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Editorial

Apesar de já estarmos no começo de
abril, desejamos um bom ano a todos
os sócios, funcionários e envolvidos
no CCS. Que esse ano seja marcado
por vitórias, realizações e convicção
de que vamos viver dias melhores daqui para frente.
Quando assumimos a direção em
2020, nos deparamos com um cenário pandêmico, o distanciamento e
a crise econômica gerada pela pandemia acometiam variadas áreas, inclusive o lazer e infelizmente nesse
período, perdemos diversos sócios.
Foram muitos os desafios, mas trabalhamos afinco para contornar as adversidades da melhor maneira.
Em contrapartida, em 2021, tivemos
sinais positivos na economia, novas
famílias se tornaram sócias do clube
e atualmente, não temos mais títulos
disponíveis para venda, nossas reservas se esgotaram. O valor médio hoje
para um sócio vender sua credencial
é de R$12.000,00. Vale lembrar que
conseguimos manter as mensalidades no valor de R$ 520,00 reais durante todo esse tempo de administração, mesmo com fatores externos,
como a inflação, e esse valor permanecerá o mesmo ao longo de 2022.
A respeito de nossos principais projetos para esse ano, tivemos a aprovação do Conselho Deliberativo para
a construção de um espaço de Cross
Training, vamos construir também
novas salas de ballet no galpão onde
era a Bocha, haverá ainda a instalação do sistema de climatização da
academia, a implantação do LGPD,
que já está em processos finais. E,
claro, continuar com as manutenções
e construções do clube de forma geral, que são constantes, como a rede
de esgoto que passa por correção.

Felizmente, esse ano as coisas aos
poucos estão voltando à normalidade,
à vista disso, nosso intuito é promover
mais campeonatos e eventos, dentro
dos protocolos de higiene. Esse ano,
completaremos 70 anos de história
do CCS, no dia 08/12, e a ideia é realizar uma festa memorável e especial
para celebrarmos essa data.
Estamos no nosso último ano de direção, o sentimento até aqui não é
de ‘missão cumprida’, porque estando integrado na direção executiva ou
não, somos sócios acima de tudo, e o
nosso dever como afiliado é sempre
participar ativamente do clube para
melhorias e cuidados ao nosso patrimônio que é de interesse coletivo.
Todavia, sentimos que atingimos de
forma ampla nossos projetos e planejamentos, fomos a gestão que mais
organizou reuniões semanais com a
diretoria, fizemos e estamos fazendo
tudo o que está em nosso alcance e
domínio para entregar aos associados resultados satisfatórios.
O recado que eu deixo para os sócios
é que apreciem o CCS, desfrutem de
tudo o que há, das atividades, do lazer,
do entretenimento. Temos algo que é
semelhante a um resort, com um ótimo custo-benefício, boa localização e
em contato com a natureza, tudo isso
dentro de um clube que é seu.
E para os nossos colaboradores, nossa gratidão e reconhecimento. Só tenho a agradecer pois são vocês que
fazem o clube engrenar e acontecer.
Contem conosco, com a diretoria, vocês têm nosso respaldo.
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CSS Novidades

7.000 seguidores
no Instagram

E

m fevereiro, a página do CCS atingiu a marca de
7.000 seguidores!

Nosso muito obrigado por todo carinho, companheirismo durante todo nosso trabalho no Instagram, tudo é
pensado e desenvolvido com muita dedicação para nossos associados.
E se você ainda não segue nossa página oficial, siga
agora mesmo: @clubedecamposorocaba e acompanhe
todas as novidades, divulgações de eventos, dia a dia
aqui do clube, atividades, esportes, aulas e muito mais!

