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E.C. Banespa: um grande
incentivo ao esporte
Fabiano Amaral

A

lém de proporcionar o lazer aos
associados desenvolvendo atividades
esportivas, culturais e sociais, o
Esporte Clube Banespa também tem como
princípio a formação de atletas profissionais
em todas as modalidades. O Clube, com sua
Escola de Esportes, tem dado a chance para
muitos jovens estarem em contato com a
diversificada área esportiva, como a Natação,
Ginástica Artística, Basquete, Handebol, Tênis,
Vôlei, Futebol, Futsal, entre muitas outras.
Assim, muitos desses jovens descobrem
suas habilidades e recebem um treinamento
adequado para cada faixa etária. O ECB, além
de aperfeiçoar sua equipe de treinamento em
todas as modalidades, recentemente, fez uma
parceria com a FMSports e lançou o Centro de
Excelência em Formação de Atletas de Futebol,
conquistando resultados surpreendentes nas
Carlos Roberto Emerenciano - Presidente do E.C. Banespa diversas categorias formadas.
Agora, o E.C. Banespa está investindo fortemente no treinamento do Voleibol Feminino em
todas as categorias. O projeto teve início no ano passado com a formação das equipes do Iniciante
ao Juvenil que também têm trazido resultados fantásticos. A grande novidade é a formação da
equipe adulta que irá participar do Campeonato Paulista da Divisão Especial, em agosto, a convite
da Federação Paulista de Voleibol.
Assim, nós da Diretoria Executiva, estamos convencidos da importância social em investir
no futuro desses jovens. Também estaremos contribuindo para o esporte nacional no sentido
de descobrir novos talentos na área esportiva. Estamos vivendo um momento valoroso com a
realização dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, como também teremos em 2008 a
importante competição do Mundial de Futsal também aqui no Brasil.
Então, convidamos a todos vocês, jovens associados, a participarem das atividades esportivas
para que vocês possam escolher uma modalidade que mais se adéqua a seu perfil, como também
aos pais para que incentivem seus filhos a praticarem o esporte, que faz tão bem para a saúde,
para o desenvolvimento, como também para o convívio social.
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Por Maira Del Ducca

O

Esporte Clube Banespa
promoveu a tradicional Festa
de São João nos dias 23 e 24
de junho na Sede Santo Amaro com
apresentação de quadrilhas, música
ao vivo, Bingo coordenado pelo
Departamento Feminino e também
barracas com brincadeiras e comidas
típicas. O Arraiá do Esporte Clube
Banespa teve animação da Banda
São Paulo Show, Duplas sertanejas,
Quadrilhas infantil, juvenil e adulto
formadas pelos alunos dos Cursos
Culturais, além do Casal Caipira,
que fez muita gente se divertir. No
Coreto, todos puderam apreciar as
delícias típicas da festa: vinho quente,
quentão, milho, pipoca, cachorroquente, churrasco, crepe e muito
mais. As crianças aproveitaram para
se divertir nas Barracas de Jogos
com pescaria, boliche, canaleta,
dardo na bexiga e caça ao pato
com espingarda de rolha, como
também no touro mecânico e
tobogã inflável. No domingo, o show
pirotécnico completou o ambiente
junino e transmitiu toda a alegria
do evento.

Fotos: Fabiano Amaral

Olha o túnel!!!!

4 - Social

Festa Junina com muito ritmo

Dupla Sertaneja Marcos e Marciel

Banda São Paulo Show

Apresentação do Coral do ECB

Apresentação de Dança

Doces de dar água na boca

Bingo no Salão Recanto

O mágico Ricardo divertiu
o público

Nathalie e Gabriella no
Tiro ao Alvo

Quadrilha
infantil
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Um jeito especial de se divertir

Ari, Maria do Carmo, Wilson e a esposa Marina (pelos
24 anos de casados), Claret, Paulo Cesar, Janderson,
Nilce e João (pelos 25 anos de casados)

Conselheiro Titô, também
aniversariante, com a esposa
Tânia na Sexta Dançante

Carliane, Angela, Lourdes, Denise, Patrícia, Beatriz,
Bianca e Patrícia

Por Maira Del Ducca

A

área Social do Esporte Clube Banespa tem se destacado pelo
sucesso de seus eventos que reúnem inúmeros associados para
o lazer. Além dos tradicionais bailes e festas típicas, proporciona
mensalmente a Sexta Dançante com a comemoração dos aniversariantes
do mês, a Happy Hour na Lanchonete Central e o Sabadão que se divide
quinzenalmente entre o Coreto e a Lanchonete Central, mas sempre
com muita animação. Em homenagem ao Dias das Mães, o Social
preparou o show especial no Restaurante do Clube durante o
almoço oferecido às Mães com
entrega de rosas. Em agosto,
será a vez da homenagem aos
papais banespianos. Vale a pena
conferir e se divertir nos eventos
sociais do Clube.
Associadas se reúnem
no Sabadão
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Sabadão com roda de samba no Solário

Aures Lenza faz solo no piano
Rosimeri e Gabriel durante o almoço das mães

Jandira, Janne, Shirley e Ricardo

Luiz Fernando, Paulo Guerreiro,
Jupyra, Élio, luiza e Lúcia no almoço
especial

Tainara e Luceimara

Eglê Montanaro comemora o Dia
das Mães com a família

Matheus no

vel

Tobogã Inflá

Fotos: Fabiano Amaral

A alegria do

Carolina e Brun
a não podiam
deixar de provar
os docinhos

Betinha e Bruna

Juliana e Júlia aprova
ram o algodão-doce
seu modelo de
Giovana com
caipirinha

Patrícia e Débora

Isabela com a mamãe Carla

Ricardo, Alice, Daniela e Mônica

Carissa, um charme
com seu
chapéu de palha

Marilene e Ziza

e Vitor...

Rebeca e Robe

rto
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No Touro Mecânico...

Willian

Bru na exib e seu mod elit o
caipira no Playground

, Dora e Luana

Duda e Bruna

Vanessa, Ana Beatriz

Isabela, Rafael, Vivian e Fernanda

Rodrigo na Bar
raca de
Bolinha

sta
Júlia adorou a fe

Beatriz e Júlia

Bruna, Júlia
e Camila

Simone,
Maria Clara
e Alexandre
O casal caipira
Barnabé e Maria
Benta

Maria Fernanda e Gu

stavo

uro Mecânico

Murilo no To

Clara brinca no Playgr

ound
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Dança dos Véus

Ballet Clássico: Tico-Tico no Fubá

Baby Class: Primeiras Bailarinas

Dedicação às

MÃES

Por Maira Del Ducca

O

s alunos dos cursos culturais mais uma vez foram
enfoque na homenagem às mamães do Esporte
Clube Banespa. Com graça e ritmo, apresentaram um
espetáculo de dança e música no dia 12 de maio. O evento
também contou com a participação especial do Canto Coral
do ECB. Em abril, o Cultural também proporcionou muita
diversão aos associados, além do teatro infantil e cinema
com filmes adulto e infantil, promoveu uma Exposição de
Quadros com as alunas do Curso de Pintura, além da aula
aberta de Ioga.

Fotos: Fabiano Amaral

Hip Hop (Iniciante) - Música: Lunaman

Dança Típica Internacional: Russky
Haravod

Canto Coral do E.C. Banespa

Sapateado Adulto: Noite Carioca
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Hip Hop (Intermediário) - Música:
Shareefa - I need a Boss

Exposição de quadros dos alunos do Curso de Pintura

Doceira Paiol com cardápio de inverno:

21° Festival do Morango
e o famoso cafezinho Paiol

Localizada na avenida Padre Antônio José
dos Santos desde 1980, e na Flórida desde
2001, ambas no bairro do Brooklin, é a única
doceira paulistana a trabalhar com morangos
frescos e docinhos de janeiro a janeiro. A mais
nova filial é o Café Paiol no Centro Médico
Berrini.
Moacir Gomes Leite, que trabalha no ramo
gastronômico desde os 13 anos, está sempre
em busca da excelência no atendimento, além
de investir no desenvolvimento e no lançamento
de produtos de qualidade.
A rede tem em seu cardápio produtos na
área dos salgados e também a linha de doces
light e diet para atender à crescente demanda
da clientela por delícias mais saudáveis. A
Doceira conta ainda com um eficiente sistema
delivery, que oferece o kit festa: pratos e garfos
descartáveis, vela faísca, fósforos e espátula
exclusiva em acrílico para cortar o bolo.
Com a tradição de quem tem experiência de
sobra para atender os paladares mais exigentes
e sofisticados de São Paulo, a Doceira Paiol
oferece, durante os meses de maio a agosto,
seu 21° Festival do Morango que traz bolos,
doces e cafés especiais feitos com o ingrediente.
Os amantes da fruta têm 80 opções a R$ 45,00
(o quilo), para saborear algumas sobremesas
elaboradas especialmente para o evento, como
o bolo Morango Paiol - um suave pão-de-ló
de chocolate, creme de leite condensado com
morangos e coberto com chocolate preto,
branco, creme de leite e palitos de chocolate,
além de muitas outras variedades e composição
de bolos. Confira algumas opções do cardápio e
descubra qual é o seu favorito.

