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DESPERTAR  
DE TALENTOS
Paixões infantis nascidas no CAP 
moldam trajetórias de associados
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3Os artigos assinados e os anúncios veiculados não representam, necessariamente, a opinião da Revista, da Diretoria do Clube e de seus associados, sendo de inteira responsabilidade dos respectivos autores e anunciantes.
>>> As fotografias de pessoas sem máscaras foram feitas antes da pandemia, fora do Paulistano, na prática de esportes liberados pelos protocolos médicos ou em áreas isoladas do Clube, apenas para a produção da imagem.
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Enquanto esta edição é impressa e 
distribuída aos associados, a nova 
Academia passa pelos acertos finais 

antes de sua aguardada abertura. Um espaço 
moderno, amplo, equipado com os melhores 
aparelhos, além da vista sem igual. Um marco 
para o Paulistano, assunto que será abordado em 
detalhes na Revista de novembro.

Naturalmente, a Academia atrairá parcela 
relevante de sócios, ansiosa para conhecer e 
se exercitar no novo espaço. Neste período de 
expectativa elevada, mas ainda em pandemia, 
é importante que todos mantenham a calma 
e respeitem as determinações que buscam 
diminuir ao máximo o risco de contaminações. A 
coletividade precisa estar sempre acima de nossas 
predileções pessoais.

A observação de regras do Paulistano e 
autoridades é fundamental na Academia e 
em qualquer situação. Ainda vivemos dias 
delicados, com circulação do novo coranavírus 
e, infelizmente, queda de atenção aos cuidados 
necessários. Uma combinação perigosa. Estamos 
alertas e intensificamos o foco nos testes para 
detecção da Covid-19. Dobramos a capacidade 
de atendimento, diminuímos o intervalo entre os 
testes de nossos colaboradores e, para outubro, 
lançamos promoção no valor cobrado como forma 
de incentivo aos associados. Leia os detalhes na 
próxima página.

A chegada da Academia é mais um capítulo 
em nossa longa tradição de inaugurações no 
mês de outubro, que já teve, por exemplo, a 
primeira piscina, em 1926, a sede e a piscina 
social, em 1957, a piscina olímpica, em 1972, 
e a Brinquedoteca, em 2000. Neste momento, 

A NOVA ACADEMIA 

palavra do presidente    

entretanto, destaco o Ginásio Antonio Prado Junior, 
inaugurado há exatos 60 anos, em outubro de 
1961. A obra de Paulo Mendes da Rocha e João 
Eduardo de Gennaro é um ícone da arquitetura 
mundial, que, em breve, recuperará os traços que o 
tornaram referência.

Seguimos trabalhando, equalizando finanças 
para manter a evolução patrimonial do Clube 
mesmo em tempos de desafios constantes. Nova 
área subterrânea, remodelação total do prédio e 
reforma do ginásio, obras guiadas por nosso Plano 
Diretor, modernizam o Paulistano e formam legado 
para as gerações que virão.

Encerro esta mensagem reiterando a importância 
do cuidado constante, para o bem de associados, 
colaboradores e familiares. Juntos, seguimos  
mais fortes.

Paulo Movizzo 
Presidente da Diretoria

4
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fique
atento

INTENSIFICAÇÃO 
DA TESTAGEM PARA 
DETECÇÃO DA 
COVID-19
O Paulistano testa todos os seus 
funcionários, além dos sócios que 
quiserem realizar o exame para 
detecção da Covid-19 no Clube. 
“Com isso verificamos aumento 
na incidência de novos casos 
positivos. Nosso objetivo é diminuir 
a velocidade de propagação do 
vírus na sociedade, bem como 
cooperar com a política de saúde 
pública do Estado de São Paulo”, 
explica o dr. Alexandre Pompeo, 
diretor Administrativo e integrante 
do Comitê Médico do CAP. Os testes 
podem ser feitos de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 
13h às 16h30.
Especialistas consideram a testagem 
para detecção da Covid-19 
fundamental para controle da 
pandemia. O Paulistano valoriza 
a eficácia do serviço e dobrou sua 
capacidade de atendimento no 
pavimento térreo da garagem. 
Além disso, diminuiu o intervalo 
entre testes de seus colaboradores 
e lança, em outubro, campanha de 
incentivo aos exames de associados. 
Neste mês, o valor cobrado por 
procedimento será de R$ 50.

FUTURO  
DO ESPORTE
Paulo Movizzo, presidente 
do Paulistano, participou 
de encontro com Aildo 
Rodrigues Ferreira, 
secretário estadual 
de Esportes, e Marcos 
Pereira, deputado federal 
e ex-ministro da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços 
do Brasil, realizado na 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 
onde se discutiu o futuro do 
esporte estadual e nacional.

NOVIDADES NO SITE
As ferramentas de comunicação do Clube evoluem 
constantemente. O site oficial do CAP ganhou duas novidades 
que podem mudar a maneira pela qual o associado se informa 
sobre temas relacionados ao Paulistano. A página inicial foi 
reformulada, tornando-se um portal de notícias, atualizado 
constantemente. Já o Guia de Programação agora conta com 
links que direcionam o visitante a todos os detalhes de cada 
evento do mês.  
 

CONTRIBUIÇÃO  
AO CENTRO  
PRÓ-MEMÓRIA
Antonio Castellar De Franceschi 
Neto visitou o Clube, para o qual 
doou coleção de fotografias e 
jornais sobre a trajetória de seus 
pais, Cecy Carvalho e José  
De Franceschi, o Zé Coqueiro, 
duas lendas do esporte. O Centro 
Pró-Memória preserva a história 
do Paulistano, em atuação 
beneficiada pelo recebimento  
de fotografias e materiais  
diversos antigos, diretamente 
relacionados ao CAP. Os artigos 
não precisam ser doados, apenas 
emprestados para digitalização. 
Para informações, entre em 
contato pelo 3065-2057 ou 
cultural.museu@paulistano.org.br.

Victor Hajjar, diretor titular adjunto do Code/Fiesp, 
Marcos Pereira, deputado federal, Paulo Movizzo, 
presidente do Paulistano, Aildo Rodrigues Ferreira, 
secretário Estadual de Esportes, e Mario Frugiuele, 
diretor titular do Code/Fiesp

Presidente Paulo Movizzo recebe, de Antonio 
Castellar De Franceschi, quadro com foto de Zé 
Coqueiro na Seleção Brasileira de Basquete

Historiadora Ana Paula Fernandes organiza 
acervo do Paulistano
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Isabella e Victoria Naccache, em apresentação de dança flamenca

FLASHES

Semana do Bem-Estar, 
Exposição Bichos do Brasil e 
Mostra de Dança envolveram 
associados em dias de 
programação sociocultural 
no Paulistano

DIAS DE SETEMBRO

  Fábio Figueiredo

Ana Paula Paes Leme Barbosa, na prática Corpo e Consciência

Coraline Perroud, em workshop Arranjos Flores Frescas

Ana Carolina Naccache, em 
apresentação de balé clássico

Alexandra Rodrigues, na exposição Bichos do Brasil
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  Fábio Figueiredo

Sonia Rosso em caminhada pelas árvores do  Clube

Ana Cristina Grecco Garcia, na Meditação Guiada

Apresentação de dança contemporânea

Adrian Archilla, na aula de Mindfulness

Genoveva Perroud, na aula de Scrapbook

Marília Monteiro De Barros, na aula Mind & Body

Beatriz de Figueiredo Ruiz, em visita com o Recanto Infantil 
à exposição Bichos do Brasil

Apresentação de sapateado

7
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bares e restaurantes    

Paulistano está estruturado 
para que associados possam 
encomendar alimentos

Muitos frequentadores 
dos bares e 

restaurantes do Clube costumam 
solicitar pratos para uma refeição rápida 
em casa, principalmente do Expresso 
e do Café Paulistano. Mas nem todos 
sabem que é possível fazer encomendas 
em grandes quantidades para variadas 
situações e eventos.
Que tal oferecer a seus convidados 
salgados tradicionais do CAP, como 
o croquete de carne e a coxinha à 
Villeroy? Ou docinhos, como brigadeiro 
enrolado e de colher, minieclair e lua 
de mel recheada? Há também tortas 
salgadas, como palpito e frango, e 
doces, como a torta holandesa e o 
tiramisù. Entre os bolos, são mais de  
20 sabores disponíveis.
Para mais detalhes, prazos e valores, 
ligue para 3065-2110 ou escreva para  
bares.eventos@paulistano.org.br. 
Também é possível usar o leitor de  
QR Code para acessar o site e conferir o 
cardápio para a realização de pedidos.

PARA VIAGEM

Bolo Martha Rocha

Coxinhas à Villeroy, disponíveis para 
pedidos em grandes quantidades

Paulistano prepara tortas de 
frango e palmito

Alimentos vendidos no Café Paulistano podem ser levados para casa

Macarons, delícias em três sabores Docinhos, enrolados ou para comer com colher Além do eclair disponível no Café Paulistano,  
o sócio pode solicitar a versão mini
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gastronomia    

COOKIES
Tradicional doce 
americano, o cookie 
ganha fãs também 
no Brasil há décadas. 
O Clube capricha na 
receita, que pode ser 
apreciada no Café 
Paulistano. Também é 
possível colocar a mão 
na massa e preparar o 
biscoito em casa

9
Use o leitor de QR Code para 
ver nosso chef em ação

Ingredientes
500 g de farinha de trigo 
400 g de chocolate em gotas ½ amargo
250 g de manteiga
170 g de açúcar mascavo
230 g de açúcar refinado
4 ovos
10 g de sal 
15 g de fermento

Preparo 
Misture na batedeira a manteiga e os açúcares. Adicione os ovos, 
sempre batendo. Agregue a farinha, o sal, o chocolate e o fermento. 
Misture levemente com a raquete. Prepare esferas de aproximadamente 
70 g. Coloque na assadeira as bolas de massa, sem esquecer de deixar 
espaços. Asse no forno a 160 ºC, por oito minutos.
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culinária infantil    

Em outubro, será a vez das 
crianças entre 6 e 10 anos

Todas as vagas da primeira aula infantil de 
culinária em 2021 foram preenchidas por 
associados entre 3 e 5 anos, que aprenderam 
com a chef Paula Passos e se divertiram na 
produção e degustação de cupcakes.
A segunda aula, para crianças entre 6 e 10 
anos, acontece em 17 de outubro, na Boate, 
onde receberão instruções para montagem de 
minipizzas. São três turmas de 15 sócios, às 
10h, 11h30 e 14h. A terceira aula, preparação 
de temakis, será em 21/11, para adolescentes 
entre 11 e 15 anos.

Inscrições na Central de Atendimento,  
R$ 20 por vaga.

MINICHEFS

10

Arthur Passos Monteiro

Manoela Baldoino Costa Oliveira

Tomas Pereira Reche

Livia Tomie Lefaif

Gabriel de Carvalho Girotti

Paula Passos e Nina Laguens CenciMartina Colombo Andrade

Lorena Simon Rodrigues

Olivia de Moraes Alves



11

Q uem não provou 
certamente já ouviu 
falar na uva Tannat. Nos 

últimos anos diversos consumidores 
de vinhos se renderam aos encantos 
da intensa casta europeia. De 
origem francesa, seu nome revela 
muito de sua identidade, em 
que Tannat faz referência direta aos 
marcantes e numerosos taninos, 
que ganham o coração daqueles que 
adoram vinhos de personalidade 
forte. Atualmente é reconhecida 
como a uva símbolo do Uruguai, onde 
também é chamada de Harriague.

abrindo um vinho    

Por Bruno Airaghi

A fruta chegou ao país sul-americano 
por volta de 1870, levada por 
imigrantes franceses. Don Pascual 
Harriague foi o responsável por 
plantar as primeiras mudas no 
território uruguaio. Na região, 
a Tannat adaptou-se perfeitamente 
ao terroir.

A variedade Tannat é proveniente da 
França, mais precisamente de uma 
região localizada próxima aos Pirineus, 
chamada Madiran. 

A região francesa onde a Tannat se 
originou é completamente diferente 

do Uruguai, o que resulta 
em características distintas nos 
vinhos. No Uruguai, o clima é 
temperado e com temperaturas 
mais baixas durante a noite. 
O motivo é a influência 
dos rios Uruguai e da Prata, 
além do Oceano Atlântico. Essa 
oscilação permite vinhos mais 
estruturados e com taninos 
mais macios. O grande destaque 
é a concentração de cor em 
sua casca e na polpa da fruta, 
justificando a intensa coloração 
violácea que caracteriza 
os vinhos elaborados com ela, 
essa é uma das variedades 
mais ricas em polifenóis, 
uma categoria de compostos 
bioativos encontrados em 
alguns vegetais (o resveratrol é 
o mais importante polifenol 
presente nas cascas e 
nas sementes das uvas).

Pela elevada carga tânica, quando 
for degustar um exemplar 
dessa casta, sempre espere 
um vinho com boa estrutura e que 
muitas vezes pede um alimento mais 
gorduroso para acompanhar.

A vinícola a qual vou dar um perfil é a 
Pizzorno,  fundada em 1910 por Don 
Próspero José Pizzorno, descendente 
de italianos, o inspirador de uma 
tradição familiar centenária. Seu neto 
Carlos Pizzorno é quem continua 
o legado sem deixar a tradição da 
família, mas hoje fez adaptações 
aos tempos atuais com tecnologias 
avançadas de cultivo, elaboração 
dos vinhos e pela busca de sua 
excelência na produção. Situada a 20 
quilômetros ao norte da cidade de 
Montevidéu, na região de Canelón 
Chico, em Canelones, a Pizzorno 
combina a melhor tecnologia com a 
tradição para elaborar seus vinhos.

O vinho que reúne toda essa 
introdução é o La Fiesta Sur Tannat, 
safra 2020, de 13,5% vol., com notas 
aromáticas de frutas vermelhas e 
negras, ameixa, figos e passas. Em 
boca, taninos maduros e elegantes 
de final longo. Para finalizar, a dica: 
pratos à base de defumados e 
miúdos suínos, como o cassoulet 
francês e a tradicional feijoada 
brasileira, também são ótima pedida 
para acompanhar uma taça de 
Tannat.

Saúde!

TANNAT  
PARA QUEM GOSTA DE POTÊNCIA E PERSONALIDADE

11

Livia Tomie Lefaif

Gabriel de Carvalho Girotti
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MUNDO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO  
TURMA DO JILÓ
Quantas vezes no seu dia a dia você já olhou o mundo 
a sua volta e pensou: “Não está legal. O que posso 
fazer para melhorá-lo?”. Se você tem entre 10 e 14 
anos e quer conversar e conhecer outros jovens que 
também desejam mudar nossa cidade e o país em 
que vivemos, procure a Turma do Jiló.
Fundada oficialmente em 2015, a Turma do Jiló 
criou um programa de voluntariado jovem que trata 
temas sérios, como cooperação, responsabilidade, 
solidariedade, compromisso e propósito, de uma 
forma leve e descontraída. Promove encontros 
mensais entre jovens com o intuito de tirá-los da zona 
de conforto, convidando-os a adquirir uma maior 
percepção social e cultural. A iniciativa é apoiada pela 
Diretoria de Sustentabilidade do Paulistano.
A Turma do Jiló acredita que o jovem, com sua 
sinergia e valores, quebra paradigmas ao apresentar 
um olhar mais fraterno, voltado para o social, no 
momento de investir capital, aumentando o espaço 
da filantropia. O projeto instiga a reflexão sobre 
as minorias ao apresentar outras realidades e os 
desafios que essas possuem.

Use o leitor de QR Code para 
saber mais e se inscrever.

DIA DA ÁRVORE
O Dia da Árvore foi comemorado em 21 de setembro. 
A data tem como objetivo principal conscientizar sobre 
a importância da preservação desse bem tão valioso. 
Diferentemente de outras partes do mundo, o dia foi 
escolhido em razão do início da primavera, que começou 
em 23 de setembro aqui no Hemisfério Sul. 
As árvores desenvolvem papel importantíssimo no 
equilíbrio do ecossistema, pois são responsáveis por 
manter mais de 50% da biodiversidade do planeta. 
Também diminuem a poluição sonora e os ventos, 
mantendo a umidade do ar devido à evapotranspiração. 
Evitam erosões, reduzindo a temperatura e regulando 
as chuvas. Até mesmo na esfera econômica, são 
importantes, pois oferecem frutos, madeira e celulose. 
Algumas espécies ainda são peça-chave para a indústria 
farmacêutica. Já é sabido que uma área verde proporciona 
um ambiente agradável a seus frequentadores e vários são 
os benefícios, desde atração para as aves e para nossos 
olhos, até redução da incidência direta do sol.
A sustentabilidade do Paulistano fez parte da programação 
dos eventos das áreas Esportiva, Social e Cultural, 
durante a Semana do Bem-Estar e, para celebrar o Dia da 
Árvore, organizou-se um passeio estimulando a interação 

Jovens na Turma do Jiló em trabalho voluntário
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TROCA DE BRINQUEDOS
A cultura minimalista se impõe mundo afora. 
Trata-se de consumir conscientemente, para 
preservar os recursos naturais da Terra. Visando 
à conscientização em massa, que contempla o 
ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis, a 
Diretoria de Sustentabilidade, em parceria com 
o CAP do Bem, realizará nos dias 16 e 17 de 
outubro, pelo 4º ano, a Troca de Brinquedos. 
Como já é de conhecimento dos associados, a 
cada três doações, a criança pode retirar um 
brinquedo. As doações devem ser seminovas e 
estar em bom estado. As caixas para depósito 
dos brinquedos estão espalhadas pelas portarias 
do CAP. 
Esta é uma ótima oportunidade para que a 
criançada renove seus brinquedos, de maneira 
circular. Participe!

com a natureza, em que as crianças aprenderam a 
identificar espécies de árvores do Clube. Para finalizar a 
comemoração, os participantes contaram com oficinas de 
vasos para plantio de mudas da mata atlântica.

Compromisso Ambiental  
com o Planeta
Até o final do ano, o Paulistano espera dar um grande 
passo no Compromisso Ambiental com o Planeta (CAP). 
A Diretoria de Sustentabilidade atuará para garantir a 
conservação do patrimônio arbóreo, catalogando todos os 
exemplares de árvores do Clube, listando e descrevendo 
cada um deles. Será importante verificar se o Paulistano 
possui árvores nativas integrantes da Lista Nacional Oficial 
de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção no Estado de 
São Paulo, a qual totaliza 399.964,11 espécies, segundo 
publicação de 30 de junho de 2016, do Diário Oficial. 
Tal constatação reforça o grande valor desse patrimônio 
arbóreo não só para o Clube, mas também para a cidade 
de São Paulo. Um estudo realizado poderá contribuir para 
a descoberta de todas as espécies e famílias de nossos 
exemplares. Esperamos encontrar além de espécies 
nativas, outras de origem exótica.

Crianças participam de celebração do Dia da Árvore

Troca de Brinquedos estimula economia circular
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especial    

16

Centenas de associados já 
encontraram alegria na 
Oficina dos Menestréis
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SUCESSO PRECOCE
Para celebrar o Dia das Crianças, nada melhor do que um jovem 
realizado por ter encontrado vocação ainda na infância. No 
teatro, Guigo Farias, 12 anos, tem espaço para explorar seu 
potencial, ao interpretar, cantar, dançar. Ser aquilo que  
deseja ser, em uma história que começou quando, na plateia, 
encantou-se com o trabalho da Oficina dos Menestréis. "Assisti 
e adorei, queria fazer e, então, descobri que havia o curso no 
Clube", recorda.
A Oficina dos Menestréis tem mais de duas décadas de histórias 
felizes no Paulistano. Com Guigo, foram três temporadas de 
peças e aprendizados. "As aulas me prepararam muito, tanto 
em atuação, improvisação, como em ter convicção em mim 
mesmo", detalha. "E ainda existem as amizades que construí com 
professores e colegas", complementa.
A base cultivada no Clube rendeu frutos. O sócio foi escolhido 
para ser o protagonista de O Pequeno Príncipe em Versão 
Brasileira, espetáculo de autoria de André Sampaio Hardman, 
que também o dirige. "É meu primeiro trabalho profissional, para 
o qual me preparei muito desde março", comenta. Aluno do 7º 
ano do Ensino Fundamental, precisou equilibrar a vida escolar 
com a de ator. "Soube dividir bem, mesmo tendo muito texto. 
Fico praticamente uma hora e meia em cena, estudei bastante, 
sei as falas de todos os personagens", complementa. Além disso, 
para cantar 15 músicas, fez aulas específicas.
A peça estará em cartaz até dezembro, no Tom Brasil, com 
entrada gratuita e solicitação de entrega de alimentos para 
posterior doação. É resultado do projeto Do Singular ao Plural 
II, criado para realizar apresentações com participação de 
pessoas da população em geral. "Criamos grande afinidade no 
elenco, em uma conexão fundamental. Contamos também com 
a participação de atores com deficiência, em uma inclusão muito 
legal", finaliza. O espetáculo é realizado pelo Grupo Prismma, 
com patrocínio do governo federal, Secretaria Especial de Cultura 
do Ministério do Turismo e governo do Estado de São Paulo, 
Programa de Ação Cultural (Proac) e Secretaria de Cultura.

