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FILHO ATIVO ou 
APLICATIVO?



E d i t o r i a l

C hegamos ao fim de 2017, um ano que 
trazia perspectivas preocupantes, e a 
boa notícia é que saímos mais fortes 

do que quando entramos. Os obstáculos 
se impuseram, mas, com disposição, com-
prometimento e criatividade, conseguimos 
superá-los, ou caminhamos nessa direção.

E para comemorar o fechamento 
de um ciclo – a primeira metade da nossa 
gestão, vale frisar –, apresentamos mais um 
número da nossa tradicional revista, que foi 
totalmente repaginada. Ainda mais moderna 
e vibrante, com projeto gráfico alinhado à 
nova identidade visual do Clube, esta revista 
garante informação combinada com entrete-
nimento.

O destaque da 41ª edição você sabe 
bem: os 80 anos do Nosso Paraíso. Graças 
a um grupo de visionários, temos, hoje, à 
nossa disposição, este local formidável e – 
todos os leitores hão de concordar – ini-
gualável. Existe, aqui, uma das maiores bio-
diversidades de fauna silvestre da cidade 
de São Paulo. Nossa flora é absolutamente 
exuberante. Opções de lazer não faltam. E 
tudo isso vem permeado por valores fortes, 
sendo a unidade familiar o centro de todos eles.

Confira, nas páginas a seguir, a co-
bertura do evento que marcou esse aniver-
sário tão importante. A festa contou com o 
talento e a energia de Tiago Abravanel.
Relembre os melhores momentos e divirta-se.
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DEZEMBRO E JANEIRO

ACANTONAMENTO

MESTRE CUCA

TEATRO DE NATAL

15.12

16.12

17.12

FEIJOADA17.12

MISSA DE NATAL17.12

II PROVA TREINO DE 
ADESTRAMENTO

17.12

FESTA DE RÉVEILLON31.12

CLÍNICA DE LUTAS

CLÍNICA DE NATAÇÃO

CLÍNICA DE FUTEBOL

CLÍNICA DE TÊNIS 

CLÍNICA DE VOLTEIO E
EQUITAÇÃO

CLÍNICA DE GOLFE

CLÍNICA DE VELA

08 a 12.01

15 a 19.01

25 a 28.01

23 a 27.01

23 a 26.01



A n t e n a
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O s quatro apartamentos da Sede 
Campestre estão como novos! 
Vamos às mudanças: telhado e 

forro de gesso refeitos, aquecedor de 
gás instalado no lado de fora, piso lami-
nado colocado (chega de carpete!), box 
de banheiro trocado, camas, colchões e 
televisões novas. 

Que tal ver tudo de perto? Alugue 
uma acomodação e viva a experiência 
de pernoitar no Clube de Campo! A 
natureza será sua anfitriã...

EM PROL DOS
COLABORADORES
Recentemente, o Clube concluiu 

outras obras importantes, e os benefi-
ciados são os colaboradores! Trata-se de 
quatro vestiários – dois (um masculino 
e um feminino) localizados perto da 
Portaria Social, e dois (um masculino e 
um feminino) próximos à Portaria de 
Serviços. “Agora, eles podem usufruir de 
mais conforto, privacidade e segurança”, 
afirma Manuel Lotufo, Diretor Adjun-
to de Patrimônio. Não para por aí. O 
segundo refeitório, situado nos arredo-
res do Departamento de Paisagismo, 
foi totalmente reformado e ampliado. 
Comprove as melhorias!

SEDE
CAMPESTRE
AINDA MELHOR
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Por dentro das acomodações

cinco hóspedes, assim como o Chalé, que 
conta com estrutura de cozinha, incluin-
do fogão e lareira. As instalações têm TV 
a cabo, frigobar, micro-ondas e wi-fi.

As reservas devem ser realizadas na Sede 
Central ou via telefone, mediante depósito. 

Para mais informações, contate
11 5923-5853 ou 11 5923-5854.

O Clube de Campo de São Paulo 
possui 20 acomodações disponí-
veis para seus sócios e depen-

dentes, que, de acordo com o número 
de pessoas, podem optar por se hos-
pedar na Sede Campestre, no Tren-
zinho ou nos Chalés – esses últimos, 
com a opção de reserva pelo período 
de três meses. Os Novos Apartamen-
tos e o Trenzinho recebem até quatro 
pessoas. Com quartos conjugados, a Sede 
Campestre abriga confortavelmente até 



G a s t r o n o m i a

S eu filho é do tipo que torce o 
nariz e franze a testa só de ver 
vegetais? Se for o caso, o Clu-

be foi atrás de uma solução simples 
e yummy. Honey mustard, já ouviu 
falar? O tempero especial vai muito 
bem com hortaliças e legumes, e o gos-
tinho adocicado promete agradar até 
aos paladares mais resistentes. A ideia 
de oferecer esse condimento partiu de 
Julio Xavier da Silveira, Diretor Social 
e amante da boa gastronomia. “Li um 
estudo sobre o problema da obesidade em 
crianças americanas, e eles conseguiram 
resolver em parte acrescentando honey mus-
tard às saladas. Transportando esse fato 
para nossa realidade, podemos incentivar 
nossas crianças e nossos jovens a ter uma 
alimentação mais saudável”, pondera. Os 
amigos Caio Santos, 15 anos, e Pedro 
Barreto, 14, adoram esportes – futebol 
e vela são os preferidos –, mas prefe-
rem manter distância de alface, tomate 
e afins. Quem sabe eles não mudem 
de hábitos com a tal honey mustard?! 
Curiosos eles ficaram, pode acreditar!

