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Próspero Ano de 2020!
Estamos completando 

mais um ano à frente 
da Diretoria Executiva 

na qualidade de seu Presi-
dente e chegamos ao final 
de um ano comemorando 
as conquistas e avanços, 
visando melhor atender 
aos nossos associados, 
contando sempre com o 
apoio dos associados e 
conselheiros.

Atentos à movimentação 
do quadro associativo e da 
crescente demanda para a 
prática de atividades, regu-
lamentos foram alterados 
visando a observância das 
diretrizes de gestão e os 
princípios da legalidade, 
impessoalidade, morali-
dade, publicidade, econo-
micidade, eficiência, credi-
bilidade, responsabilidade 
social e ambiental e gestão 
democrática.

Com a conclusão das 
obras, as atividades de 
dança estão sendo desen-
volvidas num ambiente defi-
nitivo dotado de conforto 
e praticidade enquanto, 

igualmente, as atividades 
de ginástica e lutas também 
ganharam o seu espaço no 
novo prédio junto a Acade-
mia e churrasqueiras.

As medidas de segu-
rança pessoal e coletiva 
através do monitoramento 
de imagens, car tões de 
acesso e armários indi-
viduais para a guarda de 
bens, se mostraram indis-
pensáveis à tranquilidade 
que todo associado busca 
e espera ao adentrar no 
Clube de Campo Santa 
Fé e usufruir das suas 
dependências.

A substituição de parte 
da iluminação interna e das 
vias internas já apresenta-
ram como resultado a redu-
ção nas contas de energia 
elétrica e vamos começar o 
ano de 2020 com energia, 
energia limpa gerada pelo 
sol, com o funcionamento 
da usina de geração de 
energia fotovoltaica, ações 
estas integrantes do nosso 
Programa de Eficiência 
Energética.

Dorival Vieira
Presidente
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Um grande desafio nos 
espera no próximo ano: a 
aprovação das alterações 
de modernização e adequa-
ção do Estatuto Social às 

disposições legais para que 
o Clube de Campo Santa Fé 
tenha a segurança jurídica 
na relação com associados 
e órgãos de governos.
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Eficiência Energética: uma grande conquista do Santa Fé

Investimentos visam maior segurança para o associado

3Patrimônio

Conselho

A Diretoria Execu-
tiva do Santa Fé 
conseguiu uma 

grande conquista para o 
clube que trará inúmeros 
benefícios pelos próxi-
mos trinta anos. O pro-
jeto adquirido oferecido 
pela CPFL, denominado 
Eficiência Energética, 
está sendo executado 
pela empresa Vitális, 
uma parceira da fornece-
dora de energia paulista.

O investimento irá 
oferecer inúmeras van-
tagens financeiras para 
o Santa Fé, além de 
ser uma energia limpa 
e sustentável. A busca 
por energia limpa é uma 
tendência mundial, e o 
Clube de Campo Santa 
Fé está sendo pioneiro 
na cidade de Itapira com 
um projeto dessa propor-
ção no segmento clubes.

A Eficiência Energé-
tica é a capacidade em 
se produzir o máximo 
de resultado a partir do 
mínimo esforço. O projeto 

possui duas fases: nova 
iluminação de parte das 
dependências e a usina 
solar geradora de ener-
gia. A nova iluminação irá 
exigir menos manuten-
ção e irá possuir lâmpa-
das mais eficientes, mais 
econômicas, com maior 
durabilidade (de 15 a 18 
mil horas de uso) e ainda 
retirando metais pesados 
de circulação (que são 
utilizados nas lâmpadas 
convencionais que foram 
substituídas). Ao todo 
foram 502 novas lâm-
padas instaladas, sendo 
141 tubulares, 312 bul-
bos e 49 IPs e projetores.

A nova iluminação, 
juntamente com o usina 
solar geradora de ener-
gia, irão gerar uma eco-
nomia de 120 MWh/
ano, o que, em valores, 
se aproxima dos 90 mil 
reais economizados anu-
almente, sem contar que, 
a partir do momento em 
que o clube produz sua 
energia, ele fica livre do 

aumento das tarifas da 
concessionária fornece-
dora de energia pública. 