A frequência ao Paulistano 
desde os primeiros 
anos de vida é benéfica 
para diversos aspectos 
do desenvolvimento 
humano. A diversificação 
das atividades oferecidas 
pelo Clube contribui para 
a descoberta de talentos 
durante a infância e a 
adolescência. Nas páginas 
a seguir, trajetórias 
que, semeadas no CAP, 
influenciam a vida de 
associados

Guigo Farias com o professor Candé Brandão
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VOZ RARA
A música é parte inseparável 
da vida da associada Yasmine 
Mahfuz, e o Paulistano 
contribuiu ao início deste 
encontro. "Comecei a dançar no 
Clube aos 6 anos, balé clássico, 
e pouco depois estava no jazz 
e na dança do ventre. Após 
pausa na adolescência, retornei 
ao jazz e sapateado e sigo até 
hoje", relata.
Yasmine sempre apreciou o teatro musical e se aproximou do canto 
espontaneamente, até que, aos 17 anos, procurou aulas formais, para 
ganhar técnica e aprimorar o talento que demonstrava. "Hoje sou 
profissional, atriz de teatro musical, estudo ciência vocal e dou aula  
de canto", lista. "Tive muitas referências, mas Barbra Streisand é  
minha diva até hoje, inclusive o tributo que fiz a ela no Paulistano  
é um sonho realizado."
Seu salto profissional aconteceu em 2018, quando foi finalista do reality 
show Canta Comigo. Ganhou visibilidade, oportunidades e, desde então, 
uniu suas paixões pela dança e canto em espetáculos. "Um Dia na 
Broadway, com certeza, foi o meu preferido. Agora vou entrar em cartaz 
com A Bela e a Fera e depois engato no Natal Mágico", revela. Para 
manter o ritmo, não deixa as aulas de dança no Paulistano. "Faz bem ao 
corpo e à mente e nossa turma é como uma família."
Yasmine também encontrou vocação didática para transmitir seus 
conhecimentos. Em plena pandemia, conseguiu ampliar seu leque 
profissional ao começar a conduzir aulas particulares de canto. "Esse 
ensino se adaptou muito bem ao formato on-line."

especial    

DÉCADAS DE 
TABULEIRO
Quando Álvaro Carneiro 
apresentou o xadrez aos filhos, 
Cristiana e Marcelo Fiusa Carneiro, 
não imaginou que a dupla se 
interessaria tanto pelo jogo. 
"A gente logo começou a jogar, 
um com o outro. Ele foi o meu 
maior rival por anos", comenta 
a associada. Em um dia de 
férias de verão, os irmãos e uma 
amiga jogavam no Clube, até 
que o professor Ángel Gutierrez, 
percebendo a presença constante 
do grupo, fez convite para o curso. 
"Não tínhamos nenhuma tática, 
apenas jogávamos. Por exemplo, 
nesse dia, só havia sobrado os 
dois reis e seguimos buscando o 
xeque-mate."
A turma começou a aprender, 
assim como outros jovens do 
Clube. Dois meses depois, 

Yasmine Mahfuz brilha em musicais

Cristiana Fiusa é professora 
de xadrez no Paulistano
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PROFISSÃO: EDUCADORA
Malu Toledo iniciou sua história escolar no Recanto Infantil, onde 
sua mãe já havia estudado. "Lembro muito da Festa Junina, das 
brincadeiras no Parquinho e do carinho das professoras", comenta. 
"O vínculo afetivo deixa uma marca para sempre na gente, tenho essa 
marca com o Recanto, e sei que minha filha, Maria, também terá."
A associada manifestou muitos interesses na adolescência. Gostava 
das áreas de comunicação e artes cênicas, mas, ao ser aprovada 
em diferentes cursos no vestibular, optou pela pedagogia. "Aprendi 
muito trabalhando quase 15 anos em escolas, lá percebi que havia 
feito a escolha certa", explica.
Desde o ano passado, Malu decidiu percorrer caminho solo. 
Estava se sentindo limitada, principalmente durante a pandemia. 
Assim, buscou formas para utilizar sua experiência em benefício 
do desenvolvimento global de crianças. "Comecei a oferecer 
serviços na casa dos alunos e senti quanto estavam mais felizes e se 
desenvolvendo", conta.
Em 2021, um passo além, com abertura de um espaço próprio. 
Primeiramente com sala de Educação Infantil e, desde agosto, 
também com Ensino Fundamental, o local recebe crianças 
individualmente ou em pequenos grupos, para aulas de 
alfabetização, português, inglês, entre outras. "Está do jeito que 
sonhei e acredito, uma educação consciente, afetiva. Hoje me sinto 
mais realizada, com o propósito de ser instrumento na transformação 
da vida dos outros", conclui.

Marcelo foi convidado para a disputa 
do Campeonato Paulista, em Bauru. 
"Minha mãe insistiu que eu também 
fosse e, para minha surpresa, acabei 
vice-campeã. Então percebi que 
poderia ter um real talento", detalha. 
Cristiana passou a se dedicar mais e 
mais às aulas, ainda com Gutierrez, 
depois com Jefferson Pelikian e James 
Mann de Toledo. Em 1990, aos 17 
anos, foi campeã brasileira para sua 
faixa etária e na categoria sub 21. 
Disputou três campeonatos mundiais 
da base e manteve a modalidade como 
uma de suas prioridades. "No meu 
primeiro curso universitário, direito no 
Mackenzie, recebi bolsa integral para 
jogar xadrez", recorda.
Quando começou a questionar sua 
carreira no direito, Cristiana passou 
a cogitar o ensino de sua paixão 
aos mais jovens. Aos poucos, nos 
últimos 15 anos, encontrou seu 
espaço, principalmente em escolas. 
No Paulistano, deu aulas no G5 e hoje 
comanda curso voltado à terceira 
idade. "O xadrez é ótimo para os 
dois extremos, para desenvolver a 
capacidade cognitiva dos pequenos 
e para manter os mais velhos com 
raciocínio ativo", conclui a associada, 
que, hoje também psicóloga e 
pedagoga, já escreveu artigos 
científicos sobre a inclusão de mulheres 
no xadrez e os benefícios da prática na 
terceira idade.

Foto da então adolescente para 
matéria na revista Capricho

Malu Toledo conduz 
trabalho de educação 
consciente

Associada com o irmão, 
Ricardo, no tempo do 
Recanto Infantil
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ESTRELA DA INTERNET
Chicungunha é um fenômeno de popularidade, sucesso 
do maior canal de futebol na internet. No Paulistano, 
porém, foi descoberto ainda com seu verdadeiro nome, 
Henrique Pedrotti. O sócio havia participado de diversas 
atividades esportivas no Clube até que chegou à Oficina 
dos Menestréis por acaso. "Minha irmã queria fazer e 
acabei inscrito, pois, havia muitas meninas interessadas e, 
comigo, ela furaria a fila", detalha. "Era tímido, morria de 
vergonha. Mas na nossa primeira peça, disse uma frase, 
que eu mesmo havia criado, e todo mundo deu risada. 
Logo vi que era isso que gostaria de fazer pelo resto da 
vida", descreve.
Pedrotti se apaixonou pelo teatro, mas não cogitava ser 
ator. Até que um dia, o professor Candé Brandão parou o 
ensaio durante uma cena do associado e reuniu o elenco 
para conversar. "E, na frente de todos, ele perguntou o que 
eu faria quando adulto. Respondi que provavelmente seria 
engenheiro ou dentista, como meus pais", recorda. No 
dia, o instrutor chamou a mãe de Henrique para conversar 
sobre o potencial do então adolescente. Aos 15 anos, o 
jovem tornou-se aluno de teatro no Centro Célia Helena, 

referência na formação de profissionais.
A perda do emprego na produção de programa de TV 
foi mais um capítulo ocasional que mudou o destino 
do sócio. "Do nada, apareceu um anúncio da primeira 
vaga de estágio no Desimpedidos. A princípio, não fui 
aprovado, pois não sabia quase nada de futebol. Mas 
insisti até que ganhasse uma oportunidade", descreve. 
Aos poucos, o coadjuvante conquistou espaço na 
frente da câmera. Dois anos depois, já atuou na 
cobertura da Copa do Mundo da Rússia, sonho de 
muitos profissionais. A ligação com os palcos não se 
encerrou. "Fiz parte de vários elencos do Corujão 
no Paulistano, nas madrugadas, após a correria das 
matérias", detalha.
Polivalente, o associado alcançou posição de destaque 
em narrações de eventos esportivos. "Uma tarefa 
dificílima, a primeira transmissão foi uma catástrofe, 
mas, por sorte, não tenho medo de passar ridículo. 
Estudo bastante e tenho melhorado. Minha paixão é 
o teatro, ser um contador de histórias, e ser narrador 
tem muito disso também."

especial    

Henrique Pedrotti em narração da versão feminina do 
Campeonato Brasileiro de Futebol

Associado 
descobriu sua 
vocação nos 
palcos do Clube
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OS ATLETAS
O Paulistano possui longa tradição na revelação de talentos esportivos. Suas trajetórias são relatadas por diversos 
veículos de comunicação e acompanhadas por torcedores de variadas modalidades. Inclusive olímpicos, desde 
Helena Salles, talento precoce nas piscinas, em 1936, até as tenistas medalhistas em Tóquio, Laura Pigossi, que 
aprendeu a jogar no Clube, e Luisa Stefani, que defendeu as categorias de base do CAP. Use o leitor de QR Code 
para conhecer o caso de Marina Lorenzi de Araújo, associada que teve a vida transformada pela ginástica.

Hoje, a associada dança cinco vezes por 
semana, como aluna, professora ou em 
ensaios para espetáculos. "É o melhor 
momento do meu dia", avalia. Nas turmas 
heterogêneas do Paulistano, aprende com 
colegas e discípulos. "Passamos a admirar 
os demais, os movimentos, as superações 
de limites." Quando Sofie escuta problemas 
e frustrações profissionais de amigas, pouco 
pode contribuir. "A dança me preenche, me 
faz completa, consigo unir várias frações 
minhas, quando ensino, quando tento 
melhorar algo, quando ajudo na organização 
de espetáculos e até na elaboração de 
figurinos", celebra.

LEVEZA DA DANÇA
Na casa em que Sofie Andersen cresceu, o 
amor pela dança sempre foi abundante. Sua 
mãe, Suzana, era bailarina profissional, além 
de professora. "Quase nasci dançando balé, 
comecei no clássico aos 2 anos", revela.
A dedicação ao balé clássico durou uma 
década, até que a associada passou a se 
sentir desmotivada. Sua mãe a convidou para 
transição à dança contemporânea, menos 
rígida, mas Sofie estava dividida entre a arte e 
o futebol. "Minhas amigas jogavam, meu pai 
incentivou muito, eu adorava", afirma. Até que 
o foco concentrou-se totalmente após episódio 
marcante. "Uma das alunas da minha mãe 
quebrou o pé e tive de substituí-la. Aprendi a 
coreografia em uma semana. Percebi que de 
fato era algo que estava dentro de mim e  
que realmente tinha aptidão." Sofie, com  
13 anos, jamais voltou ao futebol ou deixou  
a dança contemporânea.

Sofie Andersen, apaixonada pela dança

Suzana Andersen 
prepara a filha 
para espetáculo
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especial    

A matéria é concluída com o caso de 
Pedro Krutman Dutra Rodrigues, que, 
aos 5 anos, demonstra gosto especial 
pela fotografia. Frequentador assíduo 

do Clube, vai regularmente à Brinquedoteca e, 
quando não está nas aulas da Escola de Esportes, 
captura imagens com sua câmera de impressão 
instantânea. Foca nos amigos, familiares e em tudo 
que acha bonito. As fotos publicadas mostram seus 
locais prediletos, sua visão do Paulistano. "Vou 
lá na estátua e imito ela. E também a praça, lá 
encontro meus amigos. A árvore é muito bonita", 
conta. Ao ser questionado, Pedro não esconde 
certa timidez ao falar sobre a possibilidade se 
tornar fotógrafo no futuro: “Quero, é legal".

Futuro fotógrafo  
de olho no Clube

Jovem registra os lugares favoritos do Paulistano
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Sugestões da Diretoria Cultural, disponíveis na Biblioteca Circulante

MINHA HISTÓRIA 
Michelle Obama
Editora Objetiva

Em suas memórias, Michelle Obama faz um trabalho de reflexão. Numa narrativa 
envolvente, convida o leitor a conhecer seu mundo, recontando as experiências da 
infância em South Side, Chicago, dos anos como executiva, tentando equilibrar a 
vida em família e a maternidade, e do período em que viveu na Casa Branca. Com 
inteligência e honestidade, descreve triunfos e decepções. Um relato inspirador.

LIMA BARRETO - TRISTE VISIONÁRIO
Lilia Schwarcz 

Companhia das Letras 

Por uma pesquisa quase simbiótica, a biógrafa e historiadora 
Lilia Schwarcz revela faces e a realidade de uma república  
que já nascia saturada de hipocrisia, corrupção e 
discriminação social.

O biografado, o extraordinário romancista Lima Barreto, à luz 
de múltiplas fontes se revela ainda mais inquieto e agudo 
narrador de seu tempo. Lilia, em sua inspirada sensibilidade 
e inteligência, foi capaz de captar e descrever fluida e 
generosamente a importância de uma das mais inquietantes 
figuras da literatura e história brasileira. Antes ou depois 
de ler Lima Barreto, Triste Visionário, releia Triste Fim de 
Policastro Quaresma com novos olhos.

A ELEGÂNCIA DO OURIÇO
Muriel Barbery
Companhia das Letras

Número 7 da Rue de Grenelle, 
endereço chique e tradicional de 
Paris. Para saber o que se passa 
ali, a escritora Muriel Barbery 
escolheu dois personagens que 
narram as histórias 
em primeira pessoa. 
Renée, a concierge, 
mulher ranzinza e 
sempre pronta a um 
desaforo, esconde 
uma observadora 
arguta e refinada, 
com um profundo 
amor pelas letras 
e artes. E Paloma, 
12 anos, a caçula 
de uma família 
de abastados 
moradores, que 
consegue enxergar além do 
esnobismo e suposto poder das 
aparências, tanto da sua família 
quanto de todos os moradores. A 
menina quer encontrar um sentido 
para a vida ou irá se matar. Escolhe 
seu aniversário de 13 anos para 
isso. Enquanto a data não chega, 
mantém duas séries de anotações: 
uma pessoal e outra filosófica. 
As vozes dessas duas narradoras 
seguem paralelas, depois 
entrelaçadas. Até que chega um 
terceiro personagem: Kakuro Ozu.

O REMÉDIO MARAVILHOSO DE 
JORGE
Roald Dahl
Editora 34

Jorge é um menino de 8 anos que mora 
com os pais numa fazenda longe da 
cidade. Não tem irmãos, apenas uma avó. 
Mas a avó de Jorge não é como as outras, 
não é uma velhinha amável e bondosa 
que gosta de ajudar os outros e mimar os netos. Ela passa os 
dias sentada na poltrona, queixando-se e resmungando. Nunca 
sorriu para Jorge. Não cozinha coisas gostosas. Realmente 
inferniza a vida do neto. Um dia, ele decide fazer algo a respeito. 
Quando seus pais saem para o trabalho e a avó começa a 
reclamar pelo preparo de um chá, Jorge sente que é o momento 
de tentar algo novo, algo mágico, algo que mude as coisas. 
Então, cria o Remédio Maravilhoso.

livros    
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livros    
destaque CULTURAL  

show  

  ACESSE O SITE OFICIAL DO CLUBE      www.paulistano.org.br

A PROGRAMAÇÃO PODE SER ALTERADA, EM CUMPRIMENTO A RESTRIÇÕES 
GOVERNAMENTAIS, DE ACORDO COM A PREVENÇÃO À COVID. 
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O Paulistano recebe Rodrigo Teaser, referência 
em espetáculos de tributo a Michael Jackson

Use o leitor de QR Code 
para acessar agenda 
atualizada regularmente

Rodrigo Teaser começou a imitar Michael 
Jackson na infância e, aos 9 anos, já frequentava 
programas de TV. Hoje, protagoniza um show com 
16 integrantes, entre músicos e bailarinos, e mais 
de 60 trocas de figurino. A apresentação conta com 
a participação de LaVelle Smith, coreógrafo que 
trabalhou com Michael por duas décadas.
Teaser, sucesso nos palcos nacionais e internacionais, 
inclusive atração no Rock in Rio, chega ao Paulistano 
para relembrar os maiores sucessos da lenda da 
música mundial.

Dia 27/10, quarta-feira
Horário 20h30
Local Auditório
Ingressos R$ 50 (associado)  e R$ 80 (convidado)
Vendas Central de atendimento, a partir de 13/10
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mês das crianças   

UMA AVENTURA NO SÍTIO
O Grupo de Teatro Experimental do CAP levará as 
crianças a universo sem igual. Cuca lança feitiço, e o 
mundo sofre com aquecimento e o gelo do planeta 
começa a derreter. Então, os guardiões do tempo se 
reúnem e decidem enviar Elsa, a Rainha do Gelo, ao 
Brasil, onde se juntará à turma do Sítio do Picapau 
Amarelo para resolver esse problema. Personagens 
e as crianças da plateia se unirão para desvendar 
mistérios de forma divertida e musical.
No elenco, Adélène Virginia Lasalvia, Eduardo Chede, 
Márcia Casanovva, Silvia de Assis, Elizabeth Andrade, 
Giulia Zerbinat e Carol Guimaris. O conjunto Si 
Sustenido, com Vinicius Maganha, Kleber Martins Silva 
e Douglas Alonso, será responsável pelas melodias. 
Roteiro e direção de Geovane Fermac e assistência de 
direção de Silvia de Assis.

Dia 16/10, sábado
Horário 16h
Local Salão de Festas
Ingressos gratuitos, a partir de 5/10, na Secretaria 
Cultural, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30

O Paulistano prepara uma série de atividades para 
celebrar o mês das crianças

ADORÁVEL VAGABUNDO
O Grupo Teatral do CAP presta homenagem ao gênio 
Charles Chaplin e seu mais famoso personagem, o 
Vagabundo (Carlitos). Um simpático vagabundo dorme 
tranquilamente em uma praça. Não demora muito e 
ele acaba se envolvendo em várias confusões.
Nesta versão, músicas com participação da Orquestra 
SP Pops Symphonic Band e bailarinas do elenco de jazz 
e sapateado, da coreógrafa Helô Poiani.
O espetáculo recebeu prêmios de melhor atriz, para 
Thais Friedmann, melhor ator coadjuvante, para Pedro 
Dix, melhor iluminação, e ainda indicações para Luiz 
Fernando Albuquerque, ator coadjuvante, e Gabriela 
Cavenaghi, revelação, no Festival de Teatro Acesc. 
Texto e direção de Roberto Gotts.

Dias 16 e 17/10 
Horário 11h
Local Auditório
Ingressos gratuitos a partir de 5/10, na Secretaria 
Cultural, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30

26
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OFICINAS CRIATIVAS
O Grupo de Dança Contemporânea do CAP oferece um dia de 
atividades voltadas a associados a partir de 3 anos

Oficina 3
Balé Contemporâneo Encantado 
com as Princesas Ana e Elsa
Horário 11h
Duração 30min
Vagas 15

Dia 23/10, sábado
Local Auditório 
Inscrições gratuitas, a partir de 5/10, na Secretaria Cultural, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30

mês das crianças   

MUNDO ENCANTADO
O Grupo de Dança Contemporânea do CAP apresenta Mundo 
Encantado, um reino onde diversos personagens surgem 
para divertir as crianças.

