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PATROCINIO

Inscrições para sorteio de casas e chalés 
para Réveillon estão abertas

Academia é reinaugurada após 
reformas e adequações

Buffet Coqueiro vence Campeonato 
de Futebol Master

BANDA 

N7

23
SET
22H00

MESAS R$50
4 LUGARES • TABUA DE FRIOS
INGRESSOS NÃO INCLUSOS

CONVITES
ANTECIPADOS R$30

Setembro de 2017

PÁG. 03

08 DE OUTUBRO

8h00 ÀS 12h00
INSCRIÇÕES SÓCIOS E VISITANTES
NA SECRETARIA DA SEDE CENTRAL
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• EDITORIAL •

SETEMBRO DE 2017

 Durante estes meses, estamos 
fazendo tudo aquilo que é necessário em 
nosso clube para atender melhor nossos 
associados. Todas as reformas e obras 
podem ser notadas nas sedes de campo e 
soc ia l .  Nes te  momento,  es tamos 
entregando aos associados a reforma da 
academia e a aquisição de novos 
equipamentos. Outra grande novidade é a 
instalação de televisores corporativos em 
todas as dependências que fornecerão 
informações do clube sem ônus.
 Implantamos por aqui uma 

gestão administrativa baseada em dois pilares: trabalho e 
transparência. Sabemos também que há muito mais a ser 
realizado.
 Hoje o nosso clube tem um fluxo enorme de sócios 
presentes em todos os setores (futebol, academia, piscinas, sauna, 
capoeira, dentre outros) e isso só comprova o reconhecimento de 
nosso trabalho. Significa também que o compromisso que 
assumimos quando fomos eleitos pelos sócios está sendo cumprido 
com dignidade e honestidade.

Agenda Social PALAVRA DO PRESIDENTE
CONFIRA AS ATRAÇÕES PARA O MÊS DE SETEMBRO 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

06/09 – Luiz Waldo Show (Monte Azul Paulista / SP) 
13/09 - Banda Arrastapé (Araraquara / SP)
20/09 - Banda Carrazoni (São José do Rio Preto / SP)
27/09 - Irmãos Patheys (Piracicaba / SP)

BOATE TÚNEL DO TEMPO
Local: Salão Nobre // Hora: 22h00 // 23 de Setembro
Sócios: gratuito // Visitantes: R$ 30,00 até 14h00 de 23/09
Mesas: R$ 50,00 para 4 lugares e acompanha uma tábua de frios (ingressos não inclusos)

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

BANDA N7

POESIA

Autor: José Sinho Filho
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HAPPY HOUR
LOCAL: BAR DA ILHA FLÁVIO SILVA FILHO // HORA: 20H00
SÓCIOS: GRATUITO // VISITANTES: HOMEM R$ 25,00 / MULHER R$ 15,00

01/09 – Cauê Martins (Guaíra / SP)
08/09 – Junior Novais (São Jose do Rio Preto / SP)
15/09 – Rafael D’ Kamargo (São Jose do Rio Preto / SP) 
22/09 – Dagmar Acústico (Barretos / SP) 
29/09 – Otavio Baston (Barretos / SP) 

DOMINGUEIRA
LOCAL: PRAÇA DE EVENTOS WASHINGTON BARBOSA LEITE // HORA: 15H00
SÓCIOS: GRATUITO // VISITANTES: AQUISIÇÃO DE PASSAPORTE

03/09 – Banda Calorão (Araraquara / SP)
10/09 – Zé & Diogo (Severínia / SP)
17/09 – Banda Navanera (Araraquara / SP)
24/09 – Banda Chamego Serrano (Araraquara / SP)
 

VEM AI...

EM SETEMBRO 
ÀS TERÇAS-FEIRAS

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 11/09

Por ver tanta semelhança

Entre o recente e o passado.

Contente por perceber

Que a semelhança que havia

Era aquele que um dia

Deus levou para o além.

Era meu pai, meu herói

Como esta saudade dói

No peito de quem quer bem.

Olhando as fotografias

Em meus guardados antigos

Vi que havia um retrato

Bem parecido comigo.

Peguei minha foto recente

E coloquei lado a lado

Com aquela foto antiga

Que achei nos meus guardados.

