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Club Athletico Paulistano

Foto capa: Daniel Moraes de Oliveira

Acompanhe tudo o que acontece no Clube. Receba informações, verifique a
programação de eventos, cinema e bar social, saiba das atividades de esportes,
opções da gastronomia, cursos e muito mais. Com este aplicativo, o sócio acessa as
áreas do CAP e fica por dentro de todas as novidades.
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FRAUDE NO BOLETO

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

RUA HONDURAS, 1400 - CEP 01428-900 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 3065-2000 - CNPJ: 60.927.472/0001-16

Recibo do Pagador

Beneficiário

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Código

Número do Documento

149263/001

No último mês, o Departamento Financeiro do Paulistano foi notificado sobre caso de fraude em boleto recebido
por associado via correio. Com características similares à correspondência enviada pelo CAP para cobrança da
contribuição social, o documento falso buscava lesar o sócio, que teria o pagamento desviado. Golpe similar já
havia ocorrido em 2019, mas em boletos encaminhados por e-mail.
O Departamento Financeiro reitera que o método mais seguro para evitar esse tipo de questão é o pagamento por
débito automático. Outra opção indicada é a do boleto on-line, que pode ser gerado diretamente no site oficial do
CAP, www.paulistano.org.br.
Nosso Número

04/00000000342-P

Espécie Moeda

R$

Nome

Agência / Cód. Beneficiário

N F DE FRANCESCO CABELEIREIROS - ME

Data do Processamento

25/07/2019

3392/0013986-6

Complemento

Vencimento

09/08/2019

Valor do Documento

Compromisso

2059.55
Valor

CESSAO DE CONCESSIONARIOS

2059.55

Abaixo, algumas dicas para facilitar a identificação de fraudes.
Mensagem:
O PRESENTE RECIBO SOMENTE TERÁ VALIDADE APÓS A EFETIVAÇÃO DO VALOR TOTAL DO PAGAMENTO ATRAVÉS DA
FICHA DE COMPENSAÇÃO COM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. E-MAIL EVIADO PARA - franconicola47@hotmail.com

1. Análise do código de barras
A alteração do código de barras geralmente ocorre de forma
eletrônica, com a modificação da linha digitável do boleto,
permanecendo as demais características do documento. Assim,
com os dados incorretos, o dinheiro é desviado para uma conta
diferente daquela que deveria recebê-lo. Os três primeiros números
da sequência correspondem ao código do banco emissor do
documento – por exemplo, boletos do Bradesco sempre começam
com 237.
Além disso, devem gerar desconfiança casos em que o código não
for detectado por leitura óptica ou se alguma barra do código
estiver ausente. Caso isso ocorra, é aconselhável entrar em contato
com o Clube para saber se há algo de errado com o boleto emitido e
checar a veracidade do documento.

Pagador

Autenticação mecânica

N F DE FRANCESCO CABELEIREIROS - ME

CNPJ/CPF 14.576.710/0001-79

Local de Pagamento

237-2

23793.39209 40000.000030 42001.398603 1 79760000205955
Vencimento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.
CLUB ATHLETICO PAULISTANO
CNPJ 60.927.472/0001-16
RUA HONDURAS, 1400 - CEP 01428-900 - SÃO PAULO - SP
Beneficiário

Data do Documento

25/07/2019

Uso do Banco

Número do Documento

149263/001
Carteira

04

Espécie Doc.

Código CIP

795

Aceite

A

Espécie Moeda

R$

3392/0013986-6

Nosso número

Quantidade

(=) Valor do Documento

Instruções
- SR. CAIXA APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% (R$205.96), MAIS JUROS DE 1% AO MÊS.
- APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE RECEBIMENTO NO BANCO BRADESCO.
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
- SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS.

25/07/2019

X

Valor

04/00000000342-P

(-) Desconto / Abatimento

2059.55

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:

N F DE FRANCESCO CABELEIREIROS - ME
RUA HONDURAS, 1300 - - SÃO - 01428-900 - SP

CNPJ/CFP: 14.576.710/0001-79

Sacador / Avalista:
Autenticação mecânica – Ficha de Compensação
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2. Fique atento aos dados do boleto bancário
Boletos fraudulentos costumam conter erros de português e de
formatação, não apresentando os dados completos do beneficiário.
Sendo assim, é necessário verificar se o boleto contém informações
como data de vencimento, CNPJ e nome do beneficiário. Na
desconfiança de qualquer indício de fraude, orienta-se procurar o
Clube para certificar-se de que o documento é verdadeiro.

3. Análise dos dados do beneficiário
O passo mais importante: antes de confirmar o pagamento de
qualquer boleto, verifique com atenção os dados do beneficiário,
seja em um aplicativo mobile, caixa convencional ou eletrônico. No
Clube, por exemplo, o nome do beneficiário que deve aparecer é
CLUB ATHLETICO PAULISTANO.

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE
44

09/08/2019

Agência / Cód. Beneficiário

Data do Processamento

Está marcada para o dia 3 de junho, a Campanha de Doação de Sangue do CAP. Para praticar essa boa ação,
basta comparecer ao Ambulatório Médico das 8h30 às 12h30 e das 14h às 16h. Nas próximas edições serão
disponibilizadas mais informações.
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notas

paulistanas
MVP
Formado nas quadras do Clube, Marcelinho Huertas
construiu mais um capítulo vitorioso em sua carreira no
basquete. O armador anotou 23 pontos na final contra
o Virtus Bologna, da Itália, tornando-se protagonista na
vitória que valeu o título da Copa Intercontinental FIBA
à sua equipe, o Iberostar Tenerife, da Espanha. Pelo
desempenho, mereceu o prêmio de MVP, o jogador
mais valioso do torneio, realizado em San Cristóbal de La
Laguna, Espanha. “Fico feliz com esta conquista, que era
o nosso primeiro objetivo da temporada, e também por
ter sido escolhido como MVP, consequência de trabalho
do grupo. Vamos seguir treinando forte para correr atrás
das outras metas”, comentou após a conquista.

Divulgação/FIBA

Renato Tormin doa ao Paulistano 85 mil lacres de alumínio,
divididos em saquinhos e contados um a um

RECORDE DE LACRES
Renato Tormin conseguiu a proeza de juntar 85 mil
lacres de alumínio, doados ao Clube para a troca
por cadeira de rodas. A coleção começou há mais de
cinco anos, a pedido de sua filha, que o ajudou. Nesse
tempo, o sócio solicitou a colaboração de familiares,
amigos, restaurantes e bares que frequenta. Conseguiu
reunir 55 mil, uma amiga lhe deu outros 30 mil e, a
partir daí, percebeu que era hora de fazer a doação. “Já
estava ocupando muito espaço em minha casa. Além
disso, chegou um momento que quase adquiri TOC,
transtorno obsessivo compulsivo”, revela. A contagem
da sua parte foi feita uma a uma. “Era como um
passatempo. Sentava em frente à TV e ficava contando
e separando em saquinhos de mil.”

Divulgação/Acesc

Marcelinho Huertas celebra nova conquista na Europa

66

MINISTRO
O Paulistano recebeu dirigentes de agremiações
integrantes da Associação de Clubes Esportivos
e Sócio-Culturais de São Paulo (Acesc) para
reunião realizada em 20 de fevereiro. O sócio
e conselheiro Ricardo Salles, ministro do Meio
Ambiente, também esteve entre os presentes.
Presidente, Paulo Movizzo, e o ministro Ricardo Salles

Jeanette Rozsas se prepara para o lançamento de
nova edição de Kafka e a Marca do Corvo

KAFKA ESTÁ DE VOLTA
Juliana na noite de autógrafos de seu primeiro livro

PRIMEIRA OBRA
Aos 9 anos, Juliana Brígido Douek
ficou feliz ao escrever seu primeiro
livro, A História de Ana. A elaboração
aconteceu durante o curso de História
Judaica, que frequenta, e faz parte do
projeto Super Autor, que estimula a
leitura, criatividade e a escrita. Cada
aluno escolheu e desenvolveu um
tema e depois todos participaram da
noite de autógrafos, que aconteceu
na Congregação Israelita Paulista.

A escritora Jeanette Rozsas irá
lançar nova edição de seu premiado
livro Kafka e a Marca do Corvo. No
mercado desde 2009, a obra será
publicada por outra editora e terá
nova capa. A sessão de autógrafos
acontecerá no dia 9 de março em
livraria dos Jardins. Trata-se de
biografia romanceada sobre o escritor
tcheco Franz Kafka, mostrando suas
angústias, frustrações, realizações e
paixões durante a vida. A publicação
ganhou prêmio da Fundação Nacional
do Livro Infantil e Juvenil e fez parte
do catálogo da Feira Internacional
de Bolonha por dois anos. Contista
e romancista, Jeanette possui nove
livros publicados, entre eles dois
finalistas do Prêmio Jabuti e vários
outros premiados.

CORONAVÍRUS
Devido ao surto mundial do coronavírus,
às crescentes dúvidas das pessoas
e à chegada do carnaval, o médico
infectologista e sócio, Caio Rosenthal,
ministrou palestra sobre o assunto
no Paulistano. Formas de contágio,
sintomas e tratamento foram as principais
dúvidas dos sócios, que constantemente
procuravam o Departamento Médico em
busca de informações em relação à nova
infecção respiratória.

Em palestra no Clube, o infectologista Caio Rosenthal
esclarece dúvidas dos associados sobre o coronavírus
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fotos Fábio Figueiredo

FLASHES

FEIJOADA
E SAMBA
Com a participação do cantor e compositor Martinho da Vila e do Clube do
Samba Enredo, mulatas e ritmistas, a Feijoada Pré-Carnaval fez os sócios
caírem na folia antecipadamente, dia 15 de fevereiro. Todos aproveitaram o
melhor da MPB, sambas-enredo e marchinhas, e degustaram bufê de feijoada

Silene Oliveira e Cid Scartezzini Filho

Bruno Girotti, Mariana Pessoa, Wilson
Barreto, Rafaela Neves e Carolina Girotti

Renata Movizzo, Martinho da Vila, Paulo Movizzo,
Milton Barbosa e Ana Maria Wey

Egberto e Fernanda Barbosa

Patrícia Barros, Tamara Barbato e
Rodrigo Mayer

Victoria, Luciana, Eduardo e Gabi
Del Campo

Luiz Antonio e Claudia Prado
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Maria Esther Romeu, Marina Bonilha e
Luiz Capuzzo

Tito Livio e Lica Ribeiro do Valle

Alinne Schwartz e Rodrigo Alvarez

Flavia Zahr, Alexandre Manzano, Adriano e
Adriana Gelli

Fernanda Murray Sandt e Helen
Afonso Gusmão

Ivone e Anne Galante

Marilia e Regis e Perez

Sergio Duchene, Manuela Figueiredo, Stefania
Granito, Renata Pimenta e Mirela Ferreira Costa

Kauana Nicola Minders e Sueli Nicola
Camargo

Paulo e Beatriz Gasparotto e Tarsila e Antônio
Brandão

Camila e Alexandre Werneck

Adélène Lasalvia, Beta Nogueira, Fernanda Raposo, Cida Parra e Sueli Chagas
Participação

Promoção
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FLASHES
fotos Fábio Figueiredo

SOS
AMBIENTAL

Amora Pereira de Magalhães
Franchini

Atividade que aconteceu em janeiro, na Brinquedoteca, aguçou
a curiosidade das crianças. Formado por biólogos, veterinários
e educadores ambientais, o grupo SOS Ambiental fez
apresentação de teatro com animais da fauna brasileira. Com
formato lúdico e interativo, o objetivo foi a conscientização das
crianças na questão da preservação do meio ambiente

Enrico e Antonio Siegl Godoi

Frederico e Henrique Collaco
Veras Lino Machado

Nicole e Alexandre Fialdini e Vanessa Short e
Thomas Monteiro da Cunha

Thomas, Luiz Francisco, Fernanda e
Felipe Grion

Veridiana Boccardo Lins

Gabriela Fusco Fernandes

Pedro Coelho Garufi

Catharina Picchioni Pupo Nogueira
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Todas as fotos deste e de outros eventos estão disponíveis para download no site oficial do Clube, www.paulistano.org.br

fotos Fábio Figueiredo

FLASHES

EXPOSIÇÃO COLETIVA
Associados prestigiaram a exposição
coletiva de Neith Salles, Daniela
Fittipaldi e Robin Orloff. Premiados
no Concurso de Artes Plásticas do
Paulistano e na Maratona Cultural
Acesc, os artistas mostraram suas obras
vencedoras, além de outros trabalhos

Jeanette Rozsavolgyi e Daniela Fittipaldi

Ana Beatriz Orloff, Patrícia e Julia Monteiro
de Barros Lopes

Julio Sérgio Lopes, Robin e Ana Beatriz Orloff

Vera Ferreira

Adriano Nishinari

Mario de Biasi, Neith Salles, Heith e
Keith Bento da Cunha

Fábio Sá, Sergio Scaff e Luhly Abreu

Mario Pantalena e Daniela Fittipaldi

Monica Oliveira, Paulo Fittipaldi e
Daniella Jordan

Todas as fotos deste e de outros eventos estão disponíveis para download no site oficial do Clube, www.paulistano.org.br
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conselho deliberativo

CÉDULA DA ASSEMBLEIA GERAL
Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
esclarece dúvidas sobre a cédula utilizada na
Assembleia Geral Extraordinária

E

m 15 de fevereiro, alterações estatutárias foram
aprovadas em edição da Assembleia Geral
Extraordinária. É importante ressaltar, entretanto
que, antes da apreciação pelos associados, propostas
para mudanças do Estatuto Social devem ser,
obrigatoriamente, aprovadas pelo Conselho Deliberativo.
No caso mais recente, das redações ratificadas
pelos sócios no último mês, conselheiros analisaram
e debateram as proposições até que, em 18 de
dezembro de 2019, realizou-se a votação. “A maioria
dos conselheiros decidiu levar os textos adiante, para
a Assembleia Geral, na qual se seguiram normas
de eficácia comprovada, adotadas como padrão do
Paulistano em sessões passadas: uma cédula em que
as propostas enviadas pela reunião do Conselho são
agrupadas e avaliadas em conjunto pelos sócios”,
afirma Renato Arruda, presidente do Conselho. “Essa
porcentagem tão elevada, de quase 80% pela aprovação
das alterações estatutárias, demonstra a concordância da
maioria dos sócios não apenas em relação às propostas
apresentadas, mas também, implicitamente, sobre o
formato da cédula”, acrescenta.
Levantamento evidencia o formato usado em fevereiro
como padrão, independentemente da composição da
Mesa Diretora do Conselho Deliberativo. Em Assembleia
Geral Extraordinária ocorrida em 16 de março de
2011, com a mesa presidida por José Manuel Castro

Cédula utilizada em Assembleia Geral de 2011
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Presidente do Conselho Deliberativo, Renato Arruda,
vota em Assembleia Geral

Santos, propostas para mudanças de dois artigos,
aprovadas pelo Conselho Deliberativo em reunião
de dezembro de 2009, foram agrupadas e avaliadas
com apenas uma pergunta. Em 27 de abril de
2013, com a mesa presidida por Emílio Julianelli,
novas redações para dez artigos, encaminhadas
após reunião do Conselho ocorrida em março
de 2013, foram votadas pelos sócios na mesma
configuração, em apenas um questionamento.
Com o mesmo modelo, alteraram-se sete artigos
na Assembleia Geral de 5 de abril de 2014,
novamente sob o comando de Emílio Julianelli.
Em 10 de dezembro de 2016, com a Mesa do
Conselho presidida por Cid Flaquer Scartezzini
Filho, Assembleia Geral Extraordinária modificou
um artigo do Estatuto Social. Em 16 de setembro
de 2017, os sócios foram questionados, dessa vez
de forma separada, sobre propostas encaminhadas
não por uma, mas por duas reuniões do Conselho
Deliberativo, ocorridas em abril e agosto do
mesmo ano. Em uma das respostas, os sócios
avaliaram a alteração de nove artigos e, na outra,
opinaram sobre um. A última Assembleia Geral
Extraordinária havia ocorrido em 27 de outubro de
2018, ainda durante a Presidência de Cid Flaquer
Scartezzini Filho. Na ocasião, a maioria dos sócios
participantes aprovou a alteração de 12 artigos,
reunidos em apenas um questionamento.

assembleia geral extraordinária

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS APROVADAS
Em 15 de fevereiro, 824 associados votaram em
Assembleia Geral Extraordinária que abordou
propostas de alterações do Estatuto Social
do Clube. Com 78,76% de votos favoráveis,
aprovaram-se as mudanças já em vigor

U

ma das alterações diz respeito à troca da data de
fundação do Paulistano. Após análise de documentos
e reportagens publicadas em 1900, constatou-se equívoco
quanto ao dia da constituição do Clube. O CAP surgiu
em 30 de novembro de 1900, em reunião que elegeu,
inclusive, sua primeira Diretoria. A data em que era
comemorada a fundação do Paulistano, 29 de
dezembro, apareceu em 1917, na inauguração da Sede
do Jardim América.
A segunda mudança, de artigo das Disposições
Transitórias, abriu, para ex-associados, a possibilidade de
serem readmitidos no quadro social, mediante a aquisição
de um título e o pagamento do equivalente a 7,5% do
valor da taxa de transferência. A redação completa traz
uma série de exigências, diferentes para casos específicos.
Interessados devem se inscrever na Secretaria do Clube,
até 19 de maio.

Sócios votam em Assembleia Geral Extraordinária

Os textos aprovados:
Artigo 1º – O Club Athletico Paulistano, fundado em
30 de novembro de 1900, é uma associação civil de
duração indeterminada, livre de credos políticos e
religiosos, com sede e foro na cidade de São Paulo, na
Rua Honduras nº 1.400, Estado de São Paulo, Brasil.
Título XI – Das Disposições Transitórias
Artigo 6º – Os ex-associados(as), bem como aqueles
que foram seus dependentes, e os ex-associados,
dependentes de atuais associados, com as ressalvas
previstas nos parágrafos seguintes, poderão ser
readmitidos(as) no Quadro Social, até o limite de 200
(duzentos) sócios, desde que preenchidos, no que
couber, os requisitos previstos nos artigos 23 e 24 do
Estatuto Social, mediante aquisição de título social e
pagamento de valor equivalente a 7,5% (sete e meio
por cento) da Taxa de Transferência vigente.
§ 1º – O(a) enteado(a) de associado(a), preenchidas as
condições estipuladas no caput deste artigo, poderá
valer-se do mesmo benefício, desde que entre a data de
seu ingresso e a de seu desligamento, tenha decorrido o
prazo mínimo e ininterrupto de 10 (dez) anos.
§ 2º – O disposto no caput deste artigo não se aplica
aos associados eliminados por falta disciplinar.
§ 3º – Os ex-cônjuges e/ou ex-companheiros de
associados ou ex-associados, não contemplados com
o título quando da dissolução da sociedade conjugal,
separação ou divórcio, não poderão se beneficiar
da faculdade prevista no caput, e os ex-cônjuges
ou ex-companheiros que tenham adquirido título
sem pagamento integral da Taxa de Transferência
ou ingressado no quadro social mediante o
registro previsto no § 2º do art. 28, e se desligado
posteriormente, ao se utilizarem do benefício previsto
no caput, retomarão o mesmo status que tinham antes
do desligamento, com todas as limitações previstas
no Estatuto.
§ 4º – A limitação prevista no parágrafo anterior não
se aplica aos ex-cônjuges ou ex-companheiros que se
enquadrem na hipótese prevista no § 4º do Artigo 28
deste Estatuto.
§ 5º – A forma de inscrição, prazos, regras e elaboração
da lista de inscritos será disciplinada pela Diretoria. Os
requerimentos serão ordenados sequencialmente por
datas de desligamento, preferindo-se os mais recentes
aos mais antigos.
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sustentabilidade

sustentabilidade

TRAJETÓRIA
DIA MUNDIAL
DA ÁGUA

Formação de cultura
A Comissão de Sustentabilidade surgiu há
A informação é eficiente ferramenta para uma
quatro anos. Nesse período, o CAP evoluiu
sociedade mais justa, igualitária e sustentável.
gradativamente no tema, tornando-se referência.
O Paulistano organiza atividades que fomentam
Hoje, conta com uma Diretoria que atua
mudanças em prol de atitudes sustentáveis entre
A ideia da criação de um dia focado na importância
sócios e funcionários.
especificamente para a formação de uma geração
da água surgiu durante a ECO 92 e acabou oficializada
Recentemente, lançou-se a campanha institucional
econômica e ambientalmente mais consciente
Geração CAP Sustentável, cujo objetivo maior é
pela Organização das Nações Unidas no ano
unir esporte e sustentabilidade, priorizando as
seguinte. Desde então, o 22 de março é designado
novas gerações. Em 2013, criou-se um grupo de
para reflexõesFundado
sobre oem
valor
dao água
e a busca
1900,
Paulistano
segue em evolução. Desde
funcionários representantes de diferentes áreas do
pelo gerenciamento
sustentável
defilosofia
fontes institucional
desse
2013, destaca-se
por sua
e ações
Clube para atuar como líderes de sustentabilidade
pautadas
para
cumprir
os
Objetivos
do
Desenvolvimento
indispensável recurso. No Paulistano, a Diretoria de
em suas equipes. Os colaboradores participaram de
OFICINAS
DE
MÁSCARAS
Sustentável,
estabelecidos
pela
ONU
Brasil,
para
2030.
processos
de desenvolvimento
e treinamentos, em
Sustentabilidade comemora a data mostrando como
Atualmente, o trabalho é encabeçado pela Diretoria de
que aprenderam a aplicar os conceitos básicos de
E FANTASIAS
a água é um patrimônio
levado a sério
Sustentabilidade, formada por assessores que operam em

sustentabilidade no dia a dia.
parceria com a rede de funcionários de diversos setores. Oficina de Máscaras
Desde março
destena
ano,
o CAP tem treinado
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geração energia
Remoção
resíduos caixas
de gordura

ouvidoria
Ouvidoria traz reclamação sobre sócios que fazem aula de hidroginástica sem inscrição e pagamento
de mensalidade e associados que excedem o tempo no aparelho escada da Academia, além da
insatisfação à seleção de filmes no Cinema. Elogio à Diretoria de Bares e Restaurantes pela contratação
de pianista para tocar no almoço no Restaurante do 1º andar é o outro destaque do mês

ACADEMIA
APARELHO ESCADA

HIDROGINÁSTICA
Associados reclamam que o acesso às aulas de
hidroginástica vem sendo burlado por não inscritos
nas aulas que, em alguns casos, passam por debaixo
da catraca.
A Diretoria de Esportes informa que esta prática é
terminantemente proibida, sendo necessário aos
alunos estarem devidamente matriculados, com
o pagamento das aulas na mensalidade, exame
médico para piscina em dia, vestuário apropriado
e banho antes das atividades em piscina. Informa
ainda que quando verificadas as irregularidades,
os sócios são orientados a matricular-se nas aulas.
Além disso, os associados que constatarem tais fatos
podem solicitar ao professor chamar a fiscalização
para abertura de ocorrência.