Todo o material que 
está sendo utilizado no 
projeto segue as exigên-
cias da ANEEL (Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica) e possuem o selo 
PROCEL de qualidade. 
Ao todo, o investimento 
do clube foi de 495 mil 
reais, que serão pagos 
em cinco anos. Como a 
usina solar tem tempo de 
vida útil de trinta anos, o 
clube usufruirá das eco-
nomias e benefícios mais 
vinte e cinco anos após 
o fim do pagamento do 

projeto, economias que, 
mesmo sem levar em 
consideração as corre-
ções do custo de energia 
pública, irá ultrapassar os 
R$2,25 milhões.

O Local
Para a instalação da 

usina solar foram anali-
sados diversos locais do 
clube. Após passar por 
avaliação estrutural de 
um engenheiro respon-
sável, o telhado da Aca-
demia de Musculação, 
Salão Social e Salão 
de Festas, que eram 
os locais que se tinha a 
intenção de instalar os 

equipamentos, não foi 
aprovado. A estrutura do 
telhado não suportaria o 
peso dos equipamentos 
e seria necessário refa-
zer os mesmos.

Portanto, se decidiu 
pelo uso do campo de 
futebol inferior para se 
instalar a usina solar, 
local que, assim como 
o antigo salão de jogos, 
era subutilizado. Porém, 
essa mudança no local 
abre espaço para novos 
projetos visando práticas 
esportivas e de lazer, uti-
lizando o espaço rema-
nescente do campo que 
chega a 70%.

A Diretoria Exe-
cutiva se mobilizou e 
investiu em um con-
junto de melhorias nas 
dependências do clube, 
visando aumentar a 
segurança do associado 
enquanto usufrui das 
atividades oferecidas 
pelo Santa Fé, além de 
proporcionar um melhor 
controle administrativo 
interno. Dentre os inves-
timentos estão o uso de 
cartões magnéticos, ins-
talação de câmeras de 
segurança e disponibi-
lização de guarda volu-
mes para o associado. 

Os cartões magné-
ticos fornecem além 
de todos os dados 
do associado para o 

churrasqueiras; cartão 
para acompanhantes 
não sócios de associados 
menores de 12 anos.

Câmeras de segu-
rança também foram 
instaladas na Academia 
de Musculação, monito-
rando entrada, saída e 
uso da dependência. Ao 
todo são quatro câmeras 
de monitoramento liga-
das constantemente. Um 
guarda volumes também 
foi adquirido e disponibi-
lizado para os associa-
dos, que podem guardar 
objetos pessoas enquanto 
usufruem das atividades 
do clube, ficando em 
poder da chave enquanto 
utilizam o mesmo. Foram 
dois guarda volumes 

ter um uso democrático 
das dependências sob 
controle. As câmeras 
de segurança e guarda 
volumes já estão em 
pleno uso, os cartões 
magnéticos também já 
estão sendo utilizados, 
porém o sistema ainda 
está em teste.

O Conselho Delibe-
rativo vem tendo 
grande importân-

cia na tomada de decisão 
dentro do Santa Fé. Não é 
um trabalho fácil, em vista 
que os conselheiros deci-
dem pelo bem estar da 
agremiação e de todos os 
associados. O presidente 

do conselho, Eduardo 
Olímpio, está à frente dos 
trabalhos, tendo o ano de 
2019 como um ano de 
muitas mudanças.

