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Club Athletico Paulistano
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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palavra do presidente

ESPERANÇA E TRABALHO

O

Paulistano permanece
esvaziado, longe
de sua vocação.
Desde 18 de março, deixou
de ser um paraíso para as
crianças, um oásis para os
adultos. Nós, da Diretoria,
seguimos trabalhando, por dias
promissores, com o objetivo
de ter o melhor Clube possível
no momento do aguardado
reencontro com os associados.
Nesta edição, demonstramos
novamente como o CAP não
para jamais. Suas complexas
engrenagens avançam,
para contínua manutenção
de nosso patrimônio e
para proporcionar, mesmo
a distância, serviços aos
sócios. Ainda estamos
aprendendo e nos adaptando
a esta realidade, mas, como
presidente, acompanho
com orgulho o esforço dos
departamentos para alcançar
os associados em seus lares.
Em nossa sede, além do
exercício das atividades
obrigatórias para evitar
o deterioramento das
instalações, destaco o avanço
de obras previstas pelo
Plano Diretor, algumas delas
aceleradas neste período,
pois causariam uma série de
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transtornos aos sócios. Também
ressalto intervenções há muitos
anos necessárias, como a
recuperação do Prédio Novo.
A Revista ainda traz texto com
explicações preparadas pela
Diretoria Financeira do Paulistano,
que atua incansavelmente para
avaliar a situação de nosso Caixa e
estudar a possibilidade de oferecer
benefícios econômicos aos sócios
durante a crise atual. As páginas
detalham balanço e justificam a
linha cautelosa que escolhemos
seguir até agora.
Por fim, peço, mais uma vez, que
tenham paciência, confiança e

sigam colaborando. O pico da
epidemia da covid-19, em São
Paulo e no Brasil, ainda está
por vir. Não é hora de previsões
apressadas. O Paulistano adota
postura de extrema cautela,
com priorização total à saúde
de sócios, funcionários e seus
familiares. A complexa decisão
sobre a reabertura do CAP,
quando autorizada pelo poder
público, será conduzida de
forma precisa, de acordo com as
orientações dos especialistas de
nosso Comitê de Saúde.
Paulo Cesar Mario Movizzo
Presidente

comunicados
Comunicado Oficial N. 01

Comunicado Oficial N. 02

CORONAVÍRUS

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
18 de março de 2020

A pandemia pelo coronavírus é grave, real e com risco
de morte. Os exemplos de outros países mostram que o
confinamento e a diminuição à exposição pública, além da
higiene pessoal, são as melhores atitudes que podemos tomar
a fim de tentar diminuir a disseminação em grande escala.
Com o intuito de preservar a saúde do associado, bem como
contribuir com a saúde pública do país, o Clube criou em
caráter emergencial um Comitê de Saúde, composto por
médicos e sócios, que tem como responsabilidade orientar a
Diretoria, democraticamente, a tomar decisões que muitas
vezes fogem do conhecimento dos gestores.
Há algumas semanas, conforme orientação do Ministério da
Saúde, tomaram-se medidas como o aumento de elementos
que ajudariam na higienização (álcool em gel), orientações
aos associados e funcionários (palestras e material divulgado
na Revista do Clube) e o fechamento de áreas menos
ventiladas (Academia, Cinema etc.).
Nos últimos dias, várias informações relevantes e normativas
oriundas de Secretarias Estaduais de Saúde, e do ministro,
Luiz Henrique Mandetta, orientam que nos preparemos
para um aumento exponencial dos casos, com consequente
crescimento da demanda de tratamento, diagnóstico e,
eventualmente, internações em casos graves.
O Club Athletico Paulistano é composto por uma gama de
associados; boa parte deles, sócios com mais de 60 anos
e com comorbidades, que são o principal grupo de risco
desta patologia. Além disso, os estudos mais recentes vêm
demonstrando a alta capacidade e velocidade que o vírus
apresenta em se propagar (uma pessoa pode contaminar
mais quatro), e mesmo indivíduos que não apresentam
sintomas podem transmitir a doença.
Com essa imensa responsabilidade e decoro na divulgação
de informações aos associados, em 16/3/2020 foi realizada
reunião com a Diretoria do Clube e deliberou-se pelo
fechamento total das dependências do CAP por período
indeterminado.
Temos uma responsabilidade social muito grande com os
sócios e funcionários e, neste momento crítico, acreditamos
que condutas mais conservadoras, por mais criticáveis e
doloridas que possam ser, são o caminho adequado e correto.
Não temos dúvida de que este período irá passar.
A saudade do Paulistano será crescente, mas logo estaremos
juntos e poderemos apertar as mãos e nos abraçar como é
nosso costume!
Estamos à disposição para eventuais questionamentos.
Cuidem-se e sigam as orientações. Serenidade é primordial.
Comitê de Saúde
Alexandre Pompeo
Alessandro Danesi
Arnaldo Lombardi
Caio Rosenthal
Fernando Aguiar
Joel Moura

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
19 de março de 2020

O Club Athletico Paulistano presta os seguintes esclarecimentos:
A folha salarial representa 94,4% da receita total da contribuição
social arrecadada pelo Clube e seu recebimento é essencial para
a existência do Paulistano.
Como bem sabem, os Clubes têm a conformação condominial,
em que todos contribuem para a satisfação das despesas.
Vale lembrar que, embora diminuídos, não sofrerão interrupção
os serviços que contribuem para a preservação do nosso
patrimônio, tais como: limpeza e higienização das áreas comuns
e piscinas, consumo de água, energia e gás, manutenção
dos equipamentos de bares e restaurantes, elevadores e
ar-condicionado.
As receitas que custeiam os serviços elencados acima cessarão
durante esse período, visto que, por decisão da Diretoria, as
taxas dos cursos e aulas oferecidos pelas áreas Social, Cultural e
de Esportes não serão cobradas enquanto o Clube permanecer
fechado. Também cessarão as receitas provenientes da
garagem, bares e restaurantes, taxas de admissão e eventuais
patrocínios.
Em resumo, essas receitas perfazem 44,4% do total de
arrecadação do Clube (conforme resumo anexo) e sua falta
ocasionará considerável ônus às nossas reservas financeiras,
quadro este que pode se agravar com a duração mais
prolongada da pandemia.
Contamos com a colaboração e compreensão de todos
acreditando que juntos venceremos esta crise.
Atenciosamente
A Diretoria

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
* Resumo das Receitas e Despesas do CAP
Receitas das contribuições sociais
Outras receitas operacionais
Total das receitas operacionais
Total das despesas de pessoal
Receitas das contribuições sociais

R$ 84,4 milhões
R$ 67,2 milhões
R$ 151,6 milhões
R$ 79,7 milhões
R$ 84,4 milhões
79,7 ÷ 84,4 = 94,4%

(55,6%)
(44,4%)
(100%)

* BASE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019
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comunicados

Carta aos Associados
26 de março de 2020

CÁLCULOS FINANCEIROS
Prezados Associados,
A epidemia da Covid-19 está entre os
maiores desafios enfrentados pela
humanidade em décadas. Além de
demandar complexas estratégias
dos serviços de saúde, possivelmente
resultará em crise econômica
sem precedentes. O Paulistano,
como instituição, não é imune às
consequências, assim como seus
associados e colaboradores, inseridos
neste contexto de incertezas. Como
presidente da Diretoria, o que posso
garantir é que, desde a formatação
deste quadro adverso, não paramos
de trabalhar, na busca pelas melhores
soluções.
Não podemos, no entanto, cair na
armadilha do discurso simplista
enquanto encaramos um problema
jamais imaginado. Não há respostas
óbvias e decisões precipitadas podem
lesar todas as partes envolvidas. Por isso,
em conjunto com os diretores ligados
às áreas de finanças e planejamento,
venho analisando profundamente
as contas do Clube, com o objetivo
de adequar o orçamento de 2020 à
nova realidade. Estudamos nossos
compromissos, avaliando que gastos
podem ser postergados ou cortados
e que remanejamentos são possíveis.
Paralelamente, todas as áreas do CAP
processam que despesas e investimentos
serão adiados, enquanto se reorganizam.
Um importante obstáculo para a
conclusão desta tarefa é a instabilidade
do cenário atual, cuja duração é
impossível prever. Outro ponto a ser
considerado na dificuldade para a
efetivação dos cálculos é a indefinição
das medidas governamentais,
principalmente em questões trabalhistas
que poderiam ter agudo impacto em
nossa situação financeira.
Seguimos empenhados pelo melhor
gerenciamento do Clube, sem jamais nos
esquecermos dos associados. Contamos
com a compreensão de todos.
Obrigado,
A Diretoria
Paulo Cesar Mario Movizzo
Presidente
De acordo
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Comunicado Oficial N. 03
CLUB ATHLETICO PAULISTANO
31 de março de 2020
CÁLCULOS FINANCEIROS
A Diretoria do Paulistano mantém rotina de trabalho constante durante o período em
que o Clube está fechado para associados, em precaução contra a pandemia do novo
coronavírus. Nessa segunda-feira, 30 de março, o presidente, Paulo Movizzo, discutiu,
novamente, adequações do orçamento anual com vice-presidentes e diretores da área
financeira.
Após extensa análise, concluiu-se que cada mês sem frequência de sócios poderia
resultar em déficit superior a R$ 1 milhão aos cofres do Paulistano, dependendo do
crescimento da taxa de inadimplência, impulsionada por crise financeira.
Na situação atual, há diminuição de gastos, mas a queda de receitas é ainda mais
acentuada. Sem quantias normalmente arrecadadas, como mensalidades de cursos
e faturamento de bares e restaurantes, o Clube conta apenas com as contribuições
sociais, destinadas, quase na totalidade, aos gastos com pessoal. Sobre essa despesa,
a maior do CAP, acordo celebrado entre sindicatos patronal e dos empregados
nesta terça-feira, 31 de março, institui reduções de jornada e salário para todos os
funcionários, com raras exceções, em 25%, a partir de 1º de abril.
Neste quadro de déficit mensal, com a impossibilidade de antecipar a duração da
pandemia ou o crescimento da inadimplência nos pagamentos ao Clube, determinouse que, por hora, as contribuições sociais serão cobradas integralmente.
Especialistas preveem que grave crise econômica se aproxima, e a Diretoria do CAP
não ignora que muitos associados poderão ser atingidos. Solidária, persiste na busca
por maneiras de amenizar as responsabilidades financeiras dos sócios. A evolução do
cenário será avaliada regularmente e novas deliberações surgirão.

Histórico

Desde os primeiros dias de março, a Diretoria do Paulistano acompanha com atenção
os desdobramentos causados pela pandemia da covid-19. Decisões foram tomadas
de maneira gradual, intensificadas aos poucos, seguindo orientações dos órgãos
governamentais e do Comitê de Saúde, composto por médicos, sócios e funcionários
do Clube.
A primeira medida foi o cancelamento de eventos que resultariam em aglomerações,
como o lançamento do vinho 120 anos do CAP, marcado para 13 de março, o Dia
do Vôlei, programado para 14 de março, sessões de cinema dos dias 14, 15 e 16 e o
Sunset, que ocorreria no dia 19.
Em 16 de março, mais um passo. Com a verificação de aumento no número de casos
de infectados pelo novo coronavírus no Brasil, principalmente na cidade, decidiuse pelo veto ao acesso dos sócios ao Paulistano por tempo indeterminado, a partir
do dia 18. A resolução acabou por antecipar medidas restritivas anunciadas pelos
governantes de São Paulo na semana seguinte.
Na sequência, todos os departamentos do Paulistano iniciaram complexo
planejamento, voltado a criar estrutura que mantivesse o Clube com o mínimo de
funcionários. Colaboradores foram incentivados a sair de férias, outros passaram
a trabalhar em seus lares. Uma terceira parte, cujas funções não podem ser
desempenhadas remotamente, permanecem em casa, com registros em bancos de
horas. Manutenções e serviços de higienização, necessários e obrigatórios, continuam
em andamento, assim como obras já contratadas, cujas paralisações onerariam ainda
mais as reservas financeiras do CAP. Em todo esse processo, funcionários a partir de
60 anos tiveram os cuidados priorizados.
Diretores e suas equipes vivenciam experiência jamais imaginada. Estão, assim como
os associados, em fase de aprendizado e adaptação, quando problemas e soluções
surgem diariamente.
O Paulistano, independentemente dos obstáculos, segue em frente.