PIANO NO ALMOÇO
Associada agradece e parabeniza a Diretoria de
Bares e Restaurantes pela excelente iniciativa em
contratar uma pianista para tocar no almoço no
Restaurante do 1º andar.

Sócios relatam que usuários
da Academia frequentemente
descumprem o tempo máximo
de utilização do aparelho escada,
que é de trinta minutos, e chegam
a ficar mais de uma hora, o que,
vez ou outra, gera discussões e
situações desagradáveis entre os
frequentadores. A Diretoria de
Esportes alerta contra essa prática
e solicita a todos que cumpram as
regras estabelecidas, tendo maior
atenção ao tempo de utilização, e
respeitem a lista de espera.

CINEMA
Associada reclama da seleção de filmes do Cinema do Paulistano.
A Diretoria Cultural informa que o Cinema do Paulistano é o que
mais projeções realiza por ano: são 108 filmes, dois por semana.
A programação é a mais atual e, na maioria das vezes, está em
exibição nas melhores salas da cidade. Contudo, não existem 108
filmes que agradem a todos.
Quantas vezes queremos ir ao
cinema, e não encontramos algo
que valha ser assistido? Os filmes
do Paulistano são selecionados
pelo sócio André Sturm, cineasta
de prestígio, que, com sua longa
experiência, garimpa o mercado
em busca do que há de melhor na
filmografia.

Encaminhe suas reclamações, sugestões, dúvidas ou apreciações por e-mail, ouvidoria@paulistano.org.br, ou preencha um formulário disponível
nas Secretarias Avançadas, localizadas nas três portarias. Ainda é possível enviar suas informações pelo site do Clube, www.paulistano.org.br,
pelo celular por meio do aplicativo do CAP ou comparecer à Ouvidoria.
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mundo afora

Denise Döbbeck

UMA LONGA JORNADA
Experientes em viajar de carro,
Giselle Feher, o marido, André,
e o filho, Felipe, pegaram a
estrada novamente. Desta vez,
o destino era a Ilha de Boipeba,
no sul da Bahia

fotos arquivo pessoal

Sem multidão de turistas, a Ilha de Boipeba tem lugares paradisíacos, como a praia Ponta dos Castelhanos
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oram 4.500 quilômetros
em pouco mais de 20 dias.
Admirar paisagens, ver o
pôr do sol, comprar artesanatos
em paradas estratégicas. Tudo de
carro. “Além disso, pudemos andar
no nosso ritmo e não tivemos a
preocupação com a quantidade de
bagagem”, explica Giselle.
Após longo percurso e pernoite
em Governador Valadares, Minas
Gerais, chegou-se a Cumuruxatiba,
no sul da Bahia. A hospedagem
em pousada garantiu descanso

merecido e tranquila comemoração
de Réveillon. Para relaxar, praias
com areia branca, coqueiros e águas
límpidas. Lugar calmo, é ainda
desconhecido do público, o que
resulta em orla quase vazia. De lá,
após cerca de dez horas de viagem,
chegou-se a Itacaré. Badalada, a
região tem praias paradisíacas e
movimentado comércio. “Há tantos
restaurantes bons que faltaram
noites para jantarmos. A comida
é maravilhosa, com pratos como
moqueca, feijoada de frutos do mar,

lagosta, camarão e polvo”, conta.
Mas o mais esperado programa foi
uma pesca oceânica. A bordo de
lancha com equipamentos, os sócios
passaram o dia todo em alto-mar.
Quem deu sorte foi Felipe, que pescou
um peixe de 10 quilos. O menino
precisou até mesmo de ajuda para
mantê-lo firme no barco enquanto
puxava o animal da água. “O peixe
era tão grande que na pousada foram
feitas duas receitas, frito e moqueca,
e convidamos outras pessoas para
comer”, explica. “Temos o costume

Em Itacaré, ao lado do proprietário da lancha,
Felipe se orgulha de pescar um cavala-wahoo,
peixe de 10 quilos
Nascer do sol inspirador na praia de Cumuruxatiba, no vilarejo de mesmo nome, localizado
entre Prado e Porto Seguro

de pescar, mas esta foi a primeira vez
que o Felipe experimentou o peixe
que pegou.”
Próxima parada, Ilha de Boipeba.
Paraíso cercado de piscinas naturais,
chegar a ela não é das tarefas
mais fáceis. Deve-se deixar o carro
no vilarejo de Torrinha e, então,
prosseguir de lancha. Carregadores
de malas com carrinhos levam, a
pé, os turistas até as pousadas. Para
quem procura sossego e paisagens
de tirar o fôlego, este é o destino
certo. Entre as atrações, um passeio
de barco que circunda a ilha, fazendo
paradas em praias para nadar e nas

André e Giselle aproveitam a tranquilidade em Boipeba

piscinas naturais para a observação
de peixes e arrecifes de corais.
Com água pela cintura, visitantes
mergulham com snorkel no mar
cristalino e admiram fauna e flora.
Estava ainda na programação,
um tour com uma oceanógrafa,
que incluiu trilha até uma praia
e mergulho em outras piscinas.
Orientados pela profissional,
Giselle, André e Felipe se
encantaram com a visibilidade da
água. “Por ser um local menos
explorado, há muito mais peixes.
Conseguimos ver garoupa, lesmas
do mar, tipos de corais e lagosta

na toca.” Para encerrar o dia, um
percurso de caiaque pelo Rio do
Inferno, canal que divide a Ilha de
Boipeba com uma outra da região.
Em fila, os turistas atravessam o
manguezal e observam caranguejos.
Quando anoitece é possível ver os
plânctons, que emitem luz e brilham
na água, formando o fenômeno
chamado bioluminescência.
A família gostou tanto do roteiro
que já planeja um retorno. “Tudo foi
maravilhoso e ainda possibilitamos
a nosso filho aprender ciências,
geografia, história e biologia ao
mesmo tempo.”

Piscinas naturais de Moreré, em Boipeba, com águas
transparentes e mar calmo

Se você tiver histórias interessantes de sua viagem para contar, escreva para o e-mail revista@paulistano.org.br.
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bares e restaurantes

RÓTULOS
COMEMORATIVOS
Com o objetivo de marcar
datas importantes na história
do Paulistano, o Clube tem
investido no lançamento de
edições comemorativas de
vinhos. Desde 2015, foram
produzidas três edições
especiais limitadas

VINHO 120 ANOS
DO CAP
Como parte das comemorações dos 120 anos do CAP,
dia 13 de março, às 20h30, o Departamento de Bares
e Restaurantes promove o lançamento do vinho 120
Nero di Troia. Feita a partir da uva Nero di Troia, do
sul da Itália (ver artigo na página seguinte), a bebida
acompanhará cardápio elaborado especialmente
para a data. O novo rótulo integrará a carta de vinhos
dos restaurantes do Clube. O evento acontecerá na
Boate e terá capacidade máxima para 120 pessoas.
O convite deverá ser adquirido antecipadamente na
Secretaria pelo valor de R$ 120.

Cardápio
Couvert especial
Entrada
Burrata com pesto de basílico e geleia de
alho negro
Primeiro prato
Raviolli de brie com crispy de pancetta
Prato principal
Medalhão em crosta de pistache com risoto
milanês trufado
Sobremesa
Goccia di cioccolato
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Conquista (2015), em
homenagem à vitoriosa
excursão do time de futebol à
Europa em 1925
Villa América (2017),
homenagem ao centenário da
fundação da nova Sede, em
1917
120 Nero di Troia
(2020), em comemoração ao
aniversário de 120 anos
do CAP
Os rótulos foram
desenvolvidos pelo sócio
Fernando Degrossi, premiado
designer, que se sente
feliz em ter participado
dos projetos. “As criações
fazem parte da história do
Clube e do meu dia a dia,
já que o Paulistano é como
minha segunda casa”, diz
Degrossi. Todas as edições
têm importância histórica
para o CAP. No caso do vinho
Conquista, a ideia foi explicar
as informações no próprio
rótulo e no verso da garrafa.
O designer se inspirou em
documentos históricos para
produzir a arte do Villa
América, e o dos 120 anos foi
elaborado com base no logo
da data.

abrindo um vinho

gastronomia

A LENDA QUE
VIROU VINHO

TOURNEDOS DE MIGNON
COM ESPAGUETE DE LEGUMES

Por Bruno Airaghi

N

ero di Troia. Você pode pensar que essa uva
vem da mesma cidade da história do cavalo, o
de Troia. A antiga cidade grega que levava esse
nome, onde ocorreu a Guerra de Troia descrita na Ilíada,
fica na Turquia, contudo é uma uva considerada nativa
da Itália.
Na realidade, existe uma lenda que liga, sim, o nome da
uva à cidade mítica, afirmando que a cepa teria chegado
à Itália levada por Diomedes, herói exilado após a guerra.
Como boa lenda, talvez tenha um fundo de verdade.
Mas a Troia da uva, nesse caso, é uma comuna italiana
com pouco mais de 7 mil habitantes, localizada na região
da Puglia.
A Puglia (Apúlia), uma região do Sul que forma o
"calcanhar da bota", é conhecida pelas cidades serranas
com casas caiadas, pelos campos agrícolas centenários e
pelas centenas de quilômetros de costa mediterrânea.
A uva Nero di Troia pode ser encontrada, também, sob
outros nomes: Uva di Troia, Sumarello ou Sommarello. É
bastante resistente a ampla variedade de pragas comuns
nos vinhedos e muito adaptada ao clima quente e seco
da Puglia. Mesmo assim, cada vez menos cultivada.
Muitos produtores, nos últimos anos, têm substituído
seus vinhedos, plantando Negroamaro e Primitivo,
consideradas mais rentáveis comercialmente.
O fato é que, Nero di Troia, Negroamaro e Primitivo
são as maiores representantes da diversidade do setor
vitivinícola da região. E a Nero, dentre as três, é a que
mais demora a amadurecer.
Os aromas mais frequentemente relatados, na
degustação de vinhos produzidos com a Nero di Troia,
são violetas, cereja preta madura, amora, couro, tabaco,
cacau, cassis e anis.
O vinho costuma ser profundo, complexo, fascinante, de
cor viva, e bastante rico em polifenóis, principalmente
taninos. A adstringência típica dos taninos é, muitas
vezes, atenuada pelo corte com outras uvas, como
Montepulciano. Inclusive, é comum encontrar, em
vinhas velhas, fileiras intercaladas de Montepulciano
com Nero di Troia, na proporção de 1 para 3. Mas existe,
atualmente, uma tendência de vinificar a Nero di Troia
em vinhos varietais, em geral notáveis! E como
os enólogos lidam com tantos taninos, em vinhos
varietais? Com temperaturas moderadas, com
macerações mais curtas.
Uma boa ideia de harmonização, para experimentar um
tinto Nero di Troia, é acompanhando carnes vermelhas
grelhadas ou assadas.
Essa cepa foi escolhida para ser o vinho comemorativo
dos 120 anos do CAP, assim, num primeiro momento,
está destinada aos eventos, que não serão poucos,
do calendário do nosso centenário Clube. Portanto, é
uma novidade que merece ser degustada e a cada gole
brindar a festa.
Salute!

Outra receita para acompanhar o tinto 120 Nero di
Troia, edição comemorativa dos 120 anos do CAP, é
o Tournedos de mignon com redução de vinho tinto e
espaguete de legumes. Anote

Filé mignon com redução de
vinho tinto
Ingredientes
300 g de filé mignon
50 g de molho roti
50 ml de vinho tinto
30 g de echalote (minicebolas)
20 g de manteiga
Redução de vinho tinto
Preparo
Junte em uma panela o molho
roti e o vinho tinto e deixe
reduzir pela metade em fogo
baixo. Reserve. Descasque as
cebolas, cozinhe-as em água
quente até ficar al dente. Em
uma frigideira adicione 10
g de manteiga e as cebolas,
deixando-as dourar. Coloque
uma colher de sopa da redução
de vinho na panela, mexa bem
e reserve.
Filé mignon
Preparo
Adicione sal em volta de toda a
carne. Em uma frigideira, sele-a
uniformemente, de todos os
lados, e reserve.

Espaguete de legumes
Ingredientes
50 g de cenoura
50 g de mandioquinha
50 g de abobrinha italiana
30 g de manteiga
5 g de tomilho
5 g de alecrim
sal a gosto
pimenta-do-reino a gosto
Preparo
Descasque a cenoura e a
mandioquinha e, com o auxílio de
um ralador/fatiador (mandolin),
corte em fatias bem finas, no
sentido do comprimento, e
reserve. Faça o mesmo com a
abobrinha, desprezando a parte
com as sementes. Cozinhe em água
e sal e deixe os legumes al dente.
Em seguida, passe os alimentos
na água gelada, para dar um
choque térmico. Reserve. Corte o
tomilho e o alecrim bem finos. Em
uma panela coloque a manteiga,
adicione as ervas picadas, depois
os legumes pré-cozidos e misture
bem. Acerte o sal e reserve.
Montagem
Disponha o mignon no canto do
prato, as cebolas ao redor da carne
e, ao lado, o espaguete de legumes.
Finalize com o molho por cima da
carne e sirva.

21
21

especial

Denise Döbbeck
Murillo Pessoa
Fotos Fábio Figueiredo

MELHOR SEMPRE

Foto: Daniel Moraes de Oliveira

No ano em que celebra seu 120º aniversário, o Paulistano segue em
evolução constante. Ao mesmo tempo em que traz novas possibilidades
aos sócios, a Diretoria do Clube trabalha para manter e melhorar o nível de
suas instalações e serviços. Todas as novidades que chegaram ao CAP nos
últimos meses podem ser acompanhadas nas páginas desta matéria
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Turma do futebol se arrisca no pebolim

Mesa de pingue-pongue é disputada entre sócios

NOVA SALA JOVEM
Aguardada para este início de ano, a Sala Jovem superou as expectativas
dos sócios entre 7 e 17, que ganharam ambiente próprio no Clube, onde
podem se encontrar, construir novas amizades e se sentir à vontade.
A sala conta com o já conhecido local que reúne fãs de tecnologia, com
TVs de 50 polegadas, jogos eletrônicos como Nintendo Wii e Playstation e
computadores com internet banda larga. No último mês, ambiente anexo
foi inaugurado, remodelado para atrair adolescentes entre 12 e 17 anos,
que têm à disposição mesas para pingue-pongue, pebolim, xadrez, gamão
e jogos de carta, além de karaoke e TV de 50 polegadas com Netflix.
Para tornar a sala mais confortável e interessante, há arquibancada,
pufes, cadeiras, iluminação diferente, adesivos coloridos nas paredes e
carregadores de celular. “Esse espaço de convivência foi uma solicitação
dos adolescentes, que agora estão mais animados e motivados para
frequentar o Clube”, diz Beta Nogueira, do Departamento Infantojuvenil.
O novo local tem feito sucesso com a garotada. Em alguns horários, todas
as mesas de jogos ficam ocupadas e há até mesmo fila de espera. “A sala
é o lugar ideal para a socialização dos jovens. E, em breve, haverá novos
jogos de tabuleiro, como batalha naval e banco imobiliário. A proposta
é estimular a comunicação, interação e o raciocínio”, explica Ana Maria
Wey, diretora do Departamento Social, responsável pela área. “Investir em
espaço para a faixa etária abaixo dos 18 anos era uma ideia da Diretoria,
do Departamento Infantojuvenil, do presidente, Paulo Movizzo, e do expresidente Ricardo Gusmão”, finaliza.

“Sentia falta de um espaço para
conversar tranquilamente com
minhas amigas, que tivesse pessoas
da mesma idade. Nunca gostei de
jogos de computador, por isso a Sala
Jovem não era um ambiente que me
deixava confortável. Participei da
reunião inicial para a criação do novo
ambiente e fiquei muito contente
com o resultado. Agora posso
me encontrar com amigas para
conversar e jogar pingue-pongue.”
Gabriela Andreatta de Mesquita
Pereira

“Gostei muito da nova sala porque, em vez de só
ter videogame, há jogos de mesa, que eu prefiro.
Adoro pingue-pongue e, depois de praticar
esporte, vou para lá me encontrar com amigos e
jogar.”
João Pedro Schneider Horst
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ESTREIA NO VÔLEI
PARALÍMPICO

Sócios se exercitam enquanto curtem belo visual

MAIS QUADRAS DE AREIA
Os esportes disputados na areia estão em ascensão em
diversos países do mundo. No Paulistano, não é diferente,
principalmente com a popularização do futevôlei e o beach
tennis. Para atender a público crescente, inaugurou-se a
primeira etapa da ampliação do setor, com duas novas quadras.
Uma das preocupações era permitir uma perfeita utilização
dos espaços também à noite, período muito procurado pelos
praticantes das modalidades. Assim, escolheu-se iluminação
com lâmpadas de LED, mesmo sistema dos novos refletores
do campo de futebol e das quadras de tênis mais recentes. O
equipamento eleito garante eficiência, com potência e sem
desperdício de energia.

“As novas quadras marcam um novo momento
para o beach tennis do Paulistano. Mais quadras,
mais espaço para treino e, consequentemente,
melhores resultados. Além disso, senti que, nos
últimos tempos, devido ao aumento das quadras,
mais pessoas aderiram ao esporte.”
Shelly Georges, à direita
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Na última edição da Revista, divulgou-se
a criação de equipe de nova modalidade
no Clube. O Paulistano estreia seu time de
vôlei paralímpico em 14 de março, sábado,
em amistoso contra a seleção brasileira.
A partida faz parte da programação dos
melhores do país, que se preparam para os
Jogos de Tóquio.
Comandado pelo técnico Fernando
Guimarães, o grupo de jogadores é dos mais
fortes do calendário. O elenco tem como
base equipe que se mantém no topo do
esporte nacional há uma década, com sete
títulos brasileiros.
Envolvido com o vôlei paralímpico desde
2009, Guimarães se destacou no comando
da seleção brasileira masculina entre 2011
e 2016, período em que foi bicampeão
pan-americano, vice-campeão mundial,
vice-campeão da Copa do Mundo e quarto
colocado nos Jogos do Rio de Janeiro.
Após a pré-temporada, o CAP focará
atenção em seus compromissos
competitivos, que terá na Super Copa,
em abril, o primeiro desafio.