Bolos
• Gelatti (pão-de-ló branco com chantilly e
morangos cobertos com gelatti de morango);
• Silvestre (pão-de-ló branco com creme de
leite condensado com morangos, chantilly com
morangos, geléia de amora e marshmallow);
• Silvestre Chocolate (pão-de-ló branco ou de
chocolate com creme de leite condensado com
morangos, chantilly com morangos, geléia de
amoras e chocolate);
• Mesclado (pão-de-ló de chocolate com creme
de leite condensado e marshmallow mesclado
com morangos).

As bebidas com os cafés
especiais também entram na
onda do festival
O novo “café shake de morango” é feito com
café, sorvete de creme, cobertura de chantilly
e morangos, claro.

O famoso cafezinho agora
tem nome: CAFÉ PAIOL
Cafés e arte - Para combinar com as iguarias,
sempre buscando novidades, a Paiol investe
agora na qualidade de seu café. Requinte
e qualidade não faltam. Em suas lojas você
encontrará uma carta de cafés gourmet onde
além de encontrar o famoso cafezinho, você
poderá escolher entre outros 7 tipos de cafés
(quentes e gelados). A carta foi elaborada
detalhadamente sob consultoria do barista
Marcelo Guimarães que também é o mais novo
contratado da Paiol, que possui 5 anos de
experiência no mercado.

Passeio ao Solo Sagrado
Por Maira Del Ducca

Fotos: Fabiano Amaral

O

s associados do Esporte
Clube Banespa, mais uma
vez, se reuniram para um
passeio dentro de um contexto
cultural. Desta vez, foi uma escolha
belíssima, uma purificação ao
Solo Sagrado de Guarapiranga. O
passeio, que proporcionou um maior
relacionamento entre os sócios,
foi promovido pelo Departamento
Feminino, no dia 18 de abril.
Segundo Fátima Vidal Emerenciano,
Coordenadora do Departamento
Feminino, o Solo Sagrado é um local
maravilhoso e vale a pena destacar
a beleza do projeto arquitetônico
com os seus significados - no Templo

“No meio dessa paz e do
silêncio, você pode apreciar a
represa de Guarapiranga e os
prédios mais adiante”
Messiânico não existem paredes nem
teto. “A filosofia é a integração do
homem com a natureza e através disso
se chega a Deus com a meditação”,
completou Fátima. Também fez parte
do passeio um Curso de Ikebana e
todos participaram. Para Fátima, vale
a pena conhecer o Solo Sagrado;
muitas pessoas desconhecem sua
existência em São Paulo.

12 - Feminino

S

eguindo o sucesso da primeira, o
Departamento Feminino promoveu a 2ª
Noite do Crepe no dia 19 de maio. Os
associados puderam degustar uma variedade
de crepes salgados e doces ao som da Banda
Mecenas e DJ. Um show de sabores que
reuniu muitos amigos no Clube.

Muita alegria entre amigos

Dançarinos..

... um show

Turma da Sede Leste

Cléo e Francisco

José Carlos, Sybilla, Cida e Vadico

Sylvia com seus convidados

Fotos: Fabiano Amaral

Crepes doces e salgados
de dar água na boca
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Por Maira Del Ducca

A Associação de
Pais Banespianos
de Excepcionais e o
Departamento Feminino
do ECB promoveram o
Bazar Beneficente nos
dias 5 e 6 de maio com
a venda de bijuterias,
perfumarias, roupas,
doces e artesanatos.
O evento atingiu o
resultado esperado e
o valor arrecadado será utilizado nos programas dos aprendizes. Segundo
Maria Lucia Campos Maitan Saliba, Relações Institucionais da Apabex, o Bazar
contou com o apoio do Departamento Feminino do Clube com sua praça de
alimentação, que foi inédita nesse evento. “Alegrou e acrescentou um charme
especial ao Bazar, tanto pela qualidade dos alimentos como pelo bom gosto
do espaço utilizado”, diz.

Maifest

O Prefeito Gilberto Kassab e Rogério

Produção de fotos
comerciais no Clube

O E.C. Banespa participou da VIII
Maifest, tradicional festa alemã no
Brooklin, nos dias 26 e 27 de maio.
As promotoras do Setor de Captação
e Vendas apresentaram o Clube à
comunidade local.

O Esporte Clube Banespa cedeu
espaço para as fotos da campanha
publicitária da Johnson & Johnson.
A Produtora Primeira Produção
realizou a sessão de fotos no dia 14
de maio.

Bazar Dzarm
Os associados do ECB aproveitaram
para fazer umas comprinhas no Bazar
Dzarm realizado no Clube de 4 a 24 de
junho no espaço do antigo Boliche.

Fotos: Fabiano Amaral

Apabex

Campanha de vacinação
O Esporte Clube Banespa participou
da Campanha de Vacinação contra a
gripe em abril e maio. Com o apoio
da CEPA, os associados puderam se
precaver do mal do inverno. O Diretor
de Informática, Alípio de Barros Neto
também aderiu à campanha.

Seguro que dá prêmios
Neide dos Santos recebe o DVD
sorteado entre os Segurados do
Esporte Clube Banespa (30/04/2007).
Os outros ganhadores foram: Jair
Edino de Moraes (30/01/2007);
Aparecida Amadeia M. Puga
(28/02/2007); Maria Cecilia Galvão
Terra (31/05/07).

ECB e Afabesp: os Diretores do Esporte Clube Banespa recepcionaram em um almoço especial, a Diretoria da
Afabesp no dia 21 de junho. Um momento oportuno para tratar de assuntos referentes às duas entidades.
14 - Você Sabia

Jogos Pan-Americanos
Luiz Carlos de Souza,
massagista do COB (Comitê
Olímpico Brasileiro) e da
equipe de Vôlei Banespa, nos Jogos
Pan-Americanos, em julho no Rio de
Janeiro. Luizão participou em dois Jogos
Pan-Americanos: Winnipeg, 1999 e Santo
Domingo, 2003, como também em três Olimpíadas: Atlanta, 1996,
Sydney, 2000 e Grécia, 2004.
Eliel, Diego, Thiago, Renan, Guilherme e Roberto

Festa Junina
com alunos da
Ginástica Olímpica

Programa Aprendiz

Paulo e a turma do Karatê

Karatê

Massi, Sérgio Euzébio, Alípio, Paulo, Walmyr
e Honório

Alunos do Karatê e
Diretores do Clube se
reúnem no churrasco de
confraternização no dia
26 de maio.

Adriano T. Ticiano

No dia 27 de junho,
a turma da Ginástica
Olímpica promoveu uma
Festa Junina especial
com comidas típicas
e apresentação de
Quadrilha.

