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“

Estamos encerrando mais um ano de muitas
conquistas no universo esportivo do CCP, com
avanços também nas programações sociais e
culturais que desenvolvemos ao longo de 2019.

Nesse sentido, essa edição da revista Somos
CCP, registra nossas participações em diversas
modalidades nas mais variadas competições
esportivas, com destaque para os atletas que
competiram nos Campeonatos Brasileiros
Interclubes e que trouxeram alegria e
representatividade para o esporte do Clube de
Campo.
Há muito, este Clube é referência quando o assunto
é esporte. E com o objetivo de valorizar esse passado
repleto de triunfo, êxito e glória, revisitamos
nossa história na matéria que é carro chefe dessa
publicação. Aqui conheceremos um pouco mais
do início do esporte no Clube e seus pioneiros e
redescobriremos alguns “heróis” nessa valiosa expedição ao passado.
E se é com o olhar atento ao futuro, mas com os pés “calçados” na sabedoria dos anos que devemos dar
os próximos passos, podemos dizer que realizamos nossa lição de casa e que dela saímos muito mais
inspirados para o ano que virá.
Esse foi um ano de renovação para o Clube de Campo. Tivemos a posse de uma nova diretoria em maio
e nos lançamos aos desafios de uma nova gestão, repleta de ideias e possibilidades de conquistas e
avanços. Na realização de eventos tradicionais e novos, buscamos dispor de comprometimento e de
energia para correspondermos ao trabalho qualificado de gestões anteriores.
E é com esse compromisso de sempre trazer o melhor para os nossos associados, fazendo com que
estes se sintam abraçados e realizados em nossa estrutura, que saudamos o novo ano que se inicia
deixando uma mensagem de paz e de alegria a todos que convivem num espaço tão privilegiado
quanto o Clube de Campo de Piracicaba!

Boas Festas!!!

Conheça os membros da
Diretoria Executiva 2019 - 2022

Ivan Almeida Aguiar
Presidente da Diretoria Executiva do Clube de Campo de Piracicaba

EXPEDIENTE
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VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO
DELIBERATIVO
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Encerrando mais um ano de muitas conquistas
para o Clube de Campo de Piracicaba, quero
aproveitar esse espaço para agradecer a

todos os departamentos que trabalharam juntos no
desenvolvimento das ações ligadas ao marketing
esportivo, cultural e social.
No último trimestre esse departamento se dedicou
a contribuir com a divulgação de vários eventos já
tradicionais para o Clube. Renovamos parcerias
importantes para ampliar e melhorar ainda mais a
comunicação e o atendimento a todos os segmentos
que mantêm viva e vibrante as cores do CPP seja no
esporte, na cultura ou nas realizações do dia a dia.
E estamos nos preparando para encarar um 2020
cheio de novos desafios na comunicação e marketing.
Novidades estão em nossa agenda para que possamos
facilitar ainda mais o cotidiano dos nossos associados e
fazer uma comunicação ainda melhor.
A todos, meus sinceros agradecimentos e votos de um
Ano Novo repleto de conquistas e um maravilhoso
Natal. Boas festas!
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“

No dia 25 de novembro, o Conselho
Deliberativo do Clube de Campo de
Piracicaba, realizou sua última reunião em
2019, para análise e aprovação do orçamento
anual para o ano de 2020,o qual foi apresentado
pela Diretoria Executiva do CCP.
Esse importante procedimento anual envolve
todos os departamentos do clube, principalmente
esportes, social, cultural e patrimônio, uma vez
que os diretores apresentam o plano de trabalho
para o próximo exercício, definindo as despesas
e investimentos necessários em cada área, para
uma gestão eficaz que atenda aos anseios dos
associados.
Felizmente a situação financeira do nosso clube
tem se mostrado sólida, não só nesta gestão
presidida pelo Dr. Ivan Almeida Aguiar e tendo
o Sr. Paulo Tayar como vice, mas também e,
principalmente, nas gestões anteriores, tornando
nosso clube e, consequentemente, nossa cidade
de Piracicaba, uma referência em todo o Estado
de São Paulo.
Esse destaque é feito pelo próprio SINDICLUBESindicato dos Clubes do Estado de São Paulo, que

possui cerca de 3000 clubes filiados.Tanto é assim,
que nossa cidade se tornou um polo regional
do SINDICLUBE, cujo diretor é o Sr. Omir José
Lourenço, que também é o primeiro secretário
deste Conselho. Essa diretoria do SINDICLUBE
funciona nas dependências da ACESEPAssociação dos Clubes Sociais e Esportivos de
Piracicaba e Região, da qual temos a honra de
presidi-la. Nesse espaço, ocorrem o treinamento
dos jovens que participam do Projeto Aprendiz
Legal, para que possam atuar não só em nosso
clube, mas também em vários clubes das cidades
vizinhas.
Continuando com nosso orçamento para o ano de
2020, com certeza, para fazer frente às despesas
e investimentos necessários, deverá ocorrer
uma adequação nos valores das mensalidades,
principalmente para cobrir as despesas com a
folha de pagamento que, invariavelmente atende
aos dissídios coletivos das várias categorias
profissionais que atuam em nosso clube.

BEM-VINDOS
NOVOS SÓCIOS
SETEMBRO - DEZEMBRO
Giselle Lara Resende
Bortolazzo

Marcelo Luiz Marino Santos

Glauco Ayrton Silveira
Zeppelini

Marcio Antonio de Paula
Capato

Andressa Balarin Berto

Guilherme Albuquerque
Tavares de Oliveira

Marcius Gracco Marconi
Gonçalves

Bruno Chieregatti Saraiva

Guilherme Bottene Guarda

Marcos Danelon Junior

Entretanto, como costuma acontecer nos
últimos anos, a Diretoria Executiva e o Conselho
Deliberativo,
buscam
alternativas
para
minimizar o impacto financeiro, fazendo ajustes
estritamente necessários para que nosso clube
continue seguindo sua trajetória de sucesso, não
só atendendo, mas também procurando superar
as expectativas dos associados.

Carlos Eli Ribeiro

Gustavo de Freitas Correa

Marcus Augusto da Mata

Carolina Bruzasco Conde

Mariah Aguiar Arrigoni

Daniel Jose Ferraz dos Santos

Henrique Castello Costa de
Fries

Debora Cristina de Toledo

Hugo Vosiacki Rossi

Diego Vanderlei Ribeiro

Ian Lastoria Fischer

Dilermando Geraldini Bisan

Isabella Karina Adamoli de
Losso

Aproveitamos esta oportunidade para desejar
a todos os associados e seus familiares, um Feliz
Natal e próspero ano em 2020!

Eduardo Cesar Zamboni

Jane Aparecida Caldana
Frigato

Eliezer Andre Silveira Levy

João Ricardo Ruiz

Erivan Marcos Rocha

Jose Anderson Forti

Evelyn Bacega Faria

Laura Barella de Campos

Fernanda França Velo da Silva

Leandro de Jesus Magrini

Fernanda Russo Brankovic

Lucas Magro Koren

Fernando Luiz Furlan

Luciano Cury Abe

Fernando Massuh Cury

Lucindo Baroni Junior

Fernando Sturion Codo

Luis Henrique Batista Ramos

Gilma Lucazechi Sturion

Marcelo Liborio

Luiz André Filho
Presidente do Conselho Deliberativo do CCP

Alexandre Alves Ribeiro
Alexandre Rogerio Rodrigues
Ana Lucia Miguel
Andre Weiss

Diogo Moreno de Sousa Tozzi

Marcelo Vargas Balleroni

Marina Stela Aguiar de Franco
Maykel Guilherme de Campos
Regina Maria Gerolamo Joao
Rene Francisco Borges
Gouvea
Rene Jorge Calil
Rodrigo Dias de Aguiar
Pacheco
Romulo Piassa Rigigo
Rudinei Antonio Fornazzaro
Tatina Kotava
Thiago da Costa Silva Furlan
Tiago Polidori Berni
Tiago Stefanini
Valdir da Silva Cardoso
Vania Cristina Lovadino Lima
Garcia
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CÂNCER DE INTESTINO

PREVINA-SE!
“

Câncer de intestino. Quando se ouve falar
na doença, a primeira reação é de medo.
Medo do diagnóstico e de realizar exames.
Isso se deve ao tabu em relação ao tema. Mas,
o que muitos desconhecem, é que a doença,
se diagnosticada precocemente e obtendo o
tratamento correto tem altas chances de cura.
Por isso, a prevenção é muito importante. E
quando falamos nela é importante citar os
fatores que contribuem para o desenvolvimento
do câncer nesta região como, por exemplo, o
comportamento e a alimentação.
Como explica o cirurgião geral, proctologista Lúcio
Ferraz de Arruda Jr., levar uma vida saudável, com
exercícios físicos regulares e uma alimentação
adequada, sem abusar do uso de álcool é
fundamental para evitar o seu aparecimento que,
normalmente, se inicia com uma lesão benigna
e evolui lentamente até se transformar em um
câncer. Se identificado nessa fase, a lesão pode ser
extraída, impedindo o seu aparecimento.

Uma alimentação que inclui excesso de gordura
animal e é pobre em fibra, ou que contém o
consumo de muitos doces, balas, pirulitos,
produtos ricos em corantes ou defumados, que são
cancerígenos, é um fator de risco, além da questão
familiar, já que quando há parentes próximos
como pai, mãe, irmão, tio, avô, que tiveram câncer
no intestino, a tendência ao desenvolvimento da
doença aumenta muito.
Além disso, o câncer de intestino, assim como
demais tipos da doença, é mais frequente com
o aumento da idade devido à frequência de
mutações erradas na divisão celular. A fase mais
crítica é quando a pessoa atinge 40 anos. A partir
dela, a cada década que passa, dobra-se a chance
de ter a doença.

Estando nessa faixa etária e tendo histórico
familiar, os médicos recomendam a realização de
exames como a colonoscopia. Com ele, é possível
detectar precocemente um pólipo (pequena lesão
na superfície da mucosa do cólon e reto).
De acordo com o médico, é importante também
fazer um rastreamento. Se nada for encontrado,
o ideal é realizar o exame novamente a cada
cinco anos. Sem dor, rápido e feito sob sedação
não há motivos para ter receio de fazê-lo. E, se
considerarmos que nos primeiros estágios o
câncer na região do intestino é assintomático, ele
se torna essencial para identificar o problema.
Os sintomas, aliás, variam de acordo com a
localização do câncer. No lado direito do intestino,
pode aparecer sinais de enfraquecimento, anemia
e alteração da frequência de evacuação. Já no
lado esquerdo, predomina a constipação, ou seja,
prisão de ventre. Quando localizado no reto, o
principal sintoma é o sangramento.
Apesar de não apresentar sintomas em sua
fase inicial, qualquer alteração intestinal como
constipação, diarreia, anemia, sangue ou catarro
nas fezes são indicativos da presença da doença,
como explica o especialista.

DR. LÚCIO FERRAZ DE ARRUDA JR.
CRM 31426
Rua São José, 1327 . Telefone: 3433.7088
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“

Com um pezinho na Itália, o Empório Gourmet Villa Toscana está localizado na Rua Dr.
João Sampaio, 2093 na Vila Independência,
em Piracicaba, e atrai os apaixonados por
queijos e vinhos, além de ser uma ótima opção para quem procura produtos de ótima qualidade, nacionais ou importados, com preços acessíveis a todos os públicos.
A variedade de opções reúne cervejas artesanais,
novidades para o Natal (como cestas que podem
ser montadas), massas, pizzas pré-assadas montadas na hora todos os dias (às segundas qualquer
pizza por 19,90 e cervejas com 10% de desconto),
tábua de frios (encomenda), mais de 30 tipos de
queijo, mais de 15 tipos de azeitonas, produtos
artesanais, produtos do dia a dia, condimentos
como castanhas, uva passa, damasco, chocolates e
espumantes (com preços especiais para festas, casamentos e eventos), além de mais de 400 rótulos

11
Lina”. Com um atendimento diferenciado e que fazia os clientes se sentirem em casa, o local serviu
de inspiração para os dois. Eles se recordam que o
atendimento permitia experimentar as azeitonas,
queijos e demais produtos, que o local oferecia, o
que divertia a clientela mirim e adulta e os inspirou
a atender seus clientes da mesma forma.

cou muito... Eu sempre quis ter um negócio no qual
eu tivesse esse contato com o público”, reforça
Luiz, que também complementa: “no meu caso é
uma visão muito forte da infância mesmo, o atendimento ao público, ver a satisfação dele comprando o seu produto, comendo... Eu acho que isso é o
que nos motiva sempre a continuar e melhorar”.

“Era um entretenimento muito bom. Isso me mar-

Definido o objetivo, era hora de fazer o empório
se tornar aconchegante não apenas nos preços,
mas também na decoração. Para isso eles investiram na ambientação do espaço, que busca trazer
a atmosfera da Toscana para Piracicaba. “A gente
pegou muitas referências da Toscana e adaptamos
ao que seria mais viável aqui no Brasil”, conta Luiz,
que visitou a região da Itália.
Com as paredes de tijolinhos à vista, tons mais escuros na pintura e madeiras rústicas, o Empório
Villa Toscana é sem dúvida uma ótima opção para se viver um pouquinho desse clima italiano,
cercado ao mesmo tempo de muita brasilidade,
ótimo
atendimento
e sabores deliciosos.
Reserve um tempo na
agenda e dê esse presente ao seu paladar
neste fim de ano!

de vinhos.
O espaço, que abre de segunda a sexta, das 8h30 às
20h, aos sábados, das 8h30 às 13h30 e nos domingos, das 8h30 às 13h, funciona desde 2018 e tem
como conceito proporcionar prazer aos clientes,
através da qualidade dos produtos, bom atendimento e preço justo. Para quem gosta de um pãozinho fresco logo de manhã, o empório também
oferece o espaço de padaria, com variadas opções
e também realiza a reserva de salão para eventos.
Quem está à frente dessa deliciosa expedição à
Toscana, são os empresários Luiz Trench e Clovis
Escobar. Amigos de colégio, eles se uniram para
criar o espaço em dezembro do ano passado.
A decisão de trabalhar com frios veio de uma referência da infância. Os dois costumavam acompanhar os pais quando estes visitavam a casa de frios
mais famosa da cidade na época, a loja de frios “Da

R. Dr. João Sampaio, 2093
Vila Independência . Piracicaba
/villatoscanaemporio

19 3374.2093
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“Trabalhamos somente com o
que há de melhor no mercado.
Sempre satisfazendo os
clientes, pois eles merecem
o melhor”, diz Ana.
“O nosso diferencial mais
importante, além da qualidade
dos produtos, é a mão de obra
própria e especializada, nada
aqui é terceirizado.... Tudo é
feito com muito critério e para
a total satisfação do cliente”,
complementa Valdir.
Como viaja com frequência
a Europa, o casal costuma
frequentar feiras de decoração,
principalmente na Itália, o que
ajuda a estar sempre antenado

“

A Habitare Decor é uma loja de decoração
diferente em todos os sentidos. Começa
pelo imóvel, que é tombado pelo patrimônio
histórico de Piracicaba, e teve preservadas todas
as características da época, sendo adaptado para
o total conforto dos clientes. O imóvel fica na R.
Maria Manieiro, 86, na rua acima do Mirante, e
guarda a história de cerca de 115 anos, quando
fazia parte do Engenho Central.
A loja, que em março completa 27 anos de atuação
em Piracicaba e região, começou com o nome
Habitare – Complementos da Casa, e investe em
um atendimento diferenciado e personalizado,
feito pelos proprietários Valdir Fedrizzi e Ana
Rosa Corrente, casados há 27 anos.

“No começo, foi um grande desafio porque tivemos
a ideia de nos dedicar a um nicho diferenciado
do mercado, investindo num atendimento
personalizado”, conta Valdir.
Ele nasceu no ramo de decoração e sempre viveu
nesse meio. Já Ana Rosa acabou entrando para
a área após o casamento e, como decoradora,
auxilia os clientes na especificação dos produtos.
De acordo com o casal, o sucesso da loja desde
1.993, está no seu diferencial: atender sempre as
necessidades dos clientes. Para isso, a Habitare
Decor possui um show room completo de
persianas, cortinas, tecidos, papéis de parede,
tapetes, toldos, telas mosqueteiras e toda a linha
de motorização para toldos e persianas.

@habitaredecor
R. Maria Manieiro, 86 . Vila Rezende
Telefone: (19) 3421.6494

com as tendências, proporcionando para os
clientes as últimas novidades no mercado da
decoração. Ana Rosa conta que já visitou todas
as fábricas dos seus fornecedores na Europa, o
que contribui para uma relação mais estreita com
estes.
“Conhecer os nossos fornecedores pessoalmente
é fundamental para conseguirmos transmitir aos
nossos clientes mais segurança, total satisfação e
confiança nos produtos”, explica Valdir.
Outro grande diferencial da loja é o pós-venda,
no qual a Habitare Decor oferece toda a parte de
manutenção e lavagem dos produtos.
Quem quiser conhecer mais sobre a loja e os seus
serviços pode visitar a página no Instagram @
habitaredecor e ir ao show room, onde há todos
os produtos e modelos instalados, para melhor
apreciação.
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Croácia, Espanha, Portugal e França”, conta
bem-humorada.
Seus roteiros, sempre incluem algum ponto com uma história
em especial que ela adora.
Pode ser o sítio arqueológico de Asklepion, em Cós,
onde Hipócrates, praticava a medicina (ilha em que
estiveram no final de julho
deste ano), ilhas remotas como
Koufonissia (onde não há carros ou
motos para se alugar, e existem somente bicicletas ou o barco taxi para se locomover de
uma praia à outra), ou ainda a igreja Panagia Paraportiani, construída em 1.425 em Chora, Mykonos.