Data 24/10, domingo
Horário 11h
Local Auditório
Ingressos gratuitos, a partir de 5/10, na Secretaria Cultural, 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30

Oficina 2
Cipós com Tarzan e 
Macaquinhos (tecido 
acrobático)
Horário 10h
Duração 30min
Vagas 15

Oficina 1
Tapete Mágico com Aladdin 
e Jasmine (acroyoga)
Horário 9h 
Duração 30min
Vagas 15
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CLÁSSICOS INFANTIS 
A Orquestra SP Pops Symphonic Band traz ao público do Paulistano concertos para crianças, no 
projeto Clássicos Infantis.
Para a edição de outubro há temas de diversos filmes com super-heróis e heroínas. No 
repertório, músicas de sucessos como Monstros SA, 
Toy Story, Os Incríveis, Tarzan. O show interativo terá 
projeções cinematográficas e participação das bailarinas 
do Grupo de Dança Contemporânea do CAP.

Dia 31/10, domingo
Horário 11h
Ingressos gratuitos, a partir de 5/10, na Secretaria 
Cultural, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30

LÍRICO NO CAP
Os cantores líricos Rubens Medina, Raquel Paulin, 
Cláudia Neves e Marcello Vannucci apresentam 
uma noite repleta de sucessos como All I Ask of You, 
Dio Come Ti Amo, Cinema Paradiso, La Vie En Rose, 
Brindisi e The Prayer.

Data 20/10, quarta-feira
Horário 20h30
Local Auditório
Ingressos  
R$ 20 (associado) e  
R$ 40 (convidado)
Vendas Central de 
Atendimento, a partir de 
5 de outubro

mês das crianças   

espetáculos   

ORQUESTRA  
MURILO ALVARENGA
A Orquestra Murilo Alvarenga se renova, com obras de 
Dmitri Shostakovitch, George Gershwin, John Leavitt, 
Claude Bolling, Leroy Anderson, Luís Bonfá, Zequinha de 
Abreu e outros. Um panorama da música mundial, sob o 
olhar apaixonado da orquestra. No repertório, A Festive 
Celebration, A Little Night Music, Tahiti Trot, Prelúdio n. 2, 
Manhã de Carnaval e outros sucessos.

Dia 5/10, terça-feira
Horário 20h
Local Auditório
Ingressos gratuitos, na Secretaria Cultural,  
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30

Rubens MedinaRaquel Paulin
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palestra   

HISTÓRIA DA ARTE

Tradição e modernidade. Duas almas convivem nessa cultura 
tão peculiar e, ao mesmo tempo, tão influente no mundo 
contemporâneo. O curso apresenta uma visão orgânica do Japão, 
examinando expressões como o zen-budismo, o hai kai, a gravura, a 
culinária e o sentido feudal da honra.
As palestras são conduzidas pelo professor Plínio Freire Gomes, autor 
de Um Herege Vai ao Paraíso e mestre em história pela USP. Viveu 
dez anos em Florença, estudando o Renascimento, e seis no Oriente 
Médio, onde pesquisou arte e cultura islâmica. Ministra aulas sobre 
a história dos impérios e das relações entre Ocidente e Oriente e é 
conferencista em cursos livres no Masp, Museu de Arte Sacra, Casa 
do Saber, Fundação Ema Klabin, Museu de Arte Moderna, Instituto 
de Cultura Árabe, Areté (Centro de Cultura Helênica) e Centro 
Universitário Maria Antonia/USP.

Dias sábados 
Horário 10h30
Local Auditório
Ingressos Central de Atendimento,  
R$ 25 (sócio) e R$ 145 (convidado)  
por encontro

Para acompanhar as palestras virtualmente, 
em transmissões em tempo real, escreva 
para rosangela.santos@paulistano.org.br.

Agenda
2/10 As Plenitudes do Vazio

30/10 O Mar e o Santuário de Pedra

6/11 O Caligrama, o Jardineiro e o Poeta

20/11 Duas almas. O Japão entre Isolacionismo 
e Modernização

Novo tema chega ao ciclo de palestras de história da arte com 
Japão, do Monge ao Samurai, da Gueixa ao Tecnogeek
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SONHOS E SUAS 
SIMBOLOGIAS  
Realização da artista Fernanda Cobra, que 
define seu trabalho como: “Universo pictórico é 
magnetizado pela temática do sonho, do mundo 
simbólico e do mistério. Onde a forma traz o 
fantástico junto com a força e emoção imagética, 
onírica, atemporal e arquetípica. A espiritualidade 
é a ferramenta que utiliza para realizar a produção 
artística”.
A artista nasceu e vive em São Paulo. É formada 
em Publicidade e Propaganda pela UnB, com 
especialização e aperfeiçoamento em arte 
educação pela USP. Entre suas exposições, estão 
Arte Brasil, em Deauville, França, 2005, 11º Salão 
Paulista de Arte Contemporânea, São Paulo, 2006, e 
Mergulho Interior, no Paulistano, em 2015.

Abertura 6/10, quarta-feira, 19h
Mostra 7 a 17/10, 11h às 21h
Local Sala de Artes Plásticas
Curadoria Sérgio Scaff e Bel Lacaz 

exposições   

A VIAGEM INESPERADA 
Isabelle Ribot pinta a vida como um filme, com 
começo, meio e fim. “E uma constante, um fio 
vermelho: o amor, os amores, todos os tipos de 
amores. O amor como ternura, doçura, alegria. O 
amor como desejo, saudade, paixão. O amor pelo 
que fazemos, o amor vivido na natureza ou na 
cidade quando a harmonia é evidente”, detalha. 
A artista nasceu na França e se encantou com São 
Paulo, que conheceu em 1986 e adotou em 2001. 
Desenha em diferentes formatos, desde rolos de 
papel até telas de 30 metros de comprimento. 

Abertura 20/10, quarta-feira, 19h
Mostra 21 a 31/10, das 11h às 21h
Local Sala de Artes Plásticas 
Curadoria Ale Fasano
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cursos   

ESCOLA LIVRE CAP DE MÚSICA
Com o intuito de aprimorar e incentivar o aprendizado 
musical dos sócios, o Paulistano inicia atividades da Escola 
Livre CAP de Música. 
Há atividades para bebês a partir de 4 meses, recreação 
musical para crianças a partir dos 3 anos e musicalização 
infantil, para associados de 5 a 9 anos. Na programação, 
muitas outras opções para todas as idades, inclusive 
adultos, como violão, guitarra, baixo, violino, teclado, 
piano, saxofone, clarinete e canto.

Informações Secretaria Cultural, pelo telefone 3065-2050, 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30

OFICINA DOS  
MENESTRÉIS INFANTIL
As férias de julho proporcionaram momentos únicos para 
as crianças do Paulistano, que puderam participar de 
atividades de iniciação artística na Oficina dos Menestréis. 
O sucesso da experiência deu origem a curso regular para 
associados, entre 4 e 6 anos.
A iniciativa tem direção de Candé Brandão, que conduz 
os trabalhos no Paulistano há mais de duas décadas. O 
curso estimula, entre outros, a sociabilização, autoestima, 
criatividade e musicalidade. As aulas estão previstas para 
as terças-feiras, das 10h às 11h.

Há lista de intenção na Secretaria Cultural, que pode 
fornecer mais informações, de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 17h30.
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CONEXÃO CULTURAL  
A Conexão Cultural segue todos os 
protocolos de higiene e segurança, 
com a limitação de lugares e 
distanciamento, de acordo com as 
orientações dos órgãos oficiais. 

5/10 Ame-se e cure 
sua vida. Palestra de 
Neide Bratann e Silvia 
Fernanda Jordão. 
Você está insatisfeito 
com alguma área 
da sua vida? Sente 
que algo está 
desequilibrado e que 
é necessário realinhar 
trabalho, carreira, 
relacionamento, 
propósito de vida? A 
palestra aborda como 
alcançar mais clareza 
e equilíbrio caso se 
ame e se aceite, com 
base no método 
Heal Your Life, 
desenvolvido pela professora e palestrante de 
metafísica Louise Hay.

19/10 Show Big Band Cocktail for Two. A SP Pops 
Symphonic Band traz ao Paulistano show com 
grandes sucessos para celebrar o aniversário da 
Conexão Cultural. No repertório, Glenn Miller, 
Count Basie, Benny Goodman, Frank Sinatra, 
Stevie Wonder, Michael Jackson, além de sucessos 
da bossa nova e MPB.

evento  

26/10 No ar, ao som de Aldir Blanc. Nesta edição, 
os atores do Grupo de Teatro Experimental do 
Paulistano fazem homenagem ao compositor Aldir 
Blanc, autor de mais de 600 músicas, incluindo 
grandes sucessos como O Bêbado e a Equilibrista, 
O Mestre-Sala dos Mares e Resposta ao Tempo. 
A apresentação simula um programa de rádio em 
formato de auditório  
ao vivo e com a participação do público. Entre  
um capítulo e outro de radionovela, o conjunto  
Si Sustenido acompanha os intérpretes em canções 
que marcaram época.

Dias terças-feiras
Horário 17h30
Local Salão de Festas
Coordenação Raquel Alessandri
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literatura  

CLUBE DE LEITURA
Os encontros continuam, 
agora virtualmente. Em 
outubro, o grupo discutirá 
Terra Sonâmbula, de  
Mia Couto.
O romance foi publicado, 
pela primeira vez, em 1992 
e conta a história do menino 
Muidinga e do velho Tuahir, 
que, fugindo da Guerra 
Civil, acham abrigo em um 
machimbombo (um ônibus) 
abandonado em uma 
estrada. A obra, em meio a 
acontecimentos fantásticos, 
mostra os elementos da 
cultura moçambicana.
Mia Couto nasceu em 1955, 
em Moçambique. É biólogo, 
jornalista e autor de mais de 30 livros, entre prosa e poesia. Recebeu 
uma série de prêmios literários, entre eles o Camões, o mais prestigioso 
da língua portuguesa, e o Neustadt International Prize. Foi indicado para 
o Man Booker International Prize de 2015.
Os interessados que ainda não participaram de nenhum encontro 
devem se inscrever em cultural.administrativo@paulistano.org.br. A 
Biblioteca Circulante disponibilizará dois exemplares para empréstimo.
O Clube de Leitura é uma parceria entre Sindi Clube e Academia Paulista 
de Letras.

Dia 28/10, quinta-feira
Horário 19h
Mediação HelÔ Bello Barros e Carlos Eduardo S. Cornacchione

O tempo é nosso bem mais valioso. E a
Sollotempo entende o valor do tempo como

nenhuma outra empresa. Somos
especialistas em relógios e joias de altíssima

qualidade.
 

Um lugar onde colecionadores, conhecedores
e entusiastas vão encontrar profissionais
igualmente apaixonados pelo assunto.

 
Modelos novos, antigos, e raridades feitas

pelas marcas mais conceituadas do mundo,
como: Audemars Piguet, Cartier, IWC, Jaeger

Le Coultre, Hublot, Patek Philippe, Rolex,
entre outras.

 
Se você deseja vender, trocar, comprar ou

restaurar um relógio especial, entre em
contato e agende uma visita.

COMPRA  |  VENDA  |  RESTAURAÇÃO

Tel: (11) 3079-9170 | 3167-3422
Whatsapp: 97486-6918

Site: www.sollotempo.com.br
Instagram: @sollotempo

58,0 mm

5
8

,0
 m

m

19/11/14
1

33

Da
vid

 Le
ve

ns
on

Mia Couto, um dos destaques da literatura mundial
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literatura  

A produção, mediação 
e coordenação dos 
eventos com autores é 

de Vivian Schlesinger, escritora, 
tradutora e mediadora de 
debates com autores e de Clubes 
de Leitura na Casa das Rosas, 
Academia Paulista de Letras, 
Clube Hebraica, Clube Alto dos 
Pinheiros, Sesc e Livraria Martins 
Fontes. Ministra oficinas de 
escrita criativa, é colaboradora de 
jornais de crítica literária e jurada 
em concursos literários, como o 
Prêmio Jabuti.

4/10, 20h, Biblioteca Social 

PREMIAÇÃO CONCURSO LITERÁRIO PAULISTANO 2021
As melhores produções literárias dos associados serão conhecidas, 
nas diversas categorias do prêmio.

A fliCAP, Feira 

Literária do 

Clube Athletico 

Paulistano, 

chega à sua 

quinta edição, 

em seis dias de 

atividades, a 

partir de 3/10

2021

5/10, 19h30, Boate

CONVERSA COM FERNANDO SCHELLER
Aos 18 anos, Fernando Scheller mudou-se para Curitiba, onde iniciou a 
carreira como jornalista. Mestre em economia e política internacional, é 
atualmente editor de mídia e marketing em O Estado de S. Paulo. Já atuou 
em diversos veículos, como Gazeta Mercantil, Portal G1 e a emissora 

alemã de rádio e TV Deutsche Welle. Seu 
mestrado, cursado na Alemanha, resultou 
no livro, Paquistão – Viagem à Terra dos 
Puros (Editora Globo, 2010). Em 2016, 
fez sua estreia na ficção com o romance 
O Amor segundo Buenos Aires (Editora 
Intrínseca). Este ano lançou seu segundo 
romance, Gostaria Que Você Estivesse Aqui 
(Harper Collins), narrativa que se passa no 
Rio de Janeiro dos anos 1980, com todos os 
problemas e desafios daquela época.

3/10, 11h, Auditório

ESPETÁCULO ALFABETO ESCALAFOBÉTICO
No show literomusical, a Trupe 
BorboLetras promove festa com 
a plateia. As poesias ganham vida 
e saltam das páginas do livro em 
forma de canções e brincadeiras. 
Nesse abecedário poético, o público 
é convidado a participar de A a 
Z mostrando que brincar com as 
palavras pode ser muito divertido. 
Para crianças de todas as idades.
O grupo nasceu em 2013 da parceria 
criativa entre as artistas e mães Alba 
Brito e Gizele Panza, tendo a música, 
o teatro e o brincar como pilares 
de sustentação de sua produção 
artística voltada a crianças.

34



35

8/10, 19h30, Boate 

CONVERSA COM  
RODRIGO LACERDA 

Rodrigo Lacerda é escritor, 
tradutor e editor. Trabalhou em 
algumas das mais importantes 
editoras do Brasil, como Nova 
Fronteira, Editora da Universidade 
de São Paulo, Cosac Naify e Zahar. 
Atualmente é editor-executivo 
na Record. É doutorado pela 
Universidade de São Paulo 
em teoria literária e literatura 
comparada, traduziu grandes 
clássicos e teve suas obras 
traduzidas em diversos idiomas. 
Publicou oito livros de não ficção 
e 13 de ficção, inclusive, em 2020, 
O Fazedor de Velhos 5.0, romance 
de formação que retoma a vida 
de Pedro, protagonista da obra de 
2008, O Fazedor de Velhos.

6/10, 19h30, Boate 

CONVERSA COM NATÁLIA TIMERMAN 

Natalia Timerman é médica psiquiatra, psicoterapeuta e escritora brasileira. Possui 
mestrado em psicologia clínica pela USP e trabalhou como psiquiatra no Centro Hospitalar 
do Sistema Penitenciário. Seu livro de estreia, Desterros (Editora Elefante, 2017), foi 
elogiado por humanizar os prisioneiros do sistema carcerário de São Paulo. Sua coletânea 
de contos, Rachaduras (Editora Quelônio, 2019) foi finalista do Prêmio Jabuti, e, este 
ano, lançou seu primeiro romance, Copo Vazio (Editora Todavia), narrativa perturbadora 
em que uma jovem e bem-sucedida arquiteta entra em colapso emocional após ser 
abandonada por seu namorado.

35

7/10

18h, Boate 

SOS Literatura
Parceria com a Casa das Rosas, 
o encontro ajudará escritores 
independentes ao reunir profissionais de 
diversas áreas da produção literária, da 
criação do texto à publicação e difusão. 
O projeto SOS Literatura permite a 
resolução de problemas que podem 
ser decisivos na continuidade ou na 
mudança de rumo de candidatos à 
carreira literária.

19h30, Boate 

LANÇAMENTO DO LIVRO TRAVESSIAS
Obra da associada Suzana Montoro. O universo 
a partir do qual a autora define suas formas 
particulares de expressão e colhe as matérias-
primas de sua escrita é o inconsciente, em toda a sua 
vastidão e complexidade. Não estão estabelecidas 
localizações geográficas ou temporais recorrentes 
– sejam reais ou imaginárias – para os enredos de 
seus breves contos. Os gestos, falas, atos e sentimentos de seus personagens 
não pretendem tipificar matrizes universais. Suas narrativas não se amoldam 
pacificamente a determinadas condutas literárias de gênero. As 18 histórias do 
obra traçam percurso através de superfícies reconhecíveis das relações humanas, 
sob as quais se movem os intrincados processos da alma. Assim, é possível dizer 
que a literatura de Suzana constrói-se na travessia por sobre a matéria abismada 
da psique.
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biblioteca circulante  

LIVROS ADQUIRIDOS

TÍTULO                                                             AUTOR

A história do senhor Sommer           Patrick Süskind 

Alguém para amar       Judith McNaught 

Doramar ou a odisseia: histórias             Itamar Vieira Junior 

Lágrimas de amor e café            Babi A. Sette 

Mais forte que o mar          Kassandra Montag 

O assassinato do comendador, v. 1      Haruki Murakami 

O clube do crime das quintas-feiras      Richard Osman 

Se não houver amanhã                   Jennifer L. Armentrout 

Sempre vivemos no castelo                  Shirley Jackson 

Tudo é rio                               Carla Madeira 

Uma tristeza infinita               Antônio Xerxenesky

presentes  

BAZAR DE NATAL
A edição de 2021 acontecerá entre 
23 e 25 de novembro. Interessados 
em comercializar produtos devem se 
inscrever para o sorteio das mesas no 
site do Clube ou na Secretaria Cultural, 
entre 19 e 29 de outubro. 

