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Eleições para o Conselho

Toda essa grandiosidade e diversidade se 
refletem no interesse que cada conselheiro ma-
nifesta como sendo da sua preferência. Por 
isso seu preparo e disposição são tão impor-
tantes para entender o que significa ser um 
conselheiro pinheirense.

É necessário que ele compreenda a dinâmica 
do Pinheiros e a relevância do papel que irá exer-
cer, e saiba agir para o bem comum.

São 39 mil associados e 1.400 colaboradores 
que dependem do trabalho e do bom senso dos 
conselheiros, assim como das decisões tomadas 
pelo Conselho Deliberativo.

Tudo o que é decidido pelo Conselho tem 
reflexo no bem-estar dos associados e na admi-
nistração do Clube.

A eleição de um conselheiro é um momento 
crucial, em que o presente e o futuro do Clube são 
decididos e desenhados.

Refletir sobre o papel de um conselheiro é 
o melhor e único caminho para decidir sobre o 
seu voto.

Abraço a todos.

Como acontece a cada dois anos, este ano será 
realizada a eleição para o Conselho Deliberativo 
do Esporte Clube Pinheiros.

Serão escolhidos 67 conselheiros (1/3 do 
total) que farão parte do órgão que determina as 
normas de funcionamento do Clube. Ou seja, a 
nossa instância máxima, responsável por todas 
as decisões que envolvem o ECP.

A função de um conselheiro é extremamente 
importante. Ele é responsável pelas decisões que 
irão contribuir para o bom andamento do que diz 
respeito à administração pinheirense.

Por isso, é fundamental que ele tenha uma 
visão abrangente do Clube de que irá cuidar e 
pelo qual irá zelar.

Por sua grandiosidade, o ECP é um clube com 
vários outros clubes dentro dele.

Temos o Clube dos esportes, da cultura, da 
gastronomia, das crianças, da terceira idade, do 
lazer, dos shows, do encontro dos amigos, dos en-
contros familiares, da natureza que preservamos.



Célio Cássio dos Santos

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Caros pinheirenses,

Em reunião extraordinária realizada aos 19 de ou-
tubro último, o plenário do Conselho Deliberativo 
decidiu, por unanimidade, ratificar a realização da 
Assembleia Geral Ordinária para Eleição Parcial do 
Conselho Deliberativo.

A eleição ocorrerá nos dias 7 e 8 de novem-
bro de 2020, das 9h às 17h, no Salão de Festas.

Serão preenchidas 67 vagas para o exercício 
do mandato de Conselheiro até o mês de maio 
de 2026 e concorrerão 569 candidatos, divididos 
entre o grupo “A”, constituído por associados ve-
teranos, e o grupo “B”, constituído por associados 
há mais de 10 anos.

O Conselho Deliberativo é o órgão maior de 
nosso Clube, representante direto dos asso-
ciados, razão pela qual o comparecimento do 
associado para a escolha dos Conselheiros, 
através do voto, é de vital importância e in-
fluenciará diretamente os rumos do Clube nos 
próximos anos.

Por isso exerça seu direito, ajude o Esporte 
Clube Pinheiros e compareça para votar nos dias 
7 e 8 de novembro.

Um forte abraço.

FEIRA ESCANDINAVA

Você, associado, é nosso convidado exclusivo.
 Não perca, vai ser bárbaro!

Esse ano, todos os associados do Esporte Clube Pinheiros serão CONVIDADOS EXCLUSIVOS da 
Feira Escandinava 2020. Não é bárbaro? E como sempre, a Feira vem repleta de delícias nórdicas. 
DDa Dinamarca, você poderá comprar edredons, utensílios com design para mesa e cozinha, caviar, 
queijos, aquavita; da Suécia, cristais, geleias, chocolates e brinquedos; da Noruega, arenques, ovas 
de bacalhau e artesanato; da Finlândia, artigos de design, panelas, licores e vodca; da Islândia, 
bacalhau. Você e sua família, vão poder fazer suas compras com segurança pois a Feira 
seguirá os protocolos sanitários necessários para a realização de uma Feira segura. Venha 
participar e boas compras!

Segunda-feira, 7 de dezembro, das 13 às 21 horas.
(ou enquanto durar o estoque).



foto: joão raposofoto: ricardo bufolin

44
Centro Pró-Memória abre as portas 

de sala na Sede Social com exposição 
que conta a história do Clube.

68

Equipe feminina do ECP estreia 
na Superliga de Vôlei depois 
de conquistar o 4º lugar no 
Campeonato Paulista.

66

Principal competição do 
Basquete brasileiro, NBB 
começa cheia de novidades e 
com jogos dos pinheirenses.

48

Confira a programação de 
filmes de novembro e venha 
se divertir e se emocionar em 
segurança com toda a família.

38

A votação para conselheiros 
acontece nos dias 7 e 8 deste mês 
no Salão de Festas e conta com toda 
a segurança contra a Covid-19.

57

Restaurantes do CCR e Ponto 
preparam pratos especiais para 
os associados. Veja também os 
destaques da Piscina Lanchonete.

A atividade do Futebol de Base e 
os cursos culturais pinheirenses 
receberam, em outubro, a 
certificação ISO 9001.

42

NESTA EDIÇÃO

10
Nova geração pinheirense revive (em 

fotos) atletas e momentos que marcaram 
a história esportiva do Clube.

34

O livro infantil da associada 
Karina Marinheiro ensina as 
crianças a terem consciência 
ambiental de forma divertida.

3230

Após votação na internet, 
novo espaço de aula do Centro 
de Aprendizado Desportivo 
ganha nome próprio.

26

Para proteger o meio ambiente, 
Clube reforça as ações de 
sustentabilidade durante a 
pandemia. Confira o resultado.

20

Trouxemos dez dicas de filmes e 
livros com inspiração esportiva 
para você aprender com o 
universo das competições.

Jardim de Infância Tia Lucy abre 
as portas com protocolos rígidos 
de segurança e capacidade 
para 35% dos alunos.

Descubra como a alimentação pode 
ajudar na prevenção do câncer de 
próstata, a segunda doença que 
mais atinge os homens no País.

24
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Com novos protocolos, o mundo 
esportivo começa aos poucos a sair 
do isolamento e ganhar os ginásios 
esportivos do País. Só este mês a 
Superliga de Vôlei e o NBB, dois dos 
campeonatos mais importantes 
do Brasil, vão agitar (ainda virtual-
mente) a torcida do ECP. 

Para entrar no clima da temporada 
2020/21 e apresentar os espor-
tistas que vestirão as camisas 
com cores pinheirenses, convi-
damos as novas equipes do Clube 
e recriamos fotos clássicas para 
homenagear a história esportiva 
do ECP.

 CONFIRA O ENSAIO 
COMPLETO NO SITE 

DA REVISTA
fotos: centro pró-memória e ricardo bufolin

NOVA GERAÇÃO REVIVE 
(EM FOTOS) ATLETAS 

E MOMENTOS QUE 
MARCARAM A HISTÓRIA 

ESPORTIVA DO ECPFausto Aguiar, 
campeão de parada 
de mão, em foto da 
década de 1950

Ginasta Beatriz Ferreira Lima em 2020

Ivone da Silva Félix Beirão 
faz exibição na trave na 
década de 1950

Diogo Giuseppe 
Speranza Paes 
em 2020

HOMENAGEAR
é viver



Equipe de Basquete 
em 1954 
Miltinho, Herbert, 
Zé Henrique, 
Oliveira e Abrão

Equipe de Basquete 
em 2020 
Rafael Munford, Jamison 
Junior, Danilo Sena, Jonas 
Buffat e Wesley Sena

especial12 13

Basquete

A HISTÓRIA ESPORTIVA DO ECP RECRIADA EM FOTOS CLÁSSICAS 1954 • BASQUETE • 2020

1954 
em preto&branco

2020 
em cores



Equipe de Handebol do 
S. C. Germania em 1938
E. Burr, K. Stramm, N. 
Hilsenbeck, W. Garni, 
D. Gerner, K. Japp, W. 
Nietsch, K. Dreyfuss, 
E. Arnold, W, Uerlich 
e H. P. Hoffmann

Equipe de Handebol 
do Clube 2020 
Em pé: Arthur Peão, 
Diogo Hubner, João 
Perbelini, Lucas 
Candido e Felipe 
Santaela (Panda). 
Sentados: Caio Safady 
Gioria, Leonardo 
Abrahão (Léo) e Luis 
Gustavo Guardia
Gabriel dos Reis, Marcos 
Paulo (Marcão) e Fabio 
Lima Marques (Guarujá)

especial14 15
A HISTÓRIA ESPORTIVA DO ECP RECRIADA EM FOTOS CLÁSSICAS 1938• HANDEBOL • 2020

Handebol 1938
em preto&branco

2020 
em cores



Equipe participante dos 
Jogos da Primavera 
realizados no Rio de 
Janeiro em 1952. Da 
esquerda para direita: 
Daice, Ingeborg, Zilda 
Ulbrich, Hilda (Hildinha), 
Vera, Joana, Nair

Equipe de 1996  
Priscila Pal, Fabiana 
Berto, Carolina 
Albuquerque, Valeska S. 
Menezes e Marcia Fu

Equipe de 2020 
Adriani Vilvert, Ana 
Cristina, Maiara 
Basso, Alexia Cocco 
e Nandyala Gama

Parte da equipe que 
disputará a Superliga 
20/21: Letícia Hemelly, 
Edinara Brancher, Priscila 
Souza, Adriani Vilvert, 
Gabriela Martins, Maiara 
Basso e Yael Castiglione

especial16 17

Vôlei
A HISTÓRIA ESPORTIVA DO ECP RECRIADA EM FOTOS CLÁSSICAS 1952 • VÔLEI • 2020

1952
em preto&branco

2020 
em cores



Treino da ginasta 
Ivone da Silva Félix 
Beirão no antigo 
barracão da ginástica, 
na década de 1950

especial18 19

1950 
em preto&branco

2020 
em cores

A HISTÓRIA ESPORTIVA DO ECP RECRIADA EM FOTOS CLÁSSICAS

Ginástica Artística

1950 • GINÁSTICA ARTÍSTICA • 2020

Thais Fidelis dos 
Santos no novo ginásio 
da modalidade

Ginasta apresenta-se 
na trave em 1950

Isabel de Almeida 
Barbosa em 2020
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10 INSPIRAÇÕES
ESPORTIVAS

Para ler

O universo do esporte é marcado por 
dedicação e superação, sucessos e 
fracassos. Esses temas servem de 
inspiração para escritores e diretores 
e se transformam em aprendizados 
para espectadores e leitores. Seja 
no formato de biografia, contando 
a história das modalidades ou 
mostrando como o esporte atua na 
vida dos atletas e dos torcedores, 
as opções de entretenimento nos 
convidam a mergulhar nesse mundo.

Os ensinamentos de 
atletas viraram histórias 
na literatura e no cinema 

– confira como vitórias e 
derrotas podem ajudar 
no seu dia a dia

A pátria de chuteiras, 
de Nelson Rodrigues
Nessa coletânea de crônicas publi-
cadas em jornais entre 1950 e 1970, 
Nelson Rodrigues relata os momentos 
vivenciados pela Seleção Brasileira 
em jogos da Copa do Mundo. Grandes 
nomes do esporte mais popular do 
País, como Pelé e Garrincha, são relem-
brados no livro publicado em 1994. Para 
quem é apaixonado por Futebol e quer 
saber detalhes históricos do evento 
esportivo mais esperado do mundo, 
essa leitura é fundamental.

Basquete blues, 
de Ben Joravsky
Em cerca de 300 páginas, o autor 
conta a carreira de dois jogadores 
de Basquete e como encontraram no 
esporte uma saída para a miséria em 
que viviam nos guetos de Chicago, nos 
Estados Unidos. As entrevistas com 
os atletas são o ponto de partida para 
entender a sociedade norte-americana 
da década de 1990 e também como o 
esporte é um sonho de vida que abre 
oportunidades para mudar realidades.

Transformando suor em 
ouro, de Bernardinho
Leitura obrigatória para quem é apai-
xonado por Vôlei e quer conhecer a 
trajetória de um dos maiores técnicos 
da modalidade na história do Brasil. 
Referência de excelência e dedicação, 
Bernardinho narra sua vida desde os 
tempos de jogador até a consagração 
como treinador com o ouro olímpico, 
além de sua inspiração em líderes 
como John Wooden, Winston Churchill 
e James Hunter.

Guga, um brasileiro, 
de Gustavo Kuerten
O maior tenista brasileiro revela 
nessa autobiografia detalhes de sua 
carreira, desde a iniciação na modali-
dade até a conquista de campeonatos 
importantes, relatando também as 
dificuldades no caminho do sucesso. 
Três vezes campeão de Rolland Garros 
e ex-número 1 do mundo, Guga conta 
a história de superação que vai inte-
ressar aos amantes da modalidade 
das raquetes.

Filho teu não foge à luta, 
de Fellipe Awi
Quem gosta de MMA não pode deixar 
de ler esse livro, considerado a história 
definitiva do esporte que mais cresce 
no mundo. O autor mostra a impor-
tância dos brasileiros na modalidade, 
citando a família Gracie e nomes 
como Vitor Belfort, Wanderlei Silva 
e Anderson Silva, além de relembrar 
momentos marcantes, como a riva-
lidade entre Jiu-Jítsu e Muay Thai e a 
evolução das regras do esporte UFC.
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Para ver O homem que 
mudou o jogo
DIREÇÃO: BENNETT MILLER
COM BRAD PITT, JONAH 
HILL E PHILIP SEYMOUR 
HOFFMAN
Para que um time tenha 
sucesso, é preciso muita 
dedicação dos atletas e 
um gestor empenhado em 
liderar a equipe rumo às 
vitórias. Esse é o tema do 
filme O homem que mudou 
o jogo, baseado em fatos 
reais. Brad Pitt interpreta 
Billy Beane, treinador de 
Basquete do Oakland 
Athletics, que desenvolveu 
um sofisticado programa de 
estatísticas para fazer com 
que o time ficasse entre os 
principais do esporte nos 
anos 1980.