 “Como atual presi-
dente do Conselho Deli-
berativo do santa Fé, 
quero agradecer a todos 
os conselheiros que, 

durante este ano, através 
de votações democráticas, 
conseguimos avanços 
em várias áreas de nosso 
clube visando sempre 
o bem comum e, princi-
palmente, priorizando os 
associados e seus depen-
dentes, para que possam 
usufruir da estrutura do 

Santa Fé em sua pleni-
tude. O atual grupo de 
conselheiros, tem atendido 
as demandas da Diretoria 
Executiva, nunca, sem 
antes, cada conselheiro 
analisar, debater e propor 
alterações antes das vota-
ções, sempre de modo 
independente e livre” 

Os associados que 
tenham interesse em ser 
um conselheiro do clube, 
dando sua contribuição 
para o crescimento do 
Santa Fé, podem se ins-
crever e aproveitar a elei-
ção que será realizada em 
abril e que renova parte do 
conselho.

uso das dependências, 
como exame médico e 
pagamento das mensali-
dades, um maior controle 
de entrada e saída do 
clube. Ao total são quatro 
cartões magnéticos que 
foram incorporados no 
dia a dia, sendo o cartão 
pessoal do associado uti-
lizado para a entrada no 
clube e uso das depen-
dências que necessitam 
de identificação como 
academia, sauna e pis-
cinas; cartão de esta-
cionamento permitindo 
uma maior segurança 
do veículo estacionado 
dentro das dependên-
cias; cartão para o con-
vidado do associado para 
o uso, por exemplo, das 

instalados, um na Aca-
demia de Musculação e 
outro na entrada da Pis-
cina Aquecida/Sauna.

Segundo o presidente 
do Santa Fé, Dorival 
Vieira, as atitudes estão 
sendo tomadas bus-
cando melhorar a segu-
rança dos associados e 



Nossos Parceiros do Esporte

O basquete femi-
nino sub-14 do 
Santa Fé/CNA/

Amajó/SEL conquis-
tou, de forma invicta, 
o título do Circuito 
da ADR (Associação 
Despor tiva Regio-
nal), em Socorro-
-SP. Na final contra 
São João da Boa 
Vista/Passo Certo, 
no sábado,  9 de 
novembro, a equipe 
do Santa Fé domi-
nou o adversário por 

completo e venceu 
por 43 a 24. 

As técnicas Mayra 
Bicudo Cruz e Elisa 
Iamarino dos San-
tos lembraram que o 
elenco contou ape-
nas com duas joga-
doras de 14 anos. 
“As demais são todas 
com idade abaixo da 
categoria, o que sur-
preendeu pela deter-
minação e empe-
nho das meninas”, 
salientaram. 

Defenderam as 
cores do Santa Fé 
as atletas Maria Edu-
arda, Beatriz Santos, 
Maria Beatriz, Ana 
Luísa, Lívia, Ana 
Laura, Gabriela e Isa-
bella. As treinadoras 
aproveitaram para 
destacar a impor-
tância do apoio do 
clube na realização 
de um trabalho forte 
e competitivo e tam-
bém agradeceram os 
patrocinadores.

Basquete é campeão invicto
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Natação encerra o ano como destaque da ARN

Judô mantêm tradição de subir ao pódio 

A natação de base 
do Clube de Campo 
Santa Fé/Via Prado/
TIB/SEL, composta 
por 25 atletas das 
categorias pré-mirim 
a juvenil, conquistou 
15 medalhas na última 
etapa do ano da ARN 
(Associação Regional 
de Natação) dispu-
tada domingo, 10 de 
novembro. Foram seis 
ouros, duas pratas e 
sete bronzes, na com-
petição que aconteceu 
em Atibaia-SP.

A competição ficou 
marcada pelo novo 
recorde do torneio na 
categoria, estabelecido 
por Gabriel Catinelli 

No domingo, 13 de 
outubro, ocorreu o I 
Torneio Junior Teixeira, 
no município de Santo 
Antônio de Posse - 
Ginásio CIEF. Organi-
zado pela 15ª Delega-
cia, o evento faz parte 
do Circuito Regional de 
Amistosos e contou com 

nos 100 metros nado 
costas com 1m 03s 38c. 
Tempo que também é 
índice brasileiro. Além 
disso, os nadadores do 
Santa Fé conquistaram 
5 troféus da temporada 
2019, sendo dois de 
campeão, um de vice-
-campeão e mais dois 
de terceiros lugares, 
para orgulho dos técni-
cos Ednilson Zanquetta 
e Carol Alves.