Renato Vasconcellos de Arruda
Presidente do Conselho Deliberativo

A Diretoria
Paulo Cesar Mario Movizzo
Presidente
De acordo

Celso Bueno Doria
Presidente do Conselho Fiscal

Renato Vasconcellos de Arruda
Presidente do Conselho Deliberativo
Celso Bueno Doria
Presidente do Conselho Fiscal

Comunicado Oficial N. 04

Comunicado Oficial N. 05

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

QUANTO CUSTA O CLUBE FECHADO

Em reunião realizada na tarde desta quarta-feira,
15 de abril, a Diretoria do Paulistano definiu, ad
referendum do Conselho Deliberativo, os detalhes
das primeiras alterações em relação à cobrança
da contribuição social. Há cerca de um mês, a
Diretoria busca alternativas que auxiliem os sócios
prejudicados pelo cenário econômico atual, sem,
no entanto, representar risco ao patrimônio do
Clube. Acreditamos que tenhamos dado um passo
correto nessa direção.
Decidiu-se oferecer plano de parcelamento dos
boletos com vencimentos em 10 de maio e 10 de
junho. Aqueles que optarem por essa via deverão
quitar 50% dos valores nas datas convencionais e,
a partir de setembro, pagarão o remanescente de
ambas as contribuições, em seis parcelas mensais
iguais e consecutivas. Já o sócio que liquidar a
contribuição à vista, na data de vencimento, terá
3% de desconto.
A Diretoria também deliberou pela restituição
das taxas de armários e de ingresso de babás e
acompanhantes relativas ao mês de abril, o que
será feito no próximo boleto, deixando de cobrar
as mesmas taxas nos meses de maio e junho do
corrente ano.
Os sócios receberão os boletos com as duas
opções, de pagamento à vista ou parcelado.
Importante ressaltar que aqueles que elegerem
dividir o pagamento devem suspender o cadastro
em débito automático, se for o caso. Desde que
a aproximação da crise econômica causada
pelos desdobramentos da pandemia da covid-19
tornou-se evidente, a Diretoria do Paulistano
estuda formas para amenizar as responsabilidades
econômicas dos associados.
Diferentes comunicados divulgados reiteraram
uma postura cautelosa e racional, representada
por cálculos, análises e simulações, no lugar de
decisões precipitadas, tomadas em momento
instável. Novas medidas serão adotadas, na
mesma linha equilibrada, dependendo de
diversos fatores, como prolongamento dos
efeitos da pandemia no Brasil e crescimento
da inadimplência nos pagamentos ao Clube.
Contamos, mais uma vez, com a cooperação de
todos em período tão complexo.
A Diretoria
Paulo Cesar Mario Movizzo
Presidente
De acordo

Prezados associados,
Tendo em vista os vários questionamentos dirigidos à Diretoria do Clube no
que tange à não concessão de descontos nas contribuições sociais durante o
fechamento do Clube, temos a esclarecer que:
1 – As receitas neste período ficam restritas apenas ao que é recebido das
contribuições sociais.
Significativas receitas como as advindas de bares e restaurantes, de cursos
oferecidos pelos Departamentos Cultural e Esportivo, de estacionamento e
de aluguel armários, entre outras, ficam reduzidas a zero neste período.
2 – Quanto às despesas, muitas delas continuam sendo incorridas, mesmo
com o não funcionamento do Clube. São os chamados custos fixos.  
Ressaltem-se aqui as despesas com a folha de pagamento do Clube, que,
mesmo tendo sofrido uma redução de 25% em função de negociação com o
Sindicato da categoria, continuam a ter peso importante.
Serviços de manutenção, limpeza e fiscalização, mesmo em menor escala,
continuam sendo necessários. As obras em andamento, seja por razões
técnicas ou contratuais, não foram interrompidas, pois isto acarretaria
pesado ônus financeiro. Serão realizadas também: a) reforma da piscina
olímpica, custeada por recursos obtidos através do Comitê Brasileiro
As obras
em andamento,
sejaprazo
por razões
técnicasdeterminado;
ou contratuais,e b)
nãoa foram
de Clubes,
já contratada
e com
de execução
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pois
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ônus
financeiro.
Também
serão
realizadas
a
implantação do novo sistema de catracas, também já contratada.
reforma da piscina olímpica, custeada por recursos obtidos por meio do Comitê
O Clube, através de renegociações com seus prestadores de serviços, obteve
Brasileiro de Clubes, obra já contratada e com prazo de execução determinado, e a
reduções no montante pago no que se refere à limpeza e à operação do
implantação do novo sistema de catracas, também já contratada.
estacionamento. O consumo de eletricidade, água e gás sofreu redução, na
média, de 46%.
Balanço financeiro com o Paulistano fechado
3 – Observa-se, no entanto, que as despesas, indispensáveis à preservação
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em, aproximadamente,
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com
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que
ser coberto
pelo ACaixa
do Clube.
Ressalte-se
aqui
que Ressalte-se
a previsãoaqui
contribuições
sociais.
diferença
é coberta
pelo caixa do
Clube.
da entrada
das contribuições
está baseada
histórico
de 2% de
que a previsão
da entrada dassociais
contribuições
sociais estánobaseada
no histórico
de 2%
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maiores reservas
deverão
utilizadas.
Caixa.

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
15 de abril de 2020

Renato Vasconcellos de Arruda
Presidente do Conselho Deliberativo
Celso Bueno Doria
Presidente do Conselho Fiscal

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
17 de abril de 2020

Com o fechamento nos meses de abril, maio e junho:

Com o fechamento nos meses de abril, maio e junho:

Trimestral
Trimestral
CS Arrecadada
CS Arrecadada 21.624
(23.805)
Gastos
Gerais
Gastos
Gerais
(2.181)
Déficit

Déficit

Mensal

Mensal

21.624

7.208
(23.805)
(7.935)
(727)

7.208
(7.935)

(2.181)

Os
pelasdespesas
despesasabaixo:
abaixo:
Osgastos
gastos estão
estão compostos
compostos pelas
DESPESAS
Pessoal
Alimentos e Bebidas
Serviços Terceiros (1)
Limpeza e Lavanderia
Demais despesas (2)
Materiais diversos
Energia/Agua/Gás
Despesas com viagens e transportes
Manutenção/Fiscalização/Telefonia

TOTAL DAS RECEITAS
1.

Variação
Orçado
($)
%
$
(21.679) -28%
5.989
(5.737) -100%
5.731
(4.970) -30%
1.491
(1.879) -29%
541
(1.867) -36%
670
(1.706) -75%
1.271
(2.905) -46%
1.329
(448) -98%
441
(78)
0%
0
(41.269) -42%
17.464

(727)
Abr a Junho

Real
($)
(15.690)
(6)
(3.479)
(1.338)
(1.197)
(435)
(1.576)
(7)
(78)
(23.805)

Compreendem: serviços de manutenção em geral, serviços de segurança e monitoramento, professores e

1. Compreendem:
serviços
em geral, serviços de segurança e
instrutores (não
constamde
na manutenção
folha), entre outros.
monitoramento, professores e instrutores (não constam na folha), entre outros.
2. Compreendem: correios, tarifas bancárias, seguros, serviços de manutenção de
informática etc.
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comunicados
SEGUNDO POSICIONAMENTO OFICIAL DO
COMITÊ DE CRISE DO CLUB ATHLETICO
PAULISTANO DIANTE DA PANDEMIA DO
NOVO CORONAVÍRUS
27 de abril de 2020
A pandemia do novo coronavírus avança pelo nosso
país. A situação extremamente crítica, na qual se
encontram muitas nações, pode e deve nortear a
melhor conduta a ser adotada, com o fim de evitar a
repetição deste triste cenário.
Desde o fechamento do nosso Clube foram realizadas
reuniões e discussões, por este Comitê, com o intuito
de alcançar a melhor e mais responsável orientação
acerca de seu funcionamento, tendo como o único
objeto a preocupação à saúde e ao bem-estar de seus
associados e funcionários.
O Clube apresenta grande rotatividade diária:
circulam, por dia, em torno de 3.300 sócios e 1.200
funcionários, terceirizados e concessionários. Assim,
resta evidente o potencial de aglomeração inerente à
circulação dessas pessoas no mesmo local, o que, insta
salientar, representa o principal fator de proliferação
da pandemia.
Além disso, grande parcela dos nossos associados, bem
como dos funcionários, se enquadra no denominado
“grupo de risco”, por apresentar fatores que podem
agravar a evolução da doença.
A atual e incisiva orientação das autoridades da
área da saúde, em nível mundial e nacional, reside
no distanciamento social como a melhor abordagem
a ser adotada para conter o avanço do contágio e,
consequentemente, evitar o colapso dos sistemas de
saúde.
Por essas razões, este Comitê, em decisão adotada
com unanimidade, sugere permanecer o fechamento
de todas as dependências do Clube, por tempo
indeterminado.
Ressaltamos que essa decisão será reavaliada
oportuna e periodicamente, na medida em que o
dinamismo do problema permita a sua alteração.
Entendemos que a responsabilidade social deve, neste
momento, se sobrepor aos interesses individuais.
Temos a certeza de que, juntos, passaremos por tudo
isso e, em breve, poderemos desfrutar do nosso Club
Athletico Paulistano.
Cuidem-se.
Comitê de Saúde
Alexandre Pompeo
Alessandro Danesi
Arnaldo Lombardi
Caio Rosenthal
Fernando Aguiar
Joel Moura

COMUNICADO OFICIAL N. 06
CLUB ATHLETICO PAULISTANO
30 de abril de 2020

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO DO
BOLETO
Prezado(a) sócio(a)
Em reunião da Diretoria realizada em 15/4/2020,
tendo em vista às dificuldades financeiras que os
sócios poderão enfrentar durante a pandemia da
covid-19, decidiu-se pelo oferecimento de plano de
parcelamento dos boletos com vencimentos em 10
de maio e 10 de junho.
Dessa maneira, e conforme o que consta no
Comunicado Oficial nº4, à disposição dos sócios no
site do Clube, www.paulistano.org.br, seguem as
instruções para o pagamento dos boletos que lhes
foram agora enviados.
1- Sócios que recebem os boletos pelo correio ou por
e-mail:
Aqueles que optarem pelo parcelamento deverão
quitar 50% dos valores nas datas convencionais e,
a partir de setembro, pagarão o remanescente em
seis parcelas mensais iguais e consecutivas. Já os
que liquidarem a contribuição à vista, na data de
vencimento, terão 3% de desconto.
Assim, receberão dois boletos, referentes às opções
acima e deverão optar pelo pagamento de apenas
um deles.
2- Sócios que fazem o pagamento por débito
automático em conta bancária:
Somente a instrução para pagamento à vista,
com 3% de desconto, está disponível para débito
automático.
Os sócios que optarem pelo parcelamento deverão
contatar a Tesouraria do Clube, através do
e-mail financeiro@paulistano.org.br ou do telefone
3065-2100 até o dia 4/5.
3- Pagamento das mensalidades do Recanto Infantil:
As mesmas instruções constantes nos itens 1 e 2
são válidas para o pagamento das mensalidades do
Recanto Infantil, conforme comunicado aos pais.
A Diretoria também deliberou pela restituição
das taxas de armários e de ingresso de babás e
acompanhantes relativas ao mês de abril, o que
será feito no próximo boleto, deixando de cobrar as
mesmas taxas nos meses de maio e junho deste ano.
As multas pelo atraso no pagamento das
contribuições sociais passarão, durante o período
em que o Clube permanecer fechado, dos atuais 10%
para 2%.
Colocamo-nos à disposição para demais
esclarecimentos.
Atenciosamente,
Diretoria Financeira
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serviço médico

CAMPANHA DE
VACINAÇÃO
Dia 15 de abril, o Clube realizou pelo sistema drive-thru, na garagem, a Campanha de Vacinação contra
a gripe influenza H1N1. Foram aplicadas 293 doses
da vacina em associados com mais de 60 anos.

9

9

ação social

SOLIDARIEDADE
As consequências
da pandemia da
covid-19 não apenas
agridem o sistema
de saúde brasileiro,
como também
impulsionam grave
crise econômica.
Diante da situação,
diversos associados
se uniram para
prestar ajuda aos
mais atingidos
que se encontram
em situação de
vulnerabilidade.
Em uma rede de
solidariedade,
muitos dedicam
seu tempo a fazer
o bem ao próximo.
A seguir, alguns
exemplos de sócios
que se mobilizam
para praticar o bem
dentro e fora do
Paulistano.
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Sócios participam da organização das doações

CAP DO BEM ARRECADA
TRÊS TONELADAS
Preocupado principalmente com a população
carente, atingida de maneira mais grave pelo
cenário atual, o CAP do Bem promoveu campanha
de arrecadação de cestas básicas, mantimentos
e produtos de higiene pessoal. Durante os dias
23 e 24 de abril, voluntários receberam doações
na garagem, realizadas em sistema drive-thru
para minimizar possibilidades de contágio. “Os
sócios do Paulistano mais uma vez manifestaram
sua solidariedade. Em dois dias de arrecadação,
recebemos cerca de 2.800 quilos de alimentos
e centenas de produtos de higiene e limpeza”,
afirma Marcelo Belleza, diretor de Comunicação
e Relações Institucionais e coordenador-geral
do CAP do Bem. “O CAP do Bem agradece
a todos os associados que compareceram e
aos voluntários que, juntos, produziram esse
sucesso de arrecadação inédito no nosso Clube”,
complementa.

