
Alamedas, campos, quadras e 
paisagismos se tornam ainda 
mais encantadores ao pôr do sol
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Sintonia fina

O ECP é complexo pela grandiosidade que re-
presenta e pela importância que possui como 
referência de um clube formador de atletas. Essa 
complexidade se reflete não só nas suas neces-
sidades, mas também na sua diversidade de 
opiniões e de comportamento.

As críticas e os conflitos são inevitáveis e 
muitas vezes extrapolam a medida do bom senso 
e do bem comum.

Seguir em frente com as forças cada vez mais 
renovadas é e será sempre o melhor caminho.

A união de todos é a melhor medida para 
o sucesso.

Há um tempo para a liberdade individual e outro 
para o respeito coletivo.

O coletivo é sempre mais forte quando prati-
cado. Significa amadurecimento e a compreensão 
de um bem maior, em benef ício de um maior 
número de pessoas.

Quando essa aceitação do coletivo acontece, 
ela significa o desapego individual em favor dos 
outros e a aceitação de estar aberto a mudanças 
que muitas vezes são imprevisíveis.

Se isso ocorreu, é porque houve diálogo, e é 
através do diálogo que acontece a cooperação 
para o bem maior que é o bem coletivo.

A grandeza do Esporte Clube Pinheiros se re-
flete nos seus números. Somos mais de 38 mil 
associados, 5 mil atletas (entre associados e alto 
rendimento) e 1.500 colaboradores.

As demandas são inúmeras, cada área tem 
seu processo específico e muitas vezes bastante 
complexo. É aí que entra o bem coletivo, a impor-
tância de saber ceder onde for necessário para 
que todos possam ser atendidos igualmente nas 
suas necessidades.



Célio Cássio dos Santos

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Caros pinheirenses,

Para conhecimento do corpo associativo, segue 
decisão proferida por esta Presidência aos 10 de 
setembro p.p.:

considerando os termos da decisão de 
06/04/2020, assinada pelos Presidentes 
do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do 
Conselho Fiscal;

considerando a reabertura gradual do Clube 
e o atual estágio da pandemia;

considerando a imperiosa e excepcio-
nal necessidade de modular nossos Estatutos 
e Regimentos, visando estabelecer as datas e 
formas para a realização da Assembleia Geral 
Ordinária para Eleição Parcial do Conselho 
Deliberativo, inclusive para garantir o cumpri-
mento dos protocolos públicos e assegurar a 
saúde de nossos associados e colaboradores;
1. Decido, ad referendum do Plenário do 

Conselho Deliberativo, que a Assembleia Geral 
Ordinária para Eleição Parcial do Conselho 
Deliberativo realizar-se-á aos 07 e 08 dias do 
mês de novembro de 2020, no período com-
preendido entre as 9:00 e as 17:00 horas.

2. Informo, ainda, que uma vez referendada e 
realizada a eleição objeto do item 1 supra, a 
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo 
para eleição do Presidente e Vice-Presidente 

do Conselho Deliberativo, bem como dos 
Presidentes das Comissões Permanentes e 
dos integrantes da Comissão Permanente de 
Sindicância e da Comissão Permanente de 
Processamento e Julgamento, realizar-se-á 
aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

3. Por fim, comunico que, realizadas as elei-
ções objeto dos itens 1 e 2 supra, a Reunião 
Ordinária do Conselho Deliberativo para aná-
lise e votação da Proposta Orçamentária para 
2021 realizar-se-á aos 14 dias do mês de de-
zembro de 2020.
O calendário acima poderá sofrer alterações 

caso questões de ordem e saúde pública se im-
ponham, mais especialmente no que tange à 
pandemia da Covid-19, salientando que a saúde e 
o bem-estar de nossos conselheiros, associados 
e colaboradores são prioridades absolutas.

A Secretaria do Conselho Deliberativo, nos 
termos Estatutários e Regimentais, providenciará 
e dará ciência dos editais e demais informa-
ções necessárias.

Mover pessoas com qualidade, segurança e confi ança.
Nossas soluções acompanham esse movimento.

Trabalhamos continuamente para oferecer aos nossos clientes viagens cada vez mais seguras, tranquilas e 

confortáveis em nossos equipamentos. Por isso, criamos soluções para reduzir a disseminação de microrganismos e 

aumentar a proteção das pessoas que utilizam nossos elevadores, escadas e esteiras rolantes.

Renovador de Ar de Alta Vazão para elevadores

Chamadas por cartão RFID

Capas de Proteção para Botoeira

Schindler Ahead e Schindler Ahead DoorShow 

Adesivos para elevadores, escadas e esteiras rolantes

Chamadas de pavimento via sensor de aproximação

Dispositivo ultravioleta para limpeza e higienização do corrimão de escadas e esteiras rolantes

Acesse o QR Code ao lado para saber mais.

Nós Elevamos... A sua segurança

www.atlas.schindler.com • 0800 055 1918



48

45

Clube oferece Fisioterapia para 
pós-treino com equipamentos 
de última geração. 

Para ampliar políticas de inclusão 
e diversidade, ECP cria grupo e 
lançará campanhas educativas.

44

As votações para conselheiro do Clube 
já têm nova data e local definidos: dias 
7 e 8 de novembro, no Salão de Festas.

36

Descubra quais esportes e serviços 
voltaram a ficar disponíveis e programe 
seu retorno ao dia a dia pinheirense.

Após a liberação do funcionamento das 
áreas esportivas e dos serviços, ECP 
inicia retomada das atividades culturais.

40

30
Do menu digital ao sistema take away, 

confira como o serviço gastronômico do 
Clube se adaptou aos novos tempos.

foto: RicaRdo Bufolinfoto: joão Raposo

60
Dedique parte do seu imposto 

de renda aos projetos esportivos 
incentivados pelo ECP.

62

Atletas pinheirenses embarcam na 
Missão Europa, ação de retomada dos 
treinos para a Olimpíada de Tóquio. 

28

Três bailarinas pinheirenses foram 
aceitas na companhia londrina 
Royal Academy of Dance.

24

O deslocamento na fase de 
reabertura da pandemia ganhou 
o reforço da bicicleta.

10

Nesta época de pandemia, é 
fundamental que os pais entendam 
o que a criançada está pensando.

O distanciamento social tem sido uma 
ótima oportunidade para intensificar 
ou criar o hábito da leitura.

26

NESTA EDIÇÃO

16

Fotos registram o charme dos 
espaços pinheirenses após o 
entardecer; veja as imagens.

64

Depois de seis meses sem jogar uma 
partida oficial, a equipe feminina de 
Vôlei do Clube voltou às quadras.



cr
ia

n
ça

O
 u

ni
ve

rs
o 

in
fa

nt
il 

co
nt

ad
o 

co
m

 d
iv

er
sã

o,
 a

p
re

nd
iz

ad
o 

e 
im

ag
in

aç
ão

cr
ia

n
ça

10 11

O "
no

vo
 normal" na visão 

O "
no

vo
 normal" na visão 

A crise do coronavírus pegou todo 
mundo de surpresa, e não houve quem 
não mudasse a rotina por causa da 
pandemia. Se para os adultos já foi 
dif ícil entender o que estava aconte-
cendo, imagine para a criançada.

De uma hora para outra os 
pequenos não iam mais à escola, ao 
Jardim de Infância Tia Lucy, nem 
ao CAD, e o Parquinho Infantil e a 
Brinquedoteca do Clube foram 
fechados. As atividades, antes reali-
zadas fora de casa, passaram a ocorrer 
por vídeos e com o auxílio dos respon-
sáveis, que encontraram formas de 
entretenimento na quarentena.

Nesta época de pandemia, é fundamental 
entender o que a criançada está pensando 

para ajudar a esclarecer suas dúvidas

Carolina Mello Curam, de cinco anos, conta que a pandemia mudou 
muito sua rotina e da sua família, principalmente em relação aos 
cuidados com a higienização. “Estou achando o mundo de hoje bem 
mais ou menos, está mais para ruim do que para bom. Agora minha 
mãe não me deixa mais mexer nas compras do supermercado antes 
de ela limpar tudo para que fique sem o coronavírus”, comenta 
a pinheirense.

Mas como as crianças vêm per-
cebendo esse período de incertezas, 
como esse inimigo invisível vem afe-
tando suas vidas? Perguntamos aos 
pequenos associados o que estão 
achando do mundo de hoje e o que 
acham que vai acontecer no futuro.

Algumas respostas foram 
inspiradoras, outras mostram o des-
contentamento com a mudança na 
rotina. Mas todas são carregadas 
daquela sabedoria, criatividade e ver-
dade da infância.

fotos: ana cElia osso / ilustRaçõEs: polaR.ltda

das das 
criançascrianças
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A mudança no convívio foi o que mais marcou 
a pinheirense Fernanda Cini Bosisio Bueno, 
de sete anos. “Agora não podemos mais fazer 
brincadeiras em que um encosta no outro, nem 
podemos nos cumprimentar com abraços, e isso 
é muito ruim. Na hora de fazer as atividades do 
CAD, cada um tem o seu material e temos que ficar 
distantes uns dos outros durante a aula”, conta 
a associada.

O pequeno associado Cauã Castro Inserra 
Bellanti A. Pimentel, de seis anos, acha que o 
mundo só melhorou recentemente, quando ele 
pôde voltar a frequentar as aulas do CAD e rever 
os amigos. “O mundo está horrível com esse coro-
navírus, porque não podemos sair muito de casa e 
os mercados estão fechando mais cedo. E mesmo 
assim algumas pessoas continuam saindo, mas 
não pode, porque é perigoso. Tem que lavar tudo 
muito bem para não ficarmos doentes”, afirma.

Já Martin Granato Goldberg e Victor Rezende Mauro, ambos de quatro anos, 
veem a parte “boa” do que está acontecendo, que foi ficar o tempo todo perto de 
seus pais e mães. “Eu fiz comida com a família durante a quarentena e foi muito 
legal”, conta Martin. E Victor completa: “Pude ficar mais tempo com a mamãe”.



criança14 15

Para Luís Felipe Bagneti Brando, de nove anos, a chave para o fim da pandemia 
está na descoberta da vacina: “A quarentena foi para não pegarmos a doença, 
agora precisam inventar uma vacina. No começo eu até achei bom não ir à escola, 
mas depois eu vi que ir à aula era melhor do que ficar em casa”. 

Para Beatriz Cini Bosisio Bueno, de nove anos, 
a parte mais dif ícil da quarentena tem sido não 
poder ver os amigos e professores. “Todos pre-
cisaram ficar em casa por causa do coronavírus 
e isso é muito dif ícil, porque não posso mais ir 
à escola ter aulas com meus professores, nem 
encontrar meus colegas e amigos. Mas tem uma 
parte boa, que é ficar mais tempo com a minha 
família, já que passamos a fazer tudo só em 
casa”, comenta a associada.

Helena Severi Lara, de oito anos, é mais prag-
mática e vê que uma das formas de não pegar a 
doença é evitando ter contato com as pessoas. 

“Para não termos essa pandemia de novo, pre-
cisamos parar de chegar perto e encostar nas 
pessoas, tem que manter distância. Quando tudo 
isso passar, vamos dizer ‘aleluia, acabou!’ e aí 
vamos poder voltar à nossa rotina de ir às aulas e 
rever os amigos”, comenta.
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Os alunos do CAD, programa de educação esportiva, passaram a contar com 
mais um local no Clube. A antiga Churrascaria Recanto da Figueira, ao lado do 
Campo de Futebol A, foi desativada e deu espaço para os cerca de mil alunos do 
programa terem aulas.

Com um total de 683,84 m², o novo espaço, inaugurado em setembro, conta 
com duas alas: a coberta, de 427,61 m², e o minicampo, de 256,22 m². O mini-
campo tem grama sintética, e a área coberta possui telhas metálicas, que 
garantem mais conforto térmico e acústico, e piso monolítico e autonivelante 
feito de poliuretano.

O cad criou um concurso 
para que os alunos 
pudessem sugerir nomes 
para o mais novo espaço 
de atividades do ECP. Entre 
50 sugestões, cinco foram 
escolhidas como finalistas. 
Agora você pode ajudar a 
escolher o nome. Vote até o 
dia 20 de outubro. 

● CADPlay 

● Universo CAD  

● CAD Land 

● CAD Espetacular  

● Arena CAD   

O espaço será a “sala de aula” dos 
alunos das turmas Iniciantes, Gym 
e Junior 1 durante a pandemia, por 
ser um local aberto e arejado para a 
criançada praticar as modalidades 
com toda a segurança.

Após o período de crise do coro-
navírus, o lugar será utilizado também 
pelas 350 crianças das turmas do 
Junior 2, 3 e 4 em dias de chuva. Já 

O Centro de Aprendizado 
Desportivo (CAD) ganhou 
uma área exclusiva 
para iniciação esportiva 
da criançada

fotos: joão Raposo / diVulGação 

a parte da frente, de grama sinté-
tica, será aproveitada por todos os 
alunos do CAD quando houver ativi-
dades diferenciadas.

Eventos de calendário do programa, 
como Dia das Mães, Dias dos Pais e 
Programinha, também serão realizados 
no espaço, garantindo mais conforto 
e segurança nas atividades dessas 
datas comemorativas.

Mais espaço
para os
pequenos

CAD em atividade

Escolha o nome do 
novo espaço

cLiQUe aQUi Para VoTar

https://forms.gle/gDw2DavkUXGJnnf5A
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É quando o sol se põe que diversos 
espaços, como alamedas e decks, 
ganham um charme ainda mais 
especial, transformando-se no cenário 
perfeito para passeios ou conversas 
com a família e os amigos. Com o ECP 
funcionando até mais tarde, dá para 
aproveitar e conhecer melhor esses 
lugares – e ver como à noite o Clube 
continua lindo.

fotos: RicaRdo Buffolin

Imagens registram a 
beleza dos espaços 
pinheirenses após 
o entardecer

O CLUBE 
CONTINUA 
LINDO 
(À NOITE 
TAMBÉM)



Ao praticar a modalidade das raquetes à noite, os espor-
tistas veem muito mais do que apenas os lances e as 
jogadas: na hora em que as luzes são acesas, o espaço fica 
mais bonito e as quadras muito bem iluminadas. Já quem 
está só passando pelo local pode se surpreender com o 
visual noturno.

QUADRAS
DE TÊNIS

CAD

PERGOLADO
NA ESQUINA
DA QUADRA
DE SOCIETY

Mesmo sem receber a criançada para aulas noturnas, o 
novo espaço do Centro de Aprendizado Desportivo também 
chama a atenção com o cair da tarde. Quando as luzes são 
acesas, o local pode ser visto de longe. Como é próximo 
ao Campo de Futebol A, as luzes e sombras de ambos os 
espaços criam um clima convidativo.

Os pinheirenses ganharam mais um 
espaço ao ar livre próximo à Quadra 
de Fut7, com ilu minação especial que 
tornou um espaço ainda mais bonito.

especial 2120



PRAINHA 
DO BOLICHE

A área de convivência em frente à 
lanchonete está mais iluminada com 
a instalação de novas luminárias mais 
potentes, que fazem com que o espaço 
chame atenção à noite. O aprimora-
mento paisagístico e a manutenção 
realizada nos bancos e piso também 
contribuem para deixar a Prainha ainda 
mais agradável. Tomar um lanche à 
noite nesse cenário é mais um motivo 
para os associados frequentarem 
a lanchonete.

