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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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seus funcionários. Todos receberam 
quites com máscaras de proteção e 
frascos de álcool em gel para as mesas 
de trabalho. Solução isopropílica é 
usada na limpeza de eletrônicos. 
Temperaturas são medidas na entrada 
e na saída do Clube e, na portaria, 
instalou-se equipamento para 
desinfecção. O refeitório teve seu 
espaço reconfigurado, em respeito ao 
distanciamento social. Os colabores 
participaram de palestra de treinamento 
e receberam cartilha informativa.

O Paulistano caminha para um 
cotidiano mais sereno também em 
relação ao andamento de suas obras, 
que evoluem normalmente. Os sócios 
logo poderão desfrutar de moderna 
piscina olímpica, confeccionada com 
material semelhante ao utilizado 
nas melhores do mundo. Vestiários 
e saunas, construídos em área 
subterrânea ao lado do Ginásio 
Antônio Prado Júnior, se aproximam 

da inauguração, enquanto o Prédio 
Novo ainda demanda meses de 
intervenções.

Em junho, a Diretoria solicitou reunião 
do Conselho Deliberativo do Clube, 
realizada em 26 de agosto. O encontro 
teve como objetivos expor e esclarecer 
o andamento das obras e as contas 
do primeiro semestre do ano, além de 
promover apreciação e deliberação 
sobre alterações de valor e forma de 
pagamento da contribuição social e da 
nova proposta orçamentária.

Por fim, encerro minha mensagem 
pedindo mais uma vez para que 
todos observem as determinações 
das autoridades sanitárias, ponto 
fundamental para que a sociedade siga 
em frente e deixe, definitivamente, a 
crise causada pelo novo coronavírus 
para trás.

Paulo Cesar Mario Movizzo 
Presidente

Desde 20 de julho, o 
Clube está reaberto aos 
associados. Ainda são 

muitas as restrições e limitações, 
estabelecidas pelo poder público, 
mas, passo a passo, avançamos rumo 
à normalidade. Na última semana 
de agosto, por exemplo, horários de 
funcionamento foram ampliados, 
e novos espaços, liberados. Áreas 
social, esportiva e cultural também 
se organizam para voltar a atender 
os sócios, inclusive com aulas dos 
cursos. Nesse quesito é importante 
que todos fiquem atentos às redes 
sociais e site oficiais do Paulistano, 
ferramentas mais ágeis na divulgação 
de comunicados e alterações.

Trabalhamos e nos preparamos 
por meses para que o retorno ao 
Paulistano ocorresse da maneira mais 
segura possível. Hoje, verificamos 
com satisfação os bons resultados, 
consequências de rígidos protocolos. 
Porém, em processo tão delicado 
e complexo, adversidades são 
inevitáveis. Casos isolados de 
colaboradores infectados pelo novo 
coronavírus foram confirmados na 
Barbearia e Ambulatório Médico. 
Os dois locais encerraram suas 
atividades, e o segundo seguiu 
disponível exclusivamente para 
atendimentos de urgência e 
emergência.

Ressalto que, além das medidas 
de prevenção que podem ser 
acompanhadas por associados, o 
Paulistano investiu no cuidado de 

REABERTURA  
EM EVOLUÇÃO
Medidas adotadas pelo Paulistano funcionam, e 
associados retornam ao Clube com tranquilidade

palavra do presidente    
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EU FUI
fotos Fábio Figueiredo

DE VOLTA AO CLUBE
Depois de 124 dias fechado, o Paulistano 
reabriu em 20 de julho seguindo a fase 
amarela do Plano São Paulo, protocolo 
oficial do governo do Estado. Os associados 
aproveitaram os espaços abertos como 
Academia, restaurantes Expresso e Boulevard, 
pistas de cooper e quadras de areia.
Desfrutaram ainda de apresentações 
musicais com o pianista Marcelo Manzano, 
às quintas-feiras, com Johnny França e Karen 
Sthephanie, Quinteto de Metais Vera Cruz e Três 
Tenores Brasileiros. História infantil e Oficina 
de Artes atraíram a criançada na área do 
campo de futebol

Quinteto de Metais Vera Cruz

Anabela Pupo Bacellar, Gustavo 
e Claudia Pupo, Daniel Bacellar e 
Márcio Pupo

“O período sem o Paulistano foi 
amargo, pois costumamos ir quase 
diariamente. Estava com muita 
expectativa na volta, mas fiquei um 
pouco frustrada por não poder entrar 
em algumas áreas. Mas sei que é 
devido às medidas de segurança. 
Minha filha está empolgada, e 
qualquer espaço é lugar de brincadeira 
e diversão. Tive sorte porque a 
abertura do Boulevard coincidiu com 
meu aniversário, então comemorei 
com minha família.”

Andre Papa de Carvalho Pinto

Sergio Schincarioli  

“Tenho frequentado o Clube de vez 
em quando e assistido à apresentação 
musical no restaurante, muito boa. 
Continuo fazendo exercícios ao ar 
livre no Ibirapuera, por enquanto o 
Paulistano está com muita reforma.” 

Cid Flaquer Scartezzini Filho

“Sempre frequentei o Clube bem cedo. 
No dia da reabertura, cheguei às 5h50 
e esperei a garagem abrir. Já estou 
acostumado com essa rotina, mas, 
claro, tinha toda a expectativa da volta, 
é um ambiente que faz parte da minha 
vida. Tenho ido três vezes por semana, 
dois dias vou à Academia e no outro, 
corro na pista. Sinto-me em segurança, 
pois desde o início foram tomadas 
medidas corretas e cautelosas, de 
acordo com o protocolo.” 



7

O pianista Marcelo Manzano
Stella, Ana Isabel e Elena Camelo Campos Vellutini 

“Achei que eu iria demorar mais para voltar, mas fui 
influenciada pela necessidade das minhas filhas de 
quebrar a rotina da escola, pois estavam sempre em 
frente ao computador. Fui uma vez sozinha, senti 
segurança e voltei com elas. As meninas estão adorando. 
Uma vez por semana levo-as ao Clube e duas vezes vou à 
Academia. O protocolo está seguro e tenho me sentido à 
vontade me exercitando também.” 

Paula Sant’Anna, Felipe 
Farha e Helena Ribas

Guilherme Hungria  

“Estava sentindo muita 
falta do Clube. Fui um 
dos últimos a sair antes 
do fechamento e voltei 
assim que reabriu. Tenho 
praticado futevôlei e tudo 
está muito organizado, 
com agendamento e todos 
mantendo distância. Vou 
diariamente e já encontrei 
muitos amigos.”

Maria Luiza, Wilson e Valeria Freitas

Jaqueline Weber, Eduardo Cassini e Patrizia 
Tieppo Scala 

“Sou um frequentador assíduo do Clube 
e senti muito com o fechamento. Tenho 
ido sempre, vou à Academia e assisto 
apresentações de música. As pessoas estão 
respeitando as normas e estou seguro.” 

Angelo Brandão Fumagallli Marotto

Rogério Matarazzo e Sergio dos Santos

Carolina e 
Gabriel Carvalho 
Girotti 

“Estava na 
expectativa de 
abertura, meu 
filho ficou muito 
tempo preso 
em casa e foi ótimo retornar, depois de 
quatro meses de quarentena. No Clube 
é possível encontrar amigos para bater 
papo e o Gabriel pode brincar. Vou três 
vezes por semana, não fico muito tempo 
e me sinto bem segura.” 
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EU FUI

Ana Maria e Antonio Carlos Lima Pompeo 

“Estou muito satisfeito com a abertura e, 
principalmente, com o comportamento 
das pessoas. Todos estão usando 
máscara, evitando aglomeração e assim 
seguindo as orientações da Diretoria e 
da Comissão Médica. Foi um momento 
excepcional assistir à apresentação 
musical e rever os amigos.” 

Anthonela Opatrny, Laura e 
Elisa Pimenta

Maria Eduarda de Almeida Araújo 
e Maria Beatriz Venturi

Marilda Braga Bermudes

“Estava com muita 
saudade do Clube e 
sentindo falta de praticar 
esportes. Tenho ido de 
uma a duas vezes por 
semana e faço corrida e 
caminhada na pista. O 
retorno foi ótimo, tudo 
feito com muito cuidado, 
limpeza e segurança.”Fernanda Badra 

“Moramos em frente  
ao Clube foi muito triste 
vê-lo todo escuro do nosso 
apartamento. Estávamos 
no último dia antes do 
fechamento e voltamos no 
primeiro dia de reabertura. 
Eu, meu marido e meus dois 
filhos temos ido de duas 
a três vezes por semana, 
para almoçar e jogar tênis. 
Estou muito feliz e me senti 
totalmente segura com as 
regras e os protocolos.” 

Bianca de Andrade Soga e Juliana Andrade

Fabio e Carolina Klingelfus Ibrahim

Renata Monteiro Ribeiro de Lima

Karen Sthephanie e Johnny França acompanhados pelo pianista Jonathan Harold
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Guilherme Brito Vilibour, Leonardo Paes 
Leme Barbosa e Frederico Mesquita 
Franchi Winter

Cris de Angelis Fiuza Lima
Pedro Luiz Angelis Fiuza Lima

Solange, Juliana e Jose Reynaldo Xavier da Silveira
Milton Andre Bauer

Samantha Biagi Lima  

“O Paulistano faz muita falta. Desde quando 
abriu tenho ido duas vezes por semana 
treinar na Academia. Para a cabeça e o corpo 
é importante se exercitar. Tudo está muito 
organizado, me sinto segura.”

Marta e Nelson Pinheiro 

“Estávamos em casa direto 
na quarentena, e o retorno 
se tornou uma alegria muito 
grande. Voltamos na primeira 
semana de abertura e andamos 
no Clube todo para matar as 
saudades. Temos ido a eventos 
musicais e feito caminhada. 
Todos os cuidados tomados 
nos deixaram tranquilos, a 
Diretoria está de parabéns.” 

Raphael, Luciana e Veridiana Boccardo Lins
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Vigilancia sanitaria

reabertura CAP     

Desde a reabertura em  

20 de julho, o Clube vem,  

passo a passo, retornando à  

sua rotina e permanecendo 

aberto agora de segunda-feira  

a domingo, das 6h às 21h 

AOS POUCOS PAULISTANO 
RETOMA ATIVIDADES

Para segurança de todos, 
regras e normas de higiene 
devem ser seguidas. 

Uso de máscara e de álcool em 
gel e distanciamento são palavras 
de ordem neste momento. Além 
disso, de acordo com a fase 
amarela do Plano São Paulo, 
protocolo oficial do governo do 
Estado, nem todos os espaços 
estão abertos e, em muitos dos 
que estão, há restrição de horários 
e necessidade de agendamento. 
Tudo para não haver aglomeração.
Logo na entrada, o associado passa 
por medição de temperatura. Na 
portaria da garagem há tapete 
higienizador para os calçados e, 
para quem quiser, um túnel de 
desinfecção. O associado encontra 
ainda, espalhados pelo CAP, 
dispensers de álcool em gel 70% 
e sabonete líquido sem enxágue 
para higienização das mãos. 
Adesivos no chão relembram sobre 
o distanciamento social e totem 
digital alerta para as normas.
Desde 14 de agosto o restaurante 
Boulevard recebe os associados. O 
funcionamento é de terça a sexta-
feira, das 12h às 15h, e sábado e 
domingo, das 12h às 16h. O Bar 

da Piscina reabriu no mesmo dia e 
funciona na sexta-feira, das 10h às 
15h, e sábado e domingo, das 10h 
às 16h. E o restaurante Solarium/
Pizzaria foi aberto a partir do dia 
26/8, das 19h às 21h.
Segundo o Departamento de 
Bares e Restaurantes, os sócios 
têm retornado gradualmente a 
frequentar os pontos de venda 
do Clube e estão respeitando o 
protocolo estabelecido. O Expresso, 
Boulevard e Bar da Piscina cumprem 
as mesmas regras de distanciamento 
social, higiene pessoal e limpeza e 
higienização de ambientes como: 

 Ocupação dos pontos de 40% da 
capacidade máxima.

 Obrigatoriedade de distanciamento 
de 2 m entre as mesas e de 1,5 m 
entre as pessoas.

 Não é permitida a concentração de 
grupos com mais de seis pessoas em 
uma só mesa.

 Obrigatoriedade de utilização 
de máscara durante o período de 
permanência, retirando-a somente 
no momento da refeição.

 Opção de cardápio digital 
com QR code que pode ser visto 
diretamente no celular. Para utilizar, 
basta abrir a câmera do smartphone 
e ler/escanear o código QR. A medida 
agiliza o atendimento e minimiza 
os erros de lançamento e o risco de 
contaminação. Para quem não está 
com celular, há cardápio impresso 
plastificado, higienizado a cada 
atendimento com álcool 70 graus.

