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Palavra do
Presidente
Caros leitores,
O momento de crise que o nosso País vem passando demanda que façamos várias analises.
O Carnaval já passou e agora, está chegando as águas de
março, e agora estamos torcendo para, quem sabe, pelo
menos a crise hídrica seja amenizada. É hora de acreditar
que, como dizem alguns especialistas, que “a gente cresce
nos momentos mais difíceis”.
Em contrapartida, aqui no nosso clube as coisas andam
de vento em popa, são vários motivos para estarmos felizes e cada vez mais presentes.
Nesta edição da Revista Informando Primeiro, traremos
reportagens sobre o Grito de Carnaval e as matinês realizadas no Primeiro de Maio, sobre o novo parquinho, e
contaremos o que os nossos atletas, de várias modalidades, estão conquistando em torneios mundo a fora.
Aproveito, em nome da minha esposa Bete, minhas filhas
Luciana, Andrea, Tânia, Carolina e minha querida netinha
Bianca, para parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres.
Abraços

Nilo Ortiz

Presidente da Diretoria Executiva

Os artigos assinados e os anúncios publicados são de
inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo
necessariamente a opinião da diretoria do Primeiro de
Maio Futebol Clube ou de seus associados.
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Reinauguração

Novo
Parque Infantil

é inaugurado

Com brinquedos enferrujados
e quebrados, parafusos com pontas aparentes e que colocavam
em risco a integridade física dos
frequentadores, a Diretoria Executiva viu-se obrigada a interditar o
parque infantil no dia 13 de outubro do ano passado, uma vez que
os problemas se agravaram com
o grande número de crianças que
vieram ao clube para as festividades do Dia da Criança.
Consciente de que não era a
melhor época, porém sem escolhas, deu-se início às obras, uma
vez que; a interdição pelos órgãos
competentes tornava-se iminente
e teríamos que, arcar com os custos destas sanções e de uma série
de vistorias após a reforma, o que
atrasaria ainda mais, a reabertura.
Iniciou-se imediatamente as
obras de revitalização, que, mesmo com todo o empenho dos
funcionários envolvidos nes-
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ta empreitada, alguns entraves
ocorreram, o que atrasou ainda
mais a reforma.
Finalmente, no dia 07 de fevereiro, o novo parque infantil foi
entregue às crianças do clube,
com uma grande festa de abertura e muita diversão. Para abrilhantar ainda mais, contamos com a
parceria do Educandário Santo
Antonio, que nos enviou monitores, distribuiu jogos educativos,
desenhos para
colorir e pirulitos
para a criançada.
Novos brinquedos, espaço totalmente
planejado
e
revitalizado,
acessibilidade
e
brinquedos
para portadores
de necessidades

especiais, fazem do novo parque,
um local agradável e moderno;
onde nossos pequenos associados poderão se divertir com muita segurança.
A Diretoria Executiva, agradece
a paciência daqueles que serão
o futuro do nosso clube e espera que, o novo espaço agrade à
grande maioria.
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Dia-a-Dia