“

Nesta edição, a coluna “Por Aí”, traz uma
história de amor. Amor por história e pelo
país que é o berço da civilização ocidental,
da democracia, do teatro e onde viveram filósofos
como Sócrates, Platão e Aristóteles: a Grécia.
Em 2010, a decoradora e empresária Ana Rosa
Corrente viajou pela primeira vez ao país, e, desde
então, tem como meta de vida, conhecer todas as
ilhas habitadas, o território e, principalmente, os
sítios arqueológicos. É uma paixão que se renova
a cada verão e que traz ainda mais inspiração para
o seu dia a dia na loja Habitare Decor.
“Se tinha uma matéria que eu adorava na época
de escola, era história, e foi o professor Miguel, na época do
colegial, no Dom Bosco, que me inspirou”,
conta ela, que já está
planejando o roteiro de sua nona ida à
Grécia.

Ana costuma montar roteiros por hobby pela
Grécia e Itália, pois são dois países que conhece
bem. “Adoro ficar pesquisando hotéis, restaurantes, museus, vinícolas, a parte do lazer, estudando
os trajetos, lendo livros e guias, vendo os mapas
(tenho um monte, risos) e tentando aprender um
pouco da língua grega, que é dificílima”, comenta.
“Na verdade, o que me inspirou a ir para a Grécia,
foi a Acrópole, em Atenas. Já estive lá umas cinco
vezes.... É indescritível estar lá em cima e pensar
em tudo o que aconteceu nestes 2.500 anos (data
de 448 A.C.), vendo aquela cidade toda branca aos
pés”, lembra.
Todos os anos, há dois lugares que a empresária
visita. Atenas e Mykonos. Cidades, que na opinião
dela, são muito vibrantes, sempre com muitas novidades.
Na companhia do marido, Valdir Fedrizzi, que
também adora a Grécia, os sítios arqueológicos
são paradas obrigatórias. “Eu conheço quase todos da Unesco na Itália, Grécia, Israel, Jordânia,

Seja em terra ou mar, a viagem para ela é muito
mais do que uma oportunidade de lazer. É antes
de tudo, uma forma de entrar em contato com o
povo, a tradição, a história e a cultura do país. Por
isso, Ana Rosa fica estudando e pesquisando, para
que tudo dê certo quando está lá, já que ilhas como
Santorini, Mikonos, Zakynthos, Creta, Rodhes e
Milos são as mais conhecidas e de fácil acesso, mas
há muitas outras, nas quais, mesmo na alta temporada, o ferry boat (que abastece as ilhas levando
comida, bebida, combustível, material para construção, carro, ônibus, caminhão) passa uma ou
duas vezes por semana. Então é preciso pesquisar
muito para conseguir fazer tudo se encaixar.
Ana também cita que o povo grego é muito hospitaleiro e alegre, bem parecido com os brasileiros,
e que eles tratam muito bem os turistas, principalmente os brasileiros, que eles adoram.

decoração primorosa, o que
ela adora ver,
pois a inspira.
“Acho a decoração, os arquitetos e designers gregos,
impecáveis, únicos
e criativos. Adoro!”.
A Grécia, também é muito conhecida pela badalação no verão, geralmente encontrada em ilhas
como Mykonos, Santorini, Milos e, mesmo em
Athenas, a região de Glyfada e Vouliagmeni.
Outra característica que encanta é a segurança que o país oferece para os moradores e turistas. E é impossível falar da
Grécia, sem citar praias paradisíacas,
como, por exemplo, a deslumbrante ilha de Astypalaia
(ilha em formato de borboleta). São cenários,
sem dúvida, de encher
os olhos e a alma.
Ana Rosa, que já conheceu 90% do país e que
acredita que conhece a Grécia mais que os gregos (é o que
eles sempre falam para ela), deve retornar para lá em junho de 2020. Com muitos planos na bagagem, ela quer se aventurar em novas
expedições, que incluem a Tunísia e outros países.
E você, está esperando o que para encontrar a sua
aventura no mundo?

As delícias e maravilhas da Grécia
Na gastronomia as tavernas com muitos frutos do
mar e legumes grelhados, licor de mastiha, café
gelado, muito vinho e muita música, a encantam.
Há várias vinícolas no país (uvas típicas Assyrtiko, Agiorgitiko, Xinomavro, Moschofilero), assim
como restaurantes e hotéis de renome e com

@anarosaexplora
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MAIS
QUALIDADE
DE VIDA
E SAÚDE!
ESPAÇO BEM ESTAR NUTRIÇÃO

“

Integrando o rol de atividades oferecidas
pelo Clube, o espaço Bem Estar Nutrição,
funciona no CCP desde maio de 2018,
atendendo em dois seguimentos principais: a
nutrição clínica funcional e a nutrição clínica para
a base esportiva. Destinado a todos os públicos,
no local, a nutricionista Erika Gumiero trabalha
a qualidade de vida, longevidade e também a
melhora da performance nos exercícios entre os
que praticam atividade física.

“Vir no nutricionista não é fazer só dieta,
é rever os hábitos alimentares e fazer uma
reeducação nutricional e alimentar. Por
meio de pequenas coisas, que conseguirmos
ir fazendo na parte alimentar, no futuro,
podemos ver grandes mudanças”, explica ela.
Para que uma nova rotina de vida seja colocada
em prática, a profissional explica, que a consulta
no espaço inclui o rastreio dos sinais e sintomas
e também o conhecimento da rotina do paciente,
mapeando possíveis patologias e qual é a melhor
maneira de colocar em prática o plano desenhado
para atender as necessidades dele.
“Através dos sinais e sintomas clínicos eu vou
conhecer esse paciente como um todo e não
apenas a parte alimentar. Porque muita coisa, até

parte psicológica, influencia na alimentação”.
Além disso, Erika também realiza a avaliação física,
avalia a composição corporal e tira as medidas
para ir acompanhando se esse paciente perde
peso e se está com uma quantidade adequada de
massa muscular ou não.
“Mediante a essa avaliação física e a essa
anamnese eu consigo montar um cardápio
específico para as necessidades daquele paciente,
com a suplementação que for necessária (se for
necessária)”, explica ela.
Os sócios que desejarem agendar uma consulta
devem entrar em contato diretamente com a
nutricionista pelo telefone (11) 98689 8993 ou
pelo e-mail erikagumieronutri@gmail.com.
O atendimento é marcado conforme a rotina e
disponibilidade do paciente.
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DICA DE RECEITA SAUDÁVEL PARA O DIA A DIA!
SUCHÁ DETOX:
Ingredientes:
- Chá de cavalinha
- 250 ml de água

- Folhas de hortelã
- 1 rodela de abacaxi

Modo de preparo:
- Espere ferver e acrescente uma colher de
chá da cavalinha.
- Deixe tampado por 5 minutos, coe e leve pra gelar.
- Bata o chá com o abacaxi e o hortelã no liquidificador
e sirva em seguida.

“O abacaxi contém bromelina, uma enzima
que ajuda na digestão das proteínas e é rica
em vitamina C e em água. O hortelã melhora
a digestão, alivia problemas do trato digestivo
(estufamento, gases, enjoo). A cavalinha é um
excelente destoxificante: tem função diurética
e ajuda o corpo liberar toxinas. E olha que
delícia: você pode substituir o chá de cavalinha
por outros tipos de chás, como capim santo ou
camomila, que têm ação calmante e relaxante,
erva doce, que ajuda com problemas do trato
digestivo, ou carqueja, um destoxificante

hepático que contribui para reduzir gordura da
região abdominal”, explica a nutricionista.

AG E N DA D E E V E N TO S
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JANEIRO
02/01 (quinta-feira)
Retorno do recesso dos personais Silvia e
Pedro
06 a 11 e 13 a 18/01 (segunda a sábado)
Brincando Verão 2020
06/01 (segunda-feira)
Retorno das aulas
Hidroginástica

de

Ginástica

20/01 (segunda-feira)
Retorno do recesso do personal Urbano e das
escolinhas esportivas e equipes
22/01 (segunda-feira)
Retorno das aulas de Yoga

FEVEREIRO
e

15/01 (segunda-feira)
Retorno das aulas de Pilates e dos personais
Cinthia e Gabriel
20/01 (segunda-feira)
Início Projeto CCP Fit

05/02 (quarta-feira)
Início do Curso de Teatro - Módulo II
22 a 25/02 (sábado a terça-feira)
Carnaval CCP – O Grande Circo 2020

MARÇO
13/03 (sexta-feira)
Festa do Esporte

“

Com o objetivo de conscientizar os associados e ajudar
na arrecadação de sangue, o CCP está incentivando,
por meio da divulgação em seu site, redes sociais, TV (s),
murais e demais espaços disponíveis, a doação de sangue para
o Hemonúcleo de Piracicaba. Como sabemos, o processo é
de suma importância para salvar vidas e, por isso, nesta edição
da Somos CCP, reunimos as orientações do Hemonúcleo de
Piracicaba para quem quer ser doador. Confira!

O que é preciso?
- Para ser um doador de sangue é necessário ter entre 18 e
69 anos (os menores de 18 anos devem comparecer com um
responsável legal nos locais de coleta devidamente identificados,
para autorizarem formalmente a cada doação).
- Maiores de 60 anos não podem realizar a doação pela primeira
vez.
- É necessário pesar, no mínimo, 50 kg.
- Não é preciso estar em jejum, apenas evitar alimentos
gordurosos e, após o almoço, aguardar três horas.
- O descanso também é muito importante para o doador, por
isso, ele deve estar descansado ao realizar o procedimento.
- O doador não pode fumar até duas horas antes e duas horas
depois da doação.

ATENÇÃO!

Quem não pode doar sangue?
- Pessoa que estiver com gripe, resfriado ou infecção
acompanhada de febre;
- For portadora de sífiles (cancro), malária (maleita) ou doença de
chaga;
- For alcoolista crônico, ou tenha ingerido bebida alcoólica nas
últimas 12 horas (prazos inferiores e consumo de pequenas
quantidades devem ser avaliados pelo profissional de triagem);
- Ter sido exposto a situações de risco para doenças sexualmente
transmissíveis;
- Ter histórico atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis
ilícitas;
- Ter contraído hepatite após os 11 anos de idade;
- Ter realizado endoscopia há menos de seis meses e mulheres
que estiverem grávidas em período de três meses pós-parto ou
se estiverem amamentando;

Procure orientações se você estiver tomando medicamentos ou tiver
tomado vacina recentemente ou, ainda, se estiver em tratamento médico.

Para mais informações entre em contato
com o Hemonúcleo de Piracicaba:
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O CROCODILO E AS MUDANÇAS DA VIDA

“

Deixar para trás a zona de conforto e os ambientes que já não servem mais e se aventurar por novos caminhos pode significar muita coisa, conhecer a si mesmo, revelar novas ideias
e permitir novos olhares.
A breve história que descreverei a seguir foi contada a mim por um grande amigo e mentor, em um
dos momentos mais desafiadores da minha vida
- quem nunca enfrentou desafios? - e me levou a
grandes reflexões que, de certa forma, acalmaram
meus pensamentos confusos recheados de emoções extremas. Não sei quem foi o autor, então,
peço a todos uma licença poética para compartilhá-la com vocês a partir das minhas interpretações.
Não muito distante daqui um excêntrico milionário convidava todos daquela cidade para uma festa grandiosa em sua mansão. Lá pelas tantas, após
tomar alguns bons drinques, o anfitrião começa a
bater com um garfo em uma garrafa de champanhe e pede a atenção de todos:
“Sras e Srs., eu tenho um grande desafio que gostaria de propor a vocês. Por favor me acompanhem!”
Todos seguiram para o imenso jardim em frente a
bela casa e ficaram agrupadas no gramado à beira
de um lago esperando ansiosamente o pronunciamento daquele misterioso desafio. O que seria?
Sem hesitar, o homem disse em voz alta e com cer-

to sorriso em seu rosto:
- “Quem conseguir atravessar este lago e chegar
até o outro lado, receberá um cheque de 500 milhões de dólares para realizar o que desejar.”(o importante aqui é a parte do “realizar o que desejar”
e não o dinheiro). As pessoas olharam para o lago
e perceberam que estava lotado de crocodilos,
que giravam seus corpos na água e pareciam estar
bastante famintos. Todos estavam inquietos e paralisados próximos à água
De repente, ouve-se um barulho de algo caindo
na água e todos, perplexos, testemunham um dos
convidados partindo para o desafio. O rapaz nadava e lutava ao mesmo tempo com os animais. Não
dava para ver direito, pois já estava escuro. Apenas ouvia-se os sons e a água espirrando por todo
lado.
Inacreditavelmente, nosso amigo sai do outro
lado cansado e com alguns ferimentos (nada muito grave frente ao que poderia ter acontecido).
A plateia começa a gritar, comemorar e aplaudir
com euforia. Quando o rapaz se aproxima alguém
pergunta: “Como você teve coragem de fazer
isso?” De imediato ele esbraveja: “Quem foi o desgraçado que me empurrou!?”
Moral da história: Às vezes algo acontece em nossas vidas que nos empurra para desafios e situações que nunca teríamos encarado se estivéssemos ficado em nossa zona de conforto.
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Pode ser a perda de alguém querido, uma demissão, um relacionamento que termina, a traição de
alguém importante, uma doença grave ou qualquer outra peripécia que o destino apronta. Não
temos controle sobre o que vem pela frente, mas
podemos, ao menos, tentar reagir diferente. Muitas vezes só conseguimos chegar ao nosso propósito verdadeiro e encontrar coisas valiosas (valor não é dinheiro!) porque algo nos empurrou. A
maioria das pessoas fica parada na beira do lago e
nunca saberá a maravilhosa recompensa que há
do outro lado quando decidimos enfrentar. É mais
fácil ficar no jardim, no que conhecemos, no ambiente que nos sentimos seguros.
Fico triste em pensar que muitas pessoas passam a
vida inteira sem coragem para buscar seus sonhos
verdadeiros (não o dos outros!). Precisamos encarar problemas como desafios e oportunidade para
crescer, evoluir. Acredito que quando caímos ou
pulamos em algum lago da vida, devemos nadar da
melhor forma e com toda intensidade que temos.
Acredito também que podemos mudar nossa rota
a qualquer instante neste mundo que tudo muda
cada vez mais rápido, pois a única certeza é que
certezas absolutas não existem.
Não é fácil se aventurar em novas oportunidades
seja na vida pessoal ou no trabalho. Mas, se algum
dia você decidir encarar, seja por escolha própria
ou por alguma peça que a vida lhe pregou, nunca
pare de nadar!

THIAGO SALGADO
é Engenheiro Agrônomo pela
ESALQ-USP. Executivo com grande experiência em gestão, estratégia e governança, especialista
em Empresas Familiares. Com foco em Inovação
e Liderança, participa como conselheiro, consultor e mentor em Empresas Familiares. Atua como
membro em diversas comissões e conselhos em
instituições como IBGC e AMCHAM. É facilitador
em programas de desenvolvimento de pessoas
em grandes empresas. Professor do MBA Agronegócios ESALQ -USP. Fundador do FAMILIA S.A.
www.familiasa.net
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OFICINA DE NATAL DA BRINQUEDOTECA

ACONTECEU NO CCP

“

DR. AUGUSTO CURY NO CCP

“

Sofrimento por antecipação, preocupação
com a opinião alheia, perdas e mágoas,
dores musculares e cobranças excessivas.
Esses foram alguns dos tópicos explanados na
palestra “Gestão da Emoção” realizada pelo
psiquiatra, pesquisador e escritor Dr. Augusto
Cury, no Clube de Campo, no dia 24 de outubro.
Citando as profundas e rápidas transformações
do mundo atual, Cury abordou como gerenciar o
estresse, os próprios sentimentos e desacelerar
a mente são excelentes ferramentas para viver
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melhor.
O especialista tem uma bagagem de mais de 30
anos de pesquisa e atendimentos psiquiátrico.
Tem livros publicados em mais de 70 países e, no
Brasil, mais de 30 milhões de cópias vendidas. O
best-seller O Vendedor de Sonhos se tornou um
filme e foi lançado nos cinemas em 2016.

Realização

Dr. Augusto Cury

Rose Massarutto, Mariane Vilalta e Roberta de Lima

Luciano Morales, Michele Guidi, Silvia e Fredy Borges

Alicia e Ivan Aguiar

André, Guilherme e Juliana Pachane, Silvana Casarotto,
Bia Tayar e Regina Andreello

Eduardo e Angela Prado, Marcos e Marivone Canobre,
Cristina e André Lebl

A Oficina de Natal deste ano aconteceu entre os dias 11 e 12 de setembro e de 09 a 10 de outubro.
Durante a atividade, as crianças participaram da confecção dos enfeites que integraram a decoração
natalina do CCP.

C U LT U R A L
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“

Trazer conscientização e ensinar pais
e filhos a preservarem cada vez mais a
natureza. Foi com esse intuito que o Clube
de Campo realizou mais um Dia da Árvore. O
evento aconteceu no dia 24 de setembro e contou
com a participação de 90 pessoas.
A ocasião teve a apresentação teatral “Memórias

FESTIVAL DE CENAS CURTAS
de uma Árvore” com Primor Comunicação e
Eventos, além da participação das alunas da
ginástica acrobática e do ballet CCP/Liceu, que
animaram o público. Para celebrar a data, foi
realizado o plantio de mudas de um ipê roxo e de
um amarelo.

“

O Clube de Campo foi destaque ao
conquistar dupla premiação no Festival de
Cenas Curtas, promovido pelo Sindiclube,
que aconteceu nos dias 12 e 13 de novembro
no Clube Athletico Paulistano, em São Paulo.
Na ocasião, os alunos apresentaram o drama
“O Sistema”, com texto e direção do professor
Mauricio Ribeiro. A Companhia Teatral CCP foi
condecorada com o Prêmio Especial do Juri; e o
professor Mauricio Ribeiro recebeu o Prêmio de
Melhor Direção.
Estiveram na disputa também os clubes
Corinthians Paulista, Paineiras do Morumby, São
Paulo e Helvetia. O CCP foi o único representante
do interior. De acordo com o Mauricio, a

montagem foi ensaiada em tempo recorde, fruto
dos conceitos e experiências aprendidos durante
as aulas do Curso de Teatro.
Em sua primeira experiência numa apresentação
na capital, o grupo contou com a presença em
massa de amigos e familiares, que se deslocaram
para prestigiar o Festival.
De acordo com o professor, a delegação de
Piracicaba foi a mais numerosa da primeira noite,
representando cerca de 10% da ocupação total
do teatro. Para 2020, segundo ele, a meta é que
o mesmo grupo dê continuidade aos estudos
dramáticos, com abertura de novas turmas para o
processo de iniciação teatral no CCP.

