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Dia das Mães no Serra

O Clube Serra da Moeda está se preparando para comemorar o Dia das Mães 
no próximo dia 8 de maio. Contamos com as mães e familiares para mais 
uma alegre confraternização à beira da piscina. Um cardápio especial está 
sendo elaborado para esta data.



2

Secretaria: 

Av. Brasil • 1831 • conj. 401/403

Belo Horizonte • MG 

Fone: (31) 3261-5769

Fax: (31) 3261-6805  

Sede Social: 

BR 040 • Km 561 • Nova Lima • MG

secretaria@clubeserradamoeda.com.br

www.clubeserradamoeda.com.br

Presidente:

Fernando Augusto de Campos

Vice-presidente:

Paulo Henrique Nogueira Costa

Diretor Social:

Omar dos Santos Carvalho

Diretor Administrativo e Financeiro:

Frederico Guilherme Eustáquio

Diretor de Esportes:

João Carlos de Melo

Diretor de Náutica:

Walfrido Andrade Neto 

Diretor de Meio Ambiente:

Otávio Vieira Barbi

Diretor de Camping:

Márcio Antídio de Almeida

Diretor de Operações e Manutenção:

Adhemar Abrantes Coelho

 

Conselho Deliberativo:

Presidente:

Lúcio Souza Assumpção

Vice-presidente:

João Virgílio Uchôa Figueiró

Secretário:

Roberto Picorelli Júnior

Editoração: 

A2 Comunicação & Marketing 

www.a2bh.com.br

Direção de arte: Caroline Iglesias

Projeto gráfico: Raquel Damasceno

Impressão: Imprimaset

Tiragem: 300 exemplares

expediente

Prezados associados, 

Neste ano de 2016, com 

muitas incertezas e desafios 

impostos pela situação polí-

tica, econômica e social que 

vivemos no país, a gestão ad-

ministrativa passa a ter maior 

relevância para garantir, de 

maneira sustentável, o nosso 

lazer durante os finais  de semana.

Os anos anteriores exigiram comprometimento com 

os gastos necessários e aprimoramento dos serviços pres-

tados, além da imprescindível manutenção de nossos es-

paços e patrimônio.   

Equipamentos antigos e fora dos padrões de seguran-

ça, como os aquecedores de água e sauna, foram devida-

mente substituídos. A cozinha foi totalmente refeita para 

atender os padrões da Vigilância Sanitária da Secretaria 

de Saúde de Nova Lima e, hoje, opera com a ajuda de con-

sultoria especializada para continuar funcionando dentro 

dos melhores padrões de qualidade e higiene na manipu-

lação dos alimentos.

Nossa segurança de portaria foi reforçada durante a 

noite. Para garantia de um final de semana tranquilo com 

as nossas crianças e família contamos hoje com um salva- 

vidas na área da piscina.

Em  ano de olimpíadas vimos a equipe inglesa trei-

nar na lagoa dos ingleses e nossos atletas brilharem em 

suas modalidades. 

Neste período, grandes amigos nos deixaram mas 

outros novos sócios passaram a integrar a família do 

Serra. Outros tempos, não  menos desafiadores se 

aproximam  e nos obrigarão a buscar alternativas para 

a manutenção deste nosso paraíso, de maneira susten-

tável ambiental e financeira.

Chegamos ao fim do ciclo da diretoria liderada por 

editorial

Um ciclo se encerra com 
conquistas e superações
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mim, com intensa 

colaboração e com-

preensão de vários 

sócios, empregados 

e parceiros. 

Marcada pela de-

dicação e vontade de 

implementar melho-

rias administrativas e 

organizacionais, em 

ambiente de harmo-

nia, festivo e sempre 

voltado para o lazer 

e bem-estar das nos-

sas famílias. 

Tenho muito or-

gulho de  ter partici-

pado de diversas di-

retorias e fazer parte 

desta grande família 

do Serra ao longo 

dos últimos 18 anos.

Por fim, agrade-

ço pela oportunida-

de e confiança de 

todos, em especial 

dos conselheiros que 

sempre contribuíram 

para o sucesso desta 

gestão, empregados 

e amigos da diretoria 

que, de forma volun-

tária, não pouparam 

esforços nos últimos 

4 anos para fazer do 

Clube Serra da Mo-

eda o melhor e mais 

agradável clube de 

Belo Horizonte.