Seleção brasileira volta ao Clube, dessa vez
para enfrentar o Paulistano

Instruções de ioga para pequenos

RECANTO
INTEGRAL
Com mais de seis décadas de
existência, o Recanto Infantil
entrou em nova etapa em 2020,
com a estreia do período integral,
ainda em ano de teste. Do G2 ao
G5, alunos passam a manhã em
suas salas para, à tarde, usufruírem
dos espaços do Clube para
atividades variadas, esportivas e
culturais, como tênis, futebol, balé
e ioga.
Entre os acréscimos físicos do
Recanto Infantil, destacam-se a nova cozinha e o espaço
para refeições, que garantem
a alimentação adequada para
os pequenos.
Ainda em semanas de adaptações
e evoluções naturais, a
experiência, limitada a menos de
50 crianças, é vista de maneira
positiva, tanto pela Diretoria
Cultural, como por pais
e crianças.

As graciosas bailarinas do Recanto
Soneca para recarregar as energias

Hora do almoço, em espaço exclusivo

“ Tinha um pouco de
receio que o Theo
sentisse um período
tão longo no Clube,
mas fui surpreendida
positivamente. Desde o
início se mostrou feliz,
sempre pronto para
contar suas atividades."
Aula de tênis para jovens sócios da escola

Paula e Theo Barreto
Marchese

“As duas se adaptaram imediatamente ao período integral.
Percebemos também uma boa vontade da equipe de
coordenadoras, professoras e funcionárias, que nos ouve
com atenção. Ocorreram, inclusive, acertos e melhorias
desde o início do ano, resultado de conversa entre a
escola e os pais.”
Christiana Maraccini e Philippe Assumpção,
com Lethicia e Helena
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PLANO DIRETOR E
RECUPERAÇÃO DO
PATRIMÔNIO

Pilares estão sendo concluídos no Prédio Novo

Área de escadas já demolidas são preparadas
para novas utilidades

Elaborado na gestão do presidente Ricardo Gusmão,
o Plano Diretor segue como guia do desenvolvimento
patrimonial do Paulistano. Para este ano, do 120º
aniversário do Clube, programa-se a inauguração
de mais etapas, com os vestiários e saunas
subterrâneos, além da Academia, deslocada para o
Prédio Novo.
A área abaixo das quadras de tênis entre o Ginásio
Antônio Prado Júnior e a rua Honduras segue em
obra avançada, com finalização da fase de instalações
hidráulicas, elétricas e de revestimentos.
No Prédio Novo, executou-se a escarificação de todos
os pilares externos para recuperação da fachada.
Oito novos pilares centrais estão sendo concluídos,
com início da colocação dos inserts para receber o
steel deck no quinto pavimento. A instalação dos dois
novos elevadores também chega à reta final. E as
escadas que atendiam do terceiro ao quinto andares
foram demolidas, cedendo espaço para diferentes
utilizações no futuro.

Intervenções finais para instalação de novo elevador no Prédio Novo
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Piso de elevador do prédio da
Sede foi trocado

Renovada pista da Boate

Nos últimos meses, a Diretoria do Patrimônio
preocupou-se particularmente com intervenções que
vão além das novidades do Plano Diretor, em intenso
projeto de recuperação patrimonial de diversas áreas
do prédio da Sede.
No primeiro andar, o mármore do piso recebeu
polimento, os estofamentos das cadeiras e as
tapeçarias foram trocados, além da realização de
pintura e adequações em marcenaria. No mesmo
pavimento, o Bar Social ganhou novas cadeiras e
mesas. No segundo andar, o Salão de Festas teve o
palco ampliado, os tacos de madeira, tratados, e parte
do piso de mármore, substituído. O hall passou por
pintura e polimento do piso. Na Boate, reformou-se a pista de dança, com instalação de novo piso de
mármore. Os elevadores do prédio social também
tiveram o piso refeito.

Hall do primeiro andar, com novo tapete

Restaurante 1900, totalmente repaginado

Mármore do restaurante Terraço após polimento

No Salão de Festas, palco foi ampliado e tacos, tratados
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departamento infantojuvenil
brinquedoteca

OFICINAS
As oficinas da Brinquedoteca acontecem às segundas, quartas
e sextas-feiras, em dois horários: das 11h às 12h e das 14h30
às 17h. Nos demais dias acontecem no período da tarde,
das 14h30 às 17h. Entre as atividades estão pintura na mão,
tatuagens infantis, oficinas de massinhas de modelar, carimbos,
cabeleireiro fashion e pulseira de miçangas. Confira

TEATRO ESPECIAL
A Cia. do Bafafá apresenta a peça
Viva a Festa e a Floresta, teatro
de fantoches com bonecos, som e
histórias temáticas.
Data 7/3, sábado
Horário 11h às 12h
Local Brinquedoteca

2, 4 e 6/3 Oficina Kawaii
Porta-chaves em formato de cacto
Clipe decorativo da raposa e do gatinho
Marcador de página em formato de coruja e ursinho

9, 11 e 13/3 Oficina Ursinhos Encantados
Ursinho feito com CD (material reciclável)
Marcador de página
Montagem e colagem do jogo da velha

16, 18 e 20/3 Oficina Parque de Diversões
Montagem do barco pirata
Confecção de roda-gigante divertida
Montagem do carrossel encantado

23, 25, 27 e 30/3 Oficina Palhaços Divertidos
Sacolinha em formato de roupa de palhaço
Porta-treco em formato de suspensório e gravata
Bolsinha com rostinho de palhaço
Decoração da gravata divertida

DISNEY
Espetáculo das alunas de dança contemporânea da
professora Susana Andersen, inspirado nas histórias da
Disney. Um programa para fazer com as crianças, e para os
adultos reviverem a infância. Entrada gratuita para sócios.
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Dia 29/3, domingo
Horário 11h
Local Auditório

DISCO KIDS
No dia 28 o Departamento Infantojuvenil promove
mais uma edição da Disco Kids, balada para crianças
que promete fazer sucesso, a exemplo do ano
passado. Para a festa, o DJ Mancuso selecionou
variada playlist ao gosto dos pequenos. Outra atração
será a distribuição de acessórios como óculos e
pulseiras que brilham, tornando a disco ainda mais
divertida.
Dia 28, sábado
Horário 15h às 18h
Local Boate
Idade até 10 anos

destaque

CULTURAL

espetáculo

CONCERTOS MATINAIS
Neste concerto especial,
marcado para o Dia
Internacional da Mulher, a
Camerata Darcos, com regência
de Paulo Paschoal, apresenta o
tema Cantores Brasileiros.
O repertório será composto por
Fascinação, Eu Sei Que Vou Te
Amar, Bachiana n. 5, Aquarela

Violinista há 20 anos da Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo (Osesp), Paschoal fundou
a Camerata em 2004 com integrantes da Osesp
e antigos alunos. É uma das principais ações do
plano de música para os jovens instrumentistas
e referencial do repertório erudito no Estado.
Realiza concertos em hospitais, comunidades
carentes, parques e teatros difundindo o gênero,
principalmente entre os jovens.
No dia 5 de abril a Camerata homenageia o maestro
Diogo Pacheco, com o tenor Fernando Portari e
convidados. Mais informações na próxima edição.

do Brasil, entre outras.
O evento homenageará
Teresinha Taumaturgo

Dia 8/3, domingo
Horário 11h
Local Auditório

Policastro, coordenadora da
Chave do Coração e Conexão
Cultural, falecida em janeiro.

ACESSE O SITE OFICIAL DO CLUBE

www.paulistano.org.br
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espetáculos

BEATLES JUICE
A banda Beatles Juice presta homenagem
aos meninos de Liverpool prometendo
show animado com os maiores sucessos
da banda inglesa. No repertório, canções
como Help, I Need Somebody, Hey Jude,
Don't Let Me Down e outros sucessos numa
proposta audiovisual. O show contará com a
participação da cantora Lorenza Pozza.
Dia 12/3, quinta-feira
Horário 20h30
Local Auditório
Ingresso 1 kg de leite em pó (será doado
às entidades atendidas pela Chave do
Coração)

ALTEMAR CANTA
SINATRA
Filho de dois ícones da música popular
brasileira, Altemar Dutra e Martha
Mendonça, Altemar Dutra Jr. carrega
a herança genética da arte que fez
dos pais ídolos em suas épocas. Sua
voz possui o mesmo timbre que
consagrou o pai, e desde pequeno já
o acompanhava nas apresentações.
Assim, teve a música como cenário
principal da infância e da adolescência.
Neste show, Altemar presta
homenagem ao cantor Frank Sinatra.
No repertório, canções como Lady is a
Tramp, I’ve Got You, The Way You Look
Tonight, Cheek to Cheek e New York.
Dia 18/3, quarta-feira
Horário 20h30
Local Auditório
Valores R$ 25 (sócio) e
R$ 50 (convidado)
Ingresso Central de Atendimento,
a partir de 2/3, e no site da
Ingresso Rápido
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espetáculos

A FLAUTA MÁGICA
A série Óperas no Paulistano
apresenta em sua estreia A Flauta
Mágica, composta por Wolfgang
Amadeus Mozart. Um mundo
fantástico e mítico é o ambiente
criado para a história de amor de
Pamina e Tamino. Testados pelo
bem e pelo mal, os jovens serão
obrigados a percorrer o mundo das
sombras, representado pela Rainha
da Noite, para alcançarem o Mundo
da Luz e da Sabedoria. Tamino e
Pamina terão de passar por provas
e ritos até conquistarem o amor
sublime. Peça de Eté Produções
Artísticas. Direção artística de
Fernando Portari, direção executiva
de Rosane Barbosa e ao piano o
maestro Anderson Brenner.

MÚSICA
NO AR
A Orquestra Murilo Alvarenga apresenta seu
repertório Música no Ar, comemorando no Paulistano
a abertura do seu segundo ano de existência. São 45
músicos, professores e profissionais que se juntam
pelo amor à música. Mantida por seus participantes,
amigos e colaboradores, este ano traz algumas
novidades garantindo emoção e divertimento como
meta. No repertório estão Astor Piazzolla, Tom Jobim,
George Gershwin e Charles Trenet, além das trilhas
sonoras e canções de filmes inesquecíveis.
Dia 26/3, quinta-feira
Horário 20h30
Local Auditório
Ingresso 1 kg de leite em pó (será doado às entidades
atendidas pela Chave do Coração)

Dia 25/3, quarta-feira
Horário 20h30
Local Auditório
Valores R$ 30 (sócio) e
R$ 60 (convidado)
Ingresso Central de Atendimento, a
partir de 2/3, e no site da Ingresso
Rápido
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exposições

LEITURAS FOTOGRÁFICAS

TEM MANGA NO CAP

Coletiva de trabalhos dos fotógrafos Caio Siqueira, Fernando
Vianna e Laura Falzoni, com curadoria de Bel Lacaz e Sergio
Scaff. Caio Siqueira é formado em Arquitetura e Urbanismo
e pós-graduado em Design. Fez diversos cursos livres em
fotografia e em seu trabalho busca reconstrução abstrata
em recortes da paisagem com formas geométricas da
arquitetura e formas orgânicas da natureza. Fernando Vianna
é fotógrafo e designer gráfico. É autor do livro fotográfico
Desmemórias em parceira com Inês Till, lançado em 2018,
no Brasil e em Portugal e coautor do livro fotográfico
Identicidade, de 2019. Laura Falzoni é formada no Instituto
de Artes e Decoração, estudou Window Display no Fashion
Institute of Technology e fez curso técnico na Nikon School
do Brasil. Foi vitrinista e visual merchandiser por mais de
23 anos, com inúmeras vitrines, além de criar conceitos
completos dessa prática para várias marcas de varejo. Desde
2011 voltou-se para uma grande paixão, a fotografia.

Na exposição, Cassio Manga mostra um
mosaico com inúmeras charges dos sócios que
tem produzido durante muitos anos na revista
O Paulistano, além de caricaturas de várias
personalidades como artistas, esportistas,
políticos etc. Outro destaque são os Giffs
AniMangados, rápidas animações
com caricaturas.
Chargista, compositor, designer gráfico,
diretor de arte e ilustrador, estudou
arquitetura na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP e trabalhou em agências
de publicidade. Já publicou na Folha de
S.Paulo e no Pasquim 21, tendo feito várias
capas. Fez capas também para a revista
Primeira Leitura e Courier (Japão). Ilustrou
com caricaturas animadas (giffs) o quadro
Pra Quem Você Tira o Chapéu, do programa
Raul Gil. O artista já participou de inúmeras
exposições, algumas no Metrô e no Salão
de Humor de Piracicaba, e tem um livro de
palindroemas (poemas em palíndromos)
ilustrados, lançado na Casa das Rosas.
Apresentou ainda o quadro de comédia
stand-up Deu Pano pro Manga, em bares e
teatros. Além disso, coescreveu e atuou na
peça Sobre Humano e produziu, escreveu e
apresentou seu programa Fiapos do Manga,
na KazTV.

Abertura 11/3, quarta-feira, 19h
Mostra 12 a 22/3
Horário 11h às 21h
Local Sala de Artes Plásticas
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Abertura 25/3, quarta-feira, 19h
Mostra 26 a 29/3
Horário 11h às 21h
Local Sala de Artes Plásticas

exposições

vamos ao teatro

PINTURAS DE PAREDE
Em abril os artistas Camila Crosta, José
Munhoz, Tati Pimenta e Guadalupe Gil Vietri
apresentam a exposição Pinturas de Parede.
A curadoria é de Bel Lacaz e Sergio Scaff. Mais
informações na próxima edição.
Abertura 1º/4, quarta-feira, às 19h
Mostra 2 a 12/4
Horário 11h às 21h
Local Sala de Artes Plásticas

MUSICAL DONNA SUMMER
Com direção de Miguel Falabella, o sucesso da
Broadway chega ao Brasil em uma superprodução
e tem como protagonistas as atrizes Jeniffer
Nascimento, Karin Hils e Amanda Souza. O musical
retrata a vida de Donna Summer, seus amores
e hits que a fizeram uma das mais importantes
personalidades da história da música, mostrando
três fases de sua trajetória: Jovem Donna, na pré-adolescência, Disco Donna, no auge do sucesso, e
nos seus 50 anos, já no topo de sua carreira, Diva
Donna. Na trilha, que aborda temas como racismo,
igualdade de gênero e empoderamento feminino,
estão os sucessos I Feel Love, Love to Love you
Baby, MacArthur Park, Hot Stuff e Last Dance. A
cantora recebeu os títulos de Rainha da Disco Music
e Rainha da Dance Music. Ganhou cinco prêmios
Grammy, vendeu mais de 200 milhões de discos
e foi a primeira artista a ter três álbuns duplos
consecutivos a atingir o primeiro lugar nas paradas
da Billboard nos Estados Unidos.
Dia 29/3, domingo
Horário 16h
Local Teatro Santander, avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, 2.041
Transporte (saindo da portaria da Honduras
às 15h) R$ 40
Valores plateia vip R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia)
Informações Secretaria Cultural
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palestras
LEI GERAL DA PROTEÇÃO
DE DADOS (LGPD)

HIGH SCHOOL
Maria Cristina Buchala e Rob Schoen, diretor do
Distrito Escolar de Kamloops, Canadá, abordarão
o programa de Ensino Médio no Exterior (High
School), intercâmbio de férias para adolescentes
e cursos executivos. Maria Cristina é formada em
língua e literatura inglesa pela PUC/SP e autora do
livro Intercâmbio Cultural – Tudo o Que Pais e Filhos
Precisam Saber. Atuou como professora-assistente de inglês na University of Texas
e na Michigan University. Foi professora de
inglês da União Cultural Brasil-Estados Unidos e
coordenadora responsável pelo Departamento de
Inglês para Adultos no Paulistano de 1980 a 1989.
Dia 17/3, terça-feira
Horário 19h30
Local Boate

Após 8 anos de debates e com base no General Data Protection
Regulation (GDPR), o regulamento de proteção de dados da
União Europeia, foi sancionada em 14 de agosto de 2018 a Lei
Geral de Proteção de Dados brasileira. Desde sua aprovação,
grandes debates se instalaram em torno da interpretação e
implementação dessa lei, cujos efeitos atingem todo
o ecossistema normativo, seja no setor privado seja no
setor público.
De maneira descomplicada e direta, Claudia Giacomazi e Oscar
Antonangelo apresentam a nova lei e tratam de dirimir dúvidas,
além de alertarem sobre quais são os grandes riscos de não
estar em compliance com a GDPR.
Giacomazi é advogada graduada pela PUC/SP e está à frente
de um projeto do escritório Espallargas Gonzalez e Sampaio
Advogados, numa
parceria com Oscar
Antonangelo,
responsável
pela Diazero
Security. Ambos se
aprofundaram e vêm
estudando a fundo o
tema.
Dia 24/3, terça-feira
Horário 19h30
Local Boate

WILSON RONDÓ JR. - NOITE DE AUTÓGRAFOS
Dificuldade para acordar cedo, sonolência, ou ansiedade são cada vez
mais comuns nos dias de hoje. O dr. Wilson Rondó Jr. expõe como utilizar
os remédios naturais para ter uma boa saúde. Explica ainda como usar
os supernutrientes e seus poderes curativos muitas vezes desconhecidos
e dá dicas de como utilizar apenas 20 minutos do dia para ter um
emagrecimento acelerado. Além da palestra, que englobará assuntos dos
seus últimos sete livros lançados, haverá noite de autógrafos.
Rondó Jr., é cirurgião vascular. Especializou-se em Terapias Antioxidantes,
pelo The Robert W. Bradford Institute, nos EUA. Graduado pela Faculdade
de Santo Amaro em 1983. É membro e diplomado pelo American College
for Advancement in Medicine. Possui vários artigos publicados em
revistas médicas.
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Dia 9/3, segunda-feira
Horário 19h
Local Biblioteca Social

palestras
CONEXÃO CULTURAL
Coordenação Raquel Nepomuceno Alessandri
Dias terças-feiras
Horário 17h
Local Boate

10/3 Homenagem a Teresinha
Taumaturgo Policastro, com a
pianista Eny da Rocha.
Considerada uma das maiores
pianistas brasileiras, Eny
é detentora de inúmeros
prêmios em concursos
nacionais e internacionais,
entre os quais o de Artista
Steinway nos EUA. Em sua
discografia destaca-se, entre
outros, o CD Alma Brasileira,
produzido e gravado nos
Estados Unidos.

24/3 Envelheci!
E agora?, com
a terapeuta
ocupacional
Mayara
Martins.
Neste encontro
Mayara trará
reflexões a respeito do envelhecimento
saudável e patológico, além de
potencialidades e fragilidades do
longeviver. A palestrante irá falar sobre
como é chegar à terceira idade inserido
em contextos sociais tão dinâmicos,
com desafios biológicos, funcionais e
burocráticos. Mayara tem formação
e experiência em Saúde Mental e
Gerontologia.

17/3 Por um novo estilo de
vida – papel e função da
criatividade e da inovação, com
Regina Celia Faria Amaro Giora.
Reflexão sobre os caminhos
possíveis a serem criados na
busca de novo estilo de vida.
A função das emoções e da
razão, criatividade e inovação
como ferramentas e o papel da
resiliência em novos padrões
estéticos e éticos.