O Esporte Clube Banespa efetivou três garotos
do Programa Aprendiz e deu a oportunidade
para mais três jovens participarem. No total,
são quatro vagas que o Clube destina para o
Programa. Diego de Andrade, Eliel Aparecido
Fonseca e Thiago de Paula Ferreira passam a
integrar a equipe do Departamento de Esportes.
Renan Soares Batista continua no Programa
como aprendiz aguardando nova vaga e Roberto
Santana dos Santos, Guilherme L. Fonseca
e Heverton Sobral dos Santos são os novos
integrantes. O E.C. Banespa participa, desde
novembro de 2005, do Programa Aprendiz
em Esporte, desenvolvido pelo Sindicato
dos Clubes do Estado de São Paulo. Para
participar do Programa, os garotos precisam
estar matriculados em uma unidade de ensino.
Os jovens participam de um curso com aulas
teóricas e práticas num período de dois anos.
Além das disciplinas básicas que englobam a
função do trabalho, orientação profissional,
atividades e modalidades esportivas, os garotos
também têm aulas de saúde, segurança do
trabalho, relações humanas, primeiros socorros
e respeito à vida. Depois de passar por este
treinamento, os jovens estão aptos a atuarem
como auxiliar esportivo.
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Baixinhos
com talento

Por Maira Del Ducca

O

Campeonato Interno de Futebol e Futsal Menores reúne crianças e adolescentes de 5 a 18 anos
com a finalidade de integrar os sócios dentro dessa faixa etária. O evento, dividido em duas etapas,
é uma atividade recreativa que oferece também à criança uma oportunidade para se tornar um
grande campeão nas modalidades.

Categoria “B” - Futsal
Campeão: Sport
Vice-campeão: Atlético - MG
Artilheiro: Guilherme Góes (Sport)
Goleiros Menos vazados: Carlos de
Padoa (Atlético - MG)
e Gabriel San (Sport)

Fotos: Fabiano Amaral

Categoria “A” - Futsal
Campeão: Flamengo
Vice-campeão: Fluminense
Artilheiro: Vinícius Rosa (Flamengo)
Goleiro Menos vazado:
Davi Nakagima (Fluminense)

I Torneio Interno
de Truco
4ª etapa 30/06/07
Dupla campeã:
Denise e Zizi
Dupla vice-campeã:
Ivan e Graziano
Dupla 3ª colocada:
Torquato e Rodrigues
16 - Esportes

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

RANKING
Duplas
Pts
Ivan e Graziano
190
Torquato e Rodrigues 126
Fontana e Roberto
101
Zizi e Denise
99
João e Leila
69
Edson e Jarbas
65
Tico e Carlinhos
54
Toni e André
51
Edson e Arnaldo
Toni e Paula
40
Santoni e Zé Augusto 34
Santoni e Eduardo
25
Ruy e Carlos
21
Denise e André
Zé Augusto e Minduim 15

Categoria “C” - Society
Campeão: Náutico
Vice-campeão: Botafogo
Artilheiro: Rodrigo Chaves (Náutico)
Goleiro Menos vazado: Gabriel
Nakagima (Juventude)

Torneio Interno de Tranca
1ª Etapa 14/07/07
Dupla campeã: João e Sumiko
Dupla vice-campeã: Carlos e Cynthia
Dupla 3ª colocada: Rosa e Wanda
Próxima etapa: 18 de agosto

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

RANKING
Duplas
Pts
João e Sumiko
50
Carlos e Cynthia
40
Rosa e Wanda
34
Zuchini e Beti
29
Conceição e Irene 25
Willa e Nilda
21
Adair e Mitiko
18

Categoria “D” - Futsal
Campeão: Cruzeiro
Vice-campeão: Paraná
Artilheiro: Lucas B. Sampaio (Cruzeiro)
Goleiro Menos vazado: Leonardo
Lomanto (Cruzeiro)

Demonstração
de Mergulho

O instrutor André
Mattana, da Expedição
Brasil, fez uma demonstração
de mergulho no Esporte Clube
Banespa, no dia 3 de junho. A
finalidade de formar uma turma de um
Curso de Mergulho para os associados
foi realizada. Os interessados devem
procurar a Coordenação de Esportes,
tel.: 5536.8260.

Categoria “E” - Society
Campeão: Figueirense
Vice-campeão: América - RN
Artilheiro: João Vitor Oba
(Figueirense)
Goleiro Menos vazado:
Gerson Duarte Filho (São Caetano)

Categoria “F” Feminino - Futsal
Campeão: Ponte Preta
Vice-campeão: Portuguesa
Artilheira: Giuliana Malif (Ponte Preta)
Goleira Menos vazada: Sônia C. A.
Martins (Portuguesa)

Campeões do 10º Torneio Outono de Natação - 3 de junho
Nome
Vitor Campos
Davi Nakajima
Isabela Mariano
Vitor P. Gonçalves
Gabriela M. Teixeira
Pedro Palumbo
Victoria Chau
Pedro Tei xeira
Camila D. Martins
Yuri P. Leite
Carolina Gomes
Hugo Chau
Juliana Gomes
Alexandre A. Zuk
Marinalda Bezerra
Marcelo Pontes
Alexandre Gularte
João Crivellente
Teresa Ramos
Maria A. Oliveira
Valdir Gibelli
Marilene Conceição

Entidade
E.C. Banespa
E.C. Banespa
E.C. Banespa
E.C. Banespa
E.C. Banespa
E.C. Banespa
E. C. Banespa
E. C. Banespa
E.C. Banespa
E.C. Banespa
E.C. Banespa
E.C. Banespa
ACM-Itaquera
ACM-Itaquera
E.C. Banespa
E.C. Banespa
E.C. Banespa
E.C. Banespa
E.C. Banespa
ACM-Itaquera
E.C. Banespa
E.C. Banespa

Categoria
A - 5 e 6 anos
B - 7 e 8 anos
B - 7 e 8 anos
C - 9 e 10 anos
C - 9 e 10 anos
D - 11 e 12 anos
D - 11 e 12 anos
E - 13 e 14 anos
E - 13 e 14 anos
F - 15 e 16 anos
F - 15 e 16 anos
G - 17 a 20 anos
G - 17 a 20 anos
H - 21 a 25 anos
I - 26 a 30 anos
J - 31 a 35 anos
L - 36 a 40 anos
M - 41 a 45 anos
M - 41 a 45 anos
N - 46 a 50 anos
O - 51 a 55 anos
O - 51 a 55 anos

Min seg dec
0 29
3
0 26
75
0 25
58
0 36
0
0 37
75
0 40
27
0 33
4
0 34
90
0 32
72
0 29
0
0 34
38
0 26
29
0 36
5
0 43
3
0 41
34
0 30
84
0 31
42
0 30
40
0 45
47
0 48
93
0 36
43
1
2
10
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Competitivo EM ALTA!
ALTA!

Mais uma vez as categorias de base
se classificaram para a 2ª fase do
Campeonato Metropolitano. Os atletas
estarão disputando os jogos no Ginásio
da Federação de Futsal.

Futebol Menores
As equipes Sub 11, 13 e 15 participam do
Campeonato Interclubes de Futebol que teve início
no dia 1º de abril e os jogos serão realizados até o
final do ano. No momento, o Sub 15 está em 2º lugar,
Sub 13 em 4º lugar e o Sub 11 em 7º lugar.

Futebol sub 17 e sub 18
As equipes Sub 17 e Sub 18 do E.C. Banespa /
F. M. Sports vêm se preparando desde o ano passado
para disputa de jogos amistosos e campeonatos.
No dia 19 de maio teve início o Campeonato
da Associação Paulista de Futebol, forte torneio
disputado entre clubes e associações da grande São
Paulo. As equipes Sub 17 e Sub 18 demonstraram
força, habilidade e entrosamento, vencendo na
estréia, a equipe do Ceapa F. C. pelo placar de 5 a 0
e 4 a 1, respectivamente.

18 - Esportes

Amistoso com EUA

Fotos: Fabiano Amaral

Futsal Menores

O ECB sediou o Torneio Início da Federação Paulista de
Voleibol nas categorias pré-mirim e mirim, conquistando o
vice-campeonato no Torneio pré-mirim. A equipe juvenil, que
disputa a Copa FPV, jogou amistosamente contra a equipe da
Universidade South Florida - EUA.
Fazem parte da equipe, os professores Alexandre Rivetti,
Paulo Torquato, Henrique Modenesi e Rodrigo Nunes,
auxiliados pelos estagiários David e Allan.

