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Mais um ano chega ao fim. 
Um ano totalmente atípico.

O ano de 2020 será lembrado como um período re-
pleto de surpresas. Algumas ainda estão por aí, nos 
apresentando novos desafios diariamente.

Estamos todos, habitantes deste planeta, ainda 
tateando no escuro, tentando entender o que foi 
que aconteceu, o que está acontecendo e quando 
tudo isso irá terminar. E como irá terminar. Sabe-
mos muito, mas não sabemos tudo. Nenhum de nós 
é capaz de prever o imponderável, o inesperado.

No Clube, tivemos que repensar, todos os dias, a 
maneira de gerir e administrar. Sabíamos que, para 
enfrentar o abismo do desconhecido que se abriu 
diante de nós, seria mais importante usar a paciên-
cia do que adotar uma realidade forjada.

Encaramos os desafios, conscientes de que toda 
decisão tomada por esta Diretoria poderia trazer 
consequências importantes na vida de milhares de 
pessoas: associados, funcionários e fornecedores.

Os resultados das últimas eleições para novos 
conselheiros revelaram que os associados enten-
deram e aceitaram a forma como conduzimos o ECP 
nesse período de incertezas.

Entenderam que fomos obrigados a tomar cui-
dados para proteger o maior patrimônio que é a 
vida. Seguimos os protocolos estabelecidos pelos 
órgãos governamentais para cuidar da saúde de 
todos, e não podíamos fugir às regras.

Com esses protocolos que limitavam nossas 

ações, tínhamos também que cuidar das insta-
lações do Clube, da sua manutenção, para que 
esse conjunto maravilhoso de obras e de espaços 
abertos se mantivesse na mais perfeita condição 
de uso. Nesse período, além da manutenção das 
instalações, várias obras previstas foram realizadas 
para garantir ainda mais conforto e segurança aos 
associados no seu retorno ao ECP.

A saúde financeira do Clube, incluindo os asso-
ciados e funcionários, exigiu de nós uma atenção 
especial e uma engenharia financeira que nos per-
mitisse atravessar essa pandemia, e suas conse-
quências futuras, da maneira mais segura possí-
vel. E tudo foi realizado da forma mais transparente 
para que o associado pudesse acompanhar cada 
detalhe das decisões tomadas.

Enfrentamos tudo isso seguindo a convicção dos 
nossos ideais em buscar sempre o melhor, com lu-
cidez e ética.

O resultado das nossas preocupações e dos 
nossos cuidados estão à vista de todos. 

E isso reforça ainda mais as nossas convicções 
e os nossos ideais.

Forte abraço a todos e um Feliz Natal e Ano-Novo.



Célio Cássio dos Santos

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Caros pinheirenses,

A Assembleia Geral Ordinária para Eleição Parcial 
do Conselho Deliberativo, ocorrida aos 07 e 08 de 
novembro último, transcorreu de forma harmoniosa, 
organizada e segura.

Quase 5.500 associados exerceram o direito de 
voto e escolheram seus representantes, elegendo 
soberanamente 8 Conselheiros no grupo “A”, cons-
tituído por associados veteranos, e 59 Conselheiros 
no grupo “B”, constituído por associados há mais 
de 10 anos.

Os Conselheiros eleitos com mandato até o mês 
de maio de 2026 são:

GruPo A (AssoCiAdos VEtErAnos)
Afonso Ferreira de Figueiredo
André Franco Montoro Filho
Antonio Augusto Brant de Carvalho
Élida Pugliezi De Bessa
José Roberto Opice Blum 
Roberto Olsen 
Severiano Atanes Netto
Synesio Alves de Lima

GruPo B (AssoCiAdos há mAis dE 10 Anos)
Adriana Florence Spinelli
Ana Claudia Alves de Sá
Angel Luís Martinez Ibañez
Antonio Alberto Foschini
Antonio Franco Salgado
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira
Beatriz Luiza Asson Sartorelli
Bruno Cappellano Amaral Carvalho
Caio Ferreira da Rosa Pantarotto
Cândido Padin Neto
Carlos Alberto Costa de Oliveira
Carlos Alexandre Brazolin
Carlos Edmundo Miller Neto 
Dante Boccuto Junior
Décio Cecílio da Silva Junior
Eduardo Fanelli de Brito Vianna
Elias Julião de Freitas Junior
Elisabeth Nercessian
Fabíola Micheloni Creazzo
Fernanda Cobra Ortiz
Fernanda Fonseca Themudo Wissenbach  
Fernando Kahtalian
Francisco Flaquer Filho
Francisco Montagna Filho
Gabriel Araújo Pinto
Gilberto De Luccia
Gilberto Maria Rossetti

Graziela Napoli Gaz
Heitor Ferreira Tonissi
Helena Carvalho
Isael Edemir Balarin Junior
Jonas Arruda Novaes Ferreira
José Ricardo Pinheiro Lima
José Roberto Coutinho de Arruda
Juliana Lazzarini 
Luciana Pastore Antonio
Luís Felipe Barbosa Campos
Luís Gonzaga Amim
Luiz Fernando Cimino Loureiro
Marcelo La Terza Santos
Maria Isabel Filardi
Marília Conter David 
Mário dos Santos Guitti
Maurício Fanelli de Brito Vianna
Melissa Machado de Araújo
Ney Roberto Caminha David
Pamela Adami Serine
Patrícia Fonseca Nadais
Paulo Eduardo Blumer Paradeda
Ricardo Luiz Iasi Moura
Ricardo da Silva Rojas
Rodolfo José Sanchez Serine
Rodrigo Ferreira Lara
Sérgio Ricardo Spina
Silvana Amaral Vellosa Fein
Tatiana Hungria Moreno
Thiago Dib Bulgarelli
Viviane de Almeida Gonçalves
Zilda Ângela Ramos Costa

Por fim, desejo a todos os associados do Esporte 
Clube Pinheiros, seus familiares e amigos um Natal 
de paz e celebração em família, bem como um ano 
novo com muita saúde, amor e sucesso.

Um forte abraço.
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Vai começar o Troféu Brasil Caixa 
de Atletismo, o campeonato mais 
importante da modalidade.

66

Apoie o esporte do ECP por meio da 
LiE, destinando parte do Imposto 
de Renda aos projetos aprovados.

60

Conheça os pratos que ganharam 
destaque no cardápio dos restaurantes 
Ponto e CCR em dezembro.

54

O Festival de Cinema traz uma 
homenagem ao ator Sean Connery, 
apresentando cinco filmes.

52

O cadastro de acompanhantes 
terapêuticos deve ser realizado 
na Central de Atendimento.

51

O Clube cria regras para 
reaproveitamento de alimentos 
excedentes da área de Restaurantes.

49

O ECP conta com o reforço de atletas 
estrangeiros em várias modalidades. 

62

O associado Renato Opice Blum 
esclarece dúvidas quanto à Lei 
Geral de Proteção de Dados.

46

Confira a análise da eleição ECP 2020, 
com números de eleitores e outros
bastidores da votação.

44

O Natal está chegando, e é hora de 
se programar para os tradicionais 
eventos e celebrar a data.

28

32

Para garantir a diversão da criançada 
durante as férias, a Revista listou 
sugestões de filmes, séries e livros.

Saiba mais sobre a técnica de 
Reeducação Postural Global (RPG), 
oferecida na Fisioterapia do ECP.

26

Os pinheirenses usarão a 
criatividade para manter a tradição 
e celebrar as festas em família. 

10

Um dos cartões-postais do Clube está 
fazendo aniversário este mês: a Pista de 
Atletismo, cenário de eventos históricos.

24
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Como 
manter 
a tradição?
Os pinheirenses encontraram 
formas alternativas de celebrar 
o fim de ano com a família
ilustRações: PolaR.ltda 
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Quando o Natal está chegando as 
casas vão se transformando: guir-
landas são colocadas nas portas, 
luzes são instaladas nas janelas e 
surgem pinheiros enfeitados com 
bonecos de neve, bengalas doces e 
a estrela no topo. Depois, aparecem 
presentes ao pé da árvore e as 
crianças já sabem que está quase no 
dia de o Papai Noel visitá-las em seu 
trenó para entregar os brinquedos.

Este ano, porém, algo nessa tra-
dição, seguida pelo associado Roberto 
Desio e sua família, estará diferente. 
Devido à crise do novo coronavírus, os 
enfeites natalinos foram colocados, 
mas o encontro com o bom velhinho 
terá de ser adaptado aos novos 
tempos. “Sempre contratamos um pro-
fissional para interpretar o personagem 
e fazer a alegria da criançada. Mas, 
para esse Natal, vamos ter um Papai 
Noel virtual, já que é preciso tomar os 
cuidados necessários por causa da 
pandemia”, conta Desio.

Em 2020, a crise pandêmica mudou 
rotas, alterou destinos e fez as pes-
soas repensarem estilos de vida. 
Com as festas de fim de ano não será 
diferente: as famílias terão que ser 
criativas para adaptar as comemo-
rações de Natal e Réveillon. Reunir 
os familiares em torno do peru e do 
(polêmico) arroz com uvas-

-passas só será possível virtualmente
para algumas pessoas, com as 
imagens de tios, primos e avós em qua-
dradinhos na tela. 

Assim será na casa de Rosely 
Fernandes Marinheiro: “Vamos dividir a 
celebração em duas famílias e fazer a 
festa de Natal virtualmente”, comenta. 
Segundo a pinheirense, será uma 
comemoração bem diferente, já que 
nunca houve dias 24 e 25 de dezembro 
sem a presença das três matriarcas da 
família, que hoje têm mais de noventa 
anos. Mesmo assim, o importante é 
reunir a família, seja presencialmente, 
para quem puder, ou à distância, para 
quem achar mais seguro.

Gabriela Yones Braga também vai 
usar das ferramentas tecnológicas 
para confraternizar com a mãe, que 
mora na Itália. Como a cidade voltou 
ao lockdown, não será possível para 
ela vir ao Brasil. Então a ceia será por 
videoconferência – o banquete, que 
nos outros anos aconteceu ao redor de 
uma mesa enfeitada, este ano será ao 
lado do computador. “O Natal é uma 
data muito importante e bonita, com 
um lindo significado, então não pode 
passar batido, principalmente neste 
momento delicado de pandemia”, 
afirma a associada.

Na casa de Paulo Roberto de Souza 
Loureiro, a celebração contará com 
menos pessoas, já que a família está 
seguindo à risca a recomendação de 
isolamento social. “A ceia e o almoço 
de Natal serão comemorados com 
minha esposa e meus filhos, e não com 
a família toda e os amigos reunidos, 
como nos outros anos”, comenta o 
pinheirense. Outras tradições, como 
enfeitar a árvore e instalar luzes, serão 
mantidas, já que o Natal é muito espe-
rado por sua família.