 Todas as máquinas de cartões 
estão recobertas por plástico filme e 
recebem assepsia a cada utilização.

 Após o pagamento, o troco 
é devolvido em saco plástico, 
evitando o contato do dinheiro com 
as mãos.

 Higienização de mesas e cadeiras 
após cada uso e troca de clientes.
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Restaurante Boulevard reabriu em meados de agosto, 
em horário reduzido e com regras de higiene

Associados já podem fazer aulas de tênis

Com agendamento, Academia tem 
uso obrigatório de máscara e registra 
aumento de procura

Os primeiros locais a reabrir foram as áreas externas, quadras de 
tênis e de areia, pista de cooper e restaurante Expresso. No dia 27 de 
julho voltaram a funcionar piscina coberta (quarta e sexta-feira, das 
6h às 12h, e terça, quinta e sábado, das 14h às 20h). Salão de Beleza 
(segunda-feira, das 10h às 16h, terça, quinta e sábado, das 14h30 às 
20h, e quarta e sexta-feira, das 8h30 às 14h30), Barbearia (terça, quinta 
e sábado, das 8h30 às 14h30, quarta e sexta-feira, das 14h30 às 20h, e 
domingo, das 9h às 12h) e Podólogo (segunda a sexta-feira, das 7h às 
13h, e sábado, das 8h às 14h).  
Ainda permanecem fechados áreas infantis, como Parquinho e 
Brinquedoteca, atividades coletivas (culturais, esportivas e físicas) 
orientadas por profissionais (técnicos, instrutores e preparadores 
físicos), quadras poliesportivas, restaurantes em área fechada e piscina 
social, onde é possível apenas tomar sol, mas com a obrigatoriedade 
de uso de máscara. Os ambientes e atividades voltarão a funcionar aos 
poucos de acordo com autorização do Plano São Paulo. 
Ao mesmo tempo em que sócios estão na expectativa da volta ao 
Clube, muitos preferem aguardar mais um tempo. As aulas de tênis 
retornaram em meados de agosto e a Academia tem registrado 
aumento da procura. Para frequentá-la, é necessário agendamento 
prévio por meio do site www.infosky.com.br/paulistano/reserva. Lá 
se realiza o cadastro e, em seguida, a reserva. Para acessar a piscina 
coberta, também é preciso fazer agendamento e são apenas cinco 
pessoas a cada 50 minutos. 

ALTERAÇÕES DE 
HORÁRIO E ABERTURA 
DE NOVOS ESPAÇOS

Academia - segunda, quarta e 
sexta-feira, das 13h às 21h,e terça, 
quinta e sábado, das 6h às 14h). 

Os vestiários do tênis foram 
reabertos dia 29/8 e os da piscina, 
dia 1º/9. Todos os vestiários 
reabertos serão para uso exclusivo 
dos sanitários e armários. Vale 
ressaltar que é  proibida  a 
utilização dos chuveiros, e não há 
fornecimento de toalhas e roupões.

Em bares e restaurantes, a pizzaria 
do Solarium reabriu desde 26/8, 
com funcionamento de terça a 
domingo, das 19h às 21h, somente 
para venda e consumo de pizzas.  

COBRANÇA DE CURSOS EM ÁREAS FECHADAS 
Cursos do Cultural e de Esportes, conforme relação feita pelos 
Departamentos, e que terão início em setembro, serão isentos 
de pagamento este mês. 
Os associados que quiserem cancelá-los têm até o dia 20 de 
setembro para informar a Secretaria, para não haver cobrança 
em outubro.
No mês de outubro serão cobrados dos sócios os cursos em que 
estejam inscritos e que iniciaram a atividade.
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patrimônio     

Nos próximos meses, os sócios do Paulistano poderão frequentar novos 

espaços, cujas obras entram em etapas de conclusão 

OBRAS AVANÇAM

Na área subterrânea ao lado do 
Ginásio Antônio Prado Júnior, 
vestiários estão em fase de 

acabamento e montagem do mobiliário, 
enquanto saunas têm suas atividades de 
acabamento reforçadas. Outra novidade 
é o elevador, que ligará o subsolo ao 
térreo e à Marquise do Ginásio.
Na piscina olímpica, as placas 
importadas, adquiridas com 
investimento do Comitê Brasileiro 
de Clubes, já estão em instalação. 
São similares ao material usado nas 
melhores piscinas do mundo. Todo o 
sistema de tratamento d’água também 
será substituído por processo mais 
moderno e saudável.
No Prédio Novo, prosseguem 
os trabalhos de recuperação e 
fortalecimento de colunas externas e 
centrais. No quinto andar, estrutura 
metálica da laje está montada.

Corredor de acesso a vestiários e saunas subterrâneos

Trabalhos de recuperação seguem nas colunas externas do Prédio Novo

Estrutura metálica receberá concreto 
para laje no Prédio Novo

Vestiário subterrâneo em etapa de acabamentos

Pavimento da nova Academia do Clube
Início da instalação de placas na 
piscina olímpica
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ouvidoria    

A reabertura do Clube gerou reclamação e dúvidas de associados. Elogios em relação à 

apresentação de música ao vivo, Biblioteca na quarentena e programação de horários nas quadras 

de tênis também foram registrados neste canal 

REABERTURA DO CAP  
Associados reclamam quanto à reabertura  
do Clube ter acontecido somente no dia  
20 de julho. 

A Diretoria informa que o Clube solicitou 
parecer da Comissão Médica que orientou 
aguardar pela reabertura como medida 
preventiva e cautelosa para minimizar os riscos 
de contaminação aos sócios e funcionários.

Encaminhe suas reclamações, sugestões, dúvidas ou apreciações por e-mail, ouvidoria@paulistano.org.br,  
ou preencha um formulário disponível nas Secretarias Avançadas, localizadas nas três portarias. Ainda é possível enviar suas informações  

pelo site do Clube, www.paulistano.org.br, pelo celular por meio do aplicativo do CAP ou comparecer à Ouvidoria. 

Associados questionam sobre o retorno 
de atividades esportivas e Academia, 
funcionamento das piscinas, bem como 
a abertura do almoxarifado de material 
esportivo e uso dos chuveiros dos vestiários. 

A Diretoria esclarece que as atividades 
esportivas são aquelas que a Prefeitura está 
liberando, ou seja, Academia com horário 
restrito de seis horas diárias e atividades 
esportivas externas. Informa, ainda, que 
o Clube precisa seguir os protocolos do 
Município e do Estado de São Paulo. Assim 
que houver autorização, procederá a liberação 
dos demais espaços.

APRECIAÇÕES

BIBLIOTECA NA QUARENTENA

Associada elogia e parabeniza a Diretoria 
Cultural pela iniciativa de empréstimo de livros 
durante a quarentena. Outra sócia agradece 
o serviço oferecido, em sistema drive-thru, 
prático e executado com toda a segurança.

MÚSICA AO VIVO

Associadas agradecem e 
parabenizam a Diretoria pela 
iniciativa de disponibilizar 
música nos fins de tarde. Para 
eles, proporciona bem-estar 
a todos que estão ao redor, 
além da alegria de ouvir 
canções de boa qualidade. 

Associado agradece e elogia 
a equipe de Fiscalização 
que prontamente atendeu 
a um pedido. Por morar em 
frente ao Clube, solicitou aos 
músicos que enviassem os 
parabéns para seu filho, no 
dia do aniversário. O recado 
foi transmitido e o menino 
ficou surpreso e muito feliz. 

TÊNIS

Sócios agradecem e elogiam a Diretoria de 
Esportes pela iniciativa das novas normas do 
tênis em relação à programação dos horários 
de quadras. A atitude facilitou para os tenistas 
se programarem e jogarem no horário 
estipulado.
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PAULISTANOMAISDIGITAL

Paulistano Mais Digital reúne uma série de projetos que foram ou 
serão desenvolvidos no CAP, enquanto o Plano Diretor de Informática 
estabelece diretrizes para evoluções estruturais. Como resultados, 
melhorias modernizam o cotidiano do associado, como a instalação 
das catracas com tecnologia de ponta por meio de leitura biométrica 
e a multiplicação de antenas Wi-Fi, por exemplo. Também houve o 
desenvolvimento do aplicativo como ferramenta para informações 
institucionais e serviços aos sócios e uma readequação do site, 
atendendo exigências 
do Comitê Brasileiro de 
Clubes e leis de incentivo.
Nesta edição, assim como 
em números futuros, a 
Revista traz as novidades 
executadas na área de 
tecnologia. Nas próximas 
páginas, detalhamentos 
sobre o novo aplicativo do 
Paulistano e a preparação 
do Clube à chegada da 
Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD).

Denise Döbbeck
Murillo Pessoa

A tecnologia 
é responsável 
por inúmeras 
transformações 
de hábitos da 
sociedade e, atento 
às tendências 
globais, o Paulistano 
trabalha para se 
manter atualizado no 
universo digital. Ações 
são desenvolvidas 
em diversas 
frentes, tornando o 
relacionamento entre 
Clube e sócios mais 
acessível, interativo e 
seguro, características 
fundamentais no 
ambiente virtual

14

Sistema de leitura biométrica substitui o uso da carteira social
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Com previsão de lançamento em setembro, o 
novo aplicativo do Paulistano aproxima ainda mais 
o Clube dos associados. As funcionalidades trazem 
rapidez e interatividade com fácil visualização. 
Por meio da ferramenta, é possível acessar 
importantes serviços, como obter a segunda 
via do boleto da contribuição social, verificar o 
extrato e fazer a adesão para recebê-lo on-line, 
conferir informações detalhadas da garagem, 
o extrato da Sala de Aerobike, os acessos da 
Sala Jovem ou verificar a programação dos 
filmes do Cinema. Outro recurso importante é a 
possibilidade de envio de mensagens, que podem 
chegar no aplicativo, como push notification, 
ou por e-mail. Ao longo do ano, haverá outras 
inovações. Estabeleceram-se mais funcionalidades 
que, após a aprovação da Diretoria, deverão ser 
desenvolvidas. Algumas estarão disponíveis até o 
final de 2020, na chamada fase 2, e outras, pela 
fase 3, no ano que vem. 

Novo aplicativo e muitas funcionalidades

DIGITAL
PAULISTANO
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Próximos passos

 Possibilidade de copiar a linha numérica do código de 
barras para pagamento do boleto na instituição financeira, 
em vez da necessidade de digitação.

 Integração com chatbot, assistente que interage com o 
usuário por meio de mensagens automatizadas. Trata-se de 
uma janela pop-up para tirar dúvidas de qualquer assunto 
referente ao Clube. A resposta, armazenada em banco de 
dados, irá chegar via texto, link, imagem ou vídeo. 

 Gestão de consentimento – Lei Geral de Proteção  
de Dados.

 Espaço para publicidade.

 Compra de serviços como fisioterapia, exame  
médico, glicemia.

 Aviso de vencimento de exame médico. 

 Inscrições em cursos pagos (reserva de vagas). 

 Inscrições em eventos e palestras (gratuitos). 

 Locação de armários nos vestiários.

 Lista de espera para Recanto Infantil e Escola  
de Esportes.

 Recarga de cartão-moeda.

 Venda de convite via Ingresso Rápido. 

 Transferência de cursos.

 Cancelamento de cursos. 

O aplicativo estará disponível nos sistemas operacionais 
Android e IOS. Para utilizar, deve-se fazer o download no 
Google Play (Android) ou Apple Store (iPhone). Quem já 
possui login e senha do site pode usá-los no aplicativo, e os 
sócios não cadastrados devem inserir seus dados pessoais e 
o e-mail registrado no Clube. O App contou com a parceria 
dos Departamentos de Comunicação e de Tecnologia da 
Informação (TI) do Paulistano, assim como de todas as áreas 
de negócios do Clube.