Árvores

terão acompanhamento
					
especializado

Preocupada com as frequentes
notícias sobre queda de árvores,
a Diretoria Executiva decidiu contratar um engenheiro agrônomo
para o acompanhamento, vistoria
e elaboração de laudos sobre a
saúde das árvores do clube, algumas delas, com mais de 100 anos
de idade e parte remanescente da
antiga Chácara Mimosa.
No dia 21 de fevereiro, foi dado
início à primeira parte do processo que, a princípio, tem como
prioridade a Praça da Figueira,
com vistoria, inspeção e coleta de
amostras para análise e posterior
elaboração de laudos.
A segunda fase, contará com
medidas corretivas e preventivas como remediação, podas e
depois, o monitoramento mais
efetivo, sempre com o acompanhamento de profissionais qualificados. Os procedimentos serão
estendidos às demais árvores do
clube.
O profissional contratado é
Jes Neves do Santos, CREA Nº
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0601885169, que além de engenheiro agrônomo presta serviços
à Prefeitura de Santo André, fazendo este tipo de monitoramento pelos parques da cidade.
O laudo preliminar foi satisfatório, apesar de serem necessárias
várias ações corretivas e preventivas. Segundo ele, a saúde geral de nossas árvores é boa e as
podas estão dentro das necessidades. Jes afirma que, queda de
galhos não acontecem somente
por apodrecimento, doenças ou
descuido com as árvores. Vários
outros fatores, contribuem para
estas ocorrências, podendo também acontecer com plantas totalmente sadias, pois fazem parte do
crescimento natural das mesmas.
A Diretoria estima que, até o
final do ano todas as árvores do
clube terão sido vistoriadas, sempre dando preferências àquelas
que, se encontram em áreas de
maior circulação de pessoas ou
que, aparentemente apresentem
algum problema.

Social

Retorno

das atividades sociais

A

s atividades do departamento social, após
um período de pausa, estão de volta.
As “Videokintas” estão a todo vapor e os associados já estão soltando a voz todas as quintas feiras,
a partir das 20h30, na Chácara Mimosa.
Também na Chácara Mimosa, às sextas feiras, a
partir das 21:30h, tem o Happy Hour, que a cada
semana procura trazer uma banda diferente para
que, os sócios possam iniciar o final de semana

curtindo boa música, dançando e se divertindo. Os
ritmos musicais são variados e algumas noites são
temáticas.
Já aos domingos, a partir do meio dia, na Praça
da Figueira, tem Som na Praça. As atrações são variadas e o associado pode desfrutar de uma tarde
ao ar livre, ouvindo música ao vivo e batendo um
papo com amigos.
Venha desfrutar das atividades sociais, que o
clube oferece. Passe momentos agradáveis, num
clima de descontração e segurança.
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Grito de Carnaval

Folia

no Primeiro de Maio

No dia 13 de fevereiro, cerca de
200 pessoas puderam se divertir
com, o já tradicional, Grito de Carnaval do Primeiro de Maio.
Com a animação do Grupo
Samba dos Amigos; sócios e convidados divertiram-se, num clima
de folia e muita descontração.
Como o tema para o carnaval,
deste ano, foi “Rio-São Paulo,
nem tudo é praia, nem tudo é
prédio”, a decoração não poderia
deixar de lado os monumentos
que lembram São Paulo, como
o Memorial da América Latina, a
ponte Estaiada e o Masp. Já para
o Rio de Janeiro, foram usados em
um painel enorme, no fundo do
palco, os Arcos da Lapa e o tradicional Cristo Redentor.
Por volta da meia noite, parte
da bateria da Escola de Samba,
campeã do carnaval de São Paulo, neste ano, invadiu a pista e incendiou ainda mais a já animada
folia. Acompanhado das passistas
que, com muita beleza e simpatia,
colocaram todos para sambar.
Para completar o carnaval do
clube, as matinês foram muito
bem frequentadas, com uma média de público de 350 pessoas por
dia.
A Rio Quente Resorts esteve,
apoiando o evento, distribuindo
cupons e, na última matinê, sorteou três dias de estadia, com direito a um acompanhante em seu
hotel.
Fique ligado que, para este ano,
mais eventos estão programados.
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Matinês de Carnaval
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Serviços