Use o leitor de QR Code e 
confira o regulamento.

maratona cultural acesc  

THE VOICE KIDS
Gosta de cantar e tem até 16 anos? Inscreva-se 
no The Voice Kids 2021, evento da Maratona 
Cultural Acesc. O evento ocorrerá no dia 23/10, 
no Paulistano. Informações e inscrições na 
Secretaria Cultural, até 8 de outubro.
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página do escritor    

HelO Bello Barros, primeira colocada no Concurso de  
Literatura ACESC 2021, categoria poesia

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

INSTRUÇÃO PARA CORTAR 
UNHAS DE UM GATO

Instrução para cortar unhas de gato 

procure no google

como cortar unhas de gato
(o alicate específico para isso custa 32 reais no  
mercado livre)

sente-se como quem não quer nada

o alicate escondido na mão

comece uma leitura

ou um filme na TV

esteja naquele torpor que ocupa suas horas

a água borbulha, a torrada pula, a máquina termina  
a centrifugação

é quando o gato te olha

hold, hold a little bit more

não desmanche a postura do faz-de-conta-que-nem- 
-te-ligo

e ele vem de pantufas 

almofadinhas deslizantes

pula em propulsão de elástico

e se materializa, em pé, no seu colo 

espere o peso dele desmanchar-se em si

o desmanchar-se na imensa capacidade de dormir

de sonhar

continue a leitura 

leia mais um pouquinho

veja a ponta daquela orelha que tremula

acompanhe a dança microscópica de amor  
se enrodilhando 

com a mão em concha bata no lombo

ouça o som oco do dorso

dorso ronronante 

talvez tenha chegado a hora de virá-lo 

opa! lá está: o arrepio dos pelos, os bigodes trepidantes 

olhos amendoados perguntando, como assim?

sentirá a contração e a resistência 

(quase fuga)

imprima a tensão do-aqui-quem-manda-sou-eu

pegue uma pata dianteira

pressione de leve a almofadinha

aperte até que a unha saia

assim como um passarinho de relógio cuco

uma lâmina de canivete suíço

ali estará a sombra de carne e o translúcido

cuidado com o sabugo 

elimine apenas a transparência, toff

continue com a tensão 

repita o processo de cortar as unhas

uma-a-uma 

não esquecendo que o quinto dedo é tímido 

como uma mulher japonesa andando atrás do marido

a duração do gesto demora 

de três a quinze minutos

37
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mural do recanto    

João Victor Meirelles Di Dio, Luisa Armaganijan Staico, Felipe Ribas Farha, 
Frederico Andrade de Paiva Meira e Teresa Castro Barbosa Mariotto

Gloria Porfirio Toledo, Carolina 
Costa Favaro e Rafael Galli 
Izzo Rozsavolgyi

Malu de Azevedo Antunes 
Suzuki de Sousa e Madalena 
Camará Marcondes Machado 
de Freitas

João Pedro Rapetti Pereira de 
Villi e João Frederico Branco 
Resende
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Lis Bittar Pinheiro, Daniel 
Almeida Pinto e Eduardo 
Marrara Martinez Gil

Bernardo Trad Aikawa, 
Marcelo Marchi Della Manna 
e Malu de Azevedo Antunes 
Suzuki de Sousa

Elisa Cintra Neves do Amaral, 
Sofia Castro Barbosa Almeida, 
Matheus Yogi Figueiredo, 
Gabriela Tomazella Nicolau e 
Miguel Frigerio Calisto

 Beatriz Iaconelli Nani

Mia Whitaker Labuschagne

39
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cinema    

infantil

Use o leitor de QR Code 
para acessar agenda 
atualizada regularmente

SOUL 

10/10 domingo 11h

direção Pete Docter e Kemp Powers 
vozes Jorge Lucas, Sérgio Rufino e  
Adriana Pissardini
animação Gardner é um professor que sempre 
sonhou em ser músico. Quando tem a chance de 
impressionar em ensaio aberto, sofre um acidente 
que faz com que sua alma seja separada de seu 
corpo e transportada para um centro no qual 
ganham paixões antes de serem enviadas para um 
recém-nascido.
100min - livre - EUA/2020

O ÚLTIMO JOGO  

1º/10 sexta-feira 15h, 17h40 e 20h30 
3/10 domingo 17h40    

direção Roberto Studart
elenco Pedro Lamin, Bruno Belarmino e  
Juliana Schalch
comédia Dois vilarejos entre Brasil e Argentina 
vivem em pé de guerra. Do lado brasileiro, uma 
cidade está prestes a encarar dois eventos que 
mudarão tudo: o fechamento de uma fábrica e a 
última partida de futebol contra os argentinos do 
povoado vizinho. 
100min - 14 anos - Brasil/2021

INFILTRADO 
WRATH OF MAN

8/10 sexta-feira 15h, 17h40 e 20h30

10/10 domingo 17h40

direção Guy Ritchie
elenco Jason Statham, Holt McCallany e Josh Hartnett
ação Harry trabalha para uma empresa de  
carros-fortes e é responsável por transferir milhões 
de dólares pela cidade de Los Angeles. Um dia, 
quando tentam assaltar seu caminhão, o homem 
consegue se livrar dos criminosos utilizando 
habilidades impressionantes. 
120min - 16 anos - EUA/Reino Unido/2021

A BOA ESPOSA
LA BONNE ÉPOUSE

9/10 sábado 15h, 17h40 e 20h30

10/10 domingo 15h

direção Martin Provost 
elenco Juliette Binoche, Yolande Moreau e 
Noémie Lvovsky 
comédia Paulette e seu marido dirigem uma 
escola, cuja missão é treinar adolescentes para se 
tornarem donas de casa perfeitas. Após a morte 
repentina de seu marido, ela descobre que a 
escola está à beira da falência e tem que assumir 
suas responsabilidades. 
109min - 14 anos - Bélgica/França/2020

IRMÃOS À ITALIANA
PADRENOSTRO

2/10 sábado 15h, 17h40 e 20h30

3/10 domingo 15h

direção Claudio Noce 
elenco Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi e 
Mattia Garaci 
comédia Roma, 1976. Valério é um menino de 10 
anos cheio de imaginação. Sua infância é virada 
de cabeça para baixo quando testemunha um 
ataque terrorista a seu pai. Mas justamente nesse 
momento difícil, conhece Christian e o encontro 
mudará suas vidas para sempre.
120min - 14 anos - Itália/2020

SPACE JAM:  
UM NOVO LEGADO 
SPACE JAM: A NEW LEGACY  

12/10 terça-feira 15h e 17h40

direção Malcolm D. Lee
vozes LeBron James, Don Cheadle e  
Sonequa Martin-Green 
animação/comédia A inteligência artificial 
sequestra o filho de Lebron James e envia 
o jogador dos Los Angeles Lakers para uma 
realidade paralela. Para resgatar seu filho, ele 
precisará vencer uma partida de basquete contra 
superversões digitais da NBA e da WNBA. 
115m - livre - EUA/2021

O ÚLTIMO JOGO

INFILTRADO 

SPACE JAM: UM NOVO LEGADO

infantil
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CAMINHOS DA MEMÓRIA
REMINISCENCE

29/10 sexta-feira 15h, 17h40 e 20h30

31/10 domingo 17h40

direção Lisa Joy
elenco Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e 
Thandiwe Newton 
ficção científica Em um futuro distópico no qual 
Miami sofreu severas consequências com o 
aquecimento global e se tornou praticamente 
submersa, investigador particular é uma das 
maiores referências quando se trata de recapturar 
memórias perdidas ou distantes e devolvê-las a 
seus contratantes. 
116min - 14 anos - EUA/2021

   NÃO É PERMITIDA A ENTRADA APÓS O INÍCIO DA SESSÃO

O LABIRINTO

SHADOW

O LABIRINTO
L´UOMO DEL LABIRINTO

15/10 sexta-feira 15h, 17h40 e 20h30

17/10 domingo 17h40   

direção Donato Carrisi
elenco Dustin Hoffman,Valentina Bellè e Toni Servillo 
suspense Anos após Samantha ser sequestrada, 
quando todos acreditavam que estava morta, um 
médico e um investigador a ajudam a recuperar a 
memória e descobrir em quais circunstâncias ela foi 
parar em uma prisão subterrânea. 
130min -16 anos - Itália /2019

  A FAIXA ETÁRIA DECLARADA PARA O CINEMA ESTÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.

SHADOW
YING

22/10 sexta-feira 15h, 17h40 e 20h30

24/10 domingo 17h40

direção Yimou Zhang 
elenco Chao Deng, Li Sun e Ryan Zheng 
ação Durante o período dos Três Reinos na China, 
um rei, muito violento e ambicioso, prepara-se 
para a batalha final. Perdê-la significa abdicar do 
seu trono, suas terras e seu povo, algo que ele e 
o general do seu exército não estão dispostos a 
entregar tão facilmente. 
116min - 16 anos - China/Hong Kong/2018

DOUTOR GAMA

23/10 sábado 15h, 17h, 19h e 21h

24/10 domingo 15h

direção Jeferson De 
elenco César Mello, Pedro Guilherme e  
Angelo Fernandes 
drama Doutor Gama é um filme biográfico 
sobre a vida do escritor, advogado, jornalista e 
abolicionista Luiz Gama. O brasileiro utilizou todo 
seu conhecimento sobre as leis e os tribunais 
para libertar mais de 500 escravos. Nascido de 
ventre livre, Gama foi vendido como escravo aos 
10 anos para pagar dívidas de jogo de seu pai, um 
homem branco. 
80min - 14 anos - Brasil/2021

JOGO DO PODER
ADULTS IN THE ROOM

16/10 sábado 15h, 17h40 e 20h30

17/10 domingo 15h

direção Costa-Gavras 
elenco Christos Loulis, Ulrich Tukur e Daan 
Schuurmans 
drama Em muitos importantes capítulos da 
humanidade, a verdadeira história do que 
aconteceu é quase inteiramente desconhecida. 
O filme traz relato transparente sobre a agenda 
oculta da Europa e expõe o cotidiano dos 
corredores de poder. 
125min -12 anos - França/Grécia/2019

OS MELHORES ANOS  
DE UMA VIDA
LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE

30/10 sábado 15h, 17h, 19h e 21h

31/10 domingo 15h

direção Claude Lelouch
elenco Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant e 
Souad Amidou 
romance Mais de 50 anos após viverem 
arrebatadora história de amor, o destino faz com 
que os caminhos de Anne e Jean-Louis se cruzem 
novamente. Hoje, o ex-piloto de corridas não 
consegue se achar em suas próprias memórias. 
Para ajudá-lo, seu filho procura o grande amor de 
sua vida e conta suas histórias constantemente. 
90min - 14 anos - França/2019

infantil

CAMINHOS DA MEMÓRIA
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sunset   

42

O Sunset está de 

volta. Uma noite 

em Nova York, 

viaje pelo caminho da 

memória, com canções 

de ídolos como Frank 

Sinatra, Barbra Streisand, 

Nat King Cole, Liza 

Minnelli e Elvis Presley. O 

musical Broadway Brasil, 
com participação de 

corpo de dança, levará 

o público aos grandes 

espetáculos. O grupo é 

formado por profissionais 

que atuam nos musicais 

da Broadway no Brasil, 

como Les Misérables, 

Chicago, A Bela e a Fera 
e O Fantasma da Ópera.

Medidas de 
segurança
No primeiro Sunset desde 
novembro de 2019,  
medidas serão adotadas 
para segurança de todos

>>>> Realização no Salão 
de Festas, maior e mais 
arejado.

>>>> Mesas maiores e mais 
espaçadas.

>>>> Não haverá pista de 
dança.

>>>> Uso obrigatório de 
máscaras para todos que 
estiverem em pé.

>>>> Veto a aglomerações.

>>>> Álcool em gel 70% 
disponibilizado nas mesas.

>>>> Venda apenas de 
mesas completas, sem 
assentos avulsos.

Orientações 
Durante o evento, evite circular pelo 
ambiente. Permaneça em sua mesa, 
saindo somente quando necessário. É 
importante estar com o esquema vacinal 
contra Covid-19 atualizado, de acordo 
com o cronograma estabelecido pelo 
governo do Estado de São Paulo.

Data 21/10, quinta-feira
Horário 20h30 à 1h
Local  Salão de Festas 
Mesas R$ 75,00 por lugar (associado)   
e R$ 95,00 por lugar (convidado).
Jantar e bebida à parte
Vendas a partir de 8/10, Central de 
Atendimento, de segunda a sexta-feira,  
das 8h30 às 18h, e Secretaria Avançada  
da garagem

Os valores relativos à desistência de convites 
somente serão devolvidos no prazo de até  
48 horas antes do evento.
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noites no clube   

1º/10 sexta-feira        

19h Marcelo Manzano  Boate  
(piano)

20h30 Marcelo Manzano  Terraço  
(piano) 

21h30 Valéria Soares Trio  Boate   
(baixo, bateria, teclado e voz) 
nacional e samba

2/10 sábado

19h Marcelo Manzano  Boate   
(piano)

20h30 Marcelo Manzano  Terraço  
(piano)

21h30 Aline Palhares e Pepe Paiva  Boate   
(violão, bateria e voz)  
MPB 

7/10 quinta-feira        

19h30 Marcelo Manzano  Terraço  
(piano) 

8/10 sexta-feira        

19h Marcelo Manzano  Boate 
(piano)

20h30 Marcelo Manzano  Terraço   
(piano)

21h30 Big Shot Blues  Boate 
(violão, guitarra, bateria e voz)  
blues, rock e folk   

9/10 sábado            

19h Marcelo Manzano  Boate 
(piano)

20h30 Marcelo Manzano  Terraço 
(piano)

21h30 Cris Olímpio Trio  Boate  
(violão, baixo, bateria e voz)  
MPB

14/10 quinta-feira

19h30 Marcelo Manzano  Terraço 
(piano)

15/10 sexta-feira

19h Marcelo Manzano  Boate  
(piano) 

20h30 Marcelo Manzano  Terraço  
(piano)

21h30 Jack Rabbit  Boate  
(baixo, bateria, guitarra e voz)  
pop e rock 

16/10 sábado

19h Marcelo Manzano  Boate  
(piano) 

20h30 Marcelo Manzano  Terraço  
(piano) 

21h30 New Girls  Boate 
(bateria, baixo e voz)  
pop nacional e internacional 

21/10 quinta-feira 

19h30 Mirna Concon   Terraço 
(piano) 

22/10 sexta-feira

19h Mirna Concon   Boate 
(piano) 

20h30 Mirna Concon  Terraço  
(piano) 

21h30 Nereu Rivera e  
Trio Music Company   Boate 
(bateria, baixo, piano e voz) 
nacional e internacional

23/10 sábado

19h Mirna Concon  Boate  
(piano) 

20h30 Mirna Concon  Terraço 
(piano) 
21h30 Banda 3 Tons  Boate  
(bateria, baixo, violão e voz) 
MPB, nacional e internacional

28/10 quinta-feira

19h30 Mirna Concon  Terraço 
(piano) 

29/10 sexta-feira

19h Mirna Concon  Boate 
(piano) 

20h30 Mirna Concon  Terraço 
(piano)

21h30 Banda Sunday  Boate  
(voz, guitarra e teclado)  
clássicos do pop rock nacional 

30/10 sábado

19h Mirna Concon   Boate 
(piano)

20h30 Mirna Concon   Terraço 
(piano) 

21h30 Banda 3 Tons   Boate 
(bateria, baixo, violão e voz) 
MPB, nacional e internacional 

PROGRAMAÇÃO MUSICAL 
Boate e Terraço oferecem boa música aos associados

Medidas de segurança
• Não haverá pista de dança.
• Uso obrigatório de máscaras a todos que estiverem em pé.
• Veto a aglomerações. Aconselha-se que todos permaneçam em suas mesas.
• Álcool em gel 70% disponibilizado nas mesas. 43
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HALLOWEEN 
Programação para as crianças na data mais assustadora do ano. 

O agendamento acontecerá a partir de 20/10, presencialmente, 

na recepção da Brinquedoteca, pelo telefone 3065-2063 ou pelo 

WhatsApp 11 99436-3069, diariamente das 9h às 19h.

atividades infantis   

DIA DAS CRIANÇAS 
O Paulistano prepara tarde com música e diversão para 
celebrar o Dia das Crianças. Infláveis, bolhas de sabão 
gigantes, maquiagem, tatuagem e esculturas de bexigas estão 
entre as atrações.

Dia 12/10, terça-feira
Horário 14h às 18h
Local Quadra de Pelota Basca

29/10, sexta-feira

Gostosuras ou Travessuras?
Dois recreadores fantasiados levarão as crianças de porta em porta, 
nos departamentos e salas de aulas do Clube, à procura de gostosuras. 
Aqueles que não tiverem doces para entregar terão de encarar uma 
travessura amigável. 
As crianças devem estar fantasiadas. Haverá maquiadores para finalizar 
a transformação dos participantes, das 12h30 às 16h, com pinturas de 
vampiros, caveiras, monstros, zumbis e muito mais.

Horários das turmas 13h,14h30 e 16h
Vagas limitadas
Recomenda-se chegada com 30 minutos de antecedência para a 
realização da maquiagem.
Ponto de encontro em frente ao Ginásio Antonio Prado Junior

31/10, domingo

Jogos de Halloween – Frankenstein
Um homem que parece uma aberração, mas 
que no fundo é bonzinho. As crianças criarão 
um monstro com as peças que conquistarem 
em desafios eletrizantes. No final, o 
Frankenstein ganha vida e entra em cena com 
uma grande surpresa.

Horários das turmas 10h30 e 15h30 
Faixa etária 4 a 7 anos
Ponto de encontro Brinquedoteca

Jogos de Horror – Lendas Urbanas
Um superjogo de terror em que os 
participantes vão ouvir lendas urbanas como 
Fantasma na Estrada, Menina do Lago, Homem 
do Saco, Loira do Banheiro e Palhaço Assassino. 
Ao conhecer cada lenda, a criança terá que 
cumprir um desafio.

Horário da turma 17h45
Faixa etária 8 a 12 anos
Ponto de encontro quadra sobre  
Ambulatório Médico
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Oficina Especial Semana  
de Proteção à Fauna
4/10 Dia Mundial dos Animais 
confecção de arca dos bichos 
5/10 Macaquinho divertido  
que se movimenta 
6/10 Cartãozinho de porco-espinho 
7/10 Montagem de águia no palito 
8/10 Confecção de leão-marinho 
9/10 Oficina especial – decoração e cofre 
em formato de borboleta 
10/10 Oficina especial: decoração de 
maletinha acrílica de animais

Oficina Vida no Espaço 
11/10 Oficina especial – decoração de 
maletinha acrílica com sabonete decorativo 
12/10 Oficina especial – Festa do Dia das 
Crianças 
13/10 Cartão 3D de bichinho alienígena 
14/10 Massinha de modelar 
15/10 Quadrinho de foguete espacial 
16/10 Chapeuzinho em formato de 
extraterrestre 
17/10 Pintura com aquarela 

OFICINAS 

Oficina Materiais Recicláveis 
19/10 Colagem com retalhos de 
papéis 
20/10 Caixa de galinha feita com 
material reciclável 
21/10 Pulseira de miçangas 
22/10 Montagem de prato máster 
chef, feito com tampa reciclável 
23/10 Caixinha de som feita com 
caixa de leite 
24/10 Carimbos divertidos

Oficina Halloween 
26/10 Colagem com materiais 
diversos 
27/10 Enfeite de fechadura do 
Frankenstein 
28/10 Massinha de modelar 
29/10 Enfeite de porta do Conde 
Drácula 
30/10 Sacolinha personalizada de 
Halloween 
31/10 Pintura com aquarela 

Programação

brinquedoteca   

Agendamento 
Presencialmente, na recepção da Brinquedoteca, pelo telefone 3065-2063 ou pelo 
WhatsApp 11 99436-3069, diariamente, das 9h às 19h. Os agendamentos são para o 
mesmo dia ou para o dia seguinte.

Fique atento
- Máximo de 17 crianças por oficina, acompanhadas de responsável. 
- Obrigatório o uso de máscara para crianças com idade superior a 2 anos.

Horários para agendamento da Brinquedoteca
9h às 9h50, 10h às 10h50, 11h às 11h50 (com oficina), 12h às 12h50 (com 
oficina), 13h às 13h50, 14h às 14h50, 15h às 15h50 (com oficina), 16h às 16h50 
(com oficina), 17h às 17h50 e 18h às 18h50.

Recomendações 
para frequência  
ao Parquinho
O Paulistano reitera a 
importância do cumprimento 
de todas as orientações, 
para a preservação 
dos frequentadores do 
Parquinho e suas famílias.

>>> Fique atento
• Obrigatório o uso de 
máscara para crianças com 
idade superior a 2 anos.

• Distanciamento mínimo de 
1,5 m entre as pessoas.

• É recomendada a 
higienização das mãos 
antes e depois de acessar o 
Parquinho, assim como antes 
e depois da utilização de 
cada um dos brinquedos.

• Brincadeiras e atividades 
que possam gerar 
aglomerações estão vetadas.

• Exigido o 
acompanhamento de 
crianças de até 8 anos por 
responsável, assim como 
orientação em relação aos 
cuidados de higiene.
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RECREAÇÃO INFANTIL
Dupla de recreadores promove atividades 
lúdicas, brincadeiras antigas, gincanas 
e jogos recreativos, interagindo com as 
crianças. Os participantes devem trazer suas 
garrafas de água.

Local quadra sobre Ambulatório Médico
Vagas 20 crianças por turma

Horário sábados e domingos
1ª turma 14h às 15h20 – 4 a 5 anos
2ª turma 15h30 às 16h50 – 6 a 8 anos
3ª turma 17h às 18h – 9 a 12 anos

brinquedoteca   

SALA JOVEM AMPLIA ATUAÇÃO
A partir de outubro, a Sala Jovem volta a funcionar 
normalmente, inclusive no espaço destinado à prática de 
pebolim, tênis de mesa e confraternização entre os jovens.
O cumprimento de medidas de segurança para sua 
utilização é imprescindível. O acesso é permitido apenas 
com o uso de máscaras e recipientes com álcool em gel 
estão disponíveis. Teclados, mouses e equipamentos de 
jogos são higienizados constantemente.

Horários
terça a sexta-feira, 11h às 21h
sábado, domingo e feriado, 10h às 20h

infantojuvenil   

SALÃO DE JOGOS
O Salão de Jogos funciona regularmente, com exigências para 
garantir a segurança dos frequentadores. A utilização de máscaras 
é obrigatória e só é permitida a permanência de participantes 
dos jogos. O Paulistano disponibilizou recipientes com álcool 
em gel em todas as mesas, que estão encapadas com plástico 
para melhor higienização. O número de mesas foi reduzido para 
permitir maior espaçamento e as janelas permanecem abertas 
para a circulação de ar.

Horários
terça e quinta-feira, 14h às 22h
quarta-feira, 14h às 20h
sexta-feira, sábado, domingo e feriado, 14h às 23h30

cartas   
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MEDITAÇÃO GUIADA
Sob a orientação do professor Daniel Machado, um caminho de 
práticas mais discursivas será percorrido, com foco no relaxamento 
consciente, reconhecimento da respiração e postura. A partir da 
condução meditativa, quatro temas serão abordados: bondade 
amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade.
Ainda serão retomadas bases cultivadas no ciclo anterior, porém, 
agora, a atenção maior estará nas práticas discursivas e no tempo 
estendido de silêncio.