Sistema drive-thru minimizou
possibilidade de contágio

No total, as doações alcançaram
cerca de três toneladas
Fabia Andreatta, Felipe Flores Fiasch e Marcelo Belleza

Angela Guimarães
Rubens Alves
Pericles Arilho

Marcelo Belleza Filho

CAP do Bem demonstrou sensibilidade em
momento de necessidade

Rodrigo Pereira Mesquita, Fabia
Andreatta e Luciana Natale

Felipe Flores Fiaschi e Marcelo Belleza Filho

Paula Sant'Anna, Gabriela Sallorenzo e Ana Lucia Guazzelli
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ação social

Grupo colaborou com campanha da ONG

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ALIMENTOS
Preocupado com a situação de pessoas de comunidades
carentes e disposto a ajudar, o sócio Mauricio Macedo
participou, no final de abril, de campanha de arrecadação de
alimentos da ONG Arca de Noé. Com a esposa, Roselene, e o
filho, Rafael, reuniu amigos e juntos doaram e arrecadaram
alimentos. Em um fim de semana angariaram 400 kits, cada
um contendo
20 itens não
perecíveis como
arroz, feijão,
óleo, leite etc. O
sócio e a família
integraram
também o
trabalho de
logística,
embalando
os kits para a
distribuição. “Já
faço doações
para o CAP do
Bem e desta vez
decidi participar
pessoalmente
da ação da
ONG. É muito interessante poder colaborar neste momento e
pretendo continuar com o trabalho”, diz.
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Carlos Cesar Fumagalli Marotto, Daniela Ferreira Brandão,
Enrico e Angelo Brandão Fumagalli Marotto

FUTEBOL
DO BEM
Em constante contato via aplicativos
neste período de isolamento social,
as mães dos atletas do Campeonato
Interno de Futebol organizaram
diversas ações com o objetivo
de proteger os mais vulneráveis
em tempos de crise. As medidas
seguem linha iniciada na temporada
de 2019, quando, a cada rodada
da competição, foram arrecadados
alimentos entregues a instituições
assistenciais.

Angelo e Carlos Marotto receberam
doações na garagem

PREPARAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE
MARMITAS

O pequeno Enrico Marotto já faz sua parte

Durante os primeiros
desdobramentos da pandemia
da covid-19 no Brasil, o grupo se
mobilizou para doar 50 cestas
básicas e produtos de higiene
pessoal para moradores da
comunidade Caboré. Na sequência,
em nova empreitada, juntouse R$ 1.200, encaminhados a
grupo responsável por produção
e distribuição de marmitas. Por
fim, o movimento se empenhou
na divulgação da campanha do
CAP do Bem, para a qual diversas
integrantes da turma envolveram
parentes e amigos, em esforço
conjunto que somou dezenas de
cestas básicas deixadas na garagem
do Clube em 23 e 24 de abril.
Na ocasião, a família Marotto foi
além. Carlos e seus filhos, Angelo,
15 anos, e Enrico, 10, figuras
constantes em ações solidárias,
compareceram para ajudar no
recebimento e organização das
doações.

Diariamente, sócios e colaboradores
do Clube têm ajudado cidadãos em
situação de vulnerabilidade com a
preparação e distribuição de 200
marmitas. Com o fechamento do Clube
e tudo acontecendo repentinamente,
pessoas que vivem nas ruas ficaram
sem receber a sopa, distribuída às
terças-feiras pelo CAP do Bem, e
qualquer outro alimento, devido ao
encerramento das atividades nos
restaurantes. A solução foi reunir um
grupo, preparar as marmitas e entregálas nas ruas. A iniciativa teve início com
alguns componentes do CAP do Bem
e logo se expandiu. Atualmente já são
40 participantes, entre eles chefes de
cozinha e proprietários de bufê.
Para o preparo da alimentação, há
cerca de 20 pessoas que se revezam no
trabalho, sendo que muitos cozinham
em casa. “Cada um tem liberdade
para cozinhar o que desejar, mas
procuramos oferecer cardápios mais
simples, de preferência com legumes e
uma proteína”, conta a coordenadora
Roberta Nogueira.

Maria Guiomar e Juliana Malheiro
participam da ação

Batista Oliveira está entre os
cozinheiros do grupo

Chefe de cozinha Ricardo
Lorenzi faz parte da iniciativa

Chefe de cozinha Christian
Formon finaliza suas marmitas

Lita Zavataro prepara seu
cardápio da semana
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A POSTOS
MESMO DISTANTES
Conheça o trabalho das Diretorias
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Fechado desde 18 de
março em virtude da
pandemia do novo
coronavírus, o
Paulistano continua
com muitos de
seus setores em
funcionamento, embora
a distância. Desta
vez, grande parte
dos colaboradores
exercem suas
atividades on-line,
em home office, poucos
ainda trabalham
presencialmente e
outros estão em
regime de escala.
Administrativo, Bares
e Restaurantes,
Comunicação,
Cultural, Financeiro,
Engenharia e
Manutenção, Esportes,
Informática,
Marketing, Divisão de
Apoio à Diretoria,
Secretaria, Social,
Suprimentos e
Sustentabilidade
preparam o Paulistano
para quando tudo
voltar à normalidade.
Nesta edição ainda
serão publicadas
fotos de sócios
que se adaptaram à
nova realidade e
reinventaram suas
atividades diárias
ou criaram maneiras
de enfrentar este
período de isolamento
social.

Administrativo
Número de funcionários: a
gerência administrativa possui
128 funcionários e administra
134 terceirizados.
Neste momento em que o Clube está
fechado, diversas áreas continuam
em atuação.
A Fiscalização faz o monitoramento
e vigilância por meio do sistema de
CFTV e rondas nas dependências
do Clube, mesmo com a equipe
reduzida. Há 25 pessoas trabalhando
(os demais se encontram afastados
por se enquadrarem nos grupos de
riscos, ou não possuírem condução
própria), mantendo as atividades. No
mês passado organizou-se o processo
da vacinação contra a influenza
realizada na garagem do Clube.
Na limpeza houve a redefinição das
equipes e escalas de trabalho para a
desinfecção das diversas áreas.
A Administração tem executado
e acompanhado os processos de
compras, tanto em home office
quanto presencial, pagamentos e
recebimentos, classificação e entrega
de correspondências.
Funcionários das demais áreas
(elevadores, telefonia, rouparia,
achados e perdidos, vestiários e
sauna) se encontram em banco de
horas, a ser compensado no retorno
das atividades. Os da garagem,
terceirizados, só retornarão ao
trabalho na retomada das atividades.
O setor de Recursos Humanos
(Gerência de RH, Contencioso
Trabalhista, Cargos e Salários,
Benefícios, Orçamento Pessoal
e Administração de Pessoal)
conta com 17 colaboradores.
Neste período de isolamento, o
engenheiro de Segurança continua
a realizar a gestão da área, com
acompanhamento das obras, entrega
de EPIs, integrações, controle dos
pontos, escalas dos subordinados,
análise de contratos, recebimento

Limpeza constante em todas as áreas do Clube

e lançamento de notas no sistema,
lançamento de saídas de resíduos
pela gestão de resíduos no sistema,
realização de pedidos de materiais e
equipamentos para funcionários do
setor, atualização e alimentação do
sistema com registros pertinentes
à área.
O técnico de Segurança executa o
acompanhamento das obras, entrega
de EPIs, integrações, análise de
contratos, recebimento e lançamento
de notas no sistema, solicitação de
coleta e lançamento de saídas de
resíduos pela gestão de resíduos no
sistema, atualização e alimentação do
sistema com registros pertinentes
à área.
Os bombeiros atuam normalmente
durante a paralisação, realizando
todas as atividades do setor,
acompanhando os serviços,
interdições, sinalizações e liberações
para o trabalho.
O Serviço Médico é composto
por um médico, um técnico e um
enfermeiro no atendimento, além da
secretária e do gerente para assuntos
administrativos e resoluções, reuniões
de programação e para controle
de materiais e solicitações. Neste
período da pandemia, negociou com
a Prefeitura a vacinação drive-thru
realizada na garagem para associados
com mais de 60 anos e funcionários
que participaram da ação. Atualmente
controla a distribuição de máscaras
descartáveis para todos os
funcionários presentes no Clube.
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CLUBE PAULISTANO NO
YOUTUBE E IGTV

Comunicação
A equipe é composta por 13 pessoas, sendo sete
funcionários e seis terceirizados.
Mesmo com o Clube fechado, a revista O Paulistano
continua a ser produzida normalmente, além de
comunicados oficiais da Diretoria disparados via
newsletter Acontece no Paulistano. As informações
são disponibilizadas e atualizadas diariamente nas
redes sociais e site oficiais do Clube. Recentemente,
criou-se a PaulistanoTV, canal no YouTube do
Clube Paulistano, no qual divulgam-se vídeos de
shows, eventos e atividades promovidos pelos
Departamentos, para serem acessados pelos sócios
durante a quarentena.
Cabe ao Departamento de Comunicação a
divulgação interna dos eventos culturais, sociais,
esportivos e notícias gerais do Paulistano. O
setor é responsável pela elaboração da Revista e
atualização das mídias sociais como Twitter (1.584
seguidores), Facebook (13.420 seguidores) e
Instagram (5.232 seguidores). Em agosto de 2019
houve o lançamento do novo site institucional para
atender às exigências do Ministério da Cidadania
em relação à acessibilidade.

1

1
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No início de abril, o novo canal de vídeos do Clube
começou a disponibilizar conteúdos variados
para oferecer, de maneira virtual, opções de
recreação, música, entretenimento, atividade
física, entre outros.
Idealizado pelo diretor de Comunicação e
Relações Institucionais, Marcelo Domingues de
Oliveira Belleza, e gerenciado pelo Departamento
de Comunicação, o canal tem o objetivo de
disponibilizar ao associado em casa, por meio
de vídeos, o que ele encontra no CAP. O projeto
foi desenvolvido para contribuir na manutenção
da estreita relação entre o Clube e o sócio neste
momento de distanciamento social no combate à
propagação do novo coronavírus. É o Paulistano nos
lares e em qualquer lugar onde os sócios estejam.
O nome do canal no YouTube é Clube Paulistano,
assim como o nome de usuário nas páginas
oficiais do CAP no Facebook, Instagram e Twitter
(@ClubePaulistano). Para acessá-lo, basta clicar
nos links divulgados nas publicações das redes
sociais, que redirecionam automaticamente para a
plataforma, ou procurar por ClubePaulistano, tudo
junto, na busca. No YouTube e no IGTV, aplicativo
de vídeo do Instagram, encontram-se os conteúdos
da PaulistanoTV, que são de responsabilidade
das respectivas áreas do CAP. Os departamentos
enviam os materiais produzidos por colaboradores e
parceiros, e a Comunicação gerencia a divulgação e
a publicação.
No YouTube, especificamente, há a opção de
inscrever-se no canal. Uma das vantagens dessa
ação é facilitar o caminho de acesso, porque,
dessa forma, os vídeos ficam visíveis na página
inicial do usuário. Com a inscrição, existe ainda
a possibilidade de ativar notificações para o
recebimento de alertas dos novos conteúdos
disponíveis. Um vídeo por dia é divulgado, de
segunda a sexta-feira.

Cultural
A área reúne 92 funcionários, sendo
66 do Recanto Infantil, 26 do Cultural
(Biblioteca, Centro Pró-Memória, teatro
e balés) e 29 terceirizados (pilates,
danças contemporâneas, dança do
ventre, yoga. Oficina dos Menestréis,
xadrez, teatros, Jo-Graal, coral, inglês,
coordenação da rádio, oficina da
memória, atualização cultural, street
dance, iniciação musical, violão, teclado
e movimento e equilíbrio).
Mesmo com o fechamento do Clube,
muitas atividades continuam no
Departamento. Em relação ao Museu,
estão sendo feitos levantamento
histórico para o painel digital da garagem
e revisão dos livros Muito Prazer, Futebol
Brasileiro e o da história do CAP. Há também atendimento por e-mail. A
parte burocrática não parou e o Departamento tem feito reuniões on-line,
atendimentos e contato com artistas. A Rádio CAP funciona normalmente,
com gravação e produção de programas. E, assim como aconteceu em abril,
professores de diversos cursos, como atualização cultural, balé clássico e
contemporâneo, pilates, street dance, grupo teatral do CAP, jazz, sapateado,
yoga, coral e Oficina dos Menestréis, continuam preparando material para
envio aos alunos ou ministram aulas on-line. A Oficina Literária é outra
atividade cujos encontros acontecem virtualmente, bem como a preparação
do Caderno Literário em homenagem aos 120 anos do Clube.
No Recanto Infantil, até o começo de abril, as professoras enviaram trabalhos
para as crianças desenvolverem em casa. Mas, de 13 de abril a 13 de maio,
estão em licença.
O Departamento tem como objetivo incentivar, apoiar e difundir a cultura.
Por meio de suas atividades, projetos, programas e eventos, proporciona aos
associados lazer, entretenimento e cultura. Assim como todos os anos, em
2019 a Diretoria Cultural promoveu importantes eventos culturais, além de
palestras e diversos cursos.