0 8

Maria Helena Leme da 
Fonseca queria aprender a 
fazer a sopa de cebola de 
que o marido, Geraldo Borba, 
tanto gosta. Foi assim que tudo come-
çou... No sábado 5 de agosto, a cozinha 
do Clube virou palco de um projeto pi-
loto , o  “Você, Chef” – ideia do departa-
mento de marketing. Dez sócios apren-
deram a preparar, com os mestres-cucas 
Francisco Josemar e João Batista, três 
sopas: abóbora com gengibre, tomate e, 
claro, cebola, a preferida do Presiden-
te! No fim, todos levaram certificado, 
com a receita impressa, e um chape-
lão. “Foi muito gostoso. Conhecemos três 
receitas ótimas e ainda nos divertimos”, 
resume a Primeira-Dama. Deu mesmo 
tão certo que a segunda edição do
programa já rolou. No sábado 9 de
setembro, nove sócios se reuniram en-
tre panelas para fazer risoto! Os pratos 
da vez foram: risoto de camarão, de 
funghi e de aspargos. Hummmm! E vem 
mais novidade por aí. Fique atento aos ca-
nais de comunicação – as vagas são limita-
das! – e delicie-se com a arte da culinária!

Você, Chef - 
que tal?

SALADA
DE UM JEITO
NOVO
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M e i o  A m b i e n t e

POR DENTRO DA
GUARAPIRANGA

G raças ao projeto Expedição Mananciais, em parceria com a Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul (USCS), o eco-esportista Dan Robson e 
a empresa ProMinent, a água da Guarapiranga vem sendo analisada. Os 

dados obtidos buscam promover e incentivar a criação de políticas públicas para
a preservação do reservatório e melhora da qualidade de vida de boa parte da
população paulista.  Foi realizado um laudo técnico referente à água que circunda 
a área do Clube de Campo. Veja alguns parâmetros:

Temperatura da água: em 2017, ficou 
pelo menos 5ºC mais baixa em relação 
a 2016; porém, manteve-se na média 
de 2015. São níveis adequados para a 
dissolução do oxigênio, um dos prin-
cipais indicadores da possibilidade de 
vida na água. 

Potencial de hidrogênio (pH): Potencial 
de hidrogênio (pH): em 2015, estava 
mais próximo da neutralidade; em 
2016, da alcalinidade; em 2017, da 
acidez. Apesar disso, os níveis se man-
têm dentro do estabelecido por lei. A 
acidificação se deve aos processos de 
decomposição de materiais.

Oxigênio dissolvido: houve diminuição 
significativa em cada ponto na compa-
ração com 2015 e 2016. Isso revela que 
existem microrganismos consumindo 
esse gás para decompor o excesso de 
matéria orgânica.

Resíduos sólidos: em relação a 2015 e 
2016, verificou-se aumento na quanti-
dade em 36 dos 52 pontos analisados. 

É hora de saber tudo sobre a qualidade da água da represa que 
margeia o Clube

O resultado indica intensa ocupação 
ou chegada desses resíduos por cór-
regos que compõem o reservatório, 
entre outros fatores.

Conclusão do estudo
Índice de Qualidade da

Água nos 52 pontos analisados:

12 pontos – Bom
30 pontos – Regular

9 pontos – Ruim
1 ponto – Péssimo

Foram considerados os parâmetros
da Resolução Conama 357/05, que 
estabelece a classificação das águas. O 
Reservatório Guarapiranga está enqua-
drado em águas doces de classe 2.

Laudo técnico – Expedição Mananciais 
2017 – Reservatório Guarapiranga. 
Responsável técnica: Profa. Marta
Angela Marcondes. Agosto 2017.
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Que tal pernoitar no Clube e estender o lazer por todo o fim de semana?

S ão tantas as 
atividades 
disponíveis no 

Clube de Campo que 
os sócios podem ficar 
com aquela impressão 
de que apenas um dia 
não é suficiente para 
aproveitar a estrutura 
completa às margens 
da Guarapiranga. 
Então, por que não 

pernoitar aqui num fim de semana, 
nos dias de folga ou naquelas mereci-
das férias?

“Nós adoramos dormir no Clube, 
principalmente as crianças. É uma sensa-
ção de ter viajado no fim de semana. Real-
mente recarregamos a bateria!”, conta 
a publicitária Ana Paula de Andrade, 
sócia há cerca de dois anos. Sua famí-
lia aproveita datas comemorativas e 
eventos no Clube para pernoitar no 
local a cada 30 ou 45 dias. Às vezes, 
eles simplesmente combinam com 
uma turma de amigos para curtir a 
natureza e o ambiente agradável em 
boa companhia.