A comemoração de Cristiana Ferraz 
von Zuben Milani terá como lema a 
máxima “menos é mais”. “A celebração 
aqui vai ser bem limitada, com menos 
pessoas, menos festança, menos 
comida e menos bebida. Nós faremos 
um Natal pequeno. Não será triste, mas 
menos animado, com certeza”, conta a 
associada. Para ela, a data ganha ainda 
mais importância devido à sua religião 
católica: “Acreditamos na importância 
principalmente do dia 25 e sempre 
rezamos um pai-nosso e uma ave-

-maria”, relembra.— Gabriela Yones Braga

“O Natal é uma data 
muito importante e 
bonita, com um lindo 
significado, então não 
pode passar batido, 
principalmente neste 
momento delicado”
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A celebração do Réveillon 2020-2021 
também terá suas novidades. Algumas 
tradições, como vestir branco para 
ter paz, rosa para atrair amor e verde 
para encontrar esperança, poderão 
ser mantidas. Comer uvas e lentilhas 
também. O brinde com champanhe 
à meia-noite, porém, contará com o 
tilintar de menos taças. 

Já as famosas viagens ao litoral 
para pular sete ondas talvez não 
possam acontecer. Esse é o caso 
de Cristiana, que decidiu não ir à 
praia, porque está passando a qua-
rentena com os pais, que pertencem 
ao grupo de risco. “Vamos passar o 
Réveillon em São Paulo. Mesmo com 
a pandemia, é importante pelo menos 
um núcleo familiar se encontrar”, 
comenta. A data tem um significado 
a mais para a associada: na virada do 
século, em Maresias, o marido a pediu 
em casamento.

Para Paulo Sérgio, mais impor-
tante do que celebrar o Ano-Novo é 
desejar que 2021 seja melhor e que 
seja possível voltamos ao “novo 
normal”, sem pandemia. 

“O que queremos mesmo é que 2020 
se vá e carregue consigo toda a tris-
teza que fez questão de espalhar pelo 
mundo, deixando entrar um ano novo 
cheio de saúde e paz para todos nós”, 
deseja o associado, que vai passar a 
virada com a esposa e os filhos.

Um ano virado

O Réveillon de Cristiana Milani antes da pandemia 

A comemoração natalina da pinheirense Gabriela Braga com a família

A família e os amigos de Paulo Loureiro no Natal de 2019
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Quem quiser aproveitar o clima 
sem precisar viajar para Réveillons 
famosos, como o de Copacabana, no 
Rio de Janeiro, e o da Times Square, 
em Nova York, Estados Unidos, só pre-
cisa acessar a internet. As tradicionais 
festas serão transmitidas virtualmente 

Entre no clima 
com segurança
Como a tradicional festa de Ano-Novo
do Clube não será realizada, por 
segurança, os associados terão de 
encontrar novas maneiras de passar 
a virada.

Separamos algumas dicas para você 
aproveitar a Virada com muita alegria 
e segurança.

A virada 2019-2020 da associada Rosely Marinheiro

O Natal em família do pinheirense Roberto Desio

e será possível assistir aos fogos de 
casa. A virada de Copacabana estará 
no canal de YouTube da Riotur (https://
www.youtube.com/channel/UC_
AVAJlTZwhM25IU8IYseTQ). Assim, será 
possível celebrar a chegada de 2021 
em festas famosas sem sair de casa.

https://www.youtube.com/channel/UC_AVAJlTZwhM25IU8IYseTQ
https://www.youtube.com/channel/UC_AVAJlTZwhM25IU8IYseTQ
https://www.youtube.com/channel/UC_AVAJlTZwhM25IU8IYseTQ
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O que 
aprendi 
em 
2020?

Chegou o fim de ano. Agora é aquele momento de refletir, fazer um 
balanço do que aconteceu e atualizar os planos para os próximos doze 
meses. A diferença desta vez é que 2020 será lembrado como um dos anos 
mais atípicos dos últimos tempos, que trouxe uma nova forma de enxergar 
a vida, valores, trabalho e hábitos e o tão comentado “novo normal”.

E, apesar de muitas coisas negativas que a pandemia vem causando, 
muitas pessoas conseguiram aproveitar melhor o tempo para aprender. 
Confira o que os pinheirenses levarão de ensinamento para o ano que 
vai chegar.
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Momento de transição 

Dono de dois bronzes olímpicos, Leandro Guilheiro teve 
uma vida inteira dedicada ao esporte, desfrutando da “dor 
e delícia” de ser um atleta de alto rendimento: com títulos, 
conquistas pessoais e aprendizados, mas também enfren-
tando as lesões, as privações e o desgaste f ísico e mental.

Acostumado a estar em cima de um tatame desde os 
cinco anos, o pinheirense revela que, no início da pandemia, 
a principal dificuldade foi ficar afastado dos treinos. Por 
outro lado, o momento veio a calhar e ajudou o judoca, hoje 
com 37 anos, a tomar uma decisão dif ícil sobre a qual já 
vinha pensando desde o início de 2020.

“Eu sou atleta há 31 anos, e pela primeira vez 
não pude treinar de forma consistente. Isso 
mentalmente e fisicamente foi um grande 
desafio, mas que tentei aproveitar da melhor 
forma possível. O fato de não treinar acabou 
sendo muito interessante para o meu processo 
de transição de carreira. Já estava pensando 
em parar de competir semanas antes da qua-
rentena e, pela primeira vez em muito tempo, 
consegui descansar um pouco, ter uma rotina 
não muito bem definida, não ter aquela respon-
sabilidade, a disciplina de levantar cedo, ir para 
o treinamento, fazer as coisas da melhor forma 
possível. Acho que foi essa a grande novidade 
para mim, que me obrigou a acelerar um pouco 
o processo.”

O veterano do tatame ainda reforçou o quanto este 
período fez com que ele repensasse tudo aquilo que faz a 
diferença e que devemos priorizar. Estar com as pessoas 
que são realmente importantes, fazer o que temos vontade 
e evitar postergar as coisas são lições que o Guilheiro acre-
dita que vamos levar de 2020. 

“O mais importante nessa quarentena, o que ela 
me ensinou, foi: esteja com as pessoas que você 
deseja estar e não adie coisas que você deseja 
fazer. Espero que efetivamente esse ano tenha 
sido de transição, de mudanças. E que 2021 
marque o período de uma nova vida para mim.”

Leandro Guilheiro

Luci De Giuli Oliveira

Olhando para dentro

Para a pedagoga aposentada Luci De Giuli Oliveira, o 
período de isolamento social serviu para “organizar a casa”, 
em diversos sentidos. A associada comenta que, por morar 
sozinha, sua rotina quase não sofreu mudanças, a não ser 
pelo fato de ter que sair menos e não poder frequentar o 
Clube, um local que considera o “oásis” da sua vida.

“Na minha opinião, há três tipos de pessoas 
na pandemia: o pessimista, que é um chato, o 
otimista, que é um lírico e vive sempre sonhando, 
e pessoas como eu, que são realistas esperan-
çosas. No início não sabíamos quanto tempo 
duraria exatamente a presença do vírus, então 
comecei a limpar a área, organizar as coisas, 
doando roupas, sapatos, objetos. Me senti bem, 
o apartamento ficou alegre e arejado.”

Luci conta que se considera muito paciente, tanto com 
as pessoas quanto com o tempo. E apesar de ter sido um 
período dif ícil, no qual todos ficaram privados de ir e vir, no 
qual vimos pessoas partirem sem ao menos podermos nos 
despedir, ela encarou tudo isso como uma experiência e 
acredita que ajudou a nos fortalecer.

“Adquirimos o hábito da quietude, não da  
solidão. E ficar em silêncio aumentou muito a 
minha capacidade cognitiva, voltei a pensar por 
mim mesma e também para mim, a olhar mais 
para dentro”, conclui a pinheirense.
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Mais empatia 
e responsabilidade 

A advogada Gisela Bertoldi Araújo acredita que este período 
em casa não fez com que as pessoas tenham mais tempo 
livre, e que, pelo contrário, “trouxemos o trabalho para 
casa e a casa para o trabalho”, multiplicando as atividades 
diárias. Tendo que se dividir entre um call e outro, além de 
fazer os serviços domésticos, nos quais antes contava com 
a ajuda de uma profissional, e ficar atenta à rotina de seu 
filho, a advogada acredita que não só o tempo parece ter 
ficado mais escasso, como a impossibilidade de sair para ter 
um momento de descanso e lazer também tornou as coisas 
mais dif íceis.

“O tempo que deixamos de gastar no trânsito 
não foi suficiente para realizar todas as tarefas. 
Nosso filho único, Antônio, que também tem 
uma agenda produtiva, perdeu o convívio 
escolar e social e passou a precisar muito mais 
de nós, de mim e do meu marido. Acho estranho 
quando falam sobre ter mais tempo, honesta-
mente sinto não só que não temos mais tempo 
livre, como não temos liberdade sobre ele. Ficou 
tudo misturado, sem tempo algum de lazer.”

Para driblar essas questões que o isolamento social 
trouxe, Gisela e sua família procuraram algumas alterna-
tivas: adquiriram um cachorrinho, principalmente pensando 
no filho, buscaram momentos e locais de silêncio para fazer 
uma leitura, consumiram lives e outros conteúdos disponi-
bilizados na internet e também se dedicaram à prática de 
meditação guiada, a que toda a família aderiu. A associada 
comenta que o lado positivo é que toda essa situação pode 
ter contribuído para nos tornamos pessoas melhores.

“Vi vizinhos se ajudando e amigos expres-
sando seu amor e amizade uns para os outros. 
Acho que, de alguma forma, tudo isso está 
contribuindo para a construção de uma nova 
sociedade mais atenta e, quem sabe, mini-
mamente mais ponderada. Somos parte de 
um todo, doa a quem doer. Torço para que a 
consciência coletiva se implemente. Empatia e 
responsabilidade são palavras de ordem.”

Tempo de aprender 

O ano inevitavelmente já seria diferente para a atleta do 
salto com vara Joana Costa, que aguardava a chegada da 
sua primeira filha, que nasceu em fevereiro. O que a atleta 
não imaginava é que não seria só sua rotina que iria mudar, e 
que ela não seria a única a ficar um período em casa, tendo 
que adaptar algumas atividades.