Fiquei surpreso e contente

FUNCIONÁRIO DO MÊS
 Temos o enorme prazer 
em parabenizar o funcionário do 
mês de setembro.
 
 O Rio das Pedras se 
orgulha em ter em sua equipe 
um profissional que há 16 anos 
sempre es tá  p ron to  pa ra 
colaborar com o clube. 
 
 A você Adevair Alves 
de  Araú jo ,  no s so  mu i t o 
obrigado. 
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• INFORMATIVO • DIA DOS PAIS •

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

SETEMBRO DE 2017

Abertas inscrições para sorteio Abertas inscrições para sorteio 
de casas e chalés para Réveillonde casas e chalés para Réveillon
Abertas inscrições para sorteio 

de casas e chalés para Réveillon
 A diretoria do Rio Das Pedras Country Club, comunica a todos os  A diretoria do Rio Das Pedras Country Club, comunica a todos os 
associados, que a partir de 03/10/2017 até 04/12/2017, serão efetuadas inscrições associados, que a partir de 03/10/2017 até 04/12/2017, serão efetuadas inscrições 
para o sorteio das reservas de CASAS e CHALÉS para o período de locação do para o sorteio das reservas de CASAS e CHALÉS para o período de locação do 
REVEILLON (entrada ás 14:00hs do dia – 29/12/2017 (Sexta-Feira) e saída ás REVEILLON (entrada ás 14:00hs do dia – 29/12/2017 (Sexta-Feira) e saída ás 
11:00hs do dia 02/01/2018 (Terça-Feira).11:00hs do dia 02/01/2018 (Terça-Feira).
 Os sócios interessados (titular ou esposa em dia com as mensalidades),  Os sócios interessados (titular ou esposa em dia com as mensalidades), 
poderão fazer suas inscrições a partir de (03/10/2017) com início ás 08:00hs, apenas poderão fazer suas inscrições a partir de (03/10/2017) com início ás 08:00hs, apenas 
na SECRETARIA – SEDE CENTRAL do clube, sito a Rua 16, 850 (13 x 15) – Centro; o na SECRETARIA – SEDE CENTRAL do clube, sito a Rua 16, 850 (13 x 15) – Centro; o 
prazo final de inscrição 04/12/2017, encerra-se no mesmo local às 18:00hs. Serão prazo final de inscrição 04/12/2017, encerra-se no mesmo local às 18:00hs. Serão 
aceitas uma inscrição por título.aceitas uma inscrição por título.
 Na data de 10/12/2017 (Domingo) às 14:30hs com 15 (quinze) minutos  Na data de 10/12/2017 (Domingo) às 14:30hs com 15 (quinze) minutos 
de tolerância na Praça de Eventos do clube (Sede de Campo) haverá um sorteio entre de tolerância na Praça de Eventos do clube (Sede de Campo) haverá um sorteio entre 
os sócios inscritos. Vale lembrar que cada título poderá concorrer nas duas categorias os sócios inscritos. Vale lembrar que cada título poderá concorrer nas duas categorias 
(casas e chalés), mas podendo ficar apenas com uma delas. (casas e chalés), mas podendo ficar apenas com uma delas. 
 O associado poderá optar no momento em que for sorteado, escolher  O associado poderá optar no momento em que for sorteado, escolher 
entre casa de alvenaria, casa de madeira ou chalé.entre casa de alvenaria, casa de madeira ou chalé.
 É necessário no dia do sorteio a presença do sócio titular ou de  É necessário no dia do sorteio a presença do sócio titular ou de 
dependente cadastrado no sistema. Caso o sócio não tenha foto no cadastro, será dependente cadastrado no sistema. Caso o sócio não tenha foto no cadastro, será 
necessário a apresentação de um documento com foto. Caso o sorteado ou necessário a apresentação de um documento com foto. Caso o sorteado ou 
dependente não estiver presente, será sorteado de imediato outro sócio.dependente não estiver presente, será sorteado de imediato outro sócio.
 Após o sorteio, os sorteados deverão efetuar o pagamento até a data de  Após o sorteio, os sorteados deverão efetuar o pagamento até a data de 
12/12/2017 (terça-feira), até às 16:00hs na SECRETARIA – SEDE CENTRAL do clube, 12/12/2017 (terça-feira), até às 16:00hs na SECRETARIA – SEDE CENTRAL do clube, 
conforme os valores e período descritos em tabela.conforme os valores e período descritos em tabela.
 Não ocorrendo o pagamento da reserva, a partir das 16:01hs do dia  Não ocorrendo o pagamento da reserva, a partir das 16:01hs do dia 
12/12/2017 (terça-feira), os sócios suplentes (lista de espera), deverão procurar a 12/12/2017 (terça-feira), os sócios suplentes (lista de espera), deverão procurar a 
secretaria da sede central, para efetuarem seus pagamentos até as 17:30hs do secretaria da sede central, para efetuarem seus pagamentos até as 17:30hs do 
mesmo dia (ordem de chegada). Caso isto não ocorra, a partir de 17:31hs do dia mesmo dia (ordem de chegada). Caso isto não ocorra, a partir de 17:31hs do dia 
12/12/2017 (terça-feira), as locações estarão liberadas a todos os sócios.12/12/2017 (terça-feira), as locações estarão liberadas a todos os sócios.
 Serão sorteados 10 (dez) suplentes que ficarão em uma lista de  Serão sorteados 10 (dez) suplentes que ficarão em uma lista de 
espera.espera.
 Não serão aceitas reservas ou inscrições antecipadas por  Não serão aceitas reservas ou inscrições antecipadas por 
telefone ou outros meios.telefone ou outros meios.
 Haverá concurso de decoração de casas, chalés e quiosques.  Haverá concurso de decoração de casas, chalés e quiosques. 
Premiação definida pela Diretoria.Premiação definida pela Diretoria.