31/3 Danças circulares,
com o bailarino, professor e
coreógrafo Sergio Galdino.
Danças circulares são
realizadas coletivamente
e têm como finalidade
a integração do grupo
e o fortalecimento de
valores como empatia,
compreensão e sentimento
de pertencimento.
Nesse tipo de atividade,
pessoas são dispostas
em círculos e realizam
coreografias juntas. Cada
participante coloca sua
intenção e energia na roda,
demonstrando o melhor
de si em busca de uma
unidade.
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INTRODUÇÃO À FOTOGRAFIA
ESPECIAL CAP 120 ANOS
No curso, o aluno irá aprender a utilizar a câmera
fotográfica de maneira criativa. As aulas práticas
acontecerão nas áreas internas do Clube, para os
participantes aplicarem o conhecimento teórico
e desenvolverem o olhar por meio de retrato,
paisagem e arquitetura. O curso ainda prevê que
as imagens produzidas possam ser utilizadas no
Concurso e Exposição dos 120 anos do CAP. O
conteúdo inclui fotografia analógica (35 mm e
digital), ISO, velocidade do obturador, diafragma,
distância focal e fotometria. Nas aulas práticas
serão estudados direcionamento de pessoas,
escolha do ângulo de tomada e fotometria. Não
é obrigatório possuir câmera fotográfica. Caso
o aluno tenha equipamento, deve levá-lo em
todas as aulas, teóricas e práticas.
Dias 23, 24, 25 e 26/3, 19h às 22h
Local Espaço Cultural
Dias 27, 19h às 22h, e 28/3, 10h às 13h
Local áreas do Clube
Valor R$ 200
Inscrições Central de Atendimento

DANÇAS DE SALÃO
Ministrado pelo professor Luiz Barreto, o curso será
dividido em módulos, cada mês um ritmo:
março - módulo samba
abril - módulo swing
maio - módulo bolero
junho - módulo forró
Os módulos acontecerão durante a primeira hora
e, nos trinta minutos seguintes, haverá outro ritmo
alternadamente a cada aula. O curso é voltado
para casais.
A partir de 3/3 às terças-feiras
Horário 20h30 às 22h
Local sala 18, 4º andar

OFICINA DE MEMÓRIA
NOVA TURMA
Ao longo do processo de envelhecimento, em especial na idade mais avançada,
alguns subsistemas de memória sofrem maior declínio que outros e, conforme
demonstra a literatura, os subsistemas de memória episódica e operacional são
os mais atingidos. Mesmo sem patologias, o desempenho cognitivo é afetado
e apresenta declínio que se acentua a partir dos 50/60 anos. Nesse contexto,
a professora Eva Bettine, gerontóloga pela USP e especialista em estimulação
cognitiva, oferecerá aulas de treino de memória com periodicidade semanal
e duração de uma hora e 30 minutos. O objetivo será estimular algumas
habilidades como atenção, discussão sobre crenças negativas e positivas de
memória e utilização de estratégias de memorização. As aulas serão interativas,
com uma parte teórica no início, e discussão de assuntos da atualidade, seguida
por atividades práticas. As turmas devem ter no máximo 12 alunos.
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Dias segundas-feiras
Horário 9h30 às 10h30
Local sala 10, 4º andar
Inscrições Central de Atendimento

cursos
MOVIMENTO E
EQUILÍBRIO

STREET DANCE
Street dance, ou urban dance, é um estilo que se
desenvolveu a partir do dance studio. Consiste
em uma dança de rua, blocos, parques, locais
abertos, raves e clubes. O termo é usado para
descrever danças em um contexto urbano.
Danças sociais (ou social dances) têm como
características passos fáceis. Na dança social
não há sequências nem coreografias. Os passos
são realizados livremente e muitas vezes apenas
um é repetido até o fim da música. No CAP,
o street dance está cada vez ganhando mais
espaço, devido à facilidade de movimentos
e interpretação, além de também ajudar na
coordenação motora e cognitiva, seja para
criança ou adulto. O curso é ministrado pelo
professor Anderson Bargô.
Dias segundas e quartas-feiras
Horários iniciante/intermediário, 18h, e
intermediário/avançado, 19h
Local sala 18, 4º andar

Ministrado pelo
professor Wiliam
Fernandes do
Nascimento, o curso visa
à promoção da saúde
e do envelhecimento
bem-sucedido. Por
meio de exercícios de
força, resistência muscular e alongamentos, espera-se melhora
na capacidade física e funcional dos alunos. Atividades de
coordenação, atenção, tempo de reação e memória permitem
trabalhar de maneira motivadora áreas que sofrem declínio
ao longo do tempo. O equilíbrio neuromuscular, importante
na prevenção às quedas, é exercitado em diversas atividades
propostas. É possível fazer uma aula experimental.
Dias terças e sextas-feiras
Horário 9h30 às 10h30
Local sala 9, 4º andar

CRECI 18.462-J

DOMINGOS HUERTAS

Compre ou venda seu imóvel nos JARDINS
com segurança, confiança e conforto.

SAPATEADO
A professora Heloisa Poiani ministra o curso
de sapateado sênior. As turmas devem ter
no mínimo oito alunos.
Dias quartas-feiras
Horário 11h às 12h
Local sala 18, 4º andar
Início 5/3

E ainda, intermediamos imóveis em Miami, Orlando e NY
em parceria com proﬁssionais locais de nossa conﬁança.
Rua Augusta, 2.709 - Conj. 95 - Jardins, São Paulo - SP
(11) 95530-0020 | 3083-2613 • atendimento@dhjardins.com.br
@dh.jardins.imoveis
fb.com/dhjardinsimoveis

www.dhjardins.com.br
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bazar

projeto
CHAVE DO CORAÇÃO
Em março serão retomadas as
atividades beneficentes do grupo,
que se reunirá no Bar Social
provisoriamente. Neste primeiro
mês será feito o planejamento das
atividades ao longo do ano com novos
participantes. A coordenação é de
Gilda Pasqua.
Dias segundas-feiras
Horário 15h
Local Bar Social

MÃES
A edição 2020 do
Bazar das Mães
acontecerá nos
dias 28 e 29/4. As
inscrições podem
ser feitas em www.paulistano.org.br,
de 23 a 2 7 de março. O regulamento
completo estará no site do Clube a
partir do dia 17.

rádio CAP

jo-graal

2020
O ano trouxe mais uma
importante conquista para o
Paulistano: a consolidação da
Rádio CAP como ferramenta de
comunicação do Clube. No último
semestre, foram produzidos
quase 400 novos conteúdos, dos
mais variados temas, e realizado
workshop sobre podcast, com
a participação de profissionais
do mercado para posicionarem
os sócios sobre a relevância e impacto deste formato de mídia
no país e no mundo. Para o primeiro semestre, serão realizadas
ainda pequenas atividades de dublagem de desenho animado
direcionadas às crianças. Os interessados devem ficar atentos
e aproveitar as novidades. Contato pode ser feito pelo e-mail
cultural.radio@paulistano.org.br.
Dias segundas-feiras
Horário 19h30
Local Espaço Cultural
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120 ANOS CAP
UM PRESENTE DO PASSADO
O Jo-Graal do CAP presta
homenagem aos 120 anos
do Clube, seu nascimento e
crescimento. No repertório,
música e poesia. No elenco
estão Homero Kossac, Fernanda Mendes,
Maria Cecília Freire, Laura Maciel e
Leonardo Muaccad. Direção geral é de
Homero Kossac e direção musical de Jonatan
Harold. Participação especial dos cantores
líricos Karen Stephanie e Johnny França,
convidados especiais Yasmine Mahfuz, Vera
Goes, Sérgio Bonadio e Eduardo Telles.
Evento gratuito.
Dia 8/4, quarta-feira
Horário 20h30
Local Auditório

debate
CLUBE DE LEITURA
Para participar do Clube de Leitura, os
interessados deverão ter inscrição na Biblioteca
Circulante, onde poderão fazer o empréstimo do
livro escolhido, que deverá ser devolvido no dia
do encontro ou adquirido na própria Biblioteca. As
obras devolvidas serão encaminhadas a projetos
de incentivo à leitura em entidades de benefício
social. O encontro é uma parceria entre Sindi-Clube, Academia Paulista de Letras e Companhia
das Letras.
o Pulitzer e o Man Booker Prize, além da Gold Medal in
Fiction, a mais alta distinção da American Academy of
Arts and Letters.
19/11/14
1

Título Pastoral Americana
Autor Philip Roth

58,0 mm

58,0 mm

Para este mês, o livro escolhido é Pastoral
Americana. Um empresário judeu bem-sucedido
casa-se com uma católica em 1949. Ele prefere
contratar negros em sua fábrica e dar uma
educação liberal à filha. Suas ilusões acabam
destruindo o lar que imaginava perfeito, à moda
dos ideais americanos. O autor, Philip Roth, foi o
único escritor americano a ter sua obra publicada
em edição completa pela Library of America em
vida. Assíduo em premiações literárias, já ganhou

Data 26/3, quinta-feira
Horário 19h30
Local Biblioteca Social

biblioteca circulante
LIVROS ADQUIRIDOS
TÍTULO				AUTOR
A amiga genial 				

Elena Ferrante

A menininha do hotel Metropol 				

Ludmila Petruchévskaia

A sala das borboletas 				

Lucinda Riley

Criação mortal, v. 25 				

J. D. Robb

Formas de voltar para casa 				

Alejandro Zambra

Na boca do leão 				

Anne Holt

Nova York 2140 				

Kim Stanley Robinson

Sangue frio 				

Robert Bryndza

Um caminho para liberdade 				

Jojo Moyes

DVD ADQUIRIDO
TÍTULO

DIRETOR

GÊNERO

A princesa e o plebeu

William Wyler

clássico (1953)
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página do escritor
Página do escritor este mês traz o texto E Se fez o Céu e a Terra,
vencedor na categoria Sustentabilidade, no Concurso Paulistano
2019. A autoria é da associada Gilda Pasqua Barros de Almeida

E SE FEZ O CÉU E A TERRA
A Terra na sua grandeza
desconfiou do bravo invasor
águas correm até seu desmanche
babas de espuma na terra branca do mar
Altiva nas matas e serras
vibra seu manto verde longe dele estar
não permite que a toque
nem salgue as doces águas e fontes
alimento das raízes, flores, florestas
do povo da terra e do ar
Pelos montes e planícies
gentes bárbaras despejadas do mar
atropelam, destroem, devastam
dominam vidas, saciam volúpias
Outros acabam com as tocas
levantam muros
põem telhados
portas nas casas
formam vilas
dispersas de norte a sul
Juntam detritos aos montes
arrastam tudo nas águas alvas dos rios
Sem dó fazem mais vítimas
todas que moram no mar
O Céu cobre a Terra
o Sol ilumina, faz a natureza viver
nuvens regam os verdes, enchem os rios
enquanto a Lua encobre as vergonhas do desperdício a
recolher
dia a dia cresce sem conta de onde parar
Viver é dom
destruir é morte
a Terra pede socorro
à consciência cósmica dos humanos:
Quero dar a muitas gerações
água de beber
frutos de comer
solo de plantar
sal de temperar
tudo pra repartir
zele por mim.

TERESINHA
Teresinha Taumaturgo Policastro
nasceu em Santos, em 4 de outubro
de 1939. Viveu sua infância ao lado
dos irmãos Regina Celi e Paulo. Pelas
estufas de orquídeas e antúrios
brincavam de esconde-esconde pela
imensa Chácara Taumaturgo, por onde
se embrenhavam assim que ouviam
o chamado da mãe, Olympia Vergara
Taumaturgo, ou do pai, Emmanuel
Taumaturgo. Divertir-se era nas ondas
da praia do Boqueirão, nas manhãs
de domingo. E à tarde, a matinê
dançante no Clube XV, Internacional,
ou Atlético Santista, local onde surgiam
flertes e namoricos. Mas o pôr do sol
típico na orla consistia em passear
com amigas e saborear sorvete pelos
jardins do Boqueirão ao Gonzaga. Eis
que assim ela conheceu o paulistano
Antônio Policastro. Paixão à primeira
vista, indiscutivelmente. Casaramse bem jovens, em 13/6/1962, em
Santos, vindo a residir em São Paulo.
A família se formou com a chegada
de três filhos, Paulo Marcos, Paulo
Roberto e Paola, para mais adiante
ganhar cinco netos. Viagens e amigos
sempre rodearam o casal, e como
nunca se separavam, cursaram Direito,
além de trabalharem juntos. Filhos
criados, mais tempo para se dedicar às
entidades beneméritas, como também
participar de cursos e palestras. Julgou-as tão importantes que lhe despertou
o interesse de trazê-las aos amigos no
Club Athletico Paulistano. Nasce em
2002 a Conexão Cultural. No entanto,
a ação mais que caridosa se movia
dentro de seu ser. Oportunamente,
em 2013, Teresinha troca ideias com
amigas e com dirigentes do Paulistano,
que também se preocupavam e, de
imediato, se dispuseram a conceber o
trabalho efetivamente filantrópico no
Clube. Forma-se o Grupo Chave
do Coração.
Frase característica da Teresinha: Deus
está no comando.
Gilda Pasqua

Os textos publicados na Página do escritor são de inteira responsabilidade dos autores.

40
40

homenagem

SAUDOSOS AMIGOS
Nos últimos meses, os sócios do Paulistano perderam a convivência de prezadas figuras, quatro
associados queridos por grupos heterogêneos no cotidiano do Clube. Emílio Augusto Machado Julianelli,
José de Camargo, Armando Ferla e Teresinha Taumaturgo Policastro construíram trajetórias distintas,
tendo, no entanto, a dedicação ao Paulistano e demais associados como ponto comum.

Emílio Julianelli em posse como
presidente do Conselho Deliberativo

Emílio Julianelli elegeu-se três vezes
conselheiro do CAP, permanecendo no
cargo de 1991 até seu falecimento, em
novembro. Entre diferentes funções,
alcançou destaque na Presidência
do Conselho Deliberativo. Advogado,
exerceu cargos públicos, como o de
subchefe da Casa Civil do Governo
de Estado na administração de Laudo
Natel. Era apaixonado por esportes,
principalmente pelo vôlei, que praticou
por anos, e apoiador da cultura.
Representou a Secretaria Municipal
de Cultura, se tornando o primeiro
presidente do Conpresp. Seus exemplos
foram transmitidos e, hoje, acompanha-se no Paulistano a participação de seus
filhos e netos nas duas áreas.
Em janeiro, amigos e familiares
lamentaram a morte de José de
Camargo. Eleito conselheiro duas
vezes, em 2005 e 2014, mantinha
relevante participação na política no
CAP. Experiência não lhe faltava. Um
dos fundadores do MDB em São Paulo
e apontado como influente articulador,
Camargo elegeu-se deputado federal
cinco vezes, de 1971 a 1991. Já como
empresário, alcançou sucesso no ramo

da comunicação, tendo lançado três rádios.
Deixou cinco filhos e oito netos.
Quem frequenta o restaurante Terraço do
CAP pôde ver José de Camargo inúmeras
vezes, sempre rodeado de amigos. Entre os
que marcavam presença constante estava
Armando Ferla, que faleceu dois dias
após o companheiro de tantos momentos
felizes.
No Paulistano, o sobrenome Ferla é
sinônimo de esporte. Mario Ferla tornou-se um dos maiores representantes
do atletismo alvirrubro. Já seu filho,
Armando, conquistou dezenas de títulos
para o tênis do CAP, da juventude à
categoria de veteranos. Fanático por
esportes, arriscou-se em diversas outras
modalidades, sempre com o máximo
esforço, característica atualmente seguida
por filhos e netos.
Armando Ferla também era exemplo de
educação e simpatia. No Clube, ocupou
muitos cargos, como a vice-presidência da
Diretoria e a vice-presidência do Conselho
Deliberativo. Sua trajetória na gestão do
CAP ficou marcada pelos mais de 13 anos
de dedicação ao Conselho Fiscal, órgão
que presidiu. Na função, colocou em

Os amigos Armando Ferla e José de Camargo

Teresinha Policastro
coordenava Conexão Cultural
e Chave do Coração

prática ensinamentos adquiridos durante
estudos nos Estados Unidos e lapidados
em carreira na área de administração
e economia. Por tudo o que fez, Ferla
acabou, em 2016, homenageado com
o título de sócio benemérito, honra
alcançada por menos de 30 na história
do Paulistano.
Teresinha Policastro, outra sócia
falecida em janeiro, deixou saudades
e lições. Nascida e criada em Santos,
mudou-se para São Paulo na década de
1960. Cursou Direito, trabalhou, teve
três filhos, que deram origem a cinco
netos. A sócia elegeu o Paulistano para
dedicar as duas últimas décadas de
sua vida. Em 2002, ajudou a formatar
o que se tornaria a Conexão Cultural,
responsável por centenas de palestras
e horas de conhecimentos transmitidos
desde então. Em 2013, Teresinha deu
novo passo, em direção à beneficência.
Trocou ideias com amigas e diretores do
Paulistano, e formou o grupo filantrópico
Chave do Coração, que segue atuante
promovendo ações para atender aos
mais necessitados.
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cinema
STAR WARS: A ASCENSÃO DE
SKYWALKER

MINHA IRMÃ DE PARIS
NI UNE NI DEUX

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

1º/3 domingo 15h, 17h40 e 20h30

STAR WARS: A ASCENSÃO DE SKYWALKER

direção J. J. Abrams
elenco Daisy Ridley, Adam Driver e Oscar Isaac
ficção científica/aventura Com o retorno do
Imperador Palpatine, a Resistência toma a frente
da batalha que ditará os rumos da galáxia.
Treinando para ser uma completa Jedi, Rey ainda
se encontra em conflito com seu passado e futuro.
122 min - 12 anos - EUA/2019

2/3 segunda-feira 15h, 17h40 e 20h30
direção Anne Giafferi
elenco Mathilde Seigner, François-Xavier
Demaison e Arié Elmaleh
drama Após realizar cirurgia plástica e detestar o
resultado, uma atriz precisa contratar outra mulher
para substituí-la no set de filmagem.
111 min - 12 anos - França 2019

KURSK - A ÚLTIMA MISSÃO

ADORÁVEIS MULHERES

KURSK

LITTLE WOMEN

6/3 sexta-feira 15h, 17h40 e 20h30
8/3 domingo 15h, 17h40 e 20h30

7/3 sábado 14h10, 17h10 e 20h10
9/3 segunda-feira 14h10, 17h10 e 20h10

direção Thomas Vinterberg
elenco Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux e
Colin Firth
histórico/drama Baseado em fatos, o filme narra
a explosão e o naufrágio do submarino russo
Kursk no ano de 2000. Os tripulantes precisam
sobreviver às águas geladas do Mar de Barents
enquanto esperam por um resgate.
118 min - 12 anos - Bélgica/França/Noruega/2020

direção Greta Gerwig
elenco Saoirse Ronan, Emma Watson e
Florence Pugh
romance/drama As irmãs Jo, Beth, Meg e Amy
amadurecem na virada da adolescência para a vida
adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a
Guerra Civil. Elas enfrentam os desafios de crescer
unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras.
135 min - 10 anos - EUA/2020

1917

UM LINDO DIA NA
VIZINHANÇA

13/3 sexta-feira 15h, 17h40 e 20h30
15/3 domingo 15h, 17h40 e 20h30

A BEAUTIFUL DAY IN THE

direção Sam Mendes
elenco George MacKay, Dean-Charles Chapman e
Mark Strong
drama/histórico/guerra Os cabos Schofield e Blake
são jovens soldados britânicos durante a Primeira
Guerra Mundial. Quando encarregados de uma
missão, os dois precisam atravessar o território
inimigo para entregar uma mensagem que pode
salvar cerca de 1.600 colegas de batalhão.
119 min - 14 anos - Reino Unido/EUA/2020

14/3 sábado 15h, 17h40 e 20h30
16/3 segunda-feira 15h, 17h40 e 20h30

ADORÁVEIS MULHERES
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1917
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NEIGHBORHOOD

direção Marielle Heller
elenco Tom Hanks, Matthew Rhys e Chris Cooper
biografia/drama Fred Rogers foi o criador do
Mister Rogers' Neighborhood, programa infantil
de TV da década de 1960, nos Estados Unidos.
Em 1998, jornalista aceitou escrever o perfil de
Rogers para a revista Esquire.
107 min - 12 anos - EUA/2020

NÃO É PERMITIDA A ENTRADA APÓS O INÍCIO DA SESSÃO

BOMBSHELL

ADONIRAN - MEU NOME É
JOÃO RUBINATO

20/3 sexta-feira 15h, 17h40 e 20h30
22/3 domingo 15h, 17h40 e 20h30

21/3 sábado 14h20 e 16h
23/3 segunda-feira 14h20 e 16h

direção Jay Roach
elenco Charlize Theron, Margot Robbie e
Nicole Kidman
biografia/drama Um gigante do telejornalismo e
antigo CEO da Fox News, Roger Ailes tem seu poder
questionado e sua carreira derrubada quando um
grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no
ambiente de trabalho.
109 min - 14 anos - EUA/2020

direção Pedro Soffer Serrano
elenco Adoniran Barbosa, Carlinhos Vergueiro e
Eduardo Gudin
documentário/biografia Adoniran Barbosa, autor
de Trem das Onze e Saudosa Maloca, carrega
o título de maior sambista paulista de todos os
tempos. A cidade de São Paulo era a personagem
principal de suas canções e radionovelas. Com
imagens de arquivos raras, o compositor e cantor
paulistano é redescoberto pelo público.
92 min - 12 anos - Brasil/2020

O ESTADO DAS COISAS

JOJO RABBIT

O ESCÂNDALO

O ESCÂNDALO

BRAD’S STATUS
CINE ESCOLHA

21/3 sábado 17h40 e 20h30
23/3 segunda-feira 17h40 e 20h30

ADONIRAN - MEU NOME
É JOÃO RUBINATO

27/3 sexta-feira 15h, 17h40 e 20h30
29/3 domingo 15h, 17h40 e 20h30

direção Mike White
elenco Ben Stiller, Austin Abrams e Jenna Fischer
drama Brad possui carreira lucrativa e vida familiar
feliz, mas está obcecado em ser o mais bem-sucedido entre seus ex-colegas de escola.
111 min - 12 anos - EUA/2019

direção Taika Waititi
elenco Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie
e Scarlett Johansson
guerra/drama Alemanha, Segunda Guerra. Jojo
é um jovem nazista, que trata Adolf Hitler como
um amigo próximo, em sua imaginação. Um dia,
o menino descobre que sua mãe esconde uma
judia no sótão de casa.
108 min - 14 anos - EUA/2020

QUEM ME AMA, ME SEGUE!