LEI GERAL DE  

PROTEÇÃO DE DADOS

Publicada em agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados (Lei federal n. 13.709) dispõe sobre o tratamento 
de dados pessoais e tem como objetivo proteger os 
direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, 
estabelecendo regras e limites. A LGPD, como é denominada, 
inspirou-se na General Data Protection Regulation,  
GDPR, regulamento de proteção de dados em vigor na  
União Europeia.
A nova lei  visa criar um cenário de segurança jurídica para 
empresas e maior proteção aos titulares de dados, mas é 
crucial entender os conceitos relevantes desta norma para 
que seja possível compreender seus impactos na prática.
A vigência da LGPD, originalmente prevista para 16/2/2020, 
foi prorrogada para 16/8/2020 pela MP 869/18. E, até o 
fechamento desta edição, estava em apreciação no Congresso 
Nacional outra Medida Provisória, a MP 959, que discutia a 
possibilidade de novo adiamento do início de sua vigência, 
agora para maio de 2021. O Paulistano, entretanto, manteve 
seu cronograma de adequação às novas regras mesmo ante 
tal indefinição. 
Cumpre salientar a importância da LGPD, bem como seus 
impactos às empresas e titulares de dados. Toda e qualquer 
empresa, independentemente de seu porte, que faça 
tratamento de dados pessoais em território nacional será 
atingida e deverá adequar-se à lei. Nas últimas semanas, por 
exemplo, brasileiros inscritos em redes sociais perceberam a 
requisição do preenchimento de questionários sobre o tema. 

tecnologia    
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Basicamente, são solicitações para o uso  
de informações, já que o consentimento 
é ponto-chave da LGPD. O titular de 
dados pessoais passa a ter vários direitos 
assegurados com a sua vigência e poderá 
exigir, das empresas, o acesso a seus dados, 
a confirmação da existência de tratamento, 
a correção de dados incompletos, inexatos e 
desatualizados, a anonimização, a portabilidade 
e a eliminação de seus dados pessoais, bem 
como autorizar o compartilhamento destes 
e revogar, a qualquer tempo, consentimento 
anteriormente concedido.
A Lei Geral de Proteção de Dados define o que 
considera “tratamento” de dado pessoal e 
exemplifica como coleta, produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, 
avaliação ou controle da informação, 
modificação, comunicação, transferência, 
difusão ou extração desde que venham 
a ocorrer em território nacional, 
independentemente da nacionalidade 
 da pessoa ou origem e local da sede  
da organização. 
Os clubes, assim como qualquer empresa, 
tratam dados pessoais em vários de seus 
departamentos, e em razão disto, o Sindi-
Clube, representante sindical dos clubes 
do Estado de São Paulo e que congrega 
1.400 agremiações associadas, antecipando 
e prevendo a necessidade premente de 
implementação e adequação a esta nova lei, 
solicitou a elaboração de um manual que 

oferece explicações básicas sobre a lei e 
orientações sobre como ajustar-se à nova 
realidade. O projeto foi liderado  
por Claudia Giacomazi, advogada e 
diretora-secretária do Paulistano, em 
parceria com Oscar Antonangelo, 
engenheiro da computação.
Entre as recomendações do documento, 
estão a indicação de encarregado pela 
proteção de dados com certificação 
internacional, revisão de documentos e 
processos que envolvam tratamento e 
compartilhamento de dados pessoais, 
estudo e gerenciamento de vulnerabilidade 
dos sistemas para garantia da segurança 
das informações, elaboração de relatórios e 
análises sobre os tipos de dados coletados, 
assim como a metodologia utilizada para 
tal coleta. As empresas deverão criar um 
programa de governança em proteção 
de dados com a elaboração de medidas 
e controles para o acompanhamento da 
implantação de padrões que estejam em 
conformidade com a LGPD.
O processo de implementação e 
compliance não se esgota. Ao contrário, 
é cíclico, intermitente e muito dinâmico 
numa organização. O Paulistano cuida do 
cumprimento e atendimento a esta nova lei 
desde meados de 2019, tendo contratado 
empresa especializada nos temas de Cyber 
Security e LGPD para assessorá-lo.
Por sua complexidade e extensão, o tema 
voltará a ser abordado em edições futuras 
da Revista.

DIGITAL
PAULISTANO
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IDENTIFICAÇÃO EM 
ACESSO À REDE WI-FI

A partir deste mês, a rede  
Wi-Fi oferecida pelo 
Paulistano voltará a 
exigir a identificação do 
usuário. A medida busca 
aprimorar a segurança 
do ambiente cibernético 
e segue recomendações 
estabelecidas pelo Marco 
Civil da Internet e pela Lei 
Geral de Proteção de Dados.

Ao acessar a rede pela 
primeira vez, na tela de 
boas-vindas, é necessário 
preencher cadastro com 
informações básicas ou 
validar a permissão de uso 
de informações fornecidas 
por conta no Facebook. Para 
os acessos seguintes, basta 
clicar no botão conectar na 
tela de boas-vindas.
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Para marcar a reabertura do restaurante Boulevard,  
dia 14 de agosto, a área de Bares e Restaurantes preparou  
para os associados o Festival de Lagostas, que acontece de 
terça a sexta-feira, das 12h às 15h, e sábado e domingo,  
das 12h às 16h. Em sistema à la carte, todas as opções  
possuem o mesmo valor, R$ 85. 

Escolha a sua e bom apetite!

 Ceviche de lagosta confitada

 Lagosta flambada na redução de abacaxi com risoto  
       ao garam masala e sweet grape

 Lagosta ao formaggio (acompanha linguine na manteiga)

 Brochete de lagosta e shiitake com purê de batata-baroa 

 Risoto de lagosta com aspargos grelhados 

 Lagosta ao caramelo balsâmico com gateau de batatas 

FESTIVAL DE 
LAGOSTAS 

Ceviche
Ingredientes
300 g de lombos de lagosta
100 g de mandioquinha
100 g de cebola roxa
80 g de avocado
150 g de limão-siciliano
50 g de tomate-cereja
2 g de gengibre
2 g de salsa
sal a gosto

Preparo 
Descasque a mandioquinha e corte em cubos 
pequenos. Cozinhe em água até ficar al dente 
e reserve. Divida a cebola roxa ao meio no 
sentido do comprimento e corte-a em fatias 
finas. Descasque o avocado e corte em cubos 
pequenos. Corte os tomates ao meio. Retire 
a raspa de um limão e reserve e, em seguida, 
esprema a fruta, obtendo todo o suco. Rale o 
gengibre na parte mais fina. Pique a salsinha 
bem pequena. 
Corte a lagosta assada em pedaços uniformes 
e coloque em um bowl. Junte os ingredientes 
preparados (cebola roxa, mandioquinha, suco e 
raspa de limão, gengibre, tomate e salsinha) e 
adicione sal a gosto. Mexa bem e aguarde por 
cerca de dez minutos para a marinada pegar 
sabor. Monte o prato e sirva a seguir. 

CEVICHE DE 
LAGOSTA 
A receita de Ceviche de lagosta é uma 
das opções servidas no Festival de 
Lagostas do restaurante Boulevard. 
Aprenda a preparar!
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Ponto de vendas mais democrático do Clube, o 
Expresso atende 50% dos associados. Ao manter 
seu cardápio quase integralmente, oferece 
ampla opção de pratos rápidos como porções 
e sanduíches, além de grelhados, saladas e 
acompanhamentos. 
Durante o fechamento do Paulistano, o 
Departamento de Bares e Restaurantes realizou 
melhorias no layout da área de produção, 
realocando e substituindo equipamentos. Outra 
novidade é a antecipação da pré-produção, ou 
seja, a manutenção de insumos pré-prontos para 
a elaboração dos pratos. 
Dessa forma, os funcionários podem manter o 
foco no atendimento. Houve ainda a modificação 
do sistema de comandas internas, separando por 
cor os serviços de balcão (autoatendimento) e 
das mesas. 
O objetivo é agilizar cada vez mais o trabalho e 
buscar a satisfação dos associados. 

MAIS AGILIDADE 
NO EXPRESSO 

Desde a reabertura do Clube, 
o Departamento de Bares e 
Restaurantes voltou a aceitar 
encomendas de bolos, tortas, 
doces e salgados. Para o 
associado interessado, basta 
entrar em contato com a área 
pessoalmente ou por telefone, 
em horário comercial, e fazer 
o pedido com 48 horas de 
antecedência. O extenso 
cardápio oferece comodidade 
aliada à qualidade.

ENCOMENDAS 
DE DOCES E 
SALGADOS
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Novas opções para aqueles que preferem ficar em casa, com a companhia de um bom livro.  
As obras podem ser adquiridas em versões digital ou impressa

A VIDA MENTIROSA DOS ADULTOS
Elena Ferrante
Intrínseca

Aguardado romance inédito após o sucesso da Tetralogia Napolitana. 
Dois anos antes de abandonar a família, Andrea não se dá conta do que 
sentencia quando sussurra para a esposa que a filha é muito feia. Essa feiura 
recai sobre Giovanna como uma herança indesejável de Vittoria, a irmã há 
muito renegada por Andrea. O amor e a proteção oferecidos pelo lar são as 
primeiras estruturas a desmoronar quando a menina decide conhecer a tia. 

UMA BREVE HISTÓRIA DAS MENTIRAS FASCISTAS
Federico Finchelstein
Vestígio

Ao longo do século XX, defensores de ideologias fascistas consideraram 
mentiras políticas como a verdade encarnada em seus líderes. De 
Hitler a Mussolini, ícones fascistas capitalizaram a mentira como base 
de poder e de soberania popular. Federico Finchelstein, historiador 
de renome mundial, explica como essa história continua no presente, 
no qual mentiras substituem verdades empíricas. Agora que notícias 
reais são apresentadas como “fake news” e notícias falsas se tornam 
discursos políticos, o livro nos incita a lembrar de que a atual discussão 
sobre “pós-verdade” tem longa e influenciadora linhagem que não 
pode ser ignorada.

DE QUEM 
É ESTA 
HISTÓRIA?
Rebecca Solnit
Companhia das 
Letras

Uma das ensaístas 
e feministas 
mais relevantes 
da atualidade, 
Rebecca Solnit 
examina os principais temas 
que permeiam o debate 
contemporâneo, do assédio 
sexual à crise climática. 
Em diversos confrontos da 
atualidade, verifica-se uma 
guerra de versões, batalha 
entre lados com vozes 
de pesos incomparáveis. 
No lançamento, a autora, 
apontada como símbolo da 
resistência, cede espaços 
a histórias e versões 
protagonizadas, por exemplo, 
por mulheres, negros, 
transexuais e homossexuais. 

NÔMADE DIGITAL: UM GUIA PARA  
VOCÊ VIVER E TRABALHAR COMO  
E ONDE QUISER
Matheus de Souza
Autêntica Business

Na obra, o autor tenta indicar um caminho para 
aqueles que pensam em abandonar o cotidiano 
de escritório, ganhando liberdade para escolher 
como, onde e para quem trabalhar. Considerado um 
escritor de palavras precisas e importante influenciador 
na área, Matheus de Souza é cofundador de portal que hoje é referência 
em carreira freelancer. Nas páginas, uma mistura entre o lado glamouroso 
das viagens e experiências internacionais e as dificuldades em lidar com 
orçamentos apertados, contratempos de uma vida sem endereço, e os 
percalços do contínuo trabalho remoto. 

livros    
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livros    UM OUTRO BROOKLYN
Jacqueline Woodson
Todavia

A história de Augusta começa em 1973, quando ela se muda para o Brooklyn — um enclave multicultural de 
Nova York com uma dinâmica comunidade afro-americana. Lá, ela descobre o poder e o conforto da amizade 
feminina, enfrentando a transição da adolescência para a vida adulta. Para Augusta e suas três amigas — Sylvia, 
Angela e Gigi —, o Brooklyn era um lugar onde garotas talentosas e alegres pareciam enxergar um futuro 
luminoso. Mas sob o verniz da esperança havia um outro Brooklyn, um lugar perigoso em que homens mais 
velhos procuravam meninas em corredores escuros de prédios populares, fantasmas assombravam e mães 
desapareciam de um dia para outro.

O TEMPO DOS GOVERNANTES INCIDENTAIS
Sérgio Abranches
Companhia das Letras

Abranches, sociólogo e cientista político, defende que, na última década, 
a democracia liberal e as liberdades cidadãs sofreram numerosos 
retrocessos em diversos pontos do mundo. Da eleição de Donald Trump 
à ascensão do bolsonarismo, da vitória do Brexit ao colapso dos partidos 
social-democratas, uma sucessão veloz de mudanças inesperadas 
alimentou onda populista que varreu o planeta, potencializada por crises 
econômicas, ódios políticos e tensões raciais. A polarização ideológica, 
a insegurança e o medo, agravados pelas incertezas do presente e pela 
desesperança no futuro, se propagaram com a rapidez vertiginosa do 
crescimento da ciberesfera.

