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ALMOÇO DO DIA DOS PAIS 

No próximo dia 11, a partir das 13 horas, será realizado o tradicional almoço do Dia 

dos Pais no Salão Social. Adultos pagam R$ 48,00 e crianças de 5 a 11 anos, R$ 29,00. 

Bebidas são à parte. Reservas já podem ser feitas na secretaria ou pelo tel. 3228-8100. 

Confira o cardápio: 

Entradinhas 

Couvert (sardela, patês, queijo branco, azeitonas pretas e pães). 

Pratos principais (Buffet) 

Arroz branco; rito de aspargos verdes e presunto de Parma; bacalhau à espanhola; 

lombo recheado com maçã e amêndoas; tornedos de mignon grelhado sobre crosta de 

pistache; paleta de cordeiro com alecrim e azeite; filé de frango ao molho de ervas e 

champignon laminado; conchile de queijo (gratinado); batata portuguesa; mousse de 

salmão; salada tropical (folhas verdes, tomate em gomo, manga, uva, kiwi, muçarela 

de búfala, queijo parmesão); salada de folhas verdes com frango defumado e tâmaras; 

salada mediterrânea (penne, azeite, noz-moscada, queijo provolone em cubos e 

salame); quiche de chedar com espinafre; quiche de alho poró com gorgonzola; torta 

de camarão e palmito. 

Buffet infantil 

Estrogonofe de filé; espaguete na manteiga; batata palha; arroz. 

Sobremesas 

Suspiro com morango e merengue; torta holandesa. 

E mais 

Frutas da época na mesa em frente ao espelho d’água; café na saída. 

 

FEIJOADA É BOA PEDIDA 

Aos SÁBADOS, tem feijoada com música ao vivo a partir das 13 horas no Restaurante 

Match Point. Adultos pagam R$ 36,00 e crianças, R$ 24,00.  
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CORTE DE CABELO 

Aos DOMINGOS, das 9 às 14h, o clube oferece o serviço de corte de cabelo masculino 

no setor de enfermaria. O responsável pelos cortes é o profissional Laércio, do Centro 

Estético Balneário, do Shopping Parque Balneário. Custa R$ 20,00 e o pagamento deve 

ser feito à telefonista, antes do serviço. 

 

ACADEMIA 

A academia do clube fica aos DOMINGOS, das 8 às 14h. 

 

12º WINNER TEAM OPEN DE TÊNIS 

Já estão abertas as inscrições para o 12º Winner Team Open de Tênis 2013/TCS, que 

será realizado em dois fins de semana de agosto, no TCS, a partir das 10h. Elas devem 

ser feitas só por federados no site da Federação Paulista de Tênis 

(www.tenispaulista.com.br). As inscrições para os jogos que começam no dia 17 de 

agosto vão até 6 de agosto e reúnem as categorias 10 M; 10 ME; 11 MB; 11 ME; 12 F; 

12 MA; 12 MB; 12 ME; 16 F; 16 MA; 16 MB; 16 anos MC.  Já as inscrições para os jogos 

que começam dia 24 de agosto podem ser feitas até dia 13 de agosto, nas categorias 

10 F; 10 FE; 12 FE; 14 F; 14 FE; 14 MA; 14 MB; 14 MC; 14 ME; 18 F; 18 MA e 18 MB. 

 

EXPOSIÇÃO 

O mestre-joalheiro e artista plástico francês Jean François Dupisson realiza exposição 

de 20 quadros de 8 a 11 deste mês, no salão superior do TCS. O vernissage é no dia 8, a 

partir das 19h. Jean-François é membro titular da Academia Brasileira de Arte, Cultura 

e História (Abach) do Estado de São Paulo. Em suas obras, o artista mescla pinturas e 

pedras semipreciosas brasileiras, criando uma cena em relevo e cores. A entrada é 

gratuita e os sócios podem retirar convites na secretaria. 

 

http://www.tenispaulista.com.br/
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CHEGOU A HORA DO RECADASTRAMENTO 

Para seu benefício e segurança de seus familiares e convidados, o TCS está na fase final 

da implantação de um novo sistema de acesso ao clube, com a instalação de novas 

catracas nas portarias e a identificação por meio de biometria digital.  Com as 

mudanças, os sócios terão três opções de acesso: por meio de biometria digital, 

carteira social ou matrícula + senha.  

A decisão objetiva ampliar a privacidade e a segurança interna dos associados e 

garantir rígido controle de acesso de convidados, atletas praticantes e delegações de 

clubes que eventualmente ingressem no clube para disputas esportivas ou convívio 

social. 

Para a implantação do novo sistema, a diretoria levou em consideração, inicialmente, o 

alto índice de insatisfação dos sócios envolvendo o funcionamento das catracas com 

leitura de impressão digital ou até com digitação de senha. Tal quadro de insatisfação 

foi obtido por meio de pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa de A Tribuna 

(Ipat). A pesquisa completa está à disposição na secretaria do clube. 

 

 

PRIMEIRA ETAPA - RECADASTRAMENTO 

A partir de terça (dia 6), os sócios e seus dependentes devem ir à 

secretaria para realizar o recadastramento da impressão digital (para 

leitura por biometria digital), das 7 às 21h. O cadastro de convidados e 

visitantes deve ser feito no mesmo horário. Vale lembrar que, das 19 às 

21h, a secretaria funcionará SOMENTE para o recadastramento.  

 

O sucesso do projeto depende de você. Nós contamos com a sua 

colaboração. 

 

 