Além de esporte e diversão,
		 clube oferece serviços de

saúde e beleza

Nas dependências do clube
é possível encontrar diversos
serviços. Nesta edição da revista
“Informando Primeiro” selecionamos alguns serviços que estão disponíveis.
O “Espaço Maria” está localizado no Espaço Estético e lá
você encontra equipamentos
de ultima geração, profissionais de alto nível para realizar
serviços de estética em geral. O
“Espaço Maria” funciona de terça à sexta-feira das 09h às 19h
e aos sábados das 09h às 13h. A
avaliação é sem compromisso.
Mais informações: 4993-7106
ou 96307-1732.
Nutrição também é outro
serviço que é oferecido dentro
do Clube. A Dani Caparros –
Nutrição Clínica e Esportiva
faz atendimento nutricional,
personal diet, palestras e treinamentos além de consultoria em
nutrição. Para maiores informações acesse www.danicaparros.
com.br
Além do corpo bonito e saudável é possível cuidar dos cabelos e melhor, tudo dentro do
clube. O Salão do Mauro e do
Kako atende cortes masculinos
e femininos, escovas, tinturas e
químicas, sobrancelhas e também serviços de manicure e pedicure. Mais informações ligue
para: 4993-7114.
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Cursos Esportivos do PMFC

Academia
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 14 anos acima
Todos os Dias
Plano Normal:
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 56,00
Plano VIP:
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 71,00

Ginástica

Yoga
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 12 anos acima
Segunda, Quarta, Sexta e Sábado
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 45,00

Squash
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 08 anos acima
Segunda a Sexta - Aulas de 30 min.
Mensalidade - R$ 160,00 - Matrícula Grátis

Masculino/Feminino
Faixa Etária: 13 anos acima
2 vezes por semana
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 45,00

Tênis
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 08 anos acima
Segunda a Sexta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 67,00

Bike
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 14 anos acima
1 vez por semana
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 39,00

Cond. Físico
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 18 anos acima - Academia
3 vezes por semana
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 67,00

Curso de Corrida
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 18 anos acima
Segunda e Quarta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 77,00

14 | Informando Primeiro

Xadrez
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 07 anos acima
Terça, Quinta e Sábado
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 45,00

Boxe
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 14 anos acima
Segunda, Quarta e Sexta ou Terça, Quinta e Sexta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 67,00

Muay Thai
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 14 anos acima
Terça e Quinta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 45,00

Melhor Ativa Idade

Judô
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 07 anos acima
Terça e Quinta ou Quarta e Sexta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 45,00

Jiu-Jitsu
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 10 anos acima
Quarta e Sexta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 45,00

Masculino/Feminino
Faixa Etária: 55 anos acima
Terça e Quinta ou Segunda, Quarta e Sexta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 45,00

Primeiros Passos
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 03 a 08 anos
Terça e Quinta / Quarta e Sexta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 78,00
Sábado
Matrícula - Grátis / Mensalidade - R$ 69,00

Karatê
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 07 anos acima
Quarta e Sexta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 45,00

Ginástica Artística

Escola de Futsal
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 04 a 14 anos
Terça e Quinta ou Segunda, Quarta e Sexta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 45,00

Masculino/Feminino
Faixa Etária: 04 a 16 anos
Quarta e Sexta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 45,00

Escola de Futebol Society
Natação
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 04 anos acima
Terça e Quinta ou Quarta e Sexta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 45,00

Hidroginástica
Masculino/Feminino
Faixa Etária: 13 anos acima
Terça e Quinta ou Quarta e Sexta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 45,00

Faixa Etária: 09 a 11 anos
Quarta e Sexta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 45,00

Fundamentos de Futebol
Faixa Etária: 16 anos acima
Terça e Quinta
Matrícula - R$ 21,00 / Mensalidade - R$ 45,00
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Temporada de Férias

Diversão

garantida nas férias

Chegou ao fim, mais uma temporada de férias,
realizada pelo Primeiro de Maio. Com o objetivo de
divertir os associados, a temporada aconteceu entre os dias 06 e 23 de janeiro.
A equipe Trilhas e Tribos foi a responsável pelas
atividades e, proporcionaram para as crianças contato com brincadeiras antigas e atuais, rodas cantadas, caça ao tesouro entre outras.
Para finalizar foi realizada uma super festa de encerramento no Buffet El Nino.
“ATENÇÃO CRIANÇAS, NÃO PERCAM
NOSSA PRÓXIMA TEMPORADA DE FÉRIAS
EM JULHO”
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Corrida