Menina de ouro
DIREÇAO: CLINT EASTWOOD
COM CLINT EASTWOOD, 
MORGAN FREEMAN E 
HILARY SWANK
O Boxe é o “protagonista” 
desse filme. Frankie Dunn 
passou a vida nos ringues 
agenciando grandes 
atletas e trabalhando com 
lutadores. Magoado com 
o afastamento de sua filha, 
Frankie é uma pessoa 
fechada e que se relaciona 
apenas com Scrap, seu 
único amigo, que cuida 
também de seu ginásio. 
Até que surge em sua vida 
Maggie Fitzgerald, uma 
jovem determinada que tem 
um dom ainda não lapidado 
para lutar Boxe.

A Copa esquecida
DIREÇÃO: LORENZO 
GARZELLA E FILIPPO 
MACELLONI
COM SERGIO LEVINSKY E
WALTER BALZARINI
O documentário apresenta 
a verdadeira história da 
Copa do Mundo de 1942, 
nunca divulgada por organi-
zações esportivas, envolta 
em lendas e sem nenhum 
vencedor declarado. A des-
coberta recente de um 

“esqueleto com uma câmera 
filmadora” – restos mortais 
de um cinegrafista argentino 
contratado para filmar o 
campeonato – em meio 
a fósseis de dinossauros 
na Patagônia fornece a 
peça que faltava a respeito 
do evento.

Esporte
DIREÇÃO: MATAN GUR, LILY 
SHEFFY RIZE, TAL OVED E 
AHMAD BARGHOUTHI
Quatro cineastas, entre 
israelenses e palestinos, 
dirigem curtas documen-
tais e de ficção tendo o 
esporte como tema. Em 
cinco segmentos, o filme 
mostra um time de Futebol 
da Palestina, uma jovem 
corredora que competiu na 
Olimpíada de Londres, pre-
sidiárias que praticam Yoga, 
surfistas de um vilarejo 
árabe em Israel e um policial 
que tenta ir ao estádio com 
o filho pela primeira vez. 

Ícaro
DIREÇÃO: BRYAN FOGEL
COM BRYAN FOGEL, 
GRIGORY RODCHENKOV E 
VLADIMIR PUTIN
Vencedor do Oscar de 
Melhor Documentário em 
2018, o longa mostra o lado 
obscuro do esporte ao 
retratar a história do ciclista 
amador Bryan Fogel, que 
se envolveu em escândalos 
de doping. Quando o atleta 
descobre a verdade sobre 
os testes de substâncias 
não permitidas, decide 
comprovar a ineficácia do 
método de controle dos 
competidores. Sua investida 
se transforma em algo 
muito maior e envolve até o 
resultado das olimpíadas.

O homem que mudou o jogo

Esporte

Ícaro

A Copa esquecida

Menina de ouro

DRAMA, BIOGRAFIA | 2012 | 2H13 | 10 ANOS

DRAMA | EUA | 2005 | 2H12 | 12 ANOS

FICÇÃO, DOCUMENTÁRIO  
ISRAEL, PALESTINA, FRANÇA  
2015 | 90 MINUTOS | LIVRE

DOCUMENTÁRIO | EUA | 2017 
1H50 | 16 ANOS

DOCUMENTÁRIO | ITÁLIA | 2011  
95 MINUTOS | LIVRE 

https://www.youtube.com/watch?v=BumI-Yh0P1M
https://www.youtube.com/watch?v=dCdNCQJ0pUE
https://vimeo.com/136157550
https://www.youtube.com/watch?v=qXoRdSTrR-4&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=wVkOHARHies&feature=youtu.be
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PRATO COLORIDO
A dieta ocidental é pobre em fitoquímicos, tendo em vista que a maior parte do valor energético 
é suprida por meio de produtos de origem animal, farinha branca, arroz branco, produtos indus-
trializados etc. Soma-se a isso a adição de açúcares refinados e óleos, todos pobres em fibras 
e fitoquímicos.

Portanto vale ressaltar a importância da alimentação balanceada e do prato colorido e diver-
sificado. Só assim a alimentação fornece muito além de um nutriente antioxidante específico, 
garantindo diversos nutrientes e compostos que agem em sinergia e auxiliam na manutenção da 
saúde e na prevenção de doenças.

agENdE uma CoNsulta E tENha uma oriENtação PErsoNalizada: 3598-9775 ou 3598-9776

Frutas
Pera, ameixa, frutas vermelhas, 
uvas roxas, mirtilo, frutas 
cítricas, grapefruit e maçã.

Vegetais
Aspargo, cenoura, brócolis, 
couve-flor, couve-de-bruxelas, 
repolho, tomate, cebola, aipo, 
radicchio, alho e batata.

Leguminosas
Feijão e soja.

Oleaginosas
Nozes, sementes de linhaça, 
óleo de semente de abóbora, 
castanha-do-pará e semente 
de gergelim.

Bebidas
Vinho tinto, chá verde e café 
(consumo moderado).

Outros
Produtos à base de cacau 
e cereais integrais.

Saiba como a alimentação 
pode ajudar na prevenção 
do câncer de próstata foto: divulgação

VEJA ABAIXO ALGUNS DOS ALIMENTOS 
QUE CONTAM COM ESSES COMPOSTOS

azul
novembro

Chegou a hora de falar sobre a segunda 
doença que mais atinge os homens no 
País: o câncer de próstata. Segundo o 
Instituto Nacional de Câncer, em 
2019 foram mais de 68 mil novos casos 
no Brasil.

Adotar uma alimentação ade-
quada e ingerir compostos bioativos, 
também conhecidos como fitoquí-
micos [→], pode atuar efetivamente na 
redução do risco de desenvolvimento 
de doenças crônicas, bem como no 
seu tratamento. Esses efeitos bené-
ficos ocorrem porque os compostos 
podem atuar de forma simultânea 
em diferentes alvos celulares, confe-
rindo vários benefícios fisiológicos, 
incluindo a redução do risco de 
doenças crônicas degenerativas.

Para reforçar o Novembro Azul, 
campanha mundial de conscientização 
sobre a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce do câncer 
de próstata, as nutricionistas pinhei-
renses Fernanda Bezerra, Renata David 
e Renata Pahlsson oferecem algumas 
dicas de alimentos que devem ser a 
estrela do cardápio.
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Com 80 mil m² de área verde (47% do terreno), o Clube é frequente-
mente chamado de “oásis paulistano”. Segundo mapeamento arbóreo, 
o ECP conta com 2.584 para justificar esse título. Mas nem só de verde é 
feito o cenário natural do Clube: há também fauna no Mini Zoo, gestão 
consciente de resíduos e a busca constante pela sustentabilidade.

Para cuidar do patrimônio natural durante o período em que o Clube 
esteve com as atividades suspensas para controle da Covid-19, diversos 
procedimentos e ações foram intensificados devido à ausência 
de transeuntes.

É primavera...
Nas áreas verdes e nos jardins, que são 
destaque nas paisagens pinheirenses, 
foram instaladas mais ferramentas 
de irrigação (com água de reúso) em 
quatro pontos: Pista de Atletismo e 
rampa, Relógio das Flores e Quadra 
de Tênis. Algumas espécies foram 
trocadas por opções de melhor 
adaptação ao clima e outras foram 
podadas. Um novo jardim foi criado na 
Praça das Artes para ser o cenário de 
caminhadas e fotos.

Para proteger o meio 
ambiente, Clube 
reforça as ações de 
sustentabilidade 
durante a pandemia

É bonito 
de ver 



ilustrações: polar.ltda
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Lixo no lixo
Com a realização de obras de reforma 
e manutenção, são gerados resíduos 
que devem ser descartados correta-
mente para não comprometer a saúde 
do meio ambiente. Durante a quaren-
tena, houve redução de 32% de não 
recicláveis e todo o volume gerado, 
82% foi representado por materiais 
recicláveis. O Clube esteve, ainda, em 
acordo com a legislação ambiental: 
segundo o monitoramento de regras 
aplicáveis ao ECP, foram 150 leis 
atendidas. 

Recortes verdes
Durante o período em que o ECP 
esteve fechado, foi possível inten-
sificar a rotina de poda de árvores e 
garantir que o verde crescesse com 
risco reduzido de ataques de pragas. 
Com a autorização da Secretaria do 
Verde, mais de 50 intervenções foram 
realizadas, entre podas, remoções 
e transplantes. Em 12 meses, será 
realizado o plantio compensatório de 
36 árvores. O paisagismo também foi 
contemplado, com a revitalização de 
jardins suspensos.
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Jardim de Infância Tia 
Lucy abre as portas 
com protocolos de 
segurança e capacidade 
para 35% dos alunos

fotos: divulgação

No dia 7 de outubro, os pequenos 
voltaram a frequentar o Jardim 
de Infância, que teve os espaços 
adaptados para receber a criançada 
com a segurança anticontágio neces-
sária. Cuidados básicos, como aferição 
de temperatura, uso de máscara ou 
face shield, distanciamento de 1,5 m 
e higienização com álcool 70%, estão 
sendo rigorosamente seguidos e 
outras medidas sanitárias complemen-
tares também foram adotadas.

Agora é assim
O plano para retomada das aulas foi 
cuidadosamente elaborado pelos 
dirigentes do Clube, e tomou como 
base as orientações do governo de 
São Paulo. Após apresentação ao 
Comitê Contingência ECP, as normas 
foram aprovadas e garantem a maior 
segurança possível às crianças, aos 
familiares e à equipe docente, dimi-
nuindo a chance de contágio no 
ambiente escolar.

Como o retorno é opcional, foram 
os responsáveis que decidiram se 
o aluno ou a aluna poderia voltar às 
salas de aula. A regra é que a escola 
trabalhe com 35% da capacidade. 
Agora a duração dos períodos é de 
no mínimo uma hora e meia e no 
máximo três horas e meia, para mini-
mizar o risco de contágio.

Além disso, os horários de 
entrada e saída da Escolinha são 
escalonados, e o fluxo é dividido 
em dois locais: entrada principal e 
entrada do portão azul. As crianças 
são divididas em pequenos grupos, 
compostos por no máximo dez 
pessoas. Segundo o protocolo 
da prefeitura, o distanciamento 
de 1,5 m não é obrigatório na 
Educação Infantil, mas sempre 
que possível será respeitado com 
demarcações no piso. As salas de 
aula e os brinquedos são higieni-
zados periodicamente.

 OPCIONAL 
 VOLTA  

 ÀS AULAS 
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Os pinheirenses puderam escolher em uma 
votação on-line o nome do novo local de aulas 
dos alunos do CAD. O Clube 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 para entrar na eleição, que 
recebeu 629 participantes que ajudaram na 
escolha. Confira o resultado:

1. Arena CAD

2. Universo CAD

3. CAD Play

4. CAD Land

5. CAD Espetacular

A Arena CAD, inaugurada em setembro, tem 
683,84 m², contando com a área coberta (de 
427,61 m²) e um minicampo (de 256,22 m²).

Novo espaço do Centro de Aprendizado 
Desportivo ganha nome próprio

Arena CAD
no pódio

“Há 40 anos, quando eu fiz 
CAD, um dos ginásios do Clube 
se chamava Ginásio do CAD. 

A volta de um espaço 
exclusivo para o Centro de 
Aprendizado Desportivo, 
além de um sonho realizado, 
é uma merecida conquista 
para a escola de esportes do 
ECP, que ensina e promove 
o primeiro contato com as 
modalidades a mais de mil 
crianças atualmente. Missão 
cumprida. Que venham mais, 
gás é o que não falta.”

Luiz Fernando Cimino Loureiro 
Diretor do CAD

vencedor
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Conversar sobre o meio ambiente com 
os pequenos por meio da literatura 
é um caminho eficaz para conscien-
tizá-los da importância de cuidar 
dos recursos naturais. Foi o que fez 
a pinheirense Karina Marinheiro ao 
lançar o livro Lila e a turma do rio, em 
que aborda, de forma lúdica, leve e 
divertida, temas da natureza, especial-
mente a poluição das águas.

Na história, a peixinha Lila tem um 
plano muito nobre: limpar o rio da 
cidade onde mora, o Pinheiros. Na jor-
nada rumo à despoluição das águas, a 
protagonista se depara com diversos 
aprendizados sobre o meio ambiente, 
o trabalho em equipe e a importância 
da amizade. 

fotos: divulgação

O enredo do livro surgiu quando Karina foi 
convidada a realizar uma atividade para a turma 
de seu filho Theo, no Jardim de Infância Tia Lucy, 
em 2017. A pinheirense procurou em livrarias 
histórias infantis para o público de dois anos que 
tivessem temática ambiental, mas não encontrou 
muitos títulos. Daí surgiu a ideia de criar uma 
trama que atraísse a atenção das crianças para 
questões do meio ambiente.

Foi assim que Lila começou a se tornar reali-
dade: na atividade para a Escolinha, Karina fez 
a protagonista de papelão, com crepom e lan-
tejoula. "O rio era um tule azul e rascunhos de 
folhas viraram os outros peixes. A ideia era que os 
alunos pintassem os personagens e ajudassem a 
peixinha a despoluir o rio", lembra Karina. Tempos 
depois, a associada decidiu colocar tudo no 
livrinho e os personagens ganharam vida nas ilus-
trações de Marina Monteiro.

Karina Marinheiro é formada em publicidade 
e atua como consultora em comunicação e lide-
rança para sustentabilidade, produz conteúdo 
relacionado à sustentabilidade para o dia a dia 
nas redes sociais e é colaboradora do portal 
Ciclo Vivo. 

O pequeno Theo com o livro

O livro infantil da associada 
Karina Marinheiro ensina 
as crianças a terem mais 
consciência ambiental

LILA 
E A TURMA 
DO RIO
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Você se imaginava lançando um livro?
Não, nunca imaginei escrever um livro 
infantil. Foi uma jornada muito rica e emocio-
nante, mas depois de pronto a melhor parte é 
ver a reação e o carinho das crianças. É algo 
que me emociona diariamente.