Antes de pegar o carro no estacionamento da Faria Lima ou ir embora pela 
Portaria Principal, que tal se despedir com um lanchinho (pode ser até para 
viagem) na Praça do ECP. Com uma iluminação potente, os seis contêineres de 
gastronomia ao ar livre ganham um toque especial à noite.

PRAÇA
DO ECP

ILUMINAÇÃO
DAS PALMEIRAS-
-IMPERIAIS

A principal via pinheirense conta com projeto luminotécnico inaugurado 
no começo do ano. São 62 árvores iluminadas, com 159 luminárias de 
Led de 25 W, ângulo de abertura de 12º e temperatura de cor de 3000 
K. As luzes valorizaram ainda mais o local, e andar por essa alameda 
depois que escurece ficou mais agradável, além de ser um ótimo 
cenário para fotos.

especial 2322



PRAÇA
DA TOCA

COMPLEXO
DE AREIA

ALAMEDA
PRINCIPAL 

O Clube ganhou mais um local de convivência entre a Pista de Atletismo e o 
Parque Aquático, com 8 mesas e 32 cadeiras. Integrando o mobiliário à área 
verde, o espaço conta com projeto paisagístico assinado por Marcelo Faisal. 

Conhecido por suas tardes ensolaradas e animadas, o Complexo de Areia 
também tem muita luz e vida à noite. Com um novo projeto de luz que garante 
iluminação adequada para quem pratica as modalidades de areia – Beach Tennis, 
Futevôlei e Vôlei de Praia –, o local de 1.950,56 m² com três pergolados atrai o 
olhar dos passantes depois do entardecer.

Os pinheirenses que passam pelo 
principal caminho de saída do ECP, 
pelas vias em frente ao Parque 
Aquático e à Praça das Bandeiras, 
percebem que o local passou a ser 
mais iluminado e ficou lindo à noite. 
Com luminárias instaladas nas árvores 
do entorno, as alamedas reforçaram 
seu posto de cartão-postal pinhei-
rense, embelezando o Clube. Não é 
raro ver associados aproveitando o 
ambiente para tirar fotos.

especial 2524



CAMPOS
DE FUTEBOL

Os Campos A e B tiveram as luminárias substituídas por 
lâmpadas de Led, o que proporcionou ganhos em lux 
(unidade do sistema internacional) e também tornou os 
cenários mais bonitos. O Campo A passou de 150 para 
400 lux e teve 2.500 m² de grama substituída por material 
sintético. Já no Campo B a mudança foi de 250 para 500 lux. 
Mesmo sem partidas à noite, sentar na arquibancada para 
ver a nova iluminação dos campos é um programa inspirador.

Os pinheirenses que praticam 
a modalidade contam com um 
espaço bem iluminado para jogar as 
partidas. As luzes também chegam às 
alamedas do entorno.

PISTA DE
ATLETISMO

Os pinheirenses que reservarem 
um tempo para caminhar ou correr 
à noite, além do vento fresco, vão 
poder admirar um dos espaços 
mais bonitos do Clube enquanto se 
exercitam. A Pista de Atletismo fica 
cada vez melhor ao longo dos anos, 
com reformas como a da troca do piso 
por um nos padrões da modalidade, 
pintura e aplicação de verniz nas 
estações de ginástica e alongamento.

QUADRA
DE BASQUETE

TUCUMÃ
BAR SNOOKER

A confraternização pinheirense ficará 
ainda mais elegante no deck do 
Bilhar. O espaço de 129 m², conside-
rado um dos pontos mais agradáveis 
do Clube, acabou de passar por 
reforma e conta com iluminação que 
cria um ambiente sofisticado. 

especial 2726

VEJA MAIS 
FOTOS NO 
SITE DO 
CLUBE ↗

https://www.flickr.com/photos/clubepinheiros/


A HUMANIDADE
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O distanciamento social e a 
insegurança em relação aos 
transportes públicos durante 
a pandemia do novo coro-
navírus trouxeram de volta o 
hábito antigo de pedalar pela 
cidade. É o que mostra o estudo 

da Rede Nossa São Paulo/Ibope. Entre 
800 pessoas entrevistadas, 38% 
pretendem se deslocar mais a pé e 20% 
usarão mais a bicicleta no dia a dia.

Para muitos países que já entraram 
na retomada, a bike se tornou uma das 
principais alternativas para evitar o 
transporte público. Para incentivar a 
mobilidade urbana e garantir estacio-
namento prático e seguro, o ECP conta 
com quatro bicicletários e um total de 
177 vagas.

Localizados nas portarias 
Principal, da Escolinha, do Tênis e do 
Boliche, os espaços atenderam 2.895 

Pesquisa mostra que  
o deslocamento na fase de 
reabertura da pandemia ganhou 
reforço de um transporte barato 
e sustentável: a bicicleta

foto: BEnEdikt GEyER | unsplasH

fotos: joão Raposo

associados em agosto, após a rea-
bertura do ECP. A utilização é simples 
e prática. O sistema é de autoaten-
dimento, e o próprio usuário guarda 
a bicicleta, prendendo-a com seu 
cadeado. Os bicicletários são monito-
rados e gratuitos.

Como o hábito do ciclismo vem 
se intensificando, e com a alta pro-
cura pelos espaços, o Clube já estuda 
projetos de melhorias para os estacio-
namentos de bikes do ECP. Os locais 
passarão a ter coberturas com um 
modelo estilo sombrite, uma espécie 
de tela solar, que protege contra 
chuvas e raios UV.

A vantagem é que esse tipo de 
material aproveita a iluminação natural. 
Será criado, também, um posto de 
apoio aos ciclistas, com equipamento 
de bomba para encher pneus e outros 
itens de manutenção das “magrelas”.

ASSIM PEDALA
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Páginas da 
quarentena

Os livros acabaram se tornando fortes aliados 
neste período de pandemia. Para preencher 
o tempo, os associados têm se dedicado a 
desenvolver novos hábitos, e entre eles está 
o da leitura. As estantes dos pinheirenses têm 
agregado mais obras literárias, e os romances, 
contos e novelas, entre outros gêneros, se 

O distanciamento social tem 
sido uma ótima oportunidade 
para intensificar ou criar 
o hábito da leitura

←   A associada Maria Cristina de Checchi tem 
paixão pela leitura e frequenta a Biblioteca do 
Clube desde os treze anos. O gosto pela literatura 
foi passado de geração em geração até chegar à 
pinheirense, que segue cultivando esse hábito. 
Maria aproveitou o isolamento social para obter 
mais conhecimento e colocar a leitura em dia e 
tem uma indicação.

indicação

indicação

“A sala das borboletas, de Lucinda Riley, 
é ideal para quem busca romance e sus-
pense. O livro mostra o drama familiar 
de abandonos, segredos, fracassos na 
vida profissional e decepções amorosas. 
Em meio a tantas desventuras, a estru-
tura da família se mantém e os parentes 
se ajudam a superar as adversidades da 
vida.”

“A ridícula ideia de nunca mais te ver, de 
Rosa Montero, é uma obra que consi-
dero muito bem escrita, abordando os 
temas do luto e da vida. A trama entre-
laça duas histórias: a de Marie Curie, 
que perdeu o marido e escreveu diários 
para desabafar sua dor, e a da pró-
pria autora do livro, cujo companheiro 
também morreu em decorrência de 
um câncer. As consequências dessas 
perdas estão contadas nesse livro.”

mostraram bons companheiros de isola-
mento social.

Conversamos com quatro associadas para 
descobrir como a leitura se transformou nessa 
época e aproveitamos para anotar indicações 
de livros para quem quer seguir pelo caminho 
das letras.

Maria Cristina de Checchi 

Luiza Schenberg

A sala das borboletas

A ridícula ideia de nunca mais te ver

Lucinda Riley

Rosa Montero

Luiza Schenberg tem lido pelo menos um 
livro por semana durante a quarentena, 
para assim ter momentos de tranquilidade 
e esquecer um pouco os problemas atuais. 
Para ela, a leitura nos permite vislumbrar 
como era a vida cem anos atrás e refletir 
sobre o que fazemos de nossa existência 
hoje em dia. A associada recebeu a indicação 
desse livro de uma amiga e recomenda a 
todos os pinheirenses. 

fotos: aRQuiVo pEssoal
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A sala 
das borboletas 
Lucinda Riley

Lista de indicações

←   Adriana Turri Joubert participa do Clube de 
Leitura do ECP e adora debater os livros do mês 
com o mediador do evento, junto de colegas e 
amigos leitores. Desde o início da quarentena, a 
associada mergulhou em diversas obras literárias 
e comenta que é dif ícil escolher apenas uma para 
indicar, já que todas a encantaram e enrique-
ceram seus conhecimentos. Mas houve um livro 
que se destacou.

←   Nesse período Ana Maria Latarulla leu os livros 
indicados pelo mediador do Clube da Leitura. Das 
leituras feitas, uma que a impressionou muito foi 
A máquina parou, de E. M. Foster, um livro antigo, 
escrito em 1909, que apresenta uma realidade 
muito semelhante à que vivenciamos atualmente.

indicação indicação

“A autobiografia da ex-primeira-dama 
dos Estados Unidos, Michelle Obama, 
intitulada Minha história, conta sua 
trajetória na Casa Branca, mostrando 
exemplos de ética e retidão. É uma his-
tória que diz muito sobre esse momento 
em que o mundo discute e repensa pre-
conceitos como o racismo. Michelle 
se tornou a porta-voz de tantas outras 
mulheres, e teve uma história inspira-
dora, que conta nesse livro imperdível.”

“A narrativa nos mostra como as pes-
soas fogem da realidade, e, na leitura, 
temos a impressão de uma premonição, 
algo que acontecerá no futuro. A obra 
nos faz refletir sobre como as pessoas 
vêm se transformando com a tecnologia 
no decorrer dos tempos. Uma leitura 
interessante, que te deixará inquieto e 
te fará refletir sobre a vida.”

Adriana Turri Joubert Ana Maria LatarullaMinha história A máquina parou
Michelle Obama  E. M. Foster

Minha história
Michelle Obama

A ridícula ideia de 
nunca mais te ver
Rosa Montero

A máquina parou
E. M. Foster
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Três bailarinas pinheirenses foram aceitas na 
companhia londrina Royal Academy of Dance

Nas salas de dança do Clube, as associadas 
fazem giros e piruetas, andam na ponta dos pés 
com sapatilhas e dançam coreografias que fazem 
o ambiente parecer as pinturas de Degas. Entre 
as bailarinas pinheirenses que fazem aula no 
espaço, três se destacaram e foram convidadas a 
fazer parte do programa de exames da academia 
de dança de Londres, a Royal Academy of Dance, 
criado em 2017 para o público mais experiente.

O concurso britânico tem como objetivo pre-
servar o patrimônio do balé clássico e recebe 
cerca de 200 mil candidatos durante o ano para 
ingressar nos cursos oferecidos. Dessa vez, a 

Melhorias

A sala dedicada ao Balé pinheirense ficou ainda mais adequada para as 
aulas e ensaios de coreografia, devido à substituição do piso. 

Dançando

pelo

mundo

honra da aprovação estava no Balé ECP, com as 
pinheirenses Alice Giaffone, Giulia Lourenço e 
Patricia Grisi. As bailarinas começaram as aulas 
preparatórias em março de 2019 e tiveram sete 
meses para ensaiar antes do exame.

A preparação foi realizada com a professora 
Gláucia Coelho, que leciona no Clube há 25 
anos e também é supervisora e professora regis-
trada na Royal Academy of Dance. As associadas 
fizeram o exame de nível 2 e foram aprovadas com 
êxito. Conheça um pouco das associadas respon-
sáveis por levar o Balé do ECP para a Inglaterra.

Alice Giaffone

A bailarina pratica a dança dos 
tules há 19 anos e, para ela, já foi 
uma honra participar das elimina-
tórias para ingressar na academia 
londrina. Os ensaios foram intensos 
e, conforme a data da prova se aproxi-
mava, os treinos também se tornaram 
mais frequentes. “Quando soubemos 
da aprovação, ficamos em uma alegria 
que não cabia em nós. Esse desafio 
parecia muito dif ícil, mas a professora 
Gláucia tinha tanta certeza de que 
poderíamos ter uma nota boa que não 
deixava nosso ânimo cair durante os 
ensaios. Foi uma grande realização 
pessoal para nós”, lembra.

Giulia Lourenço

O caminho da pinheirense até a Royal 
Academy foi cheio de contratempos, já 
que a associada torceu o tornozelo e 
precisou imobilizá-lo e fazer sessões 
de fisioterapia. A bailarina conta que 
não tinha uma boa mobilidade no pé 
que machucou e que a fisioterapia a 
ajudou a desenvolver mais flexibilidade 
e força. Mesmo alcançando um ótimo 
resultado no exame da academia 
londrina, Giulia ainda almeja novos 
desafios: “Bailarinos são sempre muito 
exigentes e, pensando nisso, gostaria 
de completar essa unidade de exames 
do Royal com notas mais altas”, afirma.

Patricia Grisi

A associada tinha desde criança o 
sonho de entrar em uma academia 
como a Royal. O desejo se realizou 
anos depois – a pinheirense voltou 
a praticar a dança das sapatilhas há 
uma década e começou a se preparar 
para o exame. “No dia eu estava muito 
nervosa, me lembrei de quando era 
criança, dos outros testes de dança 
que tinha feito, mas dessa vez seria 
com outro peso, porque quando mais 
nova a gente imagina aquela obrigação 
de passar, quando mais velha é algo 
mais tranquilo”, comenta.
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fotos: aRQuiVo pEssoal

Ao lado, Giulia Lourenço, Patricia Grisi,  Alice 
Giaffone e a professora Gláucia Coelho  



pa
n

or
am

a
O

s 
as

so
ci

ad
os

 c
on

ec
ta

do
s 

co
m

 o
s 

fa
to

s 
do

 C
lu

b
e

pa
n

or
am

a

36 37

Do menu digital ao sistema 
take away, passando por 
mudanças nos espaços 
f ísicos, confira como o 
serviço gastronômico 
do Clube se adaptou 
aos novos tempos

A REINVENÇÃO 
DOS RESTAURANTES 
E LANCHONETES
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MENU CONFIANÇA
O desafio agora é oferecer um serviço adequado 
aos novos tempos e fazer com que os associados 
se sintam seguros para voltar aos espaços 
gastronômicos. Por isso, medidas como a dis-
ponibilização de cardápios digitais, nos quais 
é possível consultar as opções por celular, e a 
priorização das áreas externas são importantes 
nesse momento.

Outra aposta que tem tudo para fazer sucesso 
é o sistema take away (compre e leve), que per-
mite que o pinheirense leve a refeição para casa e 
o Clube prolongue o período de funcionamento.

Esse serviço está sendo oferecido na lancho-
nete Alameda e nos contêineres do Clube na 
Praça ECP. O associado faz sua escolha no caixa, 
os alimentos são preparados na hora, e a retirada 
acontece no balcão.

os poucos o hábito de comer fora está 
sendo retomado, e os pontos de venda 
do ECP precisaram se reinventar para 
atender os associados que buscam 

desde a culinária clássica até os lanches rápidos.
Com a flexibilização do isolamento social e 

a reabertura do ECP, alguns restaurantes e lan-
chonetes pinheirenses voltaram a funcionar com 
medidas e protocolos sanitários rígidos para dimi-
nuir o risco de contaminação pelo coronavírus. 