“Gostamos de jantar no Restaurante 
Central. As crianças ficam livres, brincan-
do até mais tarde, e é muito fácil e rápido 

chegar ao Chalé”, comenta Ana Paula, 
que também destaca o privilégio de 
acordar no Clube. “Sem o estresse de São 
Paulo, gostamos de tomar café da manhã 
juntos. É um momento especial em família, 
antes de todos irem para suas atividades.”

Na maior parte das vezes, sua fa-
mília costuma ficar no Trenzinho, que 
acomoda bem o casal e seus três filhos: 
Theo, 12 anos, Felipe, 11, e Helena, 
10. “Tem tudo que precisamos. O serviço 
de arrumação e limpeza é uma facilidade. 
Depois dessa última reforma, o Trenzinho 
ficou muito mais confortável, com novas 
camas, piso e TV”, afirma Ana Paula.
“Acabamos ficando pouco tempo no apar-
tamento. Queremos aproveitar ao máximo 
tudo!”, completa.

E as atividades são muitas e varia-
das para a família ativa de Ana Paula. 
Ela aproveita a academia. Já sua filha, 
Helena, tem feito aulas de volteio. O 
marido, Fernando Ribeiro, começou 
a praticar tênis. Eles também dispõem 
de uma lancha para aproveitar as ati-
vidades náuticas. “As crianças estão no 
futebol. Acabamos formando uma turma 
muito especial de amigos com filhos nesse 
esporte. Isso nos uniu e ficamos até antis-
sociais para compromissos fora do Clube!”, 
confessa Ana Paula.

DIVERSÃO
PROLONGADA
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S o c i a l

Relembre os últimos eventos do Clube e reviva as emoções

FESTEJAR É PRECISO!

PRIMAVERA MUSICAL,
sábado 2 de setembro.

A Sala de Cinema foi palco de 
mais um concerto irretocável. 
Svetlana Tereshkova e José 
Mauro Peixoto – ela no violino, 
ele no piano – executaram 
obras de Beethoven, Saint-
Saëns  e  Mozar t -Kreisler . 
Heloisa Meirelles e Darrin C. 
Miling – violoncelo e trombone 
baixo,  respectivamente – 
apresentaram peças de Bach, 
Shostakovich e Verhelst, entre 
outros mestres.

SHOW DE TALENTO,
sábado 6 de maio.

No ambiente amigável do Departamento 
de Tênis, a turma talentosa do Clube 
Musical envolveu cerca de 120 amigos 
interpretando, de um jeito todo especial, 
alguns sucessos dos Beatles. A noite 
em homenagem aos meninos de 
Liverpool ficou ainda mais gostosa 
com o bufê de massas preparado por 
Carlos Campineiro, Francisco Josemar e 
equipe.

APRESENTAÇÃO DA
BIG BAND, domingo 21 de maio.

A tarde chuvosa e vazia ganhou cor 
e movimento graças à apresentação 
da banda grande e tão querida no 
Restaurante Central. As cantoras do 
Clube também marcaram presença no 
palco e abrilhantaram o evento: Angela 
Sigaud, Elza Raia, Leticia Themudo , 
Marcilia Lopes  e Nazma Hakim. 
Mais de 200 pessoas acompanharam o 
repertório repleto de canções populares 
inesquecíveis.

ROCK’N ROLL REVIVAL,
sábado 12 de agosto.

A turma do Clube Musical voltou 
ao palco, dessa vez montado no 
Departamento Hípico, para uma noite 
de puro rock’n roll! Grandes sucessos 
desse ritmo contagiante foram entoados 
de um jeito super especial.

FESTA JUNINA,
sábado 24 de junho.

Bandeirinhas e balões por toda parte, 
crianças mais fofas do que nunca em 
seus trajes caipiras, comidinhas 
típicas irresistíveis, brincadeiras de 
perder o fôlego, atrações musicais top 
– a Banda FEELS fez o pessoal cansar 
de tanto dançar! – e ainda amigos nos 
quatro cantos, oh trem bão! Cerca de 3 
mil pessoas aproveitaram a festa no 
Clube do coração.

NOITE DOS NAMORADOS,
sábado 10 de junho.

As baladas românticas cantadas 
pelos talentos do Clube Musical 
garantiram uma noite deliciosa 
no Restaurante Especial. 
Cerca de 80 pessoas marcaram 
presença no evento ambientado 
por velas e flores.
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#MEUCLUBEDECAMPO
OCTOGENÁRIO
Tiago Abravanel dá show e faz todo mundo dançar

S ábado 23 de setembro de 2017, mais uma noite para ficar na história do
Clube de Campo de São Paulo. Se lá fora o clima era ameno, ainda em
despedida do outono, na Sede Central – aliás, decorada lindamente com 

tema tropical – a temperatura tinha tudo para ir às alturas. O Clube do coração com-
pletava 80 anos, e a festa de aniversário só poderia ser inesquecível. E foi!

Cerca de 300 sócios e convidados deram o ar da graça e, logo na entrada,
receberam do aniversariante um mimo, um carregador de celular portátil. Antes
de entrar no grande salão, era possível também tirar uma foto e levá-la impressa 
em template especial. Depois, acomodados confortavelmente em mesas postas com 
todo o capricho, as pessoas puderam saborear o bufê de sabor inigualável – destaque 
para o arroz de pato e o tortelli de pera com queijo brie – e a estação de drinks irre-
sistível, inclusive com opções de coquetéis não-alcoólicos.