Fernando Augusto  

de Campos 

Presidente

Honrado pelo convite recebido da 

redação do nosso Jornal para escre-

ver algumas palavras, em meu nome, 

e peço licença para falar também 

em nome de todos os integrantes da 

Mesa 40, do Clube Serra da Moeda, 

manifestando o nosso mais profundo 

sentimento pelo falecimento do que-

rido amigo e companheiro Ricardo Euler, recentemente ocorrido.

Foi para nós uma perda irreparável! A convivência com o Ricar-

do por quase 40 anos, ou mais para alguns da Mesa, traduz a nossa 

imensa tristeza com o seu falecimento, e aqui renovamos os nos-

sos sentimentos à família Euler, como apresentado pelo Presiden-

te do Conselho Deliberativo, Lúcio Assumpção, na celebração da 

missa da ressureição.

Tendo estado à frente da administração do Clube, importante 

atestar aqui a colaboração incondicional recebida do Ricardo, como 

Conselheiro do Conselho Deliberativo e como membro da Comissão 

de Sindicância para aprovação de ingresso de novos sócios no qua-

dro social do Clube, sempre tão atuante, tão diligente, tão presente 

em todos os momentos da vida administrativa do Clube, nos ofere-

cendo o seu apoio, seu discernimento, e sua participação com muito 

interesse em tudo que dizia respeito ao Clube Serra da Moeda.

Engenheiro competente, empresário de sucesso, dedicado às 

suas atividades profissionais, aos seus negócios, e sobretudo à sua 

família, à qual, a sua atenção com sua esposa, filhos, netos, irmãos, 

e demais familiares, foi sempre motivo de nossa admiração, exem-

plo para nós do chefe de família zeloso por todos os seus.

Registramos aqui nesse Jornal do Clube Serra da Moeda nossa 

homenagem ao Ricardo, que era um dos sócios mais antigos do 

Clube, com ingresso em 1967, amigo de todos, respeitoso e respei-

tado, cuja companhia nos fins de semana, especialmente aos sába-

dos nos últimos tempos, tem nos feito muita falta, com um vazio 

muito grande na Mesa 40 da qual era um participante fervoroso.

Que ele descanse em paz após uma vida tão profícua da qual 

participamos de boa parte dela, com muita admiração e agradeci-

mento por sua amizade, e pelo que ela representou para todos nós.

Eduardo de Lima Fernandes 
(cota 181, com ingresso no Clube em 1979)

Homenagem a um amigo

despedida
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VEM AÍ O EVENTO MAIS 

EXCLUSIVO DO ANO!

Mundial de Wakeboard apresenta:

Brasil Wake Open 13 a 15 maio

Pela 11a  vez consecutiva, o Clube 

Serra da Moeda será palco do prin-

cipal evento de wakeboard do país. 

O campeonato está marcado para os 

dias 13, 14 e 15 de maio e receberá 

os melhores atletas da atualidade. 

Já estão confirmados nomes 

como Dean Smith, da Austrália, e os 

irmãos Kai Ditsch e Ulf Ditsch, da Ar-

gentina, que vêm se destacando no 

cenário internacional. 

Representando o Brasil estão 

confirmados Marcelo Giardi “Marre-

co” e Victor Cordeiro, atual campeão 

brasileiro, entre outros. 

Na sexta-feira acontece o Brasil 

Wake Open, válido como Campeo-

nato Brasileiro, que será disputado 

em 5 categorias. 

No sábado, 14/05, e domingo, 

15/05, os atletas estrangeiros en-

tram na disputa pelo pódio, e o Bra-

sileiro começa a ser disputado com 

as eliminatórias, quartas de finais e 

finais para diferentes categorias. 

O evento abrange outras atrações 

como clínicas de slackline, Stand Up 

Paddle, skate, praça de alimentação 

com food trucks e festas que estão 

entre as mais esperadas do ano.

Confira a programação completa 

na tabela ao lado.

esportes

PROGRAMAÇÃO (Sujeita a mudanças)

Sexta-feira – 13 de Maio

8:30h Iniciante – Classificatória

9:30h Intermediário – Classificatória

11:30h Avançado – Classificatória

12:30h Feminino – Classificatória

13:30h Profissional – Classificatória Brasileiros

Sábado – 14 de Maio

09 h Iniciante – Finais

10 h Intermediário – Finais

11 h Avançado – Finais

12 h Feminino – Finais

13 h Open – Eliminatórias

14 h Pro – Quartas de final  

17h30 Término da competição

18h até 1h Mundial de Wakeboard Sunset Party

Domingo – 15 de Maio

10 h SUP for Fun

12 h Pro – Semi finais

13h30 Open – Finais

14 h Premiação Brasileiro

15 h Pro – Finais

16 h Premiação

17h até 
23h30 Festa de Encerramento
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O Clube Serra da Moeda vem recebendo 

doações de pratos e talheres com motivos in-

fantis da associada Bárbara Helena Eustáquio, 

esposa de Jefferson Eustáquio (cota 145). 