Fotos: SINDI CLUBE

DIA DA ÁRVORE
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DIA DAS CRIANÇAS DO CCP

“

Uma programação lúdica, com várias
oficinas,
equipamentos
recreativos,
brincadeiras, teatro e muitas outras
atividades marcou o Dia das Crianças do Clube de
Campo, que foi realizado no dia 12 de outubro.
A festa trouxe diversas oficinas na varanda do
Casarão, desenhos com a Escola Grafitt, esculturas
de bexigas, fashion kids com maquilagem infantil,
manicure, cabeleireiro e pintura facial, além da
apresentação do teatro “Princesinha Não é Mole”
com a empresa Primor Comunicação & Eventos.

Durante a festa, na portaria social, os pequenos
foram recebidos por personagens infantis na
entrada do evento. Os participantes também
tiveram à sua disposição equipamentos
recreativos, como escorregador tigrão, palhaço
3x1, cama elástica, pula pula, chute a gol air, espaço
kids, além de pipoca e algodão doce.
Patrocínio:
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HALLOWEEN DO CEL.LEP

“

O Halloween do Cel.lep no CCP aconteceu
no dia 24 de outubro. O evento foi realizado
no Salão de Vidro e teve brincadeiras,
concurso de fantasia, sorteios e descontos
especiais. A festa mais assustadora do ano deixou

o público de “cabelos em pé” com as atrações desse
megaevento.
Apoio:
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EXPOSIÇÃO DE ARTES DA GRAFITT

“

A Exposição de Artes da Grafitt - Cursos
de Desenhos Especializados - aconteceu
no CCP, no dia 23/11, no Salão de Vidro. A
ocasião teve exposição de desenhos com tema
livre, ilustração em látex ao vivo com o tema
“Curinga” pelo ilustrador e tatuador Rogério
Klar e ilustração à óleo ao vivo com tema livre
da ilustradora e professora da Grafitt, Letícia
Rodrigues.
Além disso, o evento também reuniu desenhos
de cartuns e dicas da importância do desenho no
mercado de trabalho, com o cartunista Erasmo

Isadora Sicca, Rafaela Aguiar, Laura Sicca, Gabriel Camargo,
Cesar e Kezia Sicca

Duda Toldo, Lis Rodrigues Menezes e Valentina Nishijima

Spagotto; exposição de artigos terapêuticos e
holísticos (mandalas, filtros dos sonhos, orgonites,
entre outros) com Isabela Maldonado, Daniela
Gothardi e Susy Isabelle. E, por último, também
houve a amostra de personagens modelados em
plastilina, com modelagem ao vivo do artista Tiago
Gobbo.
A Grafitt foi parceira do Departamento Cultural do
Clube de Campo durante alguns eventos no ano,
gerando oficinas e conteúdo de entretenimento
inteligente para as crianças do CCP na Festa da
Páscoa e no Dia das Crianças.

Bernardo Diniz, André Gerdes Venturi, Leo Zotelli e
Leonardo de Medeiros Delalibera

Fabio Ramos e Emanuel e Patricia Guarnieri Ramos

Daniele Zanetti, Daniel e Thiago Olbrich

Pedro, Fabio, Raquel e Kaio Mula

Cristiano, Bruno e Patricia Ferreira

Clara Ometto Popin, Marilia Ometto, Antonella Helou e
Olivia da Paz Choairy

Pedro Carvalho, Thais de Oliveira Cordeiro, Fabiana Poy Carrer,
Marisa e Gisela Carvalho, Sabrina Brossi e Stela Carvalho

Erasmo Spadotto, Leticia Maria Machado Rodrigues, Samuel
Maldonado, Tiago Simões Gobbo e Sergio Moreira

U N I V ER S O C C P MU LHER
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Juliana Pachane, Maria Beatriz Magnani, Maria Inês Caputi, Rita de Cassia Galhardi, Alicia Aguiar, Simone Carmignani, Silvana Casarotto e Luciana Maniero

“

Maria Gislene Florida, Maria Cecilia Ismael, Lilian Batistuso, Marisa Buchidid
Erlinda Casarotti, Maria Aparecida Campos, Maria Helena Blat

Davina Colho, Marli Gomes, Ivete Calvi e Marlene Carmo

Dirce Maria Bacchi, Maria Josè Barbosa, Vera Bozzo e Neide Melchert

Helena de Oliveira, Mayra Nascimento, Teresa Gimenes, Maria de Fatima,
Elaine Maria Santin, Maria Stela Cocozzo

Simone Carmignani, Elfriede Schneider, Vanda Araujo, Maria Beatriz Magnani,
Giovana Casarotto, Denise Claudino, Heimar Schiavinatto, Silvana Casarotto

Ana Cristina Fioravante, Tania Lacreta, Alicia Aguiar,Maria do Carmo Romano,
Alexandra Romano

No dia 26 de setembro o Universo CCP Mulher realizou
o “Chá da Primavera”. A ocasião teve a participação das
integrantes do projeto e das sócias que compareceram para

prestigiar o evento e participar de um jogo de bingo, recheado de
brindes. O chá foi realizado no Salão de Vidro do Clube e contou
com as delícias do Buffet Maison Vivenda.
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XI BAZAR DE TALENTOS

“

Reunindo os talentos de Piracicaba e de
instituições assistenciais o CCP realizou, no
dia 07 de novembro de 2019, o XI Bazar de
Talentos oferecendo aos associados e visitantes o
que há de melhor em artesanato.

Como atrações, o público pôde participar
gratuitamente de oficinas de laços e aromas
oferecidas por um expositor e, ainda, pôde
degustar as diversas delícias gastronômicas dos
Food Trucks instalados no local.

Os 22 expositores participantes do evento aberto
ao público apresentaram grande variedade em
produtos como semijoias com pedras naturais e
pérolas; joias em prata; bolsas diversas; chinelos
costumizados e chapéus de praia; lenços, laços,
tiaras e presilhas; toalhas costumizadas em
patchwork; crochê com variados tipos de fios;
panos de prato com acabamento em crochê;
amigurumi; peças feitas com patchwork;
acessórios de cerâmica; enfeites de Natal; saboaria
artesanal e velas decorativas; imagens com
pérolas, madeira, resina e gesso; colares, brincos e
pulseiras em murano e sementes; pães, salgados e
panetones artesanais, entre outros.

Também, durante este período de exposição, foram
sorteados aos participantes brindes gentilmente
ofertados por cada expositor.
Lu Maniero, Maria Tereza Amalfi, Marli e José Ferreira,
Cristina Castro e Verônica Vitti

Carol e Carmen Grassi e Otília Sofner

Carolina, Maria Eduarda e Mario Sergio Galli

Crianças Sofia Zem, Theodora Gomes Ruschel, Melissa Zem e Beatriz
Martinelli. Professoras Fiorella de Moraes, Gabriela e Mônica Moraes

Mariana Pileggi, Beatriz Corrêa Xavier, Gisela Nigro Corrêa,
Viviane Pilegsi, Eloisa Moraes e Miriam Sayão

Sabrina Paes, Lorena Paes, Alice e Laura Sabbagh

Giulia Velho Astolfi, Zuleica Pedroso e Janaina Machado

Laura, Carla e Walter Accorsi

or

O evento arrecadou alimentos não perecíveis
que foram revertidos para casas assistenciais e
lãs para conselheiras do Universo CCP Mulher
confeccionarem cachecóis, luvas, meias e outros
produtos do Tricô Solidário para serem doados.
Com

am

Patrocínio:

Artesanatos
Portal para o Futuro

Com

am

or

Realização:
Artesanatos

Portal para o Futuro

Simone Carmignani, Maria Inês Caputi, Alicia Aguiar
e Vittoria D’Abronzo

Luciana Maniero, Simone Carmignani, Beatriz Magnani, Silvana
Casarotto, Alicia Aguiar, Maria Inês Caputi e Rita Galhardi
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PIONEIRISMO E PAIXÃO:

A
DO
ESPORTE NO CCP
“

Este será o pontapé inicial para
registrarmos a criação das diversas
modalidades esportivas, as campanhas, as
medalhas e as mais variadas conquistas obtidas
pelo Clube de Campo de Piracicaba (CCP). São
muitos os atletas que conquistaram importantes
torneios e competições que passaram pelo CCP
e contaremos essa história a partir desta edição
da Somos CCP, por meio de alguns dos registros

contidos no livro “Clube de Campo de Piracicaba –
Meio Século de Vida Social e Esportiva”, de Pedro
Caldari.
De modo geral, os clubes carregam em si o
DNA do esporte. E por isso mesmo acabam
sendo os principais responsáveis pela difusão
e desenvolvimento dele no país. Não muito
diferente da maioria, o CCP construiu, ao longo
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dos anos, um repertório de conquistas nas
mais variadas modalidades, que, a cada ano, se
desenvolvem ainda mais dentro do trabalho sério
e comprometido de suas administrações.
Quase de forma pioneira, já que esportes como
natação, tênis de campo e de mesa, basquete,
vôlei, bochas (bocce), atletismo, não eram comuns
na cidade na época de sua criação, o Clube se
constituiu como uma referência esportiva para a
cidade e região e, hoje, carrega consigo um legado
que se renova a cada dia com os novos atletas que
iniciam suas jornadas no mundo esportivo.
Ao ser fundado, em 1954, o CCP proporcionou
novas possibilidades para a prática de modalidades
esportivas além do futebol de campo, que
dominava o gosto popular.
Com a proposta de atender ao desejo dos fãs do
tênis de campo, já que a cidade não dispunha de
quadras e técnicos para a prática, o clube também
deu resposta ao anseio de uma sociedade para a
qual as agremiações deveriam oferecer outros
atrativos de interesse geral, além das funções
recreativas como bailes, brincadeiras dançantes,
shows musicais, jogos como xadrez, damas, sinuca,
carteado, entre outros.

O tênis de campo foi uma das primeiras
modalidades que o CCP passou a oferecer. Para
o seu desenvolvimento e, consequentemente,
para o das demais modalidades, o apoio e trabalho
de pessoas como Joséf Stoch e Adão Belo
(respectivamente o primeiro e segundo professor
contratado), além de jogadores como Dácio de
Souza Campos, Rafael e Sérgio Tumang, Brigite e
Gerarth Feigl, Nicole Boudon Bergamin, Miguel
Helou Kraide e Fued Helou Kraide Sobrinho,
Rodolfo Gatti, Júlio Marcos Filho, Eduardo Martini,
Cláudio Mahn Júnior, Paulo Mahn e Carlos Boar
Guimarães Matos (professor de 1970 a 1981),
entre muitos outros, foram fundamentais.
Aos poucos, com o trabalho expressivo de todos os
envolvidos na criação das modalidades esportivas
no CCP, outros esportes foram surgindo. Na
natação, impossível não citar o nome do Dr. Ben
Hur Carvalhaes de Paiva, o pioneiro do esporte
no Clube de Campo e responsável pelo papel
de destaque que o CCP passou a ter no esporte
no Brasil. Logo se despontou na modalidade o
hoje atleta sênior Luís Antônio Lopes Fagundes,
responsável por uma galeria de prêmios obtidos
pelas suas performances no Brasil e no exterior,
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sendo Campeão Mundial Máster, em 1998, e
Campeão Sul-Americano Máster, 2001. Mais
recentemente, no âmbito dos atletas que essas
piscinas revelaram, está Cesar Cielo, um dos
principais nomes da natação brasileira, que foi
atleta militante do Clube de Campo, vencendo
diversos campeonatos regionais, paulistas e
brasileiros com o nome da associação. Isso só para
citar alguns.

campeonato interno de bocce. A yoga foi
introduzida nos anos de 1970 e a hidroginástica,
em 1990. Todos fundamentais (e tão numerosos
que é impossível incluí-los aqui em sua totalidade)
para constituir a identidade esportiva do CCP e
consolidar o Clube no âmbito dos campeonatos
disputados em nível nacional.

primeiros fundamentos para uma carreira de
sucesso profissional ou de realização pessoal. Da
escolinha saíram várias revelações como Fábio
Antônio Mondanez e outros como Ivo Sérgio

Em 1976, o tênis de mesa estreou na grade
esportiva do CCP trazendo, posteriormente,
expressivas vitórias para o Clube. Dr. Laerte
Ramos de Moura, junto a Francisco Bueno de
Camargo foram os responsáveis por implementar
a modalidade, que passou a colecionar títulos
(foram mais de 30 troféus no decorrer do ano de
1980). Alguns dos seus destaques: Rogério Arbex
e Geraldo Spasiani Jr., além do campeão de 1980,
Washington Spolidori, e outros.
Reconhecendo a tradição de Piracicaba na
modalidade e observando a falta de uma escola de
base na qual os pequenos pudessem desenvolver
as suas habilidades, o basquete passou a integrar o
currículo do Clube em 1975, através da escolinha
iniciada pelo treinador Marcos Pelegrino. Primeiro
contato de muitos com o esporte, as escolinhas
até hoje fazem sucesso não apenas no basquete,
mas em diversas modalidades, ensinando os
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Passini, Carlos Arruda Dias Junior, Marcos da
Costa Barros, Waldomiro Leite Silva Jr e Ademar
Bernkard Jr.. Todas estrelas do CCP na geração de
70. Entre muitos outros como Pedro Vicente de
Fonseca.
E foi pelas mãos das amigas Darcy Tozello, Nilza
Pelegrino, Lucinda Carvalho, Sílvia Diverse, Lurdes
Bozzi, Anita Ramalho, Carminha Ferreira, Onélia
Tozzi Stievano, Marilena Carvalho, Cidinha Chaim
e Shirlei Landi que o vôlei deu os seus primeiros
passos dentro do Clube no final da década de 70.
Apenas dois anos depois do início das escolinhas
da modalidade, o voleibol do Clube já havia
conquistado 13 dos 16 títulos que disputou. O
técnico Florindo Carlos Geraldi, auxiliado por
João Ernani Gatti Braga (que também foi técnico
do vôlei a partir de 1986 e atualmente integra
o Conselho Deliberativo do Clube) comandou a
equipe que se tornou campeã do estado de São
Paulo por dois anos consecutivos (1984 e 1985),
conseguindo assim, a marca de 36 jogos invictos.
De cunho recreativo, o primeiro campeonato
interno de futebol foi realizado em 1975,

com 10 equipes. As primeiras delas iniciaram
disputando jogos organizados de forma
aleatória até passarem por torneios rápidos aos
finais de semana e, finalmente, evoluindo para
campeonatos internos e jogos amistosos contra
equipes de clubes e agremiações. O repertório
de técnicos e professores que contribuíram para
seu desenvolvimento inclui nomes como Florindo
Carlos Geraldi, Luiz Antônio Mazini, Israel José
Martins, Armando Corrêa dos Santos, entre
outros.
O judô entrou para o rol de atividades esportivas
do CCP no final da década de 70, ao ganhar a
atenção do presidente da época, Laerte Ramos
de Moura. Os primeiros professores a integrarem
essa história foram os irmãos Paulo Roberto e Luís
Carlos Mubarack e Benedito Barbosa de Matos
Filho. Com o tempo, a modalidade foi crescendo
e o Clube se tornando referência no universo dos
judocas. Nomes notáveis no tatame não faltam.
Alguns deles são: Jefferson Cantarelli, Lineu O.
Arruda, Marco Ribeiro, Paulo Branco, Thiago
Matos F. de Souza, Fábio Bernal Rossetto,
Marcelo do Amaral Gurgel, Thiago Jacob
Micheletto, Walker Gomes Figueiroa, Thiago S.
B. Nunes, Luís Ângelo Sabadin e muitos outros.
E assim por diante muitas modalidades foram
surgindo trazendo novos nomes para a galeria
de percursores do esporte no Clube de Campo
de Piracicaba. Em 1973, aconteceu o primeiro

Atualmente, o Clube disponibiliza aulas nas
modalidades de basquete, ginástica acrobática,
quimbol, bocce, sinuca e carteado, hidroginástica,
squash, fitness, judô, tênis de campo, futebol,
musculação, tênis de mesa, natação, vôlei, futsal, jiujitsu, pilates e yoga, além das atividades de cunho
social e cultural, e vem reforçando ainda mais seu
papel no meio esportivo através da parceria com o
Comitê Brasileiro de Clubes, que iniciou em 2015,
atendendo as modalidades de judô, tênis de mesa,
tênis de campo e natação. Durante todo o ano, os
atletas que compõem as equipes do Clube nestes
esportes participam de competições no âmbito
regional, estadual e nacional, sendo destaques
nos Campeonatos Interclubes, ao enfrentarem
os melhores competidores do país em suas
categorias.
E essa veia esportiva só tem a crescer nos próximos
anos. Associado do Clube desde 1973, o atual vicepresidente da diretoria executiva, Paulo Tayar,
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é um aficionado pelo tema e um dos seus atuais
incentivadores. “Sempre gostei muito de esporte.
Pratiquei praticamente todos”, conta ele, que já
ocupou os cargos de diretor de tênis de campo,
diretor de esportes e presidente da diretoria
executiva na gestão 2013 - 2016.
Certo da importância que o assunto tem para
o CCP, seu maior intuito quando iniciou o seu
trabalho na diretoria foi incentivar e contribuir
para o crescimento da prática esportiva, seja por
meio do investimento nas escolinhas já existentes
ou contratando profissionais para abrir novas
turmas. E esse posicionamento firme da diretoria
com a manutenção do esporte sempre apresenta
retornos. Um exemplo são os atletas Pietra Ferreira
e Frederico Amaral, campeões brasileiros da Chave
G1 do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis
– Etapa Curitiba, realizado no Clube Curitibano,
em outubro deste ano. Os tenistas disputaram nas
modalidades simples e duplas, nas categorias 14F
e 16M, respectivamente.