Carla Figueiredo Vieira e Augusto Silvestre, da Rádio Paulistano

Elettra Cedola Cohen, aluna
de balé infantil

Julia Toniolo Facchini, aluna
de street dance

Rafaela Teixeira, aluna de jazz e sapateado
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Engenharia e Manutenção
O setor, com 72 funcionários,
aproveita o período em que o
acesso ao Paulistano está vetado
aos associados para realizar
uma série de serviços, entre
manutenções e intervenções. Uma
equipe de 60 funcionários, sendo
57 no CAP, permanece trabalhando
para entregar um Clube melhor do
que aquele que era frequentado
em março. Até o fechamento desta
edição, 5.841 ordens de serviços,
entre preventivas e corretivas,
haviam sido executadas apenas
em 2020. Abaixo, são listadas
as principais ações efetuadas
por colaboradores ou empresas
contratadas entre março e abril.
As obras, por razões técnicas
ou contratuais, seguem em
andamento, com mão de obra
do CAP e terceirizadas. No Prédio
Novo, realizou-se escarificação dos
pilares de periferia. No processo,
de fundamental importância, a
argamassa existente é retirada,
permitindo recuperação da

Empresa especializada realizou trabalho de limpeza na Sede

estrutura. Já os pilares centrais
estão sendo reforçados, etapa
que possibilitará futura utilização
da laje no quinto pavimento. A
instalação de dois novos elevadores
também ocorreu no Prédio Novo.
A área subterrânea entre o Ginásio
Antônio Prado Júnior e a rua
Honduras recebe sistema de
ar-condicionado e revestimentos.

Está finalizado deck de madeira na área das quadras de areia
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Também ganharam instalações
elétricas e aparelhos de ar-condicionado: salas da marquise do
Ginásio Antônio Prado Júnior e do
Prédio Novo, salão de beleza e cabine
primária. Ainda foi iniciada limpeza
técnica nas evaporadoras de ares-condicionados de todos
os departamentos.
Sem aulas, o Recanto Infantil teve

Paulistano aproveitou período sem aulas para
reformas no Recanto Infantil

Diversos serviços de pintura foram
concluídos em abril

troca do piso emborrachado por
cerâmico em área de alimentação,
instalações de duto de exaustão
na cozinha e de tubulação em
banheiros e substituição dos pisos
de sanitários.
Serviços de pintura e jardinagem
aconteceram em áreas como campo
de futebol, quadras de areia, mesas
e bancos de jardins e marquise do
Ginásio Antônio Prado Júnior. Deck
de madeira na área de descanso
das quadras de areia foi concluído.
No Parquinho, reparos na madeira
do barco e da passarela, além de
higienização da areia.
Na Boate, substituíram-se 42
luminárias de piso e toda a fiação

Barco de madeira passou por reparos no Parquinho

de alimentação. Restaurante
1900, quadras de tênis e de areia
e sanitário do Expresso contam
com novas iluminações. Pontos
para carregamento de celulares
foram colocados ao lado das
quadras de areia e de tênis.
Todos os fogões a gás passaram
por manutenção corretiva,
enquanto os bebedouros foram
reparados, com substituição de
filtro e limpeza técnica. Piso de
borracha da arquibancada do
campo acabou trocado. Mão
de obra especializada conduziu
serviço de limpeza de pedras e
revestimentos da área
da Sede.

Vestiários subterrâneos recebem revestimentos

Pilares do Prédio Novo são recuperados
em trabalho fundamental
Profissionais desenvolveram manutenções
em refrigeradores e fogões

Boate teve luminárias de piso substituídas
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Bares e
Restaurantes
O setor possui 327 funcionários.
Atualmente há 16 trabalhando
no refeitório para atender os que
permanecem no Clube. Os demais
estão em férias ou em banco de
horas. A parte administrativa
encontra-se em home office no
atendimento aos associados,
realizando agendamento de
eventos para o segundo semestre
e elaborando orçamentos.
O Departamento de Bares e
Restaurantes gerencia 12 pontos
de venda no Clube: Expresso,
Boulevard, Terraço, Solarium,
Pizzaria, Sushi Bar, Bar Social,
Cafeteria, Bar da Piscina, Copa
do Jogo, Bar da Sauna e Bar do
Tênis. Também possui o maior
número de funcionários. Em
2019, realizaram-se 1.055.102
atendimentos a associados e
convidados, totalizando 3.066.089
produtos servidos. Sempre
preocupado com a satisfação dos
sócios, o objetivo do setor é, a
cada dia, aprimorar os serviços e
oferecer produtos de qualidade.
Para tanto, faz, frequentemente,
pesquisas de opinião em
todos os pontos de venda. O
setor promove eventos como
Jantar Harmonizado e Viagem
Gastronômica, além de festas
institucionais e particulares.

Giuseppe Verginelli participou
de kata desenvolvido pelos
alunos do karate

Daniela Feres e colegas tenistas
recebem instruções de preparação
física em tempo real

Esportes
O Departamento de Esportes, com 205 funcionários, é
responsável por cursos de mais de 30 modalidades, pela
Academia e pela realização de eventos e campeonatos diversos.
Com o esporte paralisado no mundo todo, o CAP trabalha para
manter sócios e atletas ativos em seus lares. Todas as equipes
competitivas continuam a receber orientações de técnicos e
professores, com planilhas e
vídeos detalhados e, em alguns
casos, treinos são comandados
em tempo real, por plataformas
digitais interativas. Há ainda
aposta em informações de
qualidade. Palestras virtuais
sobre nutrição foram ministradas
para delegações competitivas
e de base de polo aquático e
basquete.
O setor também conta com
colaboradores em serviços
administrativos, geridos em
sistema home office. No Clube, permanecem apenas zeladores
das quadras de tênis, que desempenham papel importante
para os cuidados específicos que esses espaços requisitam, e
funcionário responsável pela manutenção de equipamentos de
exercícios de musculação e cardiorrespiratórios, como estações,
bicicletas e esteiras.

Refeitório está funcionando normalmente
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Zeladores mantêm quadras de tênis em período sem partidas

Financeiro
Do total de 46 funcionários, 28 estão atualmente
nas operações de caixas e recebimentos de Bares
e Restaurantes. Realizou-se escala de afastamento
utilizando banco de horas, férias e licença
remunerada. O supervisor trabalha em home office
devido aos projetos em andamento. Recebimento
Fiscal, Recebimento de Mercadoria (Doca) e Contas
a Pagar exercem suas atividades três vezes por
semana em regime presencial, para atender às
demandas de compras e pagamentos das atividades
ainda em funcionamento (Refeitório e Patrimônio Obras). Nos outros dias estão em home office.
Em Contas a Receber, duas pessoas trabalham
presencialmente todos os dias e uma em home
office. O setor está envolvido com questões
financeiras dos associados, com atendimento
telefônico, respostas à Ouvidoria e com os novos
critérios de pagamento da contribuição social,
devido ao fechamento. A Diretoria tem tomado
diversas decisões, levando aos associados
alternativas de pagamento com desconto e
parcelamento de suas contribuições, a fim de
garantir que o sócio não se sinta penalizado e o
Clube não deixe de receber sua única fonte de
receita que arcará com os gastos nesse período.
Controladoria e Contabilidade estão em home
office e, quando necessário, comparecem ao Clube.
A Controladoria, em conjunto com a Diretoria
Financeira, desde o fechamento do Paulistano,
focou-se em construir novas projeções do
orçamento de 2020. Considerando o cenário crítico,
realizou análises com cada área verificando as
reduções de gastos e, por consequência, as perdas
de receitas do Clube. Houve diversas reduções
em contratos dos prestadores de serviços, em
dispêndios gerais em todas as áreas, nos gastos
com projetos de tecnologia e infraestrutura e na
folha de pagamento. A Contabilidade efetuou o
encerramento de março apurando o resultado do
Clube para apresentar em reunião da Diretoria em
conjunto com as novas projeções orçamentárias no
período de fechamento.
O setor de Projetos Incentivados trabalha em
home office, dedicando-se exclusivamente aos
leilões eletrônicos para aquisição de materiais
e equipamentos do Edital 7. Também com
acompanhamento dos projetos em execução,
garante a utilização correta do incentivo
governamental.

Tecnologia da
Informação
Com 15 funcionários, todos trabalhando
remotamente, o setor atende aos chamados
novos e pendentes abertos pelas áreas de
negócio. Neste momento realiza as seguintes
atividades:
Atendimento às áreas de negócios.
Manutenção da qualidade dos acessos
remotos.
Continuidade ao desenvolvimento de
funcionalidades já aprovadas.
Levantamento e desenvolvimento de novas
funcionalidades.
Atuação em projetos que já estavam em
execução.
Alguns projetos foram adiados para o próximo
ano e há outros em execução como análise da
melhor solução para o sistema de gestão de
clubes, aplicativo, atualização do datacenter,
gestão escolar, telefonia, substituição das
catracas e meio de acesso, atualização do
parque tecnológico, eleições e Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
O setor integra as ações institucionais na
área de tecnologia da informação (TI).
Fornece dados para tomadas de decisões
estratégicas e atende demandas imediatas de
funcionários, parceiros e sócios do Paulistano.
A equipe é responsável por manter o
parque tecnológico em funcionamento e
criar padrões e soluções de TI, a partir da
entrega e manutenção de novos sistemas e
infraestruturas.
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Divisão de Apoio
à Diretoria

Marketing
Constituída a partir de abril de 2019, a área de Marketing surgiu
com o objetivo de dar suporte às demandas da instituição,
potencializando seus resultados, tanto na maximização de receitas,
quanto na redução de despesas. É responsável pela prospecção
de negócios, relacionamento com patrocinadores, parceiros e
promoção de serviços, ativações e imagem institucional do Clube.
O setor possui cinco funcionários trabalhando em home office
desde o fechamento do Clube, com exceção da estagiária que está
em recesso.
Tem realizado trabalho com as áreas Cultural e Social visando
novas oportunidades.
Atividades realizadas neste período:
Parcerias.
Follow up com clientes e parceiros comerciais para
mapeamento de oportunidades futuras e obtenção de receitas.
Contato com agências de publicidade para potencializar os
canais digitais e obtenção de receita alternativa (foco em
mídia digital).
Manutenção do relacionamento com os atuais parceiros.
Manutenção do relacionamento com prospects que já
sinalizaram interesse em investimentos.
Prospecção de novas empresas para projeto.
Elaboração de propostas comerciais customizadas.
Elaboração de apresentações/propostas comerciais para o
segundo semestre de 2020 e ano de 2021 (Esportes, Social,
Cultural e Sustentabilidade).
Elaboração e revisão do Manual de Integração de novos
colaboradores em parceria com o Departamento de Recursos
Humanos – finalizado e enviado ao RH.

Atualmente há diversas atividades sendo
desenvolvidas:
Acompanhamento e interação das três
contas de e-mails (Conselho Deliberativo,
Presidência e Diretoria), fazendo o devido
encaminhamento.
Recebimento de todos os contratos
e aditivos, por e-mail, encaminhando
para análise da Consultoria Jurídica e
acompanhamento do retorno.
Recebimento e providências para
pagamento das notas fiscais do setor junto às
áreas competentes.
Preparação de todos os documentos
necessários para a realização da reunião da
Diretoria e demais providências.
Acesso remoto aos sistemas do Clube, para
acompanhamento orçamentário, aprovações
e outras demandas.

Atualização do manual de identidade visual do CAP para o
fortalecimento da marca/branding.

Apuração do ponto eletrônico e
lançamentos para emissão de relatórios de
controle do banco de horas do setor.

Elaboração de instrução interna – Gestão da Marca CAP/
Branding.

Demais providências de rotina de acordo
com a necessidade da Presidência e Diretoria.

Elaboração da instrução interna de Marketing.

Elaboração de material pós-venda.
Condução das atividades administrativas do Departamento.
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A área conta com nove funcionários que
trabalham em diversas faixas horárias para
responder às necessidades da Diretoria.
A Divisão de Apoio à Diretoria presta suporte
administrativo ao presidente, vice-presidentes, Mesa Diretora do Conselho
Deliberativo, diretores, Comissões de
Sindicância, Jurídica, Normatização,
Comissões Especiais e Assessores.
Desde 18 de março alguns funcionários
trabalham em home office para continuar
atendendo às demandas, outros estão em
banco de horas e revezamento, mantendo
plantão na Diretoria sempre que necessário.
Com relação ao desenvolvimento de projetos,
está dependendo da reabertura do Clube.

Secretaria
O setor possui 28 funcionários,
sendo que oito atuam na Central
de Atendimento e 20 nas
Secretarias Avançadas.
No momento, as atividades
burocráticas continuam. A
supervisora da Secretaria, com o
suporte da Gerência, responde a
todos os e-mails em home office
e trabalha fisicamente em média
três dias da semana, para abrir
as solicitações de associados e
executar pedidos no cadastro. Há
ainda um funcionário de segunda
a sexta-feira, das 10h às 15h30,
para atendimento, informações
aos associados e departamentos.
Pelo menos uma vez por semana
um diretor-secretário comparece
para dar parecer nos pedidos
de associados.
Dentre outras atribuições, em
2019 os diretores-secretários
deram parecer em 8.556
solicitações de associados, assim
como responderam a diversos
deles em entrevistas. Redigiram
12 atas de reunião de Diretoria
e procederam à instauração de
20 processos de investigação
de faltas disciplinares, sendo
efetuadas algumas suspensões, e
registraram 690 ocorrências.