Como foi a experiência de se transformar  
em escritora?
Não foi uma decisão fácil, mas o processo foi 
natural, pois sempre gostei de compartilhar 
conhecimento. Durante a gestação do Theo ini-
ciei uma pesquisa sobre educação e metodolo-
gias de ensino, o que me deu base para formular 
a estrutura da história, que tinha como obje-
tivo ser uma ferramenta de educação ambiental 
lúdica. O processo foi lento, pois respeitamos o 
meu tempo e da Mari, a ilustradora, e tudo fluiu 
no tempo certo. O projeto levou um ano e meio.

Como foi a pesquisa do tema para o livro?
A primeira pesquisa para o livro foi baseada 
na observação. Na época em que criei a his-
tória, eu tinha acabado de me mudar para um 
prédio em frente ao rio Pinheiros e me chamava 
atenção a falta de vida e a poluição que via diaria-
mente. Na sequência pesquisei a história do rio, 
a mudança de curso do rio Pinheiros por conta 
da produção de energia elétrica... Nessa etapa 
o acervo do Clube enriqueceu a minha pesquisa. 
Depois estudei sobre a fauna e flora do entorno e 
como era a interação do rio com os paulistanos.

Como surgiram os personagens?
Os personagens foram criados com base na pes-
quisa. Todos são animais que viviam às margens 
do rio quando o mesmo era limpo. São eles: tar-
taruga, ariranha, capivara, jacaré, que levou o 
nome do meu filho, sapo, aves, entre outros. Dois 

detalhes importantes: a Tartaruga Guga foi apre-
sentada na classe do Theo durante uma explo-
ração no Clube e o João-Mergulhão é inspirado 
em um dos melhores amigos do meu filho. O João 
é um personagem que usa óculos; gosto de perso-
nagens com que as crianças possam se identificar.

Qual o principal desafio de escrever  
para crianças?
Observar como elas aprendem e treinar o olhar 
e a escuta foram meus pontos de partida. O que 
quero dizer é se imaginar com a idade deles 
para ter certeza de que compreendam facil-
mente a mensagem. A primeira parte da história 
foi criada para a primeira infância, com foco 
entre 2 e 5 anos. O miniguia prático é voltado 
para engajar a família para o consumo cons-
ciente, o que está diretamente ligado à susten-
tabilidade e preservação do meio ambiente.

Seu filho teve algum papel no processo?
Sim, sem a menor dúvida. Sem ele eu nunca 
teria praticado a inicialização da educação 
ambiental em uma criança, mesmo traba-
lhando com sustentabilidade há mais de dez 
anos, pois o meu trabalho era focado em educar 
e inspirar líderes para a sustentabilidade de 
grandes corporações. O Theo me deu a linda 
experiência de ensinar a prática do respeito 
à natureza, a noção de que tudo está interli-
gado e que dependemos uns dos outros.

Como foi o lançamento do livro?
O lançamento do livro está sendo realizado pelas 
redes sociais por conta da pandemia, nos canais 
@clubedalila e @kaka.marinheiro. Mas a primeira 
vez que contei a história foi numa atividade que 
se chama “o que sei e posso ensinar”, na qual os 
pais podem ler um livro ou ensinar algo para a 
classe do seu filho no Jardim de Infância Tia Lucy.  
No ano seguinte o Theo pediu que a história fosse 
contada para sua turma nova e lá fui eu... Isso me 
deu força para transformar a história em livro.

Que dica você dá para os outros pais que 
se inspiraram na sua história e também 
gostariam de escrever um livro?
Simplesmente escrevam, coloquem suas emo-
ções no papel e voem com elas. Eu pensei muito 
no objetivo da história, nos valores que gostaria 
de compartilhar com a turminha do meu filho.

O livro acompanha um miniguia prático para o 
consumo consciente por toda família. Como ele 
foi criado e você poderia citar alguns conselhos?
Ele foi desenvolvido com base no que uma família 
precisa pensar para iniciar práticas sustentáveis 
no seu dia a dia. Conhecer o lixo que produz, o 
tempo de decomposição dos seus resíduos e 
algumas reflexões ao realizar suas compras diá-
rias são atitudes básicas de uma família que quer 
formar bons cidadãos. Refletir sobre a impor-
tância real do que você quer comprar é algo 
muito relevante. Planejar a sua compra, pensar 
em como irá pagá-la e de quem você vai comprar 
também são pontos estratégicos. A intenção do 
miniguia é provocar algumas reflexões e sugerir 
alternativas sem ser “ecochata” (risos). Muitas 
mães já me retornaram agradecendo as dicas e já 
as colocando em prática. É isso que eu quero, que 
o livro seja uma ferramenta de mudança de ati-
tude por meio de um conteúdo leve e informativo.

Quais cuidados com o meio ambiente 
você teve na produção do livro?
As entregas em sua maioria são realizadas pelo 
Ruy, que é um ciclista que faz entregas de forma 
profissional. A embalagem do livro é um saquinho 
de algodão orgânico, para que a famílias possam 
usá-lo no mercado no lugar do plástico ao pesar 
um legume ou uma fruta. O livro foi impresso 
em papel certificado FSC - Forest Stewardship 
Council, e as embalagens de presente são deco-
radas lindamente com material reciclado.

Qual sua relação com o Clube?
Sou associada desde pequena. Toda a minha 
família é associada, e quando o Theo nasceu 
mudamos para perto do Clube por entender 
a importância que ele tem no desenvolvi-
mento do nosso filho. O contato próximo com 
as famílias dos amiguinhos, com a natureza e 
esportes é algo muito importante para nós. 
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 associado comparecerá à urna para 
escolher um terço dos membros do 
Conselho Deliberativo, órgão que 
determina as normas de funcionamento 

do ECP, é responsável por decisões que afetam o 
corpo associativo, define os principais aspectos 
da organização, papéis, responsabilidades e 
alçadas de atuação, entre outras atribuições.
Os 67 novos pinheirenses escolhidos terão 
mandato de seis anos, ou seja, até 2026, e a cada 
dois anos uma parte do grupo é renovada por 
eleição. Em 2020, oito vagas estão em disputa 
para o grupo A, em que concorrem os associados 
veteranos, e 59 vagas para o grupo B, em que 
concorrem pessoas que são associadas há mais 
de dez anos. 

A votação acontece 
nos dias 7 e 8 de 
novembro, sábado e 
domingo, no Salão de 
Festas, e o evento conta 
com toda a segurança 
contra a Covid-19

foto: ricardo bufolin

O
CONHEÇA AS REGRAS

ELEIÇÃO ECP 2020

QUEM PODE VOTAR?
Os associados com direito a voto são 
definidos pelo Estatuto Social e pelo 
Regulamento Geral:

• Associados da classe familiar e 
da classe individual, incluindo 
cônjuges, companheiros em 
união estável e dependentes que 
estejam inscritos no quadro social 
há mais de um ano, sejam maiores 
de 16 anos e se encontrem em dia 
com suas contribuições sociais e 
outros débitos.

• Associados veteranos, benemé-
ritos e remidos.

• Associados atletas benemé-
ritos, desde que possuidores de 
título social.

• Associados atletas beneméritos 
que, após recebida a beneme-
rência, tenham alienado seus 
títulos sociais.

RESULTADO
Após o encerramento do evento, às 17h 
do dia 8 de novembro, será realizada 
a apuração e os resultados serão 
proclamados pelo presidente da 
assembleia. Em seguida, a informação 
será divulgada nos meios de comuni-
cação do Clube. A votação é eletrônica 
e auditada por empresa especiali-
zada, para garantir a legitimidade 
da eleição. O processo é fiscalizado, 
também, pelos próprios associados, 
com fiscais indicados pelas chapas.

ELEIÇÃO ANTICONTÁGIO
Pelo calendário original, o evento 
estava marcado para maio, 
mas foi adiado devido à crise 
pandêmica. No dia da votação, 
eleitores e mesários contarão com 
todas as medidas sanitárias neces-
sárias para garantir a segurança e os 
cuidados contra a Covid-19. Aferição 
de temperatura, uso de máscara ou 
face shield, dispensers de álcool 70%, 
distanciamento de 1,5 m e até tapete 
sanitizante fazem parte dos protocolos.

O Salão de Festas também será 
preparado para minimizar o risco de 
contágio: a logística de acesso, os 
fluxos e procedimentos internos foram 
cuidadosamente desenhados para 
assegurar o cumprimento das medidas 
anticontágio. Na área de votação, de 
1.729 m², a capacidade máxima de ocu-
pação será de 120 pessoas (1 pessoa 
por 14,4 m²). Já no mezanino, de 1.184 
m², poderão entrar até 70 pessoas (1 
pessoa por 16,9 m²).

COMO VOTAR?
Os eleitores, ao entrarem no Salão 
de Festas, devem se dirigir a uma das 
mesas de identificação e apresentar 
o Cartão Pinheiros ou um documento 
com foto. Em seguida, o mesário 
emitirá um protocolo de votação que 
deverá ser assinado pelo associado e 
entregará um tíquete com código de 
barras que o habilitará a votar.
Depois é só seguir para a cabine de 
votação, inserir o tíquete no leitor 
de código de barras para liberar a 
urna eletrônica, registrar os votos 
no sistema e encerrar o processo 
apertando a tecla “Confirma”. O passo 
a passo e a lista de candidatos estarão 
afixados nas cabines, e profissionais 
treinados oferecerão suporte técnico e 
apoio aos associados, se for preciso.

Conheça no site do ECP as orienta-
ções para eleição, como evitar portar 
objetos não essenciais, como bolsas, 
mochilas e blusas, e se possível 
levar a própria caneta para assina-
tura. Acompanhantes são permitidos 
somente para pessoas com necessi-
dades especiais.

Conheça a lista de candidatos 
e faça sua escolha    [↗]

https://www.ecp.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Orienta%C3%A7%C3%B5es-Gerais-2020_Convoca%C3%A7%C3%A3o-Assembleia-Geral-Ordin%C3%A1ria-2020_Vers%C3%A3o-30-09-2020_V2.pdf
https://www.ecp.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Orienta%C3%A7%C3%B5es-Gerais-2020_Convoca%C3%A7%C3%A3o-Assembleia-Geral-Ordin%C3%A1ria-2020_Vers%C3%A3o-30-09-2020_V2.pdf
https://www.ecp.org.br/eleicoes-2020-orientacoes/
https://www.ecp.org.br/eleicoes-2020-orientacoes/


40

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A LGPD cria regras para impedir que 
informações pessoais sejam coletadas 
ou utilizadas indiscriminadamente

om o objetivo de garantir a segurança de quem disponibiliza 
dados a empresas públicas e privadas e também dos que os 
manipulam e armazenam, a Lei Geral de Proteção de Dados, de 
nº 13.709/2018, entrou em vigor no dia 18 de setembro. A ideia 

é trazer transparência para o compartilhamento de informações 
pessoais, assegurando os direitos fundamentais de liberdade e privaci-
dade, além de proteger os cidadãos quanto ao processamento e à livre 
circulação de seus dados, estabelecendo limites e regras.

De acordo com a LGPD, ao ter seus dados coletados, as pessoas 
têm o direito de dar permissão para o uso pela empresa, receber atua-
lizações claras e específicas sobre como aquilo está sendo coletado e 
utilizado, solicitar a retificação de informações, saber quais dados uma 
empresa tem sobre ela e até pedir que sejam apagados.

Inspirada na General Data Protection Regulation (GDPR), conjunto 
de leis que gere a manipulação e o armazenamento de dados na União 
Europeia, a lei contará com diversas sanções para as empresas que a 
violarem ou descumprirem os rigorosos requisitos, atribuindo pena-
lidades que poderão ser aplicadas a partir de agosto de 2021, ao final 
do período de adequação às novas regras. A fiscalização e a edição de 
normas ficarão a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD).

Clube na lei 
Na prática, as instituições já estão se organizando para regularizar a 
situação: nas redes sociais os usuários perceberam a requisição do 
preenchimento de questionários sobre o tema. Alguns sites estão 
exibindo janelas que pedem que o usuário concorde com a coleta de 
cookies, arquivos com informações sobre ele.

As áreas Jurídica e de Governança e Compliance do Clube estão em 
processo avançado de implementação das diretrizes da LGPD. Foram 
realizados estudos sobre as melhores e mais eficazes formas de apli-
cação e cumprimento das regras, visando sempre a segurança dos 
titulares dos dados, para utilização lícita de suas informações pes-
soais e cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.

Uma empresa especializada, em processo de contratação, vai fazer 
o trabalho de diagnóstico e nortear as ações de implantação em 2021, 
e os dados dos pinheirenses estarão em segurança.

C

NOVO SERVIÇO E NOVA EXPERIÊNCIA
Os associados passaram a contar com 
a nova loja Pinheiros Store by Best 
Fit, inaugurada no dia 5 de outubro 
de 2020.

Com ambiente moderno e arro-
jado, a loja possui corredores amplos 
e oferece maior variedade de artigos 
esportivos, de marcas como Nike, 
Adidas, Uv Line, Speedo, Under 
Armour, Live, Sketchers, Vestem, Só 
Dança e Wilson, entre outras. Além 
disso, a partir de agora, os pinhei-
renses poderão comprar on-line (www.
usebestfit.com.br) e receber seus pro-
dutos em casa, ou até mesmo retirar 
no Clube sem o pagamento de frete.

Essa inovação se dá graças ao 
centro de distribuição da nova loja, que 
permite uma logística eficiente para 
o abastecimento de todas as filiais 
da Best Fit. Outra novidade é que no 
Instagram da Best Fit há um link em 
que os associados poderão conversar 
diretamente com a loja via WhatsApp e 
solicitar um produto, que em seguida 
será levado a qualquer lugar do Clube 
para ser pago com cartão.