“Foi um belo resultado para o Clube. Inclusive em
termos até de retorno para o próprio CBC foi muito
importante. A gente espera que isso aumente,
que os pais consigam enxergar a importância do
esporte no mundo em que estamos hoje, sendo tão
importante quanto o estudo para o crescimento de
uma criança. Se os pais enxergarem isso, seus filhos
terão muita oportunidade pela frente”, ressalta ele.
E com o olhar atento às constantes inovações, o
Clube sempre está em movimento, procurando
criar os mais diversos campeonatos internos e
investindo na estrutura para realizá-los. Só para
citar alguns exemplos desses investimentos
nos últimos anos, pode-se falar da reforma da
academia de ginástica – considerada por Tayar uma
das melhores da cidade – das quadras cobertas de
tênis e do parque aquático, além da construção do
centro de treinamento do tênis de mesa.
De acordo com o presidente da diretoria executiva,
Ivan Almeida Aguiar, buscar a utilização inteligente
das excelentes estruturas existentes no CCP para
expandir e implementar novas atividades faz parte
do escopo proposto pela atual gestão. “A expansão
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e criação de novas atividades aliadas ao anseio de
trazer ao associado todos os benefícios inerentes
a prática esportiva e recreativa promoverão,
ainda mais, a integração entre os praticantes das
diversas modalidades, a troca de experiências e,
principalmente, a criação de novas amizades”, frisa
o presidente.
Dessa forma, ambos os dirigentes comentam que
as melhorias não param por aí. Estão previstas
a expansão da academia e a consequente
implementação de novas atividades no espaço, a
construção de quadras que possibilitarão aulas de
futevôlei e a implementação de novos esportes,
como o beach tennis, por exemplo.
Para Aguiar, “estes são planos que confirmam
a responsabilidade do CCP não apenas com a
formação de atletas, mas com os valores que o
esporte proporciona e propaga para as futuras
gerações”.
“Caso faça parte do rol de atletas e campeões deste
clube, encaminhe sua história ao Departamento
de Relações Públicas e Comunicação que este
se encarregará de deixar seu nome cravado na
respeitável trajetória desportiva do Clube de
Campo de Piracicaba”, finaliza o presidente da
diretoria executiva.
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cada jogo. No geral a semana foi muito boa e pude
evoluir a cada partida, trazendo a vitória”, comentou o atleta.
João Luís Rangel (14M), que também participou da
competição, chegou na semifinal de duplas e perdeu na primeira rodada de simples.

BRASILEIRO INTERCLUBES DE TÊNIS

“

Os atletas do CCP/CLQ de tênis de campo, Pietra Ferreira e Frederico Amaral foram campeões brasileiros da Chave G1 do
Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis – Etapa Curitiba, realizado no Clube Curitibano de 18 a
27 de outubro. Os tenistas disputaram nas modalidades simples e duplas, nas categorias 14F e 16M,
respectivamente.

foco para fazer a mesma coisa no 2º. Uma coisa
que, com certeza, fez muita diferença, tanto na
final de simples quanto na de duplas, foram as
estratégias e as conversas que tive com o Zeca,
além do apoio e torcida não apenas dele, mas
também da nossa equipe”, contou Pietra.

Pietra foi campeã de duplas e de simples e Frederico, campeão de simples. Na disputa de duplas, a
atleta teve como parceira a tenista Rebecca Menegaz, da equipe do Sogipa, do estado do Rio Grande
do Sul. Elas venceram Gabriela Fonseca e Gabriela
Rodrigues por 7/5 e 6/2. Na disputa de simples, a
tenista do CCP/CLQ conseguiu a vitória contra
Gabriela Fonseca por 4/6, 6/2 e 6/2.

“Minha maior dificuldade em quadra foi saber
lidar com a ansiedade e o nervosismo principalmente na final, já que foi a primeira vez que
cheguei na final de um Campeonato Brasileiro.
Diferente do jogo de simples, no jogo de duplas,
minha maior dificuldade foi conseguir achar
um jeito de virar o jogo no 1º set e manter o

Foto: Arquivo pessoal

José Otávio Machado (Zeca), João Luís Rangel,
Frederico Amaral e Pietra Ferreira.

e inteligente nos momentos decisivos e tomar
decisões certas no final do jogo e executá-las com
precisão.

“Esse Torneio foi muito importante para mim,
me diverti bastante jogando e consegui fazer
bons jogos. O meu maior aprendizado foi nos
momentos decisivos fazer a bola de segurança
no fundo. Eu perdi um match point para ir para
final arriscando no ponto decisivo”, contou ele
sobre a experiência.
Na competição os atletas foram acompanhados
pelo Coordenador e Técnico Esportivo CBC José
Otávio Machado (Zeca). O treinador contou que
a estratégia da equipe foi ter pensamento sempre positivo, acreditar no seu potencial, ser forte

“Acredito que a partir de agora, toda a equipe começará a se dedicar ainda mais, pois irão
perceber que tudo é possível, desde que, você
se esforce ao máximo todos os dias. Se alguns
conseguiram, significa que todos também podem chegar um dia ao lugar mais alto do pódio”,
declarou ele sobre a conquista da equipe CCP/
CLQ.
O Preparador Físico CBC Urbano Cracco Junior,
o Auxiliar Técnico Esportivo CBC José Cícero Maciel da Silva e o Técnico Esportivo CBC Rodolfo
Inforçato também integram a equipe junto com o
técnico José Otávio Machado.

Na final de simples da categoria 16M, Frederico jogou contra Bryan Macedo e venceu por 6/4 e 6/0.
“Para conquistar o título de simples vários fatores
foram necessários. Estava muito focado no Torneio, meu treinador e eu pudemos analisar cada
adversário e montar uma estratégia diferente a
Atletas da modalidade tênis de campo do Clube de Campo de Piracicaba recebem subvenção da Lei Pelé, por meio do convênio firmado com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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INTERCLUBES CAXIAS DO SUL

“

A atleta do CCP/CLQ
Pietra Ferreira participou
da quinta etapa do
circuito 2019 do Campeonato
Brasileiro Interclubes (CBI) de
Tênis, que ocorreu de 9 a 18 de
setembro, no Clube Recreio da
Juventude, em Caxias do Sul
(RS).

A competição foi organizada
pela Confederação Brasileira de
Tênis (CBT) e Federação Gaúcha
de Tênis (FGT), com parceria
do Comitê Brasileiro de Clubes
(CBC) e Recreio da Juventude, e apoio de Expresso
São Marcos. O CBI é um dos principais torneios
das categorias de base no país. O torneio somou
pontos nas chaves GA e G1 para o ranking da
Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e do CBI.

Foto: Arquivo pessoal

Pietra, que participou entre os
dias 14 e 15, na categoria 14
anos feminino, disputou jogos
nas modalidades de simples e de
duplas.

no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador; no
Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte; no Clube
Mampituba, em Criciúma; e no Clube Esperia, em
São Paulo. A última etapa aconteceu no Clube
Curitibano, em Curitiba, em outubro.

A etapa de Caxias do Sul foi a quinta e penúltima
da competição. As anteriores foram disputadas
Atletas da modalidade tênis de campo do Clube de Campo de Piracicaba recebem subvenção da Lei Pelé, por meio do convênio
firmado com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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TROFÉU BRASIL INTERCLUBES

CAMPEONATO JÚLIO DELAMARE

Os atletas do CCP/Liceu Lorenzo
Camillo de Ávila (categoria 81 kg) e
Vinícius Crepaldi Alves (categoria
73 kg) participaram do Troféu Brasil
Interclubes de Judô, que aconteceu entre
os dias 20 e 21 de setembro, em Brasília
(DF). Os atletas da Sub 18 lutaram na
categoria sênior (adulto) na competição
que teve, no total, a participação de 396
atletas (masculino e feminino) de 87
Clubes do Brasil. A categoria -73 e -81
teve 42 atletas de 28 clubes.

A atleta do CCP/CLQ/Unimed,
Amanda Franco ficou em 7º
lugar na prova dos 100 metros
borboleta e, em 10º, na prova dos
200m borboleta no Campeonato
Brasileiro Junior de Verão Júlio
Delamare, que aconteceu no Rio de
Janeiro de 04 a 08 de novembro.

Foto: Arquivo pessoal

A ocasião contou com a presença de grandes
nomes do judô brasileiro, como Davi Moura,
Rafaela Silva, Maria Portela, Rafael Silva (Baby),
Aléxia Castilhos, Érika Miranda, Daniel Cargnin e
Rafael Macedo.

O campeonato foi realizado pela Confederação

De acordo com o Comitê Brasileiro de Clubes
(CBC), o Troféu Brasil é a competição interclubes
nacional mais importante para os judocas do país,
já que distribui pontos no Ranking Nacional da
Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

TROFÉU MAURÍCIO BEKENN

“

A atleta Giovana Stahlberg do CCP/
CLQ/Unimed participou do Campeonato
Brasileiro Interclubes Infantil de Natação
de Verão – Troféu Maurício Bekenn, realizado em
Porto Alegre, no Grêmio Náutico União, de 19 a 23
de novembro.

SELETIVA NACIONAL SUB 18

“

Os atletas do CCP/Liceu de judô, Samuel
Oliveira, Lorenzo Ávila e Vinicius Crepaldi,
participaram do Campeonato Brasileiro
Interclubes® de Judô - Seletiva Nacional Sub 18
que aconteceu nos dias 25 e 26 de outubro, na
Universidade La Salle, na cidade de Canoas, no Rio
Grande do Sul.

De acordo com o Professor e Técnico Esportivo
CCP/CBC Edinho Everaldo, os judocas
representaram bem o Clube de Campo e a cidade,
apesar de não terem conquistado a vaga para
compor a equipe da Seleção Brasileira de Judô Sub
18 em 2020.

A competição foi realizada pela Confederação
de Desportos Aquáticos (CBDA), contou com a
participação de 115 entidades, 677 atletas e teve
59 provas disputadas.

Foto: Arquivo pessoal

O evento foi sediado pelo Clube Sociedade de
Ginástica de Porto Alegre – Sogipa e a realizado
pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e o
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

A atleta do CCP/CLQ/Unimed foi acompanhada
pelo técnico Reinaldo Rosa. Giovana ficou em 11º
nos 200m e 15º nos 100m borboleta, em 18º nos
100m costas e 25º nos 200m costas.
Foto: Arquivo pessoal

“Foi muito importante a participação
devido aos atletas Lorenzo e Vinicius
serem Sub 18. Os judocas adquiriram
experiência ao lutar na categoria sênior
(adulto) e enfrentar atletas de nível de Seleção
Brasileira”, contou o técnico Edinho Everaldo.

“Achei que a participação da
Amanda foi satisfatória. Ela está
no primeiro ano da categoria e,
consequentemente, competido com
atletas mais experientes. Diante
disso entrar em uma final de um
campeonato forte como esse, foi
bem positivo”, disse o técnico Reinaldo Rosa, que
acompanhou a atleta na competição.

Foto: Arquivo pessoal

“

“

MBM ESCRITÓRIO DE IDEIAS APRESENTA:
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19°

24/02/2020

segunda-feira de carnaval

salão de cristal do
clube de campo de piracicaba
abertura do salão

21h30

SAMBA
D’ANINHA

ATRAÇÕES
CONVITES
1° lote: até 19/02/20
r$

90,00

2° lote: 20/02 a 24/02/20
r$

110,00

BANDA
CANECÃO

capriche na fantasia! sorteio de brindes aos fantasiados
pontos de venda

realização bruno chamochumbi, lili fadigas e tayo cunha

clube de campo de piracicaba av. torquato da silva leitão, 297 (19) 3403-6700
thais fantasias Av. Dona Jane Conceição, 1458 (19) 3436-0358
quiosque chopp brahma av. carlos botelho, 541 (19) 3927-5713
promoção mbm escritório de ideias e clube de campo de piracicaba
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VI ZUMBA FITNESS

“

Em comemoração aos seis anos de zumba
no CCP, o Clube de Campo realizou no dia
14 de setembro, no Salão de Cristal, o VI
Zumba Fitness. A ocasião contou com cerca de
100 participantes entre alunos, patrocinadores
e apoiadores, além dos professores convidados.
Num clima muito gostoso, cheio de alegria, os
participantes compartilharam a energia da zumba
e suaram a camisa, com a reunião de vários estilos
musicais, como o FIT Dance e ritmos, em duas
horas de muita descontração.
“O objetivo desse evento era realmente reunir
essas modalidades diferentes de dança e trazer
a energia de uma grande festa, resultando ainda
num projeto beneficente, favorecendo o Lar dos
Velhinhos com produtos de limpeza”, contou a
professora Rita de Cassia.
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DANCE CCP OUTUBRO ROSA
O VI Zumba Fitness reuniu crianças, adultos e
idosos e todos entraram literalmente na dança para
aproveitar a experiência, se divertindo, dançando
cada um no seu ritmo e, consequentemente,
acelerando o metabolismo e aliviando o estresse,
além de estimular a coordenação motora.
Além de Rita, participaram do evento o professor
de Dance do CCP Wil Garcia, as professoras Aline
Moraes, Lucila Monis, Laura Teodoro e Gabrielle
Presotto. Na ocasião, 163 itens de limpeza foram
arrecadados.
Patrocinadores

Apoio:

“

No dia 26 de outubro, o CCP abriu espaço
para um discussão importante sobre a
saúde feminina. O Dance CCP Outubro
Rosa, realizado pelo professor Will Garcia, teve,
além de variados ritmos musicais, uma palestra
sobre o câncer de mama com a Dra. Eneida
Santana, que compartilhou a sua experiência
pessoal com a doença, trazendo uma lição de vida
e superação.
De acordo com professor, o objetivo da aula, além
de estimular a saúde através da dança, foi trazer
conscientização e autoconhecimento para as
participantes por meio da prevenção, do cuidado e
da identificação precoce dos sintomas.

que você esteja sempre em alerta contra esta
doença, e que, a atividade física, sendo a dança
ou qualquer outra modalidade, é essencial para
ter uma vida saudável”, disse o professor.
Na programação, um aulão de dança animou os
participantes e contou também com a participação
das professoras Rita de Cassia (CCP) e Laura
Theodoro (convidada).
Setenta pessoas participaram da ocasião, que
teve ainda sorteio de brindes dos apoiadores e
degustação dos produtos destes.
Apoio:

“O que eu destacaria de mais importante foi
a conscientização para se prevenir do câncer
de mama, onde o autoexame é essencial para

Vera Freitas, Cidinha Gonçalves,
Marta de Oliveira, Graziela Santos, Nancy
Yoshida e Ezidra Ruza

Paulo Tayar (Vice Presidente),
João Vitor da Silva (Coordenador Academia CCP),
Silvio Rodrigues Alves (representante Lar dos
Velhinhos), Ivan Aguiar (Presidente CCP) e
Fernando Zippel (Diretor Esportes CCP)
Cintia Codinhoto, Will Garcia, Eneida Santana,
Eline Porto e Elisabete Gogoy

Juliana Lima, Luciana Galvani, Mara Costa,
Conceição Ribeiro e Izaldete Morandi

Ivoen Bombo, Catia Peres, Edina Maia,
Anide Libório e Sumaia Angelini
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DESAFIOS E SUPERAÇÃO
NA X OLIMPÍADA FITNESS

“

A equipe amarela foi a vencedora da X
Olimpíada Fitness, realizada pelo CCP
entre os dias 30 de setembro e 4 de
outubro. Os participantes das equipes cinza, azul
e vermelha terminaram, respectivamente, em
segundo, terceiro e quarto lugar.
Aberto aos associados do pacote fitness da
academia, o evento gerou a integração entre os
associados, fazendo com que esses conhecessem
ainda mais as modalidades oferecidas pelo Clube
de Campo.

duathlon indoor, natação e gincana.
O professor Rafael Claro destacou o espírito de
cooperação e amizade, que revelaram um evento
maravilhoso, com professores extremamente
competentes e em sintonia.
Além de estimular a atividade física, a Olimpíada
arrecadou 1008 litros de leite, que foram
destinados ao Centro de Reabilitação Piracicaba.
Patrocinadores

Ao todo, 80 pessoas participaram da Olimpíada,
que reuniu 13 atividades como, por exemplo,

João Vitor da Silva
(Coordenador Academia CCP),
Cristiane Santos
(representante CRP),
Ivan Aguiar (Presidente CCP)
e Fernando Zippel
(Diretor Esportes CCP)
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AULA ABERTA DE YOGA

CCP FIT: ENCERRAMENTO

“

Mais uma edição do Projeto CCP FIT
se encerrou no dia 04 de novembro.
Com a participação de 10 associados,
a iniciativa ocorreu no período de 60 dias, nos
quais os participantes foram supervisionados
pelos treinamentos físicos do personal Gabriel
Barbosa, além do acompanhamento nutricional da
nutricionista Érika Gumiero.
“Todos os participantes apresentaram resultados
positivos, sem exceções. Os que mais se
destacaram foram os associados André Pachane
(-7kgs) e Juliana Valvano Piacentini (-9,5 cm de
circunferência abdominal)”, contou o professor.
Nesta edição, que já é a terceira, a organização
optou por presentear os participantes que
obtiveram melhor resultado em perda total de
peso e maior redução de gordura abdominal com
um kit de comidas saudáveis do patrocinador
Quinoa - Comida saudável.
“Foi uma experiência super importante para
mudanças de hábitos e ao mesmo tempo agradável
pelo entrosamento do time. Apesar de eu ter
ganho o prêmio, todos são vitoriosos, pois se não
fosse nosso objetivo em comum não teríamos
conseguido. A amizade que fica é o que mais vale”,
disse Juliana sobre a sua participação.
De acordo com Gabriel, foram 60 dias de muita
participação e engajamento de todos, com um
ajudando o outro com dicas de alimentos e
combinando horários para treinamentos em
grupo, o que ajudou em muito no processo de não
sabotar a dieta e o treinamento.