ECONOMIA 
DO BEM 
COMUM
Jean Tirole
Zahar

Otimista e 
instrutivo, 
escrito para 
um público 
abrangente, 
trata-se de 
um manifesto 
apaixonado 
em defesa de um mundo no qual a 
economia se veja como uma força 
que pode e deve trabalhar para o 
bem comum, para o interesse geral, 
para melhorar o quinhão comum 
das sociedades e da humanidade. A 
fim de mostrar como isso é possível, 
Jean Tirole, francês laureado com 
Nobel em 2014, discute vários 
assuntos que afetam o cotidiano 
atual: a crise financeira de 2008, 
mudanças climáticas, economia 
digital, desemprego, inovação, 
impostos, previdência. 

ONDE OS SONHOS ACONTECEM
Robert Iger
Intrínseca

Robert Iger assumiu o comando da Disney em 2005, tempo em que a competição estava mais acirrada do 
que nunca. Na época, restringiu sua visão a três ideias claras: comprometer-se com a qualidade, aceitar 
a tecnologia em vez de enfrentá-la e pensar em escala global nos mercados internacionais. Quinze anos 
depois, a Disney é um colosso que abarca ativos como Pixar, Marvel, Lucasfilm e 21st Century Fox, e Iger é 
considerado um dos empresários mais inovadores da nossa era. No livro, compartilha as lições aprendidas 
ao gerir a Disney e comandar mais de 200 mil funcionários.

FACA
Jo Nesbø
Record

O mais novo e difícil caso para o inspetor Harry Hole, 
personagem que protagoniza série que é sucesso 
mundial, com 12 romances e dezenas de milhões de 
cópias vendidas. Uma mulher é encontrada morta 
em sua casa. As janelas estão todas trancadas, assim 
como a porta. Tudo relacionado ao caso deixa a 
Divisão de Homicídios da polícia de Oslo em choque, 
sem saber por onde começar a investigação. 
Enquanto isso, na manhã posterior ao assassinato, 
Harry Hole acorda com sangue nas mãos, mas não 
se lembra de nada da noite anterior. 
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POR QUE O  
PAULISTANO  
É ATHLETICO
Terceiro capítulo da série aborda o basquete, que 
recolocou o Clube no topo do esporte nacional, e o 
remo, que garantiu centenas de medalhas ao CAP

Murillo Pessoa 
fotos Centro Pró-Memória 

Hércules Santos orienta remadores do Paulistano na Raia da USP

24
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Nos últimos anos, a imagem do 
Paulistano associou-se, na visão do 
público brasileiro, a uma história 
de sucesso no basquete. A relação 
é fruto de temporadas seguidas na 
elite da modalidade, campanhas que 
culminaram na conquista da décima 
edição do NBB, em 2018. A trajetória do 
basquete alvirrubro, porém, iniciou-se 
muito tempo antes de seu período mais 
triunfante. Está, na verdade, prestes a 
completar um século.
Em 1922, antiga quadra que ficava 
ao lado do frontão de pelota basca 
já recebia partidas de campeonato 
interno de bola ao cesto. A seção foi 
oficialmente instalada no Clube no 
ano seguinte e, em 1924, o Paulistano 
participou da fundação da federação 
paulista da modalidade. Alberto 
Byington Junior, representante do CAP, 
acabou escolhido para ser o primeiro 
presidente da entidade. Quatro décadas 
depois, nomes como Luís Ferraz 
do Amaral, que seria presidente do 
Paulistano, e Oswaldo Caviglia também 

Murillo Pessoa 
fotos Centro Pró-Memória 

comandaram a federação por 
mandatos consecutivos.
Em 1925, o CAP atuou no campeonato 
de estreia da Federação Paulista. 
Duas temporadas depois, na Liga de 
Amadores de Bola ao Cesto, nove 

vitórias e duas derrotas, com destaque 
ao placar de 136 a 0 sobre o União 
Lapa. Francisco Montenegro, Frank 
Bevan, Carlos Aun, Helio Bianchini, 
Raul Kaniefsk, Amo Frank, Francisco 
Moraes Barros, Luiz Mello Mattos, 

Primeiras cestas

Equipe de basquete do Paulistano na década de 1930

Time do CAP em 1951. Em pé: Joel Toledo de Campos Mello, Sérgio L. Guimarães, 
Celso Pinheiro Doria, Alfredo Cavalieri, Walter Munir Azar e Hélio Toledo de 
Campos Mello. Agachados: Francisco Miguel Cuoco, Adolpho Tormim, Peter Staats 
Rinehart, Deoclides Brito Filho e Jorge de Almeida Bello
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O Paulistano é atualmente um símbolo 
de excelência nas categorias de base 
de basquete. A partir do século XXI, 
o crescimento do time adulto serviu 
como espelho para o fortalecimento 
das equipes de jovens, que também se 
estabeleceram entre as melhores do 
esporte, com coleção de títulos, ano 
após ano, em variadas faixas etárias. Por 
exemplo, nas três últimas edições da 
Liga de Desenvolvimento de Basquete, 
principal competição para revelações  
no Brasil, o CAP somou um título, um 
vice-campeonato e um terceiro posto.
A história vitoriosa dos garotos do Clube 
registrou seu primeiro capítulo em 1964, 
com o título metropolitano juvenil, 
garantido em finais contra o fortíssimo 

Raphael Stamato Sobrinho, 
Carlos Lefréve, André Luiz Richer, 
Eduardo Carone, Hermann 
Moraes Barros, Fabio Fonseca, 
Eduardo Rebello, Nagib Maluf, 
Tasso Pinheiro e Paulo Barbosa 
participaram da campanha.
Em 1936, a Diretoria do 
Paulistano, em desacordo 
com a Federação Paulista, 
afastou o time de torneios 
oficiais, com retorno apenas 
em 1942. Na temporada, o CAP 
sagrou-se vice-campeão, com 
Celso Pinheiro Doria, cestinha 
do campeonato, Francisco 
Miguel Cuoco, Jorge Almeida 
Bello, Francisco Abreu, Paulo 
Fagundes, Nelson Paolucci, Boris 
Eppelban, João Vendrame, Leon 
Rabinovich, Rubens Gennari e 
Henrique Eppelban. Havia ainda 
a disputa de torneio de lances 
livres, vencido pelo CAP, como 
equipe, e Casemiro Corrêa, 
individualmente.
O grupo marcou época e, até 
o fim da década, nunca ficou 
fora dos primeiros lugares. 
Em 1944, o melhor resultado, 
esperado por todos, com o 
título de campeão de São 
Paulo, com 12 vitórias seguidas 
antes das únicas duas derrotas 
do campeonato. No mesmo 
ano, celebrou-se ainda o 
tricampeonato consecutivo 
no evento de lances livres. No 
início dos anos 1950, a direção 
do Clube decidiu dissolver a 
equipe principal, encerrando a 
sequência de destaque após o 
vice-campeonato metropolitano 
de 1951.

Garotos de valor
Palmeiras. Ricardo Pavan, Antonio Luiz 
Sansevero, Eduardo Salles Gomes, 
José Augusto Nasr, Pérsio Heinrich, 
Ademir Yasbeck, Ariovaldo dos 
Santos, Fernando L’Abbate, Roberto 
Silberstein, Antonio Carlos de Lucca, 
Henrique Gomes, Mario Miranda 
Filho, Jorge Paupério Filho, José 
Marcelo Nascimento e Darcio Scarpelli 
formaram geração que serviria como 
esqueleto das futuras equipes adultas 
do Paulistano.
Em 1977, dois grupos treinados 
pelo professor Marco Antonio Sharp 
começaram a provar valor. A categoria 
pré-mini, a mais nova das organizadas 
pela Federação Paulista, ficou com 
o vice-campeonato da Grande São 

Integrantes da geração campeã estadual de 1978 e quatro vezes vice-campeã 
de São Paulo entre 1977 e 1980. Em pé: João Baptista Meirelles, técnico Flavio 
Delmanto, Bidu, Rodrigão, Marcão, Leandro Cardoso e Salvador D’Andrea. Os 
jovens agachados: Cristiano Gomes, Rodriguinho, Luizinho, José Reynaldo Silveira, 
Rogério Day, Marcos Franceschi e Américo Carneiro
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Paulo, em derrota para o Colégio 
Santo Américo. Já a pré-mirim 
celebrou o título metropolitano, 
alcançado por Alfredo Alves de 
Lima, Cassio Antonio Calil, Celso 
Bueno Doria, Eduardo Luiz de 
Mascarenhas Picchioni, Antonio 
Paulo da Costa Coelho, Frederico 
Pegler Junior, Murillo Eccheli 
Junior, Denis Marcos Maccare, Luiz 
Eduardo Lazzati, Ariel Kostman, 
Luciano Rodrigues de Carvalho, 
Edmundo Rodrigues dos Santos 
Neto, Ricardo Sampaio Vidal 
Gusmão e Carlos Eduardo Cassini.
No ano seguinte, o grupo 
vitorioso da pré-mirim garantiu 
o bicampeonato, dessa vez na 
competição mirim. Já a geração 
vice-campeã ficou com mais 
um segundo lugar, agora no 

campeonato mini da Grande São 
Paulo, novamente atrás do Colégio 
Santo Américo. O ano, no entanto, 
acabaria muito bem.
Com a segunda colocação, o 
Paulistano ganhou a oportunidade 
de atuar no Estadual, realizado no 
Ginásio Antônio Prado Júnior. Depois 
de duas vitórias em três jogos na fase 
de classificação, veio a vitória sobre o 
Colégio Santo Américo na semifinal. 
“As derrotas para eles estavam 
entaladas, mas conseguimos  
vencê-los justamente no Estadual, o 
maior campeonato da época”, conta 
Marcos Carvalho De Franceschi. Na 
decisão, jogo emocionante, com 
virada em cima do São Paulo. Após 
reação e empate, Franceschi roubou 
bola no último lance e acionou 
Eduardo Suplicy, que passou para 

Marcos Cruz fazer a cesta do título 
no segundo final. “O ginásio estava 
cheio, foi uma grande festa, uma 
explosão, lembro de dar cambalhotas 
na quadra. Um título que é motivo 
de orgulho até hoje”, continua. João 
Baptista Pinheiro Sampaio Meirelles, 
Leandro Garrafa Cardoso, Rodrigo 
Rodrigues Faria, Rogério Michel Day, 
Marcos Carvalho De Franceschi, José 
Reynaldo Xavier da Silveira Júnior, 
Marcelo Perez de Rezende, Eduardo 
Suplicy, Marcos Bergamin de Paula Cruz, 
Rodrigo Barbosa Campos, Cristiano 
Mendes Gomes e Luiz Henrique Aranha 
Pereira foram os campeões estaduais. 
Com mais dois vice-campeonatos, 
em 1979, pré-mirim, e 1980, mirim, 
a geração completou quatro anos 
consecutivos entre os dois melhores da 
Grande São Paulo.

Celso Bueno Doria, o terceiro em pé, integrante do grupo campeão pré-mirim em 1977, mirim em 1978 e infantojuvenil em 1981
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Família de 
craques
Juntos, Alex e Lucas Doria 
formaram dupla em time que 
comandou as categorias de base 
do basquete paulista. Muitos são 
os exemplos de irmãos que, no 
mesmo time ou em categorias 
diferentes, defenderam as 
cores do Clube. Nesse quesito, 
impossível não ressaltar a trajetória 
dos irmãos Tieppo Huertas na 
modalidade. “Meu pai jogou, como 
recreação. Meu sogro praticou 
basquete e eu me destaquei na 
adolescência e em campeonatos 
universitários. Mas o Felipe e 
o Marcelo se aproximaram da 
modalidade por interesse e 
aptidão, após contato na escolinha 
de esportes do Clube”, explica 
Domingos Huertas.
Felipe Huertas demonstrou talento 
precocemente e foi inscrito para 
atuar com atletas até quatro anos 
mais velhos. “Era uma atração, 
ele jogando entre meninos 
muito maiores. Ficou anos na 
mesma categoria, evoluindo 
gradualmente”, lembra o pai. O 
sócio lapidou as habilidades e se 
tornou líder de uma geração de 
brilho, bicampeã de São Paulo em 
1992 e 1993, nas competições 
pré-mirim e mirim. “O ginásio 
ficava lotado, todos empolgados, 
inclusive o Marcelo, que via o 
irmão como um ídolo”, continua. 
Felipe Huertas, Marco Antonio 
Curi, Alessandro Queiroz, Denis 
Buoncompagno, José Eduardo de 

Franceschi é filho de dois grandes atletas, 
Cecy Carvalho, ícone do tênis nacional, e 
José Vital Franceschi, o Coqueiro, ouro no 
Sul-Americano de Basquete pela seleção, 
em 1959. “Cheguei ao basquete por 
influência do meu pai e do meu irmão, 
Tony. Ainda joguei polo aquático e fui 
campeão pelo futebol do Clube”, conclui.
Mas não há legado tão duradouro como 
o da família Doria no basquete. Celso 
Pinheiro Doria, além de multicampeão no 
atletismo e no vôlei, era um dos destaques 
do time campeão da categoria adulta em 
1944. Em 1981, seu filho, Celso Bueno 
Doria, integrante do time bicampeão 
em 1977 e 1978, venceu seu terceiro 
campeonato, na categoria infantojuvenil. 
Trinta anos se passaram e, entre 2010 
e 2014, os gêmeos Lucas e Alex Doria 
seguiram os passos do pai e avô e venceram 
quatro títulos da base pelo Paulistano. 
“Assim como meu pai fez comigo, incentivei 
meus filhos no esporte desde cedo. Uma 
série de fatores influenciaram para que 
tivéssemos tanto sucesso com a camisa do 
Clube, inclusive a sorte com companheiros 
de qualidade em nossas gerações”, analisa 
Celso Bueno Doria.