“Eu achava que ia ter que ficar distante de tudo 
durante esse período, enquanto as outras 
pessoas seguiriam a vida normal, e na verdade 
todo mundo ficou em casa comigo. No final, o 
fato de eu ter tido a minha filha não alterou 
muito a rotina”, brincou a atleta.

Joana avalia que acabou indo na contramão de tudo, 
tendo um período muito produtivo e cheio de aprendizado, 
conseguindo trabalhar, treinar de forma adaptada, estudar, 
conciliando tudo isso com a maternidade. E se para muitos 
a pandemia trouxe mais tempo livre, para ela os dias pare-
ceram ainda mais cheios.

“Foi um período de medo, de não saber o que 
poderia acontecer, de preocupação, mas ao 
mesmo tempo foi um período bom para mim. 
Em relação aos treinos, consegui retomar 
depois de três meses que a Gabriela nasceu 
e, como era um treino adaptado em casa, pude 
ficar com ela. No caso do meu trabalho, dou 
aula como personal e teria que ficar um tempo 
afastada, mas por conta da pandemia também 
consegui trabalhar on-line. Participei de várias 
lives, reuniões on-line, fiz muitos cursos, assisti 
a muitas apresentações. Acho que foi bom apri-
morarmos mais esse novo hábito de fazer as 
coisas pela internet.”

Por outro lado, a mãe atleta também comenta o lado nega-
tivo da pandemia: ter pessoas próximas que não resistiram 
à doença e ela própria ter testado positivo, o que afirma não 
ter sido fácil. Além disso, destaca o fato de não poder contar 
muito com a ajuda da família na chegada da filha, devido ao 
isolamento, contando apenas com o marido, que também 
acabou conseguindo passar mais tempo com ela e a bebê. 

“O ano de 2020 testou a nossa capacidade 
de adaptação, de abrir mão de muita coisa. 
Reforçou a questão do respeito, de cuidado 
com o outro. Acho que esse vírus veio para 
mostrar que ainda tem muita coisa para a gente 
aprender. E ter paciência, acho que essa foi uma 
das maiores lições que tivemos.”

Joana Costa

Gisela Bertoldi Araújo
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A Pista de Atletismo foi 
cenário de momentos que 
marcaram a trajetória do 
Clube e dos associados

fotos: centRo PRó-MeMóRia

p. 22 Benemérito do Atletismo Valdir Barbanti 

p. 23 Pódio de uma das provas do TAITI (Torneio 
Atlético Internacional Triangular Interclubes) de 1968. 
(1º Jacques Pennewaert/ECP, 2º Paulo Roberto de 
Oliveira/ECP, 3º Carlos Marin/Santiago)

No dia 19 de dezembro de 1926, o Sport Club Germania dava 
um grande salto na sua história esportiva com a inauguração 
da Pista de Atletismo. Projetada pelos engenheiros Hans 
Muller e Fritz Faust, a obra contou com a supervisão do 
então presidente Guilherme Machado Kawall.

A primeira Pista foi considerada moderna para a época 
e recebeu diversas competições. No programa de inau-
guração constavam corridas de 100m rasos, 800m rasos, 
3000m rasos, 110m sobre barreiras, salto em altura, lança-
mento do dardo, lançamento do peso, revezamento sueco 
para a disputa de uma taça transitória e revezamento sueco 
para a disputa da taça Casa São Nicolau.

Na década de 1970, com as obras do estacionamento, 
foi preciso remodelar o espaço, que foi reinaugurado em 
1978. Desde os primeiros anos, a Pista recebeu eventos 
esportivos e culturais que fazem parte da vida do Clube e 
dos pinheirenses. Relembre na versão on-line da revista 
algumas comemorações em fotografias do acervo do Centro 
Pró-Memória.

Palco 
histórico



especial26 27

Tenha postura 
A RPG (Reeducação Postural 
Global), técnica oferecida no 
Clube, é um dos principais 
tratamentos para desarmonias 
do corpo humano
O método fisioterapêutico criado pelo francês 
Philippe Souchard há cerca de trinta anos 
ganhou o mundo e é utilizado por mais de 
22 mil profissionais em 18 países. A técnica 
conhecida como rPG é o principal tratamento 
contra desvios da postura, como escoliose e 
hiperlordose, e também é eficaz para melhorar 
outros problemas de saúde, como dores de 
cabeça, labirintite, dificuldades respiratórias e 
até estrabismo. No ECP, o serviço é oferecido aos 
associados mediante agendamento.

Utilizando três procedimentos – alonga-
mento, tração e respiração –, os exercícios e 
posturas levam em conta os sistemas muscular, 
sensitivo e esquelético. Ao tratar o paciente de 
maneira global, considerando suas necessi-
dades individuais, o objetivo da rPG é realinhar o 
corpo e encontrar um equilíbrio entre as forças 
musculares, liberando tensões, aumentando a fle-
xibilidade e estimulando a consciência corporal.

O tratamento é indicado para quem sofre 
de dores na coluna e ciáticas, pés planos e 
cavos, joelhos valgos (em forma de X) ou varos 
(afastados), asma, bronquite, lesões articu-
lares, sequelas neurológicas espásticas, entre 
outros problemas.

A rPG não se limita somente a tratar a dor, 
mas também encontrar a causa, por meio do tra-
balho com o tônus muscular e estímulos. Outra 
vantagem é que a técnica pode eliminar a neces-
sidade de cirurgia e também ser utilizada como 
tratamento preventivo.

Em sessões de 40 a 50 minutos, realizadas 
de uma a duas vezes por semana ou conforme a 
gravidade do problema, o fisioterapeuta analisa 
a postura e indica as sequências necessárias 
para o realinhamento e reequilíbrio das desarmo-
nias do corpo. Segundo a Sociedade Brasileira 
de Reeducação Postural Global (sBrPG), existem 
mais de 150 estudos científicos sobre esse 
método, o que reflete sua eficácia e sucesso 
nos tratamentos.

ilustRação: PolaR.ltda

RPG NO CLUBE: SEGUNDA A SEXTA
8h30 às 13h30 • 14h30 às 20h30

AgendAmento pelo tel.: 3798-9775 e 3598-9776

http://www.colegiohorizontes.com.br/
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As crianças poderão escrever uma cartinha virtual para o Papai Noel e 
receber a resposta do bom velhinho. Este ano, o contato com o Polo Norte 
foi modernizado e, para enviar a mensagem, basta acessar www.ecp.org.
br/mensagemdenatal e preencher o formulário.

Preenchimento do formulário: até 20 de dezembro, domingo.
Resposta do Papai Noel: até 23 de dezembro, quarta.

MENSAGEM PARA O PAPAI NOEL

 12 e 13 de dezembro 
Sábado e domingo

 11h e 16h 
 Pergolado
DIREÇÃO: CHICO BETO TAGLIANETTI
ELENCO: ASSOCIADOS

O espetáculo une teatro e música 
para contar a história de Jesus em 
meio ao clima natalino, renovando a fé 
e a esperança.

ilustRação: PolaR.ltda

 19 de dezembro 
Sábado

 10 às 15h
 Salão de Festas Infantil

Os pinheirenses vão receber a visita 
virtual do Papai Noel, que este ano fará 
uma transmissão ao vivo direto do Polo 
Norte para conversar com a criançada. 
Uma estrutura será montada no Salão 
de Festas Infantil, com decoração 
especial e diversas medidas sanitárias 
necessárias para minimizar o risco de 
contágio pelo coronavírus.

DIA LEGAL DE NATAL

AUTO DE NATAL

TEATRO INFANTIL

Programação de

NATALNATAL

https://cutt.ly/1hoCW0o
https://cutt.ly/1hoCW0o
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TEATRO INFANTIL E INFANTOJUVENIL ESPETÁCULOS

 5 de dezembro 
Sábado

 11h e 14h
 Auditório do CCR
DIREÇÃO: PROFESSOR EDSON GON
ELENCO: ASSOCIADOS DO CURSO 
DE TEATRO INFANTIL

Em um programa de notícias de 
TV, coisas estranhas começam a 
acontecer: situações inesperadas 
e inusitadas levam os personagens 
a desvendar os mistérios e a procurar 
soluções para o que aconteceu com 
o planeta Terra.

FORA DO AR

Por trás  Por trás  
das máscarasdas máscaras

Nessa peça, os alunos apresentam 
cenas curtas que retratam os desafios 
transpostos no ano de 2020, devido 
à crise pandêmica, e expressam esse 
momento em que foi preciso descobrir 
como seria o “novo normal”.

 5 de dezembro 
Sábado

 11h40 e 14h40
 Auditório do CCR
DIREÇÃO: PROFESSORA MARIA SIQUEIRA
ELENCO: ASSOCIADOS DO CURSO 
DE TEATRO INFANTOJUVENIL

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

http://chapelschool.com/novo/
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ilustRação: PolaR.ltda

INSPIRAÇÕES 
PARA AS FÉRIAS
Veja dicas para fazer 
a criançada “viajar” e 
conhecer diversas histórias 
e personagens no fim de ano

10
O entretenimento dos pequenos está 
garantido com essa lista de livros, 
filmes e séries. A partir de temas edu-
cativos, as crianças vão conhecer 
clássicos do cinema e da litera-
tura infantil, além de lançamentos, 
ampliando sua bagagem cultural com 
muita diversão.
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PARA OS MUITO PEQUENOS PARA OS PEQUENOS

Jacaré, não!
AntÔnIo pRAtA

O Pequeno 
Príncipe

AntoIne de sAInt-eXUpÉRY

Gravity 
Falls

Alice no 
País das 
Maravilhas
dIReÇÃo: hAmIlton lUsKe, 
WIlFRed JACKson e ClYde 
geRonomI

E.T.: 
O Extraterrestre

dIReÇÃo: steVen spIelBeRg

LIVRO LIVRO

SÉRIE

FILME

FILME

A partir da experiência com os 
dois filhos pequenos, o cronista 
Antônio Prata teve a ideia de 
escrever esse livro. Ao incluir a 
curiosa presença do jacaré quando 
enumera elementos em cenas fami-
liares do cotidiano, o autor faz a 
criançada se divertir com a história 
e as ilustrações.

Publicada na década de 1940, 
essa narrativa mágica, sensível 
e comovente se tornou um dos 
maiores clássicos da literatura. 
Quando um piloto cai com seu avião 
no deserto e encontra uma criança 
de um planeta distante, ambos 
começam a conversar e encontram 
o sentido da vida. Depois da Bíblia e 
do Alcorão, é o livro mais traduzido 
da história.