Os pratos são pintados a mão pela própria 

associada que, com muito carinho e dedica-

ção, prestigia o serviço de alimentação de nos-

sos pequenos associados.

Presente para os pequenos

crianças

• DATA: 

13, 14 e 15 de maio de 2016

• HORÁRIOS: 

Sexta-feira das 9h às 18h; 

Sábado das 8h à 1h; 

Domingo das 9h às 0h.

• LOCAL: 

Clube Serra da Moeda

• ENDEREÇO: 

BR 040 – Km 567 – Nova Lima/MG 

https://www.facebook.com/mundial-

dewakeboard

• PONTOS DE VENDA FÍSICOS EM BH: 

Restaurantes Tmak (Av. Contorno / Rua 

Sergipe e Seis Pistas) , quiosques Central 

dos Eventos (principais shoppings)

• VENDA ON-LINE: 

Site e aplicativo Sem Hora e www.cen-

traldoseventos.com.br/wake

• INSTAGRAM: @mundialdewakeboard 

• VÍDEO OFICIAL: https://www.youtube.

com/watch?v=fJN7Q3wvUF8

• REALIZAÇÃO: Dibbra 

Facebook.com/dibbra

• INSTAGRAM: @agenciadibbra

• INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA:

mundialdewakeboard@gmail.com

INFORMAÇÕES GERAIS DO BRASIL WAKE OPEN:
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Biênio 2012/2014

1 – Reforma da piscina e melhoria do aquecimento;

2 – Pavimentação do acesso à BR 040 e circuito saúde;

3 – Troca do veículo do Clube (Saveiro);

4 – Implantação de sistema de vigilância eletrônica na portaria;

5 – Construção da pista de caminhada;

6 – Contratação e implantação de plano de cargos e salários dos empregados;

7 – Implantação do programa de gestão da qualidade e processos de trabalho.

Biênio 2014/2016

1 – Confecção de dois novos decks náuticos;

2 – Ampliação da extensão e alargamento da rampa de descida de embarcações;

3 – Reforma da cozinha do restaurante;

4 – Reforma da quadra poliesportiva e construção de nova quadra de tênis;

5 – Ampliação dos galpões da náutica;

6 – Edificação de nova base para cama elástica;

7 – Edificação de canil para cão de apoio à segurança;

8 – Aquisição de trator para movimentação de embarcações e utilização geral do Clube;

9 – Ampliação do sistema de captação de esgoto.

Realizações da Diretoria

conquistas{
Diretoria encerra gestão do biênio 2014/2016

gestão

A atual Diretoria, que encerra mais um ciclo na história do Clube Serra da Moeda (2014 – 2016), 

agradece a colaboração dos associados e funcionários que possibilitaram uma gestão com várias 

realizações em um clima de harmonia e tranquilidade. 

À próxima Diretoria desejamos uma feliz e profícua gestão.

Márcio Antídio de Almeida (Diretor de 
Camping), Adhemar Abrantes Coelho 
(Diretor de Manutenção e Operação), 
Walfrido Andrade Neto (Diretor de Náu-
tica), Fernando Augusto de Campos 
(Presidente), Omar dos Santos Carvalho 
(Diretor Social), Frederico Guilherme 
Eustáquio (Diretor Financeiro e Admi-
nistrativo), João Carlos de Melo (Diretor 
de Esportes), Paulo Henrique Nogueira 
Costa (Vice-presidente), Otávio Vieira 
Barbi (Diretor de Meio Ambiente)
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segurança

Salva-vidas
Em fevereiro de 2016, o Clube incorporou ao seu quadro de 

colaboradores terceirizados um salva-vidas (Sinevan Ferreira). 

A contratação atendeu à solicitação de vários associados para 

monitorar e acompanhar as atividades das piscinas, sobretudo a 

das crianças. A partir de agora, teremos, aos sábados e domin-

gos, mais tranquilidade para todos os usuários das piscinas.