As conversas descontraídas só pausaram durante o breve discurso de Geraldo 
Borba. O Presidente ressaltou os diferenciais – tamanho, fauna, flora, opções de lazer – 
e os valores do Clube – amor à natureza, convívio e amizade, entre outros –, lembrando que 
essa realidade é fruto do olhar visionário e espírito empreendedor de um grupo de pessoas.

Na sequência, o vídeo comemorativo, com rostos de sócios formando a bandei-
ra do Clube de Campo, ao som de “Parabéns pra você”, foi a abertura emocionante 
para o show tão esperado.

S o c i a l



E que show!

“ Estava tudo lindo – comida boa, show animado. 
Estávamos na companhia de muitos amigos. Nós 
adoramos. E que o Clube continue sendo este lugar 
incrível que sempre foi! 

Nadia Humberg, esposa de
Guilherme Humberg, sócio há 30 anos

”

Carismático e esbanjando energia, 
Tiago Abravanel de novo marcou pre-
sença no palco principal e, já na pri-
meira nota, fez a pista de dança lotar! 
Interpretando grandes sucessos da mú-
sica brasileira, o neto de Silvio Santos 
– dessa vez, com o pé inteiro! – agradou 
em cheio. De Seu Jorge a Ivete Sangalo 
e Jota Quest, de Titãs e Skank a Ultraje 
a Rigor e Rita Lee, de Tim Maia (claro!) 
a Roberto Carlos, de Ara Ketu e Molejo 
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“ A primeira vez qe nos apresentamos aqui foi bem 
legal, mas eu estava com o pé quebrado. Hoje foi 
diferente. Eu pude me expressar de todas as formas, e 
com um público superespecial! Estávamos comentando 
entre nós: que plateia maravilhosa! Fiquei muito 
feliz com a receptividade e espero que possamos nos 
encontrar todos os anos!

Tiago Abravanel”

“ O show foi maravilhoso, animadíssimo! E quanta 
gente linda! 

Ana Maria Savelli, esposa de
Alfredo Mario Savelli, sócio número 5!

”

“ Gostei demais! Dancei e cantei bastante! Não perco 
as festas de aniversário do Clube por nada.

Marcella Ziccardi, sócia há cinco anos”

a Cidade Negra, de Anitta e Ludmilla a 
Nego do Borel e MC Kevinho, passando 
por Sidney Magal, Netinho e Simone 
e Simaria, o Baile do Abrava garantiu 
suor, risos e muitas boas lembranças!

Depois de Abravanel, o DJ Marcelo 
Piazza assumiu a mesa de som. A come-
moração se estendeu até as primeiras 
horas da madrugada e terminou ao redor 
da tradicional e imperdível mesa de doces. 
Delícias açucaradas para repor a energia!
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K i d s

DORMINDO
NO CLUBE

U m acantonamento 5 estrelas marcou o fim das férias de inverno no Clube do 
coração. Em 28 de julho, um total de 43 crianças (número recorde nesse tipo 
de evento!) se aglomerou na Sede Central para uma noite de pura diversão! 

No playground em frente à Brinquedoteca e também no gramado da Piscina, rola-
ram brincadeiras gostosas demais, como canibal e caça ao tesouro. Depois do cor-
re-corre e para manter todos aquecidos, teve fogueira com direito a marshmallow, 
huuummm! Já eram altas horas quando as crianças se aquietaram na Sala de Jogos 
– que, aliás, recebeu decoração toda especial – e se renderam ao sono, enfim. Ufa!
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M o v i m e n t e - s e

É HORA DE ...
CIRCUITO
FUNCIONAL!
Eliminar peso, aumentar a coordenação,
melhorar a performance no esporte preferido... 
Diga qual é sua necessidade e prepare-se para suar

Circuito funcional no Clube:
Sábado e domingo, às 15 horas.

Na Sala de Ginástica da Academia.

B ateção de corda, golpes do 
boxe, deslocamentos na esca-
da de agilidade e por aí vai. O 

coquetel de exercícios é supervariado, 
e a dose depende do estado do clien-
te. Ministradas pelo educador físico 
Werther Reis, as aulas de circuito fun-
cional do Clube de Campo são, acima 
de tudo, personalizadas. “O objetivo é 
sempre atender a uma necessidade
específica”, confirma o professor.

Amy Florence ,  21 anos,
encontrou, nessa modalidade, uma 
maneira dinâmica e divertida de quei-
mar calorias e cuidar da saúde. Já
Daniela Vanetti, 10 anos, ganhou mui-
to mais do que coordenação: “Eu me 
sinto mais disposta e passei a dormir me-
lhor”, diz, convicta. E Ana Spinola vem 
conseguindo fortalecer a musculatura 
para proteger as articulações e, assim, 
evitar lesões na prática do tênis.

“Existem variáveis do treinamento, o 
que permite que cada aluno realize exer-
cícios de acordo com o objetivo traçado”, 
afirma Werther. “De modo geral, o circui-
to funcional contribui para a melhora das 
capacidades físicas: força, flexibilidade, 
resistência cardiovascular e coordenação 
motora”, arremata. A aula dura, em mé-
dia, uma hora e é aberta para qualquer 
idade.