Associado participa da

Goofy’s Challenger

Todo corredor quando inicia a
pratica da corrida de rua, começa com pequenas provas, depois
quer melhorar o tempo delas e em
seguida aumenta as distâncias, e
torna querer melhorar o tempo,
acontece assim com provas de 5,
10, 12, 15, 18, 21, 25 e 42 km.
Para o sócio, Jean Richard Geraldini Mateesco, não poderia ser
diferente. O atleta, inicialmente,
se dedicou para as corridas de 10,
12 e 15 km. Algum tempo depois
passou a participar de provas de
21,1 km, ou seja, a Meia Maratona.
A primeira corrida, que o atleta
participou, em 2004, foi a famosa São Silvestre, e sem qualquer
técnica e treino específicos sentiu
dores nos joelhos e foi obrigado
a seguir caminhando por alguns
quilômetros da prova.
Jean sentiu necessidade de se
preparar melhor para as provas,
ingressou nas aulas de condicio-

namento físico e entregou para
a professora Vania Gutierrez a incumbência de treiná-lo para as
corridas que viria a participar.
Em 2012, em comemoração
aos seus 50 anos de idade, colocou como objetivo correr cinco
meia maratonas, Jean não só alcançou seu objetivo: concluiu
sete provas.
O atleta nuca teve a pretensão
de correr uma maratona, respondia muito prontamente, que isso
era coisa para atletas e que não
se sentia preparado para este desafio, porque exigia muita dedicação e disciplina. Porém, com o
passar do tempo, Jean se motivou
e decidiu encarar este desafio. E
logo, em sua primeira maratona
desafiou-se a conquistar a medalha da Goofy’s Challenger, conhecido aqui no Brasil como o Desafio
do Pateta. A prova é formada por
dois dias consecutivos de meia

maratona, sendo a primeira chamada de Donald Duck de 21,1K
e a Maratona do Mickey Mouse
de 42,2K. As provas foram realizadas nos dias 10 e 11 de janeiro
deste ano, às 5h30 da manhã, a
uma temperatura em torno de
10°C e sensação térmica de 7°C,
dentro do complexo da DISNEY,
sendo as largadas e chegadas no
EPCOT CENTER, passando pelas
atrações principais como Magic
Kingdom Park, Walt Disney World
Speedway, Espn Wide World Of
Sports, Disney’s Animal Kingdon
e Disney’s Hollywood Studios.
Para Jean Richard, a organização
do evento é surpreendente, pois
durante o percurso da maratona
foram 19 postos de hidratação, 02
postos de alimentação, 02 postos
de entrega de carboidratos, entre
outros. Em cada largada dos blocos de corredores, eram realizadas
queima de fogos, além das personagens, que ficavam expostos em
pequenos cenários para fotos.
Curiosidades:
No desafio do Pateta, mulheres representaram a maioria dos
concluintes das provas – 56,1%
na Meia Maratona e 51,6% na
Maratona.
O desafio cumprido, com êxito,
motivou Jean Richard a seguir em
frente com as maratonas; e em
2015, o atleta pretende participar
da Maratona de Nova York, caso
não seja sorteado, se inscreverá
na Maratona de Punta Del Leste.
As inscrições para a Equipe de
Corrida do clube estão abertas.
Procure o departamento de esportes para maiores informações.
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A filosofia da TRANSPORTES COVISI não é apenas vender serviços de
transportes, mas sim, desenvolver e manter parcerias sólidas e duradouras,
através da responsabilidade, qualidade, pontualidade, agilidade e preços
competitivos.
Nosso objetivo é ajudar nossos clientes em sua trajetória rumo ao crescimento
sustentado, e ao sucesso de suas organizações.