Além do uso de máscara e distanciamento, há 
regras específicas para esse segmento, como a 
limitação de pessoas por mesa, a readaptação 

A

→ Nova etiqueta social

Distanciamento 
entre pessoasDistanciamento 

de 2 m entre mesas

Limitação de 
pessoas por mesa

Uso obrigatório 
de máscaras

Local arejado

Ponto de venda com ocupação 
de 40% da capacidade

dos espaços f ísicos e o desenvolvimento de uma 
nova etiqueta social. Cada ponto de venda pode 
ter ocupação de 40% de sua capacidade, as 
mesas precisam ter espaçamento de dois metros 
e o local deve estar sempre bem arejado.

Os cardápios foram reduzidos, e através de 
estudos de curva ABC, foram elaborados menus 
com os principais itens solicitados pelos asso-
ciados. Alguns pontos como a Lanchonete 
do Boliche e o Germania Restaurante conti-
nuam fechados.

fotos: joão Raposo

↑ Praça ECP

← Alameda 
Lanchonete
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FÔLEGO NOVO 
Os números desse recomeço ainda são modestos, 
já que os acessos diários diminuíram de 12 mil, 
antes da pandemia, para 2 mil, na reabertura. Antes 
da pandemia, a média era de 4.000 atendimentos 
por dia durante a semana e de 5.400 atendimentos 
por dia nos fins de semana. Atualmente, são cerca 
de 1.740 associados aten didos por dia durante a 
semana e 1.800 durante os finais de semana.

A boa notícia é que o crescimento de fre-
quentadores traz também um aumento de 
atendimentos nos locais de gastronomia – cerca 
de 51% dos associados que entram no ECP con-
somem nos pontos de venda. Assim, conforme as 
atividades e os serviços são retomados, a lógica é 
que o movimento no segmento também melhore.

A Piscina Lanchonete e o espaço gastronô-
mico Alameda são os campeões de clientes 
após o retorno, representando, juntos, 42 mil 
atendimentos desde a reabertura do ECP. Entre 
os itens mais consumidos dos cardápios estão 
café, água mineral, água de coco e pão de queijo, 
nessa ordem.

O Clube acompanha diariamente as evolu-
ções do Plano sP e novas divulgações acerca de 
restaurantes junto à Abrasel, e dessa maneira 
consegue ampliar atendimentos e fornecer um 
serviço ainda melhor. Quando a cidade entrar na 
fase verde, será possível aplicar 60% da capaci-
dade nos PDVs. 

CONFIRA OS HORÁRIOS 
DE FUNCIONAMENTO DOS 
RESTAURANTES

ALAMEDA
48 lugares
Segunda a domingo: 11 às 19h
Compre e leve: 7h30 às 21h

CCR
Almoço
Terça a sexta: 12 às 15h
Sábado, domingo e feriado: 12 às 16h
Jantar
Terça a domingo: 18 às 22h

KAMI
44 lugares
Terça e quarta: 11h30 às 16h
Quinta e sexta: 11h30 às 15h 
e das 18 às 21h30
Sábado e domingo: 11h30 às 17h30

PRAÇA ECP
11 às 19h
Compre e leve: 7h30 às 21h

PONTO
80 lugares
Almoço
Segunda a sexta: 12 às 15h
Sábado, domingo e feriado: 12 às 16h
Jantar
Sexta e sábado: 18h às 21h

PISCINA LANCHONETE
140 lugares
Segunda a domingo: 10 às 18h

THE FITNESS
Segunda, quarta, sexta, sábado e 
domingo: 8h às 14h
Terça e quinta: 13h30 às 19h30

TUCUMÃ BAR SNOOKER
24 lugares
Segunda a sexta: 14 às 22h
Sábado, domingo e feriado: 11 às 19h

↑ Cozinha do Restaurante do CCR

↖ Equipe do Ponto 

← Equipe da Piscina Lanchonete

↓ Piscina Lanchonete

“Realizamos estudos 
relacionados às atividades 
que estariam disponíveis 
no Clube em sua reabertura, 
adequando o funcionamento de 
PDVs que atendessem todos 
os frequentadores. Também 
levamos em consideração 
a redução de custos com 
estocagem e desperdício de 
alimentos, trabalhando em um 
modelo mais sustentável.”

Ivan Castaldi Filho 
Presidente da Diretoria



panorama42 43

Desde a reabertura do Clube, em 7 
de julho, atividades e serviços foram 
sendo retomados gradualmente e com 
toda a segurança. Diversos protocolos 
e planos de ação foram criados para 
minimizar a chance de contágio dos 
frequentadores pela Covid-19, sempre 
em alinhamento com as orientações do 
governo de São Paulo.

Com a entrada da cidade na fase 
amarela do Plano São Paulo, foi apro-
vada a ampliação do horário de 
funcionamento de estabelecimentos 
de comércio e serviços de seis para 
oito horas por dia. Seguindo essa orien-
tação, o ECP passou a funcionar das 7 
às 23h, e serviços e atividades como 
Fitness, lanchonetes e restaurantes 
também tiveram os horários expan-
didos. Os protocolos e medidas de 

BASQUETE

CURSOS 
À DISTÂNCIA

BEACH TENNIS

BILHAR

FITNESS

FUTEBOL

FUTEVÔLEI

FUTSAL

ESGRIMA

BOXE

CAD

CENTRAL DE 
ATENDIMENTO

Sub-14, 15, 16, 17 e 22
▸ Segunda a sexta
▸ Ginásio Azul
Orientações, dias e horários ↗

Orientações, dias e horários ↗

▸ 7 às 22h

▸ Segunda a sexta 
14 às 22h
▸ Sábado, domingo e feriado 
11 às 19h

▸ Segunda a sexta 
7 às 12h e 17 às 20h
▸ Sábado, domingo e feriado 
7 às 15h
Agendamento ↗

▸ Segunda a sexta
▸ Campo B
Orientações, dias e horários ↗

▸ Segunda a quinta
Orientações, dias e horários ↗

▸ Sub-13 
Quarta e sexta 
14 às 15h
▸ Sub-15 
Terça 
15 às 16h30 
Quarta 
15h30 às 17h
▸ Sub-17 
Terça e quinta 
15 às 16h30
Orientações ↗

▸ Segunda a sexta
Orientações, dias e horários ↗

▸ Segunda a sexta
7 às 11h e 18 às 22h
▸ Sábado 
10 às 14h
Agendamento na Central de 
Atendimento ou no Portal de 
Serviços ↗

▸ 8 às 11h e 14h30 às 17h30
▸ Quadras Externas

▸ Segunda a sexta 
9 às 18h
▸ Sábado 
9 às 17h

RETORNO DAS 
ATIVIDADES

Descubra quais esportes e serviços voltaram a ficar 
disponíveis e programe seu retorno ao dia a dia do Clube

Confira a lista de serviços e atividades que voltaram e retome sua rotina no Clube 
com toda a segurança. As orientações sanitárias detalhadas e os dias e horários 
de aulas você encontra no site.

→ 12 pessoas por hora, partidas de 30 minutos.
Máximo de três e mínimo de dois jogadores por 
mesa

→ O limite é de 120 associados por período de 55 
minutos
O AgEnDAmEntO É liBErADO sEmPrE 24h AntEs 
E rEstritO A Um hOráriO POr DiA, nãO sEnDO 
POssíVEl rEAlizAr AgEnDAmEntO PArA DiAs 
COnsECUtiVOs

→ Aulas de 50 minutos

→ 15 associados por treinamento

→ 5 associados por horário

→ É enviado um comunicado informando o dia e 
horário em que a criança participará, respeitando 
a inscrição feita anteriormente
nãO há AUlAs Em DiAs DE ChUVA

→ 50 minutos, quatro alunos por aula

segurança continuam sendo obedecidos 
nessa retomada e, em alguns casos, se 
tornaram ainda mais rigorosos.

As orientações para alguns seg-
mentos vão além do uso de máscara 
e do distanciamento. Há casos, como 
no Basquete e na Esgrima, em que é 
necessário que o praticante preencha 
um questionário sobre seu estado de 
saúde em relação à Covid-19. Para 
evitar aglomerações, espaços como 
o Tucumã Bar Snooker e o Fitness 
tiveram sua capacidade reduzida: 
no Bilhar, 12 pessoas podem jogar 
as partidas por hora, e na academia 
o limite é de 120 associados por 
período de 55 minutos. Além disso, 
em diversas atividades, como Boxe, 
Hidroginástica e Skate, é necessário 
realizar agendamento.

acesse →

ELAS ▸ Segunda a sexta 
7 às 8h e 8h15 às 9h15
▸ Pista de Atletismo
Agendamento ↗

→ 12 alunas por aula
Cada aluna pode participar uma vez por semana

https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/basquete/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/cursos/
http://www.infosky.com.br/ecp/reserva
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/futebol/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/futevolei/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/futsal/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/esgrima/categorias-e-horarios/
https://portalecp.b1app.com.br
https://portalecp.b1app.com.br
https://www.ecp.org.br/servicos/horarios-e-telefones/
https://portalecp.b1app.com.br
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SQUASH

VÔLEI DE PRAIA

YOGA

VÔLEI MASTER 
FEMININO

TÊNIS

MEDICINA 
ESPORTIVA

NUTRIÇÃO

ORTOPEDIA 

FISIOTERAPIA 
E RPG

SALTOS 
ORNAMENTAIS

HIDROGINÁSTICA

GINÁSTICA 
WELLNESS

JIU-JÍTSU

SERVIÇOS 
DE BELEZA

NATAÇÃO

PISCINAS

HANDEBOL

▸ 7 às 22h
Agendamento no Tênis
Orientações ↗

▸ Segunda a sexta 
7 às 22h
Orientações, dias e horários ↗ 

▸ Sala 2 
3º andar do Centro Desportivo
Orientações, dias e horários ↗ 
Agendamento ↗

Orientações, dias e horários ↗ 

▸ Segunda a sexta 
7 às 22h
Orientações, dias e horários ↗

▸ Segunda a sexta 
9 às 18h

▸ Segunda 
8h30 às 12h30

▸ Terça 
15 às 18h30
▸ Quarta 
9 às 11h30

▸ Segunda a sexta 
8h30 às 12h30 
(último horário para agenda-
mento: 12h30)
▸ Segunda a sexta 
14h30 às 18h30 
(último horário para agenda-
mento: 18h30)

▸ Piscina Externa  
Plataforma de Saltos
Base 
▸ Segunda e quarta 
16h30 às 18h
Alto rendimento 
▸ Segunda e quarta 
18 às 19h30
Orientações ↗

Orientações, dias e horários ↗
Agendamento ↗

▸ Salas 3 e 4 
5º andar do Centro Desportivo
Orientações, dias e horários ↗
Agendamento↗

▸ Segunda a quinta 
12 às 13h e 18h30 às 19h30
▸ Terça e quinta 
7 às 8h
Agendamento ↗

Orientações, dias e horários ↗

Orientações, dias e horários ↗

Orientações, dias e horários ↗

▸ Segunda a sexta
Orientações, dias e horários ↗

→ Tempo máximo: 30 minutos de jogo e/ou atividade
CAPACiDADE: DOis AssOCiADOs POr qUADrA

→ Aulas de 50 minutos

→ 50 minutos, sete alunos por aula

→ Aulas de 50 minutos 
Cada aluno pode participar até duas vezes por 
semana
CAPACiDADE: 10 AlUnOs POr AUlA

→ Aulas de 30 minutos
Cada aluno pode participar até duas vezes por 
semana

→ Aulas de 60 minutos
Cada praticante pode fazer, no máximo, três 
agendamentos por semana
CAPACiDADE: sEtE PrAtiCAntEs POr hOráriO

GINÁSTICA 
DE ACADEMIA

▸ Sala 1  
1º andar do Centro Desportivo
Orientações, dias e horários ↗
Agendamento ↗

→ Aulas de 50 minutos 
Cada aluno pode participar até duas vezes por 
semana
CAPACiDADE: 9 AlUnOs POr AUlA, DE ACOrDO COm 
mEtrAgEm DA sAlA

EXAME MÉDICO 
DERMATOLÓGICO

▸ Segunda a sábado 
7h30 às 12h30 e 14h30 às 19h
▸ Domingo 
7h30 às 12h30 e 14h30 às 16h

EMERGÊNCIA 
MÉDICA

▸ 8 às 23h
Tel.: 3598-9999

SKATE Agendamento presencial, 
pelo telefone 3598-9609 
ou pelo e-mail skate@ecp.
org.br
Orientações, dias e horários ↗

→ Aulas de 50 minutos
CAPACiDADE:

- PistA grAnDE: CinCO AssOCiADOs POr AUlA
- PistA PEqUEnA: DOis AssOCiADOs POr AUlA

GINÁSTICA 
ARTÍSTICA

▸ Segunda a sexta
Orientações, dias e horários ↗

GASTRONOMIA Orientações, dias e horários ↗ JUDÔ ▸ Segunda a sábado
Orientações, dias e horários ↗

KARATÊ ▸ Segunda, quarta e sexta 
17 às 18h e 18h30 às 19h30
▸ Terça e quinta 
9h15 às 10h15
▸ Sábado 
9 às 10h 
▸ Sala 2  
3º andar do Centro Desportivo
Agendamento na Central de 
Atendimento ou Portal de 
Serviços ↗

→ Aulas de 60 minutos
CAPACiDADE: sEtE PrAtiCAntEs POr hOráriO

SERVIÇOS 
MÉDICOS

▸ Segunda a sexta 
8h30 às 19h 
Atendimento mediante agen-
damento pelos telefones 
3598-9775 ou 3598-9776

→ Necessário pedido médico com validade de 30 
dias, a partir da data de emissão
Desmarque a consulta caso apresente sintomas 
de tosse, coriza, febre, falta de ar, dor de cabeça 
e/ou perda de olfato e paladar
OBrigAtóriO O UsO DE másCArA DUrAntE O 
AtEnDimEntO

POLO AQUÁTICO ▸ Segunda a sexta
Orientações, dias e horários ↗

TAI CHI CHUAN ▸ Segunda e quarta 
8 às 9h
▸ Terça e quinta 
18h15 às 19h30
Agendamento na Central de 
Atendimento ou no Portal de 
Serviços ↗

→ Aulas de 60 minutos
CAPACiDADE: sEtE PrAtiCAntEs POr hOráriO

PROGRAMA 
ESPORTE E SAÚDE

▸ Segunda a sexta
Orientações, dias e horários ↗

→ 13 alunos por aula
60 minutos de aula, sendo 30 minutos dentro da 
sala e 30 minutos na Pista de Atletismo

https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/squash/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/volei-de-areia/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/yoga/categorias-e-horarios/
https://portalecp.b1app.com.br
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/volei/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/tenis/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/saltos-ornamentais/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/hidroginastica/categorias-e-horarios/
https://portalecp.b1app.com.br
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/ginastica-wellness/categorias-e-horarios/
https://portalecp.b1app.com.br
https://portalecp.b1app.com.br
https://www.ecp.org.br/servicos/beleza-e-bem-estar-2/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/natacao/horarios/
https://www.ecp.org.br/utilizacao-das-piscinas/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/handebol/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/ginastica-de-academia/categorias-e-horarios/ResolveLuma29 September
https://portalecp.b1app.com.br
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/skate/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/ginastica-artistica/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/servicos/gastronomia/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/judo/categorias-e-horarios/
https://portalecp.b1app.com.br
https://portalecp.b1app.com.br
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/polo-aquatico/categorias-e-horarios/
https://portalecp.b1app.com.br
https://portalecp.b1app.com.br
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/programa-esporte-e-saude/categorias-e-horarios/


fotos: joão Raposo
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MENOS SESSÕES
 Os filmes continuarão sendo exibidos 
nos mesmos dias – quarta, sexta, 
sábado e domingo –, mas com menos 
sessões. Serão duas nos finais 
de semana e feriados, e uma nos 
demais dias.