Bora treinar?!



E s p o r t e s
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GOLFISTAS EM
FORMAÇÃO

B olas de bas-
quete, bolas 
de tênis, varas 

de fibra de carbono, 
novelos de lã, tacos 
de plástico... Esses e 
outros objetos viram 
instrumentos de tra-
balho nas mãos de Ro-
bison Gomes. Valendo-se 
da ludicidade e do alto-astral, 
esse baiano de fibra e talento comanda, 
desde novembro passado, as aulas na 
Escola de Golfe do Clube. E a metodo-
logia nada convencional caiu no gosto 
das crianças e dos jovens: nos últimos 
meses, o número de alunos subiu de 16 
para 37 (19 meninas e 18 meninos, de 
6 anos e meio a 17 anos), um aumento 
de mais de 130%! “Treinar uma criança 
é diferente de treinar um adulto. Não dá 
para ser rígido; senão, corre-se o risco de o 
pequeno desistir ou, pior, criar um blo-
queio com relação ao esporte”, pondera 
o professor e jogador profissional – ele 
é o quarto colocado no Ranking Bra-
sileiro de Golfe. E adiciona: “As aulas 

devem ser divertidas. 
Brincando, a criança 
passa a entender o que 
é o golfe.”
O esporte de Tiger 
Woods é, de fato, uma 

excelente opção na 
primeira idade. Segundo 

Robison, a prática do gol-
fe desenvolve, por exemplo, 

coordenação motora, concentra-
ção e percepção do corpo. Mas os bene-
fícios vão além do aspecto físico. “No 
golfe, o jogador é seu próprio juiz. Aqui, 
palavras também definem campeonatos. 
Esse esporte ajuda na formação do caráter, 
pois ensina a dizer a verdade, a não trapa-
cear, a ser honesto. Tem mais: é preciso ser 
paciente e persistente; só assim, o movimen-
to ficará perfeito”, sustenta Robison, que 
conheceu a modalidade do coração 
aos 12 anos, trabalhando como caddy, 
e deu um jeito de nunca mais sair de 
campo, tornando-se professor.

O público infantojuvenil do Clube 
tem a chance de aplicar as técnicas e 
consolidar regras de etiqueta não só 

A Escola de Golfe do Clube vive um novo momento
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nos treinos, mas também em competi-
ções. São seis taças internas – Abertura 
(fevereiro), Chocolate (abril), Mães 
(maio), Pais (agosto), Infantojuvenil 
(outubro) e Encerramento (novem-
bro) –, mais o Ranking interno, e três 
campeonatos externos – Taça Yoshito 
Nomura, Taça Ricardo Rossi e Torneio 
Golfe Nota 10. Para os torneios de fora, 
os participantes são selecionados pelo 
Ranking Interno. “Aqui, premiamos o 
primeiro, segundo e terceiro lugares. O 
bronze é superimportante, porque costuma 
ser o mais disputado!”, argumenta Susa-
na Millard, Capitã do Golfe Infantoju-
venil. Comunicativa, atenta aos detalhes 

e com nível de energia sempre lá em 
cima, Susana tem sido fundamental 
nessa nova etapa. “Eu me sinto realizada 
nessa função. Amo as crianças. Costumo 
dizer que são todos meus, e os pais nem tem 
ciúmes”, afirma, no tom bem-humorado 
que lhe é característico.

Taça Mães Infantojuvenil, em 20 de maio.
Um total de 23 duplas de mães e filhos jogou nove buracos em três categorias: Handicap, Family Tee e 
Putting Green. Mix de concentração, emoção e diversão!

48º Aberto Masculino de Golfe CCSP Faber-Castell, em 3 e 4 de junho.
A competição em stroke play, 36 buracos, válida para o Ranking Paulista, atraiu não menos que 115 
jogadores. Na categoria Scratch, Marcos Negrini, do Damha Golf Club, e Roberto Gomez, do Clube 
de Campo, protagonizaram uma bela disputa. Ambos fecharam com 146 gross, mas pelo critério de 
desempate, Negrini levou a melhor.

3ª Rodada Torneio Golfe Nota 10, em 24 de junho.
No campeonato organizado pela Federação Paulista de Golfe (FPG), Eduardo Millard levou logo dois 
troféus: campeão na categoria de 01/01/2005 a 31/12/2008 e campeão Geral! Nicholas Nakano ficou 
em terceiro na mesma categoria. E Felipe Fittipaldi venceu na categoria a partir de 01/01/2009.

28° Amador Brasileiro Pré-Juvenil e Juvenil, de 18 a 21 de julho.
Os melhores golfistas amadores juvenis do Brasil, 72 no total, entraram nessa disputa eletrizante. Três 
representantes do Clube brilharam: Sebastian Thrane, terceiro lugar na categoria Masculino C;
Rafael Ziccardi, campeão na Masculino E; e Camila Almeida, vice na Feminino D.