Os associados podem contar 
também com a Entrega Expressa: efe-
tuando a compra no site até as 11h, 
recebem no mesmo dia (apenas na 
cidade de São Paulo).

BEST FIT
A Best Fit, nova gestora do espaço, 
teve seu início em 2008, com o 
principal objetivo de oferecer produtos 
de beachwear, artigos esportivos e 
moda fitness de maneira diferenciada: 
respeitando o estilo de cada cliente 
e fazendo tudo com amor. A Best 
Fit tem parceria com os melhores 
fornecedores do mercado, e investe 
especial atenção no desenvolvimento 
constante de uma equipe comprome-
tida, envolvida e com olhar do cliente. 
Em 2016 iniciou o e-commerce para 
poder levar esse atendimento dife-
renciado a um público maior, com o 
propósito de “vestir o mundo para um 
estilo de vida saudável, com amor”. 
Atualmente está presente também 
em nove marketplaces, como Amazon, 
Mercado Livre, Netshoes etc. Além 
disso, atua há mais de 12 anos em 
clubes paulistas, a exemplo do Clube 
Paulistano e Paineiras.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda a sexta 
8 às 20h
Sábado, domingo e feriado 
8 às 18h

Os associados poderão 
entrar em contato pelos 
canais abaixo:

LOJA
(11) 96854-7515

SAC 
(11) 94281-4460 
contato@usebestfit.com.br
Segunda a quinta: 8h30 às 
18h30
Sexta: 8h30 às 17h30
www.usebestfit.com.br

Pinheiros Store 
by Best Fit

A nova experiência 
de compra de 
artigos esportivos e 
uniformes do Clube 

INFORME PUBLICITÁRIO

http://www.usebestfit.com.br
http://www.usebestfit.com.br
http://www.usebestfit.com.br
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ISO  
9001

QUALIDADE COMPROVADA

Novas atividades 
pinheirenses conquistam 
certificado internacional

Depois de o ECP confirmar a qualidade 
na administração, controle de 
processos e monitoramento da gestão 
de riscos e oportunidades, a atividade 
do Futebol de Base e os cursos 
culturais receberam, em outubro, a 
certificação ISO 9001.

A certificação garante processos e 
indica um sistema de gestão de quali-
dade ideal para gerenciar os serviços 
e atender as necessidades dos asso-
ciados. Criada em 1947, em Genebra, na 
Suíça, a ISO (International Organization 
for Standardization) é uma organização 
não governamental que está presente 
em mais de 1.500 países.

“Essa conquista é resultado de um trabalho muito sério de 
planejamento e gestão realizado pelas equipes do Clube. Para 
alcançar esse padrão de qualidade internacional, investimos em 
processos, treinamento e sistemas. Todo esse projeto é sempre 
com foco em aprimorar nossos serviços e garantir aos pinheirenses 
um nível elevado de serviços e atividades dentro do Clube."

Ivan Castaldi Filho 
Presidente da Diretoria

O Esporte Clube Pinheiros possui 
um Sistema de Gestão da Qualidade 
desde 1996, com o objetivo de 
melhorar continuamente a prestação 
de serviços aos associados, e conta 
com 23 escopos auditados e certifi-
cados pela ISO.

 Essas novas conquistas são 
resultado de um planejamento que 
acompanha o escopo de cada área 
certificada por meio de indicadores de 
desempenho, que monitoram a satis-
fação dos associados e a frequência 
dos associados nas atividades, entre 
outras ações.

S E U  P R Ó X I M O  N O V O
C H E G O U  P R I M E I R O  N A  C L A R O .

SIGA @CLAROBRASIL

SAIBA MAIS EM CLARO.COM.BR/5G

A Claro é a primeira operadora a trazer para o Brasil
a tecnologia 5G DSS, que permite conexões até 12 vezes mais rápidas 

que o 4G convencional. E isso é só o início de uma grande transformação 
que vai trazer novas experiências.

É a Claro trazendo o novo pra você, de novo.
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O associado tem mais um motivo para 
frequentar o prédio da Sede Social: 
a nova sala dedicada à memória do 
Clube foi inaugurada e está aberta 
à visitação com uma exposição que 
conta a trajetória pinheirense.

A mostra é uma seleção entre os 30 
mil itens do acervo, incluindo peças 
originais, uma linha do tempo, insta-
lações interativas e aplicativos que 
possibilitam o aprofundamento na 
história do ECP e a apreciação de 
troféus e uniformes antigos, entre 
outras relíquias.

Museu pinheirense 
abre as portas de sala 
na Sede Social

NOVO ESPAÇO DO CENTRO
PRÓ-MEMÓRIA É INAUGURADO

A abertura da exposição de longa 
duração marca a inauguração do novo 
espaço do Centro Pró-Memória Hans 
Nobiling na Sede Social. Antes insta-
lado no 1º andar do Centro Desportivo, 
foi transferido para ter mais visibilidade 
e facilidade de acesso, de acordo com o 
Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD). 
Com 126 m², o novo local conta com 
fachada de vidro que deixa à mostra os 
itens do acervo, tornando o Centro Pró-
Memória ainda mais convidativo a quem 
quer conhecer o passado do Clube.

O projeto expográfico moderno 
garante uma experiência lúdica e agra-
dável. A sala do museu conta, ainda, 
com protocolos sanitários seguidos 
por visitantes e funcionários, que 
incluem distanciamento, horário de 
funcionamento reduzido e limitação do 
número de pessoas.

Os arquivos e o acervo completo 
do Centro Pró-Memória perma-
necem instalados no 1º andar do 
Centro Desportivo, e é possível rea-
lizar consultas pelo site do Clube. Já 
a administração e o atendimento à 
pesquisa de associados, atletas e 
funcionários foram transferidos para 
o 2º andar do Centro Administrativo. 
Para obter informações, basta 
fazer um agendamento pelo e-mail 
ecpcme@ecp.org.br.

HORÁRIO DE VISITAÇÃO
Segunda a sexta, 10 às 16h 
Sábado, 10 às 14h 
Fechado aos domingos e feriados 

fotos: joão raposo
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①

A chama olímpica é um dos símbolos 
do maior evento esportivo do 
mundo e vem da mitologia grega.

Na história, o titã Prometeu rouba o 
fogo de Zeus para entregar aos homens. 
Na celebração dos primeiros Jogos, 
em Olímpia, mantinha-se aceso o fogo 
enquanto durassem as competições. 

Em Berlim 1936, foi introduzido outro 
costume: um grupo de esportistas 
transportou uma tocha das ruínas 
dos templos de Hera até Berlim.

Nos Jogos do Rio de Janeiro 2016, a tocha 
foi acesa no dia 21 de abril e a chama 
viajou pela Grécia até o Brasil, exatos 
100 dias antes da abertura do evento. 

 Sede Social

Uma das maiores tradições 
olímpicas é tema da nova 
exposição permanente do 
Centro Pró-Memória: duas 
tochas estão expostas, uma 
do judoca Douglas Vieira①, 
que foi medalha de prata 
em Los Angeles 1984, e a 
outra que foi carregada pelo 
pinheirense Edgar Ozon②, 
na Rio de Janeiro 2016.
fotos: divulgação 

②
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Sonic, o porco-espinho azul mais famoso do 
mundo, se junta a seus amigos para derrotar o 
terrível Doutor Eggman, um cientista louco que 
planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, 
responsável por aprisionar animais inocentes 
em robôs.

SONIC 
O FILME

14H301/11 DOM

DIREÇÃO JEFF FOWLER
COM JIM CARREY, JAMES MARSDEN E TIKA SUMPTER
AVENTURA, COMÉDIA EUA, JAPÃO/2020/1H39/LIVRE

PROGRAMAÇÃO 
DE CINEMA

AUDITÓRIO DO CCR

Finalmente chega o dia em que um casal vai 
aproveitar a merecida aposentadoria. Enquanto 
organizam sua ida para Portugal, com a ideia de 
se aposentar também da família, a vida de seus 
filhos começa a desmoronar e coloca em risco a 
realização desse grande sonho.

A FUGA DOS AVÓS

19H1/11 DOM

DIREÇÃO FABRICE BRACQ
COM MICHÈLE LAROQUE, THIERRY LHERMITTE 

E NICOLE FERRONI
COMÉDIA FRANÇA/2019/1H36/16 ANOS
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Um jovem branco que está prestes a se formar na 
universidade finalmente parece ter encontrado 
o amor verdadeiro. Apaixonado por uma mulher 
negra, ele logo descobre que muitas pessoas não 
aceitam o relacionamento inter-racial dos dois.

Em um local mágico e misterioso, onde as 
coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais 
distantes de tudo, dois irmãos elfos adolescentes 
embarcam em uma extraordinária jornada para 
tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor.

Após comemorar 85 anos de idade, um famoso 
escritor de histórias policiais é encontrado morto 
dentro de sua propriedade. Um detetive é con-
tratado para investigar o caso e descobre que, 
entre os funcionários misteriosos e a família con-
flituosa do autor, todos podem ser considerados 
suspeitos do crime.

Uma mulher acaba de enfrentar a inesperada 
morte de sua mãe, uma famosa fotógrafa que 
sempre colocou sua profissão acima dos relacio-
namentos. Vasculhando os pertences deixados 
pela mãe, encontra algumas fotos antigas e 
descobre que ela mantinha uma relação secreta 
com um rapaz estranho.

O MUNDO SOBRE NÓS

ENTRE FACAS 
E SEGREDOS

A FOTOGRAFIA

14H30 14H30

20H 20H

4/11 7 E 8/11

6/11 7/11

QUA SÁB E DOM

SEX SÁB

DIREÇÃO RICHARD CHAMBERLIN
COM KALI HAWK, TONY NAPOLI E SCOTT BRANDON

ROMANCE EUA/2018/1H40/14 ANOS 
DIREÇÃO DAN SCANLON

DUBLAGEM WIRLEY CONTAIFER, RAPHAEL ROSSATTO 
E MABEL CEZAR

ANIMAÇÃO, AVENTURA EUA/2020/1H42/LIVRE

DIREÇÃO RIAN JOHNSON
COM DANIEL CRAIG, CHRIS EVANS E ANA DE ARMAS

POLICIAL, DRAMA, COMÉDIA EUA/2019/2H11/14 ANOS

DIREÇÃO STELLA MEGHIE
COM ISSA RAE, LAKEITH STANFIELD E CHANTÉ ADAMS

ROMANCE, DRAMA EUA/2020/1H47/12 ANOS

DOIS IRMÃOS:
UMA JORNADA FANTÁSTICA

Após a crise financeira de 2008, um homem e 
sua família se encontram em situação financeira 
precária. Então ele decide adquirir uma pequena 
van, na intenção de trabalhar com entregas, 
enquanto sua esposa luta para manter a profissão 
de cuidadora. 

VOCÊ NÃO ESTAVA AQUI

19H8/11 DOM

DIREÇÃO KEN LOACH
COM KRIS HITCHEN, DEBBIE HONEYWOOD 

E RHYS STONE
DRAMA REINO UNIDO, BÉLGICA, FRANÇA 

2020/1H40/14 ANOS

Todo ano, uma tribo de gatos chamada Jellicles 
precisa tomar uma grande decisão em uma noite 
especial: escolher um dos gatos para ascender 
para o Heaviside Layer e conseguir uma nova 
e melhor vida. Cada um dos gatos conta a sua 
história para sua líder, a velha Deuteronomy, na 
tentativa de ser o escolhido.

CATS

19H2/11 SEG

DIREÇÃO TOM HOOPER
COM FRANCESCA HAYWARD, JENNIFER HUDSON 

E IDRIS ELBA
COMÉDIA MUSICAL, DRAMA  EUA/2019/1H51/14 ANOS

Um menino de doze anos quer muito ser um 
músico famoso, mas precisa lidar com sua família, 
que desaprova o sonho. Determinado a virar o 
jogo, acaba desencadeando uma série de eventos 
ligados a um mistério centenário. 

VIVA
A VIDA É UMA FESTA

14H302/11 SEG

DIREÇÃO LEE UNKRICH E ADRIAN MOLINA
COM ARTHUR SALERNO, LEANDRO LUNA 

E ADRIANA QUADROS
ANIMAÇÃO, FANTASIA, FAMÍLIA EUA/2018/1H45/LIVRE

Para salvar seu pequeno escritório, uma 
advogada aceita o caso de um cliente novo 
e encantador. Ele quer processar um site de 
namoro que garante que os usuários encontrarão 
seu amor, mas, à medida que o caso esquenta, 
aumentam os sentimentos entre os dois.

AMOR GARANTIDO

20H11/11 QUA

DIREÇÃO MARK STEVEN JOHNSON
COM RACHAEL LEIGH COOK, DAMON WAYANS JR. E 

HEATHER GRAHAM
COMÉDIA, ROMANCE EUA/2020/1H30/10 ANOS
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Toda a família de Ki-taek está desempregada, 
vivendo em um porão sujo e apertado. Uma obra 
do acaso faz com que o filho adolescente da 
família comece a dar aulas de inglês a uma garota 
de família rica. Fascinados com a vida luxuosa 
dessas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um 
plano para se infiltrar na família burguesa, um a 
um. No entanto, os segredos e mentiras necessá-
rios à ascensão social custarão caro a todos.

Dois homens que nutrem uma forte amizade 
desde a infância se veem numa grande confusão 
quando um deles descobre que está com câncer.

O MELHOR 
ESTÁ POR VIR

PARASITA

20H

19H

14/11

15/11

SÁB

DOM

DIREÇÃO BONG JOON HO
COM SONG KANG-HO, WOO-SIK CHOI E PARK SO-DAM

SUSPENSE CORÉIA DO SUL/2019/2H12/16 ANOS

DIREÇÃO MATTHIEU DELAPORTE E ALEXANDRE 
DE LA PATELLIERE

COM FABRICE LUCHINI, PATRICK BRUEL E ZINEB TRIKI
COMÉDIA, DRAMA FRANÇA/2020/1H57/12 ANOS

Trabalhadora e ambiciosa, Tiana sonha um dia 
abrir seu próprio restaurante em Nova Orleans. 
Seus planos tomam um rumo diferente quando 
ela conhece o príncipe Naveen, que foi transfor-
mado em sapo pelo maldoso Dr. Facilier.