As provas foram 
abrigadas na piscina 
semiolímpica do Colégio 
Objetivo e mobilizaram 
295 competidores de 
13 associações. Gabriel 
Catinelli conquistou 
ouro nos 100 metros 

costas, 100 metros livre 
e 200 metros medley. 
Vitória ganhou prata 
nos 100 metros livre e 
Luís Henrique foi ouro 
nos 100 metros livre, 
100 metros peito e 50 
metros borboleta. Stella 
alcançou bronze nos 50 
metros peito, 50 metros 
livre e 50 metros cos-
tas. Mariana foi bronze 
nos 50 metros borbo-
leta e Raissa prata nos 
100 metros costas. Ivan 
comemorou o bronze 
nos 50 metros peito. 
Bronze também para 
os revezamentos 4x50 
metros livre misto, na 
categoria petiz a infan-
til, com Miguel, Vitoria, 

a participação de 400 
judocas.

O Clube de Campo 
Santa Fé formou a 
equipe com os atletas 
Sub 13 - Arthur Cora-
zza e Iago Barreto, Sub 
11 - Ricardo Corazza e 
na Sub 9 - Davi Eduardo 
Augusto, acompanhados 

Raissa e Lucas, e na 
categoria pré-mirim a 
mirim, com Artur, Anita, 
Matheus e Mariana.

Davi Bonilha, Vitor 
U rbano,  Lo renzo, 
Samuel e Pedro Altafini, 
da categoria pré-mirim, 
receberam medalhas 

pela par t ic ipação 
como forma de incen-
tivo. Representaram 
a equipe ainda Pedro 
Salgado, Lara Bau-
man, Laura, Tiago, 
Gui lherme, Mar ia 
Clara, João Paulo e 
Gabriel Bressaglia.

pela Sensei Valéria 
Vitório, e conquistaram 
dois pódios. O judoca 
Iago Barreto foi o cam-
peão da categoria ven-
cendo a luta por Ippon 
e Davi Augusto, que 
perdeu a primeira luta, 
mas venceu a segunda 
ficou com o bronze. 



Natação do Santa Fé mostra seu brilho
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A manhã do pri-
meiro domingo de 
novembro, agre-

gou muito aprendizado 
e qualidade de vida para 
os 150 jovens associa-
dos que participaram 
do Festival Interno de 
Natação do Clube de 
Campo Santa Fé, além 
da emoção dos pais, 
mães e professores, 
que aplaudiram a evo-
lução dos pequenos 
nadadores.

A quantidade de par-
ticipantes demonstra 

como o Santa Fé tem 
tradição na modalidade 
e estrutura adequada 
para proporcionar todas 
as aulas que são ofere-
cidas nas piscinas do 
clube. Ao todo, a agre-
miação conta com 17 
turmas, destaque para 
a natação de bebês e a 
equipe de treinamento 
competitivo, que repre-
senta, não apenas as 
cores do Santa Fé, 
mas também a cidade 
de Itapira desde a 
década de 90.

O Festival Interno 
de Natação foi dividido 
em 6 turmas de acordo 
com o nível de apren-
dizagem, sendo o pré 
treinamento, aperfeiço-
amento, iniciação 1 e 
2, adaptação e bebês. 
Cada turma realizou 
uma prova ou sequência 
de exercícios sob orien-
tação dos professores 
Zanquetta, Bianca, Taís, 
Carol e Rafaelle. Ao final 
da atividade todos os 
participantes foram pre-
miados com medalhas. 

Muita força no Torneio Interno de Supino
O Clube de Campo 

Santa Fé, na tarde 
do sábado dia 19 de 
outubro, promoveu o 
seu Torneio Interno 
de Supino que foi rea-
lizado nas dependên-
cias da Academia de 
Musculação do clube. 
Os professores da 
agremiação orienta-
ram e conduziram o 
torneio que contou 
com 6 categorias.