Dias 4, 11, 18 e 25/10 
Horário 10h30 às 11h30
Local Boate
Inscrições Departamento Social ou pelo telefone 3065-2090  
ou pelo e-mail social@paulistano.org.br

núcleo positivo   

TALENTOS MUSICAIS
A edição de 2021 acontecerá em 5 de novembro, com a participação 
de associados que cantam ou tocam instrumentos. 
As inscrições acontecem 
a partir de 18 de outubro, 
no Departamento Social, 
localizado na marquise do 
Ginásio Antonio Prado Junior, 
ou pelo telefone 3065-2090, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 18h. Vagas limitadas a 
25 associados.
A banda Music Company, 
composta por piano, guitarra, 
baixo, bateria, saxofone, 
flauta e vozes, acompanhará 
os talentos do Clube.

Medidas de segurança
• Uso obrigatório de máscaras 
a todos que estiverem em pé.
• Veto a aglomerações.
• Álcool em gel 70% disponibilizado nas mesas.
• Venda apenas de mesas completas, sem assentos avulsos.

apresentação   

Orientações 
Durante o evento, evite circular pelo 
ambiente. Permaneça em sua mesa, 
saindo somente quando necessário. 
É importante estar com o esquema 
vacinal contra Covid-19 atualizado, de 
acordo com o cronograma estabelecido 
pelo governo do Estado de São Paulo.

  
Local Boate
Ensaios 3 e 4/11
Talentos 5/11, sexta-feira
Horário 21h às 2h
Mesas R$ 30 por lugar (sócio) e  
R$ 40 por lugar (convidado)  
Vendas a partir de 25 de outubro, 
das 8h30 às 18h, na Central de 
Atendimento, e após as 18h na 
Secretaria Avançada da garagem
Informações Departamento Social ou 
pelo telefone 3065-2090 
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celebração   

OUTUBRO ROSA
Anualmente, a campanha Outubro Rosa é 
realizada em todo o mundo com o intuito de 
promover a conscientização de mulheres sobre 
a importância da prevenção e do diagnóstico do 
câncer de mama e do câncer de colo do útero.
Com a coordenação das associadas Zezé 
Nascimento Correa e Patricia Piza Fontes, o 
Paulistano prepara ações que buscam chamar a 
atenção à causa. 

Abertura e Homenagem
As atividades no Paulistano iniciam-se 1º/10, às 
17h, na Boate, com homenagem do Clube aos 
20 anos da União e Apoio no Combate ao Câncer 
de Mama (Unaccam), que tem como objetivo 
conscientizar a população sobre a promoção da 
saúde e diagnóstico precoce do câncer de mama. 
Nilza Maria e Marcelo Manzano comandarão a 
apresentação musical.
Durante o mês, o Clube arrecadará maquiagens, 
lenços e bijuterias para a Unaccam. O associado 
também pode doar seu cabelo à instituição, no 
Salão de Beleza do CAP.

Aeróbica e dança
Na semana entre 4 e 8/10, todas as aulas de 
ginástica aeróbica serão gratuitas para quem 
doar maquiagens, lenços e bijuterias à Unaccam. 
Leve sua doação ao Departamento de Esportes 
e inscreva-se. Em 9/10, às 9h, aula especial de 
dança reunirá associados no Salão de Festas.

solidariedade   

MENOS É MELHOR
Em comemoração ao Dia da Cor, encontro e bate-papo 
com Elisabeth Wey, Shisha Kessin, Percila Canarinha e 
Valeria Beer, arquitetas e designers, que irão abordar o 
Salão do Móvel de Milão, suas novidades e premissas. 
O apego ao aconchego dos lares traz a mensagem 
construtiva do "menos é melhor".

Data 28/10, quinta-feira
Horário 19h
Local Boate
Inscrições Departamento Social ou pelo telefone  
3065-2090 ou pelo e-mail social@paulistano.org.br

dia da cor   

RÉVEILLON 2022
O Paulistano prepara Festa de Réveillon para iniciar 
um 2022 radiante. A principal novidade para esta 
edição é o local, aberto, no piso térreo, nas áreas 
do Boulevard, Expresso e piscina social. A atração 
musical contará com a Samy's Band, uma das 
melhores bandas de eventos sociais e corporativos 
do mundo.
Nas próximas edições, detalhes da celebração.
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estilo de vida    

Projeto da associada Adriana 
Mavignier integra Bienal de Veneza

Após mais de 25 anos de carreira, 
reconhecimento internacional e 
participações em grandes eventos do 
setor, ainda há conquistas a serem 
celebradas pela arquiteta e paisagista. 
Sua criação, Garden Gallery, faz 
parte da exposição Tempo, Espaço 
e Existência, da conceituada Bienal 
de Veneza, Itália. “É uma honra. Fui 
convidada por um curador de Nova 
York, ligado à Bienal, que tinha visto 
trabalhos nossos executados no 
exterior”, comenta. Após o convite, 
Mavignier elaborou proposta, 
apresentada aos curadores. “Depois de 
um mês, veio a resposta maravilhosa 
que nosso projeto havia sido aceito.”

A arquiteta atua com o conceito 
chamado Green Living Architecture, 
que tem, como uma de suas premissas, 
a busca pela sustentabilidade. 
“Mantenho a preocupação ambiental, 
com respeito ao bioma da região em 
que cada projeto será executado, 
diminuindo o impacto na flora e 
fauna”, comenta. “Cada local possui 
espécies próprias, fato sempre 
observado em nossos paisagismos.”
A concepção  idealizada para a Bienal 
de Veneza propõe revitalização da 
praça Giardino della Marinaressa, 
em Veneza. A profissional indica a 
formação de áreas aconchegantes, que 
seriam descobertas em caminhadas 
dos frequentadores. O espaço real foi 
todo recriado virtualmente, e uma 
nova versão elaborada em vídeos, 
divulgados ao público da Bienal.  
São diferentes versões, para períodos 
distintos do dia, narrados ou  
com música.
Na ideia proposta, há a inclusão 
de exemplares artísticos, outra 
característica do trabalho de Mavignier. 

Obras da empresa Pininfarina e de 
escultores como David Harber, Amilcar 
de Castro e Calabrone compõem o 
desenho. A forma como os elementos 
foram distribuídos pelo jardim leva 
a suavidade ao material bruto. “O 
desafio foi transformar peças originais 
consagradas em objetos 3D, de  
forma tão elogiada pelos próprios 
artistas”, avalia.
O projeto apresentado está sendo 
comercializado, pois pode ser adaptado 
a outras localidades, de forma integral 
ou parcial. “Também solicitamos 
aprovação para que, na próxima Bienal, 
o Garden Gallery seja executado em 
Veneza”, acrescenta. “Parte da renda 
arrecadada servirá para impulsionar 
outro plano que tenho, uma ONG 
que estou fundando para a formação 
pessoal e profissional de jovens.”

Use o leitor de QR Code para 
assistir a versões do vídeo 
com proposta para a praça 
Giardino della Marinaressa.

NATUREZA, DESIGN E ARTE

Murillo Pessoa

Adriana Mavignier soma nova 
experiência internacional da carreira

Projeto para a 
praça Giardino 
della Marinaressa, 
em Veneza 
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1ºsexta-feira

CINEMA O Último Jogo - 15h, 
17h40 e 20h30

BOATE Abertura Outubro Rosa 
17h

BOATE Marcelo Manzano - 19h

TERRAÇO Marcelo Manzano 
20h30

BOATE Valéria Soares Trio  
21h30

2 sábado

AUDITÓRIO Ciclo de palestras 
de história da arte - Japão do 
Monge ao Samurai, da Gueixa 
ao Techogeek - As Plenitudes 
do Vazio - Plínio Freire Gomes 
10h30

QUADRA SOBRE O 
AMBULATÓRIO MÉDICO 
Recreação Infantil - 14h, 15h30 
e 17h

CINEMA Irmãos à Italiana   
15h, 17h40 e 20h30

BOATE Marcelo Manzano 
19h30

TERRAÇO Marcelo Manzano 
20h30

BOATE Aline Palhares e Pepe 
Paiva - 21h30

3 domingo

AUDITÓRIO fliCAP - Espetáculo 
Alfabeto Escalafobético - Trupe 
BorboLetras - Alba Brito e 
Gizele Panza - 11h

QUADRA SOBRE O 
AMBULATÓRIO MÉDICO 
Recreação Infantil - 14h, 15h30 
e 17h

CINEMA Irmãos à Italiana - 15h

CINEMA O Último Jogo - 17h40

BOULEVARD Marcelo Manzano 
18h30

4 segunda-feira

BOATE Meditação Guiada  
Daniel Machado - 10h30 às 
11h30

BRINQUEDOTECA Oficina 
Especial de Proteção à Fauna  
11h, 12h, 15h e 16h 

BIBLIOTECA SOCIAL fliCAP  
Premiação Concurso Literário 
Paulistano - 20h

5 terça-feira

BRINQUEDOTECA Oficina 
Especial de Proteção à Fauna  
11h, 12h, 15h e 16h 

SALÃO DE FESTAS Conexão 
Cultural - Ame-se e cure 
sua vida - palestra de Neide 
Bratann e Silvia Fernanda 
Jordão - 17h30

AUDITÓRIO Orquestra Murilo 
Alvarenga - 20h

BOATE fliCAP - Conversa com 
Fernando Scheller - 19h30

6 quarta-feira

BRINQUEDOTECA Oficina 
Especial de Proteção à Fauna  
11h, 12h, 15h e 16h 

CINEMA Destruição Final: o 
Último Refúgio - 15h, 17h40 e 
20h30

BOULEVARD Marcelo Manzano 
18h

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição Sonhos e Suas 
Simbologias - Fernanda Cobra  
19h (abertura)

BOATE fliCAP - Conversa com 
Natália Timerman - 19h30

7 quinta-feira

BRINQUEDOTECA Oficina 
Especial de Proteção à Fauna  
11h, 12h, 15h e 16h

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição Sonhos e Suas 
Simbologias - Fernanda Cobra  
11h às 21h

BOATE fliCAP SOS Literatura  - 18h

BOATE fliCAP - Lançamento 
do livro Travessias - Suzana 
Montoro - 19h30

TERRAÇO Marcelo Manzano  
19h30

8 sexta-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição Sonhos e Suas 
Simbologias - Fernanda Cobra  
11h às 21h

BRINQUEDOTECA Oficina 
Especial de Proteção à Fauna  
11h, 12h, 15h e 16h 

CINEMA Infiltrado - 15h, 17h40 
e 20h30

BOATE Marcelo Manzano - 19h

BOATE fliCAP - Conversa com 
Rodrigo Lacerda - 19h30

TERRAÇO Marcelo Manzano  
20h30

BOATE Big Shot Blues - 21h30

9 sábado

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição Sonhos e Suas 
Simbologias - Fernanda Cobra  
11h às 21h

BRINQUEDOTECA Oficina 
Especial de Proteção à Fauna  
11h, 12h, 15h e 16h 

QUADRA SOBRE O 
AMBULATÓRIO MÉDICO 
Recreação Infantil - 14h, 15h30 
e 17h

CINEMA A Boa Esposa - 15h, 
17h40 e 20h30

BOATE Marcelo Manzano - 19h

TERRAÇO Marcelo Manzano  
20h30

BOATE Cris Olímpio Trio - 21h30

 13 quarta-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição Sonhos e Suas 
Simbologias - Fernanda Cobra  
11h às 21h

BRINQUEDOTECA Oficina Vida 
no Espaço - 11h, 12h, 15h e 16h

BOULEVARD Jack Rabbit - 18h

14 quinta-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição Sonhos e Suas 
Simbologias - Fernanda Cobra  
11h às 21h

TERRAÇO Marcelo Manzano  
19h30

BRINQUEDOTECA Oficina Vida 
no Espaço - 11h, 12h, 15h e 16h

15 sexta-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição Sonhos e Suas 
Simbologias - Fernanda Cobra  
11h às 21h

BRINQUEDOTECA Oficina Vida 
no Espaço - 11h, 12h, 15h e 16h

CINEMA O Labirinto - 15h, 17h40 
e 20h30

BOATE Marcelo Manzano - 19h

TERRAÇO Marcelo Manzano  
20h30

BOATE Jack Rabbit - 21h30

agenda outubro
10 domingo

CINEMA Soul - 11h

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição Sonhos e Suas 
Simbologias - Fernanda Cobra 
11h às 21h

BRINQUEDOTECA Oficina Especial 
de Proteção à Fauna - 11h, 12h, 
15h e 16h

QUADRA SOBRE O 
AMBULATÓRIO MÉDICO 
Recreação Infantil - 14h, 15h30 e 
17h

CINEMA Infiltrado - 17h40

CINEMA A Boa Esposa - 15h

11 segunda-feira

BOATE Meditação Guiada - Daniel 
Machado - 10h30 às 11h30

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição Sonhos e Suas 
Simbologias - Fernanda Cobra - 11h 
às 21h

BRINQUEDOTECA Oficina Vida no 
Espaço - 11h, 12h, 15h e 16h

CINEMA Infiltrado - 17h40 

12 terça-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição Sonhos e Suas 
Simbologias - Fernanda Cobra 
11h às 21h

QUADRA DE PELOTA BASCA 
Comemoração do Dia das Crianças 
14h às 18h

BRINQUEDOTECA Oficina Vida no 
Espaço - 11h, 12h, 15h e 16h

EM FRENTE AO PARQUINHO 
Recreação Infantil - 14h, 15h e 
16h40

CINEMA Space Jam: um Novo 
Legado - 15h e 17h40

BOULEVARD Marcelo Manzano - 18h

Use o leitor de QR Code 
para acessar agenda 
atualizada regularmente
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A PROGRAMAÇÃO PODE SER ALTERADA, EM CUMPRIMENTO A RESTRIÇÕES 
GOVERNAMENTAIS, DE ACORDO COM A PREVENÇÃO À COVID. 

16 sábado

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição Sonhos e Suas 
Simbologias - Fernanda Cobra  
11h às 21h

BRINQUEDOTECA Oficina Vida 
no Espaço - 11h, 12h, 15h e 16h

AUDITÓRIO Teatro infantil  
Adorável Vagabundo - Grupo 
Teatral do CAP - 11h

QUADRA SOBRE O 
AMBULATÓRIO MÉDICO 
Recreação Infantil - 14h, 15h30 
e 17h

CINEMA Jogo do Poder - 15h, 
17h40 e 20h30

SALÃO DE FESTAS Teatro 
infantil - Uma Aventura no Sítio 
Grupo de Teatro Experimental 
do CAP - 16h

BOATE Marcelo Manzano - 19h

TERRAÇO Marcelo Manzano  
20h30

BOATE New Girls - 21h30

17 domingo

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição Sonhos e Suas 
Simbologias - Fernanda Cobra  
11h às 21h (encerramento)

AUDITÓRIO Teatro infantil  
Adorável Vagabundo - Grupo 
Teatral do CAP - 11h

BRINQUEDOTECA Oficina Vida 
no Espaço - 11h, 12h, 15h e 16h

QUADRA SOBRE O 
AMBULATÓRIO MÉDICO 
Recreação Infantil - 14h, 15h30 
e 17h

CINEMA Jogo do Poder - 15h

CINEMA O Labirinto - 17h40

18 segunda-feira

BOATE Meditação Guiada  
Daniel Machado - 10h30 às 
11h30

19 terça-feira

BRINQUEDOTECA Oficina Materiais 
Recicláveis - 11h, 12h, 15h e 16h

SALÃO DE FESTAS Conexão Cultural 
Show Big Band Cocktail for Two 
SP Pops Symphonic Band - 17h30

BOULEVARD Marcelo Manzano  
18h

20 quarta-feira

AUDITÓRIO Lírico no CAP - cantores 
líricos Rubens Medina, Claudia 
Neves, Raquel Paulin e Marcelo 
Vanucci - 20h30

BRINQUEDOTECA Oficina Materiais 
Recicláveis - 11h, 12h, 15h e 16h

BOULEVARD Aline Palhares e Pepe 
Paiva - 18h

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição A Viagem Inesperada  
Isabelle Ribot - 19h (abertura)

21 quinta-feira

BRINQUEDOTECA Oficina Materiais 
Recicláveis - 11h, 12h, 15h e 16h

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição A Viagem Inesperada  
Isabelle Ribot - 11h às 21h 

TERRAÇO Mirna Concon - 19h30

SALÃO DE FESTAS Sunset 
Broadway, um Tributo aos Grandes 
Musicais - Banda Broadway Brasil  
20h30 à 1h

22 sexta-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição A Viagem Inesperada  
Isabelle Ribot - 11h às 21h 

BRINQUEDOTECA Oficina Materiais 
Recicláveis - 11h, 12h, 15h e 16h

CINEMA Shadow - 15h, 17h40 e 
20h30

BOATE Mirna Concon - 19h

TERRAÇO Mirna Concon - 20h30

BOATE Nereu Rivera e Trio Music 
Company  - 21h30

23 sábado

AUDITÓRIO Oficina Criativa 1  
acroyoga - 9h

AUDITÓRIO Oficina Criativa 2  
tecido acrobático - 10h

AUDITÓRIO Oficina Criativa 3   
balé contemporâneo - 11h

BRINQUEDOTECA Oficina 
Materiais Recicláveis - 11h, 12h, 
15h e 16h

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição A Viagem Inesperada  
Isabelle Ribot - 11h às 21h 

QUADRA SOBRE O 
AMBULATÓRIO MÉDICO 
Recreação Infantil - 14h, 15h30 
e 17h

CINEMA Doutor Gama - 15h, 17h, 
19h e 21h

BOATE Mirna Concon - 19h

TERRAÇO Mirna Concon - 20h30

BOATE Banda 3 Tons - 21h30

24 domingo

AUDITÓRIO Mundo Encantado  
Grupo de Dança Contemporânea 
do CAP - 11h

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição A Viagem Inesperada  
Isabelle Ribot - 11h às 21h 

BRINQUEDOTECA Oficina 
Materiais Recicláveis - 11h, 12h, 
15h e 16h

QUADRA SOBRE O 
AMBULATÓRIO MÉDICO 
Recreação Infantil - 14h, 15h30 
e 17h

CINEMA Doutor Gama - 15h

CINEMA Shadow - 17h40

25 segunda-feira

BOATE Meditação Guiada   
Daniel Machado - 10h30 às 11h30

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição A Viagem Inesperada  
Isabelle Ribot - 11h às 21h 

26 terça-feira

BRINQUEDOTECA Oficina 
Halloween - 11h, 12h, 15h e 16h

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição A Viagem Inesperada  
Isabelle Ribot - 11h às 21h 

SALÃO DE FESTAS Conexão 
Cultural - No Ar ao Som de Aldir 
Blanc - Teatro Experimental do 
Paulistano - 17h30

BOULEVARD Marcelo Manzano 
18h

27 quarta-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição A Viagem Inesperada 
Isabelle Ribot - 11h às 21h 

AUDITÓRIO Show Tributo ao Rei 
do Pop - Rodrigo Teaser - 20h30

BRINQUEDOTECA Oficina 
Halloween - 11h, 12h, 15h e 16h

BOULEVARD Big Shot Blues - 18h

28 quinta-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição A Viagem Inesperada  
Isabelle Ribot - 11h às 21h 

BRINQUEDOTECA Oficina 
Halloween - 11h, 12h, 15h e 16h

EM FRENTE AO PARQUINHO 
Recreação Infantil - 14h, 15h e 
16h40

BOATE Palestra Menos É Melhor 
Elisabeth Wey, Shisha Kessin, Percila 
Canarinha e Valeria Beer - 19h

TERRAÇO Mirna Concon - 19h30

29 sexta-feira

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição A Viagem Inesperada  
Isabelle Ribot - 11h às 21h 

BRINQUEDOTECA Oficina 
Halloween - 11h, 12h, 15h e 16h

EM FRENTE AO GINÁSIO 
ANTONIO PRADO JUNIOR 
Halloween - Gostosuras ou 
Travessuras? - 13h, 14h30 e 16h