21ª Copa Infantil de Golfe - Taça Yoshito Nomura, em 19 de agosto.
Os jovens golfistas do Clube ignoraram o tempo feio e saíram a campo no São Paulo Golf Club.
Lucas Lindiquist, 12 anos, foi vice no Masculino, e Pietra Fornari, 11 anos, terceiro lugar no Feminino. 
Na categoria Masculino por Equipes, o Clube de Campo ficou em segundo e em terceiro. Na Feminino 
por Equipes, o time do Clube terminou em terceiro.

Taça Pais, em 26 de agosto.
Vinte e três duplas formadas por pais e filhos aceitaram o desafio e jogaram na modalidade best ball 
alternado nas categorias Com Handicap (18 buracos), Family Tee (sem Handicap, 9 buracos) e Putting 
Green (sem Handicap, 9 buracos). Delícia de competição!

Aconteceu

A Escola de Golfe do 
Clube funciona todo sábado 

e domingo, das 9 às 14 horas. Há 
cinco grupos; cada aula tem uma 

hora de duração. A idade mínima é 
6 anos e meio. São necessárias pelo 
menos dez sessões para entender o 

movimento e, assim, começar a fazer 
menos tacadas no percurso,

adianta Robison Gomes. 
Para mais informações,
contate a Secretaria do

Departamento.
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A infraestrutura é top; e o ambien-
te, para lá de hospitaleiro. No 
Departamento Hípico do Clube, 

cavaleiros e cavalos têm o que precisam 
para melhorar o desempenho e aumentar 
a sintonia, inclusive oportunidades perfei-
tas para por tudo à prova – literalmente! 
Estamos falando do Ranking Interno e 
Convidados – a competição anual do 
Clube de Campo de São Paulo reconheci-
da pela família hípica como treino power 
para os campeonatos da Federação Paulista 
de Hipismo (FPH)!

Por ano, ocorrem entre sete e dez
etapas, cada uma com média de 100 con-
juntos inscritos. Campeões e vice-campe-
ões levam troféus e, quando não há pre-
miação em espécie, ainda recebem vale-VQ 
Jóias ou vale-República Rural – parceiras 
do Clube. Em relação aos percursos, eles 
são pensados com critério e desenhados 
com maestria por profissionais renomados.

O regulamento do Ranking Interno 
é outro ponto a favor dos atletas e dos ani-
mais. No início de 2012, foi revisto e total-
mente reescrito à luz das normas da FPH. 

Desde então, existem oito séries de altura 
(de 0,40m a 1,30m), cada qual com diferen-
tes categorias (Iniciante, Jovem Cavaleiro, 
Amador, Master, etc.). As provas obedecem 
a horários pré-determinados (inscrições de 
última hora não são permitidas), e inclusões 
aprovadas são divulgadas com antecedência.

Vale lembrar ainda que a campanha 
de tolerância zero a maus-tratos a animais 
continua firme e forte. O júri de campo e o 
comissário de paddock podem impedir a 
entrada de um participante, se identificado 
o uso de material impróprio, como boletei-
ras fora dos padrões da Federação.

“Ficamos contentes e ainda mais 
motivados ao ver que nosso Ranking, tão 
tradicional, é este sucesso e vem sendo cada 
vez mais prestigiado pelos alunos da Escola 
de Equitação do Clube”, comemora Julia 
Aguinaga, Diretora Adjunta do Hípico.
Atualmente, o Ranking Interno e Convida-
dos conta com dois patrocinadores:
VQ Jóias e República Rural.

Para mais informações, entre em 
contato com a Secretaria do Departamento.

RANKING INTERNO E CONVIDADOS:

A MELHOR OPORTUNIDADE PARA
TREINAR E BRILHAR LÁ FORA

E s p o r t e s
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E m 25 de junho, no Clube Hípico de 
Santo Amaro, na II Etapa do Campeo-
nato Estadual de Volteio, um grupo de 

garotas habilidosas reavivou as cores do Clube 
de Campo de São Paulo. Na categoria D, só deu 
azul e vermelho: Manuela Bastos Delgado em 
primeiro lugar, Isabela Mei Dutra em segundo, 
Maria Fernanda Ziccardi em quarto e Isabel 
Klemm em sexto. Na Junior, Caroline Décamps 
levou o título de campeã. E na categoria Dupla 
D, Manuela Bastos Delgado e Caroline Dé-
camps (ela de novo!) subiram ao ponto mais 
alto do pódio. Que sucesso! Além disso, o evento 
marcou a estreia de novos membros da equipe 

A conteceu, entre os dias 22 e 25 de junho, 
no Clube Hípico de Santo Amaro, sob 
a chancela da FPH, o Campeonato 

Paulista de Jovens Cavaleiros, Masters e Salto 
Iniciante. Ao todo, foram 412 inscritos – núme-
ro recorde! –, e os representantes do Clube de 
Campo estavam entre eles, claro! Na categoria 
Master A (1,10m), Ricardo Sant’Anna, com seu 
Chaparral JMen, sagrou-se o grande campeão 
– o único conjunto a terminar o desempate 
entre três participantes zerados (!) sem nenhu-
ma penalidade. Silvia Mahfuz ficou em quinto 
lugar, e Luciola Barbosa, em nono. Na Master 
B (1,00m), Francisca Teixeira brigou firme e 
fechou em quarto lugar.