A criançada vai se animar com 
as aventuras de Dipper Pines 
e sua irmã gêmea Mabel, que 
são mandados para a loja do 
tio-avô Stan, em Gravity Falls, no 
Oregon, para passar as férias de 
verão. A cidade é cheia de forças 
paranormais e criaturas sobre-
naturais. Ao encontrar um diário 
na floresta, os irmãos descobrem 
segredos e dão início à diversão.

Escrita por Lewis Carroll, a história 
da menina que cai na toca do coelho 
e vai parar em um outro mundo já 
é uma velha conhecida de todos. 
Nessa versão clássica, produzida 
pela Disney em 1951, Alice vai para o 
País das Maravilhas e lá encontra os 
personagens mais inusitados, como 
o Chapeleiro Maluco, o Mestre Gato, 
a Lagarta e a Rainha de Copas.

Esse filme vai fascinar
crianças e adultos (de 
novo): lançado em 1982, 
E.T.: O Extraterrestre se tornou 
um cult da sétima arte, encan-
tando gerações e se tornando o 
maior longa de ficção científica já 
produzido. Na história, o garoto 
Elliott faz amizade com um ser de 
outro planeta, protegendo-o de se 
tornar cobaia e ajudando-o a voltar 
para casa.

Dora, a 
aventureira

SÉRIE

A garotinha Dora, de sete anos, é 
apaixonada por aventuras. Com 
sua mochila roxa e o amigo 
macaco, chamado Botas, a pro-
tagonista embarca em várias 
odisseias, superando obstáculos 
e solucionando enigmas pelo 
caminho. A série, criada nos 
anos 2000, traz, a cada viagem 
de Dora, um novo aprendizado 
aos espectadores.
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PARA OS MAIS GRANDINHOS PARA FAMÍLIA TODA

O jardim 
secreto

FRAnCes hodgson BURnett

Os fantasmas 
se divertem

dIReÇÃo: tIm BURton

LIVRO

FILME

A amizade e a cura são os grandes 
temas desse clássico da litera-
tura infantil publicado em 1911. 
Mary Lennox, uma garota órfã, se 
muda da Índia para a casa do tio 
e lá conhece Dickon e Colin. Aos 
poucos os três ficam amigos, e 
suas vidas se transformam quando 
descobrem um jardim secreto 
nas proximidades.

Quem nunca teve receio de dizer 
“Beetlejuice” três vezes e trazer 
do mundo dos mortos o “besouro 
suco” interpretado por Michael 
Keaton? Esse clássico da década 
de 1980 vai levar toda a família para 
o sofá. Na trama, os fantasmas 
Barbara Maitland e Adam Maitland 
precisam ficar trancados em casa 
até poderem ir para o além. Quando 
a família de Lydia Deetz se muda 
para a mansão, os dois passam a 
assombrar os novos moradores.

A história 
sem fim

dIReÇÃo: WolFgAng 
peteRsen

FILME

Bastian costuma usar a imaginação 
como refúgio dos problemas, como 
as provas da escola, as brigas no 
colégio e a perda da mãe. Ao entrar 
em uma livraria, depara-se com o 
livro A história sem fim, classificado 
como perigoso. Quando começa a 
ler, o garoto é transportado para 
o mundo de Fantasia, lugar que 
aguardava a chegada de um herói.

Julie and the 
Phantoms

SÉRIE

Essa série com ares de musical, 
lançada este ano, vai prender as 
crianças na frente da telinha. Após 
uma tragédia familiar, a talentosa 
Julie perde o encanto pela música e 
fica tempos sem cantar e tocar. Até 
o dia em que literalmente aparecem 
em sua vida três garotos fantasma-
góricos que a fazem retomar o gosto 
pelas notas musicais.

fotos: divulgação
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O verão está chegando, e nada melhor do que aproveitar 
os espaços abertos do Clube para brincar. Pensando nisso, 
convidamos os professores do CAD para criar opções para a 
criançada se divertir no ECP com a família e com a segurança 
que o momento pede.

ApRoVeItem o RoteIRo de BRInCA-
deIRAs, tIRem Fotos e mAndem pARA 
A gente. QUem sABe sUA Foto nÃo sAI 
nA pRóXImA edIÇÃo dA ReVIstA?

Diversão 
ao ar livre

A família deverá delimitar um espaço e dividi-lo 
no meio com uma linha. Uma pessoa será a 

“muralha”, o pegador, e deverá ficar em cima 
da linha, podendo se locomover apenas para 
os lados. Os outros participantes devem ficar 
em uma das extremidades com o objetivo de 
alcançar o outro lado sem serem pegos pela 

“muralha”. Quem for pego deve se juntar à 
muralha até que reste um participante, que será 
o vencedor.

Um integrante da família será encarregado da 
corda e deverá balançá-la de maneiras diferentes 
para criar desafios para os outros participantes. 
Por exemplo: ondulações da corda de lado ou de 
cima para baixo, variando o tamanho das ondula-
ções e a altura da corda ou balançando a corda 
como um pêndulo. A dica é trazer sempre o lúdico 
para a criança, dizendo que a corda é uma cobrinha, 
por exemplo. O objetivo é passar para o outro lado 
da corda sem encostar, após o responsável pela 
corda dar o comando “batatinha frita 1, 2, 3”. 

loCAl → Gramado da Pista
mAteRIAl → Uma corda ou uma linha
ReComendAÇÃo → Para toda a família

loCAl → Parquinho Infantil
mAteRIAl → Uma corda
ReComendAÇÃo → Para toda a família

Muralha

Batatinha 
Frita 1, 2, 3
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Comece fazendo uma sequência para ver quem 
é o primeiro, segundo e terceiro a fazer os 
arremessos. O objetivo é fazer as cinco cestas 
de distâncias diferentes. Quando você acerta 
a cesta tem direito de continuar a sequência, 
quando erra, passa a vez para o outro. Vence o 
jogo quem fizer as cinco cestas primeiro.

RegRAs
• Primeira cesta a 1 metro de distância da tabela;
• Segunda cesta a 2 metros de distância 

da tabela;
• Terceira cesta a 3 metros de distância 

da tabela;
• Quarta cesta a 4 metros de distância da tabela;
• Quinta cesta a 5 metros de distância da tabela.
• Os metros são passos. Ex.: 1 metro = 1 passo, 2 

metros = 2 passos.

Os participantes deverão ficar em uma linha do 
campo, e apenas um pegador ficará de frente 
para eles. O pegador dará os comandos da brin-
cadeira. Quando ele falar o suco de alguma fruta 
(exemplo: “suco de uva”), as crianças deverão 
dar um salto para a frente. Se ele disser um suco 
ruim (exemplo: “suco de minhoca”), as crianças 
deverão dar um salto para trás. Em determinado 
momento o pegador fará o comando “suco 
maluco”, e todos deverão correr de volta para a 
linha de início e fugir do pegador. Quem for pego 
será o pegador na rodada seguinte.

Divida ao meio o espaço do garrafão (área 
do Basquete), utilizando um giz ou uma fita 
crepe. A brincadeira parece uma partida de Tênis 
adaptada. Os praticantes darão um tapa na bola, 
sempre tocando na parte de baixo, para jogá-la 
para o outro lado do quadrado, que é o lado do 
adversário. Este deverá devolver a bola com 
um tapa.

RegRAs
• A bola pode tocar no chão apenas uma vez;
• Se a bola for direto para fora: ponto;
• Se a bola tocar duas vezes no seu quadrado: 

ponto;
• Ganha o jogo quem vencer três sets;
• Cada set termina quando o participante marcar 

13 pontos.

Demarque um quadrado 2 m por 2 m. Cada 
jogador coloca seu colete (ou pedaço de tecido) 
na cintura (elástico da bermuda), deixando pelo 
menos um palmo à mostra. Os dois jogadores 
começam dentro do quadrado demarcado, não 
podendo sair desse espaço. O objetivo é retirar 
o colete do adversário. Quem fizer isso primeiro 
marca um ponto. Mas não vale impedir que o 
adversário pegue seu colete segurando seu 
próprio colete com as mãos. O jogo acontece 
apenas dentro do quadrado demarcado. Vence o 
jogo quem fizer três pontos primeiro.

loCAl → Quadras de Basquete
mAteRIAl → Uma bola
ReComendAÇÃo → A partir de 9 anos

loCAl → Campo de Futebol
ReComendAÇÃo → Para toda a família

loCAl → Quadras Externas
mAteRIAl → Uma bola
ReComendAÇÃo → A partir de 8 anos

loCAl → Quadras Externas
mAteRIAl → Colete ou pedaço de tecido
ReComendAÇÃo → A partir de 7 anos

Jogo das 
5 Cestas

Suco 
Maluco

Two Square

Arena
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A formatura da 75ª turma será realizada 
em dezembro com todo o protocolo de 
segurança para os pequenos e associados. 
Confira os formandos deste ano. 

fotos: divulgação

❶
Professora: Mariana Pires

Antônio Ferreira Gurgel
Antonio Matta D’Ippolito 
Carolina Ayub Ferreira Petroni Caldas
Eduardo Alhadeff Ribeiro
Gabriela Napolitano Mistura Sleiman Beljavskis
Lais Olsen Bittencourt Couto
Leonardo Favarão Adorni
Luigi Facci Lima Real Amadeo
Luiza Antonaccio André
Lys Heimpel Sawaya Boutaud Sanz
Manuela Petreche Almendro
Mariana Miller Reis da Motta
Martin Friedmann Nardelli
Nathalia Corrêa Pereira
Olivia Losasso Bezerra
Raphael de Andrade Valente Tavares 

❷
Professora: Sueli Fernanda de Cassia Nogueira Oliveira

Alexandre Barretto de Araujo Magalhães
Andrea Ayub Ferreira Petroni Caldas
Camila de Albuquerque Carvalho
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os dias 7 e 8 de novembro, 5.482 asso-
ciados foram às urnas para a eleição que 
renova, a cada dois anos, um terço dos 
integrantes do Conselho Deliberativo. 

Cada pinheirense levou, em média, três 
minutos para registrar sua escolha na urna eletrô-
nica. Os associados votaram, em média, em três 
candidatos do grupo A (em que os associados 
veteranos disputaram oito vagas) e 13 candidatos 
do grupo B (em que os associados há mais de dez 
anos competiram por 59 vagas). Os eleitos são 
responsáveis pela definição das regras de funcio-
namento do ECP.

Estavam em disputa 67 vagas para mandatos 
de seis anos, e 30 associados conquistaram o 
cargo pela primeira vez. Dos 45 candidatos jovens 

– de 18 a 36 anos – foram eleitos cinco, e das 165 
mulheres na disputa 21 venceram o pleito.