O Clube de Campo Sorocaba dá as boas vindas aos novos colaboradores!
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Solenidade para
entrega de faixas
aos alunos de judô

N

o dia 05 de fevereiro, foi realizado o cerimonial de judô,
no período da manhã, no salão
clássico do Clube de Campo Sorocaba, para a formação de 60
judocas, entre 5 e 13 anos que receberam a nova faixa, o certificado, uma premiação e um brinde.
Para conseguir a graduação, a
cada ano, os alunos passam por
uma avaliação teórica e prática por profissionais do judô
que analisam a performance de
cada um em relação às técnicas
e assim determinam o nível da
faixa que ele deverá receber. Se
por acaso o praticante não for
aprovado, isso significa que ele
deverá continuar treinando mais
ativamente para então conquistar sua primeira faixa.
Entre os judocas das turmas
promovidas têm alunos antigos, e outros que iniciaram em
janeiro de 2020, mas devido à
pandemia, que nesse período
tomava fortes proporções, as
aulas ficaram suspensas e tiveram retorno somente no segundo semestre de 2021.

O professor de Judô do clube,
Rodrigo Gonçalves da Silva,
conta que sentiu dedicação dos
alunos graduados: “Eles tiveram a virtude da paciência para
retomar as aulas, já que estão
esperando desde 2020, alguns
desistiram, mas os que ficaram,
se dedicaram bastante. O Judô
realmente é difícil, não é algo
simples, por isso é importante
se empenhar. Por ser difícil é tão
valoroso. Eu sempre falo para
os pais dos meus alunos: eu não
dou faixa para ninguém, os alunos conquistam pelos seus próprios méritos”, destaca Rodrigo.
Judô no clube
As aulas de judô acontecem no
Espaço Olímpico e são ministradas pelo professor Rodrigo, que
atua no clube há sete anos. A
idade mínima para ingressar é
de cinco anos e não há um limite. As turmas são divididas por
faixa etária, cada turma é composta entre 15 a 20 judocas. Os
alunos iniciantes levam um pouco mais de um semestre para
conquistar sua primeira faixa e,
conforme vão evoluindo suas
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técnicas, alcançam novos níveis. Por isso, devem continuar
treinado constantemente, pois
quanto maior o tempo de prática, é maior também a graduação, visto que o judoca que pratica constantemente, fica apto
para entender técnicas mais
avançadas.
Segundo Rodrigo, um aluno que
inicia o judô com aproximadamente cinco anos de idade, em
10 anos de prática, consegue
chegar à uma faixa preta.
As aulas consistem em teoria e
prática. Durante as aulas práticas, os alunos desenvolvem
técnicas de defesa pessoal, por
meio das táticas que são impostas. A primeira coisa que eles
aprendem é o respeito com o
local das aulas e o professor,
ou seja, as saudações, depois
aprendem a cair sem se machucar, o amortecimento da queda,
na sequência vão entender sobre imobilizar o parceiro, fazendo com que o colega use a força
dele contra ele mesmo, depois
aprendem sobre a luta em pé,
com o objetivo de projetar o colega e muitas outras técnicas, de
forma gradativa. O judoca mais
experiente auxilia os alunos que
não têm tanta vivência.

Professor Rodrigo G. da Silva
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Já na parte teórica, que é mesclada com a parte prática, os
alunos conhecem sobre a cultura do Japão, o criador do judô
e mais afundo sobre a história
dessa arte marcial.
Judô e moralidade
O judô foi fundado pelo professor Jigoro Kano, em 1882,
no Japão, considerado o pai da
Educação Física por lá. Trata-se
de uma arte marcial praticada
também como esporte e a finalidade da luta é desenvolver técnicas de defesa pessoal, fortalecimento do corpo, do físico e da
mente, de maneira conjunta.
De acordo com Rodrigo, a prática do judô traz muitos benefícios para as crianças, e colabora no desenvolvimento moral
delas, já que durante as aulas,
elas aprendem sobre a essência
da cultura japonesa, os hábitos
civilizados e exemplares que é
praticado pela nação.
“Além das técnicas aprendidas,
as crianças se tornam boas pessoas na sociedade, pois repercutem o que aprendem da cultura
japonesa em outros campos da
vida, como ter disciplina e responsabilidade, seguir regras
de convivência e tudo isso faz
parte do judô. Toda dedicação,
empenho, esforço, comprometimento, no futuro os tornarão
cidadãos melhores”.
O professor ressalta que a princípio, enxergam a faixa como
principal objetivo, mas a longo
prazo, o ganho é maior. “O judoca se torna uma pessoa perseverante, que não desiste de
prestar um vestibular em uma
boa faculdade, não desiste de
ter um bom emprego, um bom
casamento, não desiste de ter
uma empresa e colabora com
a sociedade como um todo...
Como dizia meu professor: ‘o
Judô nos ensina coisas da vida’”,
finaliza Rodrigo.

