deleites da cultura argentina e apreciem as belezas naturais do 
destino com uma afetuosa e incomparável hospitalidade. 

Vinho sugerido: Canal Flores Assemblage Reserva - Spielman 
Estates- Argentina Mendoza - 2012

3- Relais II Falconiere & SPA, Cortona, Itália

4-  Rosewood Castiglion del Bosco, Montalcino, Itália

5- Six Senses Douro Valley, Viseu, Portugal

6- The Vines Resort & Spa, Mendoza, Argentina 
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C ada um dos animais possui um 
papel importante para o equílibro 
da natureza. Poucos sabem, mas 

abrigamos uma das maiores biodiver-
sidades de fauna silvestre na cidade de 
São Paulo. 

Há anos o Clube colabora com 
um projeto de reintrodução de animais 
à vida livre na natureza. O trabalho de 
levar de volta, ao seu hábitat natural, 
animais que foram apreendidos ou
feridos tem uma complexidade técnica 
importante, e passa a ser um instrumento 
de conservação da biodiversidade e do 
ambiente que está recebendo o animal.

Os animais são cuidados, tratados 
e, quando estão aptos para voltar a viver 
livremente, são trazidos pelo DEPAVE 
3 (Divisão Técnica de Medicina Vete-
rinária e Manejo da Fauna Silvestre da 
Prefeitura Municipal de São Paulo) em 
caixas apropriadas para transporte, e 
soltos no Clube, nos locais compatíveis 
com cada espécie trazida, com todo o 
suporte profissional e legal exigidos.  

Desde 1996, mais de 1.700 animais 
foram  reintroduzidos à vida livre no 
ambiente preservado do Clube. Foram 
mais de 1.500 aves,  70 mamíferos e
30 répteis.

REINTRODUÇÃO DE
ANIMAIS SILVESTRES À VIDA
LIVRE NO CLUBE DE CAMPO

I n f o
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O BAILE DA VIDA...

Q uem é fã de cinema e gosta de 
dança de salão, já deve ter visto e 
revisto “O Baile”, um belo filme 

do diretor Ettore Scola. Ali, gerações 
de casais, muitos deles, desconhecidos 
entre si, se juntam para dançar vários 
ritmos entre as décadas de 1920 até 
chegar a 1983 e à era da Disco Music. É 
interessante e mágico ver todas aquelas 
pessoas se movendo pelo mesmo salão 
através do tempo, com algo em comum 
- o simples prazer de rodopiar, expressar 
com o corpo o ritmo que ouvem e 
deixarem se levar pela música com seus 
pares, sem medo de errar.

Não é de hoje que a dança 
é recomendada como terapia anti-
depressiva para todas as idades. Seus 
benefícios são incontáveis e começam 
pelo efeito que trazem como exercício 
aeróbico de baixo impacto. Além disso, 
proporcionam relaxamento, melhora 
da postura e auto-conhecimento. De-
pois de alguns meses de prática, são
nítidas as melhoras em coordenação 
motora, tônus muscular, aumento da 
capacidade aeróbica e do desenvolvimento 
cardio-vascular. Não bastasse tudo isso, 
a dança ainda promove interação social, 
relaxamento e auto-estima.

Vamos dançar 
também?  

Todos os sábados,
às 17h30,

aulas de Dança de Salão,
na Sala de ginástica,

// Apresentação do grupo de dança de salão, em 
dezembro, na escola de dança DA2.

...e queremos ver todos vocês no
melhor estilo “Baila Comigo”!

M e n t e  S ã
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C hegou a época dos Torneios de 
jogos de tabuleiros e cartas, com 
novas modalidades, sendo uma 

diferente a cada mês. Você já está pronto 
para o desafio? 

Em abril, nosso tradicional Torneio 
de Tranca, um dos mais concorridos do 
clube, e em maio, será a vez do Gamão.

Importantes para exercitar a mente, 
além de lúdicos e divertidos, os jogos de 
tabuleiros proporcionam o estímulo de 
várias habilidades fundamentais para o 
desenvolvimento da concentração, 
raciocínio lógico, e estimulam a criar 
estratégias para o desenvolvimento 
cognitivo e emocional. Afora isso tudo 
e do entretenimento e diversão que 
proporcionam, estas atividades permitem 
momentos de convivência e socialização, 
e incentivam a obedecermos regras e entender 
os limites do adversário.

H á mais de 20 anos, a Música é 
protagonista de momentos de 
pura diversão e da revelação de 

talentos  de nossos sócios - seja como 
cantores ou músicos. Em 1998, época 
da gestão de Octávio Lopes Filho, então 
nosso presidente, já reunia grupos em 
torno da música.

Com temas diversos, nosso Clube 
Musical costuma recriar sucessos de 
época ou atuais, em apresentações muito 

FIQUE LIGADO!
I n f o

Torneios de jogos

Clube Musiscal. O show continua.

Igualmente estratégicos e divertidos, 
os jogos de cartas constituem-se em 
divertido passatempo. Quem aí não 
ama um carteado como o Truco, a 
Paciência, Tranca ou Pôquer? 

Preparem-se e afiem o cérebro e 
a capacidade de observação, e mãos a 
obra, pois todos os Torneios este ano 
terão premiações.

bem elaboradas e levadas a sério. 
É dentro desse espírito que acon-

tece a próxima delas, no dia 20 de abril, 
em torno do conjunto da obra de Tim Maia. 

