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Festa da Primavera

Venha participar da nossa tradicional Festa da Primavera no próximo  
sábado, 23* de setembro, das 13 às 19hs. Veja as principais atrações:
• Show com a banda No Label e DJ convidado; • Oficina de Artes e Plantas para a 
criançada; • Buffet recheado de coisas boas (não incluído no valor do convite);  
• Copa Serra da Moeda de Tênis.

Convite para sócios: R$ 30 / Convidados: R$ 50 / Crianças até 12 anos não pagam.

Serão disponibilizados apenas 300 convites para o evento.

* O acesso ao Clube nesse dia será exclusivo para os participantes da Festa da Primavera.
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O evento, que foi sucesso em 2016, com 

a participação de 82 atletas (58 homens e 24 

mulheres) se repetira em 2017. 

A segunda edição da Copa Serra da Moeda 

de Tênis ocorrerá  no período  de 22/09 a 01/10, 

sob organização da Casalechi Eventos.

Os jogos serão realizados nas quadras do 

Clube nos finais de semana e em quadras par-

ticulares durante a semana, nas seguintes ca-

tegorias:
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expediente

Setembro é um mês especial para os sócios do  

Serra da Moeda, pois nele comemoramos o aniversá-

rio de fundação do Clube. 

Dentro da programação estão previstos eventos 

como a Festa da Primavera e a 2º Copa Serra da Moe-

da de Tênis. 

A ocasião realmente sugere um brinde e também 

uma pausa para refletirmos sobre os fatos acontecidos 

ao longo dos anos, e sobre o que se pode esperar daqui 

para frente. 

Podemos pensar, por exemplo, desde a construção 

da sede, novos associados foram chegando, alguns 

hábitos mudaram, algumas obras trouxeram um visu-

al diferente, e que tudo isso foi acontecendo sem que 

o bem estar do sócio e o respeito à natureza fossem 

deixados de lado. 

Alguns desses sócios frequentam o Clube Serra da 

Moeda desde meados da década de 60, e se percebe 

que, a cada ano, deixam a sua marca, repassando aos 

mais jovens, o compromisso e o respeito nos momen-

tos de aproveitar tudo o que o clube tem a oferecer. 

Estas novas gerações são uma promessa de continui-

dade, antes como filhos e agora com os netos, que a 

cada ano tem aumentado bastante.

Podemos dizer que as mudanças têm buscado sem-

pre a melhoria e o aperfeiçoamento da estrutura. 

O mais importante, entretanto, é sabermos que o 

objetivo final de tudo isso é proporcionar, aos sócios, 

encontros de bons momentos, de alegria e de lazer 

com qualidade. 

Foi para isso que o Serra da Moeda foi criado, e é 

para isso que continuamos trabalhando e contando 

com a participação de todos. 

Adhemar Abrantes Coelho – Presidente

editorial

53 anos de 
Serra da Moeda

Vem aí a 2a Copa Serra da Moeda de Tênis 2017

agenda

O evento contará com patrocínio de im-

portantes empresas como Hermes Pardini, 

Epa Plus, Néctar da Serra, Mate Couro, Só 

Mansões, Exclusive Seguros, e parte da ren-

da será destinada para o projeto Ler é Viver, 

do Instituto Gil Nogueira.

A tradicional feijoada do Serra da Moeda, 

chopp Albanos, refrigerantes, sucos, água 

e Mate Couro serão oferecidos aos parti-

cipantes durante a festa de encerramento  

e entrega dos troféus aos campeões e  

vice-campeões.

• Categorias Masculinas: 3ª, 4ª e 5ª abertas e 3ª classe para jogadores acima de 45 anos.

• Categorias Femininas: A, B e C.

As inscrições foram encerradas no dia 18/09, tendo sendo R$ 180 para as categorias 

masculinas e R$ 150 para as categorias femininas, com desconto de 50% para os sócios.
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Festa Junina

arraiá

Nossa tradicional festa junina 

foi realizada em uma linda tarde do 

dia 1o de Julho. 

As músicas e brincadeiras típi-

cas marcaram presença e, junto 

com o quentão e as comidinhas de-

liciosas, esquentaram os associado 

até o anoitecer.