Dias de Folia

Carnaval no CCS
N

a semana de carnaval, o clima carnavalesco
marcou presença no Clube. Em vários ambientes, teve decoração, máscaras de enfeites, confetes,
glitter e fitas coloridas. As crianças do Espaço Kids,
puderam produzir, colorir e enfeitar suas máscaras
para depois deixarem expostas. Nas aulas de dança,
ginástica artística e natação, os alunos vieram fantasiados durante as aulas, o que garantiu muita diversão e alegria. Nos dias 26 e 27, das 9h às 10h teve a
“hidro caribenha”, na piscina do parque aquático, os
associados fantasiados com o tema havaiano, participaram de uma hidro para lá de animada.
Animação garantida
O parque aquático e a lanchonete também tiveram
animação, com uma agenda de atrações musicais
nos dias 25, 26, 27, 28 de fevereiro e dia 1º de março. Os grupos musicais que se apresentaram foram:
Quarteto Virada, Pegada A+, Cassio Ferraz, Bons
Parceiros, Thiaguinho Noronha e também o Dj Madu,
quem compareceu conferiu muita animação, com
músicas, piscina e comida.
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CONHEÇA NOSSA HISTÓRIA!

AgorA o Bear
tem duaS casAs
em SoroCaba!
Nova!
Unidade São Carlos
Rua Elias Rodrigues Claro, 675
Jd. São Carlos, Sorocaba - SP
15 3221 2111

Unidade Boa Vista

Rua Vinte e Oito de Outubro, 259
Alto da Boa Vista, Sorocaba - SP
15 3218 1177
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Beach
Tennis!

Pé na areia,
raquete na mão
e vamos aprender o

No dia 02 de março, começaram as aulas iniciantes
de Beach Tennis no CCS, do primeiro semestre de
2022. São 33 novas turmas, distribuídas de segunda
a sexta-feira, de manhã, tarde e noite, com encontros de uma vez por semana, com duração de uma
hora cada treino. O intuito é que ao final de 6 meses,
o aluno saia com conhecimento de nível intermediário.

As aulas são conduzidas pelo professor Danilo Correa que tem experiência na modalidade de Beach
Tennis desde 2018. Ele conta como é a dinâmica
das aulas: “Eu segmento as aulas por módulos, tenho uma sequência pedagógica, sempre composta
por exercícios para treinamento do gesto motor. Em
todas as aulas passo exercícios corretivos, aquecimento com uma movimentação específica, exercícios com a bola, e sempre faço a correção da forma
correta. Também há um momento da aula que deixo
livre para um jogo prático, eles jogam valendo ponto, nesse momento praticam o conhecimento que foi
passado”, explica.

Nas primeiras etapas, os alunos veem um pouco sobre conceitos do esporte, posições corretas do manuseio da raquete, do corpo e exercícios de baixo
grau de dificuldade para que os jogadores comecem
a se habituar e aprenda a forma correta de jogar.
A dentista Eliana Mª S. Pamplona, havia acabado de
finalizar a sua primeira aula, e diz que foi um desafio: “Muito desafiador, percebi que preciso aprender
bastante. Já era algo que eu queria muito, estava na
espera, rezando para abrir as inscrições. Foi ótimo,
gostei muito, uma delícia, minha vontade era de ficar
mais de uma hora praticando”, relata Eliana.