Secretaria é responsável pelo
atendimento direto aos associados

Almoxarifado Alimentício do Paulistano

Suprimentos/Compras
O setor totaliza 30 funcionários, sendo 15
responsáveis pelo almoxarifado e 15 por compras. O
Departamento de Suprimentos tem como objetivo
suprir as áreas com insumos, bens e serviços de
acordo com a necessidade.
No momento os colaboradores estão em home
office, dando continuidade às tarefas diárias. O
almoxarifado atende em sistema de plantão às
necessidades da Engenharia referentes às obras e
EPI, além do restaurante dos funcionários. Desde
o fechamento do Clube há um funcionário em
plantão presencial. Entre os trabalhos executados no
momento, estão negociação de valores de contratos
de terceiros, obtendo redução de custos, negociação
de devolução de mercadorias a vencer com os
fornecedores, emissão de pedidos de compras de
materiais emergenciais, desenvolvimento de novos
fornecedores para aquisição de álcool em gel e
insumos para prevenção contra a covid-19.

Funcionária trabalha na recepção de mercadorias
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Renan Taime Sanches, participante do pocket
show promovido pelo Departamento Social

Grupo Sound People irá se apresentar no Bar Social on-line

Social
Dezessete funcionários integram
o quadro da área Social. Cinco na
Gerência, três no Salão de Jogos,
um pianista no Bar Social e oito
na Brinquedoteca.
A Diretoria tem como missão
promover a integração social
por meio de atividades de lazer
e entretenimento. É responsável
por tradicionais festas como
Carnaval, Festa Junina,
Aniversário do Clube e Réveillon,
além de eventos e shows voltados
a diferentes faixas etárias como
jantares dançantes, coquetéis,
Noite dos Namorados, Sunset,
CAP Night e Social Friday.

Neste período todos da Gerência
trabalham em home office, cuidando
da parte administrativa, pagamentos
e geração de conteúdos para a
PaulistanoTV. O Departamento
tem organizado eventos on-line,
produzidos especialmente para
os associados. Há pocket shows,
apresentações de artistas do Bar
Social e entretenimento infantil com
grupo contratado, todos disponíveis
nas mídias sociais do Clube. As
atendentes e coordenadora da
Brinquedoteca também auxiliam no
conteúdo on-line, produzindo vídeos
de oficinas e ateliês infantis. Confira
mais detalhes na página 47.

Andrea Rodeguero também fará
apresentação no pocket show

Sustentabilidade
Com três funcionários, atualmente o setor atua na Gestão de Resíduos por meio de seu líder,
que trabalha normalmente, com redução apenas do volume movimentado. É responsável
por separar, preparar, controlar e acompanhar os estoques de materiais destinados à venda,
ao processo de compostagem e aterro sanitário. O profissional faz solicitações e controle
do consumo de materiais para higienização, mantém a organização do setor de trabalho e
monitora a escala. Já o ajudante de Gestão de Resíduos, responsável por receber os materiais
recicláveis e orgânicos no setor, realiza a conferência e separação por tipo. O terceiro
funcionário está em férias.
Criada em 2013, a Diretoria de Sustentabilidade tem como objetivo desenvolver e implantar
iniciativas para fomentar a cultura sustentável, reconhecendo a importância e a necessidade
de adotar práticas e comportamentos que contribuam para uma sociedade mais equilibrada
em termos econômicos, sociais e ambientais.
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fotos arquivo pessoal

especial flashes

SÓCIOS EM MOVIMENTO
Diferentes atividades para preencher o
tempo em quarentena

Maria Eduarda e Paulo
Afonso Aguiar
Maria Clara, Mauricio e Francisco Koch de Assis

Murilo e Henrique Garrigós

Maria Fernanda Giraldelo De
Camargo Penteado

Luciana Cataldi

Alaide Taddeo Conde

Maria Lucia Perrone e Carlos De Faro Passos

Rodrigo Julianelli
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Vini Silvestre

Maria Helena Figueiredo Vieira

Thomaz, Richard e Thiago Zatz

Giovanni Pereira De Nigris
Maria do Carmo
Moreira Mazzocato
Paula Passos Monteiro

Nana Sievers
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Lucas, Beatriz e
Nicole Sevciuc

Maria Luiza e Maria Vitória Pollastri Murray

Guilherme e Karin Killingsworth
José Antonio
Tiezzi Bulgueroni

Joana Almeida Pessoa de Barros

Maria Ganme

Camila Rezende Kayatt
Sofia Reple Sapag

Ricardo Cavalcanti de Albuquerque

Renata Julianelli
Adriana Silberberg
Luiza Gomes Bagnoli
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Maria Carolina, Juliana, Eduardo e Daniel Bicudo

Carlos Iglesias
Carolina Carvalho Araujo

Rafael Rezende Kayatt

Vanessa Koch de Assis

Giulia Salgueiro Iaconelli

Pedro Luiz e Paulo Fiuza
André Mauro

Giselle Feher
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Patrícia Di Cunto Bracco

Henrique Beer, Eric Bell, Mariana Beer e Lucas Bell

Gabriela Cavenaghi

Artur Ganme

Maria Toledo

Micaela Navarro Matias

Rick Winter

Rita Toledo

Aluisio Ribeiro de Lima

Ju e Edu Haddad

Henrique Valente
Dória Fernandes

Mario Cerveira Filho

Alicia de Campos Salles
Acosta Alvarez

Rafael Ramos
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Regina Ferreira Maio
Renata Pugliese
Armando Natal

Francisco Navarro Matias
André Ramos

Ísis Keller Herédia e
Mariana Keller

Fábio Siera Dias e
Marcia Anauate

Cecilia Geraldi Gama

Gerson Miranda Moreira e
Claudia Coelho
Ricardo Jona Pacheco e Silva
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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

Ligia Ferreira Mauro

sustentabilidade
sustentabilidade

TRAJETÓRIA

MENOS É MAIS

AÇÕES DO CAP

Formação de cultura
A Comissão de Sustentabilidade surgiu há
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DIA DA TERRA
Líderes (2013)

Nat.
Finitos: +
50 t (2016)

Novas lixeiras
Redução de
papel nos
Deptos.
-23% A4 (2016)

Novos

(300 m³)

Cx. Água Tratada:
26 m³
ETA e Rede
Distribuição: 1.260 m
lineares

Restrição de
toalhas dos
vestiários

Prédio Cultural
Piscinas e Bar da
Piscina
Refeitório
Restaurante Solarium

Sensores de
presença nos
sanitários e
vestiários

2015: Cerca de 500
peças
2016: Cerca de 1.000
peças

O Dia da Terra,10comemorado
em 22fornecedores
de abril, reuniu várias manifestações ao redor do mundo,
iniciativas de
ecoeficiência e formação de
Eliminação
de pandemia da covid-19. Proteger a população de
principalmentecultura
em prol do enfrentamento da
poluição c/
futuras ameaças globais, segundo acatalisadores
ONU, requer
em o gerenciamento correto de resíduos em geral
geração energia
e, em particular, dos hospitalares, além de uma administração consistente e global da natureza
Remoção
resíduos caixas
e da biodiversidade, bem como o comprometimento
com a reconstrução da sociedade, criando
de gordura
empregos verdes e facilitando a transição para uma economia neutra em carbono.
12
No12
CAP, o Dia da Terra é um lembrete oportuno para que se tomem medidas urgentes para
proteger o planeta do aquecimento global e garantir futuro digno e saudável para todos.

CAP do Bem

Cerca de 400
unidades (2016)

Arrecadação
Alimentos/
Campeonato de
Futebol e
Ingressos Jogos
de Basquete
CAP do Bem

Emissões Diárias
de Gases do
Efeito Estufa
(GEEs) (2017)

3 t (2016)
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Murillo Pessoa

memória

Fotos Centro Pró-Memória

REVOLUÇÃO DE 1932
A ativa participação do
Paulistano e seus sócios no
combate às consequências da
pandemia da covid-19 não é
caso isolado em 120 anos de
história. Na Revista de abril, a
atuação do Clube durante a crise
provocada pela gripe espanhola
foi descrita. Já este número
traz o relato de como o CAP e
seus sócios se envolveram em
capítulo fundamental da história
paulista, a Revolução de 1932
Tenente-coronel Cássio Egídio de Queiroz Aranha recebe Pedro de Toledo,
governador de São Paulo, na concentração do Instituto Pedagógico

O

primeiro presidente brasileiro
deposto por golpe militar
foi Washington Luís, sócio
do Paulistano. Em 24 de outubro de
1930, dias antes de ser substituído por
outro paulista, o eleito Júlio Prestes,
Washington Luís foi retirado da
Presidência por junta militar que, em 3
de novembro, passaria o poder a Getúlio
Vargas. O gaúcho revogou a Constituição

Lauro de Barros Penteado, à esquerda, ao lado
de companheiro do Batalhão 14 de Julho
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de 1891, nomeou interventores
para os Estados e dissolveu congressos
nacional e estaduais, além de
câmaras municipais.
Em São Paulo, a insatisfação com
medidas autoritárias e antidemocráticas
de Vargas cresceu durante 1931. Em
25 de janeiro de 1932, organizou-se a
primeira grande manifestação contra o
governo federal, com participação de
dezenas de milhares na Praça da Sé.
Em 23 de maio, durante novo protesto,
defensores da ditadura atiraram contra
estudantes, matando Mário Martins,
Euclides Miragaia, Dráusio Sousa e
Antônio Camargo, nomes que deram
origem ao movimento M.M.D.C.,
e Orlando Alvarenga, que, sem se
recuperar dos ferimentos, faleceu
em agosto.
As mortes serviram de estopim para a
revolta paulista e líderes da sociedade
começaram a organizar revolução
para tentar derrubar Getúlio Vargas e

estabelecer uma nova constituição.
Mesmo o anúncio, por parte do
presidente, de eleições para uma
Assembleia Nacional Constituinte não
foi suficiente para evitar o confronto.
O levante armado começou na cidade
de São Paulo, em 9 de julho de 1932.
O Paulistano prontamente se
empenhou na causa. Instalou posto
de alistamento de voluntários, que
recebeu a inscrição de 70 sócios,
incorporados ao 1º Batalhão
Esportivo. Cada um deles recebeu do
CAP uma farmácia portátil. O ginásio
antigo, junto à Rua Argentina, serviu
de instalação da 4ª Subdivisão de
Policiamento Civil de Emergência.
O campo de atletismo foi utilizado
para instruções de voluntários do
Batalhão da Reserva. A lavanderia
foi emprestada à Cruz Vermelha e
lavou 7 mil peças durante os meses
seguintes. Para campanha que
arrecadou ouro, angariando fundos

Itens utilizados por
Arthur Friedenreich na
Revolução de 1932
Associadas do CAP reúnem-se no salão de festas do Clube
para costurar para os soldados

ao movimento revolucionário, o
Paulistano entregou todos os seus
troféus, que acabaram resgatados
por sócios, autores de doações em
dinheiro na troca. Por fim, uma seção
de costura instalou-se no Clube, onde
38 associadas se voluntariaram e
confeccionaram 2.818 peças.
Ídolo do futebol alvirrubro, Arthur
Friedenreich teve participação
destacada na Revolução. Com papel
de liderança no Batalhão Esportivo,
foi promovido a segundo-tenente.
Popular, discursou em rádios para
convocar atletas e torcedores.
Também doou medalhas e troféus.
Muitos, infelizmente, doaram a
própria vida. O Paulistano lamentou o
falecimento de seis sócios: Agostinho
Pereira de Oliveira, Clineu Braga de
Magalhães, Fernão de Moraes Salles,
Lauro de Barros Penteado, Mario
Augusto Muniz de Aragão e Prudente
Meirelles de Moraes. Até hoje são
homenageados em placas, expostas

no Salão Nobre do Clube.
Fernão Salles, então vice-presidente
do Paulistano, foi recordado no
relatório da Diretoria. “Fernão
Salles, gloriosamente tombado no
campo de batalha, pela causa de
São Paulo e do Brasil, era figura
bem representativa do moderno
bandeirante. Era um perfeito
cavalheiro, que, pelo fino trato e
elegância de atitudes, honrava a
mais alta sociedade paulistana.
Era também, ao mesmo tempo,
homem de salão, fazendeiro,
esportista e, nos últimos dias,
demonstrou ser também soldado,
dando, num último gesto, a vida,
por São Paulo. Foi um dos primeiros
a se alistar entre os voluntários
constitucionalistas, como também
foi um dos primeiros a tombar na
luta em que se empenhara com
toda a pujança do seu espírito
jovem. Um dos mais decididos
obreiros da atual grandeza do

Paulistano, Fernão Salles deixou no
Clube um lugar que só materialmente
pode ser preenchido.”
Sem o esperado apoio de Estados
como Minas Gerais e Rio Grande
do Sul, as tropas paulistas foram
dominadas pelas Forças Armadas do
Brasil e renderam-se oficialmente em
2 de outubro. O Obelisco Mausoléu
aos Heróis de 32, popularmente
conhecido como Obelisco do
Ibirapuera, foi inaugurado em 9
de julho de 1955. Abriga os restos
mortais de Martins, Miragaia, Dráusio
e Camargo e presta homenagem
a 713 combatentes mortos.
Extraoficialmente, cogita-se que
foram cerca de 2 mil os paulistas
falecidos nas batalhas.
Como consolo à derrota no conflito
armado, São Paulo acompanhou, em
16 de julho de 1934, a promulgação
de uma nova Constituição Brasileira.