NELEIÇÃO
ECP 
2020
Saiba detalhes da votação 
realizada em novembro, 
que renovou um terço do 
Conselho Deliberativo

BASTIDORES DA ELEIÇÃO
A apuração dos votos foi realizada logo após o 
término da eleição. O último associado finalizou 
o registro de suas escolhas às 17h30, quando 
teve início o processo de conferência das assi-
naturas dos protocolos e eleitores no sistema 
eletrônico. A Comissão de Apuração e os fiscais 
indicados pelas chapas acompanharam a finali-
zação dos trabalhos.

Os resultados foram homologados às 17h45 e, 
às 18h, divulgados pelo presidente da Assembleia. 
Em seguida, a notícia foi publicada nos totens e 
no site do Clube. Uma auditoria externa também 
esteve presente durante todo o processo de pre-
paração do ambiente para a eleição, durante os 
dois dias de votação e na conferência e apuração 
dos votos, assegurando a legitimidade do evento 
democrático pinheirense.

Realizada no Salão de Festas, com organi-
zação e agilidade, a eleição contou com diversas 
as medidas de segurança para minimizar o risco 
de contágio pela Covid-19. Os 80 funcioná-
rios e prestadores de serviço que garantiram a 
funcionalidade do evento passaram por treina-
mentos específicos.

Confira a lista dos associados eleitos

fotos: daniel voRley

http://www.conselhoecp.org.br/conselho/eleicoes_2020.html
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O que a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) muda na 
vida das pessoas?
Um exemplo prático vai ser quando 
a pessoa for fazer uma compra. 
Normalmente, ela vai ver um aviso ou 
uma notificação do que será feito com 
aquele dado fornecido. Em alguns 
casos haverá a solicitação do consen-
timento, e em outros casos, quando 
não houver essa necessidade, não 
haverá. Mas, toda vez que fornecer um 
dado pessoal, o usuário vai receber 
algum tipo de informação. É isso o 
que vai mudar no dia a dia para nós 
que somos os titulares dos dados. 
Quem terá de se adaptar são os cha-
mados “controladores”, no nosso 
caso é o Clube, que é o controlador 
do banco de dados dos associados.

A LGPD foi inspirada em uma lei 
europeia. Que benefícios isso garante?
Temos uma lei muito parecida com a 
europeia, o que é muito bom, porque 
a Europa já vem pensando nisso há 
cinquenta anos. Então é uma lei muito 
bem estruturada. É uma alternativa 
interessante você quase que copiar 
a lei, até para aproveitar os prece-
dentes de lá. Tem uma coisa que é 
muito positiva e até curiosa: na União 
Europeia, quando a LGPd entrou em 
vigor, em maio de 2018, aproximada-
mente 20% das empresas estavam 
em conformidade. Aqui no Brasil o 
cálculo que existe hoje é de 20% a 
30%. Ou seja, mesmo a gente não 
tendo essa cultura e tendo um curto 
tempo de debate, 30% das empresas 
brasileiras alcançaram um grau 
de maturidade muito bom. Claro 
que ainda é pouco, mas, fazendo 
a comparação, é muito positivo.

Como especialista no assunto, o 
senhor acha que essa lei vai “pegar”?
Essa lei já pegou, exatamente pelos 
precedentes que temos. Antes de a 
lei entrar em vigor, já era usada como 
apoio em várias decisões envolvendo 
privacidade. Já houve precedentes 
com aplicação, mesmo sem aplicação 
das sanções da lei. O cuidado com os 
dados hoje é “macro”, quem não vai 

Com a criação da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPd), as informações 
pessoais disponibilizadas a empresas 
públicas e privadas estarão mais 
seguras. As novas regras impedem que 
os dados sejam coletados ou utilizados 
indiscriminadamente, promovendo 
a transparência.

No Clube, a lei está sendo devida-
mente implementada e o trabalho está 
sendo conduzido por uma Comissão 
especialmente nomeada para o pro-
jeto, e conta com a colaboração do 
associado renato opice blum, que é 
especialista no assunto. 

Advogado e economista, o pinhei-
rense é também patrono regente da 
pós-graduação em Direito Digital e 
Proteção de Dados da Escola Brasileira 
de Direito – EBrAdi, coordenador da 
pós-graduação e do curso de Direito 
Digital e Proteção de Dados da FAAP 
e professor em cursos no Insper. Em 
entrevista à Revista, o especialista 
esclarece dúvidas sobre a nova lei e 
revela como será incorporada ao dia a 
dia do ECP.

“O cuidado com os dados 
hoje é ‘macro’, quem não 
tiver vai ficar excluído 
do mercado, vai ter uma 
imagem ruim.”

ficar excluído do mercado, vai ter uma 
imagem ruim e uma série de dificul-
dades até no fechamento de contratos.

Como estão os prazos para as 
empresas se adaptarem à LGPD?
Em agosto de 2021 terá início a apli-
cação das sanções às empresas que 
desobedecerem às regras. As demais 
obrigações já estão em vigor desde o 
dia 18 de setembro. Hoje já é comum 
empresas e até clubes receberem 
uma pergunta de resposta obriga-
tória: se eles têm dados que foram 
tratados em nome dessas pessoas, e 
de que forma esses dados são tra-
tados, quais são as políticas de segu-
rança, a tecnologia empregada, quais 
foram as bases legais da lei utili-
zadas nesse tratamento etc. E a lei 
diz que você tem quinze dias para 
responder de uma forma mais com-
pleta. Se houver, por exemplo, uma 
relação de consumo, a empresa que 
não responder pode ser multada pelo 
Procon. Não é o caso do Clube, porque 
não há uma relação de consumo.

Como a lei se aplica no eCp?
No caso do Clube, podemos ter a 
atuação e a autuação por parte do 
Ministério do Esporte, das Secretarias 
Municipais e do Estado, dentro do sis-
tema regulatório, se não houver um 
cuidado adequado com dados pes-
soais de atletas. Estamos falando de 
associados, mas o Clube também 
tem dados pessoais de esportistas. 
Tem dados normais e também tem 
dados sensíveis, que exigem um cui-
dado maior. O sistema já está funcio-
nando graças às estruturas já exis-
tentes. A LGPd vai reforçar, completar 
e inspirar a atuação desses órgãos que 
já fazem isso hoje. O que vai mudar no 
dia 1º de agosto é que vamos ter mais 
um órgão com capacidade de fisca-
lizar, auditar e aplicar sanções. O nome 
desse órgão é Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados, que acabou 
de ter sua composição aprovada no 
Senado. Agora só falta tomarem posse, 
o que vai acontecer nas próximas 
semanas. O grupo vai interpretar a lei 
ponto a ponto, inclusive para clubes 

e associações esportivas. A cada 
dia teremos novidades sobre isso.

Quando fornecemos nossos 
dados pessoais, quais são 
os nossos direitos?
Os direitos dos titulares são com-
postos da seguinte forma: o direito de 
questionar a existência desses dados, 
o direito de aceitar esses dados, o 
direito de exigir a correção desses 
dados e até o direito de solicitar que 
os dados sejam deletados. Este último 
é relativo, não é absoluto, porque 
existem hipóteses que a própria lei 
prevê em que, mesmo que a pessoa 
peça que os dados sejam deletados, a 
empresa pode guardá-los para alguns 
propósitos específicos. Se esses 
direitos não forem cumpridos, pode 
haver aplicação futura de sanções 
por parte da Autoridade Nacional. 

Se os dados forem usados de 
forma incorreta, quem pode 
questionar a empresa?
O titular pode exigir que isso seja cum-
prido, se não for relação de consumo, 
por exemplo, fazendo um questiona-
mento aos órgãos do poder execu-
tivo. A pessoa pode usar mecanismos 
jurídicos para brigar, entrando com 
uma ação e obtendo uma liminar para 
que a empresa faça o que está sendo 
solicitado. Qualquer pessoa que tiver 
um prejuízo em função do não cum-
primento desses direitos e demons-
trar isso pode cobrar também.

Já existem muitos casos?
Obviamente nenhuma instituição 
quer experimentar um vazamento de 
dados, mas isso tem acontecido com 
cada vez mais frequência, principal-
mente na época da pandemia. Isso 
acontece de forma, muitas vezes, cul-
posa, por não ter havido atualização 
do sistema. Ou por algo que acon-
teceu de forma imprevista. A LGPd 
traz essa responsabilidade objetiva 
para as empresas, que respondem 
por essas questões, mesmo que não 
queiram. Se for comprovado que houve 
negligência, isso aumenta o valor da 
indenização que deverá ser paga.

foto: RoMeRo cRuz/oPice BluM
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A lei chega, então, em um 
momento importante?
Sim, sem dúvida chega em um 
momento muito importante, prin-
cipalmente pelo fato de estarmos 
mais digitais do que nunca. E quanto 
mais se usa isso, naturalmente, 
mais existe vulnerabilidade. É o que 
está acontecendo. A LGPd prestigia 
muito a diligência. Inclusive, quando 
houver a autuação, havendo demons-
tração de diligência por parte da 
empresa, de “olha, fiz tudo o que 
devia ter feito e mesmo assim acon-
teceu o vazamento”, isso vai ser con-
siderado na aplicação da multa.

Como o senhor acha que vai ser a 
implementação da lei no eCp?
O Clube, se compararmos com 
outras estruturas, tem uma estru-
tura muito boa e avançada. A direção 
dos sistemas é feita de forma muito 
profissional, levando em conside-
ração não só o preço, mas a técnica 
também. E há uma disposição do 
Clube, neste momento, em fazer a ade-
quação à lei da melhor forma possível. 
Estou inclusive, informalmente, aju-
dando nisso. Informalmente eu digo 
porque não posso ser contratado. Das 
instituições esportivas de que já parti-
cipei profissionalmente ou que tenho 
acompanhado, as medidas que estão 
sendo tomadas pelo Clube são muito 
importantes. Considerando o tamanho 
do ECP, vai demorar um pouco. Mas 
o trabalho de casa está sendo feito.

Esse serviço pode ser terceirizado?
Normalmente, esse serviço é tercei-
rizado. As empresas e até clubes não 
estão preparados para fazer isso inter-
namente. Existem empresas especia-
lizadas. Por exemplo, no meu escri-
tório temos mais ou menos duzentos 
e cinquenta projetos em andamento. 
Somos contratados por todo tipo 
de empresa. As empresas não têm 
essa estrutura preparada, esse ser-
viço tem que ser terceirizado.

