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Um Feliz Natal a todos!

Que nesta data tão especial que se aproxima, possamos nos inspirar nos me-
lhores sentimentos para partilhar a união, o amor e a alegria com todos os 
nossos familiares e amigos.
E que 2017 chegue logo trazendo novas oportunidades e grandes momentos!
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eXpeDIente

Mais um ano que vai chegando ao fi m. Neste momen-

to, reavaliamos nossos valores e, quando colocamos em 

uma melhor perspectiva, percebemos o quanto são bons 

os momentos de paz que passamos com a família e com 

nossos amigos no nosso Clube.

Lembrar do prazer de esquiar, das partidas de tênis, 

da tranquilidade de passar um fi m de semana no Cam-

ping, da animação, e da grande confraternização entre 

os sócios, ou melhor, entre os amigos, nas nossas festas, 

nos faz sentir o quanto o Serra é importante para nós.

Além de tudo isso, os momentos do cotidiano, como 

o visual da natureza preservada, o canto dos pássaros, o 

bate-papo com os amigos à beira da piscina, as caminha-

das, a sauna relaxante no fi m do dia, fazem do Serra da 

Moeda um lugar mágico.

Desejamos que todos tenham muita saúde e paz para 

podermos continuar desfrutando do lazer, dos momentos 

de descontração  e de toda a beleza que nos cerca.

Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. São os votos 

da diretoria do Serra da Moeda.

Adhemar Abrantes Coelho – Presidente

eDItorIAL

Um lugar onde desfruta-
mos bons momentos

Premiação Celebra os “Melhores do Ano”
da Secretaria de Estado de Esportes de Minas

preMIAÇÃo

O empresário e proprietário da agência 

Dibbra, Bruno Dib, foi um dos homenageados 

pela Secretaria de Estado de Esportes de Mi-

nas no prêmio “Melhores do Ano”. O evento, 

ocorrido na noite do dia 13 de dezembro, no 

Iate Tênis Clube,celebrou o sucesso do esporte 

mineiro em 2016.

Entre os atletas, técnicos, entidades, 

municípios e personalidades diversas pre-

miadas, Bruno Dib se destacou pela realiza-

ção do Brasil Wake Open, maior evento de 

wakeboard do Brasil, que ocorre anualmen-

te no Clube Serra da Moeda, em Nova Lima. 

O campeonato, que já faz parte do calendário 

mineiro esportivo, reúne os melhores atletas 

do mundo da modalidade em um show de 

manobras.

“Além de colocar em evidência grandes atle-

tas do wakeboard, o Brasil Wake Open estimula 

o aparecimento de novos talentos. É uma honra 

receber essa homenagem e saber que estamos 

contribuindo para a disseminação do esporte 

em Minas e em todo o país”, destaca Bruno.

O prêmio “Melhores do Ano” contemplou 

representantes de 55 municípios de 14 territó-

rios mineiros. 

Evento premiou atletas, entidades e personalidades na noite do 
dia 13 de dezembro. Empresário se destacou pela 

realização do Brasil Wake Open.
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Plantio de mudas no Serra 
MeIo AMBIente

No dia 5 de junho comemoramos o Dia do Meio Am-

biente com o plantio de mudas doadas pelo associado 

Lúcio Souza Assumpção e pelo nosso convidado Cesar 

Pedrosa. O funcionário Ilton também doou algumas 

mudas que ganhou dos familiares e as de ameixa foram 

doadas pelo próprio Clube.

O sócio Lúcio Assumpção plantou 2 mudas de Jaca-

randá em homenagem ao sócio falecido Ricardo Euler 

e, posteriormente, 3 de Manacá da Serra em homena-

gem à associada Yette de Oliveira Valença Picorelli.
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Alguns dos principais nomes do wakebo-

ard mundial estiveram presentes no Brasil 

Wake Open, maior evento da modalidade no 

país, que aconteceu na Lagoa dos Ingleses, em 

Nova Lima (MG), entre os dias 13 e 15 de maio, 

com realização da Dibbra Eventos Esportivos 

e Culturais.

 A etapa brasileira é uma das mais aguar-

dadas pelos atletas internacionais, e contou 

com a participação da elite do esporte, com 

nomes como Damien Adam (Ilhas Maurício) 

e dos americanos Danny Thollander, Daniel 

Powers e Tony Carroll, na disputa pela melhor 

colocação. Os brasileiros também não fi cam 

para trás. Nomes conhecidos como Deco Ron-

di, atual campeão brasileiro, e a nova geração 

com Victor Cordeiro e o prodígio Gabriel Be-

netton marcaram presença no evento.