O GÊNIO E O LOUCO

QUI M'AIME ME SUIVE!

JOJO RABBIT

THE PROFESSOR AND THE MADMAN

28/3 sábado 14h20 e 16h
30/3 segunda-feira 14h20 e 16h

28/3 sábado 17h40 e 20h30 CINE ESCOLHA
30/3 segunda-feira 17h40 e 20h30

direção José Alcala
elenco Daniel Auteuil, Catherine Frot e
Bernard Le Coq
comédia Simone e Gilbert, um casal de
aposentados, vivem em aldeia no sul da França.
Após uma série de acontecimentos, ela decide
sair de casa. Agora, Gilbert está pronto para fazer
qualquer coisa para ter sua esposa de volta.
90 min - 14 anos - França/2020

direção Farhad Safinia
elenco Mel Gibson, Sean Penn e Eddie Marsan
drama História real de dois homens que tentam
concluir um dos maiores projetos do mundo:
a criação do Dicionário Oxford. Um deles é o
professor James Murray, que decidiu iniciar o
compilado em 1857, e o outro é o doutor W.
C. Minor, que contribuiu com mais de 10 mil
verbetes.
124 min - 14 anos - EUA/2019

A FAIXA ETÁRIA DECLARADA PARA O CINEMA ESTÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.
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QUEM ME AMA, ME SEGUE!

cinema

CINE ESCOLHA
O sócio poderá escolher, entre três opções, dois filmes que farão parte da programação do mês
subsequente. A votação acontecerá na página do Cine Escolha no site do Paulistano, até o dia 10.

1

ASSUNTO DE FAMÍLIA
MANBIKI KAZOKU
direção Hirokazu Koreeda
elenco Lily Franky, Sakura Andô e Kirin Kiki
drama Depois de uma de suas sessões de furtos, Osamu e seu filho se
deparam com uma garotinha. Eles relutam em abrigar a menina, mas
a esposa de Osamu concorda em cuidar dela.
121 min - 14 anos - Japão/2019

OU
2

OS AERONAUTAS
THE AERONAUTS
direção Tom Harper
elenco Eddie Redmayne, Felicity Jones e Tom Courtenay
aventura/biografia Londres, 1862. O cientista James Glaisher está prestes a
realizar o grande sonho de sua vida, uma viagem de balão. Sua companheira
de jornada é Amelia Wren, que topou o desafio após trauma em sua viagem
anterior, quando o marido faleceu.
101 min - 12 anos - Reino Unido/2017

3

OU
TEU MUNDO NÃO CABE NOS MEUS OLHOS
direção Paulo Nascimento
elenco Edson Celulari, Soledad Villamil e Leonardo Machado
drama Vitório, cego de nascença, é dono de uma pizzaria no tradicional
bairro do Bixiga, em São Paulo, e é famoso por oferecer a melhor pizza
dos arredores. Ao descobrir que existe a possibilidade de enxergar, Vitório
inicia um conflito consigo mesmo.
93 min - 10 anos - Brasil/2018

44

destaque

SOCIAL

sunset

NOITE
PAULISTANA
O Sunset de março celebra São Paulo e o Clube mais paulista da
cidade, com 120 anos de história. Para comemorar, o Paulistano faz
um tributo ao primeiro cantor e compositor que vem à lembrança
quando nos referimos à metrópole, Adoniran Barbosa, com a
presença do grupo Demônios da Garoa.
As letras de Adoniran cantavam a simplicidade e acontecimentos
corriqueiros eternizando bairros como Bixiga (Um Samba no Bixiga),
Jaçanã (Trem das Onze), Brás (Samba do Arnesto), Centro (Saudosa
Maloca) e tantos outros, verdadeiros hinos sobre o cotidiano de
São Paulo.
Com mais de sete décadas de carreira e mais de 2.250 discos
lançados, Demônios da Garoa, lenda viva da música brasileira,
tem a cara de São Paulo. Conta com uma marca própria, a forma
original de interpretar, com humor, o falar do cotidiano do povo
paulista. E é com especial humor, vocais e arranjos bem
estruturados, repertório exclusivo, que a banda comemora
76 anos em grande estilo. Entre prêmios conquistados e
honrarias, estão os troféus Roquete Pinto e Chico Viloa,
Ary Barroso - Tributo a Cartola (1998), o prêmio Sharp de
música - Tributo a Elis Regina (1995), a medalha Anchieta
da Câmara Municipal de São Paulo, o Disco de Ouro
pelo CD 50 Anos (1994), a Chave de São Paulo (1984) e o
reconhecimento do Guinness Book, edição de 1994, como
o grupo mais antigo e em atividade no mundo.
Para interagir com as convidadas, o Sunset trará personal
dancers caracterizados. Haverá ainda a mesa dos amigos,
para os que desejarem adquirir lugares avulsos, e a
comemoração dos aniversariantes do mês. Para isso, os
sócios devem informar o nome e a data de aniversário no
ato da compra da mesa.

ACESSE O SITE OFICIAL DO CLUBE

www.paulistano.org.br

Dia 19/3, quinta-feira
Horário 20h30 DJ Mancuso
22h à 1h Demônios da Garoa
Local Boate (lugares limitados)
Mesa, por lugar, R$ 75 (sócio) e
R$ 95 (convidado)
Vendas Central de Atendimento,
a partir de 10/3, 8h30 às 18h, e
Secretaria Avançada da Garagem,
após as 18h
Os valores relativos à desistência
de convites somente serão
devolvidos no prazo de 48 horas
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bar social
DUPLAS PARA CARTAS DUPLAS PARA CARTAS

PROGRAMAÇÃO

3/3 terça-feira

18h Piano-Bar
21h Fizz Jazz
(piano, guitarra, bateria, baixo e
clarinete)
jazz

4/3 quarta-feira

18h Piano-Bar

5/3 quinta-feira

22h DJ

6/3 sexta-feira

22h30 Cláudio Samba e MPB
(percussão, piano, cavaco e voz)
samba e MPB
DJ

7/3 sábado

12/3 quinta-feira

22h DJ

13/3 sexta-feira

22h30 New Girls Trio
(bateria, baixo e voz)
pop nacional e internacional
DJ

14/3 sábado

26/3 quinta-feira

17/3 terça-feira

22h30 Soul Storm
(baixo, bateria, voz e piano)
blues, rock e soul
DJ

18h Piano-Bar
21h Big Shot Blues
(violão, guitarra, bateria e voz)
blues, rock e folk

18/3

10/3 terça-feira

22h DJ

18h Piano-Bar

25/3

quarta-feira
18h Piano-Bar

22h30 Cris Nunes Trio
(guitarra, baixo, bateria e voz)
DJ

quarta-feira
18h Piano-Bar

11/3 quarta-feira

18h Piano-Bar
21h Triple Dealin
(gaita, voz, guitarra e baixo)
blues

22h DJ

22h30 Valéria Soares Trio
(baixo, bateria, teclado e voz)
nacional e samba
DJ

18h Piano-Bar
21h Osmar Barutti Trio
(piano, bateria e voz)
jazz

24/3 terça-feira

19/3 quinta-feira
20/3 sexta-feira

22h30 Banda Rocksy
(bateria, guitarra, baixo, teclado e voz)
rock
DJ

27/3 sexta-feira

28/3

sábado
22h30 Banda Sunday
(voz, guitarra e teclado)
clássicos do pop rock nacional
DJ

31/3

terça-feira
18h Piano-Bar
21h David Kerr e Canastra Trio
(trompete, baixo, bateria, piano e voz)
jazz

21/3

sábado
22h30 Banda 3 Tons
(violão, baixo, trombone, bateria e voz)
MPB, nacional e internacional
DJ
17/3 Big Shot Blues

piano-bar
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terças-feiras, 18h às 21h
quartas-feiras, a partir das 18h
quintas-feiras, 18h às 22h
sextas-feiras, 18h30 às 22h
sábados, a partir das 18h30

Informações Departamento
Social, segunda a sexta-feira,
9h às 19h

INFANTIL

1º

domingo

BRINQUEDOTECA Oficinas
diversas - 14h30 às 17h

2

segunda-feira

BRINQUEDOTECA Oficina Kawaii
11h às 12h e 14h30 às 17h

3

terça-feira

BRINQUEDOTECA Oficinas
Diversas - 14h30 às 17h

4

quarta-feira

BRINQUEDOTECA Oficina Kawaii
11h às 12h e 14h30 às 17h

5

quinta-feira

BRINQUEDOTECA Oficinas
Diversas - 14h30 às 17h

6

sexta-feira

BRINQUEDOTECA Oficina Ursinhos
Encantados - 11h às 12h e 14h30
às 17h

10

terça-feira

sábado

BRINQUEDOTECA Oficinas
Diversas - 14h30 às 17h

domingo

BRINQUEDOTECA Oficinas
Diversas - 14h30 às 17h

17

terça-feira

BRINQUEDOTECA Oficinas Diversas
14h30 às 17h

18

quarta-feira

BRINQUEDOTECA Oficinas
Diversas - 14h30 às 17h

BRINQUEDOTECA Oficina Parque
de Diversões - 11h às 12h e 14h30
às 17h

11

19

quarta-feira

BRINQUEDOTECA Oficina Ursinhos
Encantados - 11h às 12h e 14h30
às 17h

12

quinta-feira

quinta-feira

BRINQUEDOTECA Oficinas Diversas
14h30 às 17h

20

sexta-feira

BRINQUEDOTECA Oficinas
Diversas - 14h30 às 17h

BRINQUEDOTECA Oficina Parque
de Diversões - 11h às 12h e 14h30
às 17h

13

21

sexta-feira

14

sábado

BRINQUEDOTECA Oficinas
Diversas - 14h30 às 17h

BRINQUEDOTECA Espetáculo Viva
a Festa e a Floresta - teatro de
fantoches - 11h às 12h

8

segunda-feira

BRINQUEDOTECA Oficina Ursinhos
Encantados - 11h às 12h e 14h30
às 17h

BRINQUEDOTECA Oficina Kawaii
11h às 12h e 14h30 às 17h

7

9

15

domingo

BRINQUEDOTECA Oficinas
Diversas - 14h30 às 17h

sábado

BRINQUEDOTECA Oficinas Diversas
14h30 às 17h

quarta-feira

BRINQUEDOTECA Oficina Palhaços
Divertidos - 11h às 12h e 14h30 às 17h

26

quinta-feira

BRINQUEDOTECA Oficinas Diversas
14h30 às 17h

27

sexta-feira

BRINQUEDOTECA Oficina Palhaços
Divertidos - 11h às 12h e 14h30 às 17h

28

sábado

BRINQUEDOTECA Oficinas Diversas
14h30 às 17h
BOATE Disco Kids - 15h às 18h

29

domingo

AUDITÓRIO Espetáculo Disney - com
alunas de dança contemporânea da
professora Susana Andersen - 11h
BRINQUEDOTECA Oficinas Diversas
14h30 às 17h

22

domingo

BRINQUEDOTECA Oficinas Diversas
14h30 às 17h

23

25

30

segunda-feira

BRINQUEDOTECA Oficina Palhaços
Divertidos - 11h às 12h e 14h30 às 17h

segunda-feira

BRINQUEDOTECA Oficina Palhaços
Divertidos - 11h às 12h e 14h30 às
17h

31

terça-feira

BRINQUEDOTECA Oficinas Diversas
14h30 às 17h

16

segunda-feira

BRINQUEDOTECA Oficina Parque
de Diversões - 11h às 12h e 14h30
às 17h

24

terça-feira

BRINQUEDOTECA Oficinas Diversas
14h30 às 17h
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agenda março

1º

domingo

CINEMA Star Wars: A Ascensão
de Skywalker - ficção científica/
aventura - 12 anos - 15h, 17h40
e 20h30

CINEMA Kursk – A Última
Missão - histórico/drama - 12
anos - 15h, 17h40 e 20h30
BAR SOCIAL Piano-Bar - 18h30
às 22h

BAR SOCIAL Chave do Coração
15h
ESPAÇO CULTURAL Encontro
Rádio CAP - 19h30

7

sábado

CINEMA Adoráveis Mulheres
romance/drama - 10 anos
14h10, 17h10 e 20h10
BAR SOCIAL Piano-Bar - a partir
das 18h30

terça-feira

BAR SOCIAL Piano-Bar - 18h
às 21h
BAR SOCIAL Fizz Jazz - 21h

4

BAR SOCIAL Valéria Soares Trio
22h30

8

domingo

AUDITÓRIO Espetáculo
Concertos Matinais - 11h
quarta-feira

BAR SOCIAL Piano-Bar - a partir
das 18h

quinta-feira

BAR SOCIAL Piano-Bar - 18h
às 22h
BAR SOCIAL DJ - 22h

CINEMA Kursk – A Última
Missão - histórico/drama
12 anos - 15h, 17h40 e 20h30

terça-feira

BOATE Conexão Cultural
Homenagem a Teresinha
Taumaturgo Policastro com a
pianista Eny da Rocha - 17h
BAR SOCIAL Piano-Bar - 18h
às 21h
BAR SOCIAL Osmar Barutti
Trio - 21h

9

11

BAR SOCIAL Piano-Bar - a
partir das 18h
SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição coletiva Leituras
Fotográficas - Caio Siqueira,
Fernando Vianna e Laura
Falzoni - 19h (abertura)

12

quinta-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição coletiva Leituras
Fotográficas - Caio Siqueira,
Fernando Vianna e Laura
Falzoni - 11h às 21h
BAR SOCIAL Piano-Bar - 18h
às 22h

BAR SOCIAL DJ - 22h
segunda-feira

CINEMA Adoráveis Mulheres
romance/drama - 10 anos
14h10, 17h10 e 20h10
BAR SOCIAL Chave do Coração
15h

ESPAÇO CULTURAL Encontro
Rádio CAP - 19h30

13

sexta-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição coletiva Leituras
Fotográficas - Caio Siqueira,
Fernando Vianna e Laura
Falzoni - 11h às 21h

16

segunda-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição coletiva Leituras
Fotográficas - Caio Siqueira,
Fernando Vianna e Laura Falzoni
11h às 21h

CINEMA 1917 - drama/
histórico/guerra - 14 anos
15h, 17h40 e 20h30

CINEMA Um Lindo Dia na
Vizinhança - biografia/drama
12 anos - 15h, 17h40 e 20h30

BAR SOCIAL Piano-Bar - 18h30
às 22h

BAR SOCIAL Chave do Coração
15h

BAR SOCIAL New Girls Trio
22h30

ESPAÇO CULTURAL Encontro
Rádio CAP - 19h30

14

17

quarta-feira

AUDITÓRIO Espetáculo Beatles
Juice - 20h30

BIBLIOTECA SOCIAL Palestra
e noite de autógrafos Wilson
Rondó Jr. - 19h
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10

segunda-feira

CINEMA Minha Irmã de Paris
drama - 12 anos - 15h, 17h40
e 20h30

5

sexta-feira

BAR SOCIAL Cláudio Samba e
MPB - 22h30

2

3

6

sábado

terça-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição coletiva Leituras
Fotográficas - Caio Siqueira,
Fernando Vianna e Laura
Falzoni - 11h às 21h

SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição coletiva Leituras
Fotográficas - Caio Siqueira,
Fernando Vianna e Laura Falzoni
11h às 21h

CINEMA Um Lindo Dia na
Vizinhança - biografia/drama
12 anos - 15h, 17h40 e 20h30

BOATE Conexão Cultural Por
um novo estilo de vida - papel
e função da criatividade e da
inovação - Regina Celia Faria
Amaro Giora - 17h

BAR SOCIAL Piano-Bar - a partir
das 18h30
BAR SOCIAL Cris Nunes Trio
22h30

15

BAR SOCIAL Piano-Bar - 18h
às 21h
BOATE Palestra High School
Maria Cristina Buchala e Rob
Schoen - 19h30
BAR SOCIAL Big Shot Blues - 21h

domingo

SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição coletiva Leituras
Fotográficas - Caio Siqueira,
Fernando Vianna e Laura
Falzoni - 11h às 21h

CINEMA 1917 - drama/
histórico/guerra - 14 anos
15h, 17h40 e 20h30

18

quarta-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição coletiva Leituras
Fotográficas - Caio Siqueira,
Fernando Vianna e Laura Falzoni
11h às 21h
BAR SOCIAL Piano-Bar - a partir
das 18h
AUDITÓRIO Espetáculo Altemar
Canta Sinatra - 20h30

19

quinta-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição coletiva Leituras
Fotográficas - Caio Siqueira,
Fernando Vianna e Laura Falzoni
11h às 21h
BAR SOCIAL Piano-Bar - 18h às
22h
BOATE Sunset Noite Paulistana
DJ Mancuso (abertura) - 20h30 e
Demônios da Garoa - 22h à 1h
BAR SOCIAL DJ - 22h

20

sexta-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição coletiva Leituras
Fotográficas - Caio Siqueira,
Fernando Vianna e Laura Falzoni
11h às 21h
CINEMA O Escândalo - biografia/
drama - 14 anos - 15h, 17h40 e
20h30
BAR SOCIAL Piano-Bar - 18h30
às 22h
BAR SOCIAL Banda Rocksy - 22h30

21

sábado

SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição coletiva Leituras
Fotográficas - Caio Siqueira,
Fernando Vianna e Laura Falzoni
11h às 21h
CINEMA Adoniran – Meu Nome
é João Rubinato - documentário/
biografia - 12 anos - 14h20 e 16h
CINEMA Cine Escolha O Estado
das Coisas - drama - 12 anos
17h40 e 20h30
BAR SOCIAL Piano-Bar - a partir
das 18h30
BAR SOCIAL Banda 3 Tons - 22h30

22

domingo

SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição coletiva Leituras
Fotográficas - Caio Siqueira,
Fernando Vianna e Laura Falzoni
11h às 21h (encerramento)
CINEMA O Escândalo - biografia/
drama - 14 anos - 15h, 17h40 e
20h30

23

segunda-feira

CINEMA Adoniran – Meu Nome
é João Rubinato - documentário/
biografia - 12 anos - 14h20 e 16h
BAR SOCIAL Chave do Coração
15h
CINEMA Cine Escolha O Estado
das Coisas - drama - 12 anos
17h40 e 20h30
ESPAÇO CULTURAL Encontro
Rádio CAP - 19h30

25

quarta-feira

BAR SOCIAL Piano-Bar - a partir
das 18h
SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição Tem Manga no CAP
Cassio Manga - 19h (abertura)
AUDITÓRIO Espetáculo Óperas no
Paulistano - A Flauta Mágica
20h30

26

terça-feira

BOATE Conexão Cultural
Envelheci! E agora? Com a
terapeuta ocupacional Mayara
Martins - 17h