Futsal Sub 20 e Adulto
Mantendo sua tradição no futsal, o E.C. Banespa
reestrutura suas equipes Principal e Sub 20 para disputar
os Campeonatos Metropolitano e Estadual de 2007.
O Campeonato Metropolitano teve início no dia 7 maio
e a equipe tem o patrocínio da Med Card e RCG. Confira
as chaves: Sub 20 - E.C. Banespa, São João de Jundiaí,
Barueri, Ribeirão Pires, Ferraz de Vasconcelos. Adulto
- E.C. Banespa, UNIP/SBC/Paulistano, Mogi das Cruzes,
Corinthians/Unisantana, E.C. Ferraz de Vasconcelos
SESLA/Rainha Clemência, São José/Fadenp.
Equipe Principal do ECB

Torneios de Tênis da Federação

Voleibol Master Feminino

Após um treinamento específico, as atletas do ECB disputaram os diversos
torneios promovidos pela FPT. Segundo o novo coordenador de Esportes
e supervisor do Departamento de Tênis, Alexandre Teixeira Carcavilla, os
resultados alcançados foram excelentes.

As equipes de Vôlei Master “C” e
“E” do ECB, dirigidas pelo professor
Aderval Luiz Arvani, estão disputando
o Campeonato do Sindiclube
(Pepac) que conta com a participação
dos Clubes mais tradicionais de
São Paulo.

Arquivo

Basquete

A tenista Idalina Toyoshima
foi campeã no Círculo Militar
na categoria C do Intercâmbio
Damas da FPT (Federação
Paulista de Tênis) que se
realizou em 4 de maio

Arquivo

Arquivo

Arquivo

Turma de Tênis do Esporte Clube Banespa, 10 a 14 anos, no Torneio com o Palmeiras
em 18 de maio

Rosirene Boudakian: campeã
na categoria C do Intercâmbio
de Tênis realizado em 27 de
abril no Clube do Banco do
Brasil (AABB)

Mais duas medalhas
no Intercâmbio de
Damas da FPT no Clube
Indiano, dia 16 de maio.
Sueli Monteiro: campeã
da categoria B e Anna
Maria Campos, campeã
da categoria C

O Basquete está em processo de
renovação nas categorias de base prémini e mini, com o apoio da Escola de
Basquete. Novos atletas estão sendo
formados para fortalecer num futuro
próximo as categorias do mirim ao
infantil. São garotos de 10 a 15 anos
que em um processo seletivo, possam
integrar categorias como infanto,
cadete e juvenil, todas disputando os
campeonatos da Federação Paulista
de Basquete.
A categoria adulta que disputa a Liga
Paulista está invicta, com jogadores, na
sua grande maioria, associados do
Clube. Destaque para o trabalho dos
professores João Monteiro da Silva
(Padola) Marco Antônio Vieira (Marcão)
e Fernando da Silva auxiliados pelo
estagiário José Roberto (Junior), além
da professora Vanessa T. Santos da
Escola de Esporte.

Esgrima

Torneio de Damas FPT

A Esgrima do ECB está radicada
na Federação Paulista de Esgrima,
sendo representada por cinco atletas
associados do Clube. Este convênio
existe há algum tempo, onde os
atletas treinam e disputam os vários
torneios promovidos pelas Federação
Paulista de Esgrima e Confederação
Brasileira de Esgrima durante o ano.

Bocha

O ECB sediou o tradicional Torneio de Damas da Federação Paulista de
Tênis no dia 1º de junho. Além dos jogos, que envolveu mais de 50 atletas
de diversos Clubes, também foi servido café da manhã e almoço para todas
as participantes.

A tradicional Bocha,
sob o comando de
Gumercindo (Gugu),
está disputando os
campeonatos da
Federação Paulista de Bocha e Bolão,
Masculina Segunda Divisão “A “e
“B”, Domingueira “A” e “B”, e
Feminina Segunda Divisão e Master.
Esportes - 19

Vôlei Feminino
Fotos: Fabiano Amaral

S
Equipe Juvenil

Equipe Mirim

Equipe Iniciante
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Por Maira Del Ducca

eguindo a tradição do Vôlei
Masculino Adulto, o Esporte
Clube Banespa investiu no
Projeto Voleibol Feminino, que
tem como finalidade a formação
de jogadoras profissionais.
A idéia é oferecer uma base
fundamentada no treinamento
específico do ECB. O Projeto teve
início o ano passado a partir do
interesse de três associados em
patrocinar as equipes de base
em parceria com o Clube. O
Vôlei Feminino iniciou com cinco
equipes e hoje já está com seis
categorias, do Iniciante ao Juvenil.
A grande novidade, segundo
o Supervisor, Ricardo Lange, é
a formação de um time adulto
para participar do Campeonato
Paulista da Divisão Especial em
agosto. O convite foi feito pelo
Presidente da Federação Paulista
de Voleibol, Renato Pêra.
Para os associados do Clube,
o projeto teve uma receptividade
positiva, além de poderem
torcer pelas equipes, abre uma
oportunidade para as meninas
participarem do vôlei competitivo.
Para fazerem parte do projeto,
as sócias precisam passar por um
processo seletivo, a Peneira, que
vai ser realizada em dezembro com
a finalidade de descobrir novos
talentos. No primeiro semestre,
as categorias do Iniciante ao
Infantil participaram do Torneio
Preparação e Infanto e Juvenil
da Copa FPV (Federação Paulista
de Voleibol) com excelentes
resultados. No próximo semestre,
as equipes estarão disputando o
Metropolitano e o Estadual.

no Clube

Equipe Infantil

Equipe Pré-mirim

Equipe Infanto
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Reforma do telhado do Ginásio 1
Por Maira Del Ducca

Fotos: Fabiano Amaral

P

roporcionar bem-estar,
conforto e segurança
aos associados são itens
primordiais para o Departamento de
Patrimônio, que vem trabalhando
dia-a-dia em pequenas reformas,
reparos urgentes e readequações
necessárias. O cuidado com a infraestrutura do Clube é fundamental
para garantir o lazer do associado
e em Santo Amaro os serviços não
páram. Veja o que tem sido feito
para atender às necessidades dos
usuários.

Reforma do Playground com nova pintura e substituição da areia, que foi trazida
especialmente do litoral

Vestiário Feminino: a primeira fase, área dos
chuveiros, já foi entregue. A reforma e pintura dos
armários estão em andamento. Em breve, estará
sendo entregue a área dos sanitários
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Parceria com a empresa de segurança Patriarca: instalação
de 24 câmeras com gravação interna e externa

Reforma do bar e cozinha do Salão de Festas

Conclusão da obra dos banheiros do Departamento Cultural

Benefícios
para os sócios
Através da parceria com
Espetinhos Mimi, o Clube
conseguiu dar prioridade na área
das churrasqueiras para melhor
atender ao associado. Como parte
da obra, já finalizou os banheiros
femininos e masculinos, e em
breve, estará reformando todos
os quiosques. A outra parte
do projeto é a construção de
um quiosque atrás do Campo
Society, que já está com as obras
bem andiantadas.
Construção de um
novo quiosque

Obra dos banheiros finalizada

Patrimônio - 23

Reforma na Academia do Ginásio 1

Início das obras do novo “Espaço Cultural Artístico”

Torneira com fechamento
automático para maior
economia de água
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Ar condicionado do Teatro com parte
elétrica totalmente reformada

ECB apresenta crescimento
na área de Informática

A

Fotos: Fabiano Amaral

parceria com a Coniaric
Informática completou um
ano e apresenta mudanças
significativas para o Esporte Clube
Banespa. A empresa foi contratada
com o objetivo de assumir e inovar toda
a área de informática do Clube, no que
diz respeito a software e hardware,
ou seja, efetuar manutenções nos
sistemas atuais, bem como dos
equipamentos instalados, tais como
micros, servidores, rede, catracas, etc.
A equipe de informática promoveu
várias melhorias no atendimento,
agora todos os profissionais dão
suporte a problemas relacionados
a hardware e software, o que
anteriormente era resolvido por
equipes separadas; manutenção do

sistema atual, levantamento dos
problemas ocorridos em todas as áreas
para melhor definição das prioridades
e estratégias de desenvolvimento de
rotinas para soluções dos mesmos.
Outra mudança positiva foi a
alteração nos dias de trabalho da
equipe; antes o atendimento era
realizado de terça a sexta-feira e
os plantões de sábado a segunda,
hoje foi alterado para segunda a
sexta e os plantões aos sábados e
domingos, proporcionando maior
dedicação e otimização do tempo a
ser empregado no desenvolvimento
do Novo Sistema de Controle dos
Associados, compromisso assumido
pela Coniaric Informática quando
da sua contratação. As alterações
realizadas proporcionaram ainda
a facilidade da realização de
manutenções e suporte aos sistemas
atuais às segundas-feiras, evitando
assim a suspensão dos serviços neste
dia da semana. Foi realizada também
a implantação de novos servidores,
melhorando o acesso à rede interna
e o desempenho dos sistemas que
processam na mesma. Para obter
uma melhoria no fluxo de e-mails,
o software de envio de mensagens
Lotus Notes foi substituído pelo
Exchange da Microsoft, plataforma
de softwares padrão adotada
pelo Clube. No que diz respeito