 A diretoria do Rio Das Pedras Country Club, comunica a todos os 
associados, que a partir de 03/10/2017 até 04/12/2017, serão efetuadas inscrições 
para o sorteio das reservas de CASAS e CHALÉS para o período de locação do 
REVEILLON (entrada ás 14:00hs do dia – 29/12/2017 (Sexta-Feira) e saída ás 
11:00hs do dia 02/01/2018 (Terça-Feira).
 Os sócios interessados (titular ou esposa em dia com as mensalidades), 
poderão fazer suas inscrições a partir de (03/10/2017) com início ás 08:00hs, apenas 
na SECRETARIA – SEDE CENTRAL do clube, sito a Rua 16, 850 (13 x 15) – Centro; o 
prazo final de inscrição 04/12/2017, encerra-se no mesmo local às 18:00hs. Serão 
aceitas uma inscrição por título.
 Na data de 10/12/2017 (Domingo) às 14:30hs com 15 (quinze) minutos 
de tolerância na Praça de Eventos do clube (Sede de Campo) haverá um sorteio entre 
os sócios inscritos. Vale lembrar que cada título poderá concorrer nas duas categorias 
(casas e chalés), mas podendo ficar apenas com uma delas. 
 O associado poderá optar no momento em que for sorteado, escolher 
entre casa de alvenaria, casa de madeira ou chalé.
 É necessário no dia do sorteio a presença do sócio titular ou de 
dependente cadastrado no sistema. Caso o sócio não tenha foto no cadastro, será 
necessário a apresentação de um documento com foto. Caso o sorteado ou 
dependente não estiver presente, será sorteado de imediato outro sócio.
 Após o sorteio, os sorteados deverão efetuar o pagamento até a data de 
12/12/2017 (terça-feira), até às 16:00hs na SECRETARIA – SEDE CENTRAL do clube, 
conforme os valores e período descritos em tabela.
 Não ocorrendo o pagamento da reserva, a partir das 16:01hs do dia 
12/12/2017 (terça-feira), os sócios suplentes (lista de espera), deverão procurar a 
secretaria da sede central, para efetuarem seus pagamentos até as 17:30hs do 
mesmo dia (ordem de chegada). Caso isto não ocorra, a partir de 17:31hs do dia 
12/12/2017 (terça-feira), as locações estarão liberadas a todos os sócios.
 Serão sorteados 10 (dez) suplentes que ficarão em uma lista de 
espera.
 Não serão aceitas reservas ou inscrições antecipadas por 
telefone ou outros meios.
 Haverá concurso de decoração de casas, chalés e quiosques. 
Premiação definida pela Diretoria.