“Eu adorei! A gente aprende tudo certinho, o jeito
certo de pegar a raquete, aprende os movimentos,
e hoje que foi a primeira aula, já rendeu até um jogo
e a gente achou que não ia ter. E é muito importante essa base referente aos movimentos e técnicas
de como funciona.” Conta a jogadora Irani Ayres de
Campos Ragogna, de 33 anos.
Danilo destaca que os alunos evoluem rápido e
que o foco é que eles aprendam para se divertirem.
“Sinto que eles se desenvolvem bem, é nítido o entendimento deles, muitas vezes nas primeiras aulas
conseguem assimilar bem o conteúdo. A finalidade
é que o aluno saia com conhecimento de nível intermediário e com autonomia para jogar sozinho, esteja pronto para praticar com os amigos, alugar uma
quadra no Clube e ter prazer jogando, que o esporte
seja agradável, por isso é tão importante as técnicas,
treinos e atenção por parte dos alunos durante as
aulas”.
O casal de aposentados Antônio Carlos Juliano e Rosangela Ayres de Campos Juliano, ambos 63 anos,
garantem que gostaram muito e esperam progresso
para as próximas aulas, para conseguirem jogar sozinhos, sem ajuda do professor, sem se machucar e
sem fazer errado.
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8 de Março

Dia das Mulheres
O

O CCS organizou um dia diferenciado para as
mulheres. Na recepção da portaria, foi feita uma
decoração especial para recepcionar as associadas
que chegavam, se deparavam com o cartaz de homenagem e eram recebidas com um cumprimento, um brinde e uma rosa. As funcionárias do Clube
também foram surpreendidas com o cortejo.
As alunas da academia e a hidroginástica participaram de um café da manhã e da tarde preparado com
muito carinho. Conforme saiam de seus treinos, podiam interagir, conversar com outras colegas e apreciar os comes e bebes.
O Instagram do clube promoveu 11 sorteios para as
sócias, em parceria com a loja Calanchi Di Piana, um
vale de R$350,00, na loja de joalheria de pratas, e
outros 10 vales massagens com as massagistas exclusivas do clube.
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Jovens Talentos

GAROTOS DO TÊNIS se destacam no torneio
Masters da Federação Paulista

A modalidade do tênis no Clube
de Campo de Sorocaba sempre
foi voltada para o lazer e de algum tempo para cá, aconteceram
algumas mudanças no esquema
de trabalho do departamento,
que através de sua diretoria, começou a buscar mais desenvolvimento do esporte dentro do
clube, transformando os alunos
que assim o quisessem, em competidores, com ajuda da empresa
parceira GDA (Gestão Esportes e
Lazer), responsável por aplicar o
treinamento para quem quer se
tornar um atleta.
As mudanças e o forte desempenho dos alunos, que utilizam as
quadras do CCS para treinarem
incansavelmente e se prepararem para as competições em que
participam, fez com que quatro
desses atletas se destacassem em
torneios pelo estado de São Paulo
em 2021 e acabassem se classificando para o torneio Masters da
Federação Paulista de Tênis, realizado no final de cada ano, onde
participam os oito melhores tenistas de cada categoria.
Segundo o gestor e professor da
GDA, Gustavo Nogueira de Andrade, ex-tenista com experiência
em tênis universitário nos Estados
Unidos, os alunos conseguiram alcançar um alto nível nas competições do ano passado graças ao

comprometimento com os treinos
diários, que duram cerca de duas
horas e meia, para jogadores acima de 14 anos, além de irem à academia para cuidarem também da
parte física com exercícios específicos. “Como estão nesse nível de
competição precisam desse treino mais intenso, a gente fala que
para jogar na elite do tênis juvenil, você tem que estar em quadra
treinando certo número de horas,
quase todos os dias, se não todos.
Nos finais de semana, eles ficam
livres para jogar torneio e quando
não estão em competição, eles
vêm treinar aqui no clube para
jogar entre eles também. Então
praticamente todos os dias com a
raquete na mão”, conta Gustavo.
O gestor comenta ainda que os
meninos vêm melhorando a cada