NSPORTE
A
S
TR

Transportadora Covisi
Rua Marília, 249
Bairro Casa Branca
Santo André - SP
Cep: 0915-720

(11) 4432-1962

www.covisi.com.br
A Viação Vaz faz parte do
Consórcio União Santo André.
Através de análises mercadológicas, técnicas
operacionais e financeiras, nosso objetivo é
agregar valor e solidez, aumentando assim nossa
possibilidade de sucesso e crescimento.

"Profissionais respeitados e orientados trabalham
satisfeitos e assim aumentam a qualidade de nossos
serviços e o bem estar de nossos usuários."

A Viação Vaz adota como um de seus princípios
básicos, investimento na capacitação profissional
de seus colaboradores realizando programas de
treinamento e capacitação.

Viação Vaz

Consórcio União Santo André
Base Operacional 02
Rua Monte Mor, 200
Jardim Ocara

11 4422-4520

Santo André - São Paulo / Brasil
CEP. 09051-110

www.viacaovaz.com

Viação Vaz Ltda.

Meditação

Pratica que pode

regular as
emoções
e mudar a
estrutura cerebral

A palavra meditação vem do
latim meditare, que significa “voltar-se para o centro no sentido de
desligar-se do mundo exterior” e
“voltar a atenção para dentro de
si”. Acredita-se que, não existe um
mundo fora de nós, este é apenas
reflexo da mente, portanto, conhecer a mente através da meditação é criar o nosso mundo.
Facilmente pode-se observar,
que nossas mentes encontramse continuamente pensando no
passado (memórias) ou no futuro (expectativas). Com a devida
atenção, é possível diminuir a velocidade dos pensamentos, redu-
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zir a atividade mental, para observar um silêncio mental, no qual o
momento presente é vivenciado.
Através da meditação, é possível
separar os pensamentos da parte
de nossa consciência, que realiza
a percepção.
É possível se obter total descanso numa posição sentada e,
por conseguinte, atingir maior
profundidade na meditação e,
assim, dissolver preocupações
e problemas que bloqueiam a
mente. Estudos apontam, que
até mesmo um iniciante em
meditação, pode mudar sua estrutura cerebral em poucas se-

manas e regular suas emoções.
Desenvolve-se as habilidades
da atenção plena, a consciência
ampla e tolerante dos pensamentos, dos sentimentos, das
sensações corporais e do ambiente ao redor.
Em uma pesquisa feita nos Estados Unidos demonstra, que as
pessoas que meditaram, tiveram
a massa cinzenta de seus cérebros
aumentada e mais espessa do
que era antes, em várias regiões.
As aulas de meditação do Primeiro de Maio acontecem as
sextas-feira, às 07h com professor
Almir de Carvalho.

Squash

2014

um ano marcante para
				 o Squash do clube

Nesta edição da revista Informando Primeiro, preparamos um
resumo sobre os principais fatos
que tornaram 2014 um ano importante para o Squash do clube.
No primeiro semestre de 2014,
o Primeiro de Maio, realizou uma
homenagem ao jogador e sócio,
ícone do esporte no ABC, Luiz
Marcatto Neto, em um evento
que reuniu os melhores jogadores
da região.
Os atletas Vitor Magnani, Rosiane Machado, Giovana Ambrozi, Bruno Nicoletti, Gabriel Rossi,
Giovani Machado, Caio Magnani,
Linamara Ferrigno, Gabriel Pederiva e Victoria Cansini marcaram
presença em competições e se
destacaram no cenário nacional e
internacional. No circuito juvenil,
todos os atletas do Primeiro de
Maio ficaram entre os melhores
do Brasil.
O Clube também sediou uma
etapa do Circuito Paulista Juvenil,
que colocou em quadra os melhores atletas do estado na categoria.
Thomas Vieira e Nicholas Gameiro, jovens promessas do esporte,
participaram pela primeira vez de
uma etapa paulista.
Já no segundo semestre, em
dezembro, atletas juvenis participaram de um dos principais eventos da categoria no mundo que
reuniu cerca de 1000 jogadores
de todos os continentes.
O ano foi positivo, também,
para o professor de squash do

