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PATROCINIO

08 de Julho | 21 horas

SALÃO 
NOBRE

SÓCIOS EM DIA
NÃO PAGAM!

CONVITES 
LOTE PROMOCIONAL

R$ 30 - VISITANTES

Do Rio das PedrasDo Rio das PedrasDo Rio das Pedras

3º FESTIVAL DE 3º FESTIVAL DE 3º FESTIVAL DE 

FÉRIASFÉRIASFÉRIAS
DIA 09, 16 E 23 DE JULHO

VEJA OS PREÇOS PARA INSCRIÇÕES 
NO TORNEIO DE PESCA. 

CAMPEONATO MIRIM É DECIDIDO 
NOS PÊNALTIS. 

FUTEBOL MASTER TEM FINAL 
PREVISTA PARA AGOSTO. 
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• EDITORIAL •

JULHO DE 2017

 Completamos seis meses de 
trabalho com muita força, trabalho e 
maturidade, porém, acredito que esse é 
apenas o começo. A palavra "clube" 
significa Sociedade de pessoas que se 
reúnem habitualmente em certo local, para 
recreação, jogos, atividades culturais, 
prática de esportes etc., que somada às 
instalações para a prática de esportes e/ou 
de recreação (jogos, conversação, dança 
etc.) de seus associados nos ensina que 

partilhamos dos mesmos interesses em comum. 
 E a minha missão como presidente, assim como de toda 
diretoria é pela a manutenção de um espírito inovador e de união 
pelo clube, não nos esquecendo da nossa essência em trabalhar 
em prol de associados dedicados e apaixonados. Estamos 
dispostos a retribuir cada vez mais todo amor e dedicação que o 
associado tem para com nosso clube.
 Vamos sonhar e tornar realidade, pois somos uma grande 
potência em nosso município e nosso desafio é fazer do clube uma 
grande referência na região. Agradeço a você, caro associado, pelo 
carinho e por acreditar em nossa filosofia. Um forte abraço!

Agenda Social PALAVRA DO PRESIDENTE
CONFIRA AS ATRAÇÕES PARA O MÊS DE JULHO PARA ASSOCIADOS E VISITANTES

QUARTA SHOW
LOCAL: ESPAÇO DE LAZER LÁZARO LUIZ CRUVINEL // HORA: 21H00
SÓCIOS: GRATUITO // VISITANTES: HOMEM R$ 25,00 / MULHER R$ 15,00

05/07- Banda Farralex (Jaboticabal)
12/07- Diamantes do Forró (Guará)
19/07- Banda Atual (São José do Rio Preto)
26/07- Banda Chamego Serrano (Araraquara)
02/08 - Luiz Waldo Show (Monte Azul Paulista)

21º QUERMESSÃO
LOCAL: // HORA:  SALÃO NOBRE  21H00  // 08 de Julho 

SÓCIOS: // VISITANTES: GRATUITO R$ 30,00 ATÉ 14H00 DE  08/07

Show com Durval & Davi, Joaquim & Manoel e Kadu Rielli.

Cristiano Ferraz Barcelos

Celbio Luiz da Silva

Cristiano Ferraz Barcelos • Celbio Luiz da Silva

• Wilson José Sant’ Ana 
Gonçalves • Edson de Carvalho de Pádua

Maurisia Felix de Souza

SÓCIOS

MASCULINO

FEMININO

CRIANÇAS (-12)

R$ 45

R$ 40

R$ 35

VISITANTES

MASCULINO

FEMININO

CRIANÇAS (-12)

R$ 120

R$ 110

R$ 100

PAGONEJA VIP 
LOCAL: // HORA:  SALÃO NOBRE  22H00  // 29 DE JULHO 

SÓCIOS: // VISITANTES: GRATUITO R$ 20,00 ATÉ 14H00 DE  29/07

MESAS : R$ 80,00 (4 lugares e acompanha 1 porção de batata frita, porção de amendoim e copo 

personalizado – (Ingressos não inclusos).

Show com Vavá & Márcio e Dablio

1º Day Riodas
Esporte, Saúde e Lazer

• 16 DE JULHO • 

INSCRIÇÕES ABERTAS NA SEDE CENTRAL

07h30 às 08h00 
Espaço de Lazer - Café da Manhã

07h30 às 08h30
Entrega da Numeração para os competidores da corrida.

08h00 às 08h30
Palestra com  o Nutricionista Felipe Souza - 50235/p
‘‘ Boa alimentação e melhor qualidade de vida ’’.

08h30 às 08h50
Aquecimento com o professor Marco Aurélio

09h00 
Largada - Caminhada e Corrida: 
(sorteio de casa e chalé entre os participantes) 

10h00 
Gincana com as crianças, brinquedos 
(pula pula, tobogã gigante e touro mecânico)

PROGRAMAÇÃO

INSCRIÇÕES SOMENTE PARA SÓCIOS
ATÉ O DIA 10 DE JULHO
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• ACADEMIA •

17 3043-8655
 17 98144-1863 / 99774-2108

JULHO DE 2017

Rio das Pedras 
entrega triciclo para associada

Torneio do Racha 
contou com quatro equipes

 A associada Maria Vitória Marçal Vieira recebeu uma bicicleta 

adaptada na última quarta-feira (7). A bicicleta em forma de triciclo foi 

entregue pelo diretor cultural Sinomar da Mata. Segundo ele, a criança 

ganhou a bicicleta em sorteio realizado durante a matinê do Carnaval 

em fevereiro. Maria Vitória é portadora de necessidades especiais. "A 

mãe da criança nos pediu para fazermos as adaptações na bicicleta e 

esta semana entregamos na casa dela." - destaca Sinomar.