A PRINCESA E O SAPO

14H3020/11 SEX

DIREÇÃO RON CLEMENTS, JOHN MUSKER
DUBLAGEM KACAU GOMES, RODRIGO LOMBARDI E 

SÉRGIO FORTUNA
ANIMAÇÃO, MUSICAL EUA/2009/1H37/LIVRE

A história de Harriet Tubman, ativista política 
que, durante a Guerra Civil americana, ajudou 
centenas de escravos a fugirem do Sul dos 
Estados Unidos.

Uma jovem violinista perde a sensibilidade nos 
dedos após um acidente. Uma vez que não pode 
mais tocar, ela passa a ensinar jovens. Um deles 
chama sua atenção, mas a relação entre eles se 
torna algo mais intenso do que a relação profes-
sora e aprendiz.

Um alienígena pousa sua nave espacial perto da 
colorida selva africana. Ele fica amigo dos animais, 
que lhe ensinam sobre amizade e diversão antes 
que seu pai, o conquistador do espaço, possa 
dominar o planeta.

HARRIET A VIOLINISTA

20H 20H

14H30

20/11 21/11

21 E 22/11

SEX SÁB

SÁB E DOM 

DIREÇÃO KASI LEMMONS
COM CYNTHIA ERIVO, LESLIE ODOM JR. E JOE ALWYN

BIOGRAFIA, DRAMA, HISTÓRICO 
EUA/2019/2H05/16 ANOS

DIREÇÃO PAAVO WESTERBERG
COM MATLEENA KUUSNIEMI, OLAVI UUSIVIRTA 

E SAMULI EDELMANN
ROMANCE, DRAMA FINLÂNDIA/2018/2H03/14 ANOS

DIREÇÃO BRENT DAWES 
DUBLAGEM RAPHAEL ROSSATTO E CHARLES 

EMMANUEL
DRAMA, HISTÓRICO, SUSPENSE EUA/2020/1H27/LIVRE 

O RITMO DA SELVA
O FILME

Um garoto de dez anos grita uma única palavra e 
se transforma em Shazam!, um super-herói adulto. 
Não demora muito para Superman, Mulher-
Maravilha, Batman e o resto da Liga da Justiça 
perceberem e convidarem o sincero benfeitor a 
se juntar à equipe.

14H3014 E 15/11 SÁB E DOM

DIREÇÃO MATT PETERS
DUBLAGEM ERICK BOUGLEUX, DUDA RIBEIRO 

E GUILHERME BRIGGS
COMÉDIA, ANIMAÇÃO, FAMÍLIA EUA/2020/1H21/LIVRE 

LEGO DC SHAZAM:
MAGIA E MONSTROS

O capitão francês Dreyfus é um dos poucos 
judeus que fazem parte do exército. Um dia, seus 
inimigos conseguem fazer com que ele seja 
acusado de alta traição. Pelo crime, julgado a 
portas fechadas, o capitão é sentenciado à prisão 
perpétua no exílio.

O OFICIAL E O ESPIÃO

20H13/11 SEX

DIREÇÃO ROMAN POLANSKI
COM JEAN DUJARDIN, LOUIS GARREL 

E EMMANUELLE SEIGNER
DRAMA, HISTÓRICO, SUSPENSE 

FRANÇA, ITÁLIA/2020/2H12/16 ANOS 
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Um criativo publicitário com um casamento 
perfeito quer ser pai a todo custo, mas sua 
esposa, uma advogada no auge da carreira, 
acredita que ser mãe não faz parte de seus 
planos. Certo dia, ela tem uma grande surpresa 
quando seu marido aparece em casa com um 
convidado especial: um bebê que traz grandes 
desafios para seu relacionamento.

TESTE DE PATERNIDADE

20H25/11 QUA

DIREÇÃO SALVADOR ESPINOSA
COM TATO ALEXANDER, MOISES ARIZMENDI 

E FERNANDO BECERRIL
ROMANCE, COMÉDIA MÉXICO/2020/1H51/12 ANOS

Tentado a revisitar o mundo de Jumanji, Spencer 
decide consertar o jogo de videogame que 
permite que os jogadores sejam transportados 
ao local. Logo o quarteto de amigos ressurge, 
agora comandado por outras pessoas: os avôs 
de Spencer.

14H3028 E 29/11 SÁB E DOM

DIREÇÃO JAKE KASDAN
DUBLAGEM COM DWAYNE JOHNSON, JACK BLACK 

E KEVIN HART
AVENTURA, COMÉDIA EUA/2019/2H04/LIVRE 

JUMANJI
A PRÓXIMA FASE

Três irmãs amadurecem na virada da adoles-
cência para a vida adulta enquanto os Estados 
Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personali-
dades completamente diferentes, elas enfrentam 
os desafios de crescer unidas pelo amor que 
nutrem umas pelas outras.

ADORÁVEIS MULHERES

20H28/11 SÁB

DIREÇÃO GRETA GERWIG
COM SAOIRSE RONAN, EMMA WATSON 

E FLORENCE PUGH
ROMANCE, DRAMA EUA/2019/2H15/12 ANOS

Um homem foi o criador de um programa infantil 
de TV muito popular na década de 1960, nos 
Estados Unidos. Em 1998, um cínico jornalista 
investigativo aceita escrever o perfil do produtor 
para uma revista. Durante as entrevistas para 
a matéria, o jornalista muda não só sua visão 
em relação ao seu entrevistado como também 
sua visão de mundo, iniciando uma inspiradora 
amizade com o apresentador.

UM LINDO DIA 
NA VIZINHANÇA

19H29/11 DOM

DIREÇÃO MARIELLE HELLER
COM TOM HANKS, MATTHEW RHYS E SUSAN 

KELECHI WATSON
BIOGRAFIA, DRAMA  EUA/2020/1H49/12 ANOS 

CONFIRA OS 
TRAILERS 

NO SITE DA 
REVISTA

Nick é autor do livro Não quero ter filhos. Dias 
antes de ele se casar, um vidente entra em 
cena com um garoto que diz ser seu filho e 
eles iniciam uma busca entre suas ex-namo-
radas pra descobrir quem é a mãe, antes que a 
noiva descubra.

19H22/11 DOM

DIREÇÃO JOHN ASHER
COM TOM EVERETT SCOTT, TITUSS BURGESS

E JULIAN FEDER
COMÉDIA EUA/2020/1H30/14 ANOS

O FILHO DO NOIVO

fotos: divulgação 

Uma mãe de três filhos pequenos está passando 
por dificuldades financeiras. Quando ela consegue 
um emprego de assistente em uma luxuosa 
imobiliária, parece que sua sorte vai mudar, mas 
conforme ela cresce dentro da empresa ela se 
torna alvo de assédio de seu chefe.

20H27/11 SEX

DIREÇÃO MICHAL AVIAD 
COM LIRON BEN-SHLUSH, MENASHE NOY, OSHRI COHEN

DRAMA ISRAEL/ 2019 / 1H32M /16 ANOS 

NÃO MEXA COM ELA
 CINECLUBE  



foto: divulgação
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CORAL 
GRUPO  
DE ESCRITORES

O livro a ser debatido este mês é um clássico da 
literatura que venceu o Prêmio Pulitzer e o Nobel 
de Literatura: As vinhas da ira, de John Steinbeck 
(Editora Bestbolso). A história retrata o confronto 
entre indivíduo e sociedade por meio da epopeia 
da família Joad – expulsa dos campos de algodão 
de Oklahoma, vai tentar sobreviver como boia-fria 
nas plantações de frutas da Califórnia. Ao mesmo 
tempo que denuncia os dramas e flagelos de um país 
debilitado pela Grande Depressão dos anos 1930, 
Steinbeck defende o conceito de que o indivíduo 
isolado nada vale, e a sobrevivência só é possível 
quando existe solidariedade entre os semelhantes. 

 14 de novembro 
Sábado

 14h
 Plataforma: Zoom

O grupo se reunirá virtualmente para leitura e análise 
de seus contos baseados em temas predetermi-
nados. Para esse encontro, o tema será “A semente”, 
e os participantes devem desenvolver textos a partir 
desse mote.

 28 de novembro 
Sábado

 14h
 Plataforma: Zoom

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

CLUBE  
DE LEITURA

ATIVIDADES 
LITERÁRIAS

assista ao vídEo

assista ao vídEo

 BANDA   
 DE JAZZ 

Nos ensaios à distância, o Coral Pinheiros Canta 
gravou um vídeo cantando a música “Encontros 
e despedidas”:

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.

 Segundas
 20h30
 Sala de Conferências 2

 Quartas
 20h30 
 Sala de Carteado e Sala de Conferências 

As atividades musicais do ECP estão de volta 
ao formato presencial. Confira os dias e 
horários do ensaio e participe.

MÚSICA
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• 

Onde encontrar: Ponto
Quando: novembro
Preço: R$ 75

FETTUCCINE
AO MAREMONTI
Neste mês, uma das massas ícones da gastronomia 
italiana ganhará um belo acompanhamento: o fettuc-
cine preparado pela cozinheira líder Gilvania Soares 
será servido com frutos do mar refogados com espe-
ciarias e vinho branco.

As culinárias italiana e francesa serão destaque nas 
sugestões de novembro dos restaurantes Ponto e CCR

https://www.instagram.com/tv/CFr4iXnneLk/?igshid=1uflfbbon4nt
https://www.facebook.com/100001365474045/videos/3263400140382136/
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Uma experiência única de sabores. Essa 
é a aposta do chef Edivaldo Souza para 
novembro. O queijo de origem francesa 
camembert ganhará textura crocante e será 
servido com uma deliciosa salada de alface 
radicchio e frisée com molho de frutas vermelhas.
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Onde encontrar: CCR
Quando: novembro
Preço: R$ 48

CAMEMBERT 
CROCANTE

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

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

Onde encontrar: 
Piscina Lanchonete
Quando: segunda a 
sexta, 12 às 15h
Preço: R$ 19,50

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

MENU EXECUTIVO

fotos: henrique perón

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

ALMOÇO
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Horários de funcionamento
 Segunda
 9 às 18h

 Terça a sexta
 9 às 19h

 Sábado
 9 às 18h

 Domingo
 9 às 17h

 Feriado
 9 às 13h

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

Diretrizes de 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.

Novo acesso aos acervos: Serão disponibilizadas sinalizações de orientações 
sobre o novo acesso ao acervo, que será realizado por aplicativo 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. Seguiremos as orien-
tações oficiais para quarentena de livros, que será de no mínimo 10 e no máximo 
14 dias.

Respeitando os protocolos de 
segurança e seguindo as fases do 
Plano São Paulo, o ECP reabriu a 
Biblioteca. Conheça o novo horário e 
as orientações de funcionamento.

Confira os podcasts do 
programa de inclusão 
que promove a inserção 
em atividades esportivas, 
culturais, recreativas 
e ocupacionais.

DEPRESSÃO 
E ACOLHIMENTO
MATERNO

EPISÓDIO ESPECIAL 
DIA NACIONAL 
DA PcD

O Instituto Empathiae tem como 
missão acolher e empoderar a mãe e 
a família da pessoa com deficiência, 
validando seus sentimentos para que 
esse momento seja ressignificado e 
que a esperança de um futuro possível 
seja real. A convidada da live falará 
sobre o acolhimento familiar princi-
palmente da figura materna, quando 
do nascimento de um bebê com 
deficiência – momento em que toda 
a atenção é voltada para a saúde do 
bebê e os sentimentos maternos ficam 
em segundo plano.

 14 de novembro

 6 a 16 de novembro  23 a 29 de novembro

ABERTURA
DA BIBLIOTECA

FESTIVAL 
SINDICLUBE 
DE CORAL

MOSTRA 
ACESC DE 
FOTOGRAFIA 
ON-LINE

MOSTRA 
ACESC 
DE TEATRO

SINDI CLUBE ACESC

LIVE

rEgulamENto

rEgulamENto

INSCRIÇÕES
até 31 de outubro

Descobrindo 
outros sonhos 
para sonhar

 18 de novembro 
Quarta

 19h
 YouTube do ECP
★ Mônica Xavier - Presidente 

Fundadora do Instituto Empathiae 
Mediadora: Clarissa Meyer

 10 de novembro 
Terça

 No site do Clube 
★ Com as mães dos 

participantes do PIP

 24 de novembro 
Terça

 No Spotify

https://sindiclubesp.com.br/home/Festival-20-Anos-do-Circuito-Sindi-Clube-de-Corais-Online
http://acesc.org.br/wp-content/uploads/2017/09/2020-On-Reg_ACESC-Fotografia.pdf
https://www.youtube.com/user/ClubePinheiros
https://open.spotify.com/show/2bcJP3bA48mP8MUIjzdbc2
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 › 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 lin-
guísticas e lexicais. A cultura francesa também 
faz parte do conteúdo das aulas, ampliando 
a bagagem intercultural 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, 
ensinamentos sobre a cultura italiana e ati-
vidades 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, internacio-
nalmente reconhecido. O aluno se torna apto a 
prestar exames padrão. 

 › 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 propriedades, 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 exercícios 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 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 autoconhecimento 
como a abertura de um caminho válido para a 
formação cultural. Faça uma aula experimental.

 › 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 descon-
traída, 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 autoconheci-
mento corporal por meio do relaxamento e 
do alongamento. Os alunos desenvolvem a 
percepção de deslocamento e a contagem 
musical ao trabalhar diversos ritmos de dança. 
Faça uma aula experimental.

 › 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 partituras convencionais também serão 
ensinadas nas aulas, com metodologia desen-
volvida 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 metodologia desen-
volvida 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 
coordenação 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

 › DANÇA DO VENTRE
★ Viviane da Costa Thiago

As aulas oferecem conteúdo técnico e coreo-
gráfico, 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 resis-
tência f ísica e proporciona maior agilidade. 
Agende uma avaliação e faça uma aula experimental.