É dever do Clube cuidar do 
banco de dados que já existe?
A atualização faz parte de uma ati-
vidade que é feita em conjunto. 
Não se trata só de o Clube pro-
curar, dentro das suas possibili-
dades, atualizar, mas também é uma 
obrigação dos associados informar 
mudanças e alterações nos seus 
dados pessoais. A atualização dos 
dados em si acaba sendo mais 
uma tarefa do associado, que deve 
avisar sobre isso, do que do Clube. 

Quanto a dados que foram forne-
cidos antes da lei: os asso-
ciados devem fazer algo ou é 
um processo automático?
Os associados não precisam fazer 
nada. É o Clube que vai optar por fazer 
algumas ações. Por exemplo, no caso 
dos dados dos associados, em tese 
não haveria nem a necessidade direta 
de obter um consentimento. É algo 
que chamamos de legítimo interesse 
com a própria execução da atividade 
do Estatuto em si. Então é preciso for-
necer os dados pessoais para entrar no 
Clube, para receber informações, para 
participar das atividades. A lei prevê 
isso, a execução do contrato e o legí-
timo interesse. Pode ser que o Clube 
também peça o consentimento, para 
que os associados entendam melhor 
como seus dados serão usados. Ou 
para eventual utilização para recebi-
mento de descontos ou outras coisas. 
Depende de a gestão decidir qual é a 
abrangência para obtenção do con-
sentimento ou não. Eu gosto muito do 
consentimento, porque ele aproxima 
mais, dá mais transparência e dá mais 
abrangência para você utilizar dados.

Agora, quando entramos em alguns 
sites, vemos um aviso que pede a 
permissão para utilizar as infor-
mações. Tem sites que ainda 
não têm. Qual é o critério?
Quase todo site deveria implementar 
esse aviso. Porque isso fala do uso 
de cookies. De acordo com a LGPd, 
dado pessoal é não só aquele que 
te identifica, mas também aquele 
que pode te identificar. Quase todos 
os sites usam os cookies porque 
facilitam a navegação. Aquele 
que ainda não tem é porque ainda 
não implementou, mas deveria.

Qual conselho o senhor dá 
para quem tem uma empresa e 
precisa se adequar à nova lei?
O mercado esperava que houvesse 
uma prorrogação, em função da 
pandemia, mas isso não aconteceu. 
Muita gente acabou deixando para 
a última hora. Para aqueles que não 
começaram ainda, que comecem o 
mais rápido possível. Para aqueles 
que estão no processo de adap-
tação, que continuem. Esse processo 
não acaba, no Clube também não 
vai acabar. A gestão desses dados 
é contínua. Tem a atualização dos 
sistemas da tecnologia. Tem até um 
cargo novo, do encarregado de pro-
teção de dados. É um time liderado 
por uma pessoa. Todas as empresas 
ou clubes de proporções médias ou 
grandes vão precisar ter esse time 
pronto. Esse time vai fazer toda a 
gestão disso. É uma tarefa para ontem.

POR DENTRO DA LEI
Sancionada no dia 23 de junho, a Lei 14.016/20 dispõe 
sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação 
de excedentes de alimentos para o consumo humano.

Art. 1º Os estabelecimentos dedicados à 
produção e ao fornecimento de alimentos, incluídos 
alimentos in natura, produtos industrializados e 
refeições prontas para o consumo, ficam autorizados 
a doar os excedentes não comercializados e ainda 
próprios para o consumo humano que atendam aos 
seguintes critérios:

I – estejam dentro do prazo de validade e nas 
condições de conservação especificadas pelo fabricante, 
quando aplicáveis;

II – não tenham comprometidas sua integri-
dade e a segurança sanitária, mesmo que haja danos à 
sua embalagem;

III – tenham mantidas suas propriedades 
nutricionais e a segurança sanitária, ainda que tenham 
sofrido dano parcial ou apresentem aspecto comercial-
mente indesejável.
 

“O DAS tem o papel de desenvolver 
e apoiar esse tipo de ação e programa. 
Procuramos promover, com toda 
a segurança alimentar e nutricional, 
uma maior qualidade de vida para 
o funcionário do Clube e para a 
população mais carente. O retorno 
do nosso trabalho tem sido tão 
gratificante que nos dá força para 
querer aprimorá-lo sempre.”

Adriana Florence Spinelli, presidente do DAS

reocupado em evitar o desperdício, 
o ECP criou medidas de reaproveita-
mento de alimentos excedentes da 
área de Restaurantes. Coordenado pelo 

Departamento de Assistência Social (DAS) e sob 
a Lei 14.16/2020, que regulamenta a doação 
de alimentos e refeições não comercializadas, 
o programa atende funcionários e diversas insti-
tuições sociais.

Desde o mês de março, com o início da 
pandemia da Covid-19, as ações do projeto foram 
intensificadas para atender com mais agilidade 
o número crescente de pessoas em situação 
de vulnerabilidade.

P

Com forte controle 
de qualidade, o Clube 
mantém programa de 
doação de alimentos

Até o momento, mais de 20 toneladas de 
alimentos foram doadas em ações internas e 
externas. Todos os produtos passaram por uma 
rigorosa análise e estavam dentro do prazo 
de validade e nas condições de conservação 
especificadas pelo fabricante.

COMBATE AO
DESPERDÍCIO

ilustRação: PolaR.ltda
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Os espaços pinheirenses receberam ainda mais 
atenção este ano. Obras importantes, como a 
construção da Arena CAd, a sala de exposição do 
Centro Pró-Memória, na Sede Social, a reforma da 
cobertura do Centro Desportivo, a ampliação da 
área do Fitness, a instalação de grama sintética 
no Campo A de Futebol, entre outras, deixaram o 
dia a dia do associado melhor.

Com um modelo de gestão e um processo 
de planejamento e controle financeiro, foi pos-
sível realizar todas essas ações com os recursos 
do Fundo Especial de Investimentos, como 
o Estatuto Social e os Regimentos do Clube 
exigem, e ainda manter o saldo positivo.

RESPONSABILIDADE 
E TRANSPARÊNCIA
Com cuidadoso planejamento 
financeiro, o Clube executou 
obras e reformas em 2020

“Após todas essas realizações, ainda aumen-
tamos o saldo do Fundo de Investimento 
de R$ 32 milhões, no início do ano, para 
R$ 35 milhões em 30 de setembro de 2020”, 
esclarece o Presidente Ivan Castaldi Filho.

A eficácia no planejamento e na organização foi 
importante para o ECP gerir com responsabilidade 
os recursos em um momento tão complicado 
como o ano de 2020. “Administrar o orçamento 
requer organização, responsabilidade e transpa-
rência. Em especial este ano tivemos que redobrar 
a atenção na administração dos recursos pinhei-
renses, por isso é importante também comemorar 
esse resultado”, finaliza o presidente.

fotos: RicaRdo Bufolin

acompanhante terapêutico de
associado com deficiência precisa
ser cadastrado na Central de 
Atendimento para que o acesso ao 

Clube seja mais prático e seguro. Os profissionais 
orientam as PCds em atividades de lazer, culturais 
e esportivas.

Para obter o credenciamento, os profissio-
nais têm que ser registrados em classes ligadas 
à saúde ou educação, ter vínculo empregatício 
com o associado e usar o uniforme que pode ser 
adquirido na Loja Pinheiros. Cada associado pode 
cadastrar até três profissionais e é isento de taxa 
de inscrição.

O

CADASTRO DOS 
ACOMPANHANTES 
TERAPÊUTICOS

foto: RicaRdo Bufolin

Para saber mais informações, entre em 
contato com a Central de Atendimento 
ou envie um e-mail para: pip@ecp.org.br.
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O Clube apresentará cinco filmes estrelados 
pelo ator escocês Sean Connery. A 
homenagem póstuma mostra a filmografia 
diversa deixada pelo ator, que transitou 
por vários gêneros, como aventura, drama, 
western, entre outros. O festival conta com 
os títulos mais emblemáticos de Connery, 
incluindo 007 – James Bond – Os diamantes 
são eternos, em que foi o primeiro a 
interpretar o agente mais famoso do cinema.

Quando o governo britânico suspeita da exis-
tência de uma rede mundial de contrabando 
de diamantes, 007 é chamado para inves-
tigar. O detetive logo descobre a extensão do 
problema e viaja para a América, onde o milio-
nário proprietário de um cassino é suspeito de 
estar por trás de tudo.

20H9/12 (QUA)

DIREÇÃO: GUY HAMILTON | COM SEAN CONNERY, JILL ST. 

JOHN E CHARLES GRAY | ESPIONAGEM, AÇÃO, POLICIAL, 

SUSPENSE/REINO UNIDO/1971/2H/16 ANOS

007 – JAMES BOND 
OS DIAMANTES SÃO ETERNOS
007 – JAMES BOND 
OS DIAMANTES SÃO ETERNOS

CINEARTE

No século X, durante uma revolta de camponeses, 
o rei, um terrível tirano, morre nos combates. Seu 
filho, um jovem príncipe, presencia tudo, além de 
ser gravemente ferido. A rainha, vendo o estado 
do filho, invoca o poder mágico de um dragão 
para salvá-lo, mas este só concorda em socor-
rê-lo dividindo seu coração quando o príncipe 
jura que será bom e justo.

Na Chicago dos anos 1930, um jovem agente 
federal tenta acabar com o reinado de terror e 
corrupção instaurado pelo gângster Al Capone. 
Para isso, recruta um pequeno time de corajosos 
e incorruptíveis homens e conta com a ajuda de 
um experiente policial.

14H30

19H

20H

20H

12 E 13/12 (SÁB E DOM)

13/12 (DOM)

11/12 (SEX)

12/12 (SÁB)

DIREÇÃO: ROB COHEN | COM SEAN CONNERY, 

DENNIS QUAID E DINA MEYER | FANTASIA, COMÉDIA/

EUA/1996/1H43/LIVRE 

DIREÇÃO: BRIAN DE PALMA | COM KEVIN COSTNER, 

SEAN CONNERY E CHARLES MARTIN SMITH | POLICIAL/

EUA/1987/1H59/16 ANOS

CORAÇÃO DE DRAGÃOOS INTOCÁVEIS

Robin está na mira de usurpadores e foge 
na companhia de um mouro que lhe deve a 
vida. Na Floresta de Sherwood, são atacados por 
camponeses que, para sobreviver, lutam com os 
asseclas do xerife. Logo eles se unem ao bando e 
planejam trazer Ricardo de volta ao poder.