Alípio de Barros Neto - Diretor
de Informática
A equipe de informática que promoveu várias mudanças no Clube

à Segurança da Informação, o
Servidor de Firewall foi reconfigurado
visando o maior controle dos acessos
externos e internos efetuados nas
três sedes, Santo Amaro, Leste e
Vinhedo, as quais foram integradas
on-line, melhorando e otimizando os
processos de atualizações quinzenais
dos bancos de dados e as rotinas de
backups diários.
Focando mais detalhadamente
o Novo Sistema de Controle de
Associados, principal meta a ser
realizada pela área de Informática
do Esporte Clube Banespa, o qual
substituirá os vários sistemas já
existentes, como Diretoria, Secretaria,
Cobrança, Gerência, Portaria,
Piscina, Musculação, Esportes,
Cultural e Sedes concentrando-os
em um único sistema visando melhor
atendimento ao nosso associado. O
desenvolvimento desse Novo Sistema
segue o padrão de arquitetura SOA
(Arquitetura Orientada a Serviço),
que além de criar uma estrutura
mais simplificada, permitirá no
futuro a rápida implementação
de rotinas integradas ao mesmo.
Hoje o desenvolvimento do Novo
Sistema encontra-se em “Fase de
Construção” dentro da metodologia
de Planejamento e Gestão de Projetos
com previsão de implantação em
meados de Janeiro de 2008. Outra
preocupação da Coniaric Informática é
que seus profissionais mantenham-se
atualizados com as novas tendências
e novidades de mercado dentro
da área de informática. Todas as
alterações incrementadas e a serem
efetivadas, acima citadas, tem como
principal alvo uma melhor qualidade
no atendimento ao associado, sendo
este, o principal objeto da parceria
entre o Esporte Clube Banespa e a
Coniaric Informática.
Informática - 25
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Sócios se divertem
nos eventos sociais

Por Maira Del Ducca

lém de sua bela infraestrutura com uma
extensa área verde, a Sede
Campestre também proporciona
aos associados um agito na área
social. No dia 15 de junho, realizou
o Jantar Dançante em homenagem
ao Dia dos Namorados com a
presença não só de jovens, mas
também da geração dos casados,
que curtiram a noite romântica.
Para setembro, Vinhedo está
organizando o Baile da Primavera, e
para outubro, a Festa das Crianças.
Fique de olho na programação e
venha prestigiar o seu Clube.

A

José Panfilio, Marlene, Suely a Agostinho Zambon

Luiz Vicente e amigos

“Falar da Sede Vinhedo me causa grande alegria por tê-la visto nascer na década de 70
e poder desfrutar desta maravilha, onde encontramos muito verde e ar puro. Durante
todos esses anos, participando da administração do Clube, tive a oportunidade de
ver e realizar junto com os demais Diretores, muitas obras e benfeitorias para o seu
crescimento, dentre as quais não poderia deixar de destacar a construção do prédio
da Academia de Musculação e Ginástica, tornando realidade um velho sonho e que é,
o sustentáculo da Sede Campestre. Ela é freqüentada por pessoas de todas as idades,
em especial da 3ª idade. Gostaria de citar também, o Restaurante do Clube (Edelweiss),
que é bastante freqüentado em função de sua excelência.”
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Agostinho Zambon,
Diretor Geral

Especial

Conselho Deliberativo

O

Conselho Deliberativo, órgão máximo do Esporte Clube Banespa, é composto por 168
Conselheiros, sendo 112 Vitalícios e 56 Estatutários, que são eleitos trienalmente por
todos os sócios efetivos em pleno gozo de seus direitos. Compete ao Conselho
eleger e empossar os membros da Diretoria Executiva; aprovar a Proposta Orçamentária
anual e a Execução Orçamentária após análise do Conselho Fiscal. Cabe ao Conselho
Deliberativo, decidir sobre qualquer recurso interposto pelos sócios, sendo tais
decisões irrecorríveis. O Conselho reúne-se Ordinariamente duas vezes por ano
para aprovação da Proposta Orçamentária e da Execução Orçamentária
e Extraordinariamente, quando necessário.
A Mesa do Conselho é composta pelos seguintes
Conselheiros: Presidente - Ezequiel Castelhano Antônio; VicePresidente - Marco Antônio Arruda Vieira; 1º Secretário - Ioshito
Fukushima e 2º Secretário - Wilson Roberto Pellisson.
O Conselho Deliberativo possui duas Comissões Permanentes:
Comissão de Justiça e Estatutos e Comissão de Orçamento e Finanças.
A Comissão de Justiça e Estatutos é composta por José Ângelo Móia, Edson
Joaquim Lima, Leila de Araújo C. Andrade e Reinaldo Antônio Xavier.
A Comissão de Orçamento e Finanças é composta por Marco Antônio Sarpa Lima,
José Senephonte Nicoletti Glingani, Márcio Scalise de Abreu e Ricardo Mitsouka. Existe
também o Conselho Fiscal, composto por José Agostinho Bueno, Antônio Fialho C. dos
Santos, Celso Cadena Del Porto, Júlio do Amaral Buschel e Marco Antônio Vazzoler.

Fotos: Fabiano Amaral

Eventos de PURA DIVERSÃO
Por Maira Del Ducca

C

om a presença aproximada de 400 pessoas, a Sede Leste
promoveu o Jantar em homenagem às Mães. A animação
ficou por conta da Banda AMX, além dos momentos especiais
com sorteios, e completa harmonia entre mães e filhos. Em
abril, a área Social comemorou a Páscoa com o Cantinho do
Coelho, que foi o ponto de partida para Caça ao Coelho. A
criançada encantou o domingo de Páscoa da Sede Leste, onde
também foi realizada uma ação social com arrecadação de
250 ovos de Páscoa que foram doados para duas instituições:
creche mantida pelo Centro Espírita Francisco de Assis e Pastoral
do Menor da Paróquia São Paulo Apostolo. Agradecemos a
participação dos sócios que fizeram muitas crianças felizes.

Presença da Diretoria no evento

Rose e José Luiz
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A Diretora Elaine entrega
um dos prêmios sorteados

A Sede Leste reabre o Ginásio de
Esportes após uma reforma no piso e
pintura de toda a superfície da quadra.
Segundo o Diretor Geral, Recilval José
Alves, os associados que utilizam a
quadra aprovaram a reforma. “Houve
uma melhora de 90% na sua área
de jogo, nos dando a impressão de
que a quadra ficou maior”, diz. Em
sua reabertura, foi realizado um jogo
amistoso com a equipe do Sesi A.E.
Carvalho e a equipe da Sede Leste
venceu sem dificuldades.

Futebol
de Campo
O tradicional Torneio Interno de Futebol de Campo / Rachão
Sede Leste, disputado na Categoria Veterano, encerrou-se no dia
30 de junho. Como já era esperado, o Torneio foi bem equilibrado,
chegando até a última rodada do segundo turno com três equipes
com chances de vencer, mas com um gol feito no último minuto
do segundo tempo, a equipe do Ipatinga ganhou a partida e
sagrou-se campeã. Em 2º lugar ficou a equipe do Pirambú e,
em terceiro, a equipe do Sertãozinho. A premiação para o atleta
destaque ficou para Robson de Oliveira, eleito o melhor jogador
cinco vezes, em sete jogos disputados. O troféu de artilheiro foi
para Reginaldo Coelho, que marcou 14 gols.

Campeonato de Futsal 2007
Tranca
No mês de abril, foi encerrado o Campeonato
de Tranca que teve início no 2º semestre do ano
passado. Dupla campeã: Ivan e Ivana; vice-campeã:
Josué e Denise. Parabéns aos vencedores!