Tradição de títulos
Em seu primeiro ano da categoria 
juvenil, Celso transferiu-se para o Sírio, 
onde jogou profissionalmente ao lado 
de craques da modalidade. Depois, 
passou por times como Corinthians e 
Flamengo antes de defender a Emporia 
State University. Seus filhos também 
atuaram nos Estados Unidos, na St. 
Edwards University. Alex estudou um 
ano e voltou ao basquete alvirrubro, 
tendo participado das conquistas do 
Paulista, em 2017, e NBB, em 2018. 
“O Lucas permaneceu os quatro anos 
e foi muito bem, inclusive estabeleceu 
novo recorde de aproveitamento em 
arremessos da universidade. Agora se 
formou e foi contratado para retornar 
ao Clube”, revela Celso Bueno Doria.

Celso, Alex, Celso e Lucas Doria celebram tetracampeonato dos garotos em 2014

Alex e Celso Doria com o troféu 
do título do NBB em 2018
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Souza, Felipe Filomeno, Denis Affíni, 
Luiz Guilherme Teixeira Bonazza, Luiz 
Carlos Villamarrim, Marco Aurélio 
Teixeira, Julio Pavone, Gustavo Giusti, 
Luciano Bonomo e o técnico Eduardo 
de Angelis conquistaram a taça em 
1992, de forma invicta.
Marcelinho Huertas repetiu o caminho 
do irmão mais velho e participou de 
equipes competitivas anos antes da 
idade-limite. “Além de jogar com mais 
velhos em competições, também 
treinava com os amigos do Felipe e 
aprendeu a se virar”, avalia Domingos. 
O sócio seguiu desenvolvendo suas 
capacidades no Brasil, mas o principal 
salto de qualidade ocorreu quando 
concluiu o Ensino Médio nos Estados 
Unidos. “Ele voltou em outro patamar, 
fazia jogadas incríveis. Logo estava no 

time adulto que o Paulistano  
montou”, acrescenta.
Em 2003, a equipe profissional, em 
sua segunda temporada, produziu 
ótima campanha no Estadual, em 
que alcançou a quinta posição. Na 
sequência, disputou, pela primeira 
vez, o Nacional. Apontado como um 
craque em potencial, Marcelinho 
partiu então para uma das maiores 
carreiras de um brasileiro no basquete 
internacional. Em 15 anos, foi 
tricampeão espanhol, por Baskonia 
e Barcelona, além de ter atuado pelo 
Los Angeles Lakers, na NBA. “Teve 
a oportunidade de jogar ao lado de 
uma lenda como Kobe Bryant, com 
quem construiu uma ligação de muito 
respeito”, finaliza Domingos Huertas.
Marcelinho, hoje protagonista do 

Tenerife, ainda foi campeão  
pan-americano pelo Brasil em 2007 
e peça fundamental para o fim do 
jejum do país em participações 
olímpicas. Além de edições do 
Mundial, defendeu o Brasil nos Jogos 
de Londres e Rio de Janeiro.

Paulistano, bicampeão de São Paulo em 1993. Em pé: Felipe Tieppo Huertas, Felipe Nazareth Filomeno, Marco 
Aurélio Gil de Oliveira, Denis Loretto, Marcelo Paschoal Gualtieri, Denis Affini, Danilo Gaviolli, Marco Antonio Fauni 
Curi e Rodrigues. Agachados: Domingos Perez Huertas, Luiz E. Villamarim, Alessandro A. Queiroz, José Ferreira 
Souza, Júlio Pavone, professor Eduardo de Angelis, Luiz Guilherme Bonaza Teixeira e Gustavo Ferri Giusti

Domingos e Marcelinho Huertas
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Por décadas, o Paulistano manteve time adulto de 
basquete por orgulho de sua tradição atlética e como 
forma de estimular os jovens das categorias de base. 
Não havia como concorrer contra as principais forças 
do Estado, que investiam em salários e premiações.
A partir do século XXI, o quadro mudou. Em 2002, o 
CAP, munido de equipe profissional, retornou à série 
A1 do Estadual. Na temporada seguinte, o grupo 
surpreendeu, chegou ao quinto lugar e garantiu 
vaga para disputar, pela primeira vez, o Brasileiro de 
Basquete. Desde então, o Clube permanece na elite do 
esporte, tanto no âmbito estadual, como no nacional.
Em 2005, o Paulistano atuou, pela primeira vez, em 
uma decisão de Estadual na categoria adulta. Estava, 
após 60 anos, novamente entre os melhores do 
esporte. Classificou-se em segundo lugar, posição que 
repetiria em 2009 e 2013.
O CAP subiu mais um degrau na escada de evolução 
na edição 2013/2014 do NBB, principal competição 
brasileira. Assombrou adversários e alcançou a  
vice-liderança na fase de classificação, antes de 
eliminar times de tradição, Franca e São José, e atingir 

A era de ouro

Ginásio lotado para a primeira final do Paulistano em um Estadual Adulto, em 2005

Marcelinho Huertas participou do início 
da arrancada do basquete rumo à elite
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a final. No Rio de Janeiro, caiu para o 
Flamengo em batalha acirrada.
Três temporadas depois, mostrou 
que seu novo status não era acidente. 
Arrancou nos playoffs do NBB, passou 
por Basquete Cearense, Franca e Vitória 
e decidiu o título novamente. Dessa vez, 
em série melhor de cinco jogos, ganhou 
os dois primeiros, mas deixou a taça 
escapar com três derrotas seguidas.
A frustração poderia ter esfriado o 
ânimo do grupo, mas o que se viu 
a seguir foi a temporada perfeita. 
Com acertos no elenco, a delegação 
comandada por Gustavo De Conti 
se fortificou. O primeiro teste foi o 
Estadual. Após o segundo lugar na 
primeira fase, com 12 vitórias em 14 
rodadas, o time venceu o América sem 
dificuldades. Na semifinal, derrota nas 

duas primeiras partidas, diante do Mogi 
das Cruzes. Então, o CAP mostrou fibra 
e virou o duelo, com três vitórias e série 
decidida na última bola. Na final, mais 
um embate histórico, contra Franca. O 
time do interior chegou a ter 2 a 1 na 
disputa, mas o Clube empatou em casa 
antes de ganhar a partida derradeira 
em pleno Ginásio Pedrocão. Em 2 de 
novembro de 2017, o Paulistano era, 
finalmente, campeão. Elinho, Fuller, 
Deryk, Yago, Eddy, Jhonatan, Lucas 
Dias, Du Sommer, Guilherme Hübner, 
Nesbitt, Victão, Alex Doria formaram o 
plantel vitorioso.
Dois dias depois, o CAP iniciava 
sua trajetória na décima edição do 
NBB. Com três derrotas nos cinco 
primeiros compromissos, a equipe 
avançou em sequência histórica de 22 

triunfos seguidos. Totalizando 24 
vitórias, quatro revezes e 100% de 
aproveitamento como mandante, 
o Clube iniciou os playoffs com 
a segunda melhor campanha. 
Nas fases eliminatórias, superou 
Basquete Cearense, Bauru e 
prosseguiu à sua terceira final. Com 
três vitórias em quatro encontros 
contra Mogi das Cruzes, o basquete 
alvirrubro sagrou-se campeão 
brasileiro, exatamente sete meses 
após vencer o título estadual.
O Clube refez todo seu elenco e partiu 
para mais uma temporada positiva. 
Em outubro de 2018, disputou mais 
uma final do Paulista, dessa vez 
vencida por Franca. Entre janeiro e 
março de 2019, o CAP destacou-se, 
de forma inédita, em uma importante 
competição internacional. Na Liga 
das Américas, liderou duas fases de 
grupos, somando seis vitórias em seis 
jogos. Nas finais, caiu na semi, para 
o San Lorenzo, da Argentina, mas se 
recuperou e retornou com a medalha 
de bronze, após bater o Capitanes da 
Cidade do México.
Neste momento, setembro de 2020, 
o Paulistano se prepara para novos 
desafios, em calendário gravemente 
afetado pela pandemia causada pelo 
novo coronavírus. Atletas, comissão 
técnica e dirigentes aguardam 
ansiosamente para o dia em que o 
Ginásio Antônio Prado Júnior voltará a 
vibrar com cestas do Clube.

Ginásio lotado para a primeira final do Paulistano em um Estadual Adulto, em 2005

Por décadas, Paulistano manteve time principal amador. Delegação vice-campeã 
do Torneio Almirante Maurílio Magalhães Fonseca de 1972. Em pé: Pedro “Peruca”, 
Nenê, Antonio Alessandro Bertolucci, Carlos Eduardo Ferro, Hélio Sérgio Bonini, Celso 
Antoninho Guarda, Rabello e o técnico Armando Palma. Agachados: Paulo Alberto 
Neme, Sérgio Contieri, Jatyr Eduardo Schall e “Mexerica”.

Elenco campeão da décima edição do NBB

31
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Lenda Amaury Pasos
Um dos maiores nomes do basquete brasileiro e 
membro do Hall da Fama da Federação Internacional, 
o sócio Amaury Pasos fez história com a camisa da 
seleção. Foram 96 partidas, entre 1954 e 1970, com 
destaque aos títulos mundiais em 1959 e 1963. “Até 
hoje, sou o único eleito o melhor do campeonato 
em duas edições do Mundial, uma grande honra”, 
comenta. “O basquete é um jogo solidário, em 
conjunto. Os melhores atletas são aqueles que mais 
contribuem à equipe, o importante é fazer de tudo, 
jogar na quadra inteira, ataque e defesa”, avalia.
Além do bicampeonato mundial, Amaury soma duas 
medalhas olímpicas de bronze, em Roma e Tóquio, 
vice-campeonatos no Mundial de 1954 e no Pan 
de 1963, e terceiros lugares no Mundial de 1967 e 
no Pan de 1955. Dono de versatilidade sem igual, 
desempenhava qualquer função em quadra com 
maestria. “Joguei nas cinco posições. No Mundial de 
1954, com 18 anos, era dos mais altos e fui colocado 
como pivô. Com o passar do tempo, chegaram 
companheiros maiores, passei a ser lateral e encerrei 
a carreira como armador”, descreve.
Em sua trajetória em clubes, Pasos despontou pelo 
Tietê. “Houve uma época em que o Paulistano excluiu 
todos os esportes competitivos. Sócios adeptos do 
basquete montaram uma equipe chamada CAP. 
Joguei nesse time, no quadro de aspirantes, por 
dois anos, e em seguida fui ao Tietê”, detalha. “Pelo 
Clube, ainda joguei vôlei, sendo campeão estadual 
e brasileiro, e tênis, em torneios de terceira classe 
e veteranos”, complementa. Após deixar o Tietê, 
colecionou títulos por Sírio e Corinthians, potências 
do basquete na década de 1960. 
Ícone da maior geração do esporte, Pasos frequenta 
as arquibancadas do Ginásio Antônio Prado Júnior, na 
torcida pelo Paulistano. Acompanhou descendentes 
em times alvirrubros, caso dos filhos Antonio e 
Amaury Júnior e dos netos Matheus e Pietro. 
“Agora meu bisneto está com 2 anos e já mostra 
fundamento, bate a bola no chão”, brinca.