Primeiro de Maio. Renato Gallego
comemorou os bons resultados
de 2014 e promete inovação para
2015.
Gallego acumulou mais sabedoria para aprimorar o treinamento da equipe de Squash. Além da
certificação do nível IV, o mais
alto nível em coaching do mundo,
participou do Junior Trainning &
Team Management, em Bucaramanga (Colombia) e conquistou

mais uma certificação junto ao coach egipcio Mohamed Elkeiy, um
dos melhores treinadores juvenis.
O professor conta que, a estrutura de treinamento e o formato das aulas são dentro dos
padrões das principais escolas
internacionais. O clube Primeiro
de Maio abrirá novas turmas de
Squash em 2015. Para maiores
informações procure o departamento de esportes.
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Natação

Beatriz Zoppei

é campeã Brasileira de Natação

A equipe de natação do clube, encerrou o ano de 2014 com uma grande conquista: a nadadora Beatriz Zoppei dos
Santos conquistou o título de Campeã
Brasileira na categoria infantil nos 200
metros borboleta. Beatriz também conquistou o bronze dos 100 metros borboleta.
A técnica Valéria Zoppei afirmou que, a
vitória foi, no mínimo, emocionante. Beatriz se classificou em primeiro lugar nas
provas eliminatórias dos 100 e 200 metros borboleta. A atleta abaixou o tempo
em 12 segundos nas eliminatórias e 5 segundos na final.
O campeonato Brasileiro de Natação,
aconteceu em, Palhoça, Santa Catarina e
deu o direito de Beatriz integrar a Seleção Brasileira de Natação na categoria
Infantil/Juvenil, que participará do “Multinations Youth Swimming Meet”, que
acontecerá entre os dias 28 a 29 de março
de 2015 em Lisboa/Portugal.

Parabéns Beatriz Zoppei
Pela convocação a
Seleção Brasileira de Natação
para o
Multinations Youth Swimming Meet
2015
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Festival de

Natação
No dia 7 de dezembro, os alunos de 7 a 12 anos
participaram de mais uma edição do Festival Interno
de Natação do clube. O evento, que acontece todo
fim de semestre, reuniu cerca de 90 crianças em uma
atividade, que não tem caráter competitivo. O objetivo do festival, é demonstrar aos pais e familiares o
que as crianças estão aprendendo nas aulas.
A cada edição os alunos demonstram que, o
aprendizado em aula somado ao esforço de cada
um, os fazem evoluir ainda mais no esporte.
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Ginástica

Festival de

Ginástica
		 Artística
Os alunos da Ginástica Artística, se apresentaram
no clube para os pais e familiares. O objetivo da apresentação era mostrar a evolução das crianças e demonstrar os movimentos aprendidos em aula.
O objetivo foi cumprido com sucesso. Segundo o
professor Felipe, o que mais chamou sua atenção, foi
olhar para o rosto dos pais e familiares e ver a emoção
e alegria, quando os alunos executavam os movimentos.
A apresentação foi dividida em três categorias: iniciante, avançado e masculino. Todos os alunos receberam medalhas e brindes.
Para os interessados, as aulas acontecem as quartas
e sextas-feiras com duração de uma hora e disponíveis
nos horários 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 e 19h30.
Para maiores informações procurar o departamento
de esportes.
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Society

Copa
Verão:
chegamos a mais uma final emocionante
Não perca os jogos da disputa
final da tradicional Copa Verão do
Clube.
Venha prestigiar os times. As finais acontecerão dia 15/03/2015 a
partir das 09h45.