Não há quem não admire os sucessos 
que marcaram a carreira do cantor e 
seu legado continua inspirando músicos 
dentro e fora do país, e é o tema que 
inspira também nossos talentosos artistas 
na próxima edição do Clube Musical. 
Não perca!
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POR TRÁS DOS 
BASTIDORES

A quele camarão ao champanhe 
maravilhoso, croquete de carne 
quentinho ou até mesmo aquele 

bolo de chocolate.
Nos bastidores de cada um desses 

pratos, sequer se pode imaginar o nível 
de detalhamento necessário e os desafios 
de cada etapa para que tudo saia perfei-
to. Não é tarefa fácil e requer a participação 
de muitos talentos, e principalmente, de 
uma equipe coesa, bem treinada e capaz 
de fazer muito com pouco.

Veja por exemplo, que por trás 
disso tudo existe a expertise dos nossos 
departamentos internos e trabalho dos 
nossos colaboradores, para que tudo saia 
a contento, seja no dia-a-dia do clube, ou 
na realização de eventos. 

Onde começa a operação?

A operação é iniciada na elaboração 
dos cardápios pelo Chef e Gerência de 
Alimentos e Bebidas. Nossos cardápios 
não são fixos, ou seja, semanalmente os 
pratos são trocados.

Assim que é decidido o cardápio 
da semana, inicia-se o processo de solici-
tação de produtos ao Departamento de 
Compras além do cronograma de entregas 
ao setor de recebimento e estocagem de 
produtos.

A partir do momento em que os 
produtos chegam, eles ficam  armazenados 
na câmara do congelador, resfriador, 
adega ou despensa (secos), dependendo 
do tipo da mercadoria.

Inicia-se então a distribuição correta 
de quantidade para os departamentos 
da cozinha para obtermos pratos padro-
nizados. No meio da semana é realizada 
a impressão dos cardápios, produção de 
molhos, e diariamente produzimos 
refeições para os colaboradores do Clube. 
Aos finais de semana temos a preparação 
e atendimento aos associados. 

Uma operação gigante, cuja dimensão 
muitas vezes passa despercebida, e que 
requer muita habilidade e organização.

Conheça nossos números:

• 72 rótulos na Carta de Vinhos
• 122 colaboradores, entre Maîtres, 

Garçons, Cozinheiros, Nutricionista, etc
• 35 mil refeições servidas por mês 

(entre colaboradores e sócios)
• 400 refeições por dia no self-service
• 7 restaurantes, além de três lanchonetes
• 400 refeições produzidas diariamente 

para os funcionários do Clube
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Q ueridinho e popular entre atletas 
no momento, o futebol feminino 
dá mostras de sua força tanto por 

aqui quanto lá fora, e ganha torcedores 
tão fiéis e empolgados quanto os de sua 
versão masculina. Não é preciso lembrar 
que a atacante Marta, uma de suas maiores 
representantes, arrematou pela sexta vez 
o prêmio de melhor atleta do mundo. Ao 
lado dela, histórias comoventes continuam 
emocionando os fãs, caso da saga de 
Nadia Nadim, a nova atacante do PSG. 

Filha de um general afegão, e tendo 
o pai assassinado, a pequena Nadia teve 
que fugir com a mãe e as irmãs, indo 
viver em um campo de refugiados na 
Dinamarca. Proibida de fazer esportes, 
quando menina, Nadia brincava às 
escondidas em casa de queimado com as 
irmãs, e sempre teve muita intimidade 
com a bola. 

A atleta sempre admirou o jogador 
Ronaldo, e diz que essa é a razão 
pela qual ela começou a jogar. Hoje, 
naturalizada dinamarquesa, tornou-
se a primeira jogadora estrangeira a 
defender o país, e aos 31 anos, é uma das 
principais atletas da seleção. A história 
de Nadia Nadim comprova a força do 
esporte como prática de superação e
de desafios.

UMA HISTÓRIA DE 
SUPERAÇÃO

E s p o r t e s

Nadia Nadim - 
jogadora de futebol
PSG
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N ossas meninas ainda não estão 
jogando nos campos interna-
cionais, mas a julgar pela garra 

e tenacidade com que se dedicam ao 
esporte, todos os caminhos podem levar 
à vitória e a conquistas ambiciosas.  

Em um dos sábados ensolarados 
do ano, encontramos Sofia e Martina, 
ambas com 7 anos, jogando com os 
meninos, e bem à vontade, diga-se de 
passagem. Martina conta que o que ela 
mais gosta no futebol é marcar um gol, 
o que nos permite antever que temos 
aí uma futura atacante!  Sofia, por sua 
vez, fica esperando ansiosamente pelas 
manhãs de sábado para jogar bola. Seu 
pai ressalta que acordar bem cedo no sábado 
para trazê-la vale a pena.  

Ainda não temos um número 
grande de meninas treinando futebol 
em nosso clube, mas nunca é tarde para 
chamá-las e atraí- las para este esporte 
dinâmico e que ganha cada vez mais adeptas. 

Nossas jogadoras

Nossa escola de futebol funciona aos
sábados e domingos nos horários abaixo:

10h às 11h - 4 a 6 anos
11h às 12h - 7 a 11 anos
12h às 13h - 12 a 15 anos



@cynthiaceo

#MEUCLUBEDECAMPO
As fotos com a hashtag #meuclubedecampo postadas no instagram, 
podem ir para o perfil oficial do clube ou para a revista! ;)

@rosenberg_barbara

@fabricio.cots

@ankefittipaldi_photos

@luizaip @luanaluizetto

@alebufe @angelasigaud

Siga-nos:
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