MAIOR INTERVALO
O tempo entre as sessões será maior, 
para que a higienização possa ser 
realizada da forma mais adequada.

MENOS ESPECTADORES
Haverá um número máximo de 50 
pessoas por sessão.

ACOMODAÇÃO
A equipe de recepção direcionará 
onde os associados deverão sentar, 
para acomodar juntas as pessoas da 
mesma família.

Desde a reabertura os associados estão sendo 
recepcionados por funcionários treinados para 
orientar sobre os novos protocolos de acesso e 
permanência no Clube.

A ação tem como objetivo fazer uma retomada 
mais segura das atividades, devido à pandemia 
do coronavírus. As primeiras áreas a receberem 
os pinheirenses foram as externas, como Pista de 
Atletismo, Campo de Futebol e Alamedas,  
e logo depois foram as atividades esportivas.

Agora o Clube se prepara para iniciar o pro-
cesso de abertura e retomada dos espaços e das 
atividades culturais. O ECP ainda aguarda a libe-
ração da Prefeitura de São Paulo, mas já criou 
protocolos e normas de segurança dos espaços. 

NOVOS 
PROTOCOLOS
CULTURAIS

Após a liberação do 
funcionamento das 
áreas esportivas e dos 
serviços, Clube inicia 
processo de retomada 
das atividades culturais

CINEMA

ENTRADA E SAÍDA
Para garantir o distanciamento social, 
o Auditório contará com uma porta 
para entrada e duas para saída.

INTERDIÇÃO DE POLTRONAS
Algumas poltronas e fileiras estão 
indisponíveis para utilização, para 
garantir o distanciamento.

USO DE MÁSCARA
Será obrigatório o uso de máscara 
durante todo o período em que o 
espectador estiver dentro do espaço. 
Por essa razão, será proibida a entrada 
com alimentos e bebidas no Auditório.

EQUIPE DE ORIENTAÇÃO
Nas sessões haverá uma equipe à dis-
posição dos associados para oferecer 
orientações sobre as novas diretrizes.
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CAPACIDADE POR SALA
O plano de ocupação das salas está de 
acordo com a capacidade máxima e o 
distanciamento mínimo exigido.
Sala A CCR: 4 pessoas
Sala B CCR: 7 pessoas
Sala do Núcleo de Teatro CCR:  
10 pessoas 
Palco CCR: 10 pessoas
Sala de danças: 8 lugares para dança, 
14 lugares para cursos com montagem 
de mesas 
Salas do Balé do Centro Desportivo: 
1 e 2: 12
Sala de Conferências da Sede Social:  
1 e 2: 16

ACESSO AO LOCAL
Será usado o maior número de 
entradas possível no estabe-
lecimento, assim garantindo 
maior distanciamento.
 

*Todas as portas e janelas serão mantidas 
abertas e não será permitida a utilização 
do ar-condicionado durante as aulas.

CAPACIDADE
Capacidade máxima para atendimento: 
duas pessoas. Capacidade máxima 
para leitura e estudo: sete pessoas 
na sala.

DISTANCIAMENTO
Novo layout das mesas e cadeiras  
e sinalização no piso para o caso de 
filas no atendimento, respeitando o 
distanciamento mínimo exigido.

IDENTIFICAÇÃO
Haverá a identificação de fluxo para 
entrada e saída do local, mantendo 
janelas e portas sempre abertas.

DISTANCIAMENTO
A distância entre pessoas será 
mantida mesmo nos casos de práticas 
conjuntas, como aulas de música ou 
de arte. 

HIGIENIZAÇÃO E SEGURANÇA
Equipamentos de uso nas aulas, 
como computadores, teclados e 
mouses, serão higienizados a cada uso. 
Preferencialmente, cada participante 
deve ter seus próprios fones  
e microfones, além de não comparti-
lhar alimentos e bebidas em sala de 
aula, corredores e demais espaços 
utilizados nas atividades. 

CURSOS E ATIVIDADES CULTURAISBIBLIOTECA

NOVO ACESSO AOS ACERVOS
Serão disponibilizadas sinalizações 
com orientações sobre o novo acesso 
ao acervo, que será realizado por apli-
cativo de celular ou tablet. Também 
será possível fazer solicitações de 
empréstimo via e-mail.

UTILIZAÇÃO DE LIVROS
Foram retirados os livros e revistas que 
ficavam à disposição dos associados, 
que agora deverão ser retirados no 
atendimento. Depois de utilizados, 
esses materiais serão deixados em 
quarentena. O Clube segue as orienta-
ções oficiais para quarentena de livros, 
de no mínimo 10 e no máximo 14 dias.



foto: RicaRdo Bufolin
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ELEIÇÃO 
ECP 2020

As votações para 
conselheiros do Clube 
já têm data definida

Os associados irão às urnas eletrônicas 
do Clube nos dias 7 e 8 de novembro, 
no Salão de Festas, para a eleição que 
renova um terço dos membros do Con-
selho Deliberativo, órgão responsável 
por decisões que definem as regras de 
funcionamento do ECP.

Os conselheiros são eleitos para 
mandatos de seis anos, e a cada dois 
anos uma parte do grupo é renovada 
por votação. O evento democrático, 
que seria realizado em maio, foi adiado 
devido ao cenário excepcional decor-
rente da pandemia.

Na votação, eleitores e mesários 
contarão com medidas sanitárias, ga-
rantindo a saúde dos associados e 
atendendo aos requisitos de segurança 
e cuidados aplicáveis para eventos 
desse porte. Aferição de temperatura, 
disponibilização de dispensers de álcool 
70%, uso de máscaras ou face shield e 
distanciamento de 1,5 m estão entre as 

medidas. Haverá, ainda, tapete saniti-
zante para higienização dos calçados.

A preparação do Salão de Festas e 
do entorno, a logística de acesso, os 
fluxos e procedimentos internos serão 
cuidadosamente desenhados para as-
segurar o distanciamento social, evitar 
aglomerações e manter as cabines e o 
local constantemente higienizados. 

Na área de votação, de 1.729 m², a ca-
pacidade máxima de ocupação será de 
120 pessoas (1 pessoas por 14,4 m²). Já 
no mezanino, de 1.184 m², poderão entrar 
até 70 pessoas (1 pessoa por 16,9 m²). 

É importante observar as recomenda-
ções, como evitar portar objetos não es-
senciais, como bolsas, mochilas e blusas, 
e se possível levar a própria caneta para 
assinatura e guarda-chuva em caso de 
instabilidade climática. Acompanhantes 
são permitidos apenas para pessoas com 
necessidades especiais. 

RESPEITO ÀS 
DIFERENÇAS 
E COMBATE À 
DISCRIMINAÇÃO

ECP cria grupo de associados, 
atletas e funcionários para 
ampliar as políticas de inclusão 
e diversidade dentro do Clube

LEIA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO E ORIENTAÇÕES GERAIS →

http://www.conselhoecp.org.br/conselho/eleicoes_2020.html
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"Conviver com diferentes culturas  
e trajetórias de vida é uma forma  
de ampliar o conhecimento. A nossa missão é 
criar um ambiente cada vez mais favorável para 
associados, atletas, funcionários e colaboradores" Receber e avaliar as informa-

ções relativas ao ambiente 
de inclusão e diversidade 
do Clube.

Planejar ações afirmativas 
para promover a evolução 
do ambiente de inclusão 
e diversidade.

Definir o calendário de 
eventos e campanhas internas, 
para funcionários, atletas 
e associados.

Definir as políticas internas 
para seleção, avaliação e 
promoção de funcionários e 
atletas, bem como garantir que 
sejam livres de vieses.

Receber e deliberar sobre 
denúncias apuradas e pro-
cedentes, estabelecendo as 
medidas a serem aplicadas, 
como ajustes em processos, 
ajustes em condutas ou 
demissão/desligamento de fun-
cionários, atletas e associados. 

O COMITÊ E SUAS 
ATRIBUIÇÕES O projeto, que reflete o cuidado do ECP 

em prover um espaço inclusivo, faz parte 
de um programa que já conta com o 
Pinheiros Inclui e o Linha Ética.

SAIBA MAIS

LINHA ÉTICA
Com um ano de funcionamento, o Linha 
Ética é primordial para a construção e 
implementação de novas políticas para 
pautar a conduta dos dirigentes, empre-
gados, terceiros e parceiros de negócio, 
evidenciando o compromisso do ECP 
com a disseminação de boas práticas 
de gestão e a constante promoção de 
um ambiente corporativo transparente 
e ético.

PINHEIROS INCLUI
O programa de diversidade e inclusão 
tem como principal missão levar conheci-
mento, dados estatísticos e diálogo sobre 
esses dois temas para associados, atletas 
e funcionários. Assim, é possível tornar o 
Clube um espaço cada vez mais plural e 
democrático, respeitando pessoas com 
diferentes trajetórias – etnia, gênero e 
opinião, entre outros. 

m ano após o lançamento do 
Pinheiros Inclui, programa que 
busca garantir que todos os 
funcionários tenham oportuni-

dades iguais, o Esporte Clube Pinheiros 
propõe um olhar ainda mais amplo para as 
questões sociais com a criação do Comitê 
de Inclusão e Diversidade.

O grupo, formado por nove membros 
(três associados, três funcionários e três 
atletas), será oficializado em novembro 
e terá a missão de colocar em prática 
ações e debates sobre temas como 
raça, etnia, gênero, gerações e pessoas 
com deficiência.

A ideia de unir os três públicos que 
fazem parte do dia a dia do Clube surge 
da intenção de ampliar as pautas e ações 
e formar um grupo representativo e inde-
pendente, garantindo assim os direitos 
de cada pessoa, seja qual for sua classe 
social ou etnia.

Com um orçamento específico, o 
Comitê contará com uma equipe funcional 

e uma assessoria técnica especializada. 
Juntos, os membros vão direcionar as 
estratégias e construir ações que contri-
buam para um ambiente cada vez mais 
plural e inclusivo, sem qualquer tipo 
de discriminação.

“Às vezes, reproduzimos com-
portamentos preconceituosos por 
falta de conhecimento. Por isso, 
enxergamos a criação do Comitê de 
Inclusão e Diversidade pinheirense 
como uma oportunidade de discutir e 
educar. A informação é fundamental para 
promover uma boa convivência e criar 
uma rica troca de experiências”, revela a 
gerente geral Yara Mansur. 

Durante a primeira reunião, os mem-
bros do Comitê conversaram sobre a 
criação do grupo, sua relação com os 
assuntos debatidos e definiram os pri-
meiros temas de trabalho. Uma das 
primeiras ações do Comitê de Inclusão e 
Diversidade será estruturar a campanha 
Tolerância Zero.  

U

Ivan Castaldi Filho
Presidente
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FISIOTERAPIA 
COM NOVIDADES

Clube oferece 
recuperação pós-treino 
com equipamentos 
de última geração

COMO FUNCIONA?
Utilizando equipamentos de última geração, 
o Recovery possibilita que a recuperação 
aconteça de forma completa, eficiente e 20% 
mais rápida, em comparação com outras 
maneiras de aplicação de crioterapia. Além 
disso, ajuda a diminuir dores e edemas e pode 
ser utilizado em lesões musculoesqueléticas 
e em pós-operatórios.

O equipamento tem aplicação simples, 
confortável e indolor. São colocados wraps 
(dispositivo para tornozelos, quadris, joe-
lhos e ombros) no local a ser tratado, e o 
equipamento transfere pressão e frio para o 
paciente de maneira gradual e efetiva. Dessa 
forma, promove dois grandes efeitos tera-
pêuticos: a diminuição da temperatura e a 
redução dos processos inflamatórios, graças 
ao mecanismo de compressão sobre os 
tecidos, que estimula a drenagem linfática  
e melhora a circulação de fluidos corporais.

fotos: joão Raposo

Realizar atividade f ísica diariamente com 
o objetivo de ter um bom desempenho em 
disputas requer treinos intensos e de longa 
duração. Esse conjunto de exercícios causa 
quebra de fibras musculares e um processo 
inflamatório, o que pode ocasionar dores.

Para agilizar a recuperação muscular e 
prevenir lesões após exercícios sequenciais, 
existem técnicas e equipamentos de fisio-
terapia. Entre os diversos tratamentos para 
deixar os competidores aptos para os treinos 
diários está o Recovery, ou, em português, 
recuperação pós-treino, técnica que passou a 
ser oferecida no ECP.

O serviço é recomendado para o público 
adulto praticante de atividade f ísica e 
pacientes que estejam em tratamento de dis-
funções ortopédicas e traumáticas, como 
dor articular ou muscular e processos infla-
matórios relacionados a traumas e cirurgias 
recentes, e deve ser indicado e executado por 
um profissional da área.

AGENDE UMA SESSÃO
Escolha um horário de segunda  
a sexta, 8h30 às 19h, nos telefones 
3598-9775 e 3598-9776
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Onde encontrar: 
Piscina Lanchonete
Quando: segunda a 
sexta, 12 às 15h
Preço: R$ 19,50

P
R
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O

 D
O  M Ê S   •  P
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T
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 DO MÊS  
• 

Conheça as opções executivas, 
criadas pela chef Matilde Cabral e 
servidas na Piscina Lanchonete.

FEIJOADA 
O tradicional prato brasileiro 
é destaque no almoço de 
quarta e sábado no restau-
rante Ponto. A feijoada ganha 
o tempero do chef Edivaldo 
Souza, que oferece a versão 
completa (carne seca, lombo 
suíno, costelinha suína, 
linguiça calabresa, rabo suíno, 
paio, orelha suína e chispe) e 
serve como acompanhamento 
arroz branco, farofa de alho, 
couve à mineira, bisteca suína 
grelhada, linguiça toscana, 
torresmo e laranja.

Onde encontrar: Ponto
Quando: quarta e sábado, 12 às 16h
Preço: R$ 68

MENU EXECUTIVO

fotos: HEnRiQuE pERón

ALMOÇO NO CLUBE
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Segunda

Filé de frango
Acompanha: arroz com 
castanha de xerém e 
julienne de legumes 
na manteiga

Terça

Bife a cavalo
Acompanha: arroz, feijão 
e batatas fritas

Sexta

Pescada amarela 
portuguesa
Acompanha: arroz, batata, 
ovo, azeitona, pimentões 
variados e tomate

Quarta

Picadinho carioca feito 
com filé mignon
Acompanha: arroz, feijão, 
farofa, ovo e banana 
empanada

Quinta

Frango à parmegiana
Acompanha: arroz branco 
e batatas fritas

SALTIMBOCCA

Onde encontrar: Ponto
Quando: outubro
Preço: R$ 60

Um dos pratos mais tradicionais do mundo estará 
no menu do Ponto em outubro. Para receber 
os associados, a cozinheira Gilvania Soares 
apresenta um clássico da cozinha italiana: filé 
mignon saltimbocca com presunto de Parma e 
sálvia guarnecido de risoto ao funghi.
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VETERANOS

 Quintas-feiras
 10h30 às 11h30
 Plataforma: Zoom 

Os associados têm a orientação de 
um profissional para uma caminhada 
moderada, melhorando o condiciona-
mento, a respiração e o equilíbrio.