Campeonato de Futebol 30 anos 
continua com inscrições abertas

Pais recebem homenagem 
no clube

 As inscrições para o Campeonato de Futebol 30 anos se encerram dia 

11 de setembro. As equipes deverão se inscrever na sede social e os jogos serão 

realizados às sextas-feiras a noite na sede de campo do clube. 

 Para o campeonato voltado para associados acima de 30 anos de 

idade, foram recebidas inscrições de cinco equipes até o momento:

Amigos do Racha

Amigos do Guaraná / WRD Barretos

Amigos da Cristina

Inter Jockey / Amigos do Roberto

JG

 O Rio das Pedras comemorou na quarta-feira (9) o Dia 

dos Pais numa homenagem promovida pelo Departamento de 

Cultural, coordenado pelo diretor Sinomar da Mata. A iniciativa 

aconteceu durante a Quarta Show no Espaço de Lazer.

 Nesta oportunidade, cinco pais associados receberam 

troféus pela sua dedicação aos filhos: Claudinei Marconi, Celso 

Ferreira Neves, Clodoaldo Antônio "Teti", Farhan Haddad e Luiz 

Carlos "Braizão". Logo após, os demais presentes receberam 

lembranças pelo seu dia.

CAMPEONATOCAMPEONATOCAMPEONATO
DE FUTEBOL DE FUTEBOL DE FUTEBOL 
DE CAMPODE CAMPODE CAMPO

Everaldo Idalgo e Claudinei MarconiTroféu dado aos homenageados

Sinomar da Mata e Celso Ferreira NevesEveraldo Idalgo e Farhan Haddad

Weverson Moreira e Clodoaldo AntônioSinomar da Mata e Luiz Carlos

PreçosPreçosPreços
Chalé R$ 300,00Chalé R$ 300,00Chalé R$ 300,00
Casa de madeira R$ 400,00Casa de madeira R$ 400,00Casa de madeira R$ 400,00
Casa de alvenaria R$ 480,00Casa de alvenaria R$ 480,00Casa de alvenaria R$ 480,00

Formas de pagamento: dinheiro, cheque ou cartões de débito ou crédito.Formas de pagamento: dinheiro, cheque ou cartões de débito ou crédito.Formas de pagamento: dinheiro, cheque ou cartões de débito ou crédito.
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• PAGONEJA VIP •

SETEMBRO DE 2017

Melhores momentos da Pagoneja Vip
 O show dos gêmeos Vavá & Márcio aconteceu na noite do dia 29 de julho no salão nobre do Rio das 

Pedras Country Club e reuniu associados e visitantes. O cantor Dablio também esteve presente e levou 

todos a cantar suas músicas favoritas.

Confira mais fotos no site rpcc.com.br
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• REFORMAS •

SETEMBRO DE 2017

Após reforma e adequação 
academia é reinaugurada

 A diretoria do Rio das Pedras reinaugurou 

no dia 3 de setembro a academia após permanecer 

20 dias fechados para reforma e adequação. 

Segundo o presidente Luís Antônio Silveira 

Moschiar, foram concluídas as adequações 

solicitadas pelos bombeiros, além da troca de 

calhas e pintura. “Fizemos a aquisição de novas 

esteiras, pintura dos equipamentos e troca de 

estofados.” – destaca.

 O local também sofreu uma mudança. Para 

garantir mais espaço para os praticantes de 

esportes aeróbicos como step e localizada, as aulas 

passam a acontecer no piso térreo. Ficando o piso 

superior apenas para musculação. 

 A academia que foi inaugurada em 2013 

passou pela primeira reforma, passa a oferecer 

mais comodidade e conforto aos seus alunos.

Novas esteiras já estão disponíveis para uso dos associados.