CINEMA Caminhos da Memória  
15h, 17h40, 20h30

BOATE Mirna Concon - 19h

TERRAÇO Mirna Concon - 20h30

BOATE Banda Sunday - 21h30

30 sábado

AUDITÓRIO Ciclo de palestras 
de história da arte - Japão, do 
Monge ao Samurai, da Gueixa ao 
Techogeek - O Mar e o Santuário 
de Pedra - Plínio Freire Gomes  
10h30

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição A Viagem Inesperada  
Isabelle Ribot - 11h às 21h 

BRINQUEDOTECA Oficina 
Halloween - 11h, 12h, 15h e 16h

QUADRA SOBRE O 
AMBULATÓRIO MÉDICO 
Recreação Infantil - 14h, 15h30 
e 17h

CINEMA Os Melhores Anos de uma 
Vida - 15h, 17h, 19h e 21h

BOATE Mirna Concon - Boate - 19h

TERRAÇO Mirna Concon - 20h30

BOATE Osmar Barutti Trio - 21h30

31 domingo

PONTO DE ENCONTRO 
BRINQUEDOTECA Jogos de 
Halloween - Frankenstein - 10h30 
e 15h30

AUDITÓRIO Clássicos Infantis  
Orquestra SP Pops Symphonic 
Band e Grupo de Dança 
Contemporânea do CAP - 11h

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 
Exposição A Viagem Inesperada 
Isabelle Ribot - 11h às 21h 
(encerramento)

BRINQUEDOTECA Oficina 
Halloween - 11h, 12h, 15h e 16h

QUADRA SOBRE O 
AMBULATÓRIO MÉDICO 
Recreação Infantil - 14h, 15h30 
e 17h

CINEMA Os Melhores Anos de 
uma Vida - 15h

CINEMA Caminhos da Memória 
17h40

PONTO DE ENCONTRO QUADRA 
SOBRE AMBULATÓRIO MÉDICO 
Halloween Jogos de Horror   
Lendas Urbanas 17h45
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destaque ESPORTES  

APÓS PARTICIPAÇÃO EM 
TÓQUIO, VÔLEI FOCA NO CAP

jogos paralímpicos  

Leandro e Giba, destaques do Paulistano e do Brasil

Giba e Leandro Henrique foram 
reintegrados ao vôlei paralímpico 
do Paulistano após a disputa 
dos Jogos de Tóquio, no último 
mês de agosto. Depois do quarto 
lugar com a  seleção brasileira, 
passam a se concentrar nas 
disputas pelo time vermelho 
e branco, com o retorno 
dos campeonatos Paulista e 
Brasileiro, previstos para este fim 
de ano.
Capitão do time, Giba conta que 
a experiência no Japão foi muito 
diferente do que já tinha visto 
como atleta, devido às restrições 
da pandemia. "Só hotel, treino 
e refeição, não podia passear, 
uma rotina fechada, o japonês 
é bem rigoroso. No psicológico, 
isso afetou o time. Em quadra, 
deixamos a desejar", avalia. 
Leandro Henrique complementa: 
"Ganhar ou perder é natural, da 
vida ou do esporte, permanece 
o aprendizado e o foco no 
objetivo, a tão sonhada medalha 
paralímpica."
Aos 42 anos, Giba reforça que 
vai trabalhar para ir a Paris, em 
2024. "O ciclo é menor, só três 
anos, agora vou brigar para estar 
neste time", afirma. O ponteiro 
acrescenta que, para alcançar 

seu objetivo individual, o sucesso 
do CAP será fundamental. "Com 
todo mundo aqui vacinado, a 
expectativa é ajeitar o time para 
jogar e ganhar títulos. Temos essa 
nova etapa com o Paulistano, 
hora de representar a camisa e 
conquistar títulos, pois é todo um 
projeto que apostou na gente e 
temos de dar esse retorno." 

Leandro, com 37, faz coro. "Enorme a 
expectativa, já são mais de 18 meses 
no Clube e ainda não pudemos 
fazer uma partida oficial, fizemos 
apenas alguns amistosos. Será uma 
honra jogar e vestir essa camisa que 
tem tradição, uma linda história 
centenária e multicampeã em 
diversas modalidades esportivas", 
conclui.
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Treinador do CAP de volta à 
seleção brasileira

Fernando Guimarães é o treinador 
do vôlei paralímpico do Paulistano, 
responsável pela vinda do projeto ao 
Clube no começo de 2020. Logo após as 
disputas dos Jogos do Japão, acertou seu 
retorno ao comando da seleção brasileira. 
"Devo uma medalha para os meninos, 
ficamos em quarto lugar no Rio. O que 
vem por aí é uma seleção que vai brigar 
o tempo inteiro, com a mentalidade de 
acreditar que vamos conseguir. Haverá 
uma renovação. Estou feliz e muito 
empolgado. Pode ter alguém que queira 
ganhar essa medalha tanto quanto eu, 
mas mais do que eu, ninguém."
A divisão de trabalho não é novidade na 
vida de Guimarães, que já o fez na fase 
anterior em que esteve na seleção. Agora, 
ele prepara o time do Paulistano para as 
competições que estão retornando, e que 
não vinham sendo disputadas devido à 
pandemia. "Temos a missão de chegar lá, 
treinar muito. Vamos brigar pelos títulos, 
vamos atrás de tudo que pudermos", 
completa. Além de Guimarães, compõem 
as comissões técnicas do Clube e agora do 
Brasil, Hernani Dezotti, assistente técnico, 
e Ronaldo Guilherme Benvenga Junior, 
preparador físico e nutricionista.
Pelo Brasil, a próxima competição deve 
ser a Copa do Mundo, no Egito, prevista 
para acontecer em dezembro.

Mestre no Japão
Ricardo Ferrazzi, professor da equipe do Paulistano, esteve nos 
Jogos Paralímpicos de Tóquio, como árbitro da modalidade.
A esgrima em cadeira de rodas teve disputas em cinco dias 
e ele conta que foram os mais apertados que já encarou na 
função em uma competição. "Com os protocolos de saúde, a 
rotina foi fechada: hotel, jogos, um monte deles, o dia inteiro, 
refeição e hotel. Tudo dentro de um cronograma ajustado", 
diz. "Para se ter uma ideia, eram 5 minutos de caminhada do 
hotel ao centro de competições, único momento mais livre. 
Foi uma experiência muito diferente", conta o professor, que 
já havia realizado a função no Rio de Janeiro.
A próxima disputa, em Paris, 2024, deve ser sua despedida. 
"Pretendo que seja a última. Quero focar nos atletas, como 
treinador", reforça.

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 com 
segurança, con� ança e conforto.

www.dhjardins.com.brDOMINGOS HUERTAS E LUCIANE MACIEL

JARDINS

Fernando Guimarães encabeça 
projeto do Paulistano
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esgrima  

DEZENOVE MEDALHAS 
NO BRASILEIRO
A equipe de esgrima do Paulistano faturou 
19 medalhas no Campeonato Brasileiro 
das categorias sub 17 e sub 20, disputado 
em Curitiba. Victoria Vizeu e Laura Correia 
garantiram três medalhas cada uma, tendo 
decidido um título direto, na espada sub 20, 
vencida por Vizeu. Ambas foram ainda bronze 
na espada sub 17 e, por São Paulo, campeãs 
por equipes na espada sub 20, junto com 
Mariana Correia, também ouro no sabre  
sub 20.
Carolina Brecheret, no florete sub 17, e Pietra 
Chierighini, no sabre sub 20, foram campeãs, 
enquanto Laura Papaiano foi bronze no florete 
sub 20. Ainda no florete sub 20, novamente a 
equipe de São Paulo, com Carolina Brecheret, 
Laura Papaiano e Maria Luiza Murray, foi  
a vencedora.
As conquistas da delegação masculina 
começaram com o bronze de Lorenzo 
Chierighini, no sabre sub 17. Outro pódio veio 
no florete sub 20, com Ricardo Pacheco, vice- 
-campeão, e no sub 17, com Rafael Tomino, 
terceiro. No sabre sub 20, Murilo Garrigós  
foi campeão, com Fabio Salles no pódio com  
o bronze. 
Houve ainda as disputas por equipes, por São 
Paulo. No sabre sub 20, a equipe com Fabio 
Salles, Fernando Fachini e Murilo Garrigós 
sagrou-se campeã, superando o grupo com 
Lorenzo Chierighini e Rafael Lee. No florete 
sub 20, a equipe com Ricardo Pacheco e 
Guilherme Murray venceu a de Rafael Tomino 
e Pedro Pissato.
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Carolina Brecheret

Fabio Salles

Murilo Garrigós

Rafael Tomino

Laura Correia

Laura Papaiano

Lorenzo Chierighini



55

PÓDIOS EM TORNEIO NACIONAL
Os atletas do Paulistano garantiram medalhas no Torneio Nacional Infantil 
Mestre Pereira, sub 11 e sub 13, e no Torneio Nacional Pré-Cadete,  
sub 15, ambos promovidos pela Confederação Brasileira de Esgrima,  
no começo de setembro.
Na competição, realizada na Escola de Educação Física do Exército, no Rio 
de Janeiro, Pedro Nogueira foi destaque com duas conquistas: campeão 
do florete e também da espada sub 15. Outro pódio foi garantido no 
sub 11 da espada, com José Santos, prata. No sub 13 do sabre, Leonardo 
Tomino, que foi segundo também na espada, e Ana Luiza Motta 
alcançaram terceiros lugares.
Já a espada sub 15 teve pódio com dupla do CAP. A dobradinha no 
masculino foi com Pedro Nogueira, ouro, e Heitor Nogueira, prata. No 
feminino, Laura Correia, mais uma atleta no pódio, classificando-se em 
terceiro. Na espada sub 13, Camila Vieira foi a campeã. Fecharam as 
conquistas o sabre sub 15, com Antônio Paim, bronze, e Camila Vieira, prata.

CONVOCADOS AO PAN
O Paulistano terá cinco representantes 
na esgrima defendendo o Brasil nos 
Jogos Pan-Americano 2021 sub 22. Foram 
convocados os atletas Ricardo Pacheco, 
florete, Victoria Vizeu espada, Pietra 
Chierighini e Murilo Garrigós, sabre, mais 
o professor Ricardo Ferrazzi, que será um 
dos treinadores. Esta é a primeira edição 
do evento, que deverá ter cerca de 4 mil 
atletas de 41 países em 32 esportes, e 
acontecerá em Cali, na Colômbia, entre 
25/11 e 5/12.

esgrima  

Leonardo Tomino

Ana Luiza Motta 

Camila Vieira 

José Santos

Laura Correia
Heitor NogueiraPedro Nogueira

Victoria Vizeu

Ricardo Pacheco 

Murilo Garrigós

Mestre Ricardo Ferrazzi

Pietra Chierighini
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VAGA CONQUISTADA
Hanna Nascimento, da categoria –48 kg, vai 
representar o Paulistano no Campeonato 
Brasileiro Sub 21 de Judô. Ela garantiu a vaga 
ao vencer a seletiva paulista, disputada no 
mês passado, em São Bernardo do Campo. Na 
competição, terá a companhia de Mari Hayse, 
que vai como reserva na disputa –70 kg.
Essa foi a primeira disputa oficial do esporte 
após quase dois anos, devido às restrições 
impostas pela pandemia de Covid-19. As outras 
representantes do Clube no torneio, Natalia 
Lima (–52 kg) e Adrielly Lopes (–57 kg), não 
conseguiram a classificação.
O campeonato nacional feminino está previsto 
para ser realizado entre os dias 18 a 23 de 
outubro. Antes, o CAP terá representantes na 
disputa masculina da mesma seletiva estadual 
sub 21, que acontecerá em 16 e 17/10, com o 
Nacional no começo de novembro.
O grupo de judocas do CAP, que tem Douglas 
Vieira como coordenador, prepara-se para a 
realização do Estadual adulto, também previsto 
para o fim deste mês e começo do próximo, 
tanto no masculino quanto no feminino.

judô  

REFORÇO FEMININO  
PARA A BASE
O basquete do CAP acaba de ganhar mais um 
reforço, Larissa Vassoler Wosniak, a primeira 
head coach mulher a integrar o seleto grupo de 
técnicos do Clube, que assume o comando das 
categorias sub 14 e sub 15. “A ideia de incluir uma 
profissional mulher, não por privilégio, mais sim, 
por puro merecimento, já era um sonho antigo da 
Diretoria”, relata Alexandre Natal, o Chambinho, 
sócio responsável pelas categorias de base.
Wosniak soma talento e experiência, além de 
estar alinhada com os ideais de formação e 
inclusão do Paulistano, que mescla o material 
humano de sócios e a fundamental relação com 
os militantes.
Larissa graduou-se na Escola de Educação Física e 
Esporte na USP, tornou-se Bacharel em Educação 
Física, graduando-se também na Faculdade de 
Educação – FeUSP, com Licenciatura em Educação 
Física. Tem ainda especialização Lato Sensu em 
Fisiologia do Exercício pela Unifesp.
Como técnica do Palmeiras nas temporadas de 
2013 e 2014, somou um título e dois vice- 
-campeonatos em competições metropolitanas 
e estaduais, além de ter sido apontada como a 
melhor treinadora da categoria sub 13 em 2013. 
“Certos de sua capacidade e competência, é uma 
questão de tempo para colhermos os frutos e 
resultados dessa importante aquisição para o 
Paulistano”, finaliza Chambinho.

basquete  

patrocínio

Renovada equipe do Clube 
soma primeiros resultados

Larissa Wosniak comanda treinamento da base do Clube
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basquete  

PAULISTANO CAMPEÃO EM 
CLASSIFICATÓRIA SUB 19
O Paulistano sagrou-se campeão da Classificatória 
A do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub 19. O 
time vermelho e branco venceu todas as suas seis 
partidas, batendo o UniCo por 79 a 64, na final, 
realizada no Ginásio Poliesportivo, em Santa Cruz 
do Sul-RS.
Com isso, a equipe, que teve Eran Sherzer 
como treinador, garantiu uma das duas vagas 
em disputa na fase final do campeonato. O 
Brasileiro Interclubes Sub 19 é uma realização da 
Confederação Brasileira de Basketball (CBB) em 
parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

natação  

CIRCUITO 
MIRIM
O Paulistano participou 
da primeira etapa do 
Circuito Mirim em 
2021, na piscina do 
Centro Olímpico. O 
Clube contou com cinco 
nadadores estreantes 
em um evento oficial 
da Federação Aquática 
Paulista: Leonardo Paes Leme Barbosa, Valentina 
Salorenzo Martinez, Elisa Gonçalves Sampaio Garcia, 
Lucas Ognibene e Luigi Scala.

Use o leitor de  
QR Code para ver  
entrevista com o  
treinador Eran Sherzer.

patrocínio copatrocínio

Grupo celebra conquista no Rio Grande do Sul
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Nadadores estrearam em competições oficiais
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polo aquático  

O Paulistano está na fase final da 
Liga Nacional da Divisão II de Polo 
Aquático. Com plantel amador, 
composto, em sua maioria, por 
associados da categoria máster, o 
CAP somou quatro vitórias e um 
empate no Classificatório Sudeste, 
realizado na piscina do Sesi Vila 
Leopoldina. Três vagas na etapa 
nacional estavam em disputa, 
e o Clube ficou com o segundo 

ESTADUAL SÊNIOR 
O Paulistano somou duas medalhas de ouro no 
Estadual Sênior de Badminton. Destaque para Leandro 
Santos, campeão na categoria sênior A especial, e  
com Guilherme Kumasaka, vencedor nas duplas sênior 
A especial.

badminton  

INVICTO, CAP AVANÇA ÀS FINAIS DO NACIONAL
lugar, perdendo o título para o time 
anfitrião apenas no saldo de gols.
Nas duas primeiras rodadas, 
goleadas sobre Jundiaiense, 13 a 
6, e Pinheiros, 7 a 2. Na sequência, 
vitória sobre a Hebaica, 14 a 11, 
empate com o Sesi, 7 a 7, e triunfo 
sobre o Sesi de Ribeirão Preto, 7 a 6. 
O associado Rafael Kayatt foi o 
grande destaque da competição. 
Além de ter sido o goleiro menos 

vazado da etapa, acabou 
eleito o MVP do campeonato. 
O classificatório para a Liga 
Nacional da Divisão II Sudeste foi 
organizado com a chancela da 
Liga Brasileira de Polo Aquático 
(PAB) e da Confederação 
Brasileira de Desportos 
Aquáticos (CBDA). A fase final 
acontecerá em novembro, em 
Salvador, Bahia.

Após triunfo em São Paulo, delegação do Clube foca em etapa nacional

Dupla do CAP triunfou na principal categoria
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tênis  

COPA PAULISTANO  
DE DUPLAS 
Competição acima de 18 anos, nas categorias 
feminina, masculina e mista. Informações e 
inscrições até 9/10, na Secretaria do Tênis.

FINAL NA SUÍÇA
O associado Nilton Gibaldi disputou o BT10 Lugano 
2021 Tennis Tournament | ITF, na Suíça onde foi 
vice-campeão de duplas, categoria 55 anos.

INTERCLUBES 
Com o início das disputas em 2021, 
o CAP soma os primeiros títulos no 
Paulista Interclubes de Tênis. Flavia 
Mezzavilla, Daniela Feres, Ana Maria 
Pardini, Carmen Franco, Glicia Abud e 
Paula Camargo ganharam a segunda 
classe, acima de 50 anos. Marcelo 
Resende, Roberto do Val, Marcos 
Freitas, Luis Carlos Mihich, Joel Moura 
e José Reynaldo foram campeões na 
chave principiantes, acima de 50 anos.

Tenista no Clube garante troféu na Europa

Informações sobre inscrições na Secretaria do Tênis

Equipe campeã na chave de principiantes, 50 anos

Associadas levaram CAP a mais uma conquista
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FORMAÇÃO NOS EUA 
O associado Ettore Danesi, 15 anos, 
formado no treinamento do Paulistano, 
está desde agosto treinando em um dos 
melhores Centros de Tênis do mundo,  a 
Evert Tennis Academy, localizada em Boca 
Raton, na Flórida, um projeto encabeçado 
por Chris Evert, uma das maiores tenistas 
de todos os tempos.
Danesi está sendo treinado e 
supervisionado por Ricardo Acioly, que foi 
capitão do Brasil na Copa Davis e treinador 
de diversos tenistas profissionais. Ao longo 
dos últimos anos, o jovem conquistou 
diversos títulos importantes do calendário 
infantojuvenil com destaque, entre outros, 
do Campeonato Brasileiro, Copa Guga, 
Copa Gerdau, Circuito Nacional Correios, 
Campeonato Estadual, além de vitórias em 
etapas do Circuito Sul Americano e o vice- 
-campeonato no Banana Bowl.
Aos 12 anos, ocupou a primeira posição 
do Ranking Brasileiro. Foi homenageado 
em 2007 como melhor atleta de todos os 
esportes do Paulistano. Permanecerá na 
Evert Academy pelos próximos anos em 
busca de um desenvolvimento cada vez 
maior dentro do esporte, em complemento 
das técnicas adquiridas no treinamento 
formativo do Paulistano.

AMIZADE E TÊNIS 
Energia e disposição marcam as quadras de tênis todos os 
dias do Clube. A modalidade é responsável pelo crescimento 
de diversas amizades, como é o caso de Arnaldo Lima, Carlos 
Franco, Elizabeth Vasconcellos e Jorge Weiser. O quarteto 
apaixonado por esportes persiste em não abandonar a  
prática de atividades físicas e viram no tênis a permanência  
por muitos anos.
Elizabeth, aos 60 anos, reuniu os três amigos com o intuito de 
intensificar o jogo coletivo e a interação entre esse público, 
iniciativa que gera agradecimentos dos três colegas. Alegre 
e comunicativa, Beth sabe que nesse momento pandêmico 
o grupo não se encontra com a frequência que gostaria, mas 
espera que novos registros aconteçam em breve.

A estrutura e profissionalismo 
que o médico, a família
e o idoso aprovam.