 Na sexta-feira (13) e no sábado (14), aconte-

ceram as provas do Circuito Brasileiro de Wake-

board, nas categorias intermediário, avançado, 

open, feminino e profi ssional, e no domingo 

(15), a grande fi nal da categoria PRO WORLD.

 Além do campeonato, o fi nal de semana 

contou com uma extensa programação que 

incluiu a prática de outros esportes, praça de 

Mundial de Wakeboard apresenta: 

BRASIL WAKE OPEN

Atletas de ponta de todo o mundo e os melhores do 
Brasil se reuniram em provas no Clube Serra da Moeda

CAMpeonAto

RESULTADOS
Pro World (Internacional)

1o Lugar Tony Carroll (EUA) 
2o Lugar Daniel Powers (EUA)
3o Lugar Gustavo Machado (BRA)

Pro
1o Lugar Victor Cordeiro 
2o Lugar Gabriel Benetton 
3o Lugar Henrique Daibert 

Masters
1o Lugar Felipe Beltrão 
2o Lugar Thiago Grava 
3o Lugar Marcelo Serigo

Feminino
1o Lugar Teca Lobato 
2o Lugar Cristina Zadrozny 
3o Lugar Karina Vieira

Intermediário
1o Lugar Marcos Lopes 
2o Lugar Bruno Furtado 
3o Lugar Gabriel Cozza

Amador
1o Lugar Rodrigo Lara 
2o Lugar Caio Tiradentes 
3o Lugar Thiago Trolli

Instagram: @mundialdewakeboard

Realização: Dibbra Eventos Esportivos e Culturais

alimentação com food trucks, além das festas 

mais aguardadas do ano. No domingo, na fes-

ta de encerramento, o destaque para a apre-

sentação de George Israel (Kid Abelha) que re-

cebeu Tony Garrido (Cidade Negra) no palco, 

cantando os maiores hits do pop rock nacional.

Segundo Bruno Dib, realizador do even-

to, em 2017 o Mundial de Wakeboard retor-

na com força total. No dia 5 de maio o Brasil 

Wake Open defi ne os campeões brasileiros 

e nos dias 6 e 7 de maio acontece a etapa do 

wakeboard world series, válido pelo ranking 

internacional.



Festas foram marcadas por animação e alegria

eventos

FESTA JUNINA

Nada como uma festa tradicional para reu-

nir as diversas gerações de sócios! 

Foi em clima de reencontro que aconteceu 

a nossa Festa Junina, no dia 3 de julho, que 

resgatou o modelo das primeiras festas, com 

muita música boa, ao som da dupla sertaneja 

Bruno e Léo, comidinha típica e brincadeiras 

que reuniram toda a família. 

FESTA DA PRIMAVERA

Em parceria com a promoter Tatiana Gonti-

jo, a festa da primavera realizada no dia 17 de 

Setembro transformou nossa piscina em um 

show de som, luzes e gente bonita. 

No palco montado dentro da piscina, a 

banda e os DJs contratados animaram sócios e 

convidados madrugada afora.

DIA DAS CRIANÇAS

Para celebrar a data mais alegre do ano, 

convocamos, no dia 29 de outubro, uma turma 

de animadores que, junto com nossos sócios 

mirins, exploraram cada canto do nosso Clu-

be, do campão ao circuito saúde, com diversas 

brincadeiras, contação de histórias e um almo-

ço especial. 

No final do dia um pic-nic reuniu toda a 

criançada em uma roda animada e colorida. 

Parabéns crianças por trazerem tantas alegrias 

ao nosso Clube!

76
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Unindo famílias e gerações

CoMeMorAÇÕes

DIA DAS MÃES

Um lindo dia de sol marcou a comemoração do nosso dia das 

mães no Clube Serra da Moeda. 

Foi um domingo de muita conversa boa ao som de Ibrain Neto 

e com nosso sempre caprichado almoço em homenagem a elas!

DIA DOS PAIS

Para homenagear os pais, este ano, o Clube rea-

lizou uma espetacular feijoada ao som de Rock and 

roll com a banda Velotrol, no dia 14 de agosto. 

O domingo congregou muitas famílias, que cur-

tiram a tarde com alegria e descontração.
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Clube realiza a I Copa Serra da Moeda de Tênis

esporte

Aconteceu nos dias 17, 18, 24 e 25 de Se-

tembro a primeira edição da Copa Serra da 

Moeda de Tênis.

Sob a organização da Casalechi Eventos, 

o torneio contou com a participação de 92  

tenistas no formato de duplas masculinas e  

femininas. 