Vem aí mais uma sensacional competição! O 16º
Campeonato Interno de Futsal, categoria veterano, a partir
de 35 anos ou a completar em 2007, terá início em 11 de
agosto. Jogos aos sábados. Inscreva sua equipe! Informações
no Depto. de Esportes: Tel. 6684.1971 ou 6684.5553.

Viva o arraiá

A

Leste proporcionou aos associados a tradicional Festa
Junina nos dias 30 de junho e 1º de julho. A Banda Trio do
Forró, o casal caipira, a dupla Kléber e Kleymar animaram
o arraial, que ficou agitado com tanta diversão. Fogueira de São
João, touro mecânico, barracas com comidas típicas e muitas
brincadeiras foram as principais atrações da festa.

Arquivo

Reabertura do Ginásio

BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL DE 2007
ATIVO - CIRCULANTE / DISPONIBILIDADES

PASSIVO - CIRCULANTE / CONTAS A PAGAR

Caixa Geral
Bancos Conta Corrente
Aplicações de Liquidez Imediata
Total Disponibilidades

Fornecedores
Credores Diversos
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Tributárias
Total de Contas a Pagar
TOTAL CIRCULANTE

10.430,50
(732.096,36)
64.984,94
(656.680,92)

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Títulos e Contas a Receber
Adiantamentos
Empréstimos
Estoques
Adiantamentos a Fornecedores

106.967,75
1.587,52
9.800,00
5.323,06
30.695,70

Total Realizável a Curto Prazo
TOTAL CIRCULANTE

154.374,03
(502.306,89)

57.492.107,93
(4.924.150,21)

INVESTIMENTOS
Ações e Participações
Total de Investimentos
Despesas Diferidas
TOTAL PERMANENTE
TOTAL DO ATIVO
Carlos Roberto Emerenciano
Presidente
ESPORTE CLUBE BANESPA
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3.928.479,19
3.928.479,19

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
VALORES VINCULADOS
Depósitos Judiciais
Total de Valores Vinculados

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
Cauções e Depósitos
5.853.390,50
Contas de Compensação
Total Direitos Realizáveis a Longo Prazo
5.853.390,50
TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
5.853.390,50
PERMANENTE
IMOBILIZADO
Imobilizado Técnico
( - ) Depreciações
Total de Imobilizado

1.002.260,38
2.046.516,62
847.371,58
32.330,61

52.567.957,72

5.706.995,31
5.706.995,31

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
Contas de Compensação
Credores Diversos
Total de Obrigações a Longo Prazo
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

943.069,22
943.069,22
6.650.064,53

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social
Realização de Reservas
Reservas de Reavaliação
Ajustes Exercícios Anteriores
Superávit ou Déficit do Período

(3.080.780,95)
15.417.638,56
35.409.740,66
(396.914,85)

8.698,00
8.698,00
487,81
52.577.143,53
57.928.227,14

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO

Oscar Benelli e Luiz Carlos Massi
Diretoria Financeira
ESPORTE CLUBE BANESPA

47.349.683,42
57.928.227,14
Ricardo Regina
Contabilizii Consultoria Empresarial
CRC-1SP 053704/O-3

Tecnologia a
serviço da saúde
Quando pensamos em saúde no Brasil,
pensamos em médicos e remédios, mas
nunca prevenção. Nossa cultura ocidental
preocupa-se com o tratamento dos males
após ocasionados e não com uma ação
preventiva para amenizar seus efeitos. Por
isso, a Cia. do Sono, pensando em tratar e
prevenir a dor, disponibiliza a seus clientes
um verdadeiro tratamento de saúde, e o
melhor é que você cuida de sua saúde
sem precisar lembrar de fazer isso, pois
os produtos da Cia. do Sono são de uso
diários, como colchões e acessórios.
A tecnologia do magnetismo e do
infravermelho longo, associados ao
Perfilado Terapêutico presente nos
produtos da Cia. do Sono, proporcionam
benefícios preventivos e até mesmo de
alívio de dores musculares, enxaquecas,
problemas circulatórios, estresse entre
outros.
A Cia. do Sono, empresa presente no
mercado nacional há 20 anos, possui
selos de certificações que garantem esta
qualidade, como o selo SBRTO (Sociedade

Brasileira de Reabilitação Traumatológica
e Ortopédica), para a linha de colchões
e travesseiros e o selo SRBTO Gold para
a Linha Fisio, de órteses. Além disso, a
Cia. do Sono foi a primeira empresa do
segmento a ser certificada pelo padrão
de qualidade ISO 9001:2000.
Toda esta tecnologia e respeito ao cliente,
associada ao conforto e beleza estão à
disposição de pessoas que preocupamse com a prevenção e alívio da dor. O
tratamento através da magnetoterapia,
ativa a circulação sangüínea, visto que o
sangue em sua composição possui 4%
de substâncias ferrosas, ocasionando
uma melhora significativa em várias
problemas ocasionados pelo déficit
circulatório. O infravermelho longo
age diretamente sobre a água que
compõe nosso organismo, promovendo
a renovação celular, reduzindo o ácido
láctico, melhorando a atividade celular
da pele, auxiliando na eliminação das
toxinas e estimulando a fixação do cálcio
e vitamina D no organismo.

Além de todos estes benefícios, que você
encontra nos produtos da Cia. do Sono,
podemos citar o Perfilado Terapêutico,
presente em todos os colchões e alguns
acessórios. Este perfilado é uma das
diferenças essenciais dos colchões da
Cia. do Sono, pois além de simular uma
massagem digital, possui um exclusivo
tratamento antialérgico, que dificulta a
proliferação de agentes causadores de
alergias e doenças respiratórias, além
de tonificar e relaxar a musculatura
reduzindo as tensões musculares e
aumentando a sensação de conforto.
Os colchões da Cia. do Sono possuem
a estrutura que mantém seu corpo na
posição ortopédica, permitindo a livre
circulação e oxigenação sangüínea para
uma perfeita noite de sono.
Se você pensava que colchão era só
para dormir, está na hora de rever
seus conceitos, pois a evolução chegou
até sua cama. Mais informações (11)
5044-3798.

Cecilia Laszkiewicz

Renato Rodrigues

Renato Rodrigues

Doutores da Alegria
A organização trabalha para dar mais visibilidade à arte
do palhaço e alcançar um maior número de hospitais
Doutores da Alegria
fazem parte de uma
organização nãogovernamental, sem
fins lucrativos, que
leva alegria a crianças
hospitalizadas através
da arte do palhaço, como mágica,
malabarismo, mímica, improvisação e
música. Atualmente, a entidade conta
com 52 artistas profissionais que
recebem treinamento específico para
desempenhar, com todo o cuidado
e eficiência, seu trabalho com os
jovens pacientes hospitalizados.
O trabalho realizado nos hospitais
não tem finalidade terapêutica, e
sim artística. Um espetáculo escrito
em tempo real a quatro mãos entre
palhaço e criança.
Atualmente, os Doutores
trabalham ainda pelo cumprimento
de novos objetivos. Entre eles, estão
a ampliação de sua atuação em
hospitais da rede pública; a instalação
de sedes em outras capitais do
país e a busca para se tornar autosustentável. Ao mesmo tempo, eles
mantêm a premissa de formar novos
profissionais e resgatar a identidade
do palhaço brasileiro, aproximando-o
do público. Neste segmento de
atuação, está o projeto “Palhaços
em Rede”, um dos novos eixos mais

importantes da organização para os
próximos anos, por conjugar expansão
e formação em diversos níveis, além
da criação de um fórum que discuta
ética e qualidade das relações.
Em setembro, os Doutores da
Alegria estarão completando dezesseis
anos de atividades. A iniciativa do
grupo em levar o trabalho de artistas
profissionais e especializados na arte
do palhaço aos hospitais é pioneira no
Brasil e sua implantação foi feita pelo
ator Wellington Nogueira, inspirado
pelo programa que integrou, o
“Clown Care Unit”, de Nova Iorque,
lançado em 1986 pelo ator Michael
Christensen. Os números desta
trajetória reforçam a ação bemsucedida: desde 1991, quando a
organização foi fundada, os Doutores
já visitaram mais de 460 mil crianças
e adolescentes hospitalizados,
atingindo também cerca de 500 mil
familiares e envolvendo mais de 10
mil profissionais de saúde. Essa idéia,
então inédita, foi inserida na sociedade
brasileira e sua prática vigora hoje em
dezesseis hospitais no Brasil. Além
disso, inspirou cerca de 200 iniciativas
similares em todo país, motivando
uma série de parcerias que incluem
o Ministério da Saúde e a iniciativa
privada. Tudo isso possibilitou outras
conquistas importantes, como a