 O departamento de esportes promoveu o Torneio do Racha 

na noite de 14 de junho, véspera de feriado, no Complexo Poliesportivo 

Waldemar Costa na sede campo. Participaram seis equipes que 

obtiveram as seguintes colocações: 1º lugar – azul claro, 2º lugar – azul 

escuro, 3º lugar – verde escuro, e 4º lugar – equipe branca. Houve 

sorteio de um chalé entre os participantes e Lazáro Miguel Fernandes 

foi o ganhador. 

1º lugar - azul claro

Associada recebeu triciclo do diretor cultural.

2º lugar - azul escuro 3º lugar - verde escuro

4º lugar - branca Lazaro Miguel Fernandes
ganhador do chalé

FESTIVAL DEFESTIVAL DEFESTIVAL DE
PIPAS & PIPAS & PIPAS & 

É TERMINANTEMENTE O USO DE CEROL OU DE 
QUALQUER OUTRO MATERIAL CORTANTE

À PARTIR DAS 14H00 • INSCRIÇÕES NO LOCAL
SEDE DE CAMPO • CAMPO DE FUTEBOL

23 DE JULHO
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Festa Junina movimentou clube no início do mês
 O Rio das Pedras Country Club promoveu na noite de 10 de junho a Festa Junina no salão nobre. Recebeu grande número de 

associados e visitantes que se divertiram com shows, entre eles a dupla barretense Roni & Marcos. 

 O puxador de quadrilha foi o associado Antônio João Guimarães de Paula que deu os comandos da “quadrilha vai-quem-quer”. 

Aqueles que adquiriram as mesas ganharam farta cesta de doces. Teve ainda distribuição gratuita de pipoca, quentão, chocolate e vinho 

quente. 

• EVENTOS •

JULHO DE 2017
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• EVENTOS •

JULHO DE 2017

Campeonato Mirim é decidido nos pênaltis
 A final do 4º Campeonato de Futebol Mirim aconteceu na manhã de sábado (10) no 
Complexo Poliesportivo "Waldemar Costa - Costinha". A Associação Amigos do Bem venceu o 
Rio das Pedras nos pênaltis e sagrou-se campeão. 
 O primeiro jogo começou às 8h30 e envolveu a disputa pelo terceiro e quarto lugares 
e a equipe de Colômbia venceu por  3 x 1 a equipe da Escolinha do Zezinho. Em seguida, às 
10h30 teve início a partida para definir o primeiro e segundo lugar entre Associação Amigos do 
Bem e Rio das Pedras que terminou o jogo empatado em 2 x 2 e foi decidido nos pênaltis. 
Associação Amigos do Bem cravou 2 x 1 sobre o Rio das Pedras. 
 O campeonato teve início no dia 22 de abril e reuniu seis escolas de futebol, sendo 
cinco de Barretos e uma de Colômbia em cinco rodadas e é realizado pela diretoria de esportes 
do Rio das Pedras. No final do jogo houve premiação para Gabriel Coreno (artilheiro), 
Guilherme Savoia (goleiro menos vazado) e Matheus/Associação Amigos do Bem (destaque). 
O árbitro José Natal Ferreira, falecido recentemente, recebeu homenagem do clube.

2º lugar - Rio das Pedras 3º lugar - Colombia 4º lugar - Escolinha do Zezinho

Artilheiro - Gabriel Coreno 
Equipe - Rio das Pedras

Destaque - Mateus 
Equipe - Amigos do Bem

Goleiro menos Vazado - Guilherme Savoia
Equipe Rio das Pedras

1º lugar Associação Amigos do Bem

Festival de Férias tem espetáculos infantis em julho
 Com uma programação infantil recheada de espetáculos durante as férias escolares, o 3º 

Festival de Férias trazendo shows, gincana, diversão e surpresas para os pequenos associados e 

também para os maiorzinhos. Confira a programação:

9/07

14h30 - Show da Galinha Pintadinha (Bar da Ilha)

16h00 - Concurso Gatinho e Gatinha (Bar da Ilha)

16/07

10h00 - Gincana e brinquedos

23/07 

14h00 - 19º Festival de Pipas e Papagaios (Complexo Poliesportivo)

MAIS INFORMAÇÕES DO 

FESTIVAL DE FÉRIAS 

VOCÊ PODE CONFERIR NO SITE 

(RPCC.COM.BR).
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• ACADEMIA •

JULHO DE 2017

Horários da Academia

Desafio de futevôlei reúne associados do clube
 Realizado pela diretoria de esportes, o “desafio de futevôlei” reuniu diversas duplas na manhã de 15 de junho no campo de 

beach soccer na sede campo. Foram premiadas as três duplas que tiveram as melhores pontuações.