Entre os tenistas participantes estavam  

os sócios José Carlos Botti, Ricardo Botti, João 

Carlos Melo, Gabriel Jardim, Felipe Jardim, Eu-

nice Jardim, Leandro Costa e Cristiana Pace.

O evento contou com a parceria de im-

portantes empresas como a JAM Engenharia,  

Atmosphera, Clínica Forma, Empório Rural, 

Epa Plus, Albanos, Mate Couro, Primus Turis-

mo e Soluteste Incêndio.

Na categoria Masculina, Paulo Moraes e 

Jonas Guedes foram os campeões da 3a clas-

se e José Carlos Botti e Ricardo Botti os vice- 

campeões; Eduardo Szuster e Guilio Gallo fo-

ram os campeões da 4a classe e Felipe Jardim e 

Luigi Vavassori os vice-campeões. 

Na 5a classe, Tiago Caparelli e Pedro Capa-

relli foram os campeões e Marcelo Mattar e 
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Bruno Labatte os vice-campeões.

A categoria feminina foi disputada em três 

chaves, sendo Fernanda Santos e Bárbara Pace 

as campeãs da Chave A e Alexandra Andrade e 

Adriana Bicalho as vice-campeãs.

Na Chave B, Juliana Ravaiane e Adriana Ze-

bral foram campeãs enquanto Tânia Paszter-

nack e Paulete Souza levaram o vice. Nídia 

Amaral e Flávia Amaral foram campeãs da 

Chave C e Lina Soares e Marcela Nunes vice-

campeãs.

Um delicioso almoço com a tradicional 

feijoada do Serra da Moeda, chopp Albanos e 

refrigerantes, sucos e água Mate Couro foram 

oferecidos aos participantes durante a festa de 

encerramento com sorteios de diversos brin-

des, entre estes, vouchers de compra na Raja 

Mil e de serviços no Garden Park.
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01 • Construção da pista de skate em alvenaria;

02 • Ampliação da rampa náuti ca para descida e subida de barco para 22 metros;

03 • Reforma dos telhados do Espaço Kids, vesti ários da sauna, Espaço Gourmet, Bar Cozi-

nha e revisão dos telhados das churrasqueiras da margem da lagoa; 

04 • Instalação do forro da varanda; 

05 • Recuperação dos pisos de cimento de acesso ao Clube e da área interna do Camping;

06 • Recuperação de 297 m2 do piso da área de manobra da náuti ca;

07 • Reforma geral do prédio dos funcionários, com instalação de boxes de chuveiros e 

sanitários nos vesti ários masculinos e femininos, ampliação do espaço de refeição e convi-

vência e adequação do espaço da cozinha; 

08 • Pintura e revitalização do prédio da sede social, banheiro do Camping, Bar Cozinha;

09 • Reforma elétrica do Espaço Gourmet e Bar Cozinha;

10 • Contratação da consultoria do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo treinamen-

tos do pessoal do restaurante, adequando-os à nova estrutura da cozinha;

11 • Instalação de câmeras, monitor e gravador de mídia para a área interna da cozinha e 

restaurante;

12 • Aquisição de computadores e impressoras para o restaurante;

13 • Sonorização da sala de TV (aquisição de amplifi cador e caixas de som).

{
Obras de melhoria do Clube 

ConQUIstAs

Durante a atual gestão foram realizadas diversas intervenções no Clube. Confi ra a seguir:

AULAs

Centro Mineiro de Wakeboard
Fundada há cerca de oito 

anos em um dos pólos dos 

esportes náuticos nacional – 

o Clube Serra da Moeda – a 

Escola B.Wake cresceu e se 

transformou em Centro Mineiro de Wakeboard. 

Formada pelos associados Walfrido Andra-

de e Tereza Lobato, o CMW pretende reunir 

em um só lugar a promoção de eventos, venda 

de equipamentos, viagens, aulas e treinamen-

to de novos talentos. 

Estão previstos para o ano de 2017 o Circui-

to Mineiro de Wakeboard e o lançamento da 

equipe infanto-juvenil do Clube Serra da Mo-

eda. Para os associados a escola vai oferecer 

um valor promocional (10% 

de desconto) e a exclusivi-

dade nos fi nais de semana. 

Um professor estará sempre 

disponível para atender os 

sócios que desejam aprender a pilotar ou pra-

ticar o esporte. 

Paralelamente às atividades que acontece-

rão no Clube, o CMW contará com uma sede 

e loja de equipamentos, acessórios e vestuário 

para atender demandas de todos os pratican-

tes do esporte que necessitarem de alguma 

peça mais urgente. Para maiores informações 

e agendamentos é só acessar o www.cmwake.

com.br ou ligar 3889-7697/ 99683-3238.