criação de um Núcleo de Pesquisa e
Formação própria - o primeiro entre
organizações desta natureza.
Oito dos hospitais atendidos pelos
Doutores da Alegria ficam em São
Paulo, na capital: Hospital do Campo
Limpo, Hospital da Criança, Hospital
Santa Marcelina, Instituto da Criança
e Instituto de Tratamento do Câncer
Infantil do Hospital das Clínicas,
Hospital do Mandaqui, Hospital
do Grajaú e Hospital Universitário
da USP (em fase de experiência);
três no Rio de Janeiro (RJ): Hospital
Pedro Ernesto da UERJ, Instituto de
Puericultura e Pediatria Martagão
Gesteira da UFRJ e Hospital Geral de
Bonsucesso; quatro em Recife (PE):
Hospital Oswaldo Cruz; Hospital
da Restauração; Hospital Barão de
Lucena e Hospital das Clínicas, e
em Belo Horizonte a Santa Casa
local, em fase de experiência. Para
conhecer melhor o trabalho dos
Doutores da Alegria ou colaborar
com a organização, acesse o site
www.doutoresdaalegria.org.br ou
ligue (11) 3061 5523.
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Por Maira Del Ducca

Fotos: Fabiano Amaral

A

arte

artista plástica e restauradora de objetos de arte, Maria Helena
Chartuni, é sócia freqüentadora do Esporte Clube Banespa há dois
anos. Iniciou seus estudos em São Paulo e buscou conhecimentos
e aperfeiçoamento em Londres no Victoria and Albert Museum. Trabalhou
no Museu de Arte de São Paulo - Masp como restauradora. Seus trabalhos
estão expostos no Masp e MAM em São Paulo, Museu de Mie-Ken em
Tóquio, Galeria Internacional Mc Cann em Nova York (EUA), Ludwisghafen
na Alemanha, Galeria de d’ Arte Moderna em Verona na Itália, como também
em coleções particulares no Brasil, Itália e Suíça. Restaurou o acervo do Jornal
o Estado de São Paulo e os painéis de Samson Flexor da Igreja Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro no Jardim Paulistano. Dentre todos esses trabalhos se
destaca, segundo Maria Helena, a restauração que lhe foi confiada em 1978
da imagem de Nossa Senhora Aparecida da Basílica de Aparecida.
O que representa ser artista plástica e restauradora?
É uma vocação que nasce com a gente e temos que ter a coragem para
desenvolver. Acho que é muito empenho dedicado. Quando se faz para o
comércio, é uma profissão como outra qualquer. Mas a parte criativa é uma
coisa muito complicada. Às vezes quando leio sobre outros grandes artistas,
como Van Gogh, não que eu queira me comparar, mas eu vejo que o problema
é como o meu, então me consolo um pouco.
Tem alguma outra profissão que você sonhou seguir?
Não, eu sempre quis ser artista.
Qual foi o momento de sua vida que surgiu
a idéia de ser artista plástica?
Desde criança eu gostei, minha família não tinha nada a ver com
artes plásticas. Meus pais achavam que era coisa de criança. O
tempo passou, terminei o primeiro grau e veio a cobrança de ter
uma profissão. Decidi ser médica. Tentei fazer o curso, que na
minha época era científico, agüentei somente seis meses. Não era
aquilo que eu queria. Comecei a estudar artes, entrei em ateliês
para aprender e encontrei meu mundo. Era aquilo que eu queria.
Totalmente contra o que minha família desejava. Foi uma luta
muito grande, não foi nada fácil. A sociedade não aceitava que a
mulher fosse artista.
Depois que sua família viu seu trabalho
passou a ver com outros olhos?
Não foi bem assim. Acho que só fui aceita quando veio o restauro
de Nossa Senhora Aparecida. Fora isso, eles não entendiam
muito não. Mesmo porque minha pintura não é muito fácil
de entender.
Qual o trabalho mais significativo em sua vida?
É difícil dizer por que cada obra é um filho que a gente tem.
Alguns eu prefiro, outros gosto um pouco menos, mas faço
uma seleção muito grande da minha obra. Acabo de fazer,
deixo comigo um tempo e fico olhando. Se passar pelo meu
crivo de crítica ela fica, senão eu destruo.
E qual você citaria?
Acho difícil dizer por que os últimos trabalhos sempre são mais
importantes, você está no momento criando. Então é isso, não

tem uma obra. Estou contente pois meus
últimos trabalhos estão tendo uma maior
maturidade, ao contrário de muita gente
que chega numa certa idade ou depois
de uma época de profissão vai decaindo.
Acho que comigo está acontecendo ao
contrário.
O que você sentiu ao ver a Nossa
Senhora Aparecida em pedacinhos
na sua frente?
Eu entrei em pânico. Essa é a coisa mais
próxima que eu senti.
Em algum momento pensou
que não conseguiria fazer?
Aquilo caiu no meu colo, sem eu ter feito
nada; praticamente foi imposto, por Deus
ou pelas circunstâncias da vida. Eu nem
pude dizer não. Eu não a tinha visto,
quando chegou para mim o fato estava
consumado, então eu tinha que fazer. Eu
realmente entrei em pânico por dentro é
claro, mas como sou muito profissional
disfarcei bem. Eu tinha que fazer e não
era só um trabalho complicado pela obra
em si, mas pelo que a envolvia.
E como foi restaurá-la?
No começo achei que era mais uma obra.
Eu tinha pouco tempo porque havia uma
comoção geral naquele momento, pois

a Nossa Senhora havia sido quebrada.
Então tinha esse lado que atrapalhava
um pouco, mas houve um consenso
entre nós lá no museu, se criou uma
notícia falsa para os jornalistas, que estava
esperando técnicos lá de fora para poder
restaurá-la e para me dar um pouco de
sossego. Eu tinha um pouco mais de um
mês para fazer o trabalho. Comecei a
trabalhar todos os dias, inclusive sábado
e domingo. O restauro levou 33 dias, foi
muito bem.
No momento em que
você a viu, pediu ajuda?
Pedi porque eu acho que para todas
as coisas importantes que aparecem
em nossa vida existe uma limitação.
Não dá pra fazer sozinho e, apesar de
estar naquele tempo com minha fé no
freezer, como costumo dizer, pedi ajuda
sim pra ela porque era muito grande a
responsabilidade.
Você é devota de Nossa
Senhora Aparecida?
Fiquei depois. Eu sempre fui desde criança,
sempre me comovia muito, mas como eu
te disse foi um tempo que eu achava
que tinha coisas mais importantes, mas
o restauro dela mudou realmente minha
vida. Do ponto de vista de fé e por causa

do resultado, pelo que ela representa
para as pessoas e eu vi isso diretamente
e não era só marketing de padre não, era
uma coisa muito real, muito forte. Isso
realmente mexeu comigo.
Você teve a oportunidade
de ver o Papa Bento XVI?
Não. Eu preferi não entrar naquele
tumulto de pessoas.
Mas já foi a Aparecida?
Várias vezes. Vou a Aparecida com
regularidade para dar uma manutenção
na imagem porque toda obra precisa estar
sempre alerta. Faço essa manutenção lá
mesmo.
Como os associados do E.C. Banespa
podem conhecer seu trabalho?
Tenho algumas obras em galerias, mais
em acervo. Meu ateliê, onde trabalho,
está aberto para quem quiser ver. No
momento estou sem nenhuma exposição.
Tenho algumas obras no Masp, no Museu
de Arte Moderna e fora do Brasil, mais do
que aqui. Em coleções particulares.
Você freqüenta bastante o Clube?
Eu freqüento sim, gosto de nadar e andar.
Acho que o Esporte Clube Banespa é o
ideal para eu praticar natação, um lugar
muito lindo e freqüento quando posso.