Professor Gustavo Nogueira
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mês e estão hoje entre os melhores, dentro do estado de São Paulo, visto a própria participação deles no Masters e também em um
torneio federado que aconteceu
recentemente, onde conseguiram
pódio em todas as categorias.
Para o diretor de tênis do CCS,
Marcos Antônio Vivan, saber que
existem muitos talentos se desenvolvendo dentro do clube, é motivo de orgulho, pois quando assumiu a diretoria, seu intuito era
acertar algumas questões como
aulas e também incentivar os meninos que estão jogando, porque
o clube, segundo o mesmo, “vive
de geração nova e o tênis estava
ficando mais com a geração antiga. Agora os meninos começaram a evoluir. O meu intuito aqui
no clube era melhorar cada vez
mais o esporte de tênis no clube
de forma geral, incluir as mulheres
no esporte e desenvolver o talento da molecada, seja para o lazer
ou para competição. Os meninos
é competição, eles gostam disso”,
comenta.
Ainda segundo o diretor, antes o
clube não tinha representação na
federação paulista, agora os meninos representam quando jogam,
pois quando se inscrevem, podem
escolher um clube para federar e
é o nome do CCS que eles levam
para as competições.

Conheça os atletas
Matheus Silveira Pimenta, de 16
anos começou a treinar aos oito,
quando jogava em outro local
próximo à casa dele, até que veio
para o CCS aos 10 anos. O jovem
conta que ama jogar e acha que
vive para isso, já que sempre que
está fazendo outras coisas pensa
no esporte. “Se eu ficar um dia
sem jogar, eu piro. Jogo todo dia
aqui no clube, nos finais de semana, vou à casa de alguém para
jogar e é legal porque as pessoas
gostam também e me chamam”.
O atleta participou pela primeira
vez do Masters em 2021, que foi
seu melhor ano na categoria com
16, onde entrou em quinto do estado e disse que o sentimento de
ser confirmado para o torneio foi
de extrema felicidade para ele e
sua família por ser uma competição para a qual estava treinando.
Para 2022 o foco de Pimenta,
como é chamado pelos amigos, é
jogar em torneios mais fortes para
elevar o seu nível e se por um acaso entrar novamente no Masters
será uma consequência do seu
trabalho. O objetivo do jogador,
ainda dentro da modalidade, passa pelo desejo de fazer uma faculdade nos EUA.

do escolhas, entrar em quadra e
focar, se concentrar e se fechar
para si mesmo. Além de, para ele,
aprender a se perdoar, a ter convicção do que vai fazer e confiar
em si mesmo. “Você amadurece,
por isso acho que é um esporte
completo. Ajuda a tomar decisões
em outras áreas da vida. É um esporte que você sabe que vai errar, vai ter erros e por isso você
aprende a se perdoar e aprender
a errar”, afirma.
Diretor do Tênis Marcos Antônio Vivan
que começou a jogar com quatro
anos de idade, mas que segue seriamente desde os 10 anos.
Os planos de Felipe são começar
a viajar mais pelo Brasil afora para
jogar, a fim de pegar adversários
mais fortes, já que mudou de categoria, além de experiência e
ranking. Sobre o Masters, Felipe
participou pela primeira vez e diz
ter ficado muito feliz. “Para mim
foi uma surpresa, pois foi algo que
fui ganhando, colhendo os frutos
do meu esforço, da minha experiência, para chegar aonde cheguei”, comemora.

Na categoria 12 anos, Julio Miarelli Moris, começou a jogar com
seis anos e atualmente pratica o
esporte em média por 10 horas
semanais, onde treina quatro dias.
Para o menino, o tênis acaba se
tornando uma terapia, pois segundo ele, quando está jogando,
acaba esquecendo-se de tudo e
só se concentra na bola.
Quando soube que iria participar
do Masters, Júlio conta ter ficado
muito feliz, enaltecendo todo seu
esforço e treino que não foram
em vão. Na ocasião, o garoto participou do torneio pela primeira
vez e deixou seus pais orgulhosos
e felizes.