 › SAPATEADO
★ Ballet Paula Castro

Esse ritmo dançante, em que os pés se tornam 
protagonistas, 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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Inscrição para 2021

De 16 a 27 de novembro estarão abertas as 
inscrições para as novas turmas do Balé 
pinheirense. Conheça as aulas oferecidas.

Balé Infantil 

Pré-Baby – Baby-Class – 
Iniciação – Experimental 
e Intermediário Infantil
 
É o primeiro estágio. As aulas 
são totalmente dirigidas para 
a faixa etária de 4 a 7 anos, 
com uso de material lúdico 
e exercícios específicos 
para que as crianças criem o 
gosto pela dança e queiram 
voltar às aulas com alegria.

Curso  
de Balé

Balé Juvenil 

1º ao 3º ano
 
O segundo estágio do curso, 
em que as crianças já estão 
mais aptas a aprender a 
nomenclatura e também 
a responder a exigências 
f ísicas, pois já têm maior 
maturidade psicológica 
e muscular. As aulas 
continuam se desenvolvendo 
com coreografias adequadas 
para cada faixa etária. 

Do 4º (1º ano de ponta)  
ao 8º ano 

O terceiro estágio é decisivo, 
pois as alunas que passam 
para a sapatilha de ponta 
dificilmente desistem, e 
então conseguem completar 
o curso até o 8º ano.
 
A partir do 3º estágio os alunos 
começam a ser preparados para 
o uso das sapatilhas de ponta.

Balé Adulto
 
Clássico Intermediário 

– Clássico Avançado –  
Ballet Pilates e Movimento 
Contemporâneo  
(acima de 40 anos) 

O objetivo é proporcionar 
aos associados uma 
atividade inclusiva, na qual 
todos terão a possibilidade 
de se desenvolver na arte 
da dança.

VETERANOS

 Quintas
 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
 10h30 às 11h30
 Salão de Festas Infantil

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

Valor: R$ 77

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 acessó-
rios, em círculos. O mais importante 
é se divertir e trabalhar o corpo e 
a mente.

Atividade gratuita.

 Terças
 10h30 
 Salão de Festas Infantil

Caminhada Movimente-se Dança Sênior
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VETERANOS NA CASA
Além dos jovens da base, o Clube 
contará com o retorno de dois “velhos 
conhecidos” da casa, o ala/armador 
Humberto Silva e o pivô Guilherme 
Teichmann. Humberto foi formado 
na no ECP e fez sua transição para a 
fase adulta ainda no Clube, dispu-
tando três temporadas defendendo a 
camisa azul e preta (NBB 13/14 a NBB 
15/16). Já Teichmann é o mais expe-
riente do elenco, disputando o NBB 
desde a temporada 2008/2009 e com 
uma passagem pelo Pinheiros entre 
2016/2017. 

REFORÇO ESTRANGEIRO
Para a disputa do Novo Basquete Brasil, 
o ECP ainda contará com dois estran-
geiros: o uruguaio Mauro Zubiaurre 
Hidalgo e o americano Landon Diego 
Atterberry. Zubiaurre já teve passagem 
pela seleção do Uruguai e disputou a 
Liga Uruguaiana. Já o ala Atterberry teve 
passagem por dois times mexicanos, 
disputando a CIBACOPA, além de ter 
atuado em outras equipes, disputando 
campeonatos como I Divisão da NCAA 
(LIU Brooklyn), Super Liga de Basquete 
(Kosovo) e Liga Nacional (Chile).

Daniel Aleixo de Sousa  

#12 D. SOUZA 

Idade: 20 anos  

Posição: Pivô

Danilo Araújo Sena dos Santos  

#7 SENA 

Idade: 21 anos 

Posição: Ala/Armador

Elvis José Viana Filho 

#17 ELVIS F. 

Idade: 18 anos 

Posição: Ala/Armador

Gabriel Campos  

#2 GABRIEL 

Idade: 19 anos 

Posição: Armador

Guilherme Frantz Teichmann  

#11 TEICHMANN 

Idade: 34 anos 

Posição: Pivô

Humberto Luiz Gomes da Silva  

#19 HUMBERTO 

Idade: 25 anos 

Posição: Ala/Armador

Jamison Costa Silva Junior  

#6 JAMISON 

Idade: 19 anos 

Posição: Ala

JOGOS EM NOVEMBRO (NBB)
 Sede Ginásio Profº Hugo Ramos

 14 de novembro, sábado, 20h 
SESI FRANCA X ECP

 16 de novembro, segunda, 21h 
CORINTHIANS X ECP

 19 de novembro, quinta, 18h30 
ECP X SÃO PAULO

 21 de novembro, sábado, 20h 
BRASÍLIA X ECP

fotos: ricardo bufolinO TIME

Técnico  

Davi Eduardo Pelosini 

2020/21NBB
A EQUIPE DE BASQUETE DO ECP JÁ 
FEZ SUA ESTREIA NA TEMPORADA 
2020/2021 com a disputa do Paulista e agora 
se prepara para entrar em quadra no principal 
campeonato do ano, o Novo Basquete Brasil 
(NBB), que chega à 13ª edição e contará com 
16 equipes.

No comando do elenco está o técnico Davi 
Pelosini, que chegou ao Clube em 2013 e esteve 
à frente da categoria base. Pelosini foi respon-
sável pelos três títulos que o ECP conquistou 
no Campeonato Brasileiro Interclubes – Liga de 
Desenvolvimento de Basquete (LDB), nos anos de 
2015, 2018 e 2019.

Agora o técnico tem um novo desafio, assu-
mindo a equipe principal, que este ano inclusive 
se destaca por possuir o elenco mais jovem da 
história do NBB. “Sabemos da distância de nível 
e competitividade que existe no profissional NBB, 
mas sem dúvidas conhecer bem os jovens atletas 
facilita. Devemos ser pacientes e trabalhar dia a 
dia para encurtar ao máximo esse processo de 
desenvolvimento da equipe”, avalia o treinador.

O Campeonato Paulista serviu para o time se 
aquecer e o técnico avaliar as mudanças necessá-
rias, e aos poucos ir ajustando o grupo. “Competir 
o adulto paulista foi desafiador, e esse primeiro 
impacto foi importante para a construção do que 
podemos ser ainda nessa temporada. Na base 
conseguimos conquistar todos os títulos pos-
síveis, e viver essa temporada no adulto com 
certeza nos fará aprender e evoluir ainda mais”, 
conclui o pinheirense. 

Jonas Matheus Buffat  

#9 BUFFAT 

Idade: 20 anos 

Posição: Armador

Landon Diego Atterberry  

#93 ATTERBERRY  

Idade: 27 anos 

Posição: Ala

Maicon Douglas da Silva Waldemar  

#13 M. DOUGLAS 

Idade: 20 anos  

Posição: Pivô

Mauro Zubiaurre Hidalgo  

#31 ZUBIAURRE 

Idade: 26 anos 

Posição: Armador

Rafael Munford Monteiro  

#14 MUNFORD 

Idade: 22 anos 

Posição: Ala

Tiago Alcantara Abbade Aguiar 

Faria  

#1 T. FARIA  

Idade: 17 anos 

Posição: Armador

Valter Henrique Maronezi  

#28 VALTER 

Idade: 19 anos 

Posição: Ala/Armador

Wesley Alexandre Sena da Silva  

#21 W. SENA 

Idade: 24 anos  

Posição: Pivô
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QUE VENHA A 
SUPERLIGA

ECP mantém a tradição na nova 
temporada do Vôlei feminino

O CLUBE SEGUE COMO UM DOS TRÊS 
TIMES DO BRASIL A DISPUTAR TODAS 
AS EDIÇÕES da Superliga Feminina de Vôlei 
realizadas a partir de 1994/95, com destaque 
para o terceiro lugar na temporada 2007/08.

A estreia na nova temporada da competição 
mais importante do Vôlei brasileiro será dia 
9 de novembro contra o Sesi Bauru, às 21h30 
no Poliesportivo Henrique Villaboim, e, para 
manter o legado, o ECP formou uma equipe que 
mescla força, juventude e experiência e prioriza 
a essência pinheirense: o trabalho na formação 
de atletas.

Como reforço, está previsto o retorno da 
oposta Edinara (foto), afastada das quadras desde 
novembro de 2019 por ruptura de ligamento e con-
sequente cirurgia no joelho. A atleta sofreu a lesão 
justamente quando se estabelecia como principal 
pontuadora do Clube na Superliga 2019/20, antes 
da interrupção pela pandemia do coronavírus.

“A ansiedade está aumentando porque a cada 
dia fico mais próxima do retorno. Precisarei me 
controlar para ser útil ao time da melhor forma 
possível. Estou me consultando regularmente 
com a psicóloga Melissa Voltarelli, que atua no 
Clube, para aprender a administrar o emocional”, 
revela a catarinense de 24 anos e 1m86 em sua 
segunda temporada no Clube.

Recentemente, Edinara retomou os treinos 
com bola, inclusive de ataque, mas ainda com 
limitações. Acompanhou o time em todos os 
jogos do Paulista e constatou a evolução da 
equipe. “Do primeiro jogo à semifinal houve nítido 
aumento na confiança devido ao entrosamento. 
Isso é fundamental para a Superliga”, afirmou a 
oposta pinheirense.

ORGULHO DE SER PINHEIRENSE
O ECP chegou à fase semifinal do 
Campeonato Paulista, conforme 
projeções da comissão técnica, supe-
rando-se em quadra e enfrentando 
em condições de igualdade potências 
do Vôlei nacional, como Sesi Bauru e 
Osasco Audax.   

No torneio estadual, o técnico 
Reinaldo Bacilieri observou atenta-
mente o comportamento de suas 
atletas. “Quero destacar a postura 
da equipe, digna do que se espera de 
quem representa o maior clube espor-
tivo do País. Lutaram sempre até o 
último ponto, na vitória ou na derrota. 
Temos um time que se orgulha e se 
fortalece quando veste a camisa do 
Pinheiros”, enalteceu o treinador.

Além dos aspectos técnicos e táticos, 
Bacilieri destacou o plano de retomada 
das atividades para o alto rendimento 
estabelecido pelo ECP. “Terminamos o 
campeonato sem lesões e sem casos 
de Covid-19, fato importantíssimo 
para a primeira competição dentro da 
pandemia. Isso foi possível graças ao 
trabalho em conjunto entre comissão 
técnica, departamento médico e 
direção do Clube”, elogiou o técnico.

Na 26ª edição da Superliga, o ECP 
estará ao lado de outras 11 equipes: 
Minas (MG), Dentil Praia Clube (MG), 
Osasco/Audax (SP), Sesi Vôlei Bauru 
(SP), Sesc-RJ, São Paulo FC/Barueri 
(SP), Fluminense (RJ), Curitiba Vôlei (PR), 
São Cristóvão Saúde/São Caetano, 
Valinhos (SP) e o Flamengo (RJ).

 Os times se enfrentarão em turno e 
returno, antes dos playoffs das quartas 
de final. fotos: ricardo bufolin

ELENCO 2020/21
Levantadoras

10 Ana Cristina  

Último clube: São Caetano 

18 Yael Castiglione  

Último clube: Valinhos 

4 Thayane Cabral de Oliveira 

Último clube: Barueri      

Opostas
6 Edinara Brancher    

Último clube: Pinheiros

15 Kimberlly Brito  

Último clube: Sesi Bauru

Líberos
12 Letícia Hemelly  

Último clube: Pinheiros

5 Keyla Alves  

Último clube: Sesi Bauru

Pontas
17 Alexia Cocco  

Último clube: Colégio Martin Luther/Sicoob/ 

Marechal Candido Rondon

9 Natália Monteiro 

Último clube: Flamengo

11 Maiara Basso  

Último clube: Valinhos    

16 Priscila Souza  

Último clube: Pinheiros

8 Sabrina Groth  

Último clube: Pinheiros

Centrais
13 Nandyala Gama  

Último clube: Flamengo

7 Gabriela Martins  

Último clube: Kairós (Portugal)

3 Adriani Vilvert  

Último clube: Osasco

14 Janaína Vieira  

Último clube: Franca 

PRIMEIROS JOGOS
ECP X SESI VÔLEI BAURU 
 9 de novembro, segunda, 21h30  

 NO ECP  com transmissão

MINAS TÊNIS CLUBE X ECP
 13 de novembro, sexta, 19h 
 Arena Mina

ECP X SESI RJ FLAMENGO
 17 de novembro, terça, 21h30  

 NO ECP  com transmissão

DENTIL PRAIA CLUBE X ECP
 20 de novembro, sexta, 19h30 
 Arena Praia

ECP X BRASÍLIA VÔLEI
 24 de novembro, terça, 21h30  

 NO ECP 

SÃO CAETANO VÔLEI X ECP
 27 de novembro, sexta, 20h 
 Ginásio Lauro Gomes 

ECP X SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
 1 de dezembro, terça, 19h  

 NO ECP 
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O esporte transforma
Saiba como se tornar um incentivador dos atletas pinheirenses

DESTAQUE NA FORMAÇÃO 
OLÍMPICA DO BRASIL, O 
ESPORTE CLUBE PINHEIROS 
É TAMBÉM UM DOS PRE-
CURSORES DA 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 pre-
viamente aprovados pela Secretaria 
Especial do Esporte do Ministério 
da Cidadania.

Além das empresas, você, pessoa 
física, também pode ser um apoiador 
da LiE. Uma das vantagens de optar por 
contribuir com um projeto incentivado 
é que é possível saber exatamente 
onde 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.