Atividade gratuita.
 Terças-feiras
 10h30 às 11h30
 Salão de Festas 

Com muita dança e movimento, 
a atividade promove bem-estar e 
uma vida mais saudável. Os ritmos 
dançantes do momento fazem o fundo 
musical dos encontros, que se tornam 
ainda mais divertidos.

Atividade gratuita.

 Terças-feiras
 14h30 às 16h
 Salão de Festas Infantil

A dança junta movimentos simples com músicas folclóricas 
ritmadas. O pessoal da terceira idade pode praticar sentando ou de 
pé, de forma rápida ou lenta, usando acessórios, em círculos. O mais 
importante é se divertir e trabalhar o corpo  
e a mente.
 
Valor: R$77

Locais e horários sujeitos a alterações conforme a quantidade de inscritos nas turmas.

Algumas atividades voltaram a ser presenciais. 
Conheça e participe!

CINE 
CLUBE 
EM 
CASA

VÍDEO DO MEDIADOR LUCIANO RAMOS
 23 de outubro 

Sexta
 19h
 Facebook: @ecpinheiros

Essa comédia argentina se passa no período do corralito, como ficou 
conhecido o inesperado bloqueio das contas bancárias da população, 
nos anos 2000. Em uma cidade distante na província de Buenos Aires, 
um grupo de moradores decide recuperar o dinheiro que foi roubado e 
arquiteta um plano infalível. Com Ricardo Darín no elenco, a produção 
cinematográfica trata com humor de um período de crise econômica.

DRAMA, AVENTURA, 
COMÉDIA/ARGENTINA, 
ESPANHA/2019/1H56
12 ANOS
★ Direção: Sebastián 

Borensztein
★ Com Ricardo Darín, Luis 

Brandoni e Chino Darín
 Disponível: Now e 

GooglePlay 

O filme do mês continua sendo debatido virtualmente. O mediador do encontro, 
Luciano Ramos, grava um vídeo com comentários sobre a produção cinematográfica, 
que é disponibilizado aos participantes nas redes sociais do Clube. A partir disso, 
os associados podem enviar questões que inspiram o próximo vídeo. Em outubro, o 
filme é A Odisseia dos Tontos, com direção de Sebastián Borensztein.

fo
to

: d
iV

ul
G

aç
ão

A Odisseia 
dos Tontos

Envie perguntas ou comentários para o e-mail administracaocultural@ecp.org.br

A Odisseia 
dos Tontos

Movimente-se

Dança
Sênior

Caminhada
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★ Cris Olimpio

★ Duo Dékada

Curta as apresentações 
que já passaram pela live 
pinheirense 

★ André Youssef Trio

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

SHOW NA TELA
As apresentações do Piano’s Bar estão sendo transmitidas ao vivo, pelas redes 
sociais do Clube. Confira a programação de outubro e coloque boa música nas 
suas noites de sábado, em casa.

 10 de outubro

Penha Pinheiro e banda
O repertório da cantora é eclético, e sua voz grave e envol-
vente lembra a escola pop de Ana Carolina, Cássia Eller e 
Zélia Duncan.

PIANO’S BAR

LIVE
 Sábado
 20h
 Instagram e Facebook @ecpinheiros

GRUPO DE ESCRITORES

 17 de outubro 
Sábado

 14h
 Plataforma: Zoom 

 24 de outubro 
Sábado

 14h
 Plataforma: Zoom 

O paciente inglês, de Michael Ondaatje (Companhia 
de Bolso), é o livro a ser debatido no Clube de 
Leitura de outubro. A história revela os caminhos e 
detalhes de quatro vidas capturadas, modificadas 
e inextricavelmente ligadas pelas circunstâncias 
brutais e improváveis da Segunda Guerra Mundial. 
Em 1996, a trama foi levada às telas pelo diretor 
Anthony Minghella e recebeu nove prêmios do 
Oscar, inclusive o de melhor filme.

O grupo se reunirá virtualmente para leitura e 
análise de seus contos baseados em temas pre-
determinados. Para esse encontro, o tema será 

“Efeito cebola”, e os participantes devem desen-
volver textos a partir desse mote.

Os associados interessados em participar das atividades devem enviar um e-mail para administracaocultural@ecp.org.br.

CLUBE DE LEITURA

ATIVIDADES 
LITERÁRIAS

Os eventos de leitura e escrita seguem 
sendo realizados por videoconferência. 
Conheça a programação do mês.

https://www.instagram.com/tv/CExivLXHcSU/
https://www.instagram.com/tv/CEfhrTcn3Ak/
https://www.instagram.com/tv/CD7epHTHaNl/
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As atividades musicais do ECP estão de 
volta ao formato presencial. Confira os 

dias e horários do ensaio e participe.

Se você é músico e gosta 
de cantar, junte-se ao grupo 

que tem como líder o maestro 
Sebastião Bazotti.

Com a regência da 
maestrina Márcia Hentschel, 
os associados soltam a voz 
no ECP.

 BANDA 
 DE JAZZ  CORAL 

 Quartas
 20h30
 Piano's Bar

 Quartas
 20h30
 Sala de Carteado 

e Sala de Conferências

Os pinheirenses apaixonados 
por literatura vão poder voltar a 
emprestar livros da Biblioteca 
do Clube. Enquanto o espaço de 
leitura não é reaberto, é possível 
pegar e devolver exemplares às 
sextas, das 10 às 16h, após realizar 
as seguintes etapas:

 Sextas
 10 às 16h

Quem quiser apenas 
devolver livros pode fazer 
isso nas caixas expressas 

(quick drop) localizadas 
na Portaria Principal, na 

Portaria do Tênis e na Sala 
e Segurança Operacional 

(estacionamento Tucumã).

Consultar se os títulos estão dispo-
níveis no site do Clube ou pelos 
telefones 3598-9861 ou 3598-9730, 
de segunda a sexta, 10 às 16h.

Caso os exemplares constem 
como disponíveis, é necessário 
fazer a solicitação pelo e-mail  
reservadelivrosbiblioteca@ecp.org.br, 
informando nome e número de matrícula, 
além do título e autor do livro que deseja pegar 
emprestado. Aguarde a confirmação.

1

2

BIBLIOTECA
EXPRESSA

MÚSICA

MOSTRA ACESC 
DE DANÇAS 
ON-LINE
INSCRIÇÕES
até 16 de outubro
DATA DO EVENTO
1º a 10 de novembro
CONHEÇA O REGULAMENTO

MOSTRA ACESC 
DE TEATRO
INSCRIÇÕES
até 31 de outubro
DATA DO EVENTO
20 a 30 de novembro

PRÊMIO NACIONAL 
DE LITERATURA 
DOS CLUBES

MARATONA 
CULTURAL 
ACESC

MOSTRA ACESC 
DE FOTOGRAFIA 
ON-LINE
INSCRIÇÕES
até 31 de outubro
DATA DO EVENTO
6 a 16 de novembro
CONHEÇA O REGULAMENTO

Realizado em parceria entre 
o sinDi ClUBE, a fEnAClUBEs 
– Confederação Nacional dos 
Clubes e a APl – Academia Paulista 
de Letras, o Prêmio Nacional de 
Literatura dos Clubes 2020 teve 
125 obras enviadas por clubes de 
todo o País.

A seleção dos autores vence-
dores foi realizada pelos membros 
da Academia Paulista de Letras 
– APl, que elaborou um parecer 
sobre os textos.

CONTO
Adrana Mejias Campos Scaff, 
jovem escritora que faz parte do 
Grupo de Escritores do Pinheiros, 
foi classificada em 1º lugar na 
categoria Conto, com o texto 
“Eterno amanhã”.

POESIA
Renata Paccola foi classificada em 
3º lugar na categoria Poesia, com o 
poema “Contrato social”.

SINDI CLUBE

ACESC

mailto:reservadelivrosbiblioteca@ecp.org.br
http://acesc.org.br/wp-content/uploads/2017/09/2020-On-Reg_ACESC-Danca.pdf
http://acesc.org.br/wp-content/uploads/2017/09/2020-On-Reg_ACESC-Fotografia.pdf


agenda64 6565

BALÉ ECP

 › BALLET INFANTIL
Pré-Baby, Baby-Class, Iniciação, Experimental 
e Intermediário Infantil

 › BALLET JUVENIL 
1º ao 8º ano

 › BALLET ADULTO 
Intermediário e Avançado

 › BALLET CLÁSSICO
Movimento Contemporâneo

 › BALLET PILATES
Mais informações no e-mail ballet@ecp.org.br

IDIOMAS  

 › ENGLISH FOR PLEASURE
★ Odila Moraes

O objetivo do curso é desenvolver a fluência oral,  
a compreensão e o vocabulário, por meio da leitura  
e discussão de textos atuais de revistas, jornais e 
short stories. Requisitos: Avaliação presencial, a partir de  
18 anos. Faça uma aula experimental.

 › ESPANHOL
★ Instituto Lenguae

Nesse curso são trabalhadas as habilidades do idioma: 
conversação, escuta, escrita e leitura. Como base, é 
usado o livro Aula Internacional. Requisitos: Avaliação 
on-line, a partir de 16 anos. Faça uma aula experimental.

 › FRANCÊS
★ Fabio Graziano, Ana Paula e Jacy Brasil

O idioma é ensinado por meio de situações de 
comunicação que permitem que os alunos adquiram 
o conhecimento de estruturas linguísticas e 
lexicais. A cultura francesa também faz parte do 
conteúdo das aulas, ampliando a bagagem intercul-
tural dos estudantes. Requisitos: Avaliação on-line, a partir 
de 18 anos. Faça uma aula experimental.

 › ITALIANO
★ Simona Mariotto

O curso conta com gramática e conversação, ensi-
namentos sobre a cultura italiana e atividades em 
grupo, além de incluir o uso de material impresso 
ou audiovisual. As aulas seguem o padrão de níveis 
A1-A2-B1-B2-C1-C2 do Quadro Europeu de Referência, 
internacionalmente reconhecido. O aluno se torna 
apto a prestar exames padrão. 

ARTES

 › AQUARELA
★ Lilian Arbex

A oficina irá proporcionar aos alunos o conhecimento 
da técnica de aquarela como meio de representação 
plástica, a partir do conhecimento de suas proprie-
dades, história, possibilidades pictóricas e técnicas 
de produção artística. Faça uma aula experimental.

 › DESENHO E PINTURA – 1X POR SEMANA
★ Ana Gentil

O objetivo desse curso é despertar, resgatar e/ou 
desenvolver o potencial criativo por meio de exer-
cícios e técnicas, contribuindo para que os alunos 
pensem de forma mais criativa em qualquer atividade 
do dia a dia, seja ela pessoal ou profissional. Faça uma 
aula experimental.

TEATRO

 › TEATRO INFANTIL
★ Edson Gon

O curso tem como objetivo estimular o potencial 
criativo, desenvolver a socialização e habilidades de 
expressão pela manifestação espontânea e prazerosa 
da criança. Faça uma aula experimental.

 › TEATRO INFANTOJUVENIL
★ Maria Siqueira

O projeto tem como objetivo incentivar o contato de 
adolescentes com a arte teatral, por meio da vivência 
do processo de montagem de um espetáculo. Esse 
contato permite não só um maior autoconheci-
mento como a abertura de um caminho válido para a 
formação cultural. Faça uma aula experimental.

DANÇAS

 › DANÇA DE SALÃO
★ Marco Antonio e Ricardo Figueiredo

As danças de salão são consideradas uma forma de 
entretenimento e de integração social, bem como 
uma forma de atividade f ísica, e podem ser praticadas 
mesmo sem parceiro. Turmas a partir de  
14 anos. Agende uma avaliação e faça uma aula experimental.

 › DANÇA DE SALÃO
★ Equipe Milena Malzoni Dance Center 

Os alunos aprendem três ritmos: salsa, samba de 
gafieira e forró, com aulas divertidas e descontraídas. 
Agende uma avaliação e faça uma aula experimental.

 › WORLD DANCE
★ Marco Antonio

A dança dinâmica e coreografada trabalha vários 
ritmos, como samba, forró, chá-chá-chá, salsa  
e danças folclóricas de vários países. É uma atividade 
divertida e descontraída, que não exige parceiros  
e pode ser praticada por pessoas de diversas idades. 
Faça uma aula experimental.

 › EXPRESSÃO CORPORAL
★ Luiz Sorrentino

O curso tem como objetico o autoconhecimento 
corporal por meio do relaxamento e do alonga-
mento. Os alunos desenvolvem a percepção de 
deslocamento e a contagem musical ao trabalhar 
diversos ritmos de dança. Faça uma aula experimental.

 › DANÇA DO VENTRE
★ Viviane da Costa Thiago

As aulas oferecem conteúdo técnico e coreográfico, 
além da abordagem sobre hábitos e costumes do povo 
árabe, principalmente no que diz respeito à dança 
folclórica. Trabalhando sempre os três pilares: técnica, 
musicalidade e bem-estar. Faça uma aula experimental.

 › JAZZ
★ Equipe Paula Castro

A atividade desenvolve o equilíbrio corporal, a postura 
e a coordenação. Como todo exercício aeróbico, ativa 
a circulação, aumenta a resistência f ísica e propor-
ciona maior agilidade. Agende uma avaliação e faça uma 
aula experimental.

MÚSICA

 › TECLADO
★ Vivian Aguiar

O curso trata dos diversos tipos de teclado, da 
utilização de nomenclaturas e das funções do 
instrumento. A leitura e prática musical com par-
tituras convencionais também serão ensinadas 
nas aulas, com metodologia desenvolvida pela 
própria professora.

 › PIANO
★ Vivian Aguiar

Nas aulas, os alunos vão aprender sobre os diversos 
tipos de piano, a utilização de nomenclaturas e as 
funções do instrumento. Haverá também leitura e 
prática musical com partituras convencionais e meto-
dologia desenvolvida pela professora.

 › MUSICALIZAÇÃO DA CRIANÇA
★ Vivian Aguiar e Daise Aguiar

O curso proporciona ao bebê estímulos senso-
riais, visuais e auditivos, e ensina a utilização de 
instrumentos musicais para favorecer a coorde-
nação motora.

→ CONFIRA DATAS, LOCAIS E VALORES NO SITE DO CLUBE 

Cursos
As aulas dos cursos do ECP voltaram a 
ser presenciais. Descubra qual tem mais 
a ver com seu objetivo e inscreva-se.

 › SAPATEADO
★ Ballet Paula Castro

Esse ritmo dançante, em que os pés se tornam prota-
gonistas, desenvolve a musicalidade, a flexibilidade e 
a coordenação motora, além de melhorar a postura e 
ser uma ótima maneira de queimar calorias. Faça uma 
aula experimental.
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DESTAQUE NA FORMAÇÃO OLÍMPICA DO 
BRASIL, o Esporte Clube Pinheiros é também um dos 
precursores na criação de projetos incentivados via Lei 
Federal de Incentivo ao Esporte (liE). Desde sua criação, 
em dezembro de 2006, o Clube já teve mais de R$ 114 
milhões captados.

A Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Lei n° 11.438/06 e 
Decreto n° 6.180/07) estabelece que possam ser deduzidos 
do imposto de renda os valores devidos, para patrocínio 
ou doação, para o apoio direto a projetos desportivos e 
paradesportivos previamente aprovados pela Secretaria 
Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.