Juliana Valvano Piacentini, Gabriel Barbosa, André Pachane
e Érika Gumiero
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“Com certeza, quando mais de uma pessoa se
empenha em conquistar um objetivo, por mais
que ele seja individual, o processo se torna menos
difícil”, contou.
Já Erika, destacou a participação de integrantes
das edições anteriores e o entrosamento do grupo,
além das conquistas individuais de cada um. Ela
reforçou a importância de trabalhar para diminuir
a gordura da região abdominal, uma das principais
causadoras de doenças metabólicas, de coração,
infarto, hipertensão e diabetes.

“Peso todo mundo perdeu, mas
o que foi legal é que teve aluno
que perdeu 9... 6 cm de abdômen
só comendo melhor e fazendo
atividade em dois meses”,
Durante o processo, o projeto conseguiu mudar
a visão dos participantes em relação a comida e
aos treinos, alterar rotinas e incluir novos hábitos,
sempre com equilíbrio.

“Ficamos muito mais contentes em ver a
mudança de estilo de vida, do que o resultado
final obtido”, finalizou Gabriel.
Uma nova edição do projeto deve começar em
janeiro.

Apoio:

Cristiane Santos (Encarregada Administrativo do Centro de
Reabilitação de Piracicaba), João Vitor da Silva Filho (Cordeenador
Academia CCP), Ivan Aguiar (Presidente CCP), Fernando Zippel
(Diretor Esportes CCP)

“

Procurando trazer os participantes para a
experiência de conexão com o momento
presente, o exato instante, o agora
existente, a professora Lia Arruda realizou nos
dias 26/10, 23 e 30/11 e 07 e 14 de dezembro, no
CCP, mais uma aula aberta de Yoga.

“Um dos exercícios que praticamos ao começar
a aula é, perceber o momento presente, fora
e dentro. Percebendo o ambiente e como
ele está naquele momento: temperatura,
aromas, sons, vibrações dos carros, vozes e
tudo o que chega do externo. E aos poucos
vamos trazendo a percepção do nosso corpo:
o peso, os desconfortos físicos, a respiração
e todas as inúmeras sensações à nível físico,
emocional e mental. Internalizamos nossos

sentidos (Pratyahara). O fora fica mais distante
e a percepção interna fica mais profunda, mais
clara, mais consciente. Procuramos observarnos, sem nenhum tipo de julgamento. Essa
auto-observação é autoestudo (svadhyaya)...
acolhendo tudo o que chega, seja luz ou sombra,
seja bom ou ruim. Fazer isso com sinceridade
nos leva a tomar consciência de padrões
internos inconscientes que se repetem,
muitas vezes, por gerações. Mais conscientes,
podemos buscar transformação. Yoga é um
mergulho dentro de si”, contou Lia, que ministra
as aulas de Yoga do CCP/Liceu sobre a ocasião.
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ocasião.
Esse ano, o tema do espetáculo foi o Circo
e, no palco, as alunas representaram alguns
personagens dele como contorcionistas, mágico,
palhaço, entre outros. A apresentação também
contou com a presença do ballet CCP/Liceu.

Fotos: Renan Barreto

“

Mais de 60 alunas da ginástica acrobática,
entre 4 e 15 anos, se apresentaram no
Teatro Erotides de Campos no dia 20
de setembro. Acompanhadas pela professora
Gabriela P. Ramiro e pela auxiliar Vanessa Haas,
que este ano também subiram ao palco, as alunas
animaram o público, que prestigiou em peso a
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FESTIVAL DE GINÁSTICA ACROBÁTICA

“

No dia 28 de novembro aconteceu o
Festival de Ginástica Acrobática do CCP.
A apresentação foi realizada no Salão
de Cristal do Clube para sócios e convidados.
Sessenta e cinco alunas participaram do evento,
que marca o encerramento do ano da ginástica e
a aplicação de todo o conteúdo aprendido durante
as aulas das professora Gabriela Ramiro e da
auxiliar Vanessa Haas.

Na ocasião as alunas reapresentaram as
coreografias do espetáculo “O Grande Show”, que
foi apresentado em setembro, no Teatro Erotides
de Campos, além de mostrarem, com as suas
duplas, trios e quartetos, músicas e coreografias
escolhidas por elas mesmas. O evento, que durou
1h30, teve grande presença do público e recebeu
muitos elogios dos pais.
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GIRO DO BASQUETE
SUB 12: A equipe se classificou para a Copa
Paulista do Interior, mas não conseguiu a vaga para
a final e disputou o terceiro lugar da série ouro da
ARB.
SUB 13: a categoria terminou o Campeonato da
Associação Regional de Basquete na Série Prata e
não se classificou para a semifinal.
SUB 14: Após vencer as semifinais da Copa
Paulista do Interior, o Sub 14 se classificou para
o quadrangular final. No quadrangular, a equipe
perdeu seus jogos e acabou como 4ª melhor equipe
do interior de São Paulo. Na 1º colocação ficou
Franca, seguido por Rio Claro e Fernandópolis.

SUB 15: Conquistou a vaga para Copa FPB, mas
acabou perdendo nas semifinais. O grupo venceu
o jogo contra Bauru, mas perdeu depois pra Franca
não conseguindo avançar para as finais. Na ARB, o
time conquistou o vice-campeonato, perdendo a
final para o Nosso Clube por 88x76.
SUB 17: Categoria foi campeã do Campeonato da
Associação Regional de Basquete (ARB), vencendo
Jundiaí por 89x83. Com a vitória a equipe fechou
o ano com 20 vitórias e 2 derrotas. A categoria
também disputou a fase estadual da Copa FPB,
que, nesta fase, reúne as principais equipes do
estado de São Paulo.

Sub 12

Sub 13

Sub 14

Sub 15

Sub 17

Foto: ARB Iracemápolis
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COPA PIRACICABA DE JUDÔ

II COPA JITA KYOEI

“

Os judocas do CCP/Liceu Nathan Cangiani e
Iago Oliveira foram campeões da categoria
Sub 15 da II Copa Jita Kyoei de Judô, que
aconteceu no Centro de Integração Comunitária,
em São João da Boa Vista, no dia 14 de setembro.

Os atletas do judô do CCP/Liceu
participaram da Copa Piracicaba de Judô,
que aconteceu no dia 10 de novembro, em
Piracicaba. O evento reuniu 22 associações de 18
cidades da região, tendo, no total, a participação
de 320 judocas.
Entre os representantes do Clube, Eduardo
Cortinovi foi campeão da categoria Sub 13, Iago
Oliveira campeão da Sub 15 e Marcelo Barreira
campeão da categoria Sub 11. Gabriel Cortinovi
foi vice-campeão pela categoria Sub 15 e Artur
Vargas vice no Sub 9.
Em terceiro lugar ficaram os atletas Pedro
Gozetto (Sub 11), Vinicius Gozetto (Sub 11),
Samuel Oliveira (Sub 18), Ludmar Cortinovi (Sub
13), Ivan Previtalli (Sub 11), Raphael Carvalho (Sub
9), Giovanni Pedrozo (Sub 9) e Gustavo Torrezan
(Sub 9).

Na ocasião ocorreu também a homenagem aos
melhores do ano. O CCP conquistou a 8ª posição
no Ranking da 8ª Delegacia Oeste da Federação
Paulista de Judô, ficando entre as 10 associações
melhores ranqueadas de 2019, em meio as
36 associações que pertencem a 8ª Delegacia
Regional.

“Fomos premiados com uma quadro com todas
as medalhas dos eventos que o CCP conquistou
em 2019 pela Federação Paulista de Judô e 8ª
Delegacia Oeste. Fechamos o ano com esses
grandes resultados, fruto das participações
efetivas dos campeonatos realizados pela
Federação Paulista”, disse o técnico Edinho
Everaldo.

“

Na competição participaram as categorias do
Sub 9 ao adulto. Gabriel Cortinovi, também da
categoria Sub 15, terminou como vice-campeão.
Em terceiro lugar ficaram Ludmar Cortinovi (Sub
13), Ivan Previtalli (Sub 11), Vinícius Crepaldi Alves
(Sub 18) e Samuel Oliveira (Sub 18).
Também participou da competição o judoca
Matheus Turetta.

Foto: Arquivo pessoal
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XXIX COPA DA AMIZADE

“

A Copa, que funciona como
um amistoso para que os
judocas mantenham o ritmo de
competição, teve a participação
dos atletas Nathan Cangiani
(Sub 15), Iago Oliveira (Sub 15), Pedro Gozetto
(Sub 11) e Ludmar Cortinovi (Sub 13), que foram
campeões.
Gabriel Cortinovi (Sub 15) terminou como vicecampeão e os judocas Vinícius Gozetto (Sub 11),
Eduardo Cortinovi (Sub 13), Marco Nociti (Sub
11) e Samuel Oliveira (Sub 18) ficaram na terceira
colocação. Também participou o atleta Ivan
Previtalli.

Foto: Arquivo pessoal

Os judocas do CCP/Liceu
participaram da XXIX
Copa da Amizade, que
aconteceu em Pirassununga no
dia 21 de setembro, no Ginásio
Municipal de Esportes Dr. Lauro
Pozzi.

avaliar seus pontos fortes e fracos para corrigir
e ajustar o que for necessário”, disse a Auxiliar
Técnico Esportivo CBC Layane Falqui dos Santos.
“O nível estava muito bom, cada atleta
encontrou um desafio, seja no adversário, ou
em si mesmo. A equipe, no geral, se saiu bem”,
completou ela.
A Copa teve a participação de 26 associações.
Participaram as categorias Sub 11, 13, 15 e 18.

“Este evento foi importante para o atleta
colocar em prática tudo o que treina e, assim,
Atletas da modalidade judô do Clube de Campo de Piracicaba recebem subvenção da Lei Pelé, por meio do convênio
firmado com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Atletas da modalidade judô do Clube de Campo de Piracicaba recebem subvenção da Lei Pelé, por meio do convênio firmado com o
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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8º COPA OESTE DE JUDÔ - ARARAS

“

O atleta do CCP/Liceu Eduardo
Cortinovi foi campeão da categoria Sub
15 da Copa 8ª Oeste, que aconteceu no
dia 26 de outubro em Araras, no Sayão F.C.
Marco Nociti foi o vice-campeão no Sub 11 e
Iago Oliveira ficou na terceira colocação no
Sub 15.
Participaram também da Copa os atletas
Matheus Tureta, Gabriel Cortinovi, Ivan
Previtalli e Ludmar Cortinovi.

Foto: Arquivo pessoal

O evento faz parte do circuito da Federação
Paulista de Judô e não é era classificatório.

CERIMÔNIA DE GRADUAÇÃO DO JUDÔ

“

No dia 26 de novembro o Clube realizou
a Cerimônia de Graduação do Judô
CCP/Liceu. Na ocasião, os alunos foram
graduados pelo desenvolvimento e aprendizado
do esporte, recebendo a promoção por mérito

e dedicação aos ensinamentos. Participaram 36
judocas.
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ORGULHO “CCPIANO”

“

No dia 15 de setembro o
CCP realizou o Encontro
e Atletas e Ex-Atletas
da Natação e, apesar de não ter
participado do evento, um exatleta do clube, também pode
ser lembrado como exemplo
para as futuras gerações de
nadadores do CCP.
Renan Rossin, preparador
físico da Seleção Brasileira de
Polo Aquático, que integrou
a equipe que conquistou a
medalha de bronze nos Jogos
Pan-Americanos de Lima 2019,
cresceu na natação do CCP.
O profissional foi responsável
por preparar os jogadores da
Seleção em uma maratona
de competições, que incluiu
viagens para Califórnia (EUA),
China, Coreia do Sul, para a
participação no Mundial de
Desportes Aquáticos, e Lima, no
Peru.
Renan também atua nas
equipes de polo aquático do Sesi-SP, na Vila
Leopoldina, em São Paulo (SP), onde coordena o
treinamento de força e condicionamento físico.
O profissional trabalha em parceria com a Keiser
Brasil e, há 8 anos, atua como Master Trainer da
marca no país, realizando e coordenando os cursos
e treinamentos dos equipamentos Keiser.
Ele já ministrou palestras, cursos e workshops
em grandes eventos de fitness e performance, e
também nos maiores clubes, academias e centros
de treinamento do país.
Sua passagem pelo Clube de Campo de Piracicaba
inclui lembranças carinhosas do técnico e
treinador Reinaldo Rosa. “O Renan começou nas
nossas escolinhas, na equipe de base, é um garoto

Atletas da modalidade judô do Clube de Campo de Piracicaba recebem subvenção da Lei Pelé, por meio do convênio firmado com o
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Foto: Arquivo pessoal
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que nasceu dentro do Clube, passou por todos os
processos de desenvolvimento aqui. Um garoto
muito disciplinado, dedicado, sério, com foco e
bem determinado em conquistar seus objetivos
dentro da natação”, contou ele.

“Com quatro, cinco anos, eu fui para o Clube de
Campo nas escolinhas de natação e a partir dos
6/8 já estava na equipe de competição com o
professor Reinaldo. Quando eu ganhei a minha
primeira medalha no Clube eu não tinha nem
7 anos de idade, [foi] num revezamento 4x50
livre. Fiquei dos meus 7 aos 15 anos treinando
com o Reinaldo”, se recorda ele.
O Pan-Americano deste ano foi histórico para
Seleção Brasileira, que conseguiu um recorde de
medalhas.
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JOGOS REGIONAIS DO IDOSO

“

No resultado final feminino, os resultados ficaram
da seguinte maneira: Maria Barbara Buzetto:
2º nos 25m costas e nos 25m livre categoria C.
Therezinha Gerdes: 2º nos 25m livre e nos 25m
costas categoria E. Zelinda Villas Boas: 1º nos
25m livre e nos 25m costas categoria D. Zoraide
de Campos: 2º nos 25m costas e nos 25m livre
categoria D. Rosa Maria Maluf: 1º nos 50m livre
e nos 50m costa Categoria C. Margarida Alves:
1º nos 50m livre e nos 50m costas Categoria B.
Luise Bauch: 2º nos 50m costas e nos 50m livre
categoria B.
Já no resultado final masculino, os atletas
participantes conseguiram a seguinte colocação:
Shinji Sato: 3º nos 25m livre e nos 25m costas
categoria D. José Marcelo de Camargo: 4º nos 25
costas e nos 25m livre Categoria D. Severino da
Silva: 3º 50m costas e 4º nos 50m livre na categoria
C. João Alberto Ferreira: 2º 50m livre e 4º nos 50m
costas Categoria C. Luiz Antônio Fagundes: 1º
nos 50m costas e nos 50m livre Categoria B. José
Benedito Tinto: 4º nos 50m livre e 5º nos 50m

Fotos: Arquivo pessoal

Atletas da natação do CCP/CLQ/Unimed
do Clube de Campo de Piracicaba
participaram dos Jogos Regionais do Idoso,
realizados pela Secretaria de Esportes do estado
de São Paulo, que aconteceu em Lençóis Paulista
de 18 a 19 de setembro.

costas na categoria B. Reinaldo A. Rosa: 1º nos
50m costas e nos 50m livre Categoria A.
Na pontuação geral feminino Piracicaba ficou em
1º lugar, com 110 pontos, Pirassununga terminou
em 2º com 72 e Botucatu finalizou em 3º com
37,5. Por fim, a pontuação geral masculina ficou da
seguinte maneira: 1º lugar: Piracicaba (90 pontos),
2º: Bauru (68) e 3º Lençóis Paulista (47).
“Senti o grupo muito motivado, seguro e com uma
postura bem positiva. Quanto aos treinamentos,
foi uma preparação de muita dedicação, foco e
determinação. É muito bom ver esse time feliz,
estou muito orgulhoso”, disse o técnico Reinaldo
Rosa.

ENCONTRO DE ATLETAS E EX-ATLETAS

“

Reencontros e encontro de gerações, além
de muita emoção marcaram o Encontro
de Atletas e Ex-Atletas da Natação CCP/
CLQ/Unimed que aconteceu na piscina do CCP
no dia 15 de setembro. A festa dos nadadores e
ex-nadadores do Clube foi um sucesso e teve a
participação de vários esportistas, entre sócios
e não sócios, alunos dos professores Reinaldo
Rosa, Rosemay Orsi e Frank Santos, integrantes
das mais diversas categorias e representantes
de várias faixas etárias. Cada um com suas
características, eles trouxeram muita alegria e
destacaram a importância da modalidade em suas
vidas e o aprendizado proporcionado pelo esporte.
De acordo com o diretor adjunto da modalidade,

Marcos Maistro, o evento foi uma idealização do
vice-presidente Paulo Tayar, que foi abraçada por
ele, departamento de esportes, funcionários e
professores. Foram, pelo menos, 80 inscritos, todos
muito emocionados e felizes com a possibilidade
do reencontro e da troca de experiência.
O Encontro teve uma prova de revezamento
nos 25 metros livre e, depois da disputa
oficial, outras se seguiram após a entrega das
medalhas de participação e a homenagens dos
professores, amigos e alunos ao técnico Reinaldo
Rosa (que completou 60 anos no dia 13 de
setembro) além do almoço de confraternização,
que encerrou com chave de ouro a ocasião.
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NATAÇÃO: FESTIVAL INTERNO

“

O Clube de Campo realizou no dia 05 de
outubro o Festival Interno de Natação
do 2º semestre de 2019, para alunos
matriculados na Escola de Natação do CCP.
O evento reuniu alunos das escolinhas I, II, III e IV,

aperfeiçoamento e pré-equipe, com a participação
de crianças de 04 a 14 anos, dos períodos da
manhã e da tarde.
Ao todo, 90 crianças participaram do encontro,
que aconteceu no Parque Aquático.