Placas no Salão Nobre
homenageiam os mortos
na Revolução
Pelotão ao qual participavam os associados
Nelson Paolucci, segundo em pé, e Marcello
de Assis Pacheco Borba, terceiro em pé
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mundo afora

Denise Döbbeck

Com bangalôs sobre a água, praia em Tikehau é pequena e tranquila

fotos arquivo pessoal

PARAÍSO PERDIDO
NO PACÍFICO
Fotógrafo submarino por hobby, Wlado
Teixeira escolheu a Polinésia Francesa para
seu mais recente destino de viagem

Raia Manta, com 3 metros de envergadura, aparece
durante mergulho do sócio em Tikehau
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A

intenção era mergulhar nas águas cristalinas,
como costuma fazer em todas as suas viagens.
Durante quase um mês, a paisagem paradisíaca
fez parte do dia a dia do sócio e da esposa, Maria Alice
Frontini. Conjunto formado por cinco arquipélagos que
reúnem 118 ilhas e atóis, a Polinésia Francesa localiza-se em meio ao Oceano Pacífico e concentra alguns dos
destinos turísticos mais desejados do planeta.
Por dez dias o casal esteve em Rangiroa, o segundo
maior atol do mundo. Caracterizado pelo formato
de um anel, é formado a partir da concentração de
corais. Sonho de mergulhadores mais experientes,
proporciona vivência única embaixo d’água. “É um
mergulho com correnteza feito em grupo que exige
cuidados, não é para iniciantes”, aconselha Wlado, que
conta com mais de 800 mergulhos no currículo desde
1980. Segundo ele, é preciso prestar atenção e seguir
um roteiro, pois a forte correnteza pode levar a pessoa
para longe do barco.
A vantagem da correnteza é a maior quantidade de
plâncton na água atraindo os peixes em busca de
alimento, um verdadeiro show aos mergulhadores. Em

Golfinhos chegam tão perto que é possível tocá-los, como fez o sócio em Rangiroa

profundidade de cerca de 30 metros,
é possível ver a riqueza da fauna e da
flora submarina. Golfinhos, raias, uma
infinidade de peixes de todas as cores
e tamanhos e até mesmo espécies
de tubarões ficam bem próximos das
pessoas. “Um dia, um tubarão-tigre,
o mais perigoso, chegou a cerca de
6 metros de distância. Fiquei quieto
e bastante preocupado pois, se ele
ataca, não teríamos chance”, diz.

Wlado e Maria Alice em Matira Beach, Bora Bora

“Mas quem mergulha não pode
ter medo, faz parte do esporte”,
completa. Já os golfinhos apareciam
em quase todos os momentos.
Eram muitos e estavam bem perto,
dava até para passar a mão, o que
encantou o sócio. Os mergulhos
aconteciam três vezes por dia, por
aproximadamente uma hora.
Wlado e a esposa estiveram ainda no
atol de Tikehau, nas proximidades,
para também enfrentar a correnteza
no fundo do mar. E, dessa vez, se
hospedaram em bangalô sobre a
água. Com uma parte do chão feito
de vidro, era possível observar os
peixes de dentro da cabana. Além
disso, ao andarem à noite pelas
passarelas de madeira entre areia e
o chalé, avistavam diversos tubarões

pelo caminho. Quando o casal
não estava mergulhando,
aproveitava as belas e pequenas
praias, todas com areia branca,
águas cristalinas e coqueiros,
dignos de cenário de filme.
Mais turística, a ilha de Bora
Bora é outro paraíso na Terra.
“Nunca vi praias tão bonitas, com
a cor do mar tão deslumbrante,
composta por quatro a cinco
tons de azul”, afirma. Papeete,
no Taiti, e capital da Polinésia
Francesa, encantou pela
comida diferente em que peixes
coloridos como os ornamentais
faziam parte do cardápio. A longa
viagem, passando pelo Chile,
é mais uma entre tantas que o
sócio guarda na memória.

Beleza ímpar da praia em Rangiroa

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

NOVIDADES
NO SUSHI BAR

O Departamento de Bares e Restaurantes
já prepara novidades para quando o Clube
reabrir. O sushi bar terá incremento em seu
cardápio e os associados poderão degustar novos
pratos, sugeridos por eles, disponíveis no
serviço à la carte. Os itens também serão
Uramaki salmã̧ o grelhado

servidos no mesmo sistema no almoço
do restaurante Solarium. Veja o que
vem por aí e aguarde!

Ussuzukuri
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Teppan de salmão

Ikurá Niguiri

Temaki Ikurá

Tempurá de sorvete

Edamame

Temaki de salmão grelhado

Sashimi selado

Ikurá jyo

Gohan
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abrindo um vinho

TODO CHAMPANHE É ESPUMANTE,
MAS NEM TODO ESPUMANTE
É UM CHAMPANHE!
Por Bruno Airaghi

Nesta edição vamos tratar de uma bebida que remete à
celebração, já dizia alguém na história que na vitória é
merecido e na derrota é necessário... abrir uma garrafa!

O
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s diferentes níveis de doçura
que a bebida borbulhante
apresenta definem
sua nomenclatura, como espumante
demi-sec ou extra brut, e garantem
sua versatilidade permitindo
que todos os sentidos sejam
aguçados, mesmo em momento
de descontração.
Isso porque, para que um vinho seja
considerado espumante, é necessário
que apresente carbonatação, ou seja,
presença de gás carbônico, gerando
as borbulhas conhecidas pelo famoso
nome de perlage, proveniente
da refermentação da bebida, da qual
trataremos mais adiante.
Sua finalização consiste em retirar
os resíduos de leveduras e adicionar
o licor de expedição para classificar
os espumantes de acordo com a
quantidade de açúcar dissolvida
no líquido. Ressaltando, licor de
tiragem é para gerar borbulhas
(açúcar + leveduras), e o licor de
expedição é para dosar a doçura
no nosso paladar (somente açúcar,
sem leveduras).
Após a adição do licor de tiragem,
o vinho sofre a segunda fermentação,
em tanques pressurizados, e não
nas garrafas, mas sim nestes tanques,
para só então ser engarrafado e
consumido (processo Charmat).
Em geral, os produtos originados
não permanecem muito tempo em
contato com as leveduras, pois o
objetivo é manter as notas frutadas.

BRASIL
Nature
Extra Brut
Brut
Sec ou Seco
Demi-Sec, Mei-Doce ou Meio-Seco
Doce

3 g/l de açúcar no máximo
3,1 a 8 g/l de açúcar no máximo
8,1 a 15 g/l de açúcar no máximo
15,1 a 20 g/l de açúcar no máximo
20,1 a 60 g/l de açúcar no máximo
60,1 a 80 g/l de açúcar no máximo

CHAMPAGNE
Brut Nature, Pás Dosé ou Dosage Zéro
Extra Brut
Brut
Extra Dry
Sec
Demi-Sec
Doux

3 g/l de açúcar no máximo
0 a 6 g/l de açúcar no máximo
12 g/l de açúcar no máximo
12 a 17 g/l de açúcar no máximo
17 a 32 g/l de açúcar no máximo
32 a 50 g/l de açúcar no máximo
Acima de 50 g/l de açúcar

No Brasil, temos uma classificação
bastante semelhante (tabela acima),
porém, com algumas diferenças sutis
na quantidade de açúcar permitida
em cada uma delas pela legislação.
Dada essa breve pincelada sobre
espumante, nosso personagem aqui
é o Rivani Espumante Rosé Extra Dry.
Trata-se de um Pinot Spumante Rosé
Extra Dry das uvas Pinot Bianco e
Pinot Nero. As uvas são suavemente
prensadas para obter o mosto. A
fermentação, graças à ação das
leveduras, transforma o açúcar em
álcool e outras substâncias que
desempenham papel importante
na estrutura do aroma e do vinho,
e toma lugar em tanques de aço
inoxidável com temperatura
controlada entre 16 °C e 18 °C.
Quando a fermentação é concluída,
segue-se o processo de produção

de vinho espumante, de acordo
com o método Charmat explicado
anteriormente.
Esse espumante é da região do
Trivêneto ou da expressão Três Venezas
que começou ser usada por alguns
círculos culturais, na segunda metade
do século XIX na Itália, a área geográfica
constituída pelas regiões do Vêneto,
Trentino-Alto Ádige e Friul-Veneza
Giulia, situadas no nordeste do país.
O Rivani é recomendado para refeições
ligeiras feitas de peixe e carnes brancas.
Ideal como aperitivo e pode ser
apreciado em qualquer ocasião.
Temperatura de serviço 8 °C a 10 °C,
com embalagem diferenciada, elegante,
com certeza vai agradar. Somente
para concluir, a frase citada no início
é atribuída a Napoleão, no caso com
Champagne!
Salute!

gastronomia

SOPAS

Com a temperatura dando sinais de queda e a família
reunida em casa, nada mais aconchegante do que um bom
prato de sopa. Gastronomia traz a receita de Creme de
mandioquinha com camarão e Creme de aspargos

Creme de mandioquinha com camarão

Creme de aspargos

Ingredientes
200 g de mandioquinha
600 ml de caldo de legumes
80 g de cebola branca
4 unidades de camarões médios limpos
10 ml de azeite
40 g de manteiga bem gelada
100 ml de creme de leite fresco
sal a gosto
pimenta-do-reino a gosto
2 unidades de cebolete

Ingredientes
150 g de aspargo verde fresco
200 ml de creme de leite
100 ml de caldo de legumes
6 pedras de gelo
sal a gosto
pimenta-do-reino a gosto

Preparo
Em uma panela, adicione o caldo de legumes e deixe levantar
fervura. Descasque as mandioquinhas, coloque-as no caldo
e cozinhe até ficarem macias. Com o auxílio do liquidificador,
bata-as para que se tornem um creme homogêneo. Acrescente
a manteiga e bata mais um pouco. Coloque em uma panela e
cozinhe em fogo baixo por, aproximadamente, dez minutos.
Enquanto isso, tempere os camarões com azeite, sal e pimenta.
Se preferir, corte-os em pedaços pequenos. Acrescente o creme
de leite fresco e cozinhe por cerca de dois minutos. Incorpore
os camarões ao creme de mandioquinha e acerte os temperos.
Finalize com a cebolete picada e sirva a seguir.

Preparo
Em uma panela média coloque água até a metade,
adicione uma pitada de sal e deixe levantar fervura.
Limpe os aspargos retirando a fibra (a ponta) do
caule. Encha uma vasilha com água fria, coloque as
pontas dos aspargos e acrescente as pedras de gelo.
Reserve. Na panela com água fervente, coloque os
aspargos e deixe por cerca de um minuto. Retire-os
rapidamente e mergulhe-os na vasilha com água
gelada. Separe as pontas para decorar e reserve.
Junte o restante dos vegetais, o caldo de legumes
e o creme de leite e bata no liquidificador para
criar uma mistura homogênea. Em uma panela em
fogo baixo, despeje o creme de aspargos, acerte o
sal e a pimenta-do-reino. Coloque o creme em um
recipiente de consommé e decore com as pontas
dos vegetais que foram reservadas. Sirva bem
quente.
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livros
Mais dias em isolamento social merecem novas dicas literárias. A seguir uma seleção
para gostos variados, com nove obras disponíveis em formatos impresso e digital

A GRANDE GRIPE

John M. Barry
Intrínseca
Em 1918, um novo vírus influenza, até então restrito a aves, passou a se
manifestar também em humanos. Hoje, aquela que ficaria conhecida na
história como gripe espanhola é considerada o primeiro grande embate
entre a ciência e uma pandemia. A letalidade do vírus garante comparação
da doença com a peste negra, que devastou a Europa no século XIV. Obra
de referência sobre a gripe espanhola, premiada pela Academia Nacional de
Ciências dos Estados Unidos e best-seller, o livro mostra a corrida contra o
tempo da comunidade científica para combater a pandemia. Traz importantes
lições para um mundo sob a constante ameaça de novas epidemias globais.

A FONTE DA AUTOESTIMA

CONTOS DE
THUNDER

Toni Morrison

Luiz Thunderbird

Companhia das Letras

Globo

Reverenciada por gerações, porta-voz para milhões
de ignorados e primeira negra a vencer o Prêmio
Nobel de Literatura, Toni Morrison foi uma hábil
observadora do mundo. Neste livro, encontra-se rica coletânea de textos
sobre sociedade, cultura e arte. Uma reunião de seus ensaios e discursos mais
importantes, como uma mensagem sincera e comovente sobre sua busca pelo
verdadeiro Martin Luther King Jr., um elogio emocionante a James Baldwin
e uma oração ardente pelos mortos do 11 de setembro. Nas páginas, analisa
as linhas tênues que separam o estrangeiro, a mulher, o corpo negro e outros
conceitos igualmente importantes para a sociedade contemporânea.