Já no Campeonato Brasileiro Senior Top, 
realizado entre 3 e 6 de agosto, na Sociedade 
Hípica Paranaense, em Curitiba, Marcos 
Ribeiro Jr. terminou em quinto na categoria 
Senior Top (1,50m/1,60m) e em terceiro na 
Senior (1,40m/1,45m). Alguns dias depois, 
Silvia Mahfuz voltaria a brilhar. No Brasileiro de 
Masters, que ocorreu de 10 a 13 de agosto, na 
Sociedade Hípica Brasileira, no Rio, a amazona 
foi campeã na categoria Equipe Master A.

Ricardo Sant’Anna, campeão Master

de volteio do Clube: Anne-Sophie Schwerdtle, 
Eva Schwerdlte, Fernanda Pecoraro, Leticia 
Zarouk, Rafaela Toni e Sophie Burgin.

Não para por aí! Em 6 de agosto, as 
meninas pegaram estrada rumo ao interior do 
estado para o I Ranking Interno da Sociedade 
Hípica de Campinas. Isabela Mei Dutra foi 
campeã na categoria D, e Caroline Décamps 
venceu na categoria Junior. Confira as outras 
integrantes da equipe CCSP na competição: 
Carolina Carreras, Francesca Taurisano, Luisa 
Neves Lamounier, Mariana Aguiar, Natalia 
Carreras e Olivia Porto Hruby.

Volteando por aí

Atletas do Clube brilham no
Paulista e no Brasileiro



A GUARAPIRANGA 
DE OUTRO ÂNGULO

M anhã ensolarada de domingo, 
uma turma bem-humorada e 
uma represa a conhecer melhor. 

Paulo Roberto Gozzi, Lorenzo Gozzi, 4 
anos, Maria Eduarda Serio Callas, 7 anos, 
e Roberto Rabioglio, o Gordon, Diretor 
Adjunto do Departamento Náutico, cur-
tiram a ideia e foram desbravar a Guara-
piranga a bordo de uma lancha cabinada 
bem confortável, sob o comando da du-
pla Adrian Meusburger e Vitor Young, 
respectivamente Gerente e Comandante 
da Vivant SP, empresa especializada em 
vivências junto à natureza na cidade de
São Paulo. É de surpreender as belezas que 
das margens os olhos não podem alcançar.

Chegamos perto da Ilha dos Maca-
cos, uma área de preservação ambiental 
com cerca de 340 mil metros quadrados, 
lar doce lar de 81 espécies de pássaros. 
Apreciamos a vegetação exuberante das 

Ilhas Carecas. Contemplamos a Ilha do 
Cavalo ou das Formigas (como preferir). 
Cumprimentamos quem estava no jet ski, 
no caique, na prancha de stand up paddle 
(SUP). Avistamos o Templo do Solo Sagra-
do e até o Autódromo de Interlagos. E se 
tivéssemos mais tempo, nos aproximaría-
mos do Rodoanel, veja só! Tudo isso, com 
o vento acariciando o rosto e gotas de água 
saltitantes refrescando o corpo...

Você também pode viver essa experi-
ência. Em parceria com a empresa Vivant 
SP, o Clube oferece passeio de lancha pela 
Guarapiranga. Basta agendar com ante-
cedência. O programa revigorante leva de 
uma a quatro horas – a gosto do cliente. 
No percurso mais longo, há tempo de 
desligar o motor e saborear uma refeição 
customizada – um jantar romântico ou um 
churrasco com os amigos, por exemplo. E 
para os esportistas, é possível acrescentar 
a prática de SUP (cortesia) ou wakeboard 
para iniciantes (cobrança à parte). O valor 
final depende da duração, do número de 
tripulantes (a embarcação acomoda até dez 
pessoas) e dos opcionais (alimentação e 
entretenimento).

Informações e agendamentos:
11 2599 8273 ou 11 9 9006 1666.

Navegar é preciso. Aceita o convite?! :o)

2 0



MULHERES NO TÊNIS
Sol que suga a energia ou garoa que convida para 
uma sessão sofá – não há tempo que segure estas belas 
feras do saibro. Fomos conhecê-las e descobrir o que o 
esporte das raquetes e bolinhas tem de tão especial. A 
lista é longa, vamos logo adiantando...
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“  É uma ótima maneira de conhecer pessoas. Por causa do    
tênis, tenho amigos desde a juventude!  ”

Angela Sigaud, tenista desde os 12 anos.

“  O tênis vem integrando muitas mulheres. É nosso elo.
Queremos cada vez mais rabo de cavalo em quadra!  ” 

Cynthia Oliveira, 4 anos de tênis.

“  É o esporte da família! E também é a melhor forma de se
manter sempre na ativa.  ” 

Elisangela Klemperer, 4 anos de tênis.

“  O tênis não tem faixa etária. Nós nos sentimos crianças de
novo, tanto no físico quanto na cabeça!  ”

Fernanda Vasconcellos, tenista desde os 13 anos.

“  É um esporte competitivo e, ao mesmo tempo, respeitoso e
muito divertido.  ”

Flavia Schaal, 20 anos de tênis.

“  É um esporte que me ajuda a interagir e a fazer amizade.
E ainda queima calorias!  ” 

Junko Sunago, 9 anos de tênis.