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:

fotos: ricardo bufolin

CALCULE 6%  
SOBRE O IMPOSTO 
DEVIDO Utilize o 
valor da última 
declaração como 
referência

FAÇA O DEPÓSITO 
na conta do 
projeto

Escolha a conta 
de um PROJETO 
PARA DOAÇÃO

Entre em contato 
com o depar-
tamento 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

DEPOIS DE OBTER 
O RECIBO COM-
PROVANDO SUA 
DOAÇÃO, é só 
apontar o valor 
na sua próxima 
declaração de 
imposto de renda

CONHEÇA OS PROJETOS DO ECP
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 Clube possui. O objetivo principal é, através dos valores arrecadados, oferecer aos 
atletas melhores condições para treinamentos e viabilizar 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
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no total, sendo cinco de ouro, cinco de prata e uma de 
bronze. As categorias foram: Aberta e Grupos A, B, C e D. 
Logo no início da competição o atleta Jackson Rondinel-
li garantiu a prata na categoria Aberta. No grupo A, para 
atletas de 16 a 18 anos, representando o Clube, a atleta 
Livi Castilho também garantiu a medalha de prata com 
19,83 pontos. E pelo grupo C, para atletas de 12 e 13 
anos, Bruna Ravelli ficou em 8° lugar com 23,50 pontos.

Resultados
Aberta Masculino: Jackson Rondinelli – 
2° lugar
Grupo A Feminino: Livi Castilho – 2° lugar
Grupo C Feminino: Bruna Ravelli – 8° lugar

SALTOS 
ORNAMENTAIS

Campeonato Virtual
Em meio ao distanciamento social e às pausas de 
treinos e atividades presenciais, a Confederação de 
Saltos Ornamentais promoveu clínicas, treinos abertos 
e capacitação técnica totalmente virtuais. Com as 
atividades on-line, foi possível buscar a padronização 
técnica e, com os resultados das avaliações, compor 
a seleção brasileira no I Campeonato Sul-Americano 
Virtual de Saltos Ornamentais. Realizado em setembro, 
o campeonato reuniu atletas de 12 países virtualmente 
durante os três últimos dias. A competição foi realizada 
no seguinte formato: cada atleta fez de três a quatro 
rodadas de exercícios que simulam as atividades feitas 
em provas realizadas na água. Os juízes avaliavam e 
davam notas nos três tipos de exercícios. Cada grupo 
tinha tarefas específicas de acordo com a faixa etária. 
Três atletas pinheirenses foram convocados para fazer 
parte da seleção: Jackson Rondinelli, Livi Castilho e Bru-
na Ravelli, além das técnicas, Fabiana Izumi Hashimoto 
e Evelyn Winkler. O Brasil conquistou onze medalhas 

Equipe do Pinheiros que participou do Campeonato Sul-Americano VirtualLuiza Liporoni Paradeda na Copa Play Tennis 
Infantojuvenil

Henrique Barros Galhardo, à esquerda, na Copa 
Kirmayr de Tênis

Guilherme Souza Keleti na Copa 
Rancho Silvestre 

Nese Open Slice Tennis
Na etapa de setembro, foram mais duas pratas com 
Gustavo Safadi (11m) e Felipe Hurtado (16m).

Copa Kirmayr de Tênis
A competição que acontece em Serra Negra (SP) contou 
com pódios pinheirenses: Henrique Galhardo foi cam-
peão na categoria 14mP, enquanto Sofia Leonardi foi 
vice na categoria 16F.

Copa Futuro Artengo Kids
Outra competição realizada no Rancho Silvestre em 
Embu das Artes foi a Copa Kids, que contou com a 
participação do jovem Rodrigo Diez, que se tornou vice 
da categoria 8m.

TORNEIOS DA FPT (ADULTO)
Nese Open Slice Tennis 
Em setembro a Academia Slice Tennis realizou o torneio 
Nese Open Adulto. O atleta pinheirense Rogério Curi, da 
categoria 2m3 (acima de 50 anos), conquistou a prata.

Torneio Aberto Academia Tênis & Cia
No torneio aberto realizado em Santo André, Gilberto 
Marrey foi vice na categoria 2m3.

TÊNIS

Torneios da FPT
2ª Copa Rancho Silvestre de Tênis
Em agosto foi realizada a 2ª Copa Rancho Silvestre de 
Tênis em Embu das Artes (SP). O torneio contou com a ca-
tegoria infantojuvenil, e o Clube conquistou o lugar mais 
alto do pódio com Guilherme Keleti na categoria 11m.

Copa Play Tennis Infantojuvenil
Em setembro, a Academia Play Tennis Morumbi sediou 
a Copa Play Tennis Infantojuvenil. A competição contou 
com a participação de dois atletas do Clube, ambos 
conquistando lugar no pódio. Luiza Paradeda ficou com 
o ouro na categoria 14F e Rodrigo Méo com a prata na 
categoria 16m.

Circuito FPT Infantojuvenil
A Academia Slice Tennis, em São Paulo, realizou duas 
competições que totalizaram quatro medalhas para o 
Clube.

Circuito FPT 
Duas pratas com Marcelo Mifano (16m) e Maria Helena 
Sodré (18F).
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Dany Gon çalves 

YOGA

Una Yoga no Clube
A Yoga está atraindo muitos praticantes no Brasil e no 
mundo, graças aos inúmeros benefícios que oferece, 
como autoconhecimento, consciência corporal, mental 
e espiritual, fortalecimento muscular, aumento da flexi-
bilidade, prevenção de lesões, melhora da concentra-
ção e diminuição do estresse e ansiedade, entre outros.
A prática milenar é um convite para quem quer levar 
uma vida com mais consciência, equilíbrio e felicidade, 
e é recomendada para pessoas de diversas idades.
A atividade foi implantada no Clube há mais de trinta 
anos pela professora Celeste de Castilho, conside-
rada uma das grandes autoridades da Yoga no Brasil. 
Pensando na continuidade dos trabalhos, foi realizado 
um criterioso levantamento das mais qualificadas 
academias de Yoga de São Paulo, e, após uma licitação 
com pregão eletrônico, uma das mais conceituadas da 
cidade, a UNA Yoga, que recentemente se fundiu com a 
My Yoga, foi a vencedora. A UNA Yoga, com alto grau de 
satisfação de seus alunos, conta com a coordenação da 
professora Dany Gonçalves, fundadora da UNA, forma-
dora e capacitadora de todo o corpo docente, com larga 
formação na área, cursos na Índia e grande experiência 
na ministração de cursos de Yoga. Além das aulas nas 
modalidades Hatha Yoga, Hatha Flow e Vinyasa Flow, 
serão oferecidas outras modalidades que atendam de 
forma ampla ao associado. Esse é um passo importante 
para oferecer aos pinheirenses mais qualidade de vida 
por meio de uma prática que tem seus benefícios com-
provados e que pode trazer, sobretudo nos dias atuais, 
bem-estar, equilíbrio e tranquilidade aos praticantes. 

“Diferentemente do que as pessoas imaginam, a Yoga 
não é a ciência do corpo, e sim a ciência que, através do 
corpo, nos ensina a estar presentes em nossas ações”, 
disse a professora e coordenadora Dany Gonçalves. 

“Meu trabalho é entender cada indivíduo, esteja ele no 
coletivo ou sozinho comigo e adaptar a prática para que 
ele se sinta capaz de realizar o processo de unir corpo 
e mente para sentir mais coerência na sua existência”, 
completou Dany.

Aula Sub-6

Futebol Feminino

FUTEBOL

Retorno gradativo
O Futebol do ECP está desde agosto trabalhando gradativamen-
te para o retorno das atividades das turmas de Base, Menor, 
Seleções, Treinamento de Goleiros, Futebol Feminino e Condi-
cionamento Físico. Para a retomada das aulas e dos treinamen-
tos foram elaborados protocolos de segurança, de acordo com 
as devidas restrições de distanciamento e medidas sanitárias. 
Como parte dos protocolos, o tempo das atividades foi ajustado 
para permitir a entrada e saída dos associados sem aglomera-
ções, e nos intervalos entre as turmas a devida higienização dos 
materiais necessários para os treinos. Aos poucos as atividades 
serão ampliadas, e o associado poderá retornar à normalidade 
dos treinos, aulas e competições. A sala de Yoga fica no prédio do CCR, 2º andar, sala 3
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Maratona de Londres
Também foi inicialmente adiada e depois cancelada. 
Os inscritos na maratona de Londres, mais uma entre as 
majors, puderam realizá-la de forma virtual, mas tiveram 
que fazer a prova no dia específico, 4 de outubro. O as-
sociado Humberto Sanches completou a prova de forma 
virtual.

Maratona de Berlim
A edição de 2020, que seria realizada em setembro, foi 
cancelada, mas os corredores tiveram a oportunidade 
de participar de um desafio virtual diferente. Trata-se de 
um desafio por tempo: os corredores deverão cumprir o 
maior número de quilômetros possíveis em 2h01m39s, 
tempo atual do recorde mundial de maratona, estabe-
lecido pelo queniano Eliud Kipchoge na Maratona de 
Berlim de 2018. Celso Mugnela, João Aléssio Perfeito e 
Paulo Figueiredo realizaram o desafio.

Circuito 26virtual
26virtual é um circuito mundial de corridas virtuais com 
26 etapas. Cada etapa representa uma cidade onde 
há uma grande maratona que não está acontecendo 
devido à pandemia. Após se inscrever gratuitamente, 
o corredor pode optar por correr distâncias de 10 km, 
meia maratona ou maratona. Os associados João Alés-
sio Perfeito, Paulo Figueiredo e Luis Sousa correram os 
10 km da etapa Londres em outubro.

CORRIDA DE RUA

Com o cancelamento das provas de rua desde o início 
da pandemia, os associados passaram a participar de 
provas virtuais como forma de se manterem ativos e 
motivados.

Maratona de Boston
A Maratona de Boston, a mais antiga entre as majors, 
com mais de 120 anos de história, cancelou a 124ª edi-
ção da prova pela primeira vez na história. Inicialmente 
prevista para abril, como ocorre tradicionalmente, teve 
sua data prorrogada para setembro e mais tarde foi 
cancelada, dando aos inscritos a opção de realizá-la 
virtualmente. Os atletas deveriam correr a distância 
da maratona, 42,195 m, em qualquer data entre 5 e 14 
de setembro e enviar os dados via aplicativo especial. 
Os pinheirenses Antonio Rabello e Adriana Piza realiza-
ram a prova de forma virtual.

Maratona de São Paulo
A Maratona de São Paulo também foi cancelada, e os 
inscritos puderam fazê-la de forma virtual entre maio e 
setembro. Ricardo de Oliveira Pini completou a marato-
na virtual em maio.

Adriana Piza na maratona virtual de Boston João Aléssio e Celso Mugnela

2. O e-mail para agendamento é resp@ecp.org.br, e o Clube 
entrará em contato com o associado em até 48 horas úteis 
para agendar o teste de nível técnico.

3. Após a realização do teste, o professor comunicará o 
departamento responsável sobre a intenção de vaga do 
associado e enviará o nome, número de matrícula, telefone 
e e-mail.

4. O departamento terá 48 horas úteis para incluir o nome no 
sistema e validar com o associado a turma escolhida por 
ele. Caso a turma tenha vaga disponível, de acordo com seu 
nível técnico, o mesmo terá seu nome lançado na turma e 
o associado efetivará sua inscrição via Central de Atendi-
mento ou Portal de Serviços ECP.

5. Se a turma escolhida pelo associado não tiver vaga dispo-
nível, o mesmo ficará na lista de espera.

Categoria A: Avançado
Categoria B: Intermediário para avançado    
Categoria C: Intermediário
Categoria D: Iniciante

NOVIDADE 
NAS AREIAS

A retomada das aulas e jogos do Complexo de Areia contou com 
uma série de cuidados e mudanças para garantir a segurança 
dos associados. Nos decks foram instalados dispensers de 
álcool 70%, papeleiras, pias com água corrente e sabão para 
auxiliar na higienização. As quadras também ganharam um novo 
layout para melhorar o aproveitamento e uma rede foi instalada 
para separar os ambientes. Cabideiros para a separação de 
materiais e colocação de bolsas foram colocados no espaço.

Inscrição no Beach Tennis
Devido à alta procura de novos adeptos, foi implantado um novo 
sistema de inscrição de alunos para o Beach Tennis, proporcio-
nando melhor organização. Conheça o novo procedimento para 
novos alunos.

1. Todas as turmas de Beach Tennis foram catalogadas por 
nível técnico, e o associado que tiver interesse em se 
inscrever na modalidade deverá realizar uma aula-teste 
pré-agendada de 10 minutos.



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 HORACIO 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
CRECI 75133 TONY 
Cel.: 98174-5675

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 

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, inox.
Enfim, tudo de casa. Pag. à vista.
Eliane (associada veterana)
Tels.: 3082-4161/99109-8903

CONSULTÓRIOS JARDIM EUROPA

Próximo ao ECP, salas para locação para
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 

OPORTUNIDADE RARA COBERTURA 
ITAIM BIBI

Linda cobertura de 484 m²
Por Arthur Mattos Casas
4.750.000,00
Todas as informações com
Beatriz: 99971-7176
beatriz.cherto@gmail.com 

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

ALUGA- SE

Lindo apartamento no melhor do Leblon
2 dorms, sendo 1 suíte
1 vaga
Todo montado e equipado
Várias possibilidades de pacote.
MENSAL e ANUAL
Informações e fotos:
Beatriz: 99971-7176 
 

VENDA

Apartamentos novos com 1 ou 2 
dormitórios (1 suíte).
Prédio novo entregue em 2020. 
Sacada e 1 vaga. Lazer completo.
Excelente localização a 5 minutos do 
Clube Pinheiros. 
Entre o metrô Fradique e Faria Lima.
Contato: Pedro – 96842-0016

TEM IMÓVEL EM PORTUGAL? 
QUER FAZER UM EXCELENTE NEGÓCIO 
APROVEITANDO A ALTA DO CÂMBIO?