Revitalização

melhorias

Com projeto elaborado pela arquiteta Luciana Car-

valho Couto Rosa (sem ônus para o Clube), o quiosque 

em frente aos “piers”, com aproximadamente 80 m2, 

foi revitalizado com a construção de um fogareiro de 

pedra e piso com lajão de pedra São Tomé. 

Esse espaço vem proporcionar uma nova área de 

lazer, sobretudo para os usuários da náutica.

Prevenção
Um novo sistema de captação de es-

goto, com capacidade de 8.500 litros, foi 

construído ao lado do antigo que estava 

chegando no seu limite máximo de ar-

mazenamento.

Dessa forma a capacidade de cap-

tação foi aumentada para 10.500 litros, 

prevenindo possíveis transbordamentos.



Eventos foram marcados  por animação e alegria

festas

No último semestre de 2015 concluímos a 

agenda cultural da Diretoria com a realização 

de eventos que já se tornaram tradicionais para 

a família Serra da Moeda. 

DIA DOS PAIS

O primeiro deles foi a comemoração do dia 

dos pais, no dia 9 de agosto. Nesse cenário lindo, 

o dia ficou mais alegre com a presença de pais, 

avós e filhos que, junto a toda a família, conta-

ram com tira-gosto variado, uma boa cerveja e 

um cardápio especial para a data. Na beira da 

piscina  uma música agradável  alegrou a família 

Serra da Moeda que prestigiou, mais uma vez, o 

evento realizado com muito carinho.

FESTA DA PRIMAVERA

Em setembro, no dia 26, aconteceu a Festa 

da Primavera, que reuniu 247 pessoas, sócios e 

convidados, em torno da piscina, para um evento 

recheado de orquídeas e alegria.
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Eventos foram marcados  por animação e alegria
Na ocasião, nosso chefe serviu mesa variada 

de antepastos, saladas e pratos quentes que, pelo 

sabor e criatividade, receberam elogios. O even-

to contou, ainda, com experientes “barmen” que 

serviram deliciosos coquetéis, cerveja e refrige-

rantes. Ao som de uma boa música, os presentes 

curtiram um dia azul, típico da primavera. 

DIA DAS CRIANÇAS

Em seguida o Clube Serra da Moeda come-

morou o dia dos nossos baixinhos, com um 

domingo de pura alegria, como eles merecem. 

Para tanto, as crianças contaram com brinque-

dos de inflar, recreadores, maquiagem infantil, 

picolé, cachorro-quente, algodão-doce, pipoca 

e refrigerante, tudo à vontade.  

Foi gratificante ouvir os gritinhos de alegria 

e sentir o prestígio dado ao evento por seus fa-

miliares. Nossa realização está na participação 

ativa e expressiva dos nossos associados aos 

nossos eventos e na manifestada satisfação. 
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Mais um serviço disponível para os sócios

relaxamento

 O Clube dispõe de massagistas aos sábados, do-

mingos e feriados para atender os associados. 

O atendimento aos sábados é feito pela massote-

rapeuta Flávia, que proporciona massagem tipo rela-

xante, anti-stress, Tuiná e drenagem linfática. 

Aos domingos o atendimento é por conta do mas-

soterapeuta Daniel, com a massagem tipo relaxante. 

Agendamentos, para sábados, domingos e feria-

dos são feitos de forma presencial no balcão da lanchonete com início às 10 hs e término às 17 hs, 

ao custo de R$ 30 a sessão de 50 minutos.

Facilidade

pagamentos

Seu consumo, de seus dependentes e convidados na lanchonete e 

restaurante do Clube agora já podem ser pagos com cartão de crédito 

ou débito. Essa facilidade foi implantada no mês de janeiro de 2016.

{
Eleita nova diretoria do Clube Serra 
da Moeda para o biênio 2016-2018

nova gestão

Foi eleita no dia 30 de abril de 2016, durante Assembleia Geral Ordinária, a nova Direto-

ria do Clube Serra da Moeda. Essa Diretoria terá o desafio de conduzir o Clube durante o biênio  

2016–2018.

João Carlos de Melo (Diretor de Meio 
Ambiente), Laura Zwetkoff Eustáquio 
(Diretora Social), Gustavo de Paula 
Botelho Penna (Diretor de Náutica), 
Adhemar Abrantes Coelho (Presidente), 
Omar dos Santos Carvalho (Diretor de 
Operações e Manutenção), Guilherme 
Savassi Jardim (Diretor de Esportes), 
Frederico Guilherme Eustáquio (Diretor 
Financeiro e Administrativo), Márcio An-
tídio de Almeida (Diretor de Camping)