 Aproveitando o período da baixa temporada, a diretoria do 
clube reformou todas as casas e chalés. Segundo o presidente Luís 
Antônio Silveira Moschiar, todas as unidades passaram por reparos em 
toda a estrutura e recebeu pinturas. 
 “Nos chalés foram realizadas a troca do telhado e colocação de 
manta térmica. Todas as unidades receberam pintura na cor da 
logomarca.” – destaca o presidente salientando também os reparos na 
hidráulica e elétrica. 
 Uma das grandes novidades é a aquisição de aparelhos micro-
ondas e a troca de geladeiras e fogões. 

Diretoria entrega reforma de 
casas e chalés para associados

Apesar da crise, Rio das Pedras 
aumenta venda de títulos em 31%
 A despeito da crise econômica, à qual se somam as incertezas 

políticas, o Rio das Pedras Country Club continua sendo o clube que mais 

atrai novos associados. Nos primeiros seis meses de 2017 foram 

comercializados 233 títulos para novos associados, um crescimento de 

31,64% se comparado ao mesmo período do ano anterior. 

 Segundo o presidente Luís Antônio Silveira Moschiar, o 

resultado positivo se deve à administração com transparência e as 

grandes melhorias realizadas nos primeiros meses deste ano. 

 A campanha do passaporte para acesso dos visitantes ao clube 

também incentivou as vendas. "Muitos barretenses gostariam de 

conhecer o clube. Por esta razão lançamos o passaporte que dá direito à 

entrada e permanência no clube durante todo o dia." - salienta. 

TÍTULOS COMERCIALIZADOS NO PERÍODO

2016 2017

JANEIRO 39 56

FEVEREIRO 83 58

MARÇO 26 27

ABRIL 29 47

MAIO 0 27

JUNHO 0 18

177 233

CRESCIMENTO DE 25,77% NO PERÍODO
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• ACADEMIA •

Horários da Academia

SETEMBRO DE 2017

 Os associados podem comparecer na sede central para emissão da carteirinha. É necessário levar um documento de 

identificação com foto e pagar R$ 5,00 pelo serviço de impressão. O setor funciona de segunda a sexta-feira das 8h00 às 18h00 e 

aos sábados das 8h00 às 14h00.

Emissão da carteirinha

 Comunicamos a todos os associados, que estão disponíveis desde 01/08/2017, as locações das casas e chalés para o período de 29 de 

agosto a 25 de dezembro de 2017. Os sócios interessados poderão fazer suas reservas, mediante a pagamento antecipado na secretaria da sede 

central, na Rua 16, nº 850, Centro ou sede de campo. Não serão aceitas reservas por telefone ou qualquer outro meio.

Reserva de casas e chalés para o período de 29 de agosto a 25 de Dezembro

Entrada 22/12 a partir das 14h00

Saída 26/12 até 11h00

Preço: 

Chalé R$ 240 / Casa de madeira R$ 300 / Casa de alvenaria R$ 390.

Reserva de Quiosques para o Reveillon
 A diretoria do Rio das Pedras Country Club, comunica aos associados, que a partir de 29/12/2017, serão efetuadas as reservas dos 

quiosques para o reveillon.

 Os sócios interessados (titular ou esposa, em dia com as mensalidades) poderão fazer suas reservas, gratuitamente, a partir de 

(29/12/2017) com início ás 08:00hs, na “portaria da sede de campo”, obedecendo a ordem de chegada.
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• SOCIAL •

Novos Associados

JULHO

ANDERSON APARECIDO F. MOREIRA

ANDRE APARECIDO ALVES FERREIRA

CRISTIANE MARIA FUREGATI

DANIEL HENRIQUE DOS SANTOS

IURY FAVERO SOUZA

IVANIR PRUDENCIO

JAQUELINE DE OLIVEIRA EUSEBIO

JULIANO CESAR FRANGIOSI

LEANDRO JOSE REIS

MARCELO JESUS DE PINHO

OSMAR APARECIDO SIMIONATO

RICARDO MIRANDA DA SILVA

RODRIGO LOURENÇO DOS SANTOS

THIAGO DOS SANTOS PROCOPIO

WILLIAN PEREIRA DA SILVA

Cardápio do Restaurante
O restaurante panorâmico funciona aos domingos na 

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

 03/09: Arroz branco, arroz temperado, feijão 
simples, lasanha, frango assado, carne de panela, costelinha 
suína, mandioca sauté, macarrão alho e óleo , peixe frito, vários 
tipos de saladas.