Os vencedores 
foram premiados com 
troféu personalizado, 

marmitas saudáveis da 
Food Green e suple-
mentos da Vitallini. 
“A intenção da nossa 
diretoria é oferecer 
atividades que propor-
cionem o envolvimento 
dos associados com 
o clube. O Torneio de 
Supino mostra como 
podemos variar as 
modalidades no Santa 
Fé, buscando sempre 
agradar a todos” frisou 
Daniel Cândido, diretor 
de esportes do clube.

No masculino, a 

categoria 60-70kg teve 
como campeão Rafael 
Breda com 112kg, e 
vice-campeão Hauê 
Kashiba com 100kg. 
Na categoria 70-80kg 
o campeão foi Daniel 
Sato com 134kg, e o 
vice-campeão Carlos 
Eduardo Moyses com 
100kg. Na categoria 
80-90kg Rodolfo Pioli 
se sagrou campeão 
com 160kg, Fabio 
Galvão foi o vice-cam-
peão com 120kg, e 
Thales Francischetti 

ficou com a terceira 
colocação com 110kg. 
A categoria 90-100kg 
teve Marco Bitencourt 

campeão com 134kg, 
e Bruno Lanzoni 
vice-campeão com 
70kg. No feminino, 
a categoria 60-70kg 
teve como campeã 
Lhue Silva de Souza 
com 30kg, e Isadora 
Morosi também com 
30kg. Na categoria 
70-80kg Maria bea-
triz se sagrou campeã 
com 40kg.
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Santa Fé define os campeões do Tênis 2019
O Clube de Campo 

Santa Fé conhe-
ceu os campe-

ões do Torneio Interno 
de Tênis, que mobilizou 
os associados durante 
o mês de setembro. O 
torneio que teve recorde 
de inscritos, teve as 
finais disputadas no 
dia 29, e os títulos fica-
ram com Carlos Freitas 
Júnior (Categoria Espe-
cial), Guilherme Medina 
(Categoria A), Lucas 
Zeferino (Categoria B) 
e Caio Belli (Categoria 
Master). O torneio teve 
início no dia 7, com a 
disputa em quatro cate-
gorias. Destaque ainda 
para a participação das 
crianças da escolinha 
de tênis do clube em um 

festival de quadradinho, 
que ocorreu no dia das 
finais. 

Na Categoria Espe-
cial, Carlos Freitas 
Júnior terminou como 
campeão e Fábio de 
Oliveira conquistou 
o segundo lugar. Na 
Categoria A, o título 
ficou com Guilherme 
Medina, enquanto que 
Rafael Breda foi vice. O 
campeão da Categoria 
B foi Lucas Zeferino e 
Rubens Bozio terminou 
como vice. Na Categoria 
Master, Caio Belli come-
morou a conquista, 
seguido por Fernando 
Zuardi. Os jogadores 
receberam troféus do 
torneio ofertados pelo 
clube.

Torneio Interno de Truco consagra dupla campeã
Na noite de sexta-

-feira, dia 4 de outubro, 
o Clube de Campo 
Santa Fé promoveu 
mais uma vez o Tor-
neio Interno de Truco. A 
agremiação realizou o 
torneio nas dependên-
cias do Bar do clube, 
que preparou costela 
no bafo para os par-
ticipantes, amigos e 
familiares que estavam 
prestigiando o evento.

As duplas inscritas 
travaram partidas bem 

disputadas, sempre 
com o clima de ami-
zade entre os associa-
dos que noite adentro 
foram gritando: “Tru-
cooooo”. Ao término 
da partida final, a dupla 
que se sagrou campeã 
foi a formada por José 
Breda e Vitor Antonelli. 
A dupla vice-campeã foi 
Rafael Breda e Fábio 
Galvão dos Santos. Os 
jogadores receberam 
troféus do torneio ofer-
tados pelo clube.
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Um maravilhoso jantar dançante 
marcou o aniversário de 58 anos do 
Clube de Campo Santa Fé. Rea-
lizado no Salão Social do clube, 
na noite de sábado, 5 de outubro, 
aproximadamente 340 convidados 
comemoraram, em grande estilo, o 
aniversário da agremiação.