Outro destaque, mas na categoria
14 anos é Felipe Maggi Camargo,

O jovem contou ainda que um
aprendizado do tênis que acaba
levando para a sua vida é que o
esporte amadurece muito, pois
toda hora tem que estar fazen-

Sobre a participação, o atleta
confessou que o aprendizado que
acabou levando é que “tudo o que
plantamos, um dia iremos colher”,
o que acabou o deixando mais
confiante.

Matheus Silveira Pimenta

Felipe Maggi Camargo

Julio Miarelli Moris
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zales, de 16 anos é participar do
Masters em 2022. No ano anterior,
uma lesão o impediu de jogar por
alguns meses, sendo possível voltar às quadras apenas no segundo semestre, o que acabou contribuindo para que não conseguisse
a pontuação necessária para ir à
competição.

Representantes no torneio Masters da Federação Paulista de Tênis 2021
O sonho do garoto é continuar treinando firme, para um dia
poder jogar profissionalmente e
assim como tantos garotos, tem
planos também de fazer uma faculdade com bolsa através do esporte.
E por último, Lucca Masalskiene
Roveda, de 15 anos iniciou aos
cinco anos, e joga no clube desde
então, fazendo apenas três anos
que entrou para o time da GDA
para competir. “Eu amo jogar tênis porque nele eu encontrei a minha melhor versão e dentro das
quadras eu posso ser livre e me
divertir muito também”.
Ao participar do torneio, Lucca
não imaginava que conseguiria
em 2021, pois começou a competir
muito tarde naquele ano, mas con-

Lucca Masalskiene Roveda

ta que jogou a federação paulista
o ano todo e acabou conseguindo
a classificação. “Então eu fiquei
muito feliz e animado em saber
que ia poder jogar o Masters por
ter ficado entre os top 8 no final
do ano na primeira vez que eu estava jogando para valer mesmo.
Meus pais ficaram muito animados
também, porque foi uma grande
conquista sair de cento e pouco do
ranking para o top 8”, comemora.

O jovem joga em nível competitivo
desde os nove anos. No clube está
há mais ou menos um ano. Para ele,
o tênis significa tudo na vida, pois
considera uma válvula de escape
que tem para o seu dia a dia. “Não
só um hobby, mas como uma paixão também, é um esporte do coração”, explicou.
Henrique Kmez Alves, de 14 anos,
também não participou dos Masters de 2021, mas é um destaque
no esporte e joga em torneios.

Fora do torneio de 2021, o foco
de Davi Strobel Bernardo de Gon-

Henrique pratica o esporte desde os seis anos, quando começou a jogar no seu condomínio,
com um professor da GDA, porém, há cinco anos, treina no clube. Seu sentimento pelo esporte é de paixão, já que aprendeu
a gostar desde cedo, com seus
pais, que também jogam. Os
planos futuros do jovem é passar
em uma universidade nos EUA,
onde pretende, assim como os
outros adquirir uma bolsa e conciliar o esporte.

Davi Strobel Bernardo de Gonzales

Henrique Kmez Alves

Para o garoto, um aprendizado
que levou do torneio para a vida
é de que com muita disciplina,
dedicação e força de vontade
pode chegar aonde quiser, desde
que sempre continue trabalhando
para evoluir.
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Palmilha Sorocaba:
12 anos de Sucesso
Dr. Marco Aurélio Bonvino

A

Palmilhas Sorocaba é um projeto idealizado
pelo Fisioterapeuta Dr. Marco Aurélio Bonvino,
doutor em ciências do Movimento Humano, especialista em Osteopatia e Quiropraxista, Docente na
Universidade de Sorocaba e na Fefiso, além de atuar
na clínica de medicina esportiva Performed.