Com a camisa da seleção brasileira, 
Pasos enfrenta equipe de Porto Rico

O troféu de melhor jogador das finais do NBB 
recebe o nome de Amaury Pasos. Em 2018, o 
sócio pôde entregar o prêmio que o homenageia a 
Guilherme Hübner, campeão pelo Paulistano 
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O espírito atlético do Paulistano é 
notável em quadras, campos e piscinas 
no Jardim América. Mas não apenas 
lá. Há quase 50 anos, a quilômetros da 
Sede, atletas se esforçam arduamente 
para aprimorar remadas na Raia 
Olímpica da Cidade Universitária. “Estava 
na regata de inauguração, em junho de 
1972”, recorda Hércules Santos, técnico 
responsável pelo remo do CAP desde a 
oficialização da seção, em 1973.
Hércules Santos se aproximou do remo 
por inspiração familiar, já que tios e 
primos competiam na modalidade. Seu 
mais intenso aprendizado originou-se 
em mais de uma década sob a tutela de 
Guilherme Augusto do Eirado Silva, o 
Buck, lendário treinador do Flamengo. 
No começo de suas atividades no 
Paulistano, dividia o tempo entre 
Rio de Janeiro e São Paulo, até focar 
integralmente no Clube. “Quem me 

procurou foi o João Álvaro Botelho 
de Miranda, diretor de Esportes do 
Paulistano e amigo do meu avô”, conta 
Santos. “Por iniciativa do sócio Caio 
Kiehl, o Paulistano queria aproveitar a 
abertura da raia e criar sua equipe de 
remo. Organizamos o esporte do zero, 

não tínhamos nada”, detalha.
A relação entre sócios e o remo é 
antiga. Há cem anos, frequentadores do 
Paulistano procuravam oportunidades 
para praticar o esporte, no Rio Tietê 
e pelo mundo. Henrique de Aguiar 
Vallim, por exemplo, antes de brilhar 

A força do remo

Raia na Cidade Universitária, um refúgio há cinco décadas

Técnico Hércules Santos com os irmãos Nelson Leite do Amaral Neto 
e José Luiz Amaral, dupla que manteve invencibilidade por 12 anos
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na esgrima, remou em regatas na Europa. Na 
década de 1970, a modalidade passou, de fato, 
a se popularizar. Em 1974, com o auxílio do 
sócio Ricardo Dias Bodra, adquiriu-se o primeiro 
barco para competições. “Ele trouxe o Mássimo 
Rodorigo, com quem já remava, e no ano de 
estreia oficial, ganhamos as primeiras regatas, 
com os dois e o timoneiro Marcos Bernal Maia. 
Era o empurrão de que precisávamos”, descreve 
o técnico.
Quando os Jogos Pan-Americanos de 1975 
foram transferidos de Santiago para São Paulo, o 
Conselho Nacional de Desportos obteve barcos 
para o evento. Porém, epidemia de meningite 
levou os Jogos ao México e a flotilha acabou 
na Federação Paulista, que realizou sorteio 
para dividir. “Conseguimos um skiff, e a melhor 
embarcação, um quatro com, que usamos para 
ganhar muitas regatas”, lembra Santos.
Foram anos de trabalho e luta por recursos. 
Para muitas provas, usaram-se equipamentos 
emprestados, longe das perfeitas condições. 
Aos poucos, com esforços do departamento e 
da Diretoria, o remo prosperou. Ainda faltava o 
barco para oito remadores, cuja compra recebeu 
o aval do presidente Luís Ferraz do Amaral em 
1980. “Construímos em Santa Catarina com o 
Fernando Ibarra, seguindo um desenho alemão 
que eu tinha recebido. Ganhamos tudo, até anos 
depois contra barcos de fibra de carbono”, elogia 
o técnico.
O Paulistano firmou-se como referência do 
remo em São Paulo e no Brasil, principalmente 
no desenvolvimento de atletas. Foram anos de 
hegemonia em regatas e envio de representantes 
às principais competições da modalidade. No 
tema, destaca-se a participação olímpica de 
André Berezin e Luiz Alfredo dos Santos, atleta 
com mais de dez anos de treinos pelo Paulistano. 
“Juntaram-se a dois remadores do Flamengo 
para um quatro com. Era um barco muito bom, 
ganhou a final B, só faltou experiência em provas 
contra a elite mundial para ir além”, opina. “A 
verdade é que formamos muitos atletas. O remo 
do Paulistano ajudou centenas de jovens, sócios 
e militantes, que evoluíram no esporte e como 
pessoas. Vários conseguiram bolsas de estudos 
em instituições de ensino pelo mundo”, finaliza.

Três décadas na raia
Quando Renato Negrini ouviu o convite do amigo Bayard 
Picchetto, para que fosse conhecer o Departamento de Remo 
que o Paulistano havia lançado na Raia da USP, não poderia 
imaginar como sua vida seria transformada. “Estava tudo no 
começo, os jovens chegando. O Clube usava barcos emprestados 
e formava as primeiras equipes”, comenta.
O sócio logo se encantou com a novidade e iniciou sua história 
de amor com o remo. Ao lado de José Carlos Teixeira da Silva, 
José Maurício Soares de Medeiros e Domingos Marchette Rios, 
passou a se preparar para prova em barco yole. “Treinamos 
demais, por um ano inteiro, duas vezes por dia, a primeira às 
5h da manhã. Além da água, corríamos e usávamos halteres”, 
afirma. O esforço valeu a pena. “Quando cruzamos a linha final, 
nos 2 mil metros, o segundo colocado estava na metade da 
raia”, complementa.
Em 1975, Caio Kiehl precisou se afastar, e Negrini, com apenas 
22 anos, assumiu o cargo de responsável pelo remo. Deixou o 
posto 26 anos depois. No período, conviveu com excelentes 
atletas, fez amizades duradouras e contribuiu na estruturação 
da modalidade. “O remo é um esporte que exige muito, que te 
afasta de tudo que é ruim, e que ajudou a me tornar a pessoa 
que sou hoje”, garante. “Também aprendi muito com o Hércules, 
um técnico rígido e competente”, conclui o sócio, que ainda foi 
responsável pelo basquete e diretor de Esportes do Clube.

Renato Negrini, à esquerda, ao lado de yole na raia
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cultural    

Untitled-1   1 17/04/2020   16:26:46

ACONTECEU
Em agosto, a Diretoria Cultural promoveu uma série de 
atividades, para adultos e crianças.

Dia 7 

 Apresentação musical com Johnny França e Karen Sthephanie 
acompanhados pelo pianista Jonathan Harold. No programa estavam Ave 
Maria, Caruso, All I Ask of You e Unforgettable. 

Dia 21 

 Apresentação 
musical Três 
Tenores Brasileiros 
- Marcello Vanucci, 
Armando Valsani e 
Rubens Medina. No 
programa, Ave Maria, 
O Sole Mio, Mamma, 
Nessun Dorma e 
Champagne.

Dia 14 

Apresentação 
musical com 
o Quinteto de 
Metais Vera Cruz. 
No repertório 
Ave Maria, Tim 
Maia, Beatles, 
Pink Panther e 
Summertime. 

História infantil e oficina 
de artes com a Cia Fuxico 
de Teatro contando a 
história Anália Natália 
Amália.

atividades     
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Renato Negrini, à esquerda, ao lado de yole na raia
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LIVRO AUTOR

1º - O segredo de Helena  Lucinda Riley

2º - Fissura  Karin Slaughter

3º - O filho  Jo Nesbø

4º - Minha história  Michelle Obama

5º - Ao pôr do sol  Nora Roberts

6º - Sob águas escuras  Robert Bryndza

cultural    

biblioteca circulante     

A Biblioteca Circulante está atendendo provisoriamente na Sala de Artes Plásticas, ao lado do Cinema, de segunda a 
sexta-feira, das 9h30 às 17h30. Para solicitar os livros e DVDs, é necessário ligar para 11 3065-2054 ou enviar e-mail 
para cultural.biblioteca@paulistano.org.br ou ir pessoalmente.

Confira os livros de maior saída no mês passado

LIVRO AUTOR

De sangue e ossos, v. 2  Nora Roberts 

Faca  Jo Nesbø 

Longa pétala de mar  Isabel Allende 

Noite sobre as águas  Ken Follett 

Notre Dame – a história de uma catedral Ken Follett

Vozes de Tchernóbil: a história oral do desastre nuclear Svetlana Alexsievitch   

NOVAS AQUISIÇÕES

O que o faz gostar do lugar onde mora? Pode ser sua casa, rua, 
bairro ou cidade.

Faça um vídeo de até um minuto com um celular ou tablet e 
participe.

Acompanhe o site e as mídias sociais do Clube para acessar o 
regulamento e a dinâmica da mostra, aberta a todos os sócios.

MOSTRA DE VÍDEOS 

atividades     
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campanha     

CHAVE DO CORAÇÃO
Encerrou-se a campanha Pedalar e Doar É Só Praticar, promovida 
pela Chave do Coração que teve como objetivo arrecadar produtos 
e materiais para três casas de apoio que acolhem crianças com 
câncer e outras doenças raras. Entidades beneficiadas foram Cândida 
Bermejo Camargo, Centro de Convivência Infantil (CCI) e Casa Modelo 
de Apoio a Crianças com Câncer (Camacc).

Sábado, dia 15 de agosto, foram entregues uma bicicleta e uma 
camiseta autografada do clube São Paulo para o sócio Antonio Furlan, 
ganhador do sorteio. 
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página do escritor    

Este mês, a crônica de Carla Figueiredo Vieira, 

Acabaram-se as Gaiolas do Mundo, 3º lugar no 

Concurso Literário Paulistano 2019

e eu pensava, a mamãe tem uma 
gaiolinha amarela no lavabo com 
passarinhos de sabão que eu dei 
para ela, e lá em casa há uma de 
prata, difícil de limpar pois fica 
amarrada com um laço no alto 
de uma prateleira, e abriga um 
pássaro vermelho de vidro de bola 
de natal, que se balança em um 
minipoleiro. Fiquei matutando 
sobre o significado disso. Que 
gaiolas? De quem? Onde estão as 
aves, os animais e os homens um 
dia presos em jaulas entoando 
uivos dentro de prisões e 
zoológicos? Voltaram todos para 
as selvas e seus céus, topos das 
árvores, grutas, cavernas, bosques, 
vilarejos? Ou circulam pelas 
ruas, atacando os povos? E o que 
acontece com as outras pessoas 
que viviam engaioladas? Essas são 
as que mais me intrigam. As de 
autogaiolas, gaiolas escravagistas, 
casamentos onde um dos cônjuges 
vive enclausurado por vontade 
própria, falta de vontade própria, 
ou força de menos para arrebentar 
as grades e partir dali. Agora, um 
mundo sem amarras. Achei bela 
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a ideia, tão bela, que tenho 
dificuldade em abrangê-la. 
Quem gostaríamos de engavetar 
em uma gaiolazinha, nem que 
fosse só por um tantinho de 
tempo? Um filho de modo a 
evitar o universo e seus males? 
Talvez um pai mais velho e 
doentio, para que não caia na 
rua e se machuque? Um marido 
mulherengo, quem sabe? Uma 
esposa em sua casa com todos 
os apetrechos para realizar 
os afazeres diários de polir e 
cozinhar para um familião? 
Empregados enfileirados com 
seus uniformes para concretizar 
tudo o que precisamos, mas não 
queremos? Periquito em gaiola, 
morre. Mesmo os verdinhos. 
Nunca quis ter passarinho nem 
peixe em aquário, que não passa 
de uma gaiola de cristal onde se 
acena ver o fora. Uma vez tive 
um pintinho azul. No gelado 
inverno, mesmo em sua caixa 
toda forrada de tecidos, pereceu 
e quando fui acordá-lo feliz pela 
manhã, estava durinho em tom 
azul arroxeado. Meu pintinho 

por um dia. Conheço uma moça 
que diz ter uma cacatua e todo 
o mês, corta as asas dela. Fiquei 
horrorizada quando soube 
disso, achei que se cortavam os 
ossinhos junto. Riram de mim, 
não, não, são só as penas, sua 
bobinha. Mas também isso de 
cortar as asas de um pássaro, 
nascido para voar, não seria uma 
espécie de gaiola sem gaiola? 
Onde se ilude com a liberdade 
que se dá ao próprio pássaro, 
é, pois o pássaro tem dono!, e 
podem vê-lo pulando pela casa 
como um coelho de estimação? 
Uma ave que não pode voar, 
nem rasante, isso faz doer meu 
coração. Justo eu, que sempre 
quis tanto alçar voo e ir para o 
além de onde a vista alcança. 
Serei eu o pássaro bola de natal 
vermelho na minha casa ou dentro 
do meu carro, fechada por medo 
do entorno? Não sei ao certo. De 
todo modo, gostei muito quando 
foi anunciado em fumaça, por um 
daqueles aviõezinhos que fazem 
propagandas em céu baixo, que as 
gaiolas do mundo se acabaram.