Marnie Edgar é uma ladra que consegue 
um trabalho como secretária em uma 
empresa. Ao tentar dar um golpe, é flagrada pelo 
chefe, que se apaixona por ela e resolve inves-
tigar seu passado, buscando descobrir as razões 
para a sua compulsão cleptomaníaca.

DIREÇÃO: KEVIN REYNOLDS | COM KEVIN COSTNER, 

MORGAN FREEMAN E SEAN CONNERY | AVENTURA/

EUA/1991/2H20/14 ANOS

DIREÇÃO: ALFRED HITCHCOCK | COM TIPPI HEDREN, 

MARTIN GABEL E SEAN CONNERY | DRAMA, SUSPENSE, 

ROMANCE/ EUA/1964/2H10/16 ANOS 

MARNIE 
CONFISSÕES DE UMA LADRA

ROBIN HOOD  
O PRÍNCIPE DOS LADRÕES

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA 
PROGRAMAÇÃO DE CINEMA DE DEZEMBRO NA 
REVISTA ON-LINE.
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Ícone da gastronomia ibérica, o bacalhau ocupará 
um lugar especial nos cardápios dos restaurantes 
Ponto e CCR. Inspirados pela versatilidade do 
ingrediente, os chefs pinheirenses apresentarão 
duas opções para você ser surpreender.

Cozido lentamente com especiarias e 
acompanhado de arroz negro e cebolas aro-
matizadas, o bacalhau é a aposta da cozinheira 
Gilvania Soares.

Já na leitura do chef Edivaldo Souza, o peixe será 
grelhado lentamente, guarnecido de pimentões, 
champignons, amêndoas e batatas rústicas e 
servido com arroz da Tasmânia.
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Onde encontrar: Ponto
Quando: dezembro
Preço: R$ 55

Onde encontrar: Restaurante do CCR
Quando: dezembro
Preço: R$ 48

Bacalhau com 
arroz negro

Bacalhau 
com arroz da 
Tasmânia

fotos: HenRiQue PeRón
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foto: divulgação

GRUPO  
DE ESCRITORES

Livro de dezembro, Bartleby, o escritu-
rário é uma irônica análise da natureza 
humana, assinada pelo mesmo autor 
de Moby Dick. O personagem-título 
é um jovem escrevente judicial que, 
cansado do trabalho burocrático, 
decide adotar o “não” como lema e o 

“nada” como estilo de vida. Publicada 
em uma revista em 1853, essa é uma 
daquelas obras que deixam os leitores 
confusos quando chegam ao final: 
não há uma resposta, e sim ques-
tionamentos sobre quem seria esse 
personagem tão peculiar.

 12 de dezembro 
Sábado

 14h
 Plataforma: Zoom

 19 de dezembro 
Sábado

 14h
 Plataforma: Zoom

O grupo se reunirá virtualmente 
para leitura e análise de seus contos 
baseados em temas predeterminados. 
Para esse encontro, o tema será “Natal 
sob quarentena”, e os participantes 
devem desenvolver textos a partir 
desse mote.

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

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

Encerramento em 10 de dezembro.

 Quartas
 20h30 
 Sala de Carteado e Sala de 

Conferências 

As atividades musicais 
do ECP estão de volta 
ao formato presencial. 

MÚSICA

ENCERRAMENTO
O Coral preparou um vídeo de encer-
ramento especial com uma canção 
natalina, que estará disponível a partir 
do dia 16 de dezembro nas redes 
sociais do ECP.

 BANDA  
 DE JAZZ 

Se você é músico e gosta de cantar, 
junte-se ao grupo que tem como líder o 
maestro Sebastião Bazotti.

Encerramento em 8 de dezembro.

 Quartas
 20h30
 Piano’s Bar

https://zoom.us/j/94113315549
https://zoom.us/j/98995147671
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ÁGUA-COR NO 
PINHEIROS

MOSTRA DAS OBRAS 
VENCEDORAS DA 
MARATONA ACESC DE 
ARTES PLÁSTICAS

Estão em exposição os trabalhos dos alunos do 
curso de Aquarela, ministrado pela professora 
Lilian Arbex em aulas on-line, que compartilham 
sua arte e técnica, inspirando os visitantes.

Nessa exposição o associado terá a oportunidade 
de ver as obras que saíram vitoriosas do concurso 
ACEsC de Artes Plásticas 2020.

 Até 8 de dezembro
 Sede Social
 Professora Lilian Arbex e 

alunos do curso de Aquarela  9 de dezembro de 2020  
a 2 de janeiro de 2021

 Sede Social

pIntURA ACAdêmICA
1º lugar: Caçada na Austrália, de Beatriz Sartorelli
3º lugar: A vana no pasto, de Carla Pantani Balian

desenho
2º lugar: Embaúba, de Ilse Klasing Sparovek

gRAVURA
1º lugar: Folha, de Ilse Klasing Sparovek
2º lugar: Sem título, de Bene Dantas

PREMIADOS
MARATONA
CULTURAL ACESC
MOSTRA DE ARTES 
PLÁSTICAS

EXPOSIÇÕES

ACESC

esCUltURA
1º lugar: O Samurai, de Rubia Cineze

InstAlAÇÃo
1º lugar: Brisa do Mar, de Ilse Klasing Sparovek

mUltImeIos
2º lugar: Folha, de Ilse Klasing Sparovek

VETERANOS

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.

Valor: R$ 77

Encerramento em 8 de dezembro.

 Terças
 Salão de Festas Infantil

 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.

Encerramento em 8 de dezembro.

 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.

Atividade gratuita.

Encerramento em 10 de dezembro.

foto: divulgação

Dança SêniorCaminhada Movimente-se
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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 o apoio direto a projetos despor-
tivos e paradesportivos.

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 exata-
mente onde seu dinheiro será investido.

O objetivo principal é, através dos valores 
arrecadados, oferecer aos atletas melhores fotos: daniel voRley, caRol coelHo e RicaRdo Bufolin

Transforme
histórias

condições para treinamentos e viabilizar sua par-
ticipação nas principais competições nacionais e 
internacionais. Os recursos obtidos pela LIE são 
utilizados principalmente para a manutenção da 
equipe técnica e multidisciplinar de alto rendi-
mento e o pagamento de bolsa auxílio aos atletas.

No caso dos parceiros do Clube, é possível inclu-
sive 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.

Até o dia 30 deste mês você pode se tornar um incentivador dos atletas pinheirenses

Nos dias 5 e 17 de agosto foi publicada no Diário Oficial da União – dou 
a autorização para captação de recursos dos quatro projetos que o 
Pinheiros possui. 

CONHEÇA OS PROJETOS DO ECP

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

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

ESCOLHA A CONTA 
DE UM PROJETO 
para doação;

FAÇA O DEPÓSITO 
na conta 
do projeto;

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.

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 UNIVERSO ESPORTIVO, É CADA 
VEZ MAIS COMUM QUE ATLETAS 
BUSQUEM A EVOLUÇÃO NA CARREIRA 
EM OUTROS PAÍSES. E quem acha que 
essa busca é só dos brasileiros está enganado. 
Prova de que o Brasil também tem sido o destino 
escolhido por muitos esportistas de várias partes 
do mundo é o Campeonato Brasileiro de Futebol, 
que na edição de 2020 tem 60 atletas estran-
geiros distribuídos entre os times participantes.

Nas outras modalidades o cenário não é tão 
diferente. Tanto nas práticas coletivas quanto nas 
individuais esse intercâmbio também acontece. 
Tendo o esporte como um dos seus pilares, o ECP 
acompanha esse tipo de movimentação, sendo a 

“casa” de muitos atletas estrangeiros ao longo de 
seus 121 anos. 

No Basquete do Clube, nomes como Shamell, 
os irmãos Joe e Jason Smith, Desmond Holloway, 
Corderro Bennett e Kenny Dawkins já disputaram 
o nBB, e na Superliga de Vôlei, Mimi Sosa, Tanya 
Acosta, Kelsie Payne e Yusleyni Herrera são 
algumas das que representaram as cores azul e 
preta do Pinheiros em temporadas anteriores.

Para a edição 2020/2021 das duas compe-
tições, nBB e Superliga, o Clube contará com 
reforços de países irmãos: o armador uruguaio 
Mauro Zubiaurre Hidalgo e a levantadora argen-
tina Yael Castiglione.

fotos: RicaRdo Bufolin

UM CLUBE PARA CHAMAR DE SEU
Falar outro idioma, ficar longe dos familiares, descobrir 
uma cultura e costumes diferentes: esses são alguns dos 
desafios mais citados por atletas estrangeiros ao chegar 
em um novo país. Com os recém-chegados ao ECP, também 
tem sido assim neste começo de temporada. Além do 
entrosamento entre a equipe e da adaptação ao ritmo das 
competições, uma tarefa comum para o time, eles ainda têm 
esses desafios adicionais.

No caso da levantadora Yael (34), esse processo de 
adaptação já se tornou algo mais comum. A jogadora, que 
começou a praticar Vôlei aos nove anos, já teve passagem 
por clubes na Espanha, Suíça, Azerbaijão, Romênia, França, 
Áustria e Polônia, além do Brasil. 

“Após os Jogos Olímpicos do Rio 2016, eu tinha decidido 
parar com a minha carreira de atleta. Queria muito ficar 
grávida, ter uma família e parar um pouco com a rotina tão 
corrida. Então eu e o meu marido, que é brasileiro, decidimos 
juntos vir morar no Brasil. Já quanto à escolha do Clube, o 
que realmente foi determinante foram a estrutura, a serie-
dade e o profissionalismo. Depois de ser mãe, para mim isso 
passou a ser ainda mais importante. A tradição do Pinheiros 
e a importância que ele tem no País fizeram com que ele 
fosse a nossa melhor opção”, explica a jogadora, que hoje é 
mãe do casal de gêmeos Emma e Tiago, de dois anos.

Já o novo armador do time de Basquete pinheirense, 
Zubiaurre (26), começou a praticar o esporte quando 
tinha apenas três anos e foi levado pela tia para treinar 
no Clube Atlético Atenas de Montevidéu, e desde então 
nunca mais parou. No entanto, essa é a sua primeira expe-
riência internacional. 

“Tem sido muito bom, já no primeiro dia os companheiros 
de equipe me fizeram sentir como se fosse um deles. Eu 
acho que, como armador, o mais dif ícil é ter que estar 
sempre falando, pois ainda estou pegando o jeito do portu-
guês”, comenta o atleta de forma bem-humorada.