Quem compareceu participou de 
uma agradável noite e apreciou a 
gastronomia preparada pelo Buffet 
Adalberto Pedroso, que serviu aos 
convidados ilhas com entradas, ante-
pastos, pratos principais e massas. 
A animação musical ficou por conta 

da Banda Som Especial, de Campi-
nas-SP, com o melhor da MPB, blues, 
jazz e sucessos atuais. 

O evento começou por volta das 
21h00 e terminou quase à 1h30. 
“Estávamos trabalhando para rece-
ber 300 pessoas, mas no decorrer 
das vendas dos convites e com os 
balanços que foram sendo realiza-
dos, fomos tomando ciência de que 
o jantar seria um sucesso absoluto”, 
comemorou o Diretor Social do Santa 
Fé, César Lupinacci. “Em conversa 
com algumas pessoas que estiveram 
presentes, a aceitação foi muito boa.”

Santa Fé 58 anos

“Sonhos” encanta o público
Uma noite mágica 

tomou conta do 
salão social do 

Clube de Campo Santa 
Fé, no dia 30 de novem-
bro, com a realização da 
16ª edição do Festival 
de Dança. Quase 130 
participantes estiveram 
no palco para a apre-
sentação de ‘Sonhos’, 
que arrancou aplausos 
e emocionou o grande 
público que marcou pre-
sença. O show durou 
pouco mais de uma hora 
e meia e mostrou aos 
convidados a beleza e 
qualidade dos grupos 
envolvidos no evento, 
entre eles alunos dos 
módulos de ginástica e 

dança oferecidos pelo 
clube. ‘Sonhos’ tratou 
exatamente do desejo 
de ser bailarina, e teve 
enredo original produ-
zido pelo próprio grupo 
de dança do Santa Fé.

Os números incor-
porados em um único 
ato apresentaram, com 
coreografias de altís-
simo nível, as dificulda-
des, alegrais, desafios e 
conquistas dessa com-
plexa jornada no uni-
verso da dança. Foram 
integrados cerca de 130 
participantes de diferen-
tes faixas etárias, desde 
crianças até adultos.

Tradição no crono-
grama de atividades 

da agremiação, nova-
mente o festival rece-
beu grande público, 
com a arquibancada 
do salão completa-
mente lotada, além das 

cadeiras disponibiliza-
das. Ao final da apre-
sentação, a diretoria do 
Santa Fé fez questão de 
homenagear todos os 
professores envolvidos 

em mais uma grande 
produção. A novidade 
este ano foi a adoção 
de um roteiro musical 
para detalhar todas as 
passagens do enredo.



8 Social

O dia dos nossos pequenos associados
A Festa das Crianças do Clube 

de Campo Santa Fé novamente 
foi marcada pelo sucesso abso-

luto e participação maciça de famílias 
inteiras de associados. As atividades 
desenvolvidas no dia 12 de outubro fica-
ram concentradas no Salão Social da 
agremiação. 

Monitores se espalharam pelas 
dependências do salão e acompanha-
ram os pequenos nas várias atrações 
disponibilizadas gratuitamente, como 
brinquedos infláveis, pula-pula e o 
concorrido futebol de sabão. Também 
foram distribuídos algodão doce, pipoca, 
cachorro quente, refrigerante e sorvete. 
Destaque ainda para a oficina de monta-
gem de pipas e oficina de pintura facial. 
A programação começou por volta das 
10h00 e se estendeu até as 14h00.

“Nossa maior satisfação é perceber 
que a fórmula que estamos trabalhando 
vem dando resultado, que é o aumento 

da participação dos associados nas ati-
vidades do clube. O salão social traz 
benefícios para a diversão das crianças 
na companhia dos pais, e a adesão dos 

associados nos dá a certeza de que o 
trabalho está sendo bem feito através 
do prestígio dos mesmos”, frisou o pre-
sidente do Santa Fé, Dorival Vieira.