FESTIVAL DE POLO AQUÁTICO

“

Homenageando Roberto Burgi, exatleta do Clube Paulistano e da Seleção
Brasileira, que contribuiu para fortalecer o
polo aquático em Piracicaba quando fez parte da
equipe da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” – Esalq, o CCP sediou o II Festival de Polo
Aquático Roberto Burgi no dia 13 de outubro.
O evento contou com a participação das equipes
máster da Esalq e do Clube Athletico Paulistano,
além da equipe juvenil de Ribeirão Preto.

Na ocasião foram realizados quatro jogos entre
as equipes e, no final, os sócios do CCP tiveram
a oportunidade de participar de um amistoso
aberto com os atletas, difundindo a modalidade
no Clube.
O polo aquático foi oficialmente inventado no
fim do século XIX e, junto com o futebol, foi o
primeiro esporte coletivo oficial das Olimpíadas
dos tempos modernos.
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ATLETA É CAMPEÃ NO AQUATHLON

Os atletas máster do CCP/CLQ/Unimed
conquistaram 18 medalhas de ouro, seis
de prata e 10 de bronze no VIII Troféu E. C.
Barbarense de Natação Master, que aconteceu no
dia 19 de outubro, em Santa Barbara D’Oeste.

Mais de 400 atletas estiveram presentes por ser
a única seletiva nacional de 2019 para o Mundial
de 2020, que acontecerá em Amsterdam Almere,
na Holanda. Além do título de campeã, a associada
contou com uma participação muito especial na
prova, a do filho e personal, Tiago Bauch.

“Desdequecomeceiaparticipardecompetições
mundiais queria que meu filho tivesse essa

A equipe do Clube de Campo conquistou 10
medalhas de ouro, três de prata e nove de bronze,
totalizando 22 medalhas.
Os resultados individuais dos atletas medalhistas
ficaram da seguinte maneira: Amanda Franco:
1º nos 200, 2º nos 50 e 3º nos 100m borboleta.
Giovana Stahlbeg: 1º nos 100 e 200m costas e 1º
nos 100 e 200m borboleta. Mateus Ribeiro: 1º
nos 50 e 100m livre. Rafael Anefalos: 3º nos 400m
livre.

Também participaram José Rossetto, Tiago
Clemente, Luca Nociti, Ronaldo Faggione, Davi
Tavares, Felipe Jordão, João Bertonseli, Gabriel
Colpas, André Meirelles, Tales Tremocoldi, Gabriel
Tannus, Luigi Eigenher, Isabelle Fessel, Bruno
Costa e Fabiana Blaauw.

Entre os atletas iniciantes os resultados ficaram
assim: Rosa Maria Bologna Maluf: 1° lugar nos
25m livre (categoria 70 +). Camila Ulbricht
Degaspari: 2° lugar nos 25m peito (30+). Margarida
Chioquette Alves: 1° lugar nos 25m livre (65+),
Terezinha Ferraz Gerdes: 1° lugar nos 25m livre
(80 +) e Renata de Oliveira Mattos Graner: 1° lugar
nos 25m peito (45+).

No revezamento 4x50 livre, Tiago Clemente, Rafael
Anefalos, Ronaldo Faggioni e Davi Tavares ficaram
em 1º lugar. No revezamento 4x50 4 Estilos, Bruno
Costa, Luigi Eigenher, Tales Tremocoldi e Gabriel
Tannus também ficaram em 1º.

Amanda Anefalos: 3º nos 200m e 3º nos 400 livre.
Mariana Souza: 3º nos 50m livre. Caio Taiar: 3º nos
100m borboleta. Lis Meirelles: 2º nos 200m livre
e 3º nos 200m peito. Luisa Barreira: 2º nos 400m
livre. Nicolas Tomasella: 2º nos 50m livre. Davi
Buck: 3º nos 800m livre.
Atletas da modalidade natação do Clube de Campo de Piracicaba recebem subvenção da Lei Pelé, por meio do convênio firmado com o
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

José Benedito Tinto: 1° lugar nos 25m livre (65+),
Cristina Vitale Ferraz de Toledo: 1° lugar nos 25
livre (45+), Paula Marcondes Andrade: 3° lugar nos
25m livre e 3° lugar nos 25m peito (45+) e Gustavo
Felix: 2° lugar nos 25m livre (30+).
Entre os atletas avançados, os resultados foram os
seguintes: Ana Tereza Storani Michelan: 1° lugar
nos 100m borboleta e 2°lugar nos 50m livre (40+).
Foto: Thiago Margato

“

Na ocasião também foi estabelecido o novo
recorde da prova do Revezamento 240 + 4x25
medley feminino, que foi realizada por Renata de
Oliveira Mattos Graner, Cristina Vitale Ferraz de
Toledo, Margarida Chioquette Alves e Rosa Maria
Bologna Maluf. “Todas demonstraram bastante
garra e união”, completou Frank sobre a conquista.
A equipe do CCP/CLQ/Unimed participou com
32 atletas. O evento teve recorde de inscritos/
medalhas, o que, segundo o treinador, comprova
que a equipe cresceu em número de participantes
e em qualidade.

TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR
A equipe do CCP/CLQ/Unimed participou
do Torneio Regional Petiz a Sênior, que
aconteceu em Americana, no dia 19 de
outubro. A competição é realizada pela Federação
Aquática Paulista e teve a participação de 19
clubes, 401 atletas, tendo 37 provas disputadas e
o total de 1283 inscritos.

“Tivemos vários atletas estreando e com
excelentes resultados. Destaque para a quebra
de recorde da Rosa Maria Bologna Maluf nos
25m livre”, disse o professor Frank Anisio dos
Santos.

Flavia Blaauw: 2° lugar nos 50m livre (45+), Sara
Leitão: 2° lugar nos 50m livre (45+), Marcos
Roberto Correa Maistro: 3º lugar nos 50m peito,
3° lugar nos 50m livre e 3° lugar nos 100m livre
(45+).

Foto: Bruna Biegas

O evento, que é o mais importante da modalidade,
foi realizado na Praia de Copacabana, no Rio de
Janeiro, nos dias 12 e 13 de outubro.

“

experiência. Demorei 3 anos para conseguir
convencê-lo a participar de competições aqui
na região, a se federar pela Federação Paulista
e participar de um campeonato Brasileiro deste
nível”, contou ela.

Foto: Luise Marta Bauch - Arquivo Pessoal

“

A atleta máster do CCP/CLQ/Unimed,
Luise Marta Bauch, de 67 anos, conquistou
o título de campeã da faixa etária 65 - 69 do
Campeonato Brasileiro de Aquathlon.

VIII TROFÉU E. C. BARBARENSE

Caio Eduardo de Pereira Orsolini: 3° lugar nos 50m
costas (35+), Danilo Roberto Rodrigues Biegas: 3°
lugar nos 50m peito (40+), Rosemary Sabino Orsi:
1° lugar nos 50m costas e 3° lugar nos 100m livre
(55+), Paulo E. Naval Machado: 3° lugar nos 50m
borboleta (50+), Luiz Antônio Lopes Fagundes:
2° lugar nos 50m livre e 1° lugar nos 50m peito
(65+). Frank Anisio dos Santos: 1° lugar nos 100m
borboleta, 1° lugar nos 50m peito e 1° lugar nos
200m livre (30+). Junior Ismael Gese: 1° lugar nos
50m costas, 1° lugar nos 50m borboleta e 1° lugar
nos 100m livre (55+).
O CCP ficou em 1º lugar (recorde de revezamento)
no revezamento 240 + 4x25 feminino (tempo:
01m30s88c) e no revezamento 200 + 4x50
masculino (tempo: 02m10s35c). No revezamento
200 + 4x25 masculino (tempo: 01m09s37c) o
Clube ficou em 2º.
O Clube ainda conquistou a 5º posição com o
tempo 01m49s40c no revezamento 200 + 4x25
feminino, no revezamento 160 + 4x50 feminino
(tempo: 02m59s08c) e ficou em 7º no revezamento
160 + 4x50 masculino (tempo: 02m33s46c).
Também participaram os atletas Francis Rumenos
Piedade, Juliana Basile Nassin, Cristina Vitale,
Michelle Christina Agostini, Tiago de Camargo
Stievano, Duilio Nosella, Luís Fernando Guedes
Pinto, José Alberto Costas e Bruna Carvalho
Carita.
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CIRCUITO UNAMI

“

O destaque do evento foi a quebra do recorde
do campeonato na prova dos 4x50 metros livres
na categoria 200 +. No revezamento masculino,
Marcos Roberto Correa Maistro, Luiz Antônio
Lopes Fagundes, Paulo Eduardo Naval Machado
e Frank Anísio dos Santos ficaram em 1° lugar,
quebrando a meta estabelecida, que perdurava por
7 anos e que agora pertence ao Clube de Campo.
Margarida Chioquette Alves ficou em 1° lugar nos
25 metros nado livre na categoria 65 + e Camila
Ulbricht Degaspari finalizou em 3° nos 25m livre
na categoria 30 +, Paulo Eduardo Naval Machado
terminou em 2° nos 50m borboleta na categoria
50+, Marcos Roberto Correa Maistro ficou em 2°
nos 50m livre e 3° nos 50m borboleta na categoria
45+.

Foto: Arquivo pessoal

Os atletas da natação do CCP/CLQ/
Unimed conquistaram cinco medalhas
de ouro, três de prata e três de bronze na
etapa do Circuito da Unami, que aconteceu no dia
21 de setembro, em Campinas (SP).

finalizou em 1° nos 50m peito, 2° lugar nos 50m
costas e 1° lugar nos 50m borboleta na categoria
30+.
Também participaram Tiago de Camargo Stievano,
Gisele Joly, Sara Vissotto Leite Pereira e Caio
Eduardo de Pereira Orsolini.
No revezamento feminino, Gisele Joly, Sara
Vissotto Leite Pereira, Camila Ulbricht Degaspari
e Margarida Chioquette Alves terminaram em 3°
lugar nos 4x50 livre na categoria 160 +.

Luiz Antonio Lopes Fagundes terminou em 1° nos
100m medley e, por fim, Frank Anisio dos Santos

CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL

A disputa contou com a participação de 53
entidades, 421 atletas e teve 62 provas disputadas.
Giovana Stahlberg ficou em quinto na prova
dos 100m borboleta e conquistou medalha de
bronze (A FAP concedeu medalhas até a quinta
colocação). Também participam os nadadores
Nicolas Tomasella e Gabriel Colpas.
Atletas da modalidade natação do Clube de Campo de Piracicaba recebem subvenção da Lei Pelé, por meio do
convênio firmado com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Foto: Arquivo pessoal

“

Os atletas da natação do CCP/CLQ/
Unimed participaram do Campeonato
Paulista Infantil - XVII Troféu Major Sylvio
de Magalhães Padilha, realizado pela Federação
Aquática Paulista (FAP), que aconteceu entre os
dias 8 a 10 de novembro, em Guaratinguetá (SP).
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PETIZ A SÊNIOR DE NATAÇÃO

“

O Clube de Campo de Piracicaba (CCP)
recebeu no dia 28 de setembro o Torneio
Regional Petiz a Sênior de Natação,
realizado pela Federação Aquática Paulista (FAP).
O evento teve 42 provas e recebeu a participação
de 432 atletas de 20 clubes da região, que reúne
cidades como Campinas, Sorocaba, Americana,
Limeira, Jundiaí, Itu, Atibaia, Indaiatuba e Santa
Bárbara, por exemplo. Trinta e três nadadores do
CCP/CLQ/Unimed participaram da competição.
Ao todo, 28 medalhas foram conquistadas, sendo
15 de ouro, 8 de prata e 5 de bronze.

Os resultados individuais entre os medalhistas
ficaram da seguinte maneira: Amanda Franco: 2º
nos 50m, 3º nos 100m e 2º nos 200m borboleta,
além de 3º nos 50m livre. Giovana Stahlberg: 1º nos
100 e 200m costas e 1º nos 100 e 200m borboleta.
Luisa Braga: 1º nos 100 e nos 200m borboleta.
Mateus Ribeiro: 1º nos 50 e 100m livre. Rafael
Anefalos: 2º nos 800m livre. José Rossetto: 1º nos
100 e 2º nos 50m livre. Tiago Clemente: 3º nos 100
borboleta. Matheus Maule: 1º nos 50m costas e
2º nos 50m livre. Amanda Anefalos: 2º nos 200m
livre. João Bertonseli: 3º nos 100m costas. Thaís
Varella: 2º nos 50m e 3º nos 100m livre. Frank
Santos: 1º nos 50m peito e 2º nos 50m borboleta.
Nicolas Tomasella: 1º nos 50 e 100m livre.
Também participaram Luca Nociti, Ronaldo
Faggione, Davi Tavares, Felipe Jordão, Mariana
Souza, Gabriel Colpas, Gabriel Albino, André
Meirelles, Tales Tremocoldi, Gabriel Tannus, Caio
Taiar, Gustavo Oliveira, Luigi Eigenher, Isabelle
Fessel, Rafaela Ribeiro, Lis Meirelles, Luisa
Barreira, Bruno Costa, Augusto Etore e Fabiana
Blaauw.

Atletas da modalidade natação do Clube de Campo de Piracicaba recebem subvenção da Lei Pelé, por meio do convênio
firmado com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

15ª OLIMPÍADA MUNICIPAL DA
TERCEIRA IDADE

“

O Clube de Campo de Piracicaba
encerrou sua participação na 15ª
Olimpíada Municipal da Terceira Idade
com as equipes de natação e vôlei masculino
sendo campeãs e o vôlei feminino conquistando
a posição de vice-campeã. Com esses resultados,
o CCP registrou a sua melhor participação no
evento.
A Olimpíada reuniu várias modalidades e
atividades. Entre elas estavam atletismo,
basquetebol (adaptado e 3x3), bocha, buraco,
cacheta, caminhada, damas, dança de salão,
dominó, malha, minibol, minitênis, natação,
quimbol, tênis, tênis de mesa, tranca, truco,
voleibol máster, xadrez e miss e mister.
O evento teve realização da Prefeitura Municipal,
por meio da Secretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Selam) e Fundo Social
de Solidariedade, em parceria com as secretarias
municipais de Assistência e Desenvolvimento
Social, Saúde, Ação Cultural/Turismo com os
grupos de Terceira Idade do município.
De acordo com a administração municipal,
da Olimpíada é valorizar e estimular a prática
esportiva, como fator de promoção de saúde e
bem-estar, resgatando a autoestima para melhor
convívio social de pessoas idosas.
Os resultados individuais entre os atletas do CCP/
CLQ/Unimed ficaram assim: Categoria Extra
2 (nascidos de 1960 a 1964): 1º lugar: Rafael
Huffenbaecher (50 metros); categoria A (nascidos

Foto: Arquivo pessoal

Reunindo faixas etárias e níveis diversificados, a
competição serve como peneira para os atletas
alcançarem o índice necessário para a participação
em campeonatos paulistas ou brasileiros e, ainda,
melhorarem individualmente suas marcas e
desempenhos. Entre os atletas da equipe CCP/
CLQ/Unimed, Tiago Clemente, categoria Juvenil 1,
conseguiu o índice paulista nas provas dos 100m
borboleta e na prova dos 100m livre; Nicolas
Tomasella, categoria Infantil, conquistou o índice
paulista nos 50 e 100m livre; Bruno Costa obteve
o índice paulista nos 100m livre; Amanda Anefalos
conseguiu o índice paulista nos 200m livre; Rafael
Anefalos conquistou o índice brasileiro nos 800m
livre e o índice paulista nos 200m livre; Giovana
Stahlberg obteve o índice brasileiro e paulista
nos 100 e 200m borboleta e nos 200m costas;
Amanda Franco conquistou o índice brasileiro e
paulista nos 50, 100 e 200m borboleta e Mateus

Ribeiro obteve o índice paulista e brasileiro nos 50,
100 e 200m livre.
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de 1955 a 1959): 2º lugar: José Benedito Tinto (25
metros); categoria B (nascidos de 1950 a 1954):
2º lugar: Francis Piedade (25 metros) categoria
D (nascidos de 1940 a 1944): 2º lugar: Shinji Sato
(25 metros). Revezamento 4x25 metros: 1º lugar:
Reinaldo Rosa, Rafael Huffenbaecher, José Tinto
e Francis Piedade. Categoria Extra 1 (nascidas de
1965 a 1969): 1º lugar: Rosemary Sabino Braga
(50 metros); categoria Extra 2 (nascidas de 1960 a
1964): 1º lugar: Luciana Elias (50 metros); categoria
A (nascidas de 1955 a 1959): 1º lugar: Margarida
Alves (25 metros); categoria B (nascidas de 1950 a
1954): 2º lugar: Luise Bauch (25 metros); categoria
C (nascidas de 1945 a 1949): 1º lugar: Rosa Maria
Maluf (25 metros); categoria D (nascidos de 1940
a 1944): 3º lugar: Zoraide Trindade (25 metros);
categoria E (nascidas até 1937 - Acima de 80
anos): 3º lugar: Therezinha Gerdes (25 metros).
Revezamento 4x25 metros: 1º lugar: Rosemary
Sabino, Rosa Maria, Luciana Elias e Margarida
Alves.

ESPORTE

ESPORTE
72

73

CAMPEONATO PAULISTA JUVENIL

3ª COPA INTER EQUIPES

O atleta do CCP/CLQ/Unimed, Mateus
Ribeiro, ficou em 3º lugar na prova dos 50m
livre e conquistou a medalha de bronze no
Campeonato Paulista Juvenil de Verão.

A 3ª Copa Inter Equipes de Tênis terminou
no dia 22 de novembro após oito meses
de competição. Os jogos reuniram 80
participantes, divididos em oito equipes com 10
jogadores.