Temos uma equipe dividida entre Brasil 
e Europa que irá avaliar todo o processo 
de venda, desde a avaliação documental 
até a concretização do negócio e envio 
dos valores.
Fale conosco: 97661-5542 
ou morato.m.l@gmail.com
A/C Marcelo Morato

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

INTERCLUBES

Edif ício Interclubes na Hans Nobiling
99 m²
1 vaga
Valor de venda: 1.610.000,00
Todas as infos com Beatriz
beatriz.cherto@gmail.com
Cel.: 99971-7176 – Creci 120636

GRUPO DE ESTUDOS ON-LINE

Tema: A amizade é um pequeno amor e o 
amor é uma grande amizade.
Seiji/Sylvia/Cuidadores do Ser
Aguardamos seu contato para enviarmos 
o texto e o link.
Dia 22/11, domingo, das 10h30 às 12h30
Contribuição voluntária
Sylvia (associada)
Cel e WhatsApp: 94733-1318
E-mail: sylvia@reconheser.com.br
www.reconheser.com.br
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MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS 
EXERCÍCIO 2020

SALDO INICIAL CONTÁBIL ENTRADAS SAÍDAS SALDO CONTÁBIL ATUAL 

FUNDO DE EMERGÊNCIA
 Mês  7.316  -   

 Acumulado  3.384.027  65.263  -    3.449.290 

FUNDO DE INVESTIMENTOS

 Disponibilidade  32.454.235  35.016.741 

 Adiant.fornec.  79.820  1.493.920 

 Tx transf/edital  10.538.164  3.663.543 

 Mês  1.349.509  1.345.244 

 Acumulado  43.072.219  8.394.943  11.292.957  40.174.204 

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE
 Mês  114.892  486.733 

 Acumulado  15.716.936  9.895.858  4.365.599  21.247.195 

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  2.766.336  1.017.628  (1.748.708)  14.945.255  14.718.926  226.329  (12.178.919)  (13.701.298)  (1.522.380)

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  -    -    -    5.612.635  4.172.958  1.439.677  (5.612.635)  (4.172.958)  1.439.677 

COMUNICAÇÃO  271.500  73.950  (197.550)  2.297.739  1.515.678  782.062  (2.026.239)  (1.441.728)  584.511 

CONSELHOS  -    704  704  1.316.009  598.987  717.022  (1.316.009)  (598.283)  717.726 

CULTURAL  5.794.656  4.007.366  (1.787.290)  6.726.217  4.781.240  1.944.977  (931.561)  (773.873)  157.687 

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS  5.595.107  3.064.171  (2.530.936)  9.312.296  6.519.049  2.793.248  (3.717.190)  (3.454.878)  262.312 

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO  2.309.660  873.296  (1.436.364)  25.632.543  19.074.168  6.558.375  (23.322.883)  (18.200.872)  5.122.011 

FINANCEIRA  863.550  421.129  (442.421)  7.638.247  5.611.596  2.026.650  (6.774.697)  (5.190.468)  1.584.229 

GOVERNANÇA E COMPLIANCE  -    -    -    709.064  318.399  390.665  (709.064)  (318.399)  390.665 

JURÍDICA  -    30.945  30.945  3.978.897  3.756.400  222.498  (3.978.897)  (3.725.454)  253.443 

MARKETING  -    936.431  936.431  1.327.571  721.689  605.882  (1.327.571)  214.742  1.542.313 

OPERAÇÕES  5.232.594  1.889.790  (3.342.803)  29.822.414  24.808.539  5.013.875  (24.589.820)  (22.918.748)  1.671.072 

PATRIMÔNIO  -    -    -    13.507.216  9.829.402  3.677.814  (13.507.216)  (9.829.402)  3.677.814 

PRESIDÊNCIA  113.536.735  104.287.339  (9.249.396)  4.248.346  3.054.895  1.193.451  109.288.389  101.232.444  (8.055.945)

RELAÇÕES ESPORTIVAS  9.023.974  4.577.486  (4.446.488)  6.605.609  4.212.361  2.393.247  2.418.365  365.124  (2.053.241)

SOCIAL  3.763.636  889.987  (2.873.649)  6.175.756  2.631.517  3.544.239  (2.412.120)  (1.741.530)  670.590 

SUPRIMENTOS  -    -    -    3.068.247  2.434.792  633.455  (3.068.247)  (2.434.792)  633.455 

RESTAURANTES  32.726.292  10.405.580  (22.320.712)  37.262.510  20.173.770  17.088.740  (4.536.218)  (9.768.190)  (5.231.972)

TOTAIS  181.884.039  132.475.802  (49.408.237)  180.186.570  128.934.365  51.252.205  1.697.469  3.541.437  1.843.968 

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2020

INFORME DO MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

 ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

CUSTEIO

Receitas  16.918.346  14.372.718  (2.545.628)  149.157.747  122.070.222  (27.087.525)

Despesas  15.905.818  11.797.586  4.108.232  142.924.060  108.760.595  34.163.465 

Resultado  1.012.529  2.575.132  1.562.603  6.233.687  13.309.627  7.075.940 

RESTAURANTES

Receitas  3.480.476  1.295.003  (2.185.473)  32.7 26.292  10.405.580  (22.320.712)

Despesas  3.971.734  2.024.416  1.947.318  37.262.510  20.173.770  17.088.740 

Resultado  (491.259)  (729.413)  (238.154)  (4.536.218)  (9.768.190)  (5.231.972)

RESULTADO OPERACIONAL 
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Receitas  20.398.822  15.667.721  (4.731.101)  181.884.039  132.475.802  (49.408.237)

Despesas  19.877.552  13.822.002  6.055.550  180.186.570  128.934.365  51.252.205 

Resultado  521.270  1.845.719  1.324.449  1.697.469  3.541.437  1.843.968 

Na Chapel School os alunos são preparados para a vida como cidadãos do mundo.
Em 1980, nos tornamos a primeira International Baccalaureate World School no Brasil. 
Em 2007, mais uma vez, fomos pioneiros e passamos a oferecer IB FOR ALL. O diploma IB 
promove o ingresso em instituições de ensino superior em todo mundo e no Brasil.  

Mais Informações
admissions@chapelschool.com

www.chapelschool.com
(11) 2101-7400

Alunos no campus da Chapel

Anuncio Clube Pinheiros Chapel IB Nov 2018.indd   1 05/11/2018   19:03:48
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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 30 DE SETEMBRO DE 2020 E DE 2019
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO SET/20 SET/19

CIRCULANTE 87.998.333 75.802.635

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA 72.215.876 58.842.597

* Caixa e Bancos 162.612 480.426

* Aplicações Financeiras - Outras 4.240.038 5.629.643

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência 3.449.290 3.350.429

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos 35.016.741 27.265.163

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro 8.100.000 11.100.000

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC 21.247.195 11.016.936

Realizável a Curto Prazo 15.782.457 16.960.038

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber 6.109.086 1.324.587

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST) 3.663.543 9.461.624

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST) 1.493.920 94.020

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários 1.272.235 1.183.145

* Outras Contas a Receber 1.281.065 2.155.895

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes 1.435.042 2.024.407

* Despesas Antecipadas 527.566 716.360

NÃO CIRCULANTE 544.347.841 542.530.856

Realizável a Longo Prazo 5.482.028 4.999.319

* PIS - Depósito Judicial - 25.045

* Depósitos Recursais / Judiciais 2.533.361 2.025.607

* Outras Contas a Receber 2.948.667 2.948.667

iMobiliZado 538.865.813 537.531.537

* Imobilizado 538.865.813 537.531.537

TOTAL DO ATIVO 632.346.174 618.333.491

PASSIVO

CIRCULANTE 64.528.111 51.882.896

* Fornecedores 3.782.152 5.085.864

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões 18.159.014 17.490.702

* Provisões para Contingências Passivas 4.890.988 86.536

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais 2.766.822 3.519.073

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente 13.263.562 13.919.588

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte 164.614 627.116

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado 253.764 137.081

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) 21.247.195 11.016.936

NÃO CIRCULANTE 2.250.000 0

* Provisões para Contingências Passivas 2.250.000 -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 565.568.063 566.450.595

* Déficit / Superávit no Exercício 4.114.106 11.859.927

* Patrimônio Social 561.453.957 554.590.668

TOTAL DO PASSIVO 632.346.174 618.333.491

POSIÇÃO FINANCEIRA - 30 SETEMBRO/2020

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2019 SETEMBRO/2020 SETEMBRO/2019 SET./20 - SET./19

1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE 59.425.769 72.215.876 58.842.597 13.373.279

2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA 51.619.897 66.627.469 46.564.276 20.063.193

2.1 - Fundo de Emergência 3.384.027 3.449.290 3.350.429 98.861

2.2 - Fundo Especial - Investimento 32.454.235 35.016.741 27.265.163 7.751.578

2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) 15.716.936 21.247.195 11.016.936 10.230.259

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados) 64.699 253.764 137.081 116.683

2.5 - 13º Salário a Desembolsar - 4.375.997 4.794.667  (418.670)

2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020 - 560.616 560.616

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 5.588.407 12.278.321  (6.689.914)

4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL 7.805.872 5.588.407 12.278.321  (6.689.914)

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  (2.511.593) 1.178.321  (3.689.914)

5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE 10.384.848 13.428.176 14.546.704  (1.118.528)

5.1 - Exercício Seguinte 10.384.848 164.614 627.116  (462.502)

5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes 13.263.562 13.919.588  (656.026)

6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)  (2.578.976)  (7.839.769)  (2.268.383)  (5.571.386)

7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES  (8.340.201) 3.541.437  (2.064.066) 5.605.503

(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 SETEMBRO/2020 SETEMBRO/2019 SET./20 - SET./19

8. Ativo Circulante 77.233.041 87.998.333 75.802.635  12.195.698 

9. Passivo Circulante 54.235.076 64.528.111 51.882.896  (12.645.215)

10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9 1,42 1,36 1,46 -0,10

11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9 22.997.965 23.470.222 23.919.739  (449.517)

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



NOVA MODELAGEM ANÁLISE E APRENDIZADO 
LTDA. – EPP – CNPJ 06.120.403/0001-50 – 
Aditivo n° 2 – Ministrar treinos e acompanhar 
os atletas praticantes da modalidade Tênis 
Competitivo, Categoria Infantojuvenil – valor 
total do contrato, R$ 776.388,33 – 02/01/2019 
até 31/12/2020.

CLINICA MÉDICA SAN MARCO LTDA. – CNPJ 
04.453.540/0001-81 – Aditivo nº 1 – Serviços 
médicos de ortopedia para atletas – valor 
total do contrato, R$ 23.250,00 – 10/05/2020 
até 10/05/2021.

SPARING – ESCOLA DE ESPORTES 
ORGANIZAÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA. 
– CNPJ 13.198.172/0001-63 – Ministrar aulas 
de Squash para os associados – 6 parcelas 
mensais de R$ 18.900,00 – 01/01/2020 até 
30/06/2020.

GERALSERV – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA. – CNPJ 
64.014.996/0001-77 – Serviços de mão de obra 
especializada para a montagem de fecha-
mento de chapa perfurada entre os fundos do 
Centro de Aprendizado Desportivo e a Central 
de Resíduos e lateral do muro – valor total 
do contrato, R$ 11.000,00 – 13/08/2020 até 
02/09/2020.

MR DOS SANTOS CORTES E PERFURAÇÕES 
– CNPJ 27.445.690/0001-49 – Serviços de 
mão de obra especializada e fornecimento de 
equipamentos para 10 (dez) cortes de parede 
de bloco/caixilhos de 0,50x2 m com 0,20 cm de 
profundidade para a Lanchonete das Piscinas 
Externas – valor total do contrato, R$ 4.900,00 – 
09/07/2020 até 31/08/2020.

FOMAGE COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICO 
LTDA. - ME – CNPJ 63.089.163/0001-02 – 
Serviços de manutenção corretiva, revisão e 
regulagem com troca de peças das chapas, 
fogões e queimadores das cozinhas dos 
Restaurantes CCR, O Ponto e Germânia – valor 
total do contrato, R$ 4.860,00 – 16/03/2020 
até 17/04/2020.

LUIS GUSTAVO CASTRO - ME – CNPJ 
33.579.815/0001-26 – Aditivo n° 1 – Ministrar 
aulas de Squash para os associados – 12 
parcelas mensais de R$ 4.000,00 – 31/12/2019 
até 31/12/2020.

DARCON 08 ENGENHARIA EIRELI – CNPJ 
03.704.695/0001-80 – Locação de 1 (uma) 
retroescavadeira para remoção de árvore 
para a realização da reforma do Edif ício do 
Tênis – valor total do contrato, R$ 3.600,00 – 
10/08/2020 até 31/08/2020.

WILDVET CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI – CNPJ 
18.393.949/0001-64 – Aditivo n° 2 – Serviços de 
medicina veterinária para manutenção da fauna 
existente no Esporte Clube Pinheiros – 12 par-
celas mensais de R$ 3.000,00 – 31/01/2020 
até 31/01/2021.

FLAVIA D. M. DE OLIVEIRA PINTO MANUTENÇÃO 
– CNPJ 15.646.415/0001-90 – Serviços de 
instalação de sistema de exaustão de banheiros 
para a nova área do Centro de Aprendizado 
Desportivo – valor total do contrato, R$ 1.970,00 
– 03/08/2020 até 31/08/2020.

ESPRESSO ART IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LDA. – ME – CNPJ 
18.407.343/000-30 – Locação de 4 (quatro) 
máquinas para café expresso marca La Cimbali, 
com moinhos dosadores e filtros de água para 
os pontos de vendas – valor total do contrato, 
R$ 1.530,00 – 01/08/2020 até 31/08/2020.

PAULO HENRIQUE PINTO DA SILVA - ME – CNPJ 
11.512.103/0001-57 – Ministrar aulas de Vôlei 
de Areia e Vôlei de Quadra para a categoria 
“Master D1” – (i) R$ 89,60,por aluno, devida-
mente inscrito na modalidade Vôlei de Areia; (ii) 
R$ 1.379,17, fixo mensal, por categoria referente 
à modalidade Vôlei de Quadra, categoria D1 - 
01/02/2020 até 31/12/2020.
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