Importância
da avaliação
dos atletas
O alto grau de competitividade dos
esportes individuais e coletivos tem
obrigado as equipes a se adequarem e
investirem na avaliação e preparação dos
seus atletas.

O

Esporte Clube Banespa, sempre na vanguarda de
vários esportes, trouxe o ex-jogador Fábio Mello,
Diretor da FMSPORTS e idealizador do projeto CEFAF
(Centro de Excelência em Formação de Atletas de Futebol),
para coordenar as categorias de base do Futebol de Campo do
Clube. Com sua experiência em vários grandes clubes do Brasil
e da Europa, Fábio Mello buscou uma parceria com o Centro
de Excelência e Laboratório de Avaliação e Performance do
Instituto de Cardiologia Centrocor e Esporte S.E.R. Acompanhe a
entrevista com os profissionais envolvidos nas diversas atividades
realizadas.
Dr. Mario Arruda, quais os exames que indica para avaliar
um atleta que está iniciando ou já é praticante de um
esporte de alta competitividade?
Todo indivíduo, atleta ou não, nas mais diversas categorias,
deve sempre procurar ser avaliado por um médico, a fim
de verificar suas reais condições para a prática esportiva,
principalmente, atletas de alta performance. Os exames
protocolares que solicitamos, além da avaliação clínica
detalhada para esses indivíduos são: 1- Teste Cardiopulmonar
(Teste de Esteira com Análise Ventilatória de Gases); 2Ecodopplercardiograma e 3- Exames Laboratoriais.
Dra. Carmem, qual a importância de realizar o Teste
Cardiopulmonar e não só o Teste Ergométrico Simples?
Com o Teste Ergométrico, a avaliação fica restrita às condições
cardiológicas do indivíduo, já com o Teste Cardiopulmonar,
temos estas informações e ainda dados da capacidade pulmonar,
grau funcional do indivíduo, zona alvo de treino, sendo ainda
ferramenta importante para a individualização dos treinos
conforme: características de posição e necessidades do atleta,
chamado princípio da individualidade e especificidade.
Dr. Jânio, essas avaliações são destinadas apenas para
atletas e indivíduos de alta performance?
Não, essas avaliações são usadas na elaboração do
chamado Tratamento Não Farmacológico das doenças
como: Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes, Colesterol e
Triglicérides elevados, Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas,
Síndrome Plurimetabólica, entre outras. Podem ter as doses dos
medicamentos bastante reduzidas e, em alguns casos, até serem
suspensos, pois as atividades físicas/esportivas programadas são
condutas não só para atletas como também coadjuvante para
tratamentos efetivos.
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Prof. Marcos, qual
a importância dos
trabalhos resistidos
(musculação) e devem
ser sempre realizados por
todos os atletas?
O trabalho de musculação, assim
como o treinamento funcional
resistido são importantes
tanto para atletas quanto
para não atletas, pois
aumentam a força e
a resistência muscular,
melhorando a performance e
prevenindo lesões, além de fundamental importância nas fases
de recuperação de lesões ocorridas.
Prof. Marcelo, o que é eletroestimulação e qual a
importância na preparação física dos atletas?
A eletroestimulação é o que há de mais moderno no auxílio
dos trabalhos com atletas e pessoas comuns. Trata-se de um
aparelho que emite ondas elétricas capazes de proporcionar ao
usuário uma enorme aceleração nos resultados da musculação
convencional, assim como uma excelente recuperação muscular
pós esforço, diminuindo dores e cansaço e auxiliando também,
na recuperação de lesões, pois podemos conseguir alto níveis de
contrações musculares, sem colocar em risco as articulações.
Prof. Fernando, o que é e como funciona uma avaliação
física?
A avaliação física é uma ferramenta que oferece ao
preparador físico um mapa das reais condições do atleta, tais
como: Percentual de Gordura - nos permite saber se o atleta está
com a quantidade de gordura corpórea em níveis ótimos para a
prática esportiva; Peso Ideal - nos possibilita saber qual é o peso
ideal para que o atleta possa desenvolver sua performance da
melhor forma possível e se é necessário ganhar ou perder peso;
Avaliação Antropométrica - através de medidas dos perímetros
dos segmentos podemos avaliar se existe diferença de força
ou de equilíbrio entre os membros inferiores e superiores;
Avaliação Postural - através dela podemos saber se o atleta
tem algum vício postural ou algum desvio de coluna. Uma vez
identificada qualquer alteração, podemos evitar futuras lesões
decorrentes dessas alterações posturais e, principalmente, tentar
corrigi-las.
Instituto de Cardiologia Centrocor S/C Ltda. Av. Santo Amaro,
2.591, Campo Belo, São Paulo - SP. Cep: 04555-001. Fone/Fax: (11)
5531-3252. coracao@coracao.com.br www.coracao.com.br

ÁGUA

Precisamos mesmo
economizar???

P

arece inacreditável, mas
precisamos economizar água
sim. Sabemos que três quartos
da superfície da Terra são recobertos
por água. Trata-se de quase 1,5 bilhão
de Km3 de água em todo o planeta,
incluindo lagos, rios, geleiras e oceanos.
Mas o que muita gente desconhece
é que apenas uma pequena parte de
toda essa água serve para abastecer
a população. Menos de 1% de toda
a água do planeta serve para atender
às necessidades da humanidade. E
isto, torna-se ainda pior, quando se
sabe que a água está sendo poluída,
desviada e sendo gasta de uma forma
inconsciente. Se não houver uma
mudança nos hábitos, até um terço da
população mundial vai estar sem água
em 25 anos.
Todos os impactos ambientais
sofridos atualmente são heranças
de uma industrialização rápida onde
todo o complexo da natureza, como
também o ecossistema, foram tratados
como fontes inesgotáveis de energia e
matéria-prima. Na verdade, eram vistos
como fontes de lucros e enriquecimento
rápido. A nossa tecnologia avançou tão
espantosamente que transcendemos os
limites da natureza, e o preço de tudo
isso foi detectado muito antes do que
a gente imagina. Na década de 60,
profissionais de diferentes países se
reuniram em Roma e constataram que
a sustentabilidade do planeta estava
gravemente abalada.
Após a previsão sobre os limites
do desenvolvimento, além das muitas
movimentações daquela época,
a ONU (Organização das Nações
Unidas) decidiu realizar em 1972, uma
conferência sobre o meio ambiente.
A conferência de Estocolmo já previa
a grande necessidade de se preservar
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os recursos naturais, evitar a poluição
dos rios e mares, como também
a necessidade de promover uma
educação ambiental para que as futuras
gerações pudessem contar com toda
essa reserva. Várias conferências foram
realizadas, a Rio 92, Rio + 10, Agenda
21, Protocolo de Kyoto e ISO 14.000.
Muitas providências foram tomadas
em todas essas décadas, muitas
organizações foram criadas para
discutir o assunto, mas será que foram
suficientes? Será que não há necessidade
de repensar seriamente nesse assunto?
O que adianta todas essas conferências
se nós, meros cidadãos, não nos
conscietizarmos dessa problemática.
Precisamos analisar cada ato em
nosso dia-a-dia e passarmos a agir
pensando em nossas futuras gerações.
É premente começar a tomar atitudes
dentro da nossa própria casa, no nosso
trabalho, como também em nossa
cidade. Precisamos também informar
nossos parentes, amigos e todos que
pudermos convencer pela reeducação
de hábitos. Se cada indivíduo fizer a sua
parte, nosso mundo pode ficar ainda
melhor e as novas gerações poderão
apreciar de tudo que faz parte de nosso
meio ambiente. Por isto, prestemos
mais atenção no tocante ao deixarmos
uma torneira aberta esguichando água
à toa. Ela é um bem muito precioso que
um dia pode nos fazer falta, como já
previu nosso grande autor, Ignácio de
Loyola Brandão, em sua ficção “Não
Verás País Nenhum”.
Maira Del Ducca
É jornalista do ECB, formada em Comunicação Social
na Universidade de Uberaba com pós-graduação em
Teoria da Comunicação pela Cásper Líbero. Atuou
como jornalista empresarial na Coca-Cola, Playcenter
e Moto Honda. Atualmente, está se especializando
em Comunicação Digital na Unip.
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