As palmilhas funcionais ainda ajudam a manter a
saúde das articulações, pois uma correta distribuição de peso plantar leva também à distribuição do
impacto, com redução de sobrecarga em joelho e
outras articulações.
“A recomendação de palmilhas funcionais pode ser
um bom caminho para pacientes que apresentam
problemas nos pés, posturais ou de articulações.
Com a avaliação e a indicação correta, têm o potencial de auxiliar na correção dessas alterações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes”, explica o
Dr. Marco Aurélio Bonvino.

Com 12 anos no mercado, a empresa surgiu da ideia
de seu fundador de fazer um trabalho complementar para seus pacientes, os quais o procuravam com
dores variadas, seja nas costas, nos joelhos, quadris
e pés. O uso do item é indicado também para atletas
profissionais e amadores, pois seus pés trabalham
mais ao longo do dia e as palmilhas são uma forma
de prevenção de possíveis alterações ou lesões.

O especialista esclarece ainda as vantagens de recomendá-las, justificando que uma palmilha bem confeccionada deve ter três funções principais, como:

Outra recomendação para o uso das palmilhas funcionais é para aquelas pessoas que têm problemas
na circulação e no retorno venoso dos membros inferiores, pois a pressão plantar uniforme gerada pelas palmilhas ajuda no bombeamento de sangue.

• função corretiva, com o objetivo de proporcionar
uma distribuição correta do peso pela superfície
do pé;

Acompanhando a tecnologia necessária para a precisão da correção do problema apresentado pelo
paciente e devidamente diagnosticado pelo Fisioterapeuta, as palmilhas funcionais são confeccionadas
de forma personalizada após exame de Baropodometria, utilizado para avaliar complicações que atingem pés, pernas, joelhos e quadris. O diagnóstico
é feito com a análise de imagens que mostram tipo
de pisada, zonas de pressão, distribuição de carga
e formato do pé do paciente. Assim, é possível detectar lesões que atingem as articulações da região
inferior do corpo.

• função analgésica, pois tem o potencial de reduzir
a dor quando o problema plantar leva a alterações
músculo-esqueléticas dos membros inferiores ou
da coluna;
• função biodinâmica, pois equilibra a transferência
do peso sobre as linhas fisiológicas da pessoa que
a utiliza.

Palmilha Sorocaba

Diferente das palmilhas convencionais, que não
acompanham a anatomia do pé, perigando deixa-los
mais chatos e prejudicar o andar natural, as palmilhas funcionais, da Palmilhas Sorocaba, buscam se
adequar a essa anatomia e contribuir para uma postura e andar corretos.

(15) 99111-5157
Rua Thomaz Lamarca, 260
Clínica Performed
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Construção
e Manutenção
no CCS
Rede de esgoto
Na segunda semana de março, foram concluídas as reformas no sistema de esgoto do
CCS. Desde fevereiro, passou
por revitalização para readequação e ampliação da capacidade hidráulica da rede. Toda a
estrutura próxima dos campos
de futebol, foi refeita, houve a
substituição de aproximadamente 80 metros de tubulação
de 8 polegadas de diâmetro e
foram implantadas novas caixas
de passagem para evitar transbordamento de água. As obras
foram agilizadas e, no período
de aproximadamente um mês,
foi entregue um novo sistema
que propõe mais fluidez e melhorias no funcionamento. Era uma
reforma estritamente necessária, em razão da rede de escoamento
dessa localidade ser muito antiga.
Foi também trocada a bomba do poço artesiano do clube, e o caminho que dá acesso a esse local, foi preenchido com cascalhos para
que os veículos que vão até o local, acessem com mais facilidade
esse trecho íngreme.