Entre os dias 24 e 28 de agosto ocorreu a 

6ª etapa do Circuito Mundial de Wakeboard 

em Toronto, no Canadá, dando sequência à 

realizada em maio de 2017 no Clube Serra da 

Moeda.

Este ano tivemos apenas dois brasileiros 

nos representando lá fora. O local Henrique 

Daibert competiu na categoria Mens 1 (19 a 

24 anos) e conseguiu uma boa colocação, pas-

sando para as finais e terminando em 4º Lugar. 

Nosso outro atleta brasileiro foi Victor Cordei-

ro que estreou na Jr. Pro (14 a 18 anos), acabou 

pegando a bateria mais difícil nas quartas de 

final e terminou sua competição ali.

Campeonato Mundial de  
Wakeboard em Toronto

internacional

confraternizações

Mais um dia dos pais foi co-

memorado pelo Clube Serra da 

Moeda. 

No dia 13 de agosto cerca 

de 270 pessoas, entre associa-

dos e convidados, marcaram 

presença na comemoração e 

foram recepcionados com um 

chopp no ponto e um agradá-

vel conjunto musical.  

A cozinha do Clube mais 

uma vez brilhou servindo um 

cardápio da melhor qualidade.

Dia dos Pais

No dia 14 de Maio comemora-

mos o dia das mães com uma pro-

gramação completa que incluiu 

caminhada, massagem, yoga e um 

café da manhã muito especial. 

Para completar o dia um almoço 

delicioso ao som da banda “Cesar 

Santos e Duconde”.

Dia da Mães
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As pranchas voaram no Clube da 

Serra da Moeda no início de maio. 

As edições do Brasil Wake Open e 

do Campeonato Mundial de Wake-

board do ano de 2017, além da 1ª 

etapa do Circuito Brasileiro, trouxe-

ram para Minas Gerais os melhores 

atletas do esporte do mundo.

 Nas provas do mundial, quem 

levou a melhor foi o australiano Nic 

Rapa, seguido do Japonês Shota 

Tezuka e do, também australiano, 

Tony Iacconi. 

Já na competição Brasil Wake 

Open, o primeiro lugar ficou com 

Marreco, seguido por Deco Rondi 

e Pedro Caldas. Na primeira etapa 

do Circuito Brasileiro, na categoria 

Melhores atletas do Wake dão show nas águas do Clube Serra da Moeda

campeonato

masculina, o pódio foi ocupado por 

Deco Rondi , Victor Cordeiro e Pe-

dro Caldas. Entre as mulheres, as 

melhores classificadas foram Ma-

riana Nep , Teca Lobato e Lisa Ma-

chado.

 Além de muita adrenalina, o 

evento, organizado pela agência 

Dibbra, trouxe para o seu encerra-

mento a festa “Noite Maravilhosa”, 

que teve como atração principal a 

banda “Os Marcianos”, projeto pa-

ralelo dos músicos PJ (Jota Quest), 

Kiko Perez (Natiruts) e Xande Ta-

mietti (ex-Pato Fu). O convidado es-

pecial do grupo foi o ex-Titãs Paulo 

Miklos, que comandou os vocais du-

rante o show.
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Reforma dos pisos

reforma

Vários trechos dos pisos de cimen-

to do Clube foram reconstituídos. 

O piso sob o bambuzal, um dos lo-

cais mais bonitos do Clube, foi total-

mente reconstituído e a iluminação 

readequada. 

Parte dos pisos da entrada do Clu-

be e do Camping também foram refor-

mados. Intervenção maior foi realiza-

da no piso da Náutica, com a reforma 

das áreas de manobra, em frente à 

rampa de descida de barcos, da gara-

gem em frente à Lagoa e do piso para-

lelo ao estacionamento de carros.

Sauna reformada

estrutura

Um dos locais mais procurados do Clube 

é a nossa sauna, que pedia uma reforma há 

algum tempo.  

Foi trocado todo o revestimento – com 

granito no piso e assentos, foram instaladas 

novas portas de alumínio e dois encostos, foi 

redirecionada a tubulação de vapor e instala-

dos mais um chuveirinho e duas duchas – uma 

com porta e outra sem porta. Foram instala-

das ainda quatro orifícios para entrada e saída 

de ar que podem ser mantidos abertos ou fe-

chados, dependendo da necessidade. 

A novidade foi a utilização de vermiculita, 

que tem a propriedade de isolar termicamen-

te as estruturas de alvenaria quando mistura-

da à argamassa. 