A figura caricata de
Luiz Thunderbird
representa milhões
de aficionados pela
música. Formado
em Odontologia,
mas tomado pela
paixão pelo rock,
pouco atuou na
área. Em 1990, conseguiu
vaga para o elenco de estreia
da versão brasileira da MTV,
em que assumiu o comando
do programa Lado B. Nesta
autobiografia, Thunderbird
conta sua trajetória com muita
franqueza, em linhas recheadas
de relatos dos bastidores do
canal que ajudou a inaugurar.
Sua história é detalhada desde a
infância, passando pelo estouro
na televisão, pela carreira
musical e pelo envolvimento
com as drogas. Não esconde
nada ao falar da luta contra
o vício e dos altos e baixos
da fama.
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A CASA

Chico Felitti
Todavia
João de Deus, um dos mais adorados médiuns do mundo, desfrutava
de bênçãos até que uma onda de processos veio a público. Em
dezembro de 2018, o líder místico goiano foi preso, acusado de
abuso sexual e estupro por centenas de mulheres de, ao menos, sete
nacionalidades. O livro mergulha nessa história, mostrando que é ainda
mais assustadora, uma reportagem capaz de revelar as entranhas de
um ídolo que não é o que parecia ser. O repórter Chico Felitti pesquisou
por meses, baseado em documentos e informações oficiais sobre
a trajetória de João de Deus. E passou centenas de horas tentando
convencer a cidade de Abadiânia a contar a sua história.

As obras citadas não estão obrigatoriamente disponíveis nas bibliotecas do Paulistano

A GUERRA PELA UBER

Mike Isaac
Intrínseca
Em junho de 2017, Travis Kalanick, o agressivo CEO da Uber, foi deposto em uma reunião do seu próprio
conselho diretor, em um golpe que levou a um ano brutal para a gigante do transporte. A Uber estava no topo
do mundo da tecnologia, mas para muitos era justamente o símbolo do que havia de mais podre no Vale do
Silício. Mike Isaac, premiado jornalista do The New York Times, usa centenas de entrevistas com funcionários
da companhia, além de documentos inéditos, para relatar as batalhas da Uber com associações de taxistas,
a cultura interna tóxica da empresa e as táticas para destruir qualquer obstáculo que estivesse impedindo o
domínio do setor.

1824
A MEMÓRIA E O
GUARDIÃO

Rodrigo Trespach

Juremir Machado da
Silva

O historiador e escritor Rodrigo Trespach narra a chegada
dos imigrantes de língua alemã ao Brasil, após iniciativa
ministrada com sucesso por José Bonifácio, conselheiro
de d. Pedro I. A data do título refere-se ao momento da
criação da primeira colônia não lusitana no país. O livro
mostra como os alemães participaram da instalação das nossas primeiras
colônias agrícolas, do surgimento da Igreja Protestante brasileira e até mesmo
de um plano para assassinar o imperador. Por meio de documentos e diários
de viagem, Trespach insere vasta pesquisa histórica numa narrativa que conta
uma história fascinante e pouco conhecida sobre a formação da nação.

LeYa

Civilização Brasileira
O lançamento revela
a correspondência
de João Goulart no
período em que
ocupou a Presidência,
entre 1961 e 1964. Por
quase 40 anos, o guardião desse
arquivo foi o oficial de gabinete
Wamba Guimarães, que, dois dias
após o golpe, a pedido de Jango,
partiu com duas malas repletas de
correspondências – e as manteve
em segurança até sua morte, em
2003. Agora, Juremir Machado da
Silva busca outros significados nas
palavras ao presidente, reunidas em
927 itens, como cartas, telegramas,
relatórios, informes e cartões. Os
documentos, escritos por cidadãos
comuns e autoridades, mostram a
política baseada no patrimonialismo,
no cartorialismo e no coronelismo.

TUDO EM SEU LUGAR

Oliver Sacks
Companhia das Letras
A coletânea de ensaios de Oliver Sacks traz a compaixão e a
perspicácia características do autor. O livro apresenta as várias
facetas de Sacks, um dos cientistas mais acessíveis de todos os
tempos. Desde sua paixão por plantas, museus e peixes, até histórias
pungentes sobre pacientes com esquizofrenia, demência e Alzheimer.
Falecido em 2015, o inglês foi um grande contador de histórias,
amado pelos leitores tanto por seus relatos como neurocientista,
quanto pelo fascínio com o comportamento humano em sua acepção
mais ampla. A obra celebra os inúmeros interesses do autor, contados
com beleza e erudição particulares de sua prosa.

LIDERANÇA EM TEMPOS DE CRISE

Doris Kearns Goodwin
Record
A obra, detalhada e complexa, é o resultado de cinco décadas de estudo sobre a história presidencial norte-americana. A vencedora do Pulitzer Doris Kearns Goodwin escolheu quatro presidentes que analisou de
forma mais atenta — Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt e Lyndon B. Johnson —
para mostrar como reconheceram suas próprias qualidades de liderança e foram identificados como líderes
pelos outros. Apesar das diferenças de contexto, habilidades, estilos e temperamentos, esses homens
compartilhavam uma ambição e resiliência determinantes, que lhes permitiram superar as dificuldades
mais incomuns, como guerras civis e mundiais.
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A associada Angélica Royo reverencia
o Dia das Mães com o texto O Menino
Que Gostava de Chutar Bola

Entro em campo correndo, sinto
meu coração bater e um baita
frio no estômago. Acho que
corro com o coração, não com as
pernas.
Levanto a cabeça, olho para a
direita, esquerda e lá está ela
sorrindo para mim. Ela sempre
diz que sofre muito quando eu
jogo futebol.
Fe, capitão do time, escolhe o
campo, a bola começa a rolar,
chuta pro Bóia que está na
esquerda, que pega a bola, faz
o passe para o Tico no meio do
campo, que manda para mim.
Os pais gritam “Olha o ladrão”,
xiiii vem alguém por trás e me
dá um carrinho, “Juiz, é falta”,
o juiz marca com spray onde
devo cobrar, chuto direto no
gol, o goleiro deles defende e
chuta a bola longe. “Vai para
cima dele”, Faro pega, avança,
eu peço a bola, ele passa para o
Fe que chuta para o gol, bate na
trave e vai para fora. O goleiro
adversário bate o tiro de meta
para o nosso campo, Caio, a

parede humana, não deixa a bola
avançar, alguém grita “Tira a bola
daí, chuta para fora”, o que ele faz
muito bem e a bola vai parar nas
estrelas. O time adversário cobra
escanteio, Serginho tira a bola
deles, lança pra mim que estou à
sua direita, passo para o Cativa,
que manda para o Guiga, entrega
para o Bóia que vai pra cima do
adversário. A bola rola, tentamos
chegar no Zé que está perto do gol,
“Ladrão na parada”, a bola volta
pra mim, mas alguém segura minha
camisa e me derruba na grande
área. Todos gritam “PÊNALTI”. Nos
abraçamos e comemoramos. Lucas,
nosso goleiro, quer cobrar, mas
eu assumo a responsabilidade,
bato forte e rasteiro no canto
direito do goleiro, ele cai para
a esquerda, e a bola entra
redondinha. GOL!!!!!!!!!!!!! Olho
para a arquibancada e ela está lá
vibrando, todas as mães do nosso
time vibram muito.
No segundo tempo, o técnico
Waltinho faz substituições. Sou
substituído pelo Mateus, o Arthur
entra no lugar do Guiga, o Enrico

Os textos publicados na Página do escritor são de inteira responsabilidade dos autores.
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substitui o Cativa e Fabinho
substitui o Zé.
O juiz ergue o braço e apita. Fim
de jogo! 7X0 para o Paulistano! A
plateia delira.
A torcida na arquibancada faz
a diferença. As mães estão
sempre presentes e ai do juiz ou
bandeirinhas se marcarem falta
errada. Elas vão pra cima deles
sem piedade.
Uma vez eu disse pra ela que
não precisava se incomodar
em assistir meu jogo, ela ficou
chateada. Não foi. A cada
boa jogada eu olhava pra
arquibancada e ela não estava lá,
senti sua falta.
Ela acredita que o grande
ensinamento do futebol é a união,
a convivência, a amizade e o
companheirismo. Eu adoro jogar
bola e quero mais é continuar
com meu time – Um por todos,
todos por um!
Vini

cultural

RÁDIO PAULISTANO
O podcast CAP em Foco é um programa de entrevistas, curiosidades
e sobre tudo o que acontece no Paulistano e que pode virar notícia.
É apresentado pelo jornalista Augusto Silvestre, que participa da
Rádio desde o início de sua formação. “A ideia do programa é ser uma
extensão da Revista do Clube. Minha intenção é dar voz às matérias
que saíram ou antecipar histórias e acontecimentos que podem gerar
matérias na próxima edição”, conta. Augusto Silvestre teve passagem
pelas redações das revistas Veja e Veja São Paulo e participou também
do início da formação da revista Época. Hoje atua como consultor de
comunicação em vários segmentos. Pela Rádio CAP, nesses três anos
de existência, registrou bons momentos da história do Clube. Quem
quiser conhecer algumas das boas lembranças é só acessar o podcast
CAP em Foco.

QUARENTENA LITERÁRIA
Quem tem 60 anos ou mais e adora um bom livro não
pode perder esta dica. O Clube de Leitura Virtual 6.0
conta com ebooks grátis e encontros pela internet
a cada 15 dias. Uma oportunidade para ler livros e
conversar sobre o assunto com outras pessoas,
sem sair de casa. Para participar, basta clicar em
https://chat.whatsapp.com/JZSQy2KT13q2y7IhISXEkz
e fazer parte do grupo no WhatsApp. A iniciativa é do
Observatório do Livro e da Leitura.
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ENTRETENIMENTO VIRTUAL
Nesta edição o Departamento Social traz diversas opções de shows e eventos on-line para
os sócios assistirem no período de isolamento. Todo o material produzido está disponível
nas redes sociais do CAP, como PaulistanoTV, no canal do YouTube do Clube, e no
Instagram @clubepaulistano, por meio do IGTV.

POCKET SHOWS
Com duração de vinte minutos, artistas apresentam shows voltados especialmente para
associados do Clube. Confira a programação de maio.

Andrea Rodeguero

samba jazz, bossa e MPB

Renan Taime Sanches

show tributo a Moraes Moreira
Cantor e compositor desde adolescente, é
puxador oficial de vários blocos da Bahia e de
São Paulo. Seu pai, junto com o amigo Moraes
Moreia, foi um dos criadores do trio elétrico na
Bahia. Neste show, Renan fará uma homenagem
ao conhecido artista, falecido no mês passado.

Roberta Gomes

samba tradicional, samba rock e MPB
Cantora e compositora paulistana, que
já cantou com bandas e artistas de
vários estilos pelo Brasil em seus mais
de 20 anos de carreira, Roberta Gomes
oferece em seus shows clássicos do
samba, MPB e composições próprias.
Nesta apresentação, a artista faz
homenagem às mulheres do samba.
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Em sua carreira, Andrea
Rodeguero se destaca
com os ritmos samba jazz
contemporâneo e bossa
in jazz. É uma das artistas
mais requisitadas da noite
paulista, sendo convidada
a fazer o tributo a Elis
Regina. Também é vocalista
da banda de samba rock
Sambasonics e neste
momento está trabalhando
no Tributo a Milton Nascimento.

Heloisa Lucas

blues, jazz e soul
Com fortes raízes na soul
music, Heloisa Lucas
participou, em 2019, do
programa Canta Comigo,
apresentado por Gugu
Liberato. Em seu pocket
show, a artista reúne um
repertório de blues, jazz e
soul music passando por
todas as grandes divas.

OFICINAS
ATELIÊS
INFANTIS

Sound People

BAR SOCIAL
Já conhecidos do público do Bar Social, os grupos
Sarita Reviver, David Kerr e Sound People irão
gravar shows em vídeos que estarão disponíveis
em maio na Paulistano TV. Também faz parte
do cronograma do mês o grupo Dedicasom, no
evento Feijoada e Samba.

David Kerr

Sarita Reviver

Coordenadora
e atendentes da
Brinquedoteca
estão produzindo
vídeos de oficinas
para as crianças. Há
vídeos às quintas-feiras e cada um
aborda um ateliê
diferente.