ACABARAM-SE AS 
GAIOLAS DO MUNDO
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social    

apresentações musicais  

PIANO 
Marcelo Manzano, pianista do Bar Social, se apresenta todas as 
terças e quintas-feiras. Vale ressaltar que os associados devem 
respeitar os protocolos de saúde e distanciamento social.

Dias todas as terças e quintas-feiras 
Horário 18h às 19h30 

Jim Pop

Banda Watt 69

Marcelo Manzano  

ON-LINE
As apresentações virtuais seguem nas redes sociais  
do Clube. Confira o que vem por aí.

Marcelo Manzano  

Banda Watt 69 

Jim Pop 

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

CRECI 18.462-J

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

www.dhjardins.com.br

DOMINGOS HUERTAS

E ainda, intermediamos imóveis em Miami, Orlando e NY
em parceria com profi ssionais locais de nossa confi ança.
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social    

ação dia dos pais     

Esta edição traz os vencedores da campanha veiculada no 
Instagram do Clube, com a hashtag #papaisdocap, em que os pais 
postaram fotos com seus filhos. As primeiras imagens publicadas 
ganharam uma caneca de metal exclusiva com a logomarca do 
Paulistano. Confira os ganhadores.

#PAPAISDOCAP

Renato, Eduardo e Fernando Moraes

Marcos, Vera, Silvia e Jan Reale Starzynski

Pedro, Henrique e Eduardo Junqueira

Giuliano e Marcos Monteiro

Guilherme, Paula e Pedro Lacorte Gianesi

Manuela, Renato, Daniela e 
Renato de Almeida Prado

Luiz Henrique e Laura Tibiriçá Ramos
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social    

Pedro, Tiago e Fabricio Haick

Mario e Theodoro Polimeno Reis

Luiz Eduardo, Luiz Felipe e 
Luiz Alberto Pateo

Carolina de Carvalho Girotti e Eduardo 
Sampaio Vidal de Carvalho 

Joao e Juliana Uras

Leonardo e Luiz Hirschmann
Gabriel e Bruno Girotti

Marcelo Cavassani e Felipe 
Giacomazi Cavassani
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Maria Luiza, Maria Cecilia e Murilo Rehder

Maria, Maria Luiza, Rodrigo, Rita, Orlando e 
Ricardo Toledo

Sergio e Adriana Pinheiro

Alexandre e Armando Natal

Caio e Fabio Ferreira

Cadu, Maria Eduarda e Carlos Marques

Gustavo e Valdir Coscodai

Claudia e Anibal Giacomazi

Rodolfo e Valentina Martinez

social    

ação dia dos pais     
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INTERAÇÃO COM  
COMPUTADORES E PORTÁTEIS
Em setembro as aulas continuam por meio dos vídeos 
distribuídos nas mídias sociais e no canal oficial do Clube 
no YouTube. Neste 
mês o tema é como 
compartilhar, nas 
redes sociais, e-mails 
e/ou WhatsApp, os 
conteúdos do celular 
ou computador. O 
material ajudará a 
enviar informações, 
músicas, fotos e 
vídeos sem qualquer 
limite ou problema. As videoaulas são publicadas todas as 
quartas e sextas-feiras e continuam disponíveis nas redes.

curso on-line  

CONTEÚDO  
ON-LINE
As oficinas e ateliês on-line 
seguem este mês ministrados 
pelas funcionárias da 
Brinquedoteca. Abaixo, as datas 
e temas dos ateliês veiculados 
nas mídias do Clube.

brinquedoteca  

 • 3/9    Peixinho feito com dobradura de papel

 • 7/9    Marcador de páginas em formato de lápis

 • 10/9  Passarinho em formato de mãozinha

 • 14/9  Xícara confeccionada com material reciclável

 • 17/9  Brinquedo vai-e-vem feito com garrafa PET

 • 21/9  Porta-retrato em formato de máquina fotográfica 

 • 24/9  Móbile de flores (Primavera)

 • 29/9  Guirlandas de flores para pendurar na porta (Primavera)

social    social    

OFICINAS INFANTIS
A partir do dia 3 deste mês, serão promovidos 
ateliês e oficinas infantis na área externa da 
Brinquedoteca. Haverá agendamento prévio, 
limite de participação de crianças e respeito 
ao distanciamento social. Serão seis oficinas 
diárias com duração de 40 minutos, e cada  
uma contará com a participação de até oito 
sócios acima de 4 anos acompanhados de 
apenas um responsável.

Oficinas 
terças e quintas-feiras: pinturas com tinta 
guache, miçangas e tatuagens temporárias 

quartas, sextas-feiras e sábados: colagem e 
confecção de itens e acessórios

horários de terça a sábado

• Oficina 1 - 10h às 10h40
• Oficina 2 - 11h às 11h40
• Oficina 3 - 12h às 12h40
• Oficina 4 - 13h às 13h40
• Oficina 5 - 15h às 15h40
• Oficina 6 - 16h às 16h40

Além dessas atividades, haverá brincadeiras 
com corda e bola e o cantinho com jogos.

Agendamento presencial para as oficinas  
no mesmo dia ou no dia seguinte, na  
recepção da Brinquedoteca ou pelo  
telefone 11 3065-2063, 10h às 17h. 

 

Importante

Para a participação nas oficinas, é 
indispensável a utilização de máscaras. 

Não será permitido acesso ao Parquinho. A 
copa também permanece fechada.
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estilo de vida    

O basquete faz parte de sua 
família. Seu tio já havia 
sido atleta da modalidade 

e campeão pela seleção brasileira. 
Durante dez anos, entre a infância e a 
adolescência, o sócio integrou o time 
amador e chegou a ser vice-campeão 
paulista por duas vezes. Deixou o 
hobby de lado quando ingressou na 
Fundação Getúlio Vargas para cursar 
Administração de Empresas. Formado 
e com cursos nas universidades de 
Harvard e Columbia, nos Estados 
Unidos, se tornou executivo de 
multinacional de entretenimento. 
Mas o basquete não desapareceu de 
sua vida. Nos últimos vinte anos, são 
raros os momentos em que o time 
do CAP não contou com a presença 
de Helios na torcida. A proximidade é 
tanta que antigos e atuais integrantes 
da comissão técnica, assim como 
muitos jogadores, são seus amigos.

Sempre que possível, assiste aos 
jogos presencialmente, viajando no 
mesmo ônibus da delegação e se 
hospedando no mesmo hotel. “Fico 
muito feliz que nos últimos anos o 
basquete do Clube tenha se tornado 
esporte de relevância nacional. É 
muito bom poder vivenciar este 
momento”, diz. Acompanhou o time 
quando foi vice-campeão paulista, 
campeão paulista e campeão 
brasileiro. Viajou com a equipe para 
o interior de São Paulo, Ceará, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília 
e Goiânia e esteve em torneios 
internacionais que aconteceram no 
Chile e na Argentina. Com a seleção 
brasileira, o vínculo estendeu-se 
quando, tempos atrás, seu irmão 
jogou com Felipe Huertas, irmão 
de Marcelo Huertas. As famílias se 
tornaram amigas e, aos poucos, 
Helios fez amizades na equipe. Os 

Apaixonado por atividades 
esportivas, Helios Alvarez 
Filho não perde oportunidade 
para estar perto do time de 
basquete do Paulistano 

TUDO PELO 
ESPORTE

Denise Döbbeck
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Helios (de boné) com o time do CAP, campeão paulista e 
campeão do NBB 10 em 2018

Sócio assiste jogo da Seleção Brasileira de 
Basquete na China, durante Copa do Mundo 
de Basquete, em 2019
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jogos da seleção, composta por vários 
jogadores e equipe técnica do CAP, 
também são presenciados.
Executivo bem-sucedido, o sócio 
costumava ter uma agenda 
conturbada, com diversas viagens 
internacionais. Nesses momentos, 
elaborava uma logística para unir 
compromissos profissionais aos 
eventos esportivos que aconteciam 
no mundo. Já assistiu a mais de 100 
jogos da NBA, acompanhou a seleção 
de basquete nos pré-olímpicos em 
Las Vegas e Atenas e nos mundiais 
da Turquia, Espanha e China, viu as 
Olimpíadas em Londres e no Brasil, 
foi para Tóquio torcer pelo time de 
futebol do São Paulo, assistiu ao 
US Open de Tênis (Estados Unidos), 
torneios de Wimbledon (Inglaterra) 
e Roland Garros (França), diversas 
corridas de Fórmula 1 e esteve nas 
Copas do Mundo da França, Alemanha 
e Brasil. “Acima de tudo adoro esporte 
e assisti-lo ao vivo, mas a cereja do 
bolo é o basquete. Sempre me esforcei 
para acompanhar o time de perto.” Em 
2017 mudou o rumo de sua carreira, 
deixando a multinacional e iniciando 
negócio próprio no ramo esportivo. 
“Apesar de gostar do meu trabalho, 
ganhei em qualidade de vida e passei 

a ter mais flexibilidade na agenda 
para as partidas. E o momento 
coincidiu com o ápice do basquete 
no Paulistano, que se tornou 
um esporte competitivo de alta 
performance de destaque no Clube”, 
conta.
Segundo Helios, a comunidade da 
atividade é formada por diversas 
famílias que se unem para torcer 
pelo time nos ginásios. “Avós 
carregam netos ou netos levam os 
avós. É muito bom fazer parte deste 
grupo e do Clube, que é de lazer e de 
esportes também”, afirma. “E tenho 
tanto orgulho das conquistas da 
equipe que assisto aos jogos da NBA 
com a camisa do Paulistano.” 

Em 2003 ao lado de Rubinho Barrichello, 
no GP de Fórmula 1 na Hungria

Helios novamente na torcida pela Seleção Brasileira de 
Basquete na Copa América de Basquete em 2017, no Chile
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finanças     
               finanças

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 33.449 38.870 Fornecedores 3.941 4.967

Aplicações financeiras vinculadas 5.689 6.594 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 10.360 8.776

Contas a receber  4.928 6.616 Obrigações fiscais e tributárias 234 1.157

Estoques 1.551 1.986 Lei de Incentivo ao Esporte 5.689 6.596

Adiantamentos a funcionários 432 333 Adiantamentos diversos 463 612

Outros créditos 7.069 3.732 Parcelamentos Federais 275 270

53.118 58.131 Receitas diferidas ativos incentivados 503 560

Outras obrigações 3.233 256

24.698 23.194

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE

Outros créditos 160 107 Provisão para demandas judiciais 5.843 5.707

Receitas diferidas - Lei de Incentivo ao Esporte 307 120

Parcelamentos Federais 2.511 2.640       

Imobilizado e Intangível 205.677 199.418 8.661 8.467

Lei de Incentivo ao Esporte 810 681 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

206.487 200.099 Patrimônio social 127.649 115.673

Reservas de reavaliação 99.077 99.077

Total do ativo não circulante 206.647 200.206 Resultado exercício anterior -              11.926

Resultado exercício atual (320)            -           

226.406 226.676

TOTAL DO ATIVO 259.765 258.337 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 259.765 258.337

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

Geral 1,60 1,84
Quanto temos nos ativos circulante e realizável a longo prazo para cada valor dos 

passivos circulante e não circulante.