l

Copa Verao Libertadores

2015

Jiu-Jitzu
Jiu-Jitsu

Atleta participa de

Campeonato
			 Europeu em Portugal

Treinando no Primeiro de Maio desde 2009, Lucas Ramos da Silva, atleta de 22 anos, participou do Campeonato Europeu 2015 na categoria
faixa-preta, adulto, peso leve.
A competição, aconteceu entre os dias 22 e 25 de Janeiro e, foi realizado pela International Brazilian Jiu- Jitsu Federation (IBJJF). A edição de
2015, com cinco mil atletas, bateu recorde de inscrições e reuniu os maiores nomes dos tatames na atualidade.
Lucas também participou da seletiva
do Campeonato Mundial de Abu Dabhi.
A competição que dá vaga para o World
Professional Jiu-Jitsu Championship
2015, foi realizada no dia 17 de janeiro
em Barueri. O atleta do clube ganhou
uma luta finalizando, mas infelizmente perdeu na semi-final de chave. Lucas
competiu na categoria faixa-preta, adulto até 75 kg.

Bocha

Mulheres

A equipe feminina de bocha
competitiva do clube, conquistou,
em dezembro, o Torneio Amigos
da Bocha (TAB) que foi realizado
no clube MESC.
O Primeiro de Maio disputou o
titulo contra o MESC e Clube Atlético Ypiranga.
Apesar da conquista, nada de
descanso, nossos atletas já estão
se preparando para o Campeonato Paulista de Bocha (masculino e
feminino), um dos maiores da modalidade no pais, que começa no
primeiro fim de semana de março.
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conquistam
campeonato

A PARCERIA QUE VOCÊ ESPERAVA
Venha fazer parte
do Grupo Gonçalves
Cadastre seu currículo
em nosso site.

PLANTÃO VENDAS DOMINGOS E FERIADOS

Santo André
VL. GILDA

REF- 114672

R$ 400.000

3 dormitórios (1 suíte), sala 2
ambientes, cozinha
planejada, wc c/ box, 2 vgs.

Apto

JD. BOA VISTA

Apto

REF-114961

CAMPESTRE

R$ 413.000

3 dormitórios (1 suíte), sala 2
ambientes, cozinha com
armários, wc, 2 vagas.

Apto

VL. BASTOS

Apto

REF- 83984

B. JARDIM

R$ 420.000

1 suíte com sacada, sala
ampla c/ terraço, cozinha
planej, agende uma visita.

Cobertura STA MARIA

REF-17920

R$ 1.750.000

REF-114245

Sobrado VL. SCARPELLI

Sobrado

STA MARIA

Sobrado

VL. MARINA

REF-67134

REF-58958

R$ 750.000

REF- 115673

R$ 850.000

REF-115765

R$ 825.000

3 suítes, sala 2 ambientes c/
terraço, cozinha, A/S, 2
vagas, 126m².

R$ 740.000

4 dormitórios (1 suíte, planej),
sala 2 ambientes, cozinha c/
copa, A/S, churrasqueira.

4 dormitórios (3 suítes), sala 3
ambientes, cozinha, A/S, 5
vagas, lazer completo.

4 suítes master com hidro,
sala 2 ambientes, 4 vagas.

Sobrado JD. BOM PASTOR

Sobrado F. MATARAZZO

REF- 111191

REF- 113639

R$ 600.000

3 dormitórios (1 suíte com
carpete de madeira), 5
vagas (2 cobertas), sala.

R$ 630.000

3 suítes com armários
embutidos, sala ampla com
sacada, cozinha com arms.

R$ 480.000

3 dormitórios (1 suíte com
sacada), sala ampla,
cozinha planejada, 3 vagas.

Apto

REF- 90707

CAMPESTRE

R$ 442.000

3 dormitórios (1 suíte planej),
sala 2 ambientes, cozinha
planejada, A/S, 2 vagas.

R$ 710.000

3 suítes, sala 2 ambientes c/
varanda gourmet, 3 vagas,
AU 126m².

REF-114627

REF- 113890

R$ 510.000

3 dormitórios (1 suíte), sala,
cozinha, A/S, AC 140m², 2
vagas.