Muitas empresas e marcas têm enxergado a oportuni-
dade de diversificar seu investimento em publicidade, no 
caso dos aportes que são realizados em forma de patro-
cínio, ou até mesmo de contribuir com uma boa causa, no 
caso dos que são feitos em caráter de doação, além da 
dedução no imposto de renda. Mas você sabia que a liE não 
se resume a empresas e que pessoas f ísicas também podem 
ser incentivadoras do esporte?

COMO TORNAR-SE UM 
INCENTIVADOR
Uma das vantagens de optar por contribuir 
com um projeto incentivado é que é possível 
saber exatamente onde o seu dinheiro será 
investido. No caso dos parceiros do Clube, é 
possível inclusive acompanhar de perto de que 
forma o dinheiro está sendo utilizado, e cada 
contribuição com um dos projetos significa um 
grande passo para o desenvolvimento do esporte 
no ECP e no País.

PROJETOS 
PINHEIRENSES
Nos dias 5 e 17 de agosto foi publicada no 
Diário Oficial da União – DOU a autorização para 
captação de recursos dos quatro projetos que 
o ECP possui. O objetivo principal é, através 
dos valores arrecadados, oferecer aos atletas 
melhores condições para treinamentos e viabi-
lizar sua participação nas principais competições 
nacionais e internacionais. Os recursos obtidos 
pela liE são utilizados principalmente para a 
manutenção da equipe técnica e multidisciplinar 
de alto rendimento e o pagamento de bolsa 
auxílio aos atletas.

ecP Formação de aTLeTas: desTinado a 200 
aTLeTas, em 12 modaLidades
Valor aprovado para captação: R$ 3.000.000,00
Período de execução previsto: De março/2021 
até fevereiro/2022
Dados bancários: Banco do Brasil 
Agência: 3336-7 / Conta captação: 7120-x

ecP oLímPicos aQUáTicos: desTinado a 100 
aTLeTas, em 3 modaLidades aQUáTicas
Valor aprovado para captação: R$ 2.100.000,00
Período de execução previsto: De março/2021 
até fevereiro/2022
Dados bancários: Banco do Brasil 
Agência: 3336-7 / Conta captação: 7118-8

ecP oLímPicos TerresTres: desTinado a 100 
aTLeTas, em 8 modaLidades TerresTres 
Valor aprovado para captação: R$ 3.000.000,00
Período de execução previsto: De março/2021 
até fevereiro/2022
Dados bancários: Banco do Brasil 
Agência: 3336-7 / Conta captação: 7119-6

ecP coLeTiVos: desTinado a 90 aTLeTas, em 
3 modaLidades coLeTiVas
Valor aprovado para captação: R$ 3.000.000,00
Período de execução previsto: De março/2021 
até fevereiro/2022
Dados bancários: Banco do Brasil 
Agência: 3336-7 / Conta captação: 7117-x

FAÇA 
PARTE DAS 
CONQUISTAS 
ESPORTIVAS 
DO CLUBE
Dedique parte do seu imposto de renda 
aos projetos incentivados pelo ECP

Se você declara o Imposto de Renda pelo modelo completo, pode doar 
até 6% do valor devido até o dia 30/12/2020. Veja o passo a passo:

❶ Calcule 6% sobre o 
imposto de renda devido. 
Utilize o valor da última 
declaração como referência

❹ Entre em contato com 
o departamento de Lei 
de Incentivo do Clube 
para identificação do seu 
depósito, fornecendo os 
seguintes dados: nome 
completo, telefone, CPF, 
e-mail e endereço. Envie um 
e-mail para lie@ecp.org.br

❸ Faça o depósito na conta 
do projeto

❷ Escolha a conta de um 
projeto para doação

❺ Depois de obter o recibo 
comprovando sua doação, 
é só apontar o valor na sua 
próxima declaração de 
imposto de renda

foto: RicaRdo Bufolin
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A Missão Europa reúne todo mundo em um mesmo lugar, 
vivendo a mesma experiência, com a qualidade de treino 
necessária que precisamos para chegar a Tóquio, ter bons 
resultados e atingir nossas metas. O meu foco permanece 
o mesmo, e conviver com as pessoas de que gostamos no 
meio esportivo representa muito. Todo mundo aqui tem o 
mesmo objetivo, e respirar essa energia é uma motivação 
enorme, que eleva o nível do grupo. 

↑ Lucas Carvalho, 
Andressa Fidelis, 
Lorraine Martins e 
Alison dos Santos

Alison do Santos “Piu” 
AtlEtA EsPECiAlistA Em 400m COm BArrEirAs

“

”

MISSÃO 
EUROPA

Atletas do Clube 
com chances 
de participar da 
Olimpíada de 
Tóquio embarcam 
para Portugal

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) 
reuniu os melhores atletas do País para enviar 
ao Rio Maior Sports Centre, local definido 
para a modalidade ficar concentrada em 
Portugal. No total foram 28 convocados, entre 
homens (17) e mulheres (11), metade pinheirenses, 
sendo seis representantes do Clube no feminino 
e oito no masculino, além de um técnico que 
também integrou a comissão.

O Atletismo seguia focado antes da necessi-
dade de interromper as atividades. Os barreiristas 
Alison dos Santos e Gabriel Constantino, por 

DEPOIS DA NATAÇÃO E DO JUDÔ, os pinheirenses do Atletismo 
e da Esgrima integram a Missão Europa. O programa criado pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro (COB) permite que competidores classifi-
cados, ou com potencial para alcançar vagas nos Jogos, retomem os 
treinamentos com segurança.

O primeiro grupo, que contava com 20 atletas do Clube, viajou em 
julho para Portugal. Em setembro, mais 17 representantes do ECP se jun-
taram à delegação, que ficará até dezembro em preparação na Europa.

exemplo, estavam no Centro Olímpico dos 
Estados Unidos, em março, em Chula Vista, na 
Califórnia, e tiveram que retornar ao Brasil por 
causa das restrições impostas pela pandemia.

Um dos mais jovens da equipe, Alison, de 20 
anos, conhecido como Piu, é uma das promessas 
brasileiras para Tóquio, com possibilidade de 
brigar por medalha. Especialista nos 400m com 
barreiras, o pinheirense teve ótimos resultados 
em 2019, como o ouro no Pan-Americano, e foi 
finalista mundial (7º lugar).

ATLETISMO 
50% PINHEIRENSE
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O ECP também passou a contar com repre-
sentantes da Esgrima, que seguiram para uma 
temporada de treinos no Rio Maior Sports 
Centre. A floretista Bia Bulcão, a jovem atleta 
pinheirense Gabriella Viana e o treinador 
Bernardo Schwuchow viajaram para Portugal no 
início de setembro.

ATLETISMO

Treinador
Felipe de Siqueira

Atletas no Feminino
Eliane Martins – salto em distância
Érica Sena – 20km marcha atlética
Franciela Krasucki – 4x100m
Geisa Coutinho – 4x400m misto
Lorraine Martins – 4x100m
Rosangela Santos – 4x100m

Quem também foi destaque sendo campeão 
mundial no ano passado e promete brigar 
por medalhas na próxima Olimpíada é o time 
masculino do revezamento 4x100m rasos. 
Aldemir Gomes, Derick Silva, Jorge Vides, Paulo 
André e Rodrigo Nascimento (ADPA-mA), que têm 
bons tempos individuais, atualmente formam 
um dos mais fortes times de velocistas do 
mundo. Agora os atletas querem aproveitar a 
oportunidade de passar um período treinando em 
conjunto para lapidar detalhes que poderão levar 
a um objetivo que eles não têm medo de revelar: a 
medalha de ouro olímpica.

Paulo André é um dos poucos atletas que 
vinham conseguindo manter a rotina, treinando 
com seu pai, que é também seu técnico, na Vila 
Olímpica de Vila Velha (Es). “Mantive a regulari-
dade nos 10 segundos nos últimos anos e agora 

quero correr várias vezes na casa dos 9. Preciso 
correr isso, mas não adianta correr 9.99. Tem de 
ser mais baixo”, destacou o velocista, que regis-
trou os dois melhores tempos da América do Sul 
nos 100m em 2019 (10.02 em abril, nos Estados 
Unidos; e 10.04 em junho, em Portugal).

O técnico Felipe de Siqueira também reforça 
o lado positivo do fato de o COB ter escolhido 
Portugal para o camping. “Já viemos para cá em 
outros momentos. Gostamos muito do clima e 
da estrutura. Aqui em Rio Maior temos tranquili-
dade para trabalhar. Não tinha tido contato com 
o grupo ainda este ano, e era importante reunir o 
time. O meu pessoal (Jorge Vides, Derick Souza, 
Lorraine Martins e Andressa Fidelis) entrou numa 
pista pela primeira vez nesse ‘pós-pandemia’ aqui 
em Portugal”, finaliza Felipe.

ESGRIMA

CONFIRA A LISTA DOS 
PINHEIRENSES CONVOCADOS

↑ Almir, Rodrigo, Jorge, 
Paulo André e Derick

↑ Bia Bulcão

Consegui manter um bom 
condicionamento físico 
e fiz um trabalho especí-
fico. Minha expectativa 
agora é voltar ao ritmo de 
jogo, retomando a parte 
técnica e específica. 
Acredito que em dois 
meses, com o volume de 
treinamentos e combates, 
estarei pronta para 
as competições.

Bia Bulcão
EsgrimistA mEDAlhA DE BrOnzE 
nOs jOgOs PAn-AmEriCAnOs DE 2019

“

”

Atletas no Masculino
Aldemir Gomes Júnior – 200m
Alison Santos – 400m com barreiras
Augusto Dutra – salto com vara
Derick Souza – 4x100m
Gabriel Constantino – 110m com 
barreiras
Jorge Henrique Vides – 4x100m
Mateus Daniel Adão de Sá – salto triplo
Paulo André Camilo de Oliveira – 100m

ESGRIMA

Treinador
Bernardo Schwuchow

Atletas
Bia Bulcão
Gabriella Viana 

fotos: daniEl VaRsano/coB
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PRATA DA CASA
Construindo uma carreira sólida no 
ECP desde a base até chegar à equipe 
principal, a líbero Letícia Hemelly, hoje 
já veterana, defenderá as cores azul 
e preta em mais uma temporada. E, 
para completar a ala mais jovem da 
equipe, o Clube também contará com a 
ponteira Sabrina Groth.

Outras jogadoras mais experientes 
permaneceram com o grupo, como 
a ponteira Priscila Souza e a oposta 
Edinara Brancher.

REFORÇANDO  
DE PONTA A PONTA
Uma das contratações de destaque 
para a temporada é a levantadora 
argentina Yael Castiglione. A jogadora 
defendeu a seleção argentina nos 
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 
em 2016, e tem também em sua 
trajetória passagens por ligas em 
diversos países, como Espanha, Suíça, 
Azerbaijão, França, Romênia e Polônia.

O Pinheiros também contará com 
dois reforços vindos do Sesi Bauru, 
a oposta Kimberlly Brito e a líbero 
Keyla Alves, além da central vinda de 

Com média de idade  
de 24 anos, a equipe 
feminina do ECP inicia  
a nova temporada 2020/21

DEPOIS DE SEIS MESES 
SEM JOGAR UMA PARTIDA 
OFICIAL, a equipe feminina de 
Vôlei do Clube voltou às quadras 
em setembro para disputar o 
Campeonato Paulista, principal 
competição regional do Brasil.    

Com 16 jogadoras no elenco, 
quatro que atuaram pelas equipes 
pinheirenses no ano passado e  
12 reforços, a equipe agora está sob 
nova direção: Reinaldo Bacilieri, 
que exercia a função de auxiliar na 
temporada passada.

técnico
Reinaldo Bacilieri da Silva – 39 anos – ECP

Levantadoras
Ana Cristina – 1m73, 37 anos – último 
clube: São Caetano
Thayane Mascarenhas – 1m78,  
19 anos – último clube: Barueri
Yael Castiglione – 1m85, 34 anos – 
último clube: Valinhos

OpOstas
Edinara Brancher – 1m86, 24 anos – 
último clube: ECP
Kimberlly Brito – 1m91, 20 anos – último 
clube: Sesi Bauru

LíberOs
Keyla Alves – 1m63, 20 anos – último 
clube: Sesi Bauru
Letícia Hemelly – 1m61, 24 anos – 
último clube: ECP

Pontas
Alexia Parizotto Cocco – 1m78, 20 anos 
– último clube: Colégio Martin Luther
Maiara Basso – 1m87, 23 anos – último 
clube: Valinhos    
Natália Monteiro – 1m80, 23 anos – 
último clube: Flamengo
Priscila Souza – 1m80, 32 anos – último 
clube: ECP

Sabrina Groth – 1m79, 20 anos – último 
clube: ECP 
 
centrais
Adriani Vilvert – 1m86, 27 anos – último 
clube: Osasco
Gabriela Martins – 1m84, 23 anos – 
último clube: Kairós (Portugal)
Janaína Vieira – 1m83, 19 anos – último 
clube: Franca 
Nandyala Gama – 1m85, 27 anos – 
último clube: Flamengo

Priscila Souza  
renovou com  
o ECP

Corre legenda

VÔLEI
PINHEIRENSE
RENOVADO 

Franca, Janaína Vieira, todas na faixa 
dos 20 anos. A dupla de ponteira e 
central que defendeu o Flamengo na 
última temporada, Natália Monteiro e 
Nandyala Gama, e a ponteira Maiara 
Basso, que atuou pela equipe de 
Valinhos, também se juntaram ao 
time pinheirense.

Os dois últimos nomes confir-
mados no elenco são a levantadora 
Thayane Mascarenhas e a ponta Alexia 
Parizotto Cocco.

DE OUTRAS TEMPORADAS
Algumas jogadoras terão ainda 
mais facilidade em se ambientar, 
por já terem outras passagens pelo 
Clube. A central Adriani Vilvert, 
que defendeu o Osasco na última 
temporada, foi a que atuou pela equipe 
pinheirense mais recentemente, nas 
temporadas 2015/16 e 2016/17.

Já a levantadora mineira Ana 
Cristina Porto, que é uma das mais 
experientes desse novo elenco, 
defendeu o ECP na temporada 
2005/06, sendo a capitã do time 
que foi vice da Copa São Paulo e do 
Campeonato Paulista de 2005.

No caso da jovem central Gabriela 
Martins, a passagem pelo Clube foi no 
ano de 2015, tendo atuado na base. 
Além do Pinheiros, Gabi jogou em 
outras equipes do interior paulista e 
de Minas Gerais. A atuação em sele-
ções brasileiras das categorias de 
base também lhe rendeu importantes 
títulos. Sua última experiência, no 
entanto, foi em terras portuguesas, 
com ela defendendo o Kairós de 
Portugal, onde foi vice-campeã da 
Copa Portugal.

ELENCO DA TEMPORADA 2020/21
fotos: RicaRdo Bufolin
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Jogadores formados pelo Clube terão 
oportunidade de completar ciclo entre as 
categorias de formação e o time principal

ECP COM O 
TIME MAIS 
JOVEM DA NBB

A TRADIÇÃO PINHEIRENSE 
DE FORMAR ATLETAS DESDE 
AS CATEGORIAS DE BASE com 
o objetivo de prepará-los para o alto 
rendimento será colocada em prática 
de forma mais intensa na temporada 
2020/21 do Basquete masculino. Pelo 
menos dez jogadores da base, com 
média de idade de 19 anos, receberão 
do técnico David Pelosini a oportuni-
dade de se afirmar na modalidade.