Índices de Liquidez

2,15 2,51

BALANÇO PATRIMONIAL  (em R$ mil)

31/07/2020 31/12/19 31/07/2020 31/12/19

Orç. Real Orç. Real Orç. Real

B&R 20.594           7.280             (26.362)           (14.612)         (5.768)            (7.331)            

Esportes 5.932             3.050             (18.453)           (12.531)         (12.521)         (9.481)            

Administrativa 5.657             2.713             (14.021)           (11.541)         (8.364)            (8.828)            

Cultural 5.777             3.885             (7.444)              (4.923)            (1.667)            (1.038)            

Social 519                102                (3.491)              (1.743)            (2.972)            (1.642)            

Comunicação 390                186                (1.530)              (1.265)            (1.141)            (1.079)            

Secretaria 323                178                (1.613)              (1.369)            (1.290)            (1.191)            

Institucional 55.837           55.041           (3.627)              (8.404)            52.210           46.637           

Patrimônio (4.485)              (4.549)            (4.485)            (4.549)            

Financeira (3.716)              (2.526)            (3.716)            (2.526)            

Suprimentos (1.777)              (1.558)            (1.777)            (1.558)            

Informática (4.262)              (2.910)            (4.262)            (2.910)            

Sustentabilidade (451)                 (145)               (451)               (145)               

Marketing 933                151                (579)                 (383)               354                (232)               

RESULTADO 95.961           72.585           (91.812)           (68.461)         4.149             4.124             

RESULTADO ACUMULADO 2020 - JULHO  (em R$ mil)

DIRETORIAS
RECEITA DESPESA RESULTADO

Vice-Presidente Financeiro
Rogério Borges de Castro 

1º Diretor Financeiro 
José Alberto Soler Bezerra            

2º Diretor Financeiro 
Nelson Cattini Maluf  Nicolau

Diretor de Planejamento e Auditoria
Eduardo Magalhães Khouri 

Contador
Gilson José da Silva

CRC 1 SP 318130/O-7

Controller
Roberto Suzuki
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finanças     
NOME                                                          CNPJ / CPF                  DESCRIÇÃO                                                   VALOR                     VIGÊNCIA 

contratos    

AMERICAN PISOS COML E SERVIÇOS EIRELI 31.863.292/0001-10 Instalação do piso vinílico e remoção de piso existente R$ 19.999,30 global 7/4 a 7/7/20

APPOIO SOCIEDADE ELETROTÉCNICA LTDA 68.038.660/0001-03

Drenagem das quadras de tênis, adequações de instalações nas  
interferências com o ar-condicionado, acréscimo dos comprimentos 
dos cabos e infraestrutura devido à mudança do local do QGBT e m.o. 
para casa de bombas do sistema de combate a incêndio (hidrantes) do 
vestiário subterrâneo

R$ 37.909,58 global 20/7 a 20/9/20

APPOIO SOCIEDADE ELETROTÉCNICA LTDA 68.038.660/0001-03 Aditivo de prorrogação de prazo referente instalações elétricas e hidráuli-
cas com fornecimento de equipamento para o vestiário subterrâneo - 1º/4 a 1º/12/20

ARBI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA 00.847.724/0001-75 Aditivo de prorrogação de prazo de assessoria técnica para contratação do 
sistema de ar-condicionado e acopanhamento da obra - 16/4 a 16/12/20

CONFORTO ENGENHARIA TÉRMICA LTDA 00.753.014/0001-86 Aditivo de prorrogação de prazo para fornecimento e instalação de ar-
-condicionado com ventilação e exaustão nos vestiários subterrâneos - 18/6 a 30/9/20

DECIO TEIXEIRA RAMOS TRANSPORTE 03.104.958/0001-10 Distribuição via motoboy porta a porta de edições da revista O Paulistano C. demanda - R$ 1,24 
por correspondência 1º/6/20 a 1º/6/21

DESEK LTDA 05.001.244/0001-02 Recuperação do reforço das estruturas do Prédio Novo e da reforma da 
piscina olímpica R$ 20.000,00 global 18/6 a 18/12/20

ELEVADORES ZENIT EIRELI 61.520.011/0001-97 Reforma do elevador do Expresso R$ 27.499,50 global 29/11/19 a 28/2/20

EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. 11.251.050/0001-68 Aquisição com recurso da CBC de equipamento esportivo Half Rack, Air 

300 Runner e Functional Trainer R$ 240.000,00 global 2/7 a 2/9/20

FM8 INFINITY & DESIGN SOLUÇÕES PARA  
COMUNICAÇÃO LTDA 14.723.947/0001-35 Aditivo de redução temporária do valor referente a serviço de  

comunicação corporativa por meio de solução digital para Comunicação
De R$ 15.400,00 para  
R$ 13.090,00 mensal 1º/6 a 1º/8/20

FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM  
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07.207.217/0001-16 Desenvolvedor sênior especialista em Java de forma remota para  

melhorias do sistema da Eleição 2020 R$ 13.288,00 mensal 1º/8 a 30/11/20

GADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE  
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07.389.929/0001-01 Fornecimento de sabonete líquido C. demanda 15/7/20 a 15/7/21

GADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07.389.929/0001-01 Comodato de dispensers de sabonete líquido Sem pagamento 15/7/20 a 15/7/21

GIVANILDO DE PAULA LIMA 24.044.906/0001-76
Manutenção para limpeza com aplicação de removedor e máq. polidora 
no Bilhar, Bar do Expresso, frente dos elevadores, frente sanitário Bar 
Expresso, fundos do Boulevard, Portaria Social e rampa da piscina

R$ 18.463,25 global 16/3 a 16/4/20

GM7 TRADE & MARKETING LTDA 06.257.933/0001-45 Aditivo para redução temporária do valor do serviço de comunicação 
corporativa por meio de solução digital para o Departamento Cultural

De R$ 2.200,00 para R$ 
1.870,00 mensal 1º/6 a 1º/8/20

JG PARTNERS CONSULTORIA LTDA 03.444.793/0001-26
Assessoria gratuita referente ao design, equipamentos, decoração, 
posições do mobiliário no projeto e construção nos novos locais para 
realização de sauna

- 27/1 a 30/9/20

LABORTECHNIC TECNOLOGIA LTDA 67.731.828/0001-90
Aditivo de prorrogação de prazo para coleta, análises laboratoriais, visita 
semanal e responsabilidade técnica junto à Vigilância Sanitária e o Conse-
lho Regional de Química

R$ 5.550,83 mensal 5/6/20 a 4/6/21

LLA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 
EIRELI 30.312.742/0001-13 Aquisição de lâmpadas e luminárias para os vestiários R$ 155.042,40 global 23/6 a 23/8/20

LLA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 
EIRELI 30.312.742/0001-13 Aquisição de lâmpadas e luminárias para a sauna R$ 73.190,53 global 23/6 a 23/8/20

LOCUSONE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM 
TECNOLOGIA LTDA 24.754.617/0001-60 Consultoria funcional do Oracle Enterprise One (JDE) com sustentação e 

novos projeto R$ 40.000,00 mensal

LUCAS APARECIDO DA SILVA 29.969.263/0001-95 Execução de jardim vertical no vestiário subterrâneo R$ 81.283,50 global 16/3 a 16/5/20

M & N DESENHOS LTDA 65.528.499/0001-50 Elaboração de AS-BUILT e complementares das instalações elétricas do 
vestiário subterrâneo R$ 17.500,00 global 27/4 a 27/7/20

MGTO DEMOLIDORA E TERRAPLENAGEM LTDA 13.727.351/0001-40 Escarificação das 4 faces de 180 pilares dos pavimentos 1º, 2º, 3º e 4º  
do Prédio Novo e remoção dos entulhos R$ 253.220,00 global 16/4 a 16/6/20

N F DE FRANCESCO CABELEIREIROS 14.576.710/0001-79 Aditivo de prorrogação de prazo de concessão para serviços de  
cabeleireiro masculino

R$ 2.127,72 mensal - 
Receita 1º/4/20 a 31/3/22

NEW IMPER ENGENHARIA LTDA 04.445.809/0001-88 Impermeabilização 2ª etapa do vestiário subterrâneo R$ 143.726,04 global 5/3 a 5/5/20

NO GAP CONCEPT IN SYSTEMS LTDA 22.547.067/0001-83 Instalação de software Gestão Escolar para o Recanto Infantil R$ 13.555,00 global 1º/6 a 31/7/20

P. MOURA DESIGN GRÁFICO E ORGANIZAÇÃO  
DE EVENTOS 08.806.122/0001-81 Aditivo de prorrogação de prazo referente a serviços de design gráfico da 

Revista O Paulistano R$ 5.500,00 mensal 16/6/20 a 16/6/21

PEDRAS PANTANAL EIRELI 48.345.763/0001-09 Aditivo de prorrogação de prazo para instalação de mármore no vestiário 
subterrâneo, escada externa e recepção - 30/6 a 30/9/20

PODOPAN COMERCIAL LTDA 04.697.663/0001-68 Aditivo de prorrogação de prazo de concessão para serviços de pedicure R$ 2.796,47 mensal - 
Receita 1º/4/20 a 31/3/22

PQR MA2 ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. 65.087.751/0001-32 Elaboração de projeto de instalações elétricas, hidráulicas e combate a 
incêndio para reforma do Ginásio de Esportes R$ 92.490,00 global 18/3 a 18/6/20

ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRÔNIICOS 
LTDA 04.460.296/0001-84 Aquisição com recurso da CBC de equipamento esportivo: placar para 

polo aquático R$ 9.000,00 global 2/6 a 27/6/20

S R LEMES DA CRUZ 18.295.019/0001-78 Instalação de coifa com sistema de exaustão para cozinha do Recanto 
Infantil R$ 15.000,00 global 11/2 a 11/3/20

SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 02.801.076/0001-41 Aquisição com recurso da CBC de equipamento esportivo: raia, catraca, 
cronômetro de borda e esticador R$ 33.949,00 global 9/7 a 9/9/20

SOTREQ S/A 34.151.100/0002-11 Aditivo de prorrogação de prazo para manutenção preventiva e corretiva 
bimestral dos grupos geradores

R$ 3.510,00 mensal 1º 
semestre e R$ 3.650,40 
2º semestre

1º/4/20 a 1º/4/21

SYSTEMROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM  
SISTEMAS DE SEGURANÇA EM INCÊNDIO LTDA 09.643.619/0001-99 Manutenção corretiva do SDAI do CAP R$ 31.803,67 global 17/6 a 17/8/20

SYSTEMROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM  
SISTEMAS DE SEGURANÇA EM INCÊNDIO LTDA 09.643.619/0001-99 Manutenção corretiva do SDAI do CAP R$ 16.740,97 global 17/6 a 17/8/20
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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: Adélène Virginia Lasalvia (Teatro Experimental), André Luiz 
Pompeia Sturm (Cinema), Carlos Eduardo de S. Cornacchione (Clube 
da Leitura), Daniel Paixão Lian (Rádio), Esther Fenemberg Angrisani 
e Giselda Penteado Di Guglielmo (Assessoras Especiais), Gilda 
Pasqua Barros de Almeida (Chave do Coração), 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 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 
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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

A  R  T  E
COMPRO E AVALIO
Pintura brasileira,

vidro europeu, escultura,  
prata, marfim etc.

Rui Prado
pradoart@uol.com.br

WhatsApp (11) 99913-6537

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

COMPRO ARTE E ANTIGUIDADES
Pago à vista quadros, esculturas, 
pratarias, marfim, móveis, joias. 

25 ANOS NO MERCADO 
LOJA FÍSICA – BROOKLIN SP

Felipe Spina (11) 96845-6360

VENDO APTO. AL. FRANCA 175 m²
2 vgs., 1st. + 2 dts., fino acabamento.

Área comum recém-reformada,  
piscina, academia, salão de festas.

Pronto para morar.
R$ 3.000.000

Particular (11) 96486-3841

MAGNÍFICOS IMÓVEIS  
DE ALTO PADRÃO

NO BAIXO JARDINS!
Selecionados com preço de mercado.

Oportunidades!
Celia Pimenta  

(11) 99820-4411
celiapimenta@remax.com.br

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

APTO. NO REAL PARQUE/MORUMBI
Área privativa 240 m²,  

andar alto, 3 sts.
Varanda fechada, lareira, hall privativo,

3 vgs. independentes na garagem.
Valor de venda R$ 440 mil.

(11) 99982-4220
  

AL. CASA BRANCA 347 m²
3 dts., 1 st., escrit., 3 vgs.

Ótima planta – Excelente negócio.
R$ 3.600.000 (Ref. 73718)

www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br

Tony (11) 98174-5675
(Creci 75133)

CASA BRANCA X BR. DE CAPANEMA 105 m²
2 sts., pronto para morar, 1 vg.

Vista livre.
(Ref. 73646) R$ 1.350.000,00.

www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br

Tony 
(11) 98174 5675

Creci 75133

JD. AMÉRICA
PRÓXIMO AO CAP 156 m²

3 dts. (1 st.), 2 vgs. 
Muito claro!

Lazer completo.
(Ref. 73733) R$ 1.800.000.

www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br

Tony (11) 98174 5675
Creci 75133

A 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)

diretoria    

CASA ESTILO FRANCÊS 
AO LADO DO CAP

Exclusividade
AC: 917 m² - T: 1.169 m²

4 sts., piscina, jardim.
R$ 16.000.000.

www.dhjardins.com.br (Ref.CA0020)
(Creci 18.462J)

domingos@dhjardins.com.br
Domingos Huertas (11) 99963-4666

APTO. PERTO DO CAP 312 m² 
VENDO/ALUGO 

R. tranquila, 3 sts., 2 vgs.,  
impecável, supercloset.

Venda: 3,8 milhões.
Locação pct.: R$ 15.900,00.

R. Tatuí, 89 ap. 1A
Adriana 

WhatsApp (11) 98325-9773

 ANUNCIE  

11 3065-2065
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No beach tennis, Beto Ganme 
está mais pra “bad”

Loelia Van Rooy em momento relax

Para Arthur Passos Monteiro, está tudo joia

Entre os jovens de hoje, só 
há jogador “mascarado”
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