“

“

A competição aconteceu de 15 a 17 de novembro
no SESI de São Bernardo do Campo (São Paulo)
e foi realizada pela Federação Aquática Paulista.
Participaram 43 entidades, 307 atletas e 60 provas
foram disputadas.

Essa foi a primeira vez que as mulheres competiram
no torneio: foram 16 tenistas em quadra, trazendo
ainda mais motivação e interação para a Copa.
A competição foi formada por uma fase de
grupos, de todas contra todas, semifinal e final.

TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A PETIZ
2ª REGIÃO

Equipe Campeã - Evolution Tennis CCP

“

A natação do CCP/CLQ/Unimed esteve
presente no Torneio Regional Pré-mirim a
Petiz – 2ª região, que aconteceu em Americana, em São Paulo. A equipe foi acompanhada
pelos professores Rosemary Orsi e Frank Anisio
dos Santos, pelo auxiliar técnico Lucas Cruz e pelo
preparador físico Wilson Eduardo da Costa Brito.

Augusto Gonçalves: 2º na prova nos 100m medley
e nos 50m borboleta; Luca Nociti: 1º nos 100m
medley, 3º nos 50m livre e 2º nos 100m peito; Luiza Tannus: 1º nos 25m livre; Ana Buck: 3º nos 25m
borboleta;1º nos 25m livre e 2º nos 25m costa; Tie
Nobre: 1º nos 25m livre; Kaue Borges: 1º nos 25m
livre e 1º nos 25m peito; Marco Nociti: 3º nos 25m
borboleta e nos 25m livre; Vinicius Branquinho: 2º

Paulo Tayar (Vice-presidente), Marina Valler (Diretora Adj. Tênis de
Campo) e Fernando Zippel (Diretor de Esportes)

nos 25m livre e 1º nos 25m peito; Sofia Machado:
3º nos 50m livre e nos 50m peito; João Bertonseli: 3º nos 50m livre e 1º nos 50m costas; Matheus
Maule: 2º nos 50m livre e 1º nos 100m costas e nos
100m peito; José Rosseto: 3º nos 100m livre e 2º
nos 50m borboleta; Davi Buck: 3º nos 200m livre;
Mariana Vilani: 3º nos 50m costa; André Jun: 3º
nos 50m costa; Na prova do revezamento 4x50 o
CCP ficou em 2º.Também participou Felipe Jordão.

“

O Coordenador e Técnico Esportivo
CBC,
José
Otávio
Machado
representou o Clube de Campo de
Piracicaba no III Congresso Brasileiro de Tênis.
O evento foi realizado pela Federação
Paranaense de Tênis e aconteceu nos dias 15,
16 e 17 de novembro, no Clube Curitibano, em
Curitiba.

“Consegui observar o que está acontecendo
para a evolução no tênis desde as escolinhas,
formação de atletas infantojuvenil e
treinamento tenistas profissionais”, disse
ele sobre a ocasião.
O Congresso reuniu grandes nomes do esporte
brasileiro e especialistas em diversos segmentos
relacionados ao tênis. Foram três dias de palestras
sobre os mais diversos temas envolvendo o
universo da modalidade.
Na sexta-feira (15), Jaime Oncins, Capitão e

Atletas da modalidade natação do Clube de Campo de Piracicaba recebem subvenção da Lei Pelé, por meio do convênio firmado com o
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Foto: Arquivo pessoal

Entre os atletas do CCP/CLQ/Unimed, os resultados ficaram assim:

Equipe Vice-Campeã - Ace CCP

III CONGRESSO BRASILEIRO DE TÊNIS
Foto: Arquivo pessoal

A competição teve a participação de 250 atletas,
17 clubes e 38 provas disputadas. A equipe conquistou 10 medalhas de ouro, 8 de prata e 11 de
bronze.

De acordo com o treinador Rodolfo Inforçato, o
torneio, que tem um formato diferenciado e foi
criado pelo próprio Clube, teve grande repercussão
entre os jogadores e associados e a expectativa é
organizar uma Copa ainda melhor no ano que vem.

Foto: Arquivo pessoal

Os atletas Thiago Clemente, Amanda Anefalos
e Rafael Anefalos também participaram da
competição.

No fim, a equipe Evolution Tennis CCP (do capitão
Ricardo Maganhato) ganhou da Ace CCP (capitão:
Maurício Leonardi) por 39x22, se consagrando a
grande campeã.

Técnico da Seleção Brasileira da Copa Davis,
realizou a palestra de abertura, falando sobre
situações de jogo envolvendo saque e devolução.
Além de Jaime, também participaram Luiz Peniza,
Enrique Perez e Hugo Daibert.

ESPORTE

ESPORTE
74

75

1º CCP OPEN | LIGA UNITENIS

“

O CCP sediou nos dias 26 e 27 de
outubro o 1º CCP Open | Liga Unitenis
2019. De acordo com o técnico Rodolfo
Inforçato, que acompanhou o evento 85 atletas se
inscreveram, incluindo sócios e tenistas da região.
A competição teve a disputa de 15 categorias.

“O que mais me chamou a atenção foi a
quantidade de sócios e de alunos nossos que
conseguiram chegar na final sendo campeão
ou vice, mostrando que CCP está sempre se
destacando no universo “clubístico” da região”,
disse ele

Aykon Adasme
Categoria 10M | Vice-campeão

Enzo Gomes
Categoria 11/12M2 | Campeão

Arthur Graner
Categoria 11/12 M2 | Vice-campeão

João Banov
Categoria 13/14M2 | Campeão

Luís Gustavo Lopes
Categoria 13/14M2 | Vice-campeão

Bruno Lopes
Categoria 15/18M2 | Campeão

Murilo Carneiro
Categoria 15/18M2 | Vice-campeão

Paulo Crnkovic Jr.
Categoria 19/29M1 | Campeão

Marcelo Uliana
Categoria 19/29M1 | Vice-campeão

Rafael Brunelli
Categoria 30/39M2 | Vice-campeão

Paulo Bermejo
Categoria 50/80M1 | Campeão

Alfredo Adasme
Categoria 50/80M2 | Vice-campeão

Atletas da modalidade tênis de campo do Clube de Campo de Piracicaba recebem subvenção da Lei Pelé, por meio do convênio
firmado com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Stella Galdi
Categoria11/12W | Campeã

Helena Banov
Categoria 11/12W | Vice-campeã

Rafaela Piva
Categoria 13/14W | Campeã

Maria Clara Remondi
Categoria13/14W | Vice-campeã

Aline Zanatta
Categoria 19/29W | Campeã

Karina Rasera
Categoria 19/29W |Vice-campeã

Gisela Ruffo | Categoria 40/40W | Campeã;
Marcelle Barrichello | Categoria 40/49W | Vice-campeã

Davi Banov
Categoria Elite/M | Vice-campeão
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CAMPEONATO INTERCLUBES

“

para 2020”, declarou o Coordenador e Técnico

Piracicaba.

Esportivo CBC, José Otávio Machado (Zeca) .

“A equipe está de parabéns. Esse ano enfrentamos

A equipe foi formada pelas tenistas Natália

As equipes do CCP/CLQ encerram sua

Militar de São Paulo.

participação no Campeonato Interclubes

“Essa equipe está junta já há três anos e é bem

clubes com excelentes jogadoras e pudemos

Gobbin, Aline Zanatta, Marina Valler e Maria

unida. Temos jogadores com várias características,

avaliar alguns detalhes para melhorarmos

Antonia Remondi.

com as equipes PM1 e PM1D sendo as

campeãs entre as participantes do Clube de Campo
de Piracicaba. A categoria 3F2D se consagrou
vice-campeã.
O jogo da final da categoria PM1 foi disputado
contra o São Paulo Futebol Clube (SPFC) no dia
28 de setembro. Integraram

que se dedicam e vem conquistando vários títulos
esse ano”, contou o técnico Anderson.
Vice-campeã
No dia 09 de novembro a categoria 3F2D se tornou
vice-campeã da competição. O jogo aconteceu

a equipe os seguintes atletas:
Guilherme

Carvalho,

Tiago

Stievano, Leonardo Municelli,
Walter Neto, Rodrigo Valencise
e Vinicius Ricci.
Para se tornar campeã, a equipe
venceu o Anhembi Tênis Clube
por 2x0 e, pelo mesmo placar,
derrotou o Círculo Militar de
São Paulo (CMSP). Na semifinal,
ganhou de 2x1 do Tênis Clube de
Santos.
“Essa equipe é muito unida e
forte. Temos jogadores com
muitas

contra o Clube Atlético Paulistano (CAP), em

qualidades

e

boas

variações de estilo de jogo”,
comentou o professor Anderson
Zago na ocasião.
A categoria PM1D do tênis de
pelos atletas Tiago Stievano,
Leonardo Municelli, Raphael
Carvalho, Rodrigo Valencise,
Guilherme Carvalho, Vinicius
Ricci, Walter Neto e Francesco
Martini, disputou o jogo da final,
no dia 24 de outubro, em São
Paulo. A equipe venceu o Círculo

Fotos: Arquivo pessoal

campo do CCP/CLQ, formada
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GIRO DO TÊNIS
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V TORNEIO INFANTOJUVENIL HWT SPORTS G2 - Dupla Chave (exceto 16 e 18 anos): Gabriela
Gallo foi campeã da categoria 14F. O torneio
ocorreu em Bragança Paulista (SP), no HWT Sports
- Tennis Camp e teve início no dia 18 de outubro.
36º TORNEIO ABERTO DO CORINTHIANS
- G2: No torneio, realizado nos dias 02 e 03 de
novembro, no Sport Club Corinthians Paulista, em
São Paulo, Gabriela Gallo foi a campeã da prova
PF1.
CIRCUITO FPT INFANTOJUVENIL - 11ª ETAPA G1: João Luís Rangel foi vice-campeão da categoria
14M. Quem também participou do circuito foi
o tenista Gustavo Leonardi, da categoria 14M.
O Circuito ocorreu em 02 e 03 de novembro, no
Sociedade Recreativa e de Esportes.

LI INDIANO OPEN DE TÊNIS - G2: os atletas
Paulo Crnkovic (18M) e Gabriela Gallo (14F)
conquistaram o título de campeões em suas
categorias. A competição aconteceu no Clube
Atlético Indiano, em São Paulo, entre 31 de agosto
e 1º de novembro. Mais uma etapa do torneio
ocorreu entre os dias 28 e 29 de setembro, tendo a
participação de Gabriela e da tenista Laura Arthur
(PF1). Gabriela foi campeã da prova 14F.
43º TORNEIO ABERTO DE TÊNIS DO CLUBE
DE CAMPO DE RIO CLARO - G2: nos dias 31 de
agosto e 1º de setembro Mateus Travalini (12ME),
João Luís Rangel (14M), Pietra Ferreira (14F),
Felipe Aleixo (12M) e Thiago Fantinato (12M)
representaram o Clube na competição. Devido
às chuvas, algumas provas dos tenistas do CCP/
CLQ foram remarcadas. Entre os dias 21 e 22 de
setembro, João Luís Rangel foi campeão da disputa
na categoria 14M e Mateus Travalini se tornou
vice-campeão na categoria 12ME.

COPA
JOÃO
SOARES
DE
TÊNIS
INFANTOJUVENIL 2019 – G2: Em setembro,
Gabriela Gallo conquistou a posição de vicecampeã da prova da categoria 14F. Também
participou da Copa, que aconteceu em Campinas
(SP), na João Soares Academia de Tênis, o atleta
Thiago Fantinato, da categoria 12M.

COPA KIRMAYR - 4ª ETAPA - G2: Gabriela Gallo
foi campeã da prova 14F. Competição ocorreu em
Serra Negra, entre os dias 15,16 e 17 de novembro,
na Kirmayr Country Club. Quem também
participou foram os atletas João Luís Rangel e
Felipe Aleixo. Eles competiram nas categorias
14M e 12M, respectivamente. Felipe encerrou sua

participação na semifinal contra João Souza (SHC)
e João, finalizou a sua participação contra Eduardo
Andreta, também na semifinal.
COPA PLAY TENNIS MORUMBI - 5ª ETAPA - G2:
Gabriela Gallo foi vice-campeã da prova PF1. Copa
ocorreu na Academia Play Tennis, em São Paulo
nos dias 09 e 10 de novembro.
6º INSTITUTO TÊNIS OPEN - G2: Frederico
Amaral foi vice-campeão da prova 16M, realizado
na Slice Tennis Academia, em São Paulo, nos dias
9 e 10 de novembro. O atleta João Luís Rangel
também representou o CCP na competição na
prova 14M.
COPA PLAY TENNIS MORUMBI - 5ª ETAPA - G2:
Gabriela Gallo foi vice-campeã da prova PF1. A
Copa foi realizada na Academia Play Tennis, em
São Paulo nos dias 09 e 10 de novembro. A tenista
Laura Arthur também participou da competição.

COPA FPT INFANTOJUVENIL - 4ª ETAPA - G2:
Gabriela Gallo se tornou vice-campeã na categoria
14F. A competição foi disputada na Slice Tennis
Academia, em Santana de Parnaíba (SP), entre os
dias 05 e 06 de outubro. Na 7ª etapa, realizada nos
dias 23 e 24 de novembro, em Mogi das Cruzes, na
Academia CT Tennis, a tenista foi campeã da prova
da categoria 14F.
TORNEIO ABERTO DO TÊNIS CLUBE DE
SOROCABA: Frederico Amaral,16M, foi vicecampeão. A disputa ocorreu nos dias 12 e 13 de
outubro, na Academia Tênis Clube de Sorocaba.
Também representou o CCP o atleta Davi Banov
(16M).
Atletas da modalidade tênis de campo do Clube de Campo de Piracicaba recebem subvenção da Lei Pelé, por meio do convênio firmado com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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3º TORNEIO ABERTO DE TÊNIS DE MESA

RANKING PAULISTA

No dia 14 de setembro foi realizado o
Terceiro Torneio Aberto de Tênis de Mesa,
em Águas de São Pedro. O atleta do CCP
Henrique Arruda foi o grande destaque e se
tornou campeão na categoria Juvenil Masculino.
Cezar Maciel, que também esteve presente,
encerrou sua participação nas quartas de finais na
categoria Mirim.

O Ranking Paulista de Tênis de Mesa
encerrou nos dias 9 e 10 de novembro
com um resultado bastante expressivo
para a equipe do Clube de Campo. Segunda
colocada na categoria Adulto Feminino, a atleta
Ediane Bresciani conquistou uma vaga na Seleção
Paulista, que irá disputar o Campeonato Brasileiro
da modalidade em dezembro.

“

Foto: Arquivo pessoal

FESTIVAL DE TÊNIS DE MESA

“

O Festival de Tênis de Mesa para os alunos
inscritos na modalidade CCP e convidados
aconteceu no dia 26 de outubro. O evento
reuniu vários participantes, que competiram nas
categorias Pré-mirim I Masculino, Pré-mirim II
Masculino, Mirim I Masculino, Mirim II Masculino,

“

Os atletas Léo Lopes e Rogério Carvalho, da
categoria Mirim, se classificaram na fase de grupos
e perderam nas oitavas de final. Os mesatenistas
também foram convocados para a disputa da
Seletiva da categoria Mirim, mas infelizmente não
conquistaram a classificação.

Na V etapa do Ranking, que ocorreu nos dias 19 e
20 de outubro, em Votorantim (SP), os atletas do
CCP fizeram excelentes jogos.
Rogério Carvalho conquistou a medalha de bronze
na categoria Mirim. Léo Lopes chegou nas oitavas
de final da Mirim e Luiz Oliveira não passou na fase
de grupos na categoria Juvenil. Ediane Bresciani
terminou a competição com a medalha de bronze
na Adulto Feminino.
Os mesatenistas foram acompanhados pelo
professor e técnico esportivo CBC, Fábio Lopes.

Infantil I Masculino, Infantil II Masculino, Infantil
III Masculino, Especial Feminino e Especial
Masculino.

Atletas da modalidade tênis de mesa do Clube de Campo de Piracicaba recebem subvenção da Lei Pelé, por meio do convênio
firmado com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Atletas da modalidade tênis de mesa do Clube de Campo de Piracicaba recebem subvenção da Lei Pelé,
por meio do convênio firmado com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

ESPORTE

ESPORTE
82

83

LIGA PAULISTA DE TÊNIS DE MESA

CAMPEONATO DE VÔLEI MISTO INTERNO

A equipe de tênis do CCP
participou das etapas da
Liga Paulista de Tênis de
Mesa, que aconteceram nos dias
28 de setembro, 19 de outubro
e 23 de novembro no miniginásio
do XV.

Chegou ao fim, no dia 23 de novembro, o
Campeonato de Vôlei Misto Interno do
Clube de Campo. A competição, que iniciou
em setembro, teve como campeã a equipe Ato e
como vice-campeã a FMartini. Em terceiro lugar
ficou a Allinea e, em quarto, a Onix.

“

“

Foto: Arquivo pessoal

Na 9ª etapa da Liga, que aconteceu
em Águas de São Pedro, os atletas
conquistaram bons resultados e
contribuíram para que Piracicaba,
que é formada pelas equipes CCP
e Fran TT/Café Morro Grande/
Selam, vencesse essa fase da
competição com 12.705 pontos.

Na 10ª etapa, disputada no CCP,
o atleta Cezar Augusto Maciel
foi vice-campeão na Pré-mirim,
Pedro Suzuki conquistou o
terceiro lugar na categoria Mirim I e Lorenzo Costa
ficou com a 6ª posição no Mirim I.
Também teve dobradinha no pódio na categoria
Infantil II com Djalma Nakashima conquistando o
6º lugar e Mateus Siqueira, o 8º.
Djalma Nakashima também ficou em terceiro no
Rating E, Lucas Fonseca foi o 5º colocado no Rating
C e Henrique Schiavolin ficou em 6º na categoria
Juvenil II. Nicolas Scarabello conquistou o sétimo
lugar no Rating de Entrada.