CINEMA Quem Me Ama, Me Segue!
comédia - 14 anos - 14h20 e 16h
CINEMA Cine Escolha O Gênio e o
Louco - drama - 14 anos - 17h40 e
20h30

quinta-feira

BAR SOCIAL Piano-Bar - 18h às 22h
BIBLIOTECA SOCIAL Clube de
Leitura - 19h30
AUDITÓRIO Espetáculo Música no
Ar - Orquestra Murilo Alvarenga
20h30

sexta-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição Tem Manga no CAP
Cassio Manga - 11h às 21h

BAR SOCIAL Piano-Bar - 18h às
21h

CINEMA Jojo Rabbit - guerra/drama
14 anos - 15h, 17h40 e 20h30

BOATE Palestra Lei Geral da
Proteção de Dados (LGPD)
Claudia Giacomazi e Oscar
Antonangelo - 19h30

BAR SOCIAL Piano-Bar - 18h30 às
22h

BAR SOCIAL Triple Dealin - 21h

SALA DE ARTES PLÁSTICAS Exposição
Tem Manga no CAP - Cassio Manga
11h às 21h

BAR SOCIAL Banda Sunday - 22h30

SALA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição Tem Manga no CAP
Cassio Manga - 11h às 21h

27

sábado

BAR SOCIAL Piano-Bar - a partir das
18h30

BAR SOCIAL DJ - 22h

24

28

BAR SOCIAL Soul Storm - 22h30

29

domingo

SALA DE ARTES PLÁSTICAS Exposição
Tem Manga no CAP - Cassio Manga
11h às 21h (encerramento)
CINEMA Jojo Rabbit - guerra/drama
14 anos - 15h, 17h40 e 20h30

30

segunda-feira

CINEMA Quem Me Ama, Me Segue!
comédia - 14 anos - 14h20 e 16h
BAR SOCIAL Chave do Coração - 15h
CINEMA Cine Escolha O Gênio e o
Louco - drama - 14 anos - 17h40 e
20h30
ESPAÇO CULTURAL Encontro Rádio
CAP - 19h30

31

terça-feira

BOATE Conexão Cultural Danças
circulares com o professor Sergio
Galdino - 17h
BAR SOCIAL Piano-Bar - 18h às 21h
BAR SOCIAL David Kerr e Canastra
Trio - 21h

Confira a programação infantil
na página 47
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saúde

CORONAVÍRUS
Por Caio Rosenthal
Em 31/12/19, o escritório da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) na China foi informado sobre
o aparecimento de alguns casos de
pneumonia de causa desconhecida,
detectados na cidade de Wuhan, na
província de Hubei. Até o dia 2 de
janeiro de 2020, já havia 44 pacientes
com essa pneumonia e notificados
à OMS.
Em 7 de janeiro os chineses
identificaram um novo tipo
de coronavírus nas secreções
respiratórias daqueles doentes.
As autoridades vincularam o novo
surto à convivência de pessoas com
animais vivos silvestres, vendidos em
um mercado naquela cidade em 11
de janeiro. No dia seguinte, a China
compartilhou a sequência genética
(genoma) desse novo coronavírus
(2019-nCoV) para realização de
exames específicos e diagnóstico,
com outros centros e outros países.
E, em 13 de janeiro, a Tailândia
relatou o primeiro caso importado do
novo vírus. Uma nova pandemia de
coronavírus começou a se espalhar
pelo mundo.
O coronavírus pertence a uma grande
família de vírus, comum em diferentes
espécies de animais, como gatos,
morcegos, gados e camelos. No
homem, alguns bem conhecidos, são
causas frequentes de resfriados.
Em algumas situações, dado a grande
capacidade de recombinação e
mutação, esses vírus que circulam
entre os animais podem se adaptar
aos seres humanos, causando
doenças respiratórias de maior
ou menor gravidade e gigantescas
epidemias.
Em 2003 ocorreu a síndrome
respiratória aguda grave (Sars)
também na China, que foi transmitida
para mais de 24 países e causou 8.098
casos com 774 mortes. Atribuiu-se
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aos morcegos sua origem.
Em 2012, houve outro surto, a
Mers-CoV no Oriente Médio, causando
2.494 casos e 858 mortes, a maioria na
Arábia Saudita. Talvez esse vírus tenha
sido originado de dromedários.
Até o momento, presume-se que a
atual epidemia irá alcançar números
muito superiores, porém ainda faltam
dados essenciais para as projeções.
Os sintomas podem variar de leves
a graves, chegando até a óbito em
algumas situações. Febre, tosse,
espirros, dores no corpo e dificuldade
para respirar são os mais comuns. Em
pessoas idosas ou muito jovens, ou as
que apresentam algum rebaixamento
da imunidade, além de cardíacos,
diabéticos etc., os sintomas costumam
ser mais graves, levando à pneumonia
e até a insuficiência respiratória, tal
como ocorre com a influenza (gripe).
Baseado nas epidemias anteriores
(Mers e Sars), o período de incubação
pode variar entre dois e 14 dias após a
exposição do vírus.
Ainda não existe vacina contra
esse vírus, portanto, as medidas de
prevenção são fundamentais para
nossa proteção.
• Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz
e a boca com cotovelo flexionado na
direção da boca/nariz ou usar lenço
de papel descartável. Lavar as mãos
imediatamente.
• Evitar tocar na mucosa dos olhos,
nariz e boca.
• Estimular lavagem das mãos com
água e sabão e, na falta desses, usar
álcool gel.
• Descartar o lenço em lixeiras com
tampa e pedal.
• Manter os ambientes ventilados.
• Evitar aglomerações de pessoas em
locais pouco ventilados.
• Evitar contato com pessoas doentes.
Estima-se que, em média, um caso

confirmado, é capaz de infectar
outras 2,6 pessoas (média de 1,5 –
3,5).
Em termos comparativos, uma
pessoa com sarampo é capaz de
transmitir para outras 15 se não
estiverem devidamente imunizadas.
O controle da epidemia do 2019nCoV depende da eficácia e rapidez
das medidas a serem adotadas
e, na ausência de medicamentos
específicos e vacina, se baseia na
rápida detecção e isolamento dos
casos.
Ainda não se sabe se os casos
assintomáticos ou com sintomas
leves são tão eficientes em transmitir
quanto aqueles com apresentações
mais graves.
Com o avanço da ciência nos dias
de hoje, em contraponto com a
facilidade de disseminação global
de uma epidemia, estamos muito
mais protegidos e experientes do
que no passado, além do que ainda
poderemos, neste ano de 2020,
contar com uma vacina eficaz contra
o 2019-nCoV.
Caio Rosenthal
Médico Infectologista do Hospital do
Servidor Público Estadual

destaque

ESPORTES

tênis

PROFISSIONAIS RETORNAM
AO PAULISTANO
As quadras do Clube voltam a receber atletas
profissionais do Circuito Future Feminino de Tênis. O
torneio, oportunidade única para os fãs do esporte,
terá início em 15 de março, com participação de
talentos brasileiros e internacionais. Fique atento às
mídias sociais do CAP, que publicarão atualizações
sobre a programação.

Sócios poderão acompanhar
tenistas do circuito profissional
em ação no CAP

JARBAS ARATANGY
Após o começo dos torneios para sócios entre 19 e 39 anos, que já disputam partidas nas quadras do Clube, chega a vez do
tradicional Torneio Interno Infantojuvenil Jarbas Aratangy. A competição, que há décadas revela crianças e adolescentes para o
tênis, tem início marcado para 20 de março. As inscrições se encerram três dias antes. Informações na Secretaria do Tênis.
Patrocínio

ACESSE O SITE OFICIAL DO CLUBE

www.paulistano.org.br
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futebol

Jovens do Projeto Aladim, apoiado pelo CAP, participam de cerimônia

Crianças respeitam Hino Nacional

ABERTURA DO
CAMPEONATO INTERNO
Os jogadores das categorias de
base do Campeonato Interno de
Futebol estrearam na temporada
em tradicional festa de abertura.
Prestigiados por familiares e
amigos, os jovens participaram
de cerimônia que incluiu desfile,
juramento dos atletas e execução
do Hino Nacional, realizada pela
Banda do 2° Batalhão do Exército.
Após as festividades, os times das
categorias sub 7, sub 9 e sub 11
disputaram o Torneio Início.
Importante ressaltar que os
uniformes foram trocados por
cestas básicas, que totalizaram
duas toneladas de alimentos.
As doações, separadas por
voluntários do CAP do Bem, serão
encaminhadas a instituições
assistenciais.
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Maitê Traldi Molinari faz o juramento dos
atletas, entre a mãe, Marina, e o diretor
de Esportes Eduardo Saboya

Em 2020, equipes terão nomes de clubes
norte-americanos

Los Angeles Galaxy pronto para
iniciar a temporada
New York City entra em campo após desfile

A participação feminina
cresce a cada ano

Arquibancada lotada para
acompanhar evento

futebol

COMPRA | VENDA | RESTAURAÇÃO

Torneio Início teve jogos de três categorias

construiu-se arquibancada, toda em
cimento armado, com capacidade
para 700 pessoas. Abaixo dos
assentos, local para vestiário
que comportaria 100 atletas,
salas de massagens e banhos de
luz, seção de inspeção médica e
departamento de educação física.
Ainda antes do término da década
de O
1920,
o Paulistano
investiu
na
tempo
é nosso bem
mais valioso.
Ea
faixa
entre a entende
piscina eoovalor
frontão
da como
Sollotempo
do tempo
pelotanenhuma
basca. Uma
quadra
de tênis,
outra
empresa.
Somos
especialistas
em diversas
relógios e
joias de altíssima
ali
utilizada para
atividades,
qualidade.
recebeu cobertura e concluiu-se um
ginásio poliesportivo, incentivando
Um
lugarde
onde
colecionadores,
práticas
ginásticas,
basqueteconhecedores
e
e entusiastas vão encontrar profissionais
vôlei, por exemplo.

Patronos preparados para ano de dedicação

igualmente apaixonados pelo assunto.

Banda do 2° Batalhão do Exército

Modelos novos, antigos, e raridades feitas
pelas marcas mais conceituadas do mundo,
como: Audemars Piguet, Cartier, IWC, Jaeger
Le Coultre, Hublot, Patek Philippe, Rolex,
entre outras.

Se você deseja vender, trocar, comprar ou
restaurar um relógio especial, entre em
contato e agende uma visita.

Duelo entre Orlando City e Real Salt Lake
Patrocínio

Material Esportivo
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Tel: (11) 3079-9170 | 3167-3422
Whatsapp: 97486-6918
Site: www.sollotempo.com.br
Instagram: @sollotempo
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basquete

Fried é atração para pequenos torcedores

Fotos: Wilian Oliveira/Foto Atleta

Bateria da Vai-Vai conduz festa no ginásio

FAMÍLIA
PAULISTANO
Com mais de uma década de participação ininterrupta em
competições profissionais de basquete, o Paulistano se firma
como referência da modalidade. No período, o Ginásio Antônio
Prado Júnior se tornou ponto de encontro entre famílias, amigos
e fãs do esporte, que comparecem não apenas pelos jogos, mas
também pela comunidade que se criou.
As duas últimas partidas marcadas para o ginásio antes dos
playoffs serão contra o Pinheiros, em 26 de março, e contra o
Corinthians, em 4 de abril. Programe-se para torcer pelo CAP.

Diretor Carlos Neves entrega homenagem a Eddy,
recordista de jogos com a camisa do CAP

Após apresentação na quadra, grupo de dança do
Paulistano fotografa com Fried

Lena Fontes, Patricia e Lucca Fontes
Bonanato com o mascote do Clube

Patrocínio
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Jorge Kugelmas, Fried e Beta Nogueira

esportes

esgrima

REFORMA DA
PISCINA OLÍMPICA
Em fevereiro, a Diretoria de Esportes organizou reunião
para esclarecer questões sobre reforma da piscina
olímpica. Na ocasião, explicou-se que a ideia atual
é fechar o espaço entre junho e agosto, quando a
frequência cai. O Paulistano estuda soluções para tornar
o impacto da interdição o menor possível.
Após o período, associados e atletas poderão utilizar
uma piscina totalmente moderna, equivalente às que
recebem as principais competições do mundo. Além
disso, será trocado o sistema de purificação da água,
que hoje é baseado em cloro e pode causar desconforto
aos atletas, por um que utiliza ionização. O sistema de
aquecimento também deve ser atualizado.
A obra é resultado de mais uma parceria entre o
Paulistano e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O
CAP teve novos projetos aprovados pela entidade, que
financia iniciativas para formação de atletas. Do total
aproximado de R$ 3,6 milhões aprovados pelo CBC,
cerca de R$ 2,8 milhões serão encaminhados à piscina.
Como contrapartida, o Paulistano seguirá, como faz
desde 2017, cedendo espaços para a realização de
competições de judô, esgrima e basquete, eventos de
importância para a fomentação do esporte nacional.
“São torneios de equipes amadoras, para jovens até 21
anos, já que o CBC tem como objetivo a formação de
atletas”, detalha Carlos Neves, diretor de Esportes. Em
campeonatos realizados fora do Estado de São Paulo,
custos como transporte, hospedagem, alimentação e
arbitragem são suportados pelo CBC.

Mestres Ricardo Ferrazzi e Régis Trois de Avila com jovens convocados

PAN-AMERICANO
A Confederação Brasileira de Esgrima realizou a inscrição dos atletas que
formam a equipe nacional para o Pan-Americano Cadete e Juvenil, em
San Salvador. Nada menos que 15 jovens do Paulistano estão na lista.
Victória Vizeu, Ginevra Giordano, Giorgia Giordano e Renata Zettermann,
da espada, Carolina Brecheret, Maria Luiza Murray, Ricardo Pacheco e
Rafael Tomino, do florete, e Pietra Chierighini, Luiza Lee, Renato Saliba,
Fabio Salles, Enzo Bergamo, Fernando Fachini e Rafael Lee, do sabre,
foram chamados para defender o Brasil na competição continental.

Piscina olímpica será modernizada em 2020
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corrida

DÉCIMA PROVA E
VITÓRIA EM ESTREIA
A sócia Daniela Frizzo viveu experiências diferentes em provas
organizadas na Flórida, Estados Unidos, em janeiro. Primeiro, disputou
a maratona da Disney, com a qual tem longa história. “Foi a décima vez
que larguei e posso dizer que me emocionei pela décima vez”, revela.
Uma semana depois, estreou na Florida Cup Run e garantiu o primeiro
lugar de sua categoria.
O percurso de 42 km já faz parte da tradição de início de ano de
Daniela Frizzo. Em 2020, como nas últimas temporadas, contou com a
companhia do marido, Marcelo Mello. “Minha família toda veio torcer
mais uma vez, meus sobrinhos fizeram questão de ficar um dia a mais
para nos ver correndo”,
conta. “Nos últimos
metros, carreguei meu
filho no colo e cruzei a
linha. No final, a Disney
também deu um kit
para ele, com medalha,
orelha do Mickey, como
se fosse um corredor”,
concluiu. Nos passos dos
pais, Eduardo, de 4 anos,
também participou de
sua própria corrida,
para crianças, pela
segunda vez.

jiu-jítsu
INTERCÂMBIO
A turma do jiu-jítsu
do Paulistano recebeu
praticantes de Pinheiros e
Paineiras para a troca de
ensinamentos e a integração
entre atletas da modalidade.

Evento trabalha união entre praticantes
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Roberto e Tatiana Ganme

Uma semana depois, convidada pelos amigos e
sócios Roberto e Tatiana Ganme, Daniela acrescentou
a Florida Cup Run em seu calendário. “Apesar de
não treinar corrida há uns cinco anos, resolvi ver se
realmente o corpo tem memória. Corri em ritmo mais
rápido, o máximo que conseguiria sem parar no meio”,
descreve. Após disputas acirradas e ultrapassagens
nos metros finais, a surpresa da vitória na categoria.
“Vieram me entrevistar e perguntei minha posição
final. Responderam que havia ganhado e não acreditei,
fiquei superfeliz”, detalha a atleta, que correu 5 km
em 23 minutos. Tatiana Ganme, com 26 minutos,
também somou bom resultado, com a sexta colocação.
“Agradeço muito a Tati e ao Beto, que me incentivaram
e me deram todo o carinho e apoio”, finaliza.

xadrez

Cristiana Fiusa Carneiro e Paulo Striker

Enxadristas de mais um Torneio Interno

INTERNO
O grupo sênior de xadrez disputou Torneio Interno, seguido
por almoço de confraternização. Paulo Francisco Alexandre
Striker saiu vitorioso de forma invicta, com segundo lugar
para Samy Storch e terceiro, para Luiz Eduardo Carvalho
Junqueira Machado.
Angelita Habr Gama, Carlos Octavio Lacombe, Cyro
Fessel Fazzio, Francisco Gastão Luppi Castro Filho, Gabriel
Fernando Cox Villela, Gemma Carrieri Bohemio, Joaquim
José Gama Rodrigues, Hans Freudenthal, Lucia de Azevedo
M. Fidelis Lucchesi, Maria Christina Carvalho Taveira, Mario
de Fiori, Nino Saibene e Pedro Luís de Campos Vergueiro
foram os outros participantes.

IRT DA HEBRAICA
Os sócios Paulo Francisco Alexandre Striker e
Cristiana Fiusa Carneiro participaram do IRT da
Hebraica representando o CAP. Striker conta que
foi uma rica experiência, sua estreia em um torneio
válido para rating FIDE, com partidas pensadas. Este
tipo de competição é muito interessante, uma vez
que o participante pode enfrentar jogadores de
idades variadas, de outras cidades e Estados.

DESAFIO DO MÊS
Na partida, duelo entre Bárczay, com as brancas, e
Orendi, com as pretas, em Budapeste, Hungria, 1960.
As pretas conseguem arrematar a partida com elegante
combinação, repleta de cálculos de variantes. Consegue
encontrar as jogadas? Resposta na página 59.
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badminton
NACIONAL
Os jovens atletas do Paulistano destacaram-se novamente na primeira
etapa do Nacional de Badminton, em Lauro de Freitas, Bahia.
Aline Miyabara conseguiu duas medalhas de ouro: nas duplas, sub 17
A, com Sofia Alonso, do Pinheiros, e nas duplas mistas, sub 19 B, com
Rafael Kimura, do CAP. A atleta ainda obteve um bronze, em simples,
sub 17 A. Nas mistas, sub 19 B, prata para Yanni Moretti, do Paulistano,
e Evelly Gomes, de Ubatuba. Moretti e Kimura também trouxeram um
bronze, nas duplas, sub 19 B.
Eder Cruz, Luiz Martínez, Lucca Trovareli e Vítor Dai completaram a
delegação no campeonato.
Paulistano começou temporada com bons resultados na Bahia

ciclismo
DOIS PASSEIOS EM MARÇO
A turma da mountain bike do Paulistano já
fez o primeiro passeio do ano, em Itupeva.
Em março, dois pedais estão programados,
ambos com cerca de 40 km de percurso e
com exigência de níveis moderados, tanto
em técnica como em preparo físico. Em 7
de março, o grupo completará trajeto entre
Joanópolis e São Francisco Xavier. No dia 28,
irão pedalar entre Jundiaí e Atibaia.
As viagens oferecem transporte, com
saída e retorno para o Clube, além de
acompanhamento e apoio de profissionais.
Inscrições e informações sobre pagamento, na
Secretaria de Esportes.
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Os ciclistas do primeiro passeio de 2020

ginástica integrativa
Envelhecimento ativo

Aulas ao som de músicas que animam as associadas

SAÚDE E BEM-ESTAR
A ginástica integrativa do Paulistano tem como objetivo
proporcionar melhoria na qualidade de vida. Recorre a
diversas técnicas corporais contemporâneas e exercícios
terapêuticos, para integrar corpo e mente. Permite evolução do
condicionamento físico, aumento do fortalecimento muscular,
estimulação à consciência corporal, reeducação postural,
trabalha o equilíbrio, a coordenação e a agilidade. Com essa
abordagem, é possível observar, benefícios como alívio das dores
musculares e das articulações e redução do estresse e
da ansiedade.
O curso enfatiza ainda a integração social e o autoconhecimento
dentro da educação holística, resultando no prazer em praticar
uma atividade física.
Venha conhecer e superar seus limites. As aulas acontecem às
terças e quintas-feiras, às 15h, na Sala Multiuso.