1º lugar - Glauber (Bob) e Juninho (Burioze) 3º lugar - Ruan e Rafael (Rato)2º lugar Juninho (Pisqui) e Juninho (Capoeira)



07

• SOCIAL •

Campeonato Master 
conta com cinco equipes

Cardápio do Restaurante
O restaurante panorâmico funciona aos domingos na 

sede de campo das 12h00 às 15h00. 
Confira o cardápio para o mês de julho:

Poesia
Se você acordar pela manhã

E andar firme sem cair

Perceber que você viu a laz do dia

E que ouviu o cantar de um bem-te-vi

E então, pode dizer que está feliz.

E tem grande motivo para sorrir

Portanto, poderá agradecer

Àquele te deu este poder.

Rezar e dizer: muito obrigado

Por viver mais um dia abençoado

E ter mais uma jornada para cumprir. Autor: José Sinho Filho

JULHO DE 2017

Prosegurança - Marcos Eletricista Prosegurança

Buffet Coqueiro MP Sport´s - Messias Piscinas

Buffet Coqueiro - Diva Móveis

            Teve início no dia 2 de junho o Campeonato de Futebol 

Master no Rio das Pedras Country Club. Os jogos acontecem toda 

sexta-feira às 20h30 no Complexo Esportivo Waldemar Costa na sede 

de campo.

            Estão previstos cinco 

rodadas em turno e returno. O 

Campeonato é formado por 

associados acima de 40 anos de 

idade e conta com cinco 

equipes.

 02/07 – arroz branco, arroz temperado, feijão simples, 
feijoada, bisteca na chapa, isca de frango, carne de panela, couve 
refogada, peixe frito, nhoque, diversos tipos de saladas.

 09/07 - arroz branco, arroz temperado, feijão gordo, 
feijão simples, bife a rolê, purê de batata, frango a passarinho, 
costelinha com mandioca, torta de legumes, peixe frito, diversos 
tipos de saladas.

 16/07 – arroz branco, feijão simples, feijoada, couve 
refogada, banana empanada, pernil de panela, bife acebolado, 
macarrão alho e óleo, nhoque, filé de frango na chapa, peixe frito, 
diversos tipos de saladas.

 23/07 – arroz branco, arroz temperado, feijão simples, 
frango assado, creme de milho, carne de panela, linguiça frita, 
legumes na manteiga, costelinha suína, lasanha, diversos tipos de 
saladas.

 30/07 - arroz branco, feijão simples, feijoada, couve 
refogada, bisteca na chapa, frango ao molho, bife acebolado, 
macarrão a bolonheza, mandioca sauté, linguiça frita, peixe frito, 
diversos tipos de saladas.

09 DE JULHO - ÀS 15H00
BAR DA ILHA

INSCRIÇÕES ABERTAS - ATÉ 03/07
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•SOCIAL •

JULHO DE 2017

Dupla Mario Recco e Marco Soares vence campeonato de truco
 A fase final do Campeonato de Truco do Rio das Pedras Country Club aconteceu na noite de 

terça-feira (30) no Espaço de Lazer na sede de campo. A dupla Mario Recco / Marco Soares sagrou-se 

campeã na chave principal. O campeonato contou com a participação de 44 duplas divididas em duas 

chaves. As partidas iniciaram-se em 21 de março e foram realizadas em três fases com uma 

repescagem. 

 As partidas da semifinal e final foram realizadas na mesma noite, resultando a dupla Mario 

Recco / Marco Soares venceu Benedito Souza / Leonardo por 2x0 na chave principal e, Lindomar / João 

Ribeiro que venceu Leandro Durval / Nilton Guirão por 2x1 na repescagem. 

 O diretor de esportes Roberto Donizete Bordim, o popular "Tramela" destacou o grande 

número de inscritos e confraternização e espírito esportivo e de amizade entre os associados. Destaque do Campeonato
Leonardo H. Souza

Dupla Campeã - Principal 
Mario Recco - Marco Soares

Dupla Vice Campeã - Principal
Benedito Souza - Leonardo

3º Lugar - Principal 
Sebastião - Jorge Ferreira

4º Lugar - Principal 
Rodrigo Barreto - Luiz Botelho

Dupla Campeã - Repescagem
Lindomar - João Ribeiro

Dupla Vice Campeã 
 Leandro Durval - Nilton Guirão

3º Lugar - Repescagem 
Marcio Cavalleiro -Adalberto

4º Lugar - Repescagem
Luis Fernando  Julio Cesar

Melhorias: fique por dentro das obras
 Diariamente nossas equipes de manutenção, zeladoria, elétrica, hidráulica, jardinagem dentre outros 

colaboradores, trabalham para o perfeito funcionamento das nossas instalações. Nossa diretoria faz questão de 

acompanhar cada obra e conserto.  Se informe sobre as melhorias mais recentes.

Pintura e manutenção da cascata 
e brinquedos das piscinas infantis.

Reforma e pintura dos chalés. Troca da areia do camping