Residencial Sênior
Em Família:

(11) 99214-5000

www.residencialemfamilia.com.br

Quem ama escolhe
sempre o melhor

tênis  

tênis  

Ettore Danesi busca evolução na Flórida

Aprendizados e 
bons momentos 
nas quadras de 
tênis 
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corrida  

PROVAS VIRTUAIS
Com todas as grandes provas canceladas desde o início da pandemia, 
muitos corredores se adaptaram, com a disputa de provas virtuais. Na 
modalidade, os atletas se inscrevem em competições, completando o 
percurso onde estiverem. Daniela Frizzo, experiente corredora, inscreveu- 
-se em evento de 412 km, do Kruger Park, na África do Sul, que concedia 
60 dias para completar o desafio, acompanhado por aplicativos. “Como 
estou jogando mais tênis do que correndo, achei uma ótima maneira de me 
incentivar”, explica.
A associada conheceu Tania Abibe no tênis, durante a pandemia, e 
incentivou a colega de treinos a se inscrever em provas virtuais, essas 
em menores distâncias. “Gosto de correr na praia, não na cidade. Para 
cumprir as metas, usei apenas esteiras”, relata Abibe. Já Daniela correu em 
diferentes cenários. “Uma só prova, disputada em vários lugares. Corri em 
Campos do Jordão, na praia, em São Paulo, em parques, Largo da Batata, e 
terminei no México”, relata.

golfe  

ABERTO NA BAHIA
As sócias Flávia Soubihe, Tatiana Levy, 
Monica Dantas e Letícia Mont’Serrat 
disputaram o primeiro Aberto 
Feminino do Terravista Golfe, em 
Trancoso, Bahia.
Mont’Serrat, capitã da modalidade, 
representou muito bem o Paulistano, 

ficando em primeiro lugar na 
categoria Net 0 a 14.9. Também 
foi destaque na categoria Scratch, 
classificando-se em segundo lugar. A 
diferença para a primeira colocada 
foi de apenas três tacadas, mesmo 
sendo a primeira vez que jogava 
no campo, contra todas as outras 
jogadoras de sua categoria, que 

já conheciam o espaço e todas as 
estratégias.
Considerado como um dos melhores 
campos do Brasil, o Terravista Golf 
conta com o famoso buraco 14 de 
Par 3, um cartão-postal do esporte. 
A competição contou com apoio da 
Travel Inn Pousadas, Tiro Certo e 
Woman to Be.

Golfe ganha número cada vez maior de praticantes entre as mulheres

Tania Abibe e Daniela Frizzo, 
amigas do tênis e da corrida
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palestra  

Lições da campanha no Japão, novidades nos 
treinamentos e projeções para o próximo ciclo 
olímpico. O head coach da natação brasileira nos Jogos 
Olímpicos, Felipe Domingues, realizou palestra para 
atletas e associados do Paulistano em setembro.

FELIPE DOMINGUES

Palestrante Felipe Domingues e Luis Ferrari, 
que conduziu o evento

Boate recebeu associados interessados em ouvir o profissional

Head coach da natação em Tóquio, Domingues 
detalhou a participação de brasileiros

Domingues, Ferrari e Mario Marone, 
técnico da natação do Paulistano

Palestra foi aberta para perguntas dos 
presentes, como Carlos Monteiro 

Marilia Andrade esclarece dúvidas com o treinador
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esportes  

O Paulistano organizou evento esportivo 
beneficente com objetivo de arrecadar 
cestas básicas ao movimento @oalefica, 
homenagem ao associado Alexandre 
Andrade Pereira

VIVA ALÊ

Foram disputadas duas modalidades, de acordo 
com a afinidade do associado pelas práticas 
esportivas. A piscina olímpica e a pista receberam 
baterias de biatlo, enquanto, no campo, amigos 
se reuniram para partida amistosa de futebol. 
O evento arrecadou cestas básicas, entregues à 
ONG Violeta Eliz.

64

Evento agregou amigos e associados de diferentes turmas

Família de Alexandre Andrade Pereira recebe 
placa em homenagem ao associado

Reunião no círculo central, momento de lembrança e reflexão

Amistoso de futebol no campo

Biatlo finalizado na pista de atletismo Sócios puderam participar 
de prova de revezamento
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Referência da 
arquitetura, 
obra de Paulo 
Mendes da 
Rocha e João 
Eduardo de 
Gennaro abriu 
as portas em 
outubro de 
1961

 
fotos Acervo Paulo Mendes da Rocha

Hoje aclamado como um dos mais relevantes arquitetos brasileiros de todos os 
tempos, Paulo Mendes da Rocha alcançou seu primeiro trabalho de destaque 
no Paulistano. A remodelação da sede do Clube começou em concurso de 

anteprojetos, lançado em edital publicado no jornal O Estado de São Paulo em 5 de 
janeiro de 1958. Os interessados em propor plano de melhorias tiveram 54 dias para 
apresentar seus projetos, julgados por duas comissões, uma de obras, interna, e outra 
de arquitetos, composta por Rino Levi, Plínio Croce e Rubens Carneiro Viana. Entre 24 
anteprojetos inscritos, o de Mendes da Rocha e seu colega, João Eduardo de Gennaro, 
foi o vencedor.
As obras do ginásio começaram no início de 1960. Estima-se que tenha consumido 3.500 
sacos de cimento, 220 toneladas de ferro, 1.880 m³ de concreto, 285 mil tijolos, 22 
mil azulejos e 800 m² de vidro. Todos os percalços de empreitada tão grandiosa foram 
vencidos em menos de dois anos e a cerimônia de inauguração aconteceu na noite de 26 
de outubro de 1961. Nos dias 27 e 28, competições esportivas de basquete es esgrima e 
uma série de festividades inauguraram de fato o espaço.
Um desenho único, com anel de concreto sustentado por pilares presos à marquise 
e cobertura de alumínio ligada a cabos de aço, chamou a atenção da sociedade. O 
inovador ginásio ainda recebeu o primeiro prêmio da VI Bienal Internacional de São 
Paulo, de 1961.

memória    

GINÁSIO ANTONIO  
PRADO JUNIOR 60 ANOS

Vista lateral do ginásio, com arredores ainda inacabados
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Construção do ginásio durou pouco mais de 1 ano e meio

Revitalização
Em poucos anos de existência, o Ginásio Antonio Prado Junior perdeu 
importante característica, com o fechamento de seu vão, no ponto de 
inflexão da cobertura. A prática esportiva era comprometida pelo vento, o 
que resultou na instalação de lonas. Com o tempo, foram substituídas por 
construções e salas.
Em 2017, o Paulistano buscou reaproximação com Paulo Mendes da Rocha, 
com a intenção de recuperar a qualidade arquitetônica da obra. Acertou-se, 
então o fechamento do ginásio com material transparente, que pode manter 
o conceito original, mas viabiliza climatização e tratamento acústico. Mendes 
da Rocha indicou o Escritório Paulistano de Arquitetura para o projeto, com 
responsabilidade técnica de Eduardo Colonelli.
Além da recuperação do vão da marquise, o Clube remodelará as áreas 
internas do ginásio. A quadra central será rodeada de modalidades esportivas, 
como ginásticas, artes marciais, esgrima e a piscina, já existente. As primeiras 
intervenções já ocorreram, com a demolição dos antigos vestiários. Logo, os 
espaços da Academia também estarão liberados para alterações.

Ginásio Antonio Prado Junior, ícone da arquitetura, será recuperado

Cerimônia de inauguração do ginásio 
em 26 de outubro de 1961

Festividades da abertura 
do ginásio, há 60 anos

Paulo Mendes da Rocha detalha o projeto na Bienal de 1961
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ouvidoria    

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. 

PRAZO DE TOLERÂNCIA NA 
BRINQUEDOTECA

Associado reclama da impossibilidade de entrar na 
Brinquedoteca com sua filha devido a atraso superior 
à tolerância do local. Pede uma solução para casos de 
crianças que saem às 17h20 do Recanto e reservam o 
horário das 17h na Brinquedoteca.

A Diretoria Social informa que, desde o início 
da pandemia, busca soluções que atendam 
às necessidades das crianças por diversão e 
entretenimento, mas de maneira segura. A 
Brinquedoteca, um espaço fechado, mantém a 
necessidade de agendamento, para controle  
de acesso.
Casos de ausência nos horários agendados são 
comuns, fato que resultou em adoção de tempo 
máximo de tolerância, antes da destinação da vaga 
a outra criança, em lista de espera. O tempo de 
tolerância sofreu alterações, chegando-se à escolha 
do período de 10 a 15 minutos, de maior aceitação 
entre os pais e responsáveis.
Sobre a questão específica, a Diretoria Social pede 
que os pais informem, no momento do agendamento, 
a necessidade por período maior de tolerância, para 
que haja tempo para o deslocamento do Recanto à 
Brinquedoteca. Dessa forma, a equipe deixará a vaga 
reservada, mesmo excedendo o prazo.
Além disso, visando atender também às crianças após 
as aulas do Recanto, o Paulistano abriu o horário das 
18h para agendamentos.

SINTOMAS GRIPAIS NAS  
DEPENDÊNCIAS DO CLUBE

Associada pede que o Clube instrua sócios que  
apresentem sintomas de gripes ou resfriados a não  
frequentar a Academia.

A Diretoria de Esportes informa que o associado é orientado, 
por meio de cartazes e mídias sociais, a não frequentar o 
Clube e consultar seu médico caso esteja com qualquer 
sintoma que possa indicar contaminação pela Covid-19.

APRECIAÇÕES À SAUNA

A Ouvidoria compartilha elogios de associados às saunas. Os 
funcionários estão à disposição para mostrar as instalações 
àqueles que desejarem conhecer o novo espaço, sempre 
respeitando os protocolos de circulação do local.

“Quero parabenizar pela modernização e estrutura, 
bem como contratação de terapeutas especializados, 
oferecendo agora mais opções de massagem para os 
sócios, o que achei muito bom. Antes só existiam dois tipos 
(shiatsu e relaxante) e agora há uma variedade, como 
massagens desportivas e outras.”

“Sou assíduo frequentador da sauna e gostaria de 
manifestar minha alegria com a reabertura e ao mesmo 
tempo cumprimentar pela qualidade das instalações.” 

“O ambiente está maravilhoso. Massagem, sauna e vapor 
excelentes. O serviço do Buddha é ótimo.”

“Estamos com um ótimo serviço no Buddha Spa.”

“Ficou muito boa a parceria com o Buddha Spa.”
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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: Alexandre Saad Feres Lima Pompeo
Diretora de Bares e Restaurantes: Maria Aparecida D’Auria Parra
Diretor de Informática: Carlos Alberto Herédia Pereira
Diretor de Marketing e Comunicação: Cláudio Monteiro da Costa
Diretor de Planejamento e Auditoria: Eduardo Magalhães Khouri
Diretor de Relações Institucionais: Marcelo Domingues de 
Oliveira Belleza
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
Alvaro Augusto Fonseca de Arruda (Presidente), Antonio De Franco 
Netto, Celso Laet de Toledo Cesar, Cezar Giuliano Netto, Edgard 
de Oliveira Santos Cardoso, Felício Borzani Neto, José de Arruda 
Silveira Filho, Luiz Augusto Garaldi de Almeida, Marcio Perez de 
Rezende, 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 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, 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 INFANTIL
Carolina de Meo Giglio Degrossi e Paula de Faro Passos

DEPARTAMENTO JUVENIL
Ana Lúcia Valente Doria e Fabia Cristina Andreatta de M. Pereira

DIRETORES PLANTONISTAS   
Fábio Eduardo Pimentel Pileggi, Francisco Montano Filho, Mario 
Carlos Ottobrini Costa e Newton Montini Júnior

ASSESSORES DA DIRETORIA
Administrativa: 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), 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), 
Marina de Toledo Cesar Tiezzi Bulgueroni (Recanto Infantil), Myriam 
Beatrice Fernandes (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 e Comunicação: Luis Leonardo Loconte Ferrari
Patrimônio: Cláudio Vieira de Campos Helu e Newton Montini 
Júnior
Relações Institucionais: Gilda Pasqua Barros de Almeida 
(Coordenadora da Chave do Coração) e Maria Cristina Iglesias 
Pacheco e Silva (Chave do Coração)
Social: Adriana Dalcin Braulio Lopes (Sunset), 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) e Paula Esteves Sant’Anna (Decoração)
Comissão de Suporte à Diretoria Social: Anna Maria Lucchesi 
Savelli, Geraldo Santamaria Filho e Rosana Porto Rebane 
Suprimentos: Maximiliano Nogueira Garcia
Sustentabilidade: Claudia Bello Severo Leite, Elisa Beatriz Homem de 
Mello, José Henrique Domingos Ruiz, José Onofre de Araujo Neto, 
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 Julia Kovács; 
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 Paulo Roberto Chiaparini; 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 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

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS
Antonio Carlos Vasconcellos Salem, Cesar Ciampolini Neto, José 
Eduardo Dias Soares, José Eugenio do Amaral Souza, José Luiz de 
Paula Eduardo e Ricardo Cavalcanti de Albuquerque

CONSELHEIROS VITALÍCIOS
Afonso Carlos Amaral Aranha, Alexandre Husni, Aloísio Lacerda 
Medeiros, Antonio Carlos Vasconcellos Salem, Antonio De Franco 
Netto, Antonio Francisco Paula Sousa, Carlos Alberto Salvatore 
Filho, Carlos Augusto de Albuquerque Maranhão, Carlos Augusto 
Neves, Carlos Gilberto Ciampaglia, Cássio de Mesquita Barros 
Júnior, Cesar Ciampolini Neto, César José Maria Ribeiro, Cezar 

Giuliano Netto, Cid Flaquer Scartezzini, Cid Flaquer Scartezzini 
Filho, 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, Flávio Pacheco e Silva, Gualberto E. Nogueira 
Filho, João Bozza Júnior, João Carlos da Silva Martins, João 
Ferreira de Mello, João Francisco de Barros Prisco Paraíso, 
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, Leonardo José F. Belfiore, Livio Amato, Luiz Augusto 
Casseb Nahuz, Luiz Augusto do Amaral, Luiz Augusto Garaldi 
de Almeida, Luiz Carlos da Silva Vieira, Luiz Fonseca de 
Souza Meirelles Filho, Luiz Henrique Tibiriçá Ramos, Marcelo 
Amendola Zaidan, Mario Carlos Ottobrini Costa, Nelson Silveira 
de Godoy, Omar Álvaro Orfaly, Otacílio de Carvalho Lopes 
Filho, Paulo Cesar Mario Movizzo, Paulo Iakowski Cirillo, Paulo 
Romanini Resstom, Paulo Sevciuc, Renato Vasconcellos de 
Arruda, Reynaldo Rizzo, Ricardo Cavalcanti de Albuquerque, 
Ricardo de Almeida Gomes Cardim, Roberto de Queiroz Telles 
Rudge, Roberto de Toledo Aguiar, Selma Maria Cortez Cardoso, 
Sérgio Samara, Sylas Ribeiro, Theodomiro Mario Losso, Vera 
Lúcia Spitzer Di Serio Costa e Walter Riccetti.

CONSELHEIROS
Adélène Virginia Lasalvia, Adriana de Magalhães Gouvêa, Adriana 
Silberberg, Aguinaldo Pedro Cassab, 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 Lima Pompeo, 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 Tibiriçá Ramos Filho, Carlos Benedetti Monteiro, Carlos 
Eduardo Ferro, Carlos Francisco Angulo Tucci, Carlos Henrique 
Braga, Celso Bueno Doria, Ciro Vinicius Sanghikian Tuttoilmondo, 
Claudia Fabiana Giacomazi, Claudia Regina Pereira Farina, 
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, Enrico Patriani Movizzo, Fábio de Castro Vasconcellos, 
Fábio Eduardo Pimentel Pileggi, Felício Borzani Neto, Fernando 
Alberto Fioretto, Fernando Fiori Chiocca, Fernando Hauptmann, 
Francisco Alberto Labronici Farina, Francisco Focaccia Neto, 
Francisco Henrique Alves Neto, Frederico José Costa Minhoto, 
Galba de Farias Couto, Gil Ferrari Bacos, Giselda Penteado Di 
Guglielmo, Guilherme José Killingsworth, Gustavo Gentil de 
Campos Vergueiro, Gustavo Lian Branco Martins, Gustavo 
Paschoal Silva Monteiro, Henrique Lanhoso de Siqueira, 
Horácio Tanze Filho, João Brasil Vita Junior, João Feliciano Neves 
Frizzo, João Florêncio de Salles Gomes, 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, Lucas Tolosa 
Jorge, Lucia Helena Guedes Paschoal, Luis Fernando Arrobas 
Martins, Luiz Carlos Antunes Corrêa, Luiz Otávio Nolasco de 
Almeida, Luiz Philippe de Assis Moura, Marcela Aranha Husni, 
Marcelo de Freitas Guimarães, Marcelo Domingues de Oliveira 
Belleza, Marcia Ferraz do Amaral, Marcio Kayatt, Marco Aurelio 
Furegati, Marcos Amendola Zaidan, Marcos Magno Vieira 
Gomes, Marcos Roberto Fuchs, Marcos Taunay Berrettini, Maria 
Aparecida D'Auria Parra, Maria Fernanda Mascigrande, Maria 
José Nascimento Corrêa, Marina de Toledo Cesar Tiezzi Bulgueroni, 
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, 
Oswaldo Negrini Coutinho, Otávio Augusto de Almeida Toledo, 
Patricia Maria Egydio Piza Fontes, Paula de Faro Passos, Paulo do 
Amaral Souza, Paulo Eduardo Valoura Vaz, Paulo Franco da Cunha, 
Paulo Roberto Chiaparini, Paulo Roberto Guazzelli de Freitas Pinto, 
Paulo Simões Junior, Rafael Brandão Martins, Renata Julianelli 
Arilho, Reynaldo Smith de Vasconcellos Neto, Ricardo Cassini, 
Ricardo Lorenzi Paiva de Carvalho, Ricardo Medina Losso, Ricardo 
Moraes Mendes Macedo, Richard Zatz, 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, Sérgio Benedito Bonadio, Sérgio de 
Mendonça Jeannetti, Silas Grassi, Silvia Cristina Macedo Gonçalves 
Lasalvia, Suzana Maria Valente Andersen, Sylas Kok Ribeiro, Sylvio 
Francisco Antunes Filho, Tatiana Borges de Godoy, Ulysses de 
Oliveira Gonçalves Junior, Virgílio de Natal Rosi, Vitor Benez Pegler, 
Viviany Sollitto, Walter Gobbato e Walter José de Brito Marini
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finanças    

Orç. Real Orç. Real Orç. Real

Institucional 39.331           46.428           (1.943)             (2.741)            37.388           43.688           
B&R 12.422           4.565             (16.425)           (9.651)            (4.003)            (5.087)            
Administrativa 3.672             1.705             (9.543)             (8.245)            (5.871)            (6.539)            
Cultural 3.563             2.196             (4.867)             (3.659)            (1.304)            (1.463)            
Esportes 3.253             2.854             (12.875)           (10.068)         (9.622)            (7.214)            
Mkt e Com. 923                136                (1.642)             (1.189)            (720)               (1.054)            
Secretaria 170                34                   (1.280)             (1.006)            (1.111)            (972)               
Social 139                20                   (1.511)             (899)               (1.372)            (880)               
Relações Institucionais 15                   9                     (56)                   (20)                 (41)                 (11)                 
Patrimônio -                 -                 (3.634)             (3.334)            (3.634)            (3.334)            
Financeira -                 -                 (2.605)             (2.026)            (2.605)            (2.026)            
Informática -                 -                 (2.524)             (2.272)            (2.524)            (2.272)            
Suprimentos -                 -                 (1.391)             (1.186)            (1.391)            (1.186)            
Sustentabilidade -                 -                 (269)                 (112)               (269)               (112)               

RESULTADO * 63.487           57.947           (60.567)           (46.407)         2.921             11.539           
* Resultado Antes da Depreciação

RESULTADO ACUMULADO  JANEIRO/21 à MAIO/21 - (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
Demetrios Ribeiro 

CRC 1 SP 292104/O-6

Controller
Roberto Suzuki

. .
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               finanças

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 35.735 31.232 Fornecedores 4.822 5.421
Contas a receber  6.580 5.789 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 9.987 7.919
Estoques 2.165 1.825 Obrigações fiscais e tributárias 448 715
Créditos diversos 177 354 Débitos Programas de Incentivos 6.353 7.761
Outros ativos circulantes 3.935 3.418 Adiantamentos de associados 307 476

48.592 42.618 Parcelamentos Federais 282 276
Projetos vinculados - Imobilizados 455 4.079
Outras contas a pagar 307 306
Outros passivos circulantes 85 71

NÃO CIRCULANTE 23.046 27.024
Depósitos Judiciais 4.877 4.774 NÃO CIRCULANTE
Outros ativos não circulantes 566 592 Provisão para contingências 3.710 3.410

5.443 5.366 Parcelamentos federais 2.245 2.405
Outras contas a pagar 6.312 6.578
Prov. Tributos contestados judicialmente 3.938 3.785         