Nos últimos anos, no Brasil, pôde-se observar o
desenvolvimento sistemático de um processo de
envelhecimento populacional. De acordo com
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em 2009, 11,3% da população brasileira
era composta por idosos, e estima-se que, no ano
de 2050, este número ultrapasse os 64 milhões,
representando mais de 22% da população. O
aumento evidencia a necessidade de intervenções
que assegurem a integração progressiva e
equilibrada dos idosos na sociedade, buscando
preservar a qualidade, o significado e o direito à vida
nas idades avançadas.
Para que as pessoas possam vivenciar um
envelhecimento bem-sucedido, é fundamental
construir a melhor relação possível entre
quantidade e qualidade de vida. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) definiu o termo
“envelhecimento ativo” como processo de
otimização das oportunidades de saúde,
participação e segurança, para expressar o decurso
de conquista do envelhecimento como experiência
positiva. O indivíduo idoso consegue chegar aos
80 ou 90 anos, mas não consegue evitar os efeitos
do envelhecimento natural. Esses traduzem-se em
alterações físico-funcionais como fraqueza muscular,
alterações no equilíbrio e no balanço e modificações
na mobilidade, levando a um aumento do risco de
quedas, depressão e hospitalizações.
Estudos demonstram que os exercícios físicos
possuem papel importante na vida de pessoas
idosas. Quando praticados de forma sistemática,
somados a outros hábitos saudáveis como
alimentação, lazer e cultura, aumentam a
expectativa de vida, bem como a qualidade desta.
E, para que o exercício físico regular tenha os
efeitos esperados, a aplicação de estímulos deve
ser adequada, sendo supervisionada por um
profissional. A ginástica integrativa é excelente
exemplo, com resultados comprovados nas
últimas décadas.

Curso enfatiza exercícios, integração social e autoconhecimento

Resposta do problema da página 57: 1 - ...Txf4! Possibilidades: A) Se 2 - Txd3, De1+, 3 - Txe1, Txe1++; B) Se 2 - Dxd3, Cxf2,
3 - Cxf2, Bxf2+, 4 - Rf1, Bc5+, 5 - Df3, De2++; C) Se 2 - Dxd3, Cxf2, 3 - Cxf2, Bxf2+, 4 - Rh2, Th4+, ganhando a dama; D) Se
2 - Dxf4, Bd6!, 3 - Dd2, Bh2++; E) Se 2 - Dxf4, Bd6!, 3 - Dxg4, Dxg4, 4 - Txd3, Df4!, 5 - Tcd1, Dh2+, 6 - Rf1, Dxh1++.

59

judô

trekking
HUMANATERRA
Em uma realidade cada vez mais urbana, o sítio Humanaterra se propõe
a apresentar os ciclos naturais e mostrar como cada um faz parte
indissociável desses. O local, destino do primeiro trekking kids do ano,
é centro de referência na educação para sustentabilidade, por meio do
estudo e prática.
O passeio ocorrerá no sábado, 21 de março. As crianças serão
recepcionadas com café da manhã, antes de atividades como trilhas,
dinâmicas de sensibilização e interação com a floresta, tobolama e banho
de lago. Na sequência,
almoço e mais brincadeiras,
que, além de divertir,
abordarão o espírito coletivo
e os hábitos dos animais.
Antes do retorno ao Clube,
lanche.
Informações e inscrições
Secretaria de Esportes
Pagamento até 13 de março

PASSA QUATRO
O grupo do trekking visitará a Pousada das
Pedras, em Passa Quatro. Localizada no sul
de Minas, a cidade preserva seus casarões
de arquitetura eclética, que revelam o modo
de vida do princípio do século XX. Também
oferece atrativos naturais, como picos,
cachoeiras e parques.
O ônibus sairá do Clube às 20h de 22 de
maio, sexta-feira. No sábado, após o café da
manhã, caminhada de 3 km até a Cachoeira
do Quilombo, onde há queda d'água e um poço para banho. Outra atração
será a visita ao ingazeiro, árvore que pode atingir até 15 metros de altura. São
necessárias cinco pessoas para abraçar seu tronco. Após o almoço com comidas
típicas da região, passeio para conhecer os casarões antigos da cidade.
No domingo, dia 24, após o café da manhã, todos partirão em Maria Fumaça, da
Estação Central de Passa Quatro até a Estação Cel. Fulgêncio. Os sócios visitarão
túnel inaugurado por D. Pedro II em 1884, palco de duas revoluções: 1930 e 1932.
Antes do retorno a São Paulo, mais um almoço com delícias mineiras.
A viagem pode ser paga em três parcelas, com primeiro vencimento para 31
de março.
Inscrições e informações na Secretaria de Esportes.
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Kenia Astrom, medalhista de bronze

EXCELENTE
INÍCIO DE ANO
A equipe do Paulistano se destacou
no Meeting Nacional Sub 18 e Sub 21,
primeira competição do judô em 2020.
No evento, os
oito melhores de
cada categoria
se habilitaram a
compor a seleção
brasileira de base. A
delegação do Clube,
sob a orientação
dos técnicos Marcos
Dagnino e Rainner
Ociscki, conseguiu
classificar cinco de
seus atletas de alto
rendimento.
Os melhores alvirrubros na competição
foram Eliseu Leme, 66 kg, sub 21, Natália
Barreto, 52 kg, sub 18, Kenia Astrom, 57
kg, sub 21, e Vitória Netto, 70 kg, sub
21, medalhistas de bronze, e Gabriel
Bondezan, 81 kg, sub 18, quinto colocado.

Vitória Netto, destaque da
categoria 70 kg

contratos
NOME

CNPJ / CPF

DESCRIÇÃO

VALOR

VIGÊNCIA

ALEJANDRO JAVIER LOPEZ JERICO

28.008.636/0001-07

Aditivo: prorrogação de prazo dos serviços
para ministrar aulas de Musicalização Infantil
e Violão

70% do valor
recebido

30/12/19 a
31/12/20

ANDERSON BARBOSA GOMES

24.222.115/0001-99

Aditivo: aulas de Dança Livre

70% do valor 70%
recebido bido

29/12/19 a
29/12/20

APLICADORA SANTANA EIRELI

13.689.213/0001-14

Prestação de serviços para restauração do piso
do Salão de Festas

R$ 17.000,00

21/1/ a 21/2/20

CELSO MASSAITI WATANABE

21.981.144/0001-46

Aditivo: ministrar aulas de Pilates

70% do valor
recebido

28/12/19 a
31/12/20

CORPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA
INFORMÁTICA LTDA

07.578.444/0001-58

Prestação de serviços para disponibilização de
recursos para service desk

R$ 40.000,00

13/1 a 13/5/20

CRISTIANA FIUSA CARNEIRO

31.114.137/0001-09

Aditivo: ministrar aulas de Xadrez para a 3ª
idade

R$ 871,35

30/12/19 a
31/12/20

DEMOLIDORA SÃO BENTO LTDA

55.827.604/0001-06

Prestação de serviços para demolição de 4 escadas de concreto no 5º andar do Prédio Novo

R$ 43.500,00

5/12/19 a 5/1/20

DEMOLIDORA SÃO BENTO LTDA

55.827.604/0001-06

Prestação de serviços para escarificação de 33
pilares no 5º andar do Prédio Novo

R$ 20.790,00

5/12/19 a 5/3/20

EVANY BETTINE DE ALMEIDA

24.223.689/0001-81

Aditivo: aulas em grupos para associados

70% do valor
recebido

15/12/19 a
31/12/20

FELIPE G. SANDER TECNOLOGIA ME

15.798.728/0001-88

Digitalização de documentos textuais impressos, encadernados, estatutos, regimentos
internos, regulamentos e Revista

R$ 2.532,00

6/11/19 a 6/1/20

FM8 INFINITY & DESIGN SOLUÇÕES PARA
COMUNICAÇÃO LTDA

14.723.947/0001-35

Aditivo: revisão de valores e prorrogação de
prazo da prestação de serviços de comunicação digital que integram software GM7 signage
para administração do conteúdo

R$ 15.400,00

20/11/19 a
19/11/22

GEOVANE FERREIRA MACIEL CAVALCANTI
DE ALBUQUERQUE

19.777.276/0001-09

Aditivo: revisão de valores e prorrogação de
prazo dos serviços para ministrar curso de
Teatro

R$ 3.098,10

31/12/19 a
31/12/20

GM7 TRADE & MARKETING LTDA

06.257.933/0001-45

Prestação de serviço de comunicação corporativa por meio de solução digital com fornecimento de tela 55

R$ 2.200,00

30/12/19 a
31/12/20

LIDIA CRISTINA CASTILHO MENDES

15.268.771/0001-31

Aditivo: curso de Yoga para associados

R$ 3.745,60

29/12/19 a
31/12/20

LILIAN MARIA AUGUSTO CATALDI

17.209.205/0001-84

Aditivo: revisão de valores e prorrogação de
prazo dos serviços de lavanderia

C. demanda

1º/10/19 a
1º/10/20

LINK IT SOLUTION LTDA

24.173.545/0001-68

Aditivo: prorrogação de prazo dos serviços de
retrofit com instalação de novos componentes
e desinstalação dos existentes quando necessário para a estrutura de cabeamento de rede

R$ 80.165,00

16/12/19 a 16/3/20

LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA

50.583.426/0001-93

Aditivo: revisão de valores e prorrogação de
prazo da assistência técnica em equipamentos
de acesso e relógio de ponto de empregados

R$ 1.886,00

1º/11/19 a
31/10/20

LOURDES PALHAS MARCHESIN-ME

26.040.716/0001-06

Aditivo: assessoria em projetos esportivos

R$ 3.500,00

31/12/19 a
31/12/20

P. BAROUKH PRODUÇÕES

05.087.187/0001-26

Aditivo: produção de 41 clipes de programação
e de três vinhetas para o Cinema

C. tabela mensal

31/12/19 a
31/12/20

ROBERTO CANDELORI

22.176.704/0001-52

Aditivo: ministrar aulas de Atualização Cultural

70% dos valor
recebido

28/12/19 a
31/12/20

S. R. LEMES DA CRUZ

18.295.019/0001-78

Prestação de serviços técnicos de manutenção
para limpeza de coifas e dutos de exaustão

R$ 8.000,00

1º/9/19 a 1º/9/20

SILVIA RIBEIRO PEREIRA

21.795.171/0001-24

Aditivo: revisão de valores e prorrogação
de prazo dos serviços para ministrar aula de
Teatro

R$ 3.098,10

31/12/19 a
31/12/20

SUZANA ANDERSEN DANÇAS E PILATES
LTDA

21.302.291/0001-42

Aditivo: prorrogação de prazo dos serviços
para ministrar aulas de Dança

70% do valor
recebido

29/12/19 a
31/12/20

TELESUL SISTEMAS LTDA

04.260.870/0001-50

R$ 2.735,51
Aditivo: revisão dos valores e prorrogação de
prazo da prestação de serviços para aumento
de equipamentos para gerenciamento de infraestrutura e atendimento on-site de equipamentos e sistemas do sinal Wi-Fi do CAP

1º/1/19 a 31/12/21

WAGNER VARELA NEVES

21.973.579/0001-49

Aditivo: ministrar aulas de Pilates

28/12/19 a
31/12/20

70% do valor
recebido

16 contratos assinados com empresas distintas referentes a apresentações musicais no Bar Social
(detalhes dos contratos estão disponíveis em Suprimentos CAP)				

1º a 31/3/20

61

Murillo Pessoa

memória

Fotos Centro Pró-Memória

A NOVA SEDE
A década de 1950 pode ser
considerada um símbolo da série
Memória e Transformações, que relata
capítulos da evolução patrimonial do
Paulistano. A construção do prédio
da sede atual promoveu revolução
arquitetônica no Clube, impulsionado,
mais uma vez, à frente de um
movimento vanguardista
A Sede concluída em 1957

T

rinta anos após a chegada
do CAP ao Jardim América,
sua Diretoria, ainda liderada
por Antônio Prado Júnior, decidiu
que havia chegado o momento de
levar o Paulistano a uma nova era.
O caminho do Clube à modernidade
seria marcado pela construção
de outra sede, imponente, com
estrutura para suportar a expansão
acelerada no número de integrantes

do quadro de associados.
O Paulistano promoveu muitas
atividades para celebrar seu
cinquentenário. Entre elas, na manhã
de 29 de dezembro de 1950, cerimônia
acompanhou a operação que cravou
estacas de concreto responsáveis por
sustentar o bloco de fundação do
prédio. Além de diretores, conselheiros
e sócios, Gregori Warchavchik,
renomado arquiteto autor do projeto,

Cerimônia que apresentou prédio a associados em 16 de outubro de 1957
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estava presente.
Durante os anos seguintes,
entretanto, a conclusão do plano
mostrou-se um desafio para a
Diretoria e associados. A partir
de 1954, quando Luiz Oliveira de
Barros assumiu o posto de Prado
Júnior na Presidência, outras
medidas foram adotadas para a
viabilização da obra.
Em comunicado emitido em
novembro de 1955, Barros foi
franco: “Sabemos que tanto aos
mais assíduos, como aos poucos
frequentadores, não passou
despercebido o andamento
monótono das obras da nova
sede. A impaciência de muitos
chegou algumas vezes a nós
traduzida pela pergunta: mas
não sai mais a nova sede?”. Na
sequência do documento, divulgou
a proposta para o financiamento
da construção, em moldes que
lembraram a transferência do CAP
ao Jardim América. “Resolveu
então a Diretoria apelar para a

mesma solução adotada em 1916.
Valer-se do espírito de solidariedade
dos sócios, oferecendo-lhes a
oportunidade de mais uma vez
cooperarem para o engrandecimento
do Paulistano”, continuou. No
impresso, anunciava-se o lançamento
de apólices para a conclusão da sede.
A joia, exigida para a entrada de
novos sócios, também era substituída
pelas apólices.
Com dificuldade, o Paulistano venceu
mais um obstáculo em sua trajetória
e, dois anos depois, inaugurava
sua nova sede. Recepção ocorreu
em 16 de outubro e baile de gala,
em 18 de outubro de 1957. Todos
se encantaram com os luxuosos e
espaçosos ambientes e a icônica
piscina, até hoje marcas registradas
do CAP.
Na semana seguinte, O Estado de S.
Paulo publicou longo texto sobre o
sonho, finalmente realizado. Destaca-se o trecho: “Vê-se, portanto,
que o Paulistano possui todas as
credenciais para, depois de mais de
meio século de uma existência toda
de brilho e de utilidade, regojizar-se com o fato de que acaba de

Clube publicou anúncio em jornais para divulgar a finalização das obras

marcar mais uma etapa no seu
desenvolvimento, que é, também, o
desenvolvimento de São Paulo. Mas
essa etapa para um clube que tem
tido como lema ir sempre diante e
para cima certamente não é para
ele um ponto de chegada, o final
de uma fase em que possa e deva
parar. Não. É um ponto de partida,
o marco inicial de uma nova fase,

na qual já estão contidos os germes
para os desdobramentos de outras
fases, em progressiva continuidade”.
O CAP avançava e deixava o tempo
de sua sede antiga para trás. Poucos
meses depois, o charmoso casarão
seria demolido, cedendo espaço
ao Ginásio Antônio Prado Júnior. A
obra será tema de outro capítulo de
Memória e Transformações.