“O projeto é a realização de um 
sonho antigo de vários pinhei-
renses. Às vezes o caminho não se 
completa, o jogador não tem opor-
tunidade de ser lançado. Neste ano, 
além da questão financeira, eles che-
garam até aqui por mérito. Ganharam 
três títulos em três campeonatos: 
Brasileiro Interclubes (sub-21), lDB – 
Liga de Desenvolvimento do Basquete 
(sub-20), invictos, e também o 
Paulista”, reforça Pelosini.

Na faixa dos 20 anos, estão confir-
mados na equipe principal Jonas Buffat, 
Jamison Jr, João Marcelo (Mãozinha), 
Maicon Douglas e Daniel Aleixo, além 
de outros ainda mais jovens, como 
Gabriel, Válter, Elvis e Tico. “Será, com 
certeza, o time mais jovem da história 
do nBB”, enaltece Pelosini, que está 
há oito anos no Clube e foi ganhador 
de 17 títulos com equipes de base, 
entre Pinheiros e seleções brasileira 
e paulista.

“Esses atletas aprenderam a vestir 
a camisa do Clube com educação e 
disciplina. Criaram ao longo de anos 
uma identidade com o ECP. Os mais 

ELENCO DO PINHEIROS 2020/21
Thiago Faria, 17 anos – armador
Gabriel Campos, 19 anos – armador
João Marcelo, 20 anos – ala-pivô
Jamison Júnior, 20 anos – ala
Danilo Sena, 21 anos – ala-armador
Jonas Buffat, 20 anos – armador
Guilherme Teichmann, 34 anos – pivô 
Daniel Aleixo, 20 anos – pivô
Maicon Douglas, 20 anos – pivô
Rafael Munford, 22 anos – ala-pivô
Luan Leite, 19 anos – lateral
Elvis Viana Filho, 18 anos – ala-armador
Humberto Gomes, 25 anos – lateral
Valter Maronezi, 19 anos – ala-armador

CONFIRA A AGENDA DE OUTUBRO

ECP X SÃO PAULO F.C.
 4 de outubro 

Domingo, 11h
 Ginásio Poliesportivo 

Henrique Vilaboim

OSASCO/FAE X ECP 
 8 de outubro 

Quinta, 20h
 G.M. Sebastião Rafael 

da Silva (Geodésico) 

CORINTHIANS X ECP  
 15 de outubro 

Quinta, 20h
 Ginásio S.C. Corinthians 

"Wlamir Marques"

ECP X PAULISTANO/
CORPORE
 25 de outubro 

Domingo, 18h 
 Ginásio Poliesportivo 

Henrique Vilaboim

experientes do elenco são Teichmann 
e Humberto, ambos vindos do 
Corinthians”, aponta Pelosini. Antes 
de atuar no Parque São Jorge, o 
ala-armador Humberto jogou seis tem-
poradas na base do Pinheiros.

ALTO RENDIMENTO
O treinador pinheirense ressalta que 
a transição do atleta para o alto rendi-
mento só se torna possível quando se 
trabalha com excelência na formação. 

“Antes do Pinheiros eu nunca havia 
trabalhado com uma estrutura tão orga-
nizada. Com jogadores bem formados, 
aumentam as chances de se alcançar 
metas e resultados projetados”, afirma 
Pelosini, eleito duas vezes melhor 
técnico do Paulista e da lDB. 

Apesar do momento de evolução, 
prevalece a cautela que a situação 
exige, principalmente em relação a 
cobranças inadequadas. “Eles terão a 
oportunidade de jogar em outro nível. 
Agora é hora de amadurecer e demons-
trar coragem, transformar o potencial 
em talento. lDB e nBB são completa-
mente diferentes. Será uma temporada 
de aprendizado. Estamos todos ali-
nhados e conscientes: diretoria, 
comissão técnica e atletas”, ratifica o 
treinador pinheirense. 

ESTADUAL 2020
O Clube estreia no Paulista, primeiro 
campeonato da temporada, em 4 de 
outubro, domingo, às 11h, contra o 
São Paulo no Poliesportivo Henrique 
Villaboim.      

fotos: diVulGação
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RETOMADA
Seguindo os protocolos de higiene e segurança, os atletas 
e a equipe técnica do competitivo infantojuvenil voltaram 
aos treinos nas quadras do ECP, em agosto. No mesmo mês, 
a Federação Paulista de Tênis promoveu dois eventos que 
contaram com a participação dos atletas do Clube: torneios 
do Hotel Rancho Silvestre em Embu das Artes e na academia 
Slice Tennis em Alphaville. O pinheirense Pedro Romano 
França conseguiu o primeiro título da categoria. Confira a 
participação dos tenistas do ECP.

TORNEIOS DA FPT
Nese Open Slice Tennis / Academia Slice Tennis / 
Alphaville – Tamboré 
Pedro Romano França, vice de simples, 1M1

TORNEIOS DA FPT – ADULTO
Nese Open Slice Tennis / Academia Slice Tennis / 
Alphaville – Tamboré 
Paulo Augusto Freitas Pinto, campeão de simples, 4M2
Paulo Henrique Forte Curi, vice de simples, 5M1
Rogerio Curi, vice de simples, 2M3

ATLETAS DAS AMÉRICAS
O pinheirense Fernando Saraiva Reis foi nomeado, em 
setembro, representante dos atletas de Levantamento de Peso 
Olímpico das Américas. O anúncio foi realizado pela Federação 
Internacional de Halterofilismo (iWf).

A Comissão de Atletas será presidida por Sarah Davies, 
da Grã-Bretanha, e é composta por cinco homens e cinco 
mulheres, com plenos direitos de voto. Um homem e uma 
mulher foram selecionados em cada continente para garantir 
uma representação global.

À esquerda, Pedro Romano França

À direita, Paulo Augusto Freitas Pinto

Fernando Saraiva Reis o novo representante dos atletas 
de Levantamento de Peso Olímpico das Américas 

Tênis

Levantamento 
de Peso 
Olímpico
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COMPRO

Joias, prata de lei e obras de arte 
em geral.
Pago em dinheiro.
Organizo venda “família vende tudo”  
e avalio espólios.
Sandra (associada)
sandrabighetti@gmail.com
Cel./WhatsApp: 98743-0001

IMPONENTE – RUA HORÁCIO LAFE 
340 m²

4 suítes – 5 vagas + vagas p/ visitantes
Andar alto com terração e uma 
vista ESPETACULAR!
Prédio com recuo, área verde e fitness
Ótima oportunidade!!! Fotos: 73088
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: 98174-5675 – CRECI 75133

VENDO CARRO

BMW 535iA M Sport 3.0 24V 306cv 
Bi-Turbo
Cor Cinza com Interior Bege – Blindado
Único dono – Ano Modelo 2016
41.000 Km – Rodízio terça-feira
Veículo em perfeito estado
R$ 175.000,00
Telefone para contato: 98970-8490
Juan Gaona

WALKING DISTANCE DO CLUBE 
PINHEIROS

Que tal realizar o sonho de morar ou 
trabalhar ao lado do Clube Pinheiros?
Atendimento personalizado, sempre por 
especialista na região.
Faça o melhor negócio com Tucumã SP 
Imóveis – Creci 33122 J
Todos os tamanhos e preços, 
consulte-nos.
www.tucumaspimoveis.com.br
Beatriz – Veterana – Creci 88843
WhatsApp: 99440-2269

ELIANE OPEN HOUSE

Rapidez e segurança na venda de seus 
pertences: móveis antigos, quadros, 
prataria, louças inglesas, francesas e 
nacionais. Biscuits, cristais, toalhas 
ilha da madeira (banquete e chá), joias, 
lustres, faqueiros de prata e inox.  
Enfim, tudo de casa. Pag. à vista.  
Eliane (associada veterana)
Tels.: 3082-4161/99109-8903

AULAS ON-LINE DE VIOLÃO E/OU 
UKULELE

Não adie mais a decisão de tocar um 
instrumento! 
Repertório, teorias e técnicas em geral
Professora: Monica Parmigiani 
(associada)
Acesse o canal no YouTube: Monica 
Parmigiani – Um jeito de tocar 
WhatsApp/Cel: 98846-5924
professoramon2020@gmail.com
Valor: R$ 60,00/aula 

CONDOMÍNIO MAIS DESEJADO  
NO JD EUROPA

450 m² úteis, junto ao Shopping Iguatemi, 
ECP, Hebraica
3 suítes, terraço com vista p/ área verde, 
3 vagas + vis.,
Segurança total, lazer completo. Fotos 
73757
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br 
Tony: 98174-5675 – CRECI 75133

CONSULTÓRIOS JARDIM EUROPA

Próximo ao ECP, salas para locação a
profissionais de saúde (médicos, 
nutricionistas, fisioterapeutas, 
psicólogas e fonoaudiólogas).
Serviços de secretária, limpeza, internet 
e coleta de resíduos de saúde.
Disponível por períodos, de segunda a 
sexta, manhã e tarde.
Tratar com Luiz: 99222-8876

GRUPO DE ESTUDOS ON-LINE

Tema: Como melhorar a percepção do 
pensar e sentir no dia a dia. 
Seiji/Sylvia/Cuidadores do Ser
Entre em contato que enviaremos o texto 
com o tema e o link.
25/10, domingo, 10h30 às 12h 
Contribuição voluntária
Sylvia (associada)
Cel./WhatsApp: 94733-1318 
E-mail: sylvia@reconheser.com.br
www.reconheser.com.br 

COMPRO

Antiguidades, pratas de lei, relógios de 
parede, móveis de jacarandá, lustres de 
cristal, muranos, estátuas de marfim e 
de bronze, brinquedos antigos, faqueiros 
e cristais.
Nelson Cardoso
Tels.: 99666-2483/3104-5225
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MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS 
EXERCÍCIO 2020

SALDO INICIAL CONTÁBIL ENTRADAS SAÍDAS SALDO CONTÁBIL ATUAL 

FUNDO DE EMERGÊNCIA
 Mês  4.381  -   

 Acumulado  3.384.027  57.947  -    3.441.974 

FUNDO DE INVESTIMENTOS

 Disponibilidade  32.454.235  35.005.780 

 Adiant.fornec.  79.820  1.493.920 

 Tx transf/edital  10.538.164  3.670.239 

 Mês  1.300.223  1.031.318 

 Acumulado  43.072.219  7.045.434  9.947.714  40.169.939 

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE
 Mês  9.300.673  697.405 

 Acumulado  15.716.936  9.780.966  3.878.867  21.619.036 

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

RECEITAS DESPESAS RESULTADO

ACUMULADO ATÉ O MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

DIRETORIAS  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

ADMINISTRATIVA  2.410.980  846.731  (1.564.249)  13.430.438  13.423.368  7.070  (11.019.458)  (12.576.637)  (1.557.179)

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  -    -    -    4.999.360  3.671.752  1.327.608  (4.999.360)  (3.671.752)  1.327.608 

COMUNICAÇÃO  241.333  61.096  (180.237)  2.044.465  1.377.446  667.018  (1.803.132)  (1.316.350)  486.781 

CONSELHOS  -    612  612  1.206.071  538.419  667.651  (1.206.071)  (537.807)  668.263 

CULTURAL  5.123.740  3.691.480  (1.432.260)  5.984.590  4.320.714  1.663.876  (860.850)  (629.234)  231.616 

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS  4.859.212  2.432.236  (2.426.977)  8.166.801  5.762.453  2.404.347  (3.307.588)  (3.330.218)  (22.629)

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO  2.040.717  670.043  (1.370.674)  22.990.944  17.131.871  5.859.073  (20.950.226)  (16.461.828)  4.488.398 

FINANCEIRA  782.800  407.665  (375.135)  6.776.433  4.975.911  1.800.522  (5.993.633)  (4.568.246)  1.425.387 

GOVERNANÇA E COMPLIANCE  -    -    -    644.660  287.950  356.710  (644.660)  (287.950)  356.710 

JURÍDICA  -    30.945  30.945  3.366.622  3.182.235  184.387  (3.366.622)  (3.151.290)  215.333 

MARKETING  -    839.437  839.437  1.066.745  649.729  417.016  (1.066.745)  189.708  1.256.453 

OPERAÇÕES  4.614.833  1.637.553  (2.977.281)  26.562.833  21.964.080  4.598.753  (21.948.000)  (20.326.528)  1.621.472 

PATRIMÔNIO  -    -    -    11.975.083  8.640.345  3.334.739  (11.975.083)  (8.640.345)  3.334.739 

PRESIDÊNCIA  100.541.022  92.257.348  (8.283.674)  3.243.426  2.612.536  630.889  97.297.596  89.644.812  (7.652.784)

RELAÇÕES ESPORTIVAS  7.938.089  3.932.245  (4.005.843)  5.931.669  3.746.680  2.184.989  2.006.420  185.565  (1.820.854)

SOCIAL  3.686.674  890.115  (2.796.560)  5.897.242  2.474.890  3.422.352  (2.210.568)  (1.584.775)  625.793 

SUPRIMENTOS  -    -    -    2.730.860  2.200.213  530.647  (2.730.860)  (2.200.213)  530.647 

RESTAURANTES  29.245.816  9.110.577  (20.135.240)  33.290.776  18.149.353  15.141.422  (4.044.959)  (9.038.777)  (4.993.818)

 TOTAIS  161.485.217  116.808.081  (44.677.136)  160.309.018  115.112.363  45.196.655  1.176.199  1.695.718  519.519 

INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO – POSIÇÃO AGOSTO 2020   (valores em reais)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2020

INFORME DO MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

 ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

CUSTEIO

Receitas  16.697.889  14.107.777  (2.590.112)  132.239.401  107.697.505  (24.541.897)

Despesas  15.252.443  12.275.178  2.977.265  127.018.243  96.963.009  30.055.233 

Resultado  1.445.446  1.832.599  387.153  5.221.158  10.734.495  5.513.337 

RESTAURANTES

Receitas  3.370.235  842.495  (2.527.740)  29.245.816  9.110.577  (20.135.240)

Despesas  4.021.415  1.715.779  2.305.636  33.290.776  18.149.353  15.141.422 

Resultado  (651.180)  (873.284)  (222.104)  (4.044.959)  (9.038.777)  (4.993.818)

RESULTADO OPERACIONAL 
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Receitas  20.068.124  14.950.272  (5.117.852)  161.485.217  116.808.081  (44.677.136)

Despesas  19.273.858  13.990.957  5.282.902  160.309.018  115.112.363  45.196.655 

Resultado  794.266  959.315  165.050  1.176.199  1.695.718  519.519 

http://www.cheznousimoveis.com.br
http://www.tucumaspimoveis.com.br
https://www.youtube.com/channel/UC7NGc4T88gWXCPHQsYLwlBg
https://www.youtube.com/channel/UC7NGc4T88gWXCPHQsYLwlBg
http://www.cheznousimoveis.com.br
http://www.reconheser.com.br
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POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 AGOSTO/2020

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2019 AGOSTO/2020 AGOSTO/2019 AGO./20 - AGO./19

1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE 59.425.769 74.240.621 58.529.691 15.710.930

2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA 51.619.897 66.726.901 44.485.369 22.241.532

2.1 - Fundo de Emergência 3.384.027 3.441.974 3.336.802 105.172

2.2 - Fundo Especial - Investimento 32.454.235 35.005.780 25.519.196 9.486.584

2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) 15.716.936 21.619.036 11.359.914 10.259.122

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados) 64.699 366.449 29.245 337.204

2.5 - 13º Salário a Desembolsar - 3.847.837 4.240.212  (392.375)

2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020 - 721.959 721.959

2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020 - 1.723.866 1.723.866

3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2) 7.805.872 7.513.720 14.044.322  (6.530.602)

4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL 7.805.872 7.513.720 14.044.322  (6.530.602)

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa 7.537.519 8.100.000 11.100.000  (3.000.000)

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes 268.353  (586.280) 2.944.322  (3.530.602)

5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE 10.384.848 17.345.879 17.796.563  (450.684)

5.1 - Exercício Seguinte 10.384.848 52.549 342.581  (290.032)

5.2 - Exercício Corrente - Meses Seguintes 17.293.330 17.453.982  (160.652)

6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)  (2.578.976)  (9.832.159)  (3.752.241)  (6.079.918)

7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES  (8.340.201) 1.695.718  (2.502.107) 4.197.825

(4.2) Saldo Capital de Giro Operacional: Saldo das Disponibilidades (Caixa, Bancos e Aplicações) após deduzidos os Fundos de Emergência, Especial (Investimento) e 
Recomposição do Déficit de Caixa, Outros Adiantamentos - Não Associados e o Saldo do Orçamento LIE, apurado pelo Regime de Caixa.