 10/09: Arroz branco, arroz temperado, feijão light, 
macarrão à bolonhesa, charuto de repolho, bife na chapa, filé 
de frango na chapa, pernil de panela, linguiça frita, peixe frito, 
vários tipos de saladas.

 17/09: Arroz branco, arroz temperado, feijão 
simples, tutu de feijão, costelinha suína, couve flor refogada, 
banana empanada, frango à passarinho, carne de panela, 
macarrão ao sugo, peixe frito, vários tipos de saladas.

 24/09: Arroz branco, arroz temperado, feijão 
simples, macarrão à bolonhesa, torta, filé de frango na chapa, 
bife à role, purê de batata, linguiça frita, pernil de panela, vários 
tipos de saladas.

SETEMBRO DE 2017

Amistoso reúne escolas 
de futebol no Rio das Pedras

Confraternização 2Confraternização 1

Equipe Sub 13 - Rio das PedrasEquipe Sub 13 - Pro Familia

Equipe Sub 15 - Rio das PedrasEquipe Sub 15 - Pro Familia

 O amistoso entre escolas de futebol movimentou a 

manhã de sábado (29) na sede de campo do clube. As equipes 

sub 13 e sub 15 do Rio das Pedras e Pró-Família disputaram 

partida e os técnicos puderam ver a melhora do desempenho de 

seus atletas. Após a partida houve confraternização entre os 

participantes.

 Resultado
 SUB 13 - Rio das Pedras 4x2 Pró-Família

 SUB 15 - Rio das Pedras 1x1 Pró-Família

Apresentamos os novos sócios de Julho e Agosto

AGOSTO

ANTONIO CARLOS L. LOUZADA

CLEONICE APARECIDA PEREIRA

ERIK CAIEIRO DANTAS

FLAVIO PANISSI DURIGAN

HELISVALDO DE QUEIROZ

LUCAS GUEDES SARTORI

MARCIO JOSÉ DE SOUZA

MAURILIO GONÇALVES

PAULO CESAR B. DE OLIVEIRA

SILVANO JOSE RIVADAVIA

VALDOMIRO SOARES DA SILVA

VANDAIR RIBEIRO DOS SANTOS

VANDREY RODRIGUES 

MARCELINO

WAGNER RODRIGUES 

MARCONDES

WILLIAN DE REZENDE TAVARES

WILLIAN SANTOS LEANDRO

WILSON DOS SANTOS
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• FUTEBOL MASTER •

Buffet Coqueiro é campeão do Futebol Master
 A final do Campeonato de Futebol Master 

aconteceu na noite do dia 18 de agosto no Rio das Pedras 

Country Club e foi realizada no Complexo Poliesportivo 

"Waldemar Costa - Costinha" e teve a participação de 

torcedores.

 O primeiro lugar foi conquistado pelo Buffet 

Coqueiro em vitória de 1 a 0 sobre MP Sports/Messias 

Piscinas. A disputa pelo terceiro e quarto lugar resultou 

em empate, sendo Prósegurança/Marcos Eletricista 0x0 

Prósegurança e foi decidido nos pênaltis tendo a vitória 

para Prósegurança/Marcos Eletricista em 4x3.

 O campeonato teve início no dia 2 de junho e 

contou com dois turnos de cinco rodadas cada. Formado 

por associados acima de 40 anos de idade, participaram 

cinco equipes.

Vice-campeão

MP Sports / Messias Piscinas

3º lugar

Prósegurança / Marcos Eletricista

SETEMBRO DE 2017

Campeão – Buffet Coqueiro

4º lugar

Prosegurança

Artilheiro - 14 gols

Marcos J. Ramos - Prosegurança

Destaque - Alemão

Buffet Coqueiro Diva Móveis

Defesa Menos Vazada - 11 gols

Prosegurança - Marcos Eletricista

Destaque - Decinho 

Pro Segurança  Marcos Eletricista

Destaque - Ferreirinha

MP Sport´s / Messias Piscinas

Destaque - Luiz Ribeiro

 Prosegurança

Destaque - José Carlos 

Buffet Coqueiro