Passagem para pedestres
Em fevereiro, foi finalizada a travessia de
pedestres em toda a extensão do estacionamento ao lado da portaria principal.
A finalidade é garantir a mobilidade e segurança de quem transita pelo local ou
que vai descer pela lateral do estacionamento para adentrar ao clube pela parte
de baixo.
Outra passarela que ficou pronta e já está
sendo utilizada é a que dá acesso aos salões de dança.
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Estacionamento de motos e bicicletário
O estacionamento de motos ao lado da portaria principal foi ampliado e, para quem utiliza bike, está sendo implantado na mesma área
um espaço destinado a bicicletário. A reforma está em processo de
finalização e será equipado com nova estrutura, dispondo de alambrado e lâmpadas de led na iluminação. Além do mais, na proximidade, foi criado uma área de escape para os veículos que chegam na
portaria e vão fazer paradas mais demoradas evitando que eles obstruam a parada rápida de embarque e desembarque. Ainda, foi feita
a revitalização da pintura da sinalização de travessia de pedestres em
frente à entrada principal do clube.
Vale lembrar que o outro estacionamento expandido recentemente
foi o das quadras de Beach Tennis que agora dispõe de mais vagas
para os sócios.
Está em período de terraplanagem a criação de mais um estacionamento próximo aos campos de futebol. O intuito é aumentar as ofertas
de vagas em dia com superlotação de pessoas, e propor mais facilidade para quem for utilizar os campos ou as quadras de Beach Tennis.

Salas de Squash
As salas de Squash foram pintadas, a iluminação trocada e o
piso revitalizado. Nas quadras
de basquete foram instalados
novos refletores de leds, objetivando a melhora da iluminação.

Trocas de guarda-sóis e
conjunto de mesa e cadeira
no parque aquático
No início do ano, o parque aquático recebeu 80 novos guarda-sóis,
40 foram patrocinados pelo banco Sicoob, 20 pelo Oba Hortifruti
e os outros 20 foram comprados
pelo próprio clube que também
fez a aquisição de 50 novos jogos
de mesa e cadeira.

Fonte das informações: Josias Castanho,
coordenador do setor de manutenção.
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Arquibancada do
estacionamento
de salão de beleza
Outro ponto em que recebeu manutenção foi a
escadaria ao redor do estacionamento do salão de
beleza, isso porque houve
danos nos degraus devido
ao crescimento das raízes
de uma árvore que fica ao
lado da arquibancada e que
entrou em atrito.

Nivaldo dos Santos
Diretor de
Patrimônio e
Planejamento
Estratégico

Dança

Mais uma novidade no CCS:

Flamenco Infantil
A

gora o Departamento de Dança do CCS conta
com mais uma opção de aula: o Flamenco Infantil. A primeira turma que inaugurou a novidade,
iniciou no dia 08 de março, às 17:30, com 12 crianças,
de 5 a 10 anos. Os encontros vão acontecer uma vez
por semana, nas tardes de terças-feiras, no mesmo
horário e com duração de 50 minutos.
Todas as aulas serão compostas por uma conversação com curiosidades sobre a dança, popular da Andaluzia, na Espanha, em seguida, começam a aprender os movimentos e passos da dança. O objetivo
é ao final do ano realizar uma apresentação para o
festival do clube.
Durante a primeira aula, a professora Luciane Fogaça apresentou às alunas uma boneca espanhola feita
de crochê, e vestida a caráter da dança. As participantes puderam escolher um nome e a batizaram de
“Rosita”.
A professora diz que toda semana uma aluna levará a boneca para casa, como forma de estimular, de
forma lúdica, o aprendizado da cultura do Flamenco,
e com a ajuda dos pais, trazer algum conteúdo para
apresentar em aula.

O grupo inaugural

Para Luciane, tem sido prazeroso ensinar a dança
para as crianças: “Acredito que temos um lindo caminho pela frente. O flamenco envolve mais do que
a dança em si. Trata-se da cultura de um povo, de
raízes profundas e de emoção a flor da pele. Mesmo
trabalhando de uma forma mais divertida e adaptada para as crianças, é possível apresentar a riqueza e
a beleza que existe nesse universo”, destaca.

Professora Luciane

22

Boneca “Rosita”
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