A piscina, toda iluminada, foi atração no baile de inauguração

A construção da piscina social exigiu diversos cuidados especiais
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diretoria
MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Renato Vasconcellos de Arruda
Vice-Presidente: Rubens Alves
1º Secretário: Alexandre Santos de Carvalho
2º Secretário: Gustavo Lian Branco Martins
COMISSÃO DE APOIO JURÍDICO AO CONSELHO DELIBERATIVO
José Rogério Cruz e Tucci (Presidente), Aloísio Lacerda Medeiros,
Cid Flaquer Scartezzini Filho, Ricardo Cavalcanti de Albuquerque
e Otávio Augusto de Almeida Toledo
DIRETORIA
Presidente: Paulo Cesar Mario Movizzo
Vice-Presidente: Gil Ferrari Bacos
Vice-Presidente: Rogério Borges de Castro
Vice-Presidente: Sylvio Francisco Antunes Filho
1º Secretário: Eder do Lago Mendes Ferreira
2º Secretário: Paulo do Amaral Souza
3º Secretário: Sylas Kok Ribeiro
4ª Secretária: Claudia Fabiana Giacomazi
1º Diretor Financeiro: José Alberto Soler Bezerra
2º Diretor Financeiro: Nelson Cattini Maluf Nicolau
1º Diretor de Esportes: Carlos Augusto Neves
2º Diretor de Esportes: Eduardo Vianna Saboya Salles
3º Diretor de Esportes: Galba de Farias Couto
4º Diretor de Esportes: Roberto Campos Vergueiro de Almeida
1ª Diretora Social: Ana Maria Leão Wey
2º Diretor Social: Milton Barbosa Júnior
1ª Diretora Cultural: Renata Julianelli Arilho
2º Diretor Cultural: Rogério Teixeira Leite Matarazzo
1º Diretor do Patrimônio: Alvaro do Couto Rosa Neto
2º Diretor do Patrimônio: Marcos Taunay Berrettini
1º Diretor Administrativo: Fernando Hauptmann
2º Diretor Administrativo: Fernando Behn Aguiar
Diretora de Bares e Restaurantes: Maria Aparecida D’Auria Parra
Diretor de Comunicação e Relações Institucionais: Marcelo
Domingues de Oliveira Belleza
Diretor de Informática: Carlos Alberto Herédia Pereira
Diretor de Marketing: Claudio Monteiro da Costa
Diretor de Planejamento e Auditoria: Eduardo Magalhães
Khouri
Diretor de Suprimentos: Horácio Tanze Filho
Diretor de Sustentabilidade: André Corsi Rodrigues
CONSULTOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA: João Francisco de
Barros Prisco Paraíso
CONSULTOR JURÍDICO: Alexandre Calafiori de Natal
OUVIDORA: Myriam Beatrice Fernandes
CONSELHO FISCAL
Efetivos: Celso Bueno Doria (Presidente), Luiz Henrique Tibiriçá
Ramos e Walter Gobbato
Suplentes: Bruno Machado Ferla, José Américo Perez Huertas e
Reynaldo Smith de Vasconcellos Neto
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
José Eugenio do Amaral Souza (Presidente), Alvaro Augusto
Fonseca de Arruda (Secretário), Antonio De Franco Netto, Celso
Laet de Toledo Cesar, Cezar Giuliano Netto, Edgard de Oliveira
Santos Cardoso, José de Arruda Silveira Filho, Luiz Augusto
Garaldi de Almeida, Marco Antonio Martignoni e Nelson
Alessandri
COMISSÃO JURÍDICA
Sérgio de Mendonça Jeannetti (Presidente), Francisco Focaccia
Neto (Vice-Presidente), Antonio Garbelini Junior (Secretário),
Ademir de Carvalho Benedito, Fernando Ruiz de Almeida Prado,
Frederico Antonio O. de Rezende, Manoel Luiz Ribeiro, Marco
Antonio Marques da Silva, Paulo Alcides Amaral Salles, Rogério
Murillo Pereira Cimino e Walter José de Brito Marini
CONSULTOR ESPECIAL DA DIRETORIA PARA ASSUNTOS
ESTATUTÁRIOS
Ricardo Cavalcanti de Albuquerque
CONSULTOR ESPECIAL DA DIRETORIA
José Rubens de Lima Figueiredo Júnior
COMISSÃO 120 ANOS DO CAP
Paulo Cesar Mario Movizzo, Gil Ferrari Bacos, Rogério Borges
de Castro, Sylvio Francisco Antunes Filho, Ricardo Cavalcanti de
Albuquerque, Eder do Lago Mendes Ferreira, Claudio Monteiro
da Costa, Eduardo Vianna Saboya Salles, João Francisco de Barros
Prisco Paraíso, Marcelo Domingues de Oliveira Belleza e Ricardo
de Almeida Gomes Cardim
COMISSÃO DE NORMATIZAÇÃO
Maria Christina Horta de Araujo e Rocha Ferreira (Presidente),
Beatriz Maria de Castro Oliveira, Geraldo Santamaria Filho, Luiz
Alberto Moraes Chaib, Maria José Nascimento Corrêa e Mario
Francisco Teixeira da Silva
COMISSÃO DE SEGURANÇA
Fernando Hauptmann (Presidente), Eduardo Brotero Pereira de
Castro, Fernando Behn Aguiar, Guilherme José Killingsworth, José
de Godoy Pereira Neto e Luis Guilherme Brandão Pinheiro
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COMISSÃO ESPECIAL DE ATLETAS
Galba de Farias Couto (Presidente), Carlos Eduardo Ferro, Marina
Lorenzi Monteiro de Araujo, Paulo Alexandre Guimarães Torres e
Paulo Sevciuc
COMITÊ DE EVENTOS
Felício Borzani Neto e Heloisa Silveira Bello de Barros
COMITÊ DE TI
Haroldo Martini de Oliveira Hoffmann, Lisias Lauretti e Luiz
Roberto Parenti Amato
DEPARTAMENTO INFANTOJUVENIL
Alaide Helena Taddeo Conde, Ana Carolina Gulo Calafiori de Natal,
Maria Gabriela Sallorenzo e Roberta Matheus Nogueira
DIRETORES PLANTONISTAS
Fábio Eduardo Pimentel Pileggi, Francisco Montano Filho, Mario
Carlos Ottobrini Costa e Newton Montini Júnior
ASSESSORES DA DIRETORIA
Administrativa: Alexandre Saad Feres Lima Pompeo (Dep.
Médico), Hellen Tatiana Merary Afonso Gusmão (Sauna Feminina),
João Antonio Helou Filho (Sauna Masculina) e Lúcia Helena
Guedes Paschoal (Salão de Beleza)
Bares e Restaurantes: Clovis Petroni Junior
Cultural: Isabela Giglio de Lima Figueiredo (Sócia Responsável pelo
Recanto Infantil), Adélène Virginia Lasalvia (Teatro Experimental),
André Luiz Pompeia Sturm (Cinema), Carlos Eduardo de S.
Cornacchione (Clube da Leitura), Daniel Paixão Lian (Rádio), Esther
Fenemberg Angrisani e Giselda Penteado Di Guglielmo (Assessoras
Especiais), Heloisa Silveira Bello de Barros (Oficina Literária), Isabel
Lacaz Martins (Artes Plásticas), Ligia Nazareth Baptista C. Fogaça
Lage (Grupo de Teatro do CAP), Maria Angélica Royo (Biblioteca),
Maria José Nascimento Corrêa e Patricia Maria Egydio Piza Fontes
(Exposições Arquitetura), Myriam Beatrice Fernanandes (Artes
Plásticas), Oscarlina Bandiera de Oliveira Santos (História da Arte),
Raquel Nepomuceno Alessandri (Conexão Cultural), Rita de Cassia
de Medeiros Garcia (Coral) e Sérgio Antonio Jean Scaff (Artes
Plásticas)
Marketing: Luis Leonardo Loconte Ferrari
Patrimônio: Cláudio Vieira de Campos Helu
Social: Adriana Dalcin Braulio Lopes (Sunset), Armando Ferla (Salão
de Jogos), Caio Fava Focaccia (Baladas), Carmen Gimenez Moreira
(Relações Públicas), Clovis Xavier de Toledo Piza e Sergio Benedito
Bonadio (Talentos/Karaoke), Eduardo Machado Pereira Lima
(Shows/Eventos), Elisabeth Leão Wey (Layout/Redação/Criação),
Felício Borzani Neto (Bar Social), Mariana Machado Borges Boulos
e Priscila de Toledo Orlandi (Brinquedoteca/Parquinho) e Paula
Esteves Sant’Anna (Decoração)
Comissão de Suporte à Diretoria Social: Anna Maria Lucchesi
Savelli, Geraldo Santamaria Filho, Guilherme Octavio P. Dassie G.
Teixeira, Rafael Yazbek Lunardelli e Rosana Porto Rebane
Suprimentos: Maximiliano Nogueira Garcia
Sustentabilidade: Claudia Bello Severo Leite, Elisa Beatriz
Homen de Mello, José Henrique Domingos Ruiz, Luciano Martins
Costa, Luis Guilherme Abreu Sampaio de Souza, Maria Gabriela
Sallorenzo e Paulo Roberto Guazzelli de Freitas Pinto
SÓCIOS RESPONSÁVEIS POR MODALIDADE ESPORTIVA
Aerobike – Paulo Franco da Cunha; Aquanástica – Maria Júlia
Kovacs; Badminton – Daniel Matias de Araújo e Nicolas Patrick
Marie de Salles Hue; Ballet Fitness – Claudia Regina Pereira
Farina; Basquete – Alexandre Calafiori de Natal e Silas Grassi;
Beach Tennis – Rodrigo de Mesquita Pereira; Boxe – André Corsi
Rodrigues; Ciclismo – Paulo Franco da Cunha; Corrida – Marco
Antonio Albuquerque Paim Vieira; Escola de Esportes – Newton
Montini Junior; Esgrima – Roberto Pacheco e Silva; Fitness –
Ana Helena Coelho Silva de Aguiar; Futebol – Alexandre Laroca
Issa; Futebol Quadrinha – André Luiz Pompéia Sturm; Futebol
Menores – Maurizio Tieppo Scala, Lindomar Schmoller e Walter
José de Brito Marini; Futevôlei – Lucas Tolosa Jorge; Ginástica
Artística/Trampolim – Marina Lorenzi Monteiro de Araújo;
Ginástica Integrativa – Maria Lisete Bari; Ginástica Reeducativa
– Anna Maria Lucchesi Savelli; Golfe – Sérgio Domingues de O.
Belleza Filho; Judô – Jean François L. Marie Hue; Karate – Carlos
Alberto de Albuquerque Prado; Minitênis Masculino – Miguel
Feres Junior; Musculação – Edgard de Oliveira Santos Cardoso e
Paulo Ferreira Alves Júnior; Muay Thai/Jiu Jítsu/MMA – Rodrigo
Mattos Mancuso; Natação – Paulo Alexandre Guimarães Torres;
Natação Máster – Carlos Benedetti Monteiro; Pelota Basca –
Guilherme Jose Killingsworth; Polo Aquático – Guilherme Ferreira
Coelho Lippi e Marcio Kayatt; Polo Aquático Infantojuvenil –
Alaide Helena Taddeo Conde; Remo – Sergio Augusto Martino
Meniconi; Ritmos – Viviany Sollitto; Squash – Mário Rubens
Assumpção Filho; Tênis Feminino – Mirtes Ugeda Coscodai; Tênis
Infantojuvenil – Mauricio Martinez de Macedo; Tênis Jovem
Feminino – Maria Carolina Marques Zoppi; Tênis Jovem Masculino
– Marcos Yassuda Monteiro; Tênis Seniores – Joel Pereira de
Moura Junior; Trekking – Maria Elizabeth B. Vasconcellos; Vôlei
– Rita Maria Borges Britto de Toledo; Vôlei Máster Masculino –
Rodrigo Brandão Lex; Xadrez – Giovanni Portilho Vescovi
CONSELHEIROS VITALÍCIOS
Afonso Carlos Amaral Aranha, Alexandre Husni, Aloísio Lacerda
Medeiros, Antonio Caio da Silva Ramos Júnior, Antonio Carlos
Vasconcellos Salem, Antonio De Franco Netto, Antonio Francisco
Paula Sousa, Carlos Alberto Salvatore Filho, Carlos Augusto

de Albuquerque Maranhão, Carlos Augusto de Almeida
Camargo, Carlos Gilberto Ciampaglia, Cássio de Mesquita
Barros Júnior, Cesar Ciampolini Neto, César José Maria
Ribeiro, Cezar Giuliano Netto, Cid Flaquer Scartezzini, Clovis de
Gouvêa Franco, Clovis Xavier de Toledo Piza, Domingos Perez
Huertas, Edison Mendes Macedo, Eduardo Telles Pereira,
Eugenio Silberberg, Evandro Miguel Audi, Farid Zablith Filho,
Fernando A. Pires de Camargo Vianna, Flávio Pacheco e Silva,
Gualberto E. Nogueira Filho, João Bozza Júnior, João Carlos
da Silva Martins, João Ferreira de Mello, José Domingos
Ruiz Filho, José Eduardo de Oliveira Lima, José Eduardo Dias
Soares, José Eugenio do Amaral Souza, José Luiz de Paula
Eduardo, José Manuel Castro Santos, José Mariano Carneiro
da Cunha Sobrinho, José Meiches, Leon Alexandr, Livio Amato,
Luiz Augusto Casseb Nahuz, Luiz Augusto do Amaral, Luiz
Augusto Garaldi de Almeida, Luiz Carlos da Silva Vieira, Luiz
Carlos Pereira de Almeida, Luiz Gonçalves Neto, Marcelo
Amendola Zaidan, Mario Carlos Ottobrini Costa, Murillo de
Oliveira Villela, Nelson Silveira de Godoy, Omar Álvaro Orfaly,
Otacílio de Carvalho Lopes Filho, Paulo Cesar Mário Movizzo,
Paulo Iakowski Cirillo, Paulo Sevciuc, Reynaldo Rizzo, Ricardo
Cavalcanti de Albuquerque, Roberto de Queiroz Telles Rudge,
Roberto de Toledo Aguiar, Sylas Ribeiro, Vera Lúcia Spitzer Di
Serio Costa e Walter Riccetti
CONSELHEIROS
Adélène Virginia Lasalvia, Adriana de Magalhães Gouvêa,
Alaide Helena Taddeo Conde, Alberto Antonio Gomes Filho,
Alcides Neves Frizzo, Alessandro Danesi, Alexandre Calafiori
de Natal, Alexandre Manzano Correa, Alexandre Santos
de Carvalho, Aluísio Ribeiro de Lima, Alvaro do Couto Rosa
Neto, Ana Maria Leão Wey, André Corsi Rodrigues, André
Luiz Pompeia Sturm, André Vasconcellos Salem, Antonio
Carlos Micelli, Antonio La Selva Filho, Armando Iaropoli Neto,
Armando Lopes Leal Júnior, Arthur de Vasconcellos Netto,
Artur Celso V. de Oliveira, Beatriz Maria de Castro Oliveira,
Bettina Duarte Monteiro, Bruno Machado Ferla, Caio Frizzo
Salem, Camila Pedrosa Freire, Carlos Alberto Herédia Pereira,
Carlos Augusto Neves, Carlos Eduardo Ferro, Carlos Francisco
Angulo Tucci, Carlos Henrique Braga, Celso Bueno Doria, Cid
Flaquer Scartezzini Filho, Claudia Fabiana Giacomazi, Claudio
Monteiro da Costa, Cristiana Taylor de Faria, Cristiano Fiori
Chiocca, Daniel Paixão Lian, Dirceu Oranges Júnior, Eder do
Lago Mendes Ferreira, Edgard de Oliveira Santos Cardoso,
Eduardo Antonio Baracat, Eduardo Machado Pereira Lima,
Eduardo Magalhães Khouri, Eduardo Marson Ferreira,
Eduardo Quartim Chede, Eduardo Simone Pereira, Eduardo
Velloso Corbett, Eduardo Vianna Saboya Salles, Egisto José
Ragazzo Dantas, Ewaldo Luiz de Andrade, Fábio Eduardo
Pimentel Pileggi, Felício Borzani Neto, Fernando Antonio
Cardoso de Rezende, Fernando Behn Aguiar, Fernando Fiori
Chiocca, Fernando Hauptmann, Flavio de Souza Mesquita,
Francisco Alberto Labronici Farina, Francisco Focaccia Neto,
Francisco Henrique Alves Neto, Galba de Farias Couto, Gil
Ferrari Bacos, Giselda Penteado Di Guglielmo, Guilherme José
Killingsworth, Gustavo Gentil de Campos Vergueiro, Gustavo
Lian Branco Martins, Henrique Dias de Faria, Henrique
Lanhoso de Siqueira, Horácio Tanze Filho, Jan Reale Starzynski,
João Antonio Helou Filho, João Feliciano Neves Frizzo, João
Florêncio de Salles Gomes, João Francisco de Barros Prisco
Paraíso, João Roberto Behn de Aguiar Júnior, Joel Pereira de
Moura Júnior, José Américo Perez Huertas, José Luiz Nolasco
de Almeida, José Rogério Cruz e Tucci, José Rubens de Lima
Figueiredo Júnior, Leonardo José F. Belfiore, Lucia Helena
Guedes Paschoal, Luis Fernando Arrobas Martins, Luiz Fonseca
de Souza Meirelles Filho, Luiz Henrique Tibiriçá Ramos, Luiz
Otávio Nolasco de Almeida, Luiz Philippe de Assis Moura,
Marcela Aranha Husni, Marcello do Nascimento, Marcelo
de Cillo Pereira, Marcelo de Freitas Guimarães, Marcelo
Domingues de Oliveira Belleza, Marco Aurelio Furegati,
Marcos Magno Vieira Gomes, Marcos Taunay Berrettini, Maria
Aparecida D'Auria Parra, Maria Cristina Iglesias Pacheco e
Silva, Maria Fernanda Mascigrande, Maria José Nascimento
Corrêa, Marina Lorenzi Monteiro de Araújo, Mario Francisco
Teixeira da Silva, Mario Frederico Carneiro Cilento, Mário Luis
Fernandes Albanese, Mário Sérgio de Albuquerque Maranhão,
Maurício Martinez de Macedo, Milton Barbosa Júnior, Myriam
Beatrice Fernandes, Nelson Alessandri, Nelson Cattini Maluf
Nicolau, Newton Montini Junior, Oswaldo Negrini Coutinho,
Otávio Augusto de Almeida Toledo, Patricia Maria Egydio Piza
Fontes, Paulo do Amaral Souza, Paulo Eduardo Valoura Vaz,
Paulo Roberto Chiaparini, Paulo Romanini Resstom, Renato
Vasconcellos de Arruda, Reynaldo Smith de Vasconcellos
Neto, Ricardo Cassini, Ricardo de Almeida Gomes Cardim,
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Lorenzi Paiva de Carvalho, Ricardo Medina Losso, Rita Maria
Borges Britto de Toledo, Roberta Sampaio Moreira de Castro
Santos, Roberto Barretto Ferreira da Silva, Roberto Campos
Vergueiro de Almeida, Rogério Borges de Castro, Rogério Luis
Lenzi de Miranda, Rogério Teixeira Leite Matarazzo, Rosana
Porto Rebane, Rubens Alves, Rui Ribeiro de Oliveira Júnior,
Selma Maria Cortez Cardoso, Sérgio de Mendonça Jeannetti,
Sérgio Samara, Silas Grassi, Suzana Maria Valente Andersen,
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Borges de Godoy, Theodomiro Mario Losso, Ulysses de Oliveira
Gonçalves Junior, Virgílio de Natal Rosi, Vitor Benez Pegler,
Viviany Sollitto, Walter Gobbato, Walter José de Brito Marini,
Wanderley Frederico e Wilson de Freitas

classificados
POUSADA DOS HIBISCOS
Sua melhor opção com
o charme de Ilhabela.
Av. Pedro de Paula Moraes, 720.
Saco da Capela, Ilhabela.
contato@pousadadoshibiscos.com.br
www.pousadadoshibiscos.com.br
(12) 3896-1375

ARTE
COMPRO E AVALIO
Pintura brasileira, vidro europeu,
escultura, prata, marfim etc.
Rui Prado
pradoart@uol.com.br
WhatsApp (11) 99913-6537

COMPRO
Joias, prata de lei, obras de arte em geral.
Pagamento em dinheiro.
Organizo Venda “FAMÍLIA VENDE TUDO”.
Avalio Espólio.
WhatsApp (11) 98743-0001
sandrabighetti@gmail.com

JARDIM SUSPENSO!
Vendo COBERTURA DÚPLEX 600 m²
Alameda Casa Branca.
WhatsApp (11) 98713-2987

VENDO CASA TÉRREA EM PARATY (RJ)
CONDOMÍNIO LARANJEIRAS
Área construída 300 m², terreno 1.000 m²
4 sts., dependência de empregada.
Tratar com proprietário (11) 99933-0808

APARTAMENTOS REFORMADOS
Jardins, Itaim, V. Nova, Moema, Perdizes,
Pinheiros, Vila Madalena, Higienópolis,
V. Mariana, Paraíso, Sumaré, V. Olímpia.
Aceito Permuta.
Pedro Baldocchi (11) 99935-1317
(Creci 162639)

PROCURO
Apartamentos para vender ou alugar
nos Jardins de 1, 2, 3, 4... dts.
Miguel Valle (Creci 57.344)
WhatsApp (11) 99975-3941
miguelvalle@uol.com.br

ALUGO 3 DORMITÓRIOS
Nos Jardins, excelente localização!
Miguel Valle (Creci 57.344)
WhatsApp (11) 99975-3941
miguelvalle@uol.com.br

ALUGO ALTO PADRÃO
Próx. ao Clube, andar alto.
Vista espetacular!
Miguel Valle (Creci 57.344)
WhatsApp (11) 99975-3941
miguelvalle@uol.com.br

APARTAMENTOS NOS JARDINS
Para comprar, vender ou alugar.
Fale comigo!
Miguel Valle (Creci 57.344)
WhatsApp (11) 99975-3941
miguelvalle@uol.com.br

COMPRO ARTE E ANTIGUIDADES
Pago à vista quadros, esculturas,
pratarias, marfim, móveis, joias.
25 ANOS NO MERCADO
LOJA FÍSICA BROOKLIN SP
Felipe Spina (11) 96845-6360

VISTA TOTAL CLUBE PAULISTANO
364 m², 4 sts., 3 vgs.
Ótima planta, ensolarado.
R$ 6.500.000 (Ref: 73508)
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony (11) 98174-5675
(Creci 75133)

BARÃO DE CAPANEMA 136 m²
(fora área feira) 2 sts., 1 vg.
Pronto para morar.
R$ 1.500.000 (Ref. 73339)
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony (11) 98174-5675
(Creci 75133)

O. FREIRE X PEIXOTO 176 m²
3 dts. (1st.), 1 vg., andar alto.
Muito claro! Excelente planta.
(Ref. 73491)
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony (11) 98174-5675
(Creci 75133)

2 QUADRAS DO CAP 270 m²
Pronto para morar, 3, 4 sts., 2 vgs.,
vista livre.
Valor R$ 3.900.000 (Ref: 73490)
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony (11) 98174-5675
(Creci 75133)

VIRGINIA CENTER SCHOOL
Aulas de INGLÊS, ESPANHOL e FRANCÊS.
Preparatórios para TOEFL, SAT & ACT,
IELTS, GRE & GMAT.
WhatsApp (11) 95793-5291
(11) 2539-5430
www.virginiacenter.com.br

VENDO APTO. R. MELO ALVES
210 m², 3 dts. (1 st.), 1 banheiro.
Salas, coz. e lav. amplos, 2 vgs.
Apto. de frente, 2º andar, entr. soc. indep.
Cond. pet friendly.
R$ 2.900.000,00
Ana (11) 98635-3053

MELO ALVES 110 m²
2 dts., 2 vgs., R$ 1.180.000,00
TOP IMÓVEL topimovel.com
Consultores especialistas no
Cond. Fazenda Boa Vista!
Andre Pistelli (11) 98453-8988
(Creci 198743)

APARTAMENTO REFORMADO
CONSOLAÇÃO A 6 QUADRAS DO CAP
Próx. ao metrô Oscar Freire.
Pronto para Morar.
Inclusive marcenaria.
Direto Proprietário
Letícia Filomeno Vitale (11) 94153-7957

QUER ALUGAR SEU IMÓVEL?
Estou procurando apartamento
para locação nos Jardins,
de todos os tamanhos.
Miguel Valle (CRECI 57.344)
WhatsApp (11) 99975-3941
miguelvalle@uol.com.br

PEIXOTO X LORENA
138 m², 3 dts. (1 st.) com terraço,
1 vg. solta, luz e vista livre em todos
os quartos e na sala com sacada.
Prédio com gerador e segurança.
Felipe Monteiro (11) 96405-5511
felipe@monteiro.com

CONTRATE AS PROFISSIONAIS
DA MARY HELP VILA OLÍMPIA
Faxineira, passadeira, babá, cuidadora.
Aproveite o Clube e deixe
o serviço com a gente!
Consulte CAP Benefícios
WhatsApp (11) 97957-8585

PRÉDIO COMERCIAL
Rua Augusta próx. Alameda Santos
com 1.200 (mil e duzentos) m²
Miguel Valle (Creci 57.344)
WhatsApp (11) 99975-3941
miguelvalle@uol.com.br

ANUNCIE
11 3065-2065
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Foto comemorativa aos 120 anos do Paulistano
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mundodoenxoval.com.br
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