“  O tênis me completa e me renova.  ”
Nicole Behar de Castro, 16 anos de idade e 8 de tênis.

“  Eu tinha vergonha de jogar, mas o grupo das mulheres me
ajudou muito. Fiz amigas queridas graças ao tênis!  ” 

Sandrely Kummer, 2 anos de tênis.

“  É um desafio a ser superado. Vale a pena persistir!  ”
Talita Landsberger, 10 anos de tênis.

Em tempos de
WhatsApp
Mulher tenista, junte-se 

ao grupo do WhatsApp Tênis 
Feminino CCSP. Lá, você tem 
acesso a notícias e dicas quentes do 
esporte preferido. E o melhor: tem 
sempre alguém a postos para um 
bom jogo! Já são 60 participantes, 
veja só! Fale com Fabio Pinheiro, 
encarregado do Departamento, ou 
Cynthia Oliveira.



N o fim de semana de 26 e 27 de 
agosto, a Sede Central tinha um 
magnetismo especial. Nem po-

deria ser diferente. Impossível desviar 
o olhar de tantos objetos – artesanais e 
industrializados –, expostos com perfei-
ção num ambiente para lá de convidati-
vo. Como sempre, o Bazar
Beneficente – em sua 16ª edição – foi 
um presente para sócios e seus convida-
dos. Recém-chegadas ao Clube, 
Andréa Barthel e sua filha Athina, 8 
anos, ficaram encantadas. “Fantástico. 
Está tudo muito bem organizado”, de-
clarou a mãe, que adora – e produz! – 
trabalhos manuais, principalmente pintura.

Inúmeros produtos atraíram a 
atenção dos visitantes. Os porta-guar-
danapos de frutas, feitos um por um, 
com todo capricho e carinho, merecem 
destaque. O mesmo vale para os enfei-

tes de ursos e para as bolsas artesanais. 
Na ala de bebês, o jogo de cama agra-
dou em cheio. Na seção de alimentos, 
os biscoitos de limão e a goiabada de 
colher estrearam com sucesso. E esses 
são só alguns exemplos...

O Bazar Beneficente é iniciativa 
de Tetê Martínez e Ruth Archer. Para 
as vendas, essa dupla de talento e fibra 
conta com a ajuda de sócias voluntárias 
(cerca de 30). Na segunda-feira subse-
quente, a loja da solidariedade reabre 
exclusivamente para colaboradores do 
Clube, e os produtos recebem descon-
tos expressivos. A verba arrecadada é 
100% direcionada a projetos sociais: 
material escolar para filhos dependen-
tes de colaboradores do Clube, colabo-
radores cursando faculdade e Menores 
Aprendizes; e alimentos para a Casa 
Abrigo Limiar.

2 2

BAZAR BENEFICENTE: 
IRRETOCÁVEL

Na sexta 9 de junho, aconteceu, na Sede do Departamento Hípico, mais um
Bazar dos Funcionários. Graças à solidariedade de sócios, foram arrecadados e distribuídos 
peças de vestuário (masculinas, femininas e infanto-juvenis), calçados, bolsas, acessórios, 
artigos de cama, mesa e banho, utilidades domésticas, brinquedos e muitos outros itens, 
beneficiando cerca de 400 trabalhadores. Objetos mais concorridos, como TV, bicicleta e 
berço, foram sorteados entre os interessados. Quanto aos produtos remanescentes, duas 
associações beneficiadas pelo Clube realizaram a retirada: Projeto Capoeira e Associação do 
Bairro Jardim Real e Adjacências.

Acaba uma edição, os organizadores já começam a pensar na outra.“Ajuda é sempre 
bem-vinda. As doações podem ser deixadas na Recepção da Sede Central ao longo de todo o ano”, 
reforça Taciana Carreras, líder da iniciativa. Participe. Colabore com essa corrente do bem!

EM PROL DOS COLABORADORES

C o m u n i d a d e
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O Clube de Campo de São Paulo
lança um novo site (www.
clubedecampodesp.com.br) 

mais moderno, interativo e fácil de na-
vegar. O novo portal está alinhado com 
a nossa essência e cultura.

Nesta nova versão, o site é respon-
sivo. Ou seja, é possível visualizar todas 
as ferramentas, independente se está 
no computador, tablet ou celular. Com 
informações sobre a história do Clube, 
nossos espaços, horários e contatos, 
será possível conferir a agenda de even-
tos esportivos e sociais, além do cardá-
pio de todos os restaurantes. 

Os associados terão uma parte 
restrita “Meu Clube”, onde será possível 
conferir recados importantes, estatutos 
e regulamentos, fazer reserva de aparta-
mento, cadastro de convidados e atua-
lização cadastral. Além disso, poderão 
agendar online as massagens e mani-
cure. A ideia é disponibilizar cada vez 
mais recursos e facilidades.

RENOVADO, COM UM VISUAL
MODERNO E MAIS CONECTADO COM A
NOSSA ESSÊNCIA

O lançamento faz parte do processo
de renovar a imagem do Clube no 
mundo digital. Por isso, além do novo 
portal temos as mídias sociais, onde 
você pode encontrar programação, 
fotos, eventos ao vivo e tirar dúvidas. 

Siga-nos:
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