De fato, já foi possível verificar um ganho 

no tempo de aquecimento da sauna. No en-

tanto, alguns ajustes ainda estão sendo pro-

videnciados.{As etapas da obra

Obra concluída

Garagem das embarcações tem novo telhado

náutica

A cobertura da garagem de barcos, em fren-

te à Lagoa, foi refeita porque a estrutura ante-

rior, de madeira, apresentava problemas que 

comprometiam a segurança dos equipamen-

tos. A nova estrutura, metálica, além de pro-

piciar maior segurança, vem uniformizar toda 

a estrutura do galpão. A cobertura estruturada 

atrás do galpão, por sua vez, possibilitou a rea-

locação dos “Jet skis”, além de comportar uma 

garagem para o trator que serve à náutica. 
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Parquinho

kids

O parquinho foi totalmente reformado pro-

piciando maior segurança para a criançada e 

tranquilidade para mamães e papais. 

Peças que estavam gastas e danificadas fo-

ram trocadas e a fixação no chão foi revisada. 

Todos os brinquedos ganharam pintura 

nova propiciando um novo visual.

Vejam só:

Camas 
elásticas

diversão

As duas camas 

elásticas instaladas 

ao lado da pista 

de skate, junto ao 

estacionamento, 

foram totalmente 

reformadas, propi-

ciando mais segu-

rança para as crian-

ças e adultos que 

as utilizam.

{ Telhado do Espaço Gourmet do camping

nova cobertura

O telhado do espaço “Gourmet da Roça” 

como é carinhosamente chamada a cozinha 

instalada no camping, com fogão e forno à 

lenha e churrasqueira móvel, foi totalmente 

reformado com novo estilo. 

A nova cobertura é um pouco maior e con-

ta com quatro abas. Toda a madeira utilizada 

na estrutura do novo telhado foi aproveitada 

da antiga estrutura de madeira da cobertura 

da Náutica, em frente à Lagoa, que também 

foi reformada.

Forro da varanda 
do restaurante

melhoria

Uma antiga e recorrente solici-

tação dos usuários da varanda do 

nosso restaurante era a instalação 

de um forro de madeira para aquela 

área. 

O forro foi instalado, propician-

do um ambiente mais agradável, 

tanto em termos de acústica como 

de isolamento térmico.
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O Clube Serra da Moeda conta 
agora com uma EETE

ecológico

No início de Setembro foi instalado 

no Clube um moderno sistema de tra-

tamento de esgoto. 

O sistema adotado é diferen-

ciado, uma vez que não se 

trata de uma fossa séptica 

mas de uma EETE (Esta-

ção Ecológica de Trata-

mento de Esgoto), que 

trabalha com bactérias 

anaeróbicas selecionadas, 

tratadas e inoculadas em fi-

bra de bambu. 

A Estação é composta 

por quatro estágios que que-

bram a matéria orgânica e de-

volvem para a natureza uma água tratada com 

eficiência de até 95%. A EETE não retém lodo 

e, com isso, não existe o custo com o “limpa 

de fossas” ou outras manutenções. Além dis-

so, não há necessidade de reposição de bacté-

rias, elas se reproduzem e criam sua colônia ali 

mesmo. 

Com capacidade de processamento de 

17,5m3/dia (0,20l/s), o processo é totalmente 

natural, possibilitando o des-

carte adequado dos efluentes 

em rede de esgoto, sumidou-

ros ou valas de infiltração. 

O fundamento do funcio-

namento da EETE é a digestão 

anaeróbica de micro-orga-

nismos, transformando a 

matéria orgânica em meta-

no e dióxido de carbono. 

O processamento do 

esgoto é feito em três es-

truturas: 

1) Pré-tratamento ou gradeamento, lo-

calizado antes da entrada do esgoto na 

estação de tratamento e tem a finalidade de 

retenção de sólidos grosseiros.

2) A EETE composta pelos quatro estágios em 

que as bactérias quebram a matéria orgânica e 

a digerem. 

3) Filtro para purificação do efluente tratado.

O líquido que sai da EETE, com ATÉ 95% de 

pureza, é dirigido a um reservatório cimentado 

e em seguida é bombeado para um poço na en-

trada do Clube, longe das margens da Lagoa.