Imobilizado 227.140 218.582 16.205 16.178
Imobilizado Vinculado 455 4.079 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Intangível 1.145 1.898 Patrimônio social 135.142 129.449

228.740 224.559 Reservas de reavaliação 51.846 51.724
Ajuste de avaliação patrimonial 45.552 45.552
Superávit do exercício 10.984 2.616

243.524 229.341

TOTAL DO ATIVO 282.775    272.543    TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 282.775    272.543    

BALANÇO PATRIMONIAL  (em R$ mil)
31/08/21 31/12/20 31/08/21 31/12/20

Demonstração de Resultado                                          

(em R$/Mil)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Total

RECEITAS  (a) 11.740 14.327 9.705 11.971 10.202 10.394 12.234 12.979 93.553

RECEITAS P/ MANUT E INVEST 7.246 7.420 7.347 7.282 7.244 7.299 7.377 7.489 58.705

RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS 1.155 1.587 261 246 1.340 1.470 2.003 2.628 10.690

RECEITAS DE ATIVIDADES 825 836 934 323 323 398 429 1.004 5.073

OUTRAS RECEITAS 315 472 527 438 464 569 840 580 4.204

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 1.644 3.473 51 3.535 740 109 988 654 11.194

RECEITAS FINANCEIRAS 21 38 52 56 63 75 71 92 467

RECEITAS PATRIMONIAIS 534 501 534 92 29 473 524 533 3.220

DESPESAS  (b) -8.865 -9.836 -9.226 -8.780 -9.701 -9.884 -9.549 -11.467 -77.308

PESSOAL -5.461 -6.152 -5.530 -6.114 -6.030 -5.610 -5.461 -6.036 -46.395

SERVIÇOS DE TERCEIROS -1.363 -1.393 -1.596 -1.247 -1.395 -1.255 -1.212 -1.763 -11.224

PRODUTOS DE B&R -729 -986 -313 -365 -891 -941 -1.171 -1.445 -6.841

MATERIAIS DIVERSOS -452 -523 -394 -338 -580 -878 -713 -893 -4.771

SERVIÇOS COMPARTILHADOS -568 -530 -538 -538 -526 -544 -558 -569 -4.371

SERVIÇOS PÚBLICOS -417 -347 -540 -368 -433 -550 -529 -692 -3.876

LOCAÇÕES -59 -114 -115 -77 -102 -138 -143 -141 -889

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 184 209 -200 267 256 32 237 73 1.058

RESULTADO (a+b) * 2.875 4.491 479 3.191 501 510 2.685 1.512 16.245

* RESULTADO ANTES DA DEPRECIAÇÃO

o
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ACS AUTOMAÇÃO CONTROLES E SISTEMAS 
INDUSTRIAIS LTDA

54.999.438/0001-16 Aditivo: prorrogação de prazo e alteração de valor de  monitoramento de energia 
(FOLLOW ENERGY)

R$ 2.392,14 mensais 31/7/21 a 31/7/22

ADVWG INFORMÁTICA LTDA 10.752.099/0001-31 Aditivo: Alteração de valor e prorrogação de prazo referente à responsabilidade 
pela operacionalização da Sala Jovem

R$ 17.500,00 mensais 31/7/21 a 31/7/22

AF TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 22.161.817/00001-84 Cabeamento e lançamento de Link de 10 Giga – OM3 Cabeamento Cat 6 A – 
Furukawa 10 giga – Cat 6 A com fornecimento de material no Ginásio Antonio 
Prado Junior

R$ 17.420,45 global 22/7/21 a 6/8/21

ANDERSON BARBOSA GOMES - MEI 24.222.115/0001-99 Aulas para o curso de Street Dance para os alunos do período integral do G4 e G5 
do Recanto Infantil do CAP

R$ 600,00 mensais 16/8/21 a 16/8/23

ANNA GRIMALDI CORTAZZIO MEI 27.792.773/0001-04 Restauração de 11 quadros da Galeria de Presidentes do Clube R$ 2.454,55 global 9/8/21 a 9/2/22

ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO - ASA 62.272.497/0001-54 Aditivo: prorrogação de prazo para reserva de vaga em creche com o direito à 
utilização de sete berços para filhos de empregados do contratante, com idade de 
0 a 6 meses

Conforme tabela 31/12/20 a 31/12/21

DANIEL GROBMAN MACHADO 26.176.765/0001-70 Apresentação de Meditação Guiada, com uma aula para associados do Clube, no 
dia 17 de agosto

R$ 300,00 global 14/7/21 a 17/8/21

DEMOLIDORA SÃO BENTO LTDA 55.827.604/0001-06 Aditivo: prorrogação de prazo de demolição total do Ginásio Antonio Prado 
Júnior, nos vestiários e banheiros, demolição total das alvenarias internas, piso e 
contrapiso, remoção de todo o revestimento das alvenarias que irão permanecer 
no local

24/7/21 a 24/10/21

ENDERSON JOSE RODRIGUES MEI 17.448.674/0001-56 Aditivo: prorrogação de prazo de DJ animador para eventos do Departamento de 
Esportes

R$ 3.200,00 mensais 31/5/21 a 30/4/22

EPOM CULTURAL – ESPETÁCULOS MUSICAIS LTDA 33.387.675/0001-94 Apresentação do show Altemar Dutra Canta Sinatra com a participação da SP POPS 
Symphonic Band, composta por 17 músicos, em evento realizado no Auditório, no 
dia 30 de setembro de 2021 às 20h30

R$ 28.000,00 global 2/9/21 a 30/9/21

EQUIPE LIONS LAZER E RECREAÇÃO LTDA 23.588.317/0001-96 Aditivo: alteração no planejamento e na forma de pagamento referente aos 
serviços de recreação e monitoria infantil em agosto na Brinquedoteca

R$ 6.096,00  
referente ao período

1º/8/21 a 16/8/21

FREDERICO TAVARES BASTOS BARBOSA MEI 36.922.480/0001-95 Cursos, palestras e orientações a respeito de técnicas de redação R$ 400,00 por aula 2/8/21 a 27/9/21

HELIO HORTA JUNIOR MEI 20.922.447/0001-25 Aditivo: prorrogação  do prazo a título de comodato sem ônus, de uma unidade do 
equipamento de Vending Machine de pipoca

15/7/21 a 15/7/23

JAIME B. IDIOMAS EIRELI 34.177.715/0001-36 Aditivo: inclusão do curso de inglês para alunos do G2 ao G5, no período integral, 
do Recanto Infantil

R$ 18.000,00 mensais 16/8/21 a 31/12/21

JOSE AUTENIO VIEIRA DA SILVA 22.778.758/0001-98 Serviço de instalação de 456 m² de piso ecológico peso livre EVOLUTION 1x1x15 do 
fornecedor Aubicon, para a Academia

R$ 8.100,00 global 2/8/21 a 2/10/21

KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA

49.557.960/0001-46 Locação de uma impressora 3D da marca SETHI3D,  modelo S3X R$ 645,00 mensais 1º/8/21 a 1º/8/24

LABORTECHNIC TECNOLOGIA LTDA-EPP 67.731.828/0001-90 Coleta, análises laboratoriais, visita semanal e responsabilidade técnica perante a 
Vigilância Sanitária e o Conselho Regional de Química

R$ 6.150,00 mensais 1º/8/21 a 1º/8/22

LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 47.089.438/0001-51 Aditivo: prorrogação de prazo de construção de duas quadras de tênis em piso 
asfáltico com dimensões de 17,41 x 31,70 e 19,03 x 30,25 totalizando 1.127,54 
m² executadas sobre laje com fornecimento de material e mão de obra no 6º 
pavimento do Prédio Novo

20/8/21 a 20/10/21

LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.  
E SENIOR SISTEMAS S.A.

50.583.426/0001-93 Aditivo: implantação e licenciamento da modalidade SaaS (Software as a Service) 
do módulo APP Marcação do Ponto – 180 colaboradores, no sistema Gestão de 
Pessoas

R$ 9.228,56 único de 
implantação e passa 
a mensalidade p/ R$ 
14.091,55

28/5/21 a 27/5/24

M & M SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E  
LIMPEZA LTDA

09.249.701/0001-33 Aditivo: prorrogação de prazo dos serviços gerais de limpeza de diversas áreas do 
contratante

28/2/22 a 31/5/22

MEDICAL TEST BRASIL EQUIPAMENTOS E  
SERVIÇOS LTDA

38.002.968/0001-20 Realização de testes de Covid-19 Antígeno aos associados, empregados e 
prestadores de serviços no evento-teste, realizado nos dias 5 e 6/8/2021 na 
garagem e Boate do Paulistano

R$ 5.017,00 global 27/7/21 a 6/8/21

MEDICAL TEST BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
LTDA

38.002.968/0001-20 Aditivo: realização de retestagem de Covid-19 Antígeno aos associados, 
empregados e prestadores de serviços no evento-teste nos dias 12 e 13/8/2021, 
referente ao evento realizado dia 6/8/2021 na Boate

R$ 2.200,00 global 6/8/21 a 13/8/21

MIF MÓVEIS PLANEJADOS LTDA 64.098.395/0001-90 Prestação de serviço com fornecimento e instalação de portas, balcões e armários 
de madeira para Academia, do 5º andar da Sede Social

R$ 89.000,00 global 19/7/21 a 19/9/21

MILLENIUM FINE ARTS SERVIÇOS E  
TRANSPORTES LTDA

04.526.924/0001-87 Coleta, embalagem e transporte de medalhas, troféus, quadros e obras de 
arte que se encontram no Centro Pró-Memória no Prédio Novo e passarão a 
permanecer em novo local no Ginásio Antonio Prado Júnior

R$ 32.886,12 global 29/7/21 a 13/8/21

NEW SURFACE LOGÍSTICA 15.558.437/0001-12 Catalogação e higienização de medalhas, troféus, quadros e obras de arte que se 
encontram no Centro Pró-Memória no Prédio Novo e passarão a permanecer em 
novo local no Ginásio Antonio Prado Júnior

R$ 31.328,68 global 29/7/21 a 13/8/21

OFFICE FLEX FORROS MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA 02.281.745/0001-00 Aditivo: prorrogação de prazo de serviços de forro de gesso na Academia 30/12/20 a 31/10/21

ÓPERA AZUL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 11.251.066/0001-70 Apresentação musical no evento Ópera e Mozart, com o tenor Rubens Medina e 
convidados da Ópera de São Paulo (dois tenores e um pianista), no dia 25/8/2021, 
no Auditório do Paulistano

R$ 10.500,00 global 20/8/21 a 25/8/21

P. BAROUKH  PRODUÇÕES ME 05.087.187/0001-26 Show do Tony Gordon, no dia 6 de agosto R$ 5.250,00 global 29/7/21 a 6/8/21

PLINIO JOSE FREIRE GOMES 19.563.448/0001-41 Realização de palestras em evento sobre História da Arte, com  Plinio Freire, nos 
dias 7 e 21 de agosto e 14 e 18 de setembro, no Auditório do Paulistano

R$ 1.500,00 por 
apresentação

12/6/21 a 18/9/21

PRENDAS MINHAS CURSOS E OFICINAS LTDA 16.937.420.0001-39 Três atividades infantis no campo de futebol do Paulistano R$ 2.500,00 global 2/8/21 a 7/8/21

SARA TIMOXENCO TOGNETTI ME 30.372.926/0001-79 Aditivo:  prorrogação de prazo de assessoria nutricional aos atletas de diversas 
modalidades do Departamento de Esportes

R$ 1.755,00 mensais 1º/5/21 a 30/4/22

SKYTEF SOLUÇÕES EM CAPTURA DE  
TRANSAÇÕES LTDA

04.988.631/0001-11 Aditivo: prorrogação de prazo e formalização de atualização de preço já reajustado 
referente a licenciamento do app POS, integrado para leitura de cartão magnético, 
smart card e mifare

R$ 492,33 mensais 25/9/21 a 25/3/23

SPORT FOR YOU EIRELI 26.366.370/0001-30 Aditivo: prorrogação de prazo referente à Exploração Comercial e Uso de Nome e 
Imagem de Técnico de Aulas de Polo

R$ 2.500,00 mensais 30/6/21 a 30/4/22

SYSTEMROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS  EM 
SISTEMAS DE SEGURANÇA EM INCÊNDIO LTDA

09.463.619/0001-99 Implantação do sistema de detecção de incêndio com fornecimento de material na 
cobertura do 5º pavimento

R$ 42.000,00 global 17/8/21 a 17/12/21

THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 90.347.840/0003-80 Aditivo: adição de manutenção de dois elevadores, totalizando nove máquinas R$ 4.380,00 mensais 1º/9/21 a 31/8/22

VITAMINAWEB SERVIÇOS E PROJETOS DE 
INFORMÁTICA LTDA

10.254.660/0001-52 Aditivo: prorrogação de prazo do Contrato de Manutenção do Portal de Serviços, 
Website, APP CAP, Serviços Camada SOA, Banco de Dados e outros sistemas do 
CAP (contratante)

R$ 7.553,70 mensais 31/9/20 a 31/10/22
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classificados    

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

PREDINHO COMERCIAL
Projeto Paulo Mendes da Rocha

5 andares – 700 m2 úteis
Obra de Arte!!!

Com ou sem inquilino.
Miguel Sérgio Valle

Fone/WhatsApp (11) 99975-3941
miguelvalle@uol.com.br

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

25 ANOS NO MERCADO 
LOJA FÍSICA – BROOKLIN SP

Felipe Spina (11) 96845-6360

JARDINS – OPORTUNIDADE!!!
4 suítes + escritório,
3 vagas demarcadas.

R$ 2.400.000,00
Miguel Sérgio Valle

Fone/WhatsApp (11) 99975-3941
miguelvalle@uol.com.br

ALTÍSSIMO PADRÃO
Em frente ao Clube...  

vista cinematográfica!!!
Miguel Sérgio Valle

Fone/WhatsApp (11) 99975-3941
miguelvalle@uol.com.br

CASA COMERCIAL
Paulista x Angélica x  

Consolação x Rebouças
600 m2 de construção – 700 m2 terreno

20 salas – 7 banheiros 
10 vagas p/ carros

Miguel Sérgio Valle
Fone/WhatsApp (11) 99975-3941

miguelvalle@uol.com.br

PRÉDIO COMERCIAL 
MONOUSUÁRIO
Alugo ou Vendo

Novo – 2.700 m2 úteis.
Sena Madureira próximo ao Ibirapuera.

Miguel Sérgio Valle
Fone/WhatsApp (11) 99975-3941

miguelvalle@uol.com.br

PROCURANDO APARTAMENTOS???
Temos excelentes apartamentos  

nos Jardins...
Vários próximos ao Clube!!!

Miguel Sérgio Valle
Fone/WhatsApp (11) 99975-3941

miguelvalle@uol.com.br

ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS!!!
Quer vender ou alugar  

seu apartamento???
Procuro apartamentos nos 

 Jardins p/ venda ou locação.
Miguel Sérgio Valle

Fone/WhatsApp (11) 99975-3941
miguelvalle@uol.com.br

LOFT – ALTO PADRÃO – INCRÍVEL!!! 
Maravilhosamente decorado  

e equipado!!!
80 m2 – próximo ao Clube

Pacote locação: 10 mil reais/mês
Miguel Sérgio Valle

Fone/WhatsApp (11) 99975-3941
miguelvalle@uol.com.br

LOCAÇÃO – ALTÍSSIMO PADRÃO
Espetacularmente mobiliado  

e equipado.
370 m2 – 4 suítes – 4 vagas.
Prédio novo e sofisticado.

Miguel Sérgio Valle
Fone/WhatsApp (11) 99975-3941

miguelvalle@uol.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 
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COBERTURA PENTHOUSE
JD. AMÉRICA – Parte Plana

600 m², 4 Suítes, 3 Vgs., 2 Terraços.
Novo Preço – Oportunidade
R$ 9.990.000 (Ref. CO0015)

Domingos Huertas/Luciane Maciel
DH JARDINS (11) 95530-0020

COBERTURA CHARMOSA
JD. PAULISTA – Próx. R. Caconde
268 m², 4 Dorms., 2 Vgs., Terraço

Piscina, Deck, Churrasqueira.
R$ 3.900.000 (Ref. CO0020)

Domingos Huertas/Luciane Maciel   
DH JARDINS (11) 95530-0020

JD. AMÉRICA – Próx. R. Oscar Freire
Alto Padrão – Planta Versátil

204 m², 3 Dorms., 1 Suíte, 2 Vgs.
Excelente edifício 

R$ 2.650.000 (Ref. AP0495)
Domingos Huertas/Luciane Maciel

DH JARDINS (11) 95530-0020

JD. AMÉRICA – Oportunidade!
Parte Plana – Só R$ 9.230/m²

260 m², 1 Suíte, 2 Vgs., Terraço,
Janelas, Piso-Teto na sala.

R$ 2.400.000 (Ref. AP0463)
Domingos Huertas/Luciane Maciel

DH JARDINS (11) 95530-0020 

BARÃO DE CAPANEMA – 250  m2   
Fora área da feira

3 dts., 1 suíte, 2 vgs.
Vista livre – janelões – ótima planta.

R$ 3.800.000 (Ref. 74029)
www.cheznousimoveis.com.br

contato@cheznousimoveis.com.br
Tony (11) 98174 5675

Creci 75133

COB. DÚPLEX – 268 m2 – PRÓX. CAP
3 dts./1 suíte, 2/3 vgs., vista livre.

Piscina, deck, lareira, espaço gourmet.
R$ 3.800.000 (Ref. 73.974)

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

Tony (11) 98174 5675 
Creci 75133

CONSULTÓRIO MÉDICO
Dr. Elie L. B. Calfat
Psiquiatria Geral.

Psicoterapia.
Cremesp 87751

RQE 34219
Av. Jamaris, 889 Moema

Whatspp  
(11) 97157-5391 / 5053-5020

JD. AMÉRICA – LINDENBERG 
Próx. à R. Oscar Freire 

263 m², 4 sts., 4 salas, liv. travertino 
italiano, pé direito duplo, ar-cond., coz. 

completa, 3 vgs, ger. e fit.  
R$ 4.260.000,00 

Carbinato  
(11) 99468-6562

CASA JARDIM ACAPULCO GUARUJÁ 
600 m² de área: 6 suítes/sala  

com pé direito duplo/piscina aquecida/
gourmet, lareira e mobiliada. 

Danielle Fantato  
WhatsApp (11) 96520-3034

PACAEMBU 
Linda casa, 565 m², 5 dorms., 4 vgs.
Construção incrível pertenceu aos  

sócios Melanie e Thomaz Farkas  
(Fotóptica). Maravilhosa planta,  

integrada. Arqt. de Jorge Wilheim.
Paulo Amado. Creci 157834
https://api.whatsapp.com/

send?phone=5511954950113

ALAMEDA LORENA
Entre Casa Branca e Peixoto Gomide

Alto padrão.
3 dorms., 1 garagem, ensolarado,  

andar alto, área total 250 m2.
R$1.900.000,00.

André WhatsApp (11) 99612-6320

 >>>  anuncie  
11 3065-2065

VENHA INVESTIR EM  
PORTUGAL E TENHA  

TRANQUILIDADE E SEGURANÇA
Visa Gold o espera!

A Living4u o auxiliará com excelência. 
Adriana Santos  

351 913 898 914 / 915 681 281
adrianasantos@living4u.pt

WWW.LIVING4U.PT

APG HARMONIZAÇÃO FACIAL
Botox – Preenchimento

R. Funchal, 263 – Vila Olímpia
Dra. Ana Paola Gregori CRO-SP 94753

WhatsApp (11) 93223-9559
Instagram dra.anapaolagregori

www.apgodontologia.com.br

COMPRO OU ALUGO APTO.
Al. Lorena, 1.057

Pago à vista.
VENDO ótimo apto. Al. Casa Branca
Dallila (11) 99952-5377 / 3081-5107
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Para saber mais, use o 
leitor de QR Code

Gosta de fotografar? Participe de nossa campanha Paulistano em Foco. 
Marque nossa conta do Instagram em sua publicação, envie sua foto no 
direct ou e-mail para comunicacao@paulistano.org.br.

A sua foto pode estar nas redes sociais 
do Clube. Confira imagens escolhidas e 
publicadas nas últimas semanas

Participação de Gustavo Fló

charge

Participação de Ju Haddad

Participação de Raphael Arruda 
Botelho Lenguasco

Participação de Romi Rudge Ramos
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