Térrea

REF- 114738

REF-115155

R$ 370.000

Térrea CAMPESTRE

REF-59100

R$ 1.600.000

3 dormitórios (1 suíte), sala 2
ambientes, quintal, 6 vagas,
AC 425m², AT 500m².

R$ 720.000

4 dormitórios (3 suítes), sala 2
ambientes, cozinha ampla
planejada, 4 banheiros.

Térrea VL. CAMILÓPOLIS

Sobrado STA MARIA

R$ 700.000

REF- 115901

Sobrado CAMPESTRE

3 dormitórios, sala, cozinha, 2
banheiros, A/S, laje com
churrasqueira com pia.

4 dormitórios (2 suítes, 1
master, 2 com closet/ hidro),
sala 3 ambientes com bar.

VL. SCARPELLI

Sobrado PQ. JAÇATUBA- SA

4 dormitórios (1 suíte com
closet planejados), sala 2
ambientes, piso de granito.

REF-57900

Apto

STA MARIA

R$ 690.000

2 dormitórios (1 suíte), sala,
cozinha, 3 vagas cobertas.

Terreno CAMPESTRE

REF-99829

R$ 500.000

AT 10 x 20
Agende uma visita.

Locação
Apto CAMPESTRE

REF-27821

R$ 1.650,00

3 dormitórios (1 suíte), sala 2
ambientes, cozinha, 1
banheiro, 2 vagas, 100m².

Apto CAMPESTRE

REF- 21843

R$ 1.500,00

2 dormitórios (1 suíte), sl 2
ambientes, 2 vagas
cobertas, 1 wc.

Apto CENTRO- SBC

REF-27895

R$ 2.800,00

175m², 3 dormitórios (1 suíte),
sala com lareira, vista para o
clube, escritório, lavanderia.

Apto CAMPESTRE

REF-24600

R$ 4.800,00

3 suítes, sala 2 ambientes
com sacada gourmet, 1
cozinha com armários, A/S.

Sobrado VL. SCARPELLI

REF-27074

R$ 2.500,00

3 dormitórios (1 suíte), sala,
cozinha, 3 vagas, quintal, 3
banheiros.

Matriz: Av. Fco Prestes Maia, 307 - Centro - SBC - Fone: 4331-4040
Ag. Jd do Mar: Av. Kennedy, 143 - Jd do Mar - SBC - Fone: 4123-8000
Ag. Assunção: Av. João Firmino, 1368 - B. Assunção - SBC - Fone: 4352-1000
Ag. Santo André: Av. Dom Pedro II, 2.705 - Sto André - Fone: 4421-8000
Ag. São Caetano: Av. Dr. Augusto de Toledo, 589 - S. C. Sul - Fone: 4225-1000
Personnalité - Fone: 4125-2000

Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros gráficos ou de digitação.

Apto

PENTACAMPEÃ
MAIS UM BOM MOTIVO PRA ESCOLHER A CI

eleita pela quinta vez a melhor empresa
de cursos no exterior do brasil.
esse prêmio nos traz a certeza que transformamos
viagens de milhares de brasileiros em grandes experiências.
viaje com a melhor. viaje com a ci.
Para saber mais, entre em contato com uma de nossas lojas:
CI santo andré campestre | av. dom pedro II, 3.049 | 11 4421-5000 | santoandre@ci.com.br
CI santo andré colégio | rua silveiras, 70 – vila guiomar (colégio unidade jardim) | 11 4436-3005 | colegio@ci.com.br
CI são bernardo | rua ártico, 300 - jd. do mar (travessa da av. kennedy) |11 4124.6161 | saobernardo@ci.com.br
CI são caetano | al. são caetano, 355 - santa paula | 11 2376.9838 | saocaetano@ci.com.br

Rede CI. Mais de 70 lojas em todo o país.
blog

ci.com.br/blog

/ci.intercambio

@ci_intercambio

ci.com.br/instagram

ci.com.br

você aprende com o mundo