UM CONTO
EM CASA
No projeto Um
Conto em
Casa, o grupo
Vira Festa
irá realizar
quatro vídeos
de dez minutos
com histórias
e brincadeiras.
Cada vídeo terá um
ator caracterizado de
acordo com a apresentação. O objetivo é levar
arte, entretenimento, diversão e interação para
as famílias durante a quarentena. Seu repertório
reúne espetáculos infantis, circenses, intervenções
artísticas, oficinas de arte e apresentações de
dança e música. Os vídeos estão disponíveis nas
redes sociais do Clube. Para maio, haverá quatro
temas:
• A Cigarra e a Formiga
• O Mágico de OZ
• Atividades Recreativas e Brincadeiras
• Os Três Porquinhos
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LIVROS INFANTIS
O Departamento fez uma
parceria com a Leiturinha, maior
clube de livros infantis do país,
para descontos exclusivos para
os associados.
www.leiturinha.com.br

DICAS PARA A QUARENTENA
Programação
A Happy Code, que já foi parceira do
Departamento Social na Sala Jovem, possui
um programa gratuito em seu site Despluga aí.
Mediante cadastro, são disponibilizadas atividades
divertidas e off-line com lógica de programação,
para crianças da faixa etária da Sala Jovem, de 7 a
14 anos.

https://www.happycodeschool.com/

PROGRAMAÇÃO ON-LINE
Dicas de documentários
para assistir no streaming
https://www.omelete.com.br/quarentenacoronavirus/melhores-filmes-series/
documentarios-para-ver-no-streaming#14

Lives de shows imperdíveis no mês de maio
As lives de shows se tornaram um sucesso durante a
quarentena e isolamento social. Artistas de diferentes
gêneros musicais têm marcado shows virtuais para
deixar os dias em casa mais animados. Agenda de lives
no Instagram, programação de maio.
https://www.guiadasemana.com.br/shows/noticia/
shows-online-imperdiveis-em-maio-de-2020
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CURSOS GRATUITOS
Harvard

Pocket Live ESPM

A Universidade de Harvard
liberou 100 cursos grátis. Com um
cadastro no site da instituição,
é possível se inscrever para
os cursos de Arte e Design;
Negócios e Gestão; Ciência da
Computação; Ciência de Dados;
Desenvolvimento Educacional
e Organizacional; Ciência
Ambiental; Governo, Leis e
Política; História; Humanidades;
Matemática e Análise de Dados;
Medicina e Saúde Pública;
Religião e Espiritualidade; Ciência
e Engenharia; Ciências Sociais e
muitos outros.

Os cursos on-line
da Escola Superior
de Propaganda e
Marketing (ESPM)
podem ser realizados
de duas formas:
assistindo às aulas ao
vivo, com interação
com os professores
em tempo real, ou no
dia e horário que mais
se ajustem à rotina de
cada um.

https://www.edx.org/school/
harvardx

https://www.espm.br/
educacao-a-distancia/
pocket-live/

Cozinha
O Instituto Brasil a Gosto, que traz
informações e receitas sobre cozinha
brasileira, antecipou a publicação de
uma série que estava preparando sobre
ingredientes da cesta básica brasileira para
ajudar quem não tem muita experiência.
https://www.youtube.com/channel/UCNuk_
TdRhAJAtIeDiMmv_IA

FGV
A Fundação Getulio Vargas foi a primeira instituição
brasileira a ser membro do Open Education
Consortium, um consórcio de instituições de
ensino de diversos países que oferecem conteúdos
e materiais didáticos sem custo, pela internet.
https://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/?
goback=%2Egde_1876153_member_208379733

Livros
A plataforma Scribd disponibilizou audiolivros
on-line gratuitos por 30 dias.
https://pt.scribd.com/?lohp=2

CRECI 18.462-J

DOMINGOS HUERTAS

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

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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A CONDUÇÃO
FINANCEIRA DO CLUBE
PERANTE INCERTEZAS
NA ECONOMIA
Rogério Borges de Castro, vice-presidente, e Nelson Maluf Nicolau,
diretor Financeiro, responsáveis por análises e projeções econômicas

Desde que a aproximação
da crise causada pelos
desdobramentos da pandemia
da covid-19 tornou-se evidente,
a Diretoria estuda formas para
amenizar as responsabilidades
econômicas dos associados.
Diferentes comunicados
divulgados reiteraram postura
cautelosa, baseada em cálculos,
análises e simulações.
Assim sendo, o Paulistano
priorizou alternativa que auxilia
os sócios prejudicados pelo
cenário econômico atual, sem,
no entanto, apresentar risco ao
patrimônio do CAP. Em reunião,
realizada em 15 de abril, a
Diretoria definiu os parâmetros
das primeiras alterações na
cobrança da contribuição social.
A seguir, a Diretoria Financeira,
em resposta às perguntas que
lhe têm sido dirigidas com maior
frequência, explica e detalha
pontos fundamentais destas
alterações.
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Se o Clube obteve uma redução de 25% nas despesas com a
folha de pagamento, por que não diminuiu as mensalidades
dos sócios nesta mesma proporção?
Com o Clube fechado, as receitas ficam restritas apenas
ao que é recebido das contribuições sociais. Significativas
quantias, como as advindas de bares e restaurantes, cursos,
estacionamento e aluguel de armários, permanecem zeradas
neste período. Por outro lado, muitas das despesas continuam
sendo incorridas, mesmo com o não funcionamento do Clube.
São os chamados custos fixos. Ressaltem-se aqui as despesas
com a folha de pagamento, que, mesmo tendo sofrido uma
redução de 25% em função de negociação com o sindicato da
categoria, continuam a ter peso importante. O consumo de
eletricidade, água e gás sofreu redução, em média, de 46%.
Atuações nas áreas de manutenção, limpeza e fiscalização,
mesmo em menor escala, continuam sendo necessárias. O
Clube, através de renegociações com seus prestadores de
serviços, obteve reduções no montante pago no que se refere à
limpeza e à operação do estacionamento.
Observa-se, no entanto, que as despesas, indispensáveis
à preservação do Patrimônio do Clube, são maiores em,
aproximadamente, R$ 720.000,00 mensais que o arrecadado
com as contribuições sociais, montante este que terá de ser
coberto pelo Caixa do Clube. Ressalte-se aqui que a previsão
da entrada das contribuições sociais está baseada no histórico
de 2% de inadimplência. Caso ela aumente, maiores recursos
terão de ser obtidos do Caixa.
Com o fechamento nos meses de
abril, maio e junho:

Trimestral
CS Arrecadada 21.624
Gastos Gerais (23.805)
(2.181)
Déficit

Mensal
7.208
(7.935)
(727)

CS Arrecadada
Gastos Gerais
Déficit

21.624

7.208

(23.805)

(7.935)

(2.181)

(727)

Os
pelasdespesas
despesasabaixo:
abaixo:
Osgastos
gastos estão
estão compostos
compostos pelas
DESPESAS
Pessoal
Alimentos e Bebidas
Serviços Terceiros (1)
Limpeza e Lavanderia
Demais despesas (2)
Materiais diversos
Energia/Agua/Gás
Despesas com viagens e transportes
Manutenção/Fiscalização/Telefonia

Abr a Junho

Variação

Orçado
($)
%
(21.679) -28%
(5.737) -100%
(4.970) -30%
(1.879) -29%
(1.867) -36%
(1.706) -75%
(2.905) -46%
(448) -98%
(78)
0%
(41.269) -42%

$
5.989
5.731
1.491
541
670
1.271
1.329
441
0
17.464

Real
($)
(15.690)
(6)
(3.479)
(1.338)
(1.197)
(435)
(1.576)
(7)
(78)
(23.805)

Os sócios que fazem o
pagamento por débito
automático em conta bancária
terão à sua disposição, num
primeiro momento, somente
TOTAL DAS RECEITAS
a instrução para pagamento à
1.
Compreendem: serviços de manutenção em geral, serviços de segurança e monitoramento, professores e vista, já com os 3% de desconto.
1. Compreendem:
serviços
em geral, serviços de segurança e
instrutores (não
constamde
na manutenção
folha), entre outros.
Nesse caso, se quiserem optar
monitoramento, professores e instrutores (não constam na folha), entre outros.
2. Compreendem: correios, tarifas bancárias, seguros, serviços de manutenção de
pelo parcelamento, deverão
informática etc.
contatar a Tesouraria do
Clube, através do e-mail
financeiro@paulistano.org.br
Por que as obras do Clube não
Por que o parcelamento? Por que
ou do telefone 3065-2100 até o
foram paralisadas?
não um abatimento maior na
dia 6/5
As obras em andamento, seja por
mensalidade para todos os sócios?
razões técnicas ou contratuais,
Ressaltamos a intenção de facilitar
E as demais cobranças?
não foram interrompidas, pois isto
o pagamento, por meio do
Seguem zeradas as
acarretaria pesado ônus financeiro.
parcelamento, para os sócios mais
mensalidades de cursos
Serão realizadas também: a) reforma
afetados pela pandemia e, ao mesmo
culturais e esportivos. A
da piscina olímpica, custeada
tempo preservar o Caixa num nível
Diretoria também deliberou
por recursos obtidos através do
que garanta a necessária segurança
pela restituição das taxas de
Comitê Brasileiro de Clubes, já
na operação do Clube em época de
armários e de ingresso de babás
contratada e com prazo de execução
incertezas como a atual.
e acompanhantes relativas
determinado; e b) a implantação do
Os 3% oferecidos são uma
ao mês de abril, deixando de
novo sistema de catracas, também
compensação para os que decidirem
cobrá-las nos meses de maio
já contratada.
quitar à vista os boletos de maio
e junho.
e junho.
Para as mensalidades do
Que mudanças, então, foram
Recanto Infantil, foram dadas as
determinadas nas contribuições
Que mais pode ser feito em
mesmas condições formatadas
sociais?
benefício dos sócios que passam por
para a contribuição social.
Decidiu-se oferecer plano de
dificuldades financeiras em função
parcelamento dos boletos com
da pandemia?
O que o sócio deve esperar
vencimentos em 10 de maio e 10 de
As multas por atraso no pagamento
na sequência, como novas
junho. Aqueles que optarem por essa
da contribuição social passarão dos
medidas da Diretoria
via deverão quitar 50% dos valores
atuais 10% para 2%, enquanto o Clube
Financeira?
nas datas convencionais e, a partir de
estiver fechado aos associados.
Novas medidas poderão ser
setembro, pagarão o remanescente
adotadas, na mesma linha
de ambas as contribuições, em
Como efetuar o pagamento?
equilibrada, dependendo
seis parcelas mensais iguais e
Os sócios receberão dois boletos, um
de diversos fatores, como
consecutivas. Já o sócio que liquidar
referente ao pagamento parcelado,
prolongamento dos efeitos
a contribuição à vista, na data de
e o outro para pagamento à vista, e
da pandemia no Brasil e
vencimento, inclusive via débito
deverão optar pelo pagamento de
crescimento da inadimplência
automático, terá 3% de desconto.
apenas um deles.
nos pagamentos ao Clube.
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BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ mil)
31/03/20

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras vinculadas
Contas a receber
Estoques
Adiantamentos a funcionários
Outros créditos

31/12/19

39.077
6.387
4.890
1.696
279
3.691
56.020

NÃO CIRCULANTE
Outros créditos

Imobilizado e Intangível
Lei de Incentivo ao Esporte

Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO

31/03/20

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações fiscais e tributárias
Lei de Incentivo ao Esporte
Adiantamentos diversos
Parcelamentos Federais
Receitas diferidas ativos incentivados
Outras obrigações

38.870
6.594
6.616
1.986
333
3.732
58.131

31/12/19

3.428
8.905
417
6.387
609
272
560
4.066

4.967
8.776
1.157
6.596
612
270
560
256

24.644

23.194

5.769
90
2.589
8.448

5.707
120
2.640
8.467

127.599
99.077
(1.494)
225.182

115.673
99.077
11.926
226.676

258.274

258.337

NÃO CIRCULANTE
Provisão para demandas judiciais
Receitas diferidas - Lei de Incentivo ao Esporte
Parcelamentos Federais

233

107

201.371
650
202.021

199.418
681
200.099

202.254

200.206

258.274

258.337

2,27

2,51

Quanto temos no ativo circulante para cada valor do passivo circulante.

1,84

Quanto temos nos ativos circulante e realizável a longo prazo para cada valor dos
passivos circulante e não circulante.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social
Reservas de reavaliação
Resultado exercício anterior
Resultado exercício atual

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Índices de Liquidez
Corrente

1,70
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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

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 Pompéia 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; Muai 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 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, 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,
Ricardo de Aquino Salles, Ricardo Fernando Schaefer, Ricardo
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,
Sylas Kok Ribeiro, Sylvio Francisco Antunes Filho, Tatiana
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
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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

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

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)

ALGUNS METROS
DO CLUBE PAULISTANO
260 m², 2 vgs., 2 sts,
escrit., pronto para morar (Ref. 73494)
R$ 3.500.000
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony (11) 98174-5675
(Creci 75133)
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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

ALUGA-SE APARTAMENTO 59 m²
R. Peixoto Gomide (400 m do Clube).
1 st., sala, cozinha com eletro.,
área de serviço.
Ótima localização!
Pode ser mobiliado.
Darcy Casanova
(11) 99651-9899 / 3289-0364

VENDO APTO. AL. JOAQUIM E. LIMA
380 m² (AU), 4 dts. (2 st.),
2 dependências de empregada,
3 vgs., 7º andar,
1 ap. p/ andar, 550 m² (AT).
Excelente planta,
bom estado, s/ lazer.
WhatsApp Mari
(11) 99405-0646

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)

PEIXOTO X BR. CAPANEMA 170 m²
3 dts. (1 st.), 2 vg., terraço.
Muito claro!!! Janelões.
(Ref. 73544) R$ 2.200.000
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony (11) 98174-5675
(Creci 75133)

ANUNCIE
11 3065-2065
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Em tempos de cuidados com a família,
A Corpore Adm. oferece Planos de Saúde Coletivos
por Adesão, que zela pela saúde e proteção.
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