(5.1) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Seguinte, ou seja:
recebimento em 2019 relativo a receita de 2020, e recebimento em 2020 relativo à receita de 2021.

(5.2) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Corrente - Meses Seguintes dentro do próprio Exercício.

( 6 ) Indicador do valor necessário para a recomposição final dos Recebimentos Antecipados de Associados (item 5.1 e 5.2) frente ao seu equivalente de Caixa no 
Disponível (item 4.). 
Necessidade de Recomposição do Capital de Giro Operacional apurada pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo constituída em 2014.

( 7 ) Resultado Operacional Real do Orçamento Corrente - Custeio e Restaurantes, apurado pelo Regime de Competência.

INDICADORES DE DESEMPENHO

CRITÉRIO: CONTÁBIL DEZEMBRO/2019 AGOSTO/2020 AGOSTO/2019 AGO./20 - AGO./19

8. Ativo Circulante 77.233.041 88.341.073 76.743.887  11.597.186 

9. Passivo Circulante 54.235.076 66.808.637 54.109.127  (12.699.510)

10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9 1,42 1,32 1,42 -0,10

11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9 22.997.965 21.532.436 22.634.760  (1.102.324)

(11) Valor de Recomposição do Capital de Giro equivalente ao Índice de Liquidez Corrente = 1,0

DIRETOR DE ÁREA FINANCEIRA Antonio Augusto B. Carvalho 

GERENTE FINANCEIRO Eduardo J N Coutinho / CRC 1SP 224.430/O-6 

CONTADOR José Alberto Pires Silva / CRC 1SP 218.338/O-3

MAIS INFORMAÇÃO NA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 

TEL.: 3598-9500

DÉBITO AUTOMÁTICO 
Clientes do Bradesco não precisam se preocupar com 
as datas de vencimento nem em ir ao Clube para fazer 
pagamentos. O Banco disponibiliza o sistema de débito 
automático para o pagamento da contribuição social do 
Clube, aluguel de armário e outras taxas, inclusive as de 
renovação automática. 

BOLETO ON-LINE 
O associado pode emitir a segunda via dos boletos bancários 
para todas as taxas e contribuições pelo site do Clube, www.
ecp.org.br, no Portal de Serviços. Ficarão disponíveis os 
boletos com vencimento no mês vigente e os já emitidos 
para os meses futuros. 

FORMAS DE PAGAMENTO 
Caixa Central e posto do Fitness: dinheiro, cartão de débito e 
cheques, desde que não sejam pré-datados ou de terceiros. 
Nos estacionamentos: também aceitam-se o Cartão 
Pinheiros, o Sem Parar e o ConectCar. Nas lanchonetes e 
restaurantes, todas as formas de pagamento. Na sauna e 
departamentos médicos, todas as formas de pagamento, 
com exceção do Cartão Pinheiros. Portal do Clube: 
cartão de débito e crédito (exceto para pagamento da 
contribuição social).

LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS  
Central de Atendimento, mediante pagamento da taxa. 
Vestiários das Piscinas 
Disponíveis no feminino e no masculino. 
Boliche, Bocha e Taqueira (Bilhar) 
Disponíveis nos três locais. 
Vestiários do 3º andar do Centro Esportivo 
Lista de espera no feminino e no masculino.

MENSALIDADE EM ATRASO 
Todos os pagamentos em atraso, de cobranças nas quais 
incidam multa, passam a ser calculados no dia seguinte ao 
vencimento, acrescidos de juros de 0,33% ao dia de atraso 
sobre o valor original, em até 30 dias após o vencimento. Nos 
períodos subsequentes haverá mais a multa de 1% a cada 
30 dias.

DEVOLUÇÕES 
As solicitações de devolução de valores de taxas de 
inscrição nas atividades esportivas, sociais e culturais 
devem ser realizadas até 15 dias após a inscrição ou início 
da atividade para devolução integral do valor. Após 15 dias 
da data da inscrição ou início da atividade com atestado 
médico que indique a impossibilidade da prática esportiva, 
social ou cultural, a devolução será o valor integral, 
calculado pro rata dia da data da solicitação até a data de 
término da atividade. Após 15 dias da data de inscrição da 
atividade sem atestado médico, a devolução será 70% do 
valor integral, calculado pro rata dia da data da solicitação 
até a data de término da atividade. Não há devolução para 
atividades mensais.

INADIMPLENTES 
O associado receberá carta comunicando a pendência, que 
poderá ser quitada pela internet ou no Clube.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2020 E DE 2019
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO AGO/20 AGO/19

CIRCULANTE 88.341.073 76.743.887

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA 74.240.621 58.529.691

* Caixa e Bancos 207.663 249.409

* Aplicações Financeiras - Outras 5.866.168 6.964.370

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência 3.441.974 3.336.802

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos 35.005.780 25.519.196

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro 8.100.000 11.100.000

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC 21.619.036 11.359.914

Realizável a Curto Prazo 14.100.452 18.214.196

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber 5.065.779 1.265.786

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST) 3.670.239 10.229.573

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST) 1.493.920 79.820

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários 1.106.371 1.403.311

* Outras Contas a Receber 885.044 2.742.402

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes 1.314.963 1.794.449

* Despesas Antecipadas 564.136 698.855

NÃO CIRCULANTE 544.003.112 542.644.200

Realizável a Longo Prazo 5.556.648 4.847.645

* PIS - Depósito Judicial - 25.045

* Depósitos Recursais / Judiciais 2.607.981 1.873.933

* Outras Contas a Receber 2.948.667 2.948.667

imoBiLiZado 538.446.464 537.796.555

* Imobilizado 538.446.464 537.796.555

TOTAL DO ATIVO 632.344.185 619.388.087

PASSIVO

CIRCULANTE 66.808.637 54.109.127

* Fornecedores 3.149.374 4.569.760

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões 17.051.196 16.648.646

* Provisões para Contingências Passivas 4.666.629 115.733

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais 2.610.074 3.589.266

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente 17.293.330 17.453.982

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte 52.549 342.581

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado 366.449 29.245

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) 21.619.036 11.359.914

NÃO CIRCULANTE 2.250.000 0

* Provisões para Contingências Passivas 2.250.000 -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 563.285.548 565.278.960

* Déficit / Superávit no Exercício 1.831.591 10.688.293

* Patrimônio Social 561.453.957 554.590.667

TOTAL DO PASSIVO 632.344.185 619.388.087



contratos82

FRE-MAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA. – 
EPP – CNPJ 62.500.525/0001-43 – Serviços de 
instalação e fornecimento de granito amarelo 
no Hall da Sede Social – valor total do contrato, 
R$ 127.054,00 – 09/07/2020 até 31/08/2020.

FVR SECURITY LTDA. – CNPJ 
10.802.836/0001-63 – Serviços de montagem e 
aquisição de 10 (dez) câmeras de CFTV para ins-
talação ao redor do Campo de Futebol A – valor 
total do contrato, R$ 99.000,00 – 16/03/2020 
até 30/11/2020.

NELCI MACEDO PAIXÃO – CNPJ 
19.720.172/0001-68 – Serviços técnicos 
especializados de desmontagem, retirada de 
equipamentos, topografia, terraplanagem, entre 
outros, para a reforma total do piso de saibro 
das quadras de Tênis – valor total do contrato, 
R$ 95.000,00 – 27/07/2020 até 15/08/2020.

SMLOG – SOLUÇÕES EM MARKETING E 
LOGÍSTICA LTDA. – CNPJ 10.473.648/0001-39 
– Serviços de distribuição porta a porta das 
cartas de cobrança emitidas pelo Esporte Clube 
Pinheiros – valor total do contrato, R$ 74.400,00 
– 01/04/2020 até 31/03/2022.

RTJ UNIVERSO ESPORTIVO LTDA. – CNPJ 
04.898.798/0001-91 – Aditivo nº 4 – Ministração 
de treinamentos e coordenação técnica dos 
atletas da modalidade Basquete Infanto 
Masculino, além do acompanhamento interno 
e externo de competições e coordenação das 
categorias de Base até Cadete – valor total 
do contrato, R$ 69.887,92 – 01/05/2020 até 
31/12/2020.

OSIT SOLUTIONS EIRELI – CNPJ 
23.975.400/0001-18 – Serviços de suporte 
e manutenção de hardware dos servidores e 
storages – valor total do contrato, R$ 63.999,93 – 
01/06/2020 até 31/05/2022.

M32 CRIAÇÕES DIGITAIS LTDA. – EPP – CNPJ 
11.437.108/0001-62 – Serviços de instalação de 
aplicativos interativos para a nova exposição do 
Centro Pró-Memória Hans Nobiling – valor total 
do contrato, R$ 62.010,00 – 16/03/2020 até 
15/07/2020.

TOP-TRACK CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI 
– ME – CNPJ 16.482.215/0001-26 – Serviços de 
fornecimento e instalação de piso flutuante de 
madeira maciça legalizada, nos modelos jatobá, 
tauari e tamarindo, para a reforma da Sala do 
Ballet – valor total do contrato, R$ 58.950,00 – 
02/08/2020 até 02/09/2020.

DUCBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA – CNPJ 
03.541.616/0001-68 – Serviços de desinfecção, 
limpeza, higienização e análises microbio-
lógicas dos dutos do ar-condicionado e 
ventilação das dependências do Esporte Clube 
Pinheiros – valor total do contrato, R$ 38.700,00 
– 25/05/2020 até 24/07/2020.

TOP-TRACK CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI 
– ME – CNPJ 16.482.215/0001-26 – Serviços de 
revitalização do piso e pintura com acaba-
mento do Estacionamento Tucumã – valor total 
do contrato, R$ 37.000,00 – 01/05/2020 até 
30/05/2020.

FV RESTAURAÇÕES DE PISOS LTDA. – ME 
– CNPJ – Serviços com mão de obra especia-
lizada para o tratamento do piso de concreto 
do Estacionamento Tucumã – valor total do 
contrato, R$ 28.403,20 – 15/04/2020 até 
14/05/2020.

GERMAN TECNOLOGIA E INSPEÇÃO LTDA. – 
CNPJ – Serviços especializados de reparos e 
manutenção do vaso de pressão localizado nos 
vestiários das piscinas externas – valor total 
do contrato, R$ 25.500,00 – 30/01/2020 até 
30/08/2020.

RED’ARTE INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES 
LTDA. – CNPJ 00.523.442/0001-12 – Serviços 
de instalação com fornecimento de redes 
no prédio do Centro Desportivo, devido à 
abertura de janelas no 2º, 3º e parte alta do 
4º andar – valor total do contrato, R$ 21.132,00 – 
01/08/2020 até 20/08/2020.

AQUILA SISTEMA DE CONSERVAÇÃO LTDA. – 
CNPJ 01.911.997/0001-02 – Serviços de limpeza 
dos dutos de exaustão, coifas e motores 
instalados nas dependências do Esporte Clube 
Pinheiros – valor total do contrato, R$ 19.400,00 
– 11/05/2020 até 22/05/2020.

AOX DO BRASIL CONTAINERS LTDA. – CNPJ 
04.855.619/0001-39 – Locação de 1 (um) con-
têiner modelo AOX tipo lanchonete com janela 
para utilização durante a obra do Tênis – valor 
total do contrato, R$ 11.520,00 – 07/01/2020 até 
07/06/2021.

SMARTIMOTION SISTEMA DE MOBILIDADE 
EIRELI – CNPJ 23.007.890/0001-69 – Serviços 
de fornecimento de materiais e mão de obra 
para a adequação parcial dos sinalizadores de 
vagas do Estacionamento Tucumã – valor total 
do contrato, R$ 11.000,00 – 01/06/2020 até 
17/07/2020.

CORSI RENTAL LTDA. – ME – CNPJ 
04.150.123/0001-60 – Locação de plata-
forma elevatória para auxílio na poda das 
árvores – valor total do contrato, R$ 7.350,00 – 
06/08/2020 até 12/08/2020.

FORTALEZA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 
S/C LTDA. – CNPJ 97.468.789/0001-41 – Serviços 
de limpeza manual da caixa de retardo de água 
pluvial – valor total do contrato, R$ 6.500,00 – 
16/03/2020 até 17/04/2020.

NUOTO ASSESSORIA EM ATIVIDADES 
ESPORTIVAS EIRELI – ME – CNPJ 
24.978.824/0001-07 – Aditivo nº 2 – Ministração 
de treinos, coordenação e assessoria da Equipe 
SUB-13 Masculina e Escolinhas Masculinas 
e Femininas de Polo Aquático – 5 parcelas 
mensais de R$ 4.635,00 – 01/08/2020 até 
31/12/2020.

PASSARE CONTROLE DE PÁSSAROS E PRAGAS 
LTDA. – EPP – CNPJ 04.353.240/0001-20 – 
Serviços de controle de insetos voadores, tais 
como pernilongos e mosquitos, nas dependên-
cias do Esporte Clube Pinheiros – valor total 
do contrato, R$ 4.583,34 – 01/04/2020 até 
31/03/2021.

JÁ TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO LTDA. – CNPJ – 
Serviços de topografia, com levantamento 
topográfico cadastral da estrutura da cobertura 
do prédio do Centro Esportivo – valor total 
do contrato, R$ 2.800,00 – 22/06/2020 até 
30/06/2020.

RAFAEL MADJALANI – CNPJ 24.467.551/0001-28 
– Aditivo nº 2 – Ministração de aulas de Bolão 
aos associados – Aditivo nº 2 – 11 parcelas 
mensais de R$ 1.750,00 – 31/12/2019 até 
31/12/2020.

LUIS FERNANDO FERREIRA – CPF 
087.014.888-56 – Ministração de aulas de 
Voleibol Master (Equipe B) – 10 parcelas mensais 
de R$ 1.379,17 – 02/03/2020 até 31/12/2020.

EGL EVENTOS – EIRELI – CNPJ 
35.610.645/0001-20 – Serviços de mão de 
obra especializada de garçons e ajudantes 
de cozinha para eventos esporádicos – (i) 
R$ 145,00, por garçom, com até 8 horas traba-
lhadas; (ii) R$ 145,00, por ajudante de cozinha, 
com até 8 horas trabalhadas – 01/09/2020 até 
31/08/2021.
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