Já na disputa do ouro entre Ato e FMartini, o jogo

“O Campeonato foi muito importante para divulgar
a modalidade”, disse o técnico Renato Aguiar, que
também destacou a integração dos sócios e os
jogos emocionantes e animados que marcaram a
competição.
O campeonato também teve premiação para o
melhor jogador (André Martini) e melhor jogadora
(Karen Oliveira).

Equipe Campeã: Ato

Equipe Vice-campeã: FMartini

Terceiro lugar: Allinea

Melhor Jogadora: Karen Oliveira

Foto: Fran TT Training Center

Cezar Maciel terminou como
vice-campeão na categoria Prémirim e Lucas Fonseca foi vicecampeão no Juvenil I. Henrique
Arruda terminou em quarto lugar
no Juvenil II e Lorenzo Pascoli
ficou em sétimo lugar no Mirim
I. Djalma Nakashima terminou
em sétimo no Infantil II e Mateus
Siqueira encerrou em oitavo lugar
no Infantil II.

Na disputa do bronze entre Allinea x Ato, a equipe
vencedora conseguiu impor seu jogo quase durante
toda a partida. A Onix também apresentou um
bom jogo, mas não conseguiu superar a adversária.

foi bem disputado com as equipes se alternado no
placar o tempo todo. A partida foi digna de uma
final, e só terminou no 5° set.

Pré-mirim, Pedro Suzuki ficou em quarto e Lorenzo
Pascoli terminou em sexto no Mirim I. Djalma
Nakashima terminou em terceiro no Infantil II e
foi vice-campeão no Rating E. Mateus Siqueira
terminou com o sexto lugar no Infantil II e Lucas
Fonseca foi terceiro colocado no Juvenil I.
A última etapa aconteceu no dia 14 de dezembro
no Clube Cristóvão Colombo. Até o fechamento
desta matéria, no entanto, a competição ainda não
tinha ocorrido.

Por fim, na 11ª etapa, realizada no miniginásio do
XV, o atleta Cezar Maciel foi campeão na categoria
Atletas da modalidade tênis de mesa do Clube de Campo de Piracicaba recebem subvenção da Lei Pelé, por meio do convênio firmado
com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)

Melhor Jogador: André Dalcanale Martini
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COPA INCENTIVO E VÔLEI MASTER

AMISTOSO DE FUTEBOL

A Copa Incentivo de Vôlei Master
Feminino encerrou com o Clube
de Campo conquistando o 4º lugar
na competição. O jogo da final aconteceu
no dia 27 de novembro contra o Baronesa.

No dia 16 de outubro o CCP/Liceu
participou de um amistoso de volta contra
o Capivari Clube nos campos de futebol 1
e 4 do CCP. Em fevereiro deste ano, no campo do
Capivari Clube, a equipe Veterano havia empatado
com o placar de 3x3. No jogo, as equipes Máster
e Veterano também empataram. Pela categoria
Veterano o jogo terminou em 3x3 e, pela Máster
em 2x2.

“

“

Participaram as atletas Marcelle Hebling,
Amanda dos Santos Santana, Claisa Dias
dos Reis, Fabiana Berto, Karen Santana
Oliveira, Debora Tosello, Tatiana Vitti da
Fonseca e Claudia Tonin.
O CCP teve a chance de fechar os dois
primeiros sets, já que estava ganhando
o 1° de 24x22 e perdeu de 24x26 e o 2°
estava ganhando de 24x21 e acabou perdendo por
26x28.

Estiveram presentes o presidente Ivan Aguiar,
vice-presidente Paulo Tayar, diretor de esportes
Fernando Zippel, do diretor de Comunicação &
Marketing do CCP, Rodrigo Santos e do diretor
adjunto de futebol, Renato Cavallini.

“No 3° set vencemos, mas perdemos novamente o
4°, terminando o campeonato em 4° lugar”, contou
o técnico Renato Aguiar.

TAÇA PIRACICABANA DE FUTSAL

“

A categoria Sub 10 do Clube de Campo
disputou a semifinal da Taça Piracicabana
de Futsal no dia 09 de novembro.

A categoria Sub 16, que jogou no dia 12/11, perdeu
a semifinal para o Real Asp por 6x5 e também
concluiu sua passagem pela competição.

O CCP empatou em 3x3 com a Associação dos
Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
e teve gols marcados pelos jogadores Daniel
Zanatta e Kaue Borges. Daniel foi responsável por
dois dos gols.

Os alunos foram acompanhados pelos professores
Felipe Buarque e Diego Cardinalli.

Como o adversário tinha a vantagem do empate, o
CCP não conquistou a vaga para a final, encerrando
assim sua participação.
A equipe Sub 12 ficou na quinta colocação e não
conseguiu a vaga para a semifinal, apesar da sua
evolução durante o campeonato.
Sub 10

LIGA PIRACICABANA DE FUTEBOL

“

As categorias Sub 8 e 14 do CCP/Liceu
disputaram a Liga Piracicabana de Futebol.
A equipe Sub 8, que teve apenas uma
derrota em sua campanha, acabou eliminada nas
quartas de final e a Sub 14 se classificou para a

Sub 12

Sub 16

semifinal da competição, que até a finalização da
reportagem, ainda não havia acontecido.
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CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL

“

respectivamente. Os artilheiros do campeonato
na Sub 05 foram Otavio Lamas, Lucas Lamas, João
Pedro Eiji e Felipe Gonzaga. Já na Sub 07, foi o
jogador João Gobbin.
Os alunos foram acompanhados pelos professores
Diego Cardinalli e Armando dos Santos.

Foto: Orlando César Avanzzi

A final do 4º Campeonato Interno de
Futebol do CCP/Liceu aconteceu no dia 18
de outubro entre os times da Alemanha e
França nas categorias Sub 05 e Sub 07. O campeão
da decisão foi a Alemanha, que venceu por um
placar bastante equilibrado na categoria Sub
05 (6x5) e com uma vantagem maior na Sub 07
(6x1). Em ambas as categorias, França e Espanha
terminaram na segunda e terceira colocação,

Alemanha - Sub 5

Alemanha - Sub 7

França - Sub 5

França - Sub 7

21º COPA ROCHA NETTO

“

A 21º Copa Rocha Netto de Futebol
encerrou no dia 10 de novembro. O Clube
de Campo de Piracicaba/Liceu teve duas
categorias representantes, Sub 11 e Sub 13. Ambas
conseguiram jogar muito bem a competição. As
equipes do CCP/Liceu foram acompanhadas pelos
professores Felipe Buarque, Diego Cardinalli e o
estagiário Lucas Morallis.
A Sub 11 conquistou a colocação de vice-campeã
no domingo (10) contra a equipe do CE Caterpillar,
para quem perdeu por 1x2.
A categoria Sub 13 encerrou sua participação na
semifinal, após perder nos pênaltis para a equipe
do Planeta Boleiros no dia 02 de novembro.
O jogador Kaue Borges foi o artilheiro da
competição pela categoria Sub 11 com 8 gols.
Essa é a primeira participação do CCP na Copa, que
é a competição da modalidade mais importante da

região. De acordo com o professor Felipe Buarque,
que acompanhou as equipes, apesar de o Clube
não ter um campo de futebol oficial, os meninos
chegaram na final com muita garra, determinação
e foco.
O Gestor da Copa, Alessandro Franco, o Chapinha,
destacou o envolvimento dos jogadores na
competição e participação e torcida das famílias
durante toda a Copa, além da alegria demonstrada
em cada conquista.
A Copa Rocha Netto de Futebol, é organizada
pela Associação Atlética Educando Pelo Esporte
e Chapinha Eventos Esportivos, com apoio da
SELAM (Secretaria de Esporte, Lazer e Atividades
Motoras).
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COPA CCP/LICEU DE FUTEBOL SOCIAL

“

O encerramento da Copa CCP/Liceu de
Futebol Social do segundo semestre de
2019 aconteceu no dia 30 de novembro.
Durante 4 meses, foram 190 jogos disputados entre
agosto e dezembro e 370 atletas participantes. Os
times concorreram pelo título de campeão nas
categorias Livre, Veterano e Master.

CATEGORIA MASTER

e junho. Realizada no Clube desde 1975, ela já é
tradicional entre os associados. No próximo ano,
as equipes se renovarão para começar mais uma
temporada que, como sempre, deve reunir muito
empenho e dedicação entre os seus participantes
e organizadores.
3º Colocado: Fassbier GP

A competição tem duas edições por ano, sendo a
primeira disputada entre os meses de fevereiro
TAÇA LIVRE OURO
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TAÇA LIVRE OURO

CATEGORIA MASTER

CATEGORIA VETERANO

TAÇA LIVRE OURO

Vice-Campeão: Peñarol
TAÇA LIVRE PRATA

Campeão: Asfarc

TAÇA LIVRE PRATA

Goleiro Menos Vazado
Lucas Togni | Força Jovem
CATEGORIA MASTER

Artilheiro:
Guilherme F. Capranico Do Amaral | Asfarc
CATEGORIA MASTER

Destaque da Copa:
Adriano Silva Frias | Sendero Agrobrain

Destaque da Copa
Pedro Gevartoski Cruz | Asfarc

CATEGORIA VETERANO

Campeão: Sendero Agrobrain

CATEGORIA VETERANO

Campeão: SL Par/Alcance

3º Colocado: CPU Store

CATEGORIA VETERANO

Destaque da Final:
José Luis Rampazo | Sendero Agrobrain
CATEGORIA VETERANO

TAÇA LIVRE PRATA

CATEGORIA VETERANO

TAÇA LIVRE PRATA

Destaque da Copa:
Ricardo de Souza Alves | SL Par/Alcance

Vice-Campeão: Força Jovem

Goleiro Menos Vazado:
Renato Cavalini Jr | Sendero Agrobrain

Destaque da Final:
Jordano Camargo Furlan | Asfarc

CATEGORIA VETERANO

TAÇA LIVRE PRATA

CATEGORIA VETERANO

TAÇA LIVRE PRATA

CATEGORIA MASTER

Goleiro Menos Vazado:
Thiago Leandro Martins | Amhpla/Polibrasil

Goleiro Menos Vazado:
Tito Augusto Casanova Godoy | Peñarol

Vice-Campeão: FZ

Artilheiro e Destaque da Copa
Alan Carlos Teté de Souza | Dama Tereza

Destaque da Final:
Eduardo Alexandre Travalini | SL Par/Alcance

CATEGORIA MASTER

TAÇA LIVRE OURO

Artilheiro:
Charles Tavares | Fassbier Gp

Campeão: Jeito Muleke

CATEGORIA MASTER

Vice-Campeão: Amhpla/Polibrasil

Goleiro Menos Vazado:
Marcelo B. Angeli | Rimep/Jin Jin

Artilheiro:
Luiz Angelo Sabbadin | Monaco Veículos
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FINAL 7º CAMPEONATO CCP DE FUTEVÔLEI

“

A final do 7º Campeonato de CCP de Futevôlei 2º Semestre 2019 ocorreu no dia 24 de novembro.
A competição, que começou em 22 de setembro, teve 6 etapas, nas quais os competidores tiveram
que se superar e se desafiar para chegar até a final. O campeonato, que acontece há 4 anos, reuniu
35 participantes e foi um sucesso.

Melhor Jogador - Taça Ouro 2019
Vinicius Carvalho

Campeão Taça Ouro
Luis Cláudio L. Teixeira

2º No Ranking - Taça Ouro 2019
Bruno Bortoleto

3º No Ranking - Taça Ouro 2019
Diego Favarin

4º No Ranking - Taça Ouro
Luis Cláudio L. Teixeira

5º No Ranking - Taça Ouro
Bruno Camossi

Melhor Jogador - Taça Prata 2019
Paulo Valério

Campeão Taça Prata
Paulo Valério

Vice-Campeão Taça Prata
José Otávio Viola

3° Colocado Taça Prata
Caio Piacentni

3º No Ranking - Taça Prata 2019
José Otávio Viola

5º No Ranking - Taça Prata 2019
Saulo Gonçalves

CAMPEONATO DE TRUCO E BOCCE

“

No dia 26 de novembro aconteceu o
encerramento do Campeonato de Truco
e Bocce do CCP. A competição, que está

adquirindo cada vez mais adeptos, começou em
junho com 25 inscritos.

Vice-Campeão Taça Ouro
Vinicius Carvalho

3° Colocado Taça Ouro
Bruno Bortoleto

2º No Ranking - Taça Prata 2019
Caio Piacentni
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4º No Ranking - Taça Prata 2019
Emerson Pascoli

Campeão Bocce - Nicola Correa de Campos Filho

Vice- Campeão Bocce - Linneu Lara Coelho

3º Colocado Bocce - Celso Coelho

Campeão Truco - Antonio C. R. D’avila

Vice- Campeão Truco - Domingos Fantazia Neto

3º Colocado Truco - João Luiz Bortoletto

SOCIAL

SOCIAL
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TRIBUTO QUEEN E THE ROLLING STONES

“

Crocodillus In Concert realizou um tributo ao vivo das bandas Queen e The Rolling Stones + DJs
no 21 de setembro, no CCP. Bastante aguardado, o evento foi um sucesso e trouxe clássicos do
rock and roll para a nostalgia do público. No dia 28 de outubro o Clube realizou a entrega dos produtos arrecadados no evento ao Fundo Social de Solidariedade (FUSSP).
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FANTÁSTICOS DO SAMBA

“

O grupo Fantásticos do Samba animou a sexta-feira, 04 de outubro, numa apresentação no Bar do
Bocce. Os músicos divertiram o público que participou do evento com o melhor do samba.
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SHOW ACÚSTICO

“

O Show Acústico com Gabi Ricci e Júnior Negreti aconteceu no Mix Clube Lanche Bar, no dia 11
de outubro. O evento reuniu o melhor da música pop nacional e internacional e animou o público
que prestigiou a apresentação.
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OKTOBERFEST

“

Já tradicional no CCP, a festa da Oktoberfest, aconteceu no 19 de outubro, no Salão de Vidro do
CCP e na sua área externa. A “melhor festa do chopp” teve a abertura feita com Victor Vianna e
banda e apresentação do Grupo Oitava Cor.

Patrocínio:

Ivan e Alicia Aguiar

Lucia Ripoli, Maria Luiza e Fernando Cury

Sandra Bernardino, Felipe Merlo
e Carol Bernardino

Ketilin Carnevalli, Midian Elesbão,
Cynthia Nolasco, Rosangela Christofoletti
e Susana Sicchi

Bia e Paulo Tayar, Ivan e Alicia Aguiar,
Juliana e André Pachane

Juliana, André e Bianca Pachane

Marcos e Liliane Favarim, Regina
e Luiz André

Antonio e Silvana Casarotto, Elisa Borges
e Fernando Zippel

Daniel Nicolette, Alex e Vera Valvano
e Caio Piacentini

Gustavo Silva, Eduardo Dias
e Luciano Delfini

Rodrigo e Simone Sampaio, Stela
e Guilherme Carvalho

Jovani e Marilis Bonatto, Elaine
e Paulo Crnkovic

Luciano e Juliana Abe, Daniela
e Willian Cazele

Maisa e Eduardo Paes, Fernanda
e Kike Alberti e Mariana e Eduardo Peixoto

Bruno, Marcia e Isabela Ferraioli,
Carol, Camila e Pedro João e Rafael Godoy

Rinaldo e Josivane Motta, e Agnaldo Lopes

André a Fernanda Arana, Mariana
e Tiago Garcia

Marcelo e Eliane Carvalho, Eduardo e Rogério
Sallum, Dalva Lopes, Marcel e Joice Ambrozano

Erica Stolf, Sandra Dorta, Cristiane Fraletti,
Patricia Helena Pettenazzi e Camila Redi

Kamila dos Santos, Gilmara Maiolo,
Vinicius dos Santos, Nilton Maiolo, Celso Silva
e Juliana Mattos

Cecília Ismael e Rubens Dantas

Giovana, Silvana, Antonio e Jéssica Casarotto

Ivan Aguiar, Agnaldo Lopes e André Pachane

Valéria e Rogerio Gaiad,
Marilda e Paulo Mendes

André Morgato, Gislaine Nunes,
Simone e Gustavo Vignola

Rodrigo e Simone Sampaio,
Stela e Guilherme Carvalho

Ismael e Suse Beraldo,
Carol e Rodrigo Camolesi

Maisa e Eduardo Paes, Fernanda e Kike Alberti,
Mariana e Eduardo Peixoto

Alceu e Lili Checoli, Mauricio e Adriana Beleza,
Mauricio e Karina Marconi,
Beatriz e Fernando Xavier

Rinaldo, Josivane Motta e Agnaldo Lopes

Claudio, Valéria Rizzi, Adriana e José Tomé

Marcela Viana Franzol, Juliana Viana,
Wilson e Milton Tietz

SOCIAL
98

NOITES DANÇANTES

“

As Noites Dançantes do CCP receberam
nos dias 25 e 27/09 e 29/11 a cantora
Sandra Gândara, tecladista Mager e convidados, Vado Negri e Banda e a banda Tempos

Modernos. Na gastronomia, as noites tiveram temáticas de buffet variadas como: petiscos de Portugal, comidas típicas brasileiras e comida italiana.
Tudo deixou o evento ainda mais especial.

Beto Luiz, Angélica Oliveira, Edna e Nelson Zerbetto

Marcos e Cristina Brancalion, Katia e Oracyr Duran

Luiz e Regina André, Antonio Carlos e Julia Schievano,
Maria Helena e Sidnei Maganhoto Jr.

Nelson e Melissa Pozzi, Antonio e Sandra Gândara e
Eliane Provenzano

Roberto e Marilene Grande, Nara e Dirceu Baldi

Luis Pavinatto, Rita de Cassia, Liane e Sebastião Bosquilha

Gilberto e Lucinéia Mano, Solange e Edson Sabadin

André e Juliana Pachane e Beatriz e Lucio Magnani
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