Zubiaurre também fala sobre o que o motivou a escolher 
o ECP e a disputar a competição brasileira. “É o maior clube 
da América Latina. E o mesmo com o nBB, que é um dos 
melhores torneios da América. A estrutura e as pessoas 
são ótimas, estou apaixonado pelo Clube e espero poder 
ajudar meus companheiros e a comissão técnica a fazer um 
bom torneio.”

E não é só nas quadras que o ECP conta com a partici-
pação de atletas de outros países. Só no Polo Aquático, a 
equipe conta com os irmãos cubanos Ives e Iosse Gonzáles 
e o goleiro croata Egon. Ives agora já é oficialmente brasi-
leiro, depois de ter sido naturalizado, e inclusive disputou a 
última edição da Olimpíada pela seleção verde e amarela.

 “Minha motivação de vir jogar no Brasil foi familiar, 
porque sou casado com uma brasileira”, explica Ives (40), 
que chegou ao Clube em 2010. 

Mesmo ainda representando a seleção argentina, a nada-
dora Florencia Perotti (28) já se sente em casa. Especialista 
nas provas de medley, veio para o Brasil por considerar o 
nível da Natação aqui melhor do que na Argentina. Chegou 
em 2013 e foi para Porto Alegre, atuar no Clube Grêmio 
Náutico União, mas, depois de receber um convite para 
acompanhar um dos treinadores de lá que estava vindo para 
o Pinheiros, veio para o Clube em 2016 e, desde então, per-
manece aqui.

“Vim para o ECP porque é realmente um clube muito 
reconhecido, que tem um nível muito bom, não só na 
Natação. No início foi dif ícil, não sabia nada de português e 
isso me limitava muito para tudo, menos para nadar. Como 
não conseguia me comunicar como gostaria, me sentia um 
pouco sozinha. Além disso, nunca tinha morado fora da 
minha casa, sempre morei com meus pais. Mas hoje con-
sidero o Brasil o meu país, me sinto muito bem aqui. Tenho 
meus amigos, pessoas de que gosto muito e que me fazem 
sentir em casa, mesmo estando longe da minha família.” 

Florencia PerottiZubiaurre

PÁTRIA 
Pinheirense
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Superliga

A 13ª EDIÇÃO DO NOVO 
BASQUETE BRASIL (NBB) 
ESTÁ SÓ NO INÍCIO, E, PARA 
FECHAR O ANO, OS REPRE-
SENTANTES PINHEIRENSES 
AINDA TÊM UMA AGENDA 
RECHEADA DE JOGOS. No total 
são nove partidas neste mês, cinco 
em casa, ainda sem contar com a 
presença do público. Por isso fique de 
olho na agenda e nas transmissões.

O MÊS PROMETE MUITA 
EMOÇÃO PARA A EQUIPE DE 
VÔLEI FEMININO DO CLUBE, 
COMANDADA PELO TÉCNICO 
REINALDO BACILIERI. Para 
resgatar a tradição e chegar aos 
playoffs da Superliga, competição 
mais importante da modalidade 
no País, as pinheirenses terão 
três partidas no Ginásio Henrique 
Villaboim e dois clássicos contra São 
Paulo e Osasco.

Com três jogos em casa, a 
equipe pinheirense fecha 
o ano de 2020 e o primeiro 
turno da competição

ECP X FLAMENGO
 3 de dezembro, quinta, 18h30
 Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes 

Galvão transmissão: DAZN

VIPTECH CMB X ECP
 5 de dezembro, sábado, 11h
 Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes 

Galvão

ECP X PATO BASQUETE
 7 de dezembro, segunda, 17h30
 Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes 

Galvão transmissão: DAZN

ECP X CAXIAS DO SUL
 11 de dezembro, sexta, 18h30 

 NO ECP  transmissão: DAZN

ECP X CERRADO BASQUETE
 13 de dezembro, domingo, 16h30 

 NO ECP 

ECP X SÃO JOSE DOS PINHAIS/AIEL
 1º de dezembro, terça, 19h 

 NO ECP  transmissão: Canal Vôlei Brasil

ECP X CURITIBA VÔLEI
 5 de dezembro, sábado, 21h30 

 NO ECP  transmissão: Canal Vôlei Brasil

ECP X BRASÍLIA VÔLEI
 9 de dezembro, quarta, 20h 

 NO ECP  transmissão: Canal Vôlei Brasil

JOGOS EM DEZEMBRO 

FORTALEZA B.C. X ECP
 19 de dezembro, sábado, 

20h 
 NO ECP  transmissão: DAZN

ECP X MINAS
 21 de dezembro, segunda, 

16h 
 NO ECP 

UNIFACISA x ECP
 23 de dezembro, quarta, 16h 

 NO ECP 

MOGI X ECP
 29 de dezembro, terça, 17h30
 Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes 

Galvão transmissão: DAZN

  
FLUMINENSE X ECP
 12 de dezembro, sábado, 19h 
 Ginásio Hebraica Rio transmissão: Canal 

Vôlei Brasil

  
ECP X SÃO PAULO FC/BARUERI
 18 de dezembro, sexta, 20h  

 NO ECP  transmissão: Canal Vôlei Brasil

  
OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X 
ECP 
 23 de dezembro, quarta, 19h 
 Ginásio Municipal José Liberatti 

transmissão: SporTV 2

foto: João PiRes

fotos: RicaRdo Bufolin

BASQUETE
SE DESPEDE DE 2020
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O ATLETISMO É UMA DAS MODALI-
DADES MAIS TRADICIONAIS DO CLUBE. 
Nomes lendários como Hermann Friese, Elisabeth 
Clara Mueller e João Carlos de Oliveira (João do 
Pulo) fizeram história ao longo dos 121 anos do ECP. 

Para continuar esse legado, os pinheirenses 
vão participar do principal campeonato inter-
clubes da América Latina, o Troféu Brasil Caixa 
de Atletismo. Assim como vários outros eventos 
esportivos, este ano o Troféu teve que ser adap-
tado, levando em consideração os protocolos 
necessários devido à pandemia. As mudanças 
começaram pela data: a competição acontecerá 
entre os dias 10 e 13 de dezembro. 

Outra novidade é que, após nove anos, o 
evento voltará a acontecer na Pista de Atletismo 
do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa 
(CotP), em São Paulo, que foi reformada 

recentemente. A disputa reúne equipes de 
todo o País, e em suas últimas quatro edições 
o Clube ficou com a vitória, sendo o atual tetra-
campeão brasileiro. 

Nos últimos dez anos, o Clube veio marcando 
presença nos pódios da competição, mas foi na 
edição de 2016 que se sagrou campeão pela pri-
meira vez. Além dos títulos por equipe, muitos 
atletas pinheirenses costumam se destacar nas 
disputas, conquistando suas melhores marcas e 
quebrando recordes. No último Troféu, em 2019, 
que foi realizado em Bragança Paulista (sP), a 
equipe finalizou com 41 medalhas e somou um 
total 550,5 pontos, quase 60% a mais do que a 
segunda colocada, que ficou com 319 pontos.

Entre provas de pista e campo, o Clube prevê 
uma equipe de 60 atletas para representá-lo no 
Troféu Brasil Caixa de Atletismo de 2020.

Confira no site da Revista a lista completa 
dos atletas e suas respectivas provas 

O Clube busca o penta no campeonato mais importante da modalidade

TROFÉU 
BRASIL DE 

ATLETISMO



LINHA DO TEMPO CAMPEÃ
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2009 ECP – 3º lugar
 Estádio Olímpico João Havelange 
 Rio de Janeiro (RJ)

2010 ECP – 2º lugar
 Pista Adhemar Ferreira da Silva – COTP
 São Paulo (SP)

2011 ECP – 2º lugar
 Estádio Ícaro de Castro Mello
 São Paulo (SP)

2012 ECP – 2º lugar
 Estádio Ícaro de Castro Mello
 São Paulo (SP)

2013 ECP – 2º lugar
 Estádio Ícaro de Castro Mello
 São Paulo (SP)

2014 ECP – 2º lugar
 Estádio Ícaro de Castro Mello
 São Paulo (SP)

2015 ECP – 2º lugar
 Arena Caixa
 São Bernardo do Campo (SP)

2016 ECP – Campeão
 Arena Caixa
 São Bernardo do Campo (SP)

2017 ECP – Campeão
 Arena Caixa
 São Bernardo do Campo (SP)

2018 ECP – Campeão
 Pista de Atletismo CBAt
 Bragança Paulista (SP)

2019 ECP – Campeão
 Pista de Atletismo CBAt
 Bragança Paulista (SP)

Aula virtual com a família Fatio: Rafael, Mathias, Pollyana e JoãoSensei João Camelo ministrando a aula presencial 

KARATÊ

No ECP
Entre os muitos estilos dessa modalidade, o Kyokushin, 
o Karatê de contato, é o praticado no Clube. O que o 
rege são as técnicas de combate que unem disciplina 
e preparo f ísico, uma importante filosofia oriunda do 
Budô. Ministradas pelos senseis Marcelo Bueno, Marcos 
Longarço e Carol Bolzan, as aulas mesclam preparação 
f ísica e emocional e técnicas de luta, e assim mantêm o 
equilíbrio entre o corpo e a mente.

Os benefícios
A filosofia do Karatê proporciona o desenvolvimento 
pessoal e a cultura de uma vida saudável. Além de exer-
citar o corpo todo, melhora a capacidade cardiovascu-
lar, a coordenação motora e a habilidade de concentra-
ção, e em apenas uma aula, com duração de uma hora, o 
praticante pode perder até 500 calorias.

Na pandemia
O esporte tem muito a ensinar e faz diferença em vá-
rios aspectos da vida: a meditação realizada no início 
do treino nos ajuda a deixar de lado as questões que 
não são pertinentes no momento, e assim o pratican-
te passa a adotar uma postura confiante e relaxada 
para superar as dificuldades dentro e fora do dojo (lo-
cal de prática). Durante o período de quarentena, os 
três treinos semanais dos adultos foram ministrados 

virtualmente pelo sensei Marcelo Bueno, de forma 
que os atletas pudessem manter a prática da ativida-
de f ísica e do apoio emocional.

Aula experimental
O Karatê é indicado para homens, mulheres e crianças. 
Há várias famílias pinheirenses que praticam em con-
junto. Pais e mães são motivados pelos filhos a conhe-
cer a modalidade e, pela dinâmica das aulas, acabam se 
integrando ao grupo e começam a evoluir e comparti-
lhar essa experiência transformadora. Venha fazer uma 
aula experimental.

Crianças
Terças e quintas
16h20 às 17h10
17h10 às 18h00
Segundas, quartas e sextas
17 às 17h50

Adultos
Segundas, quartas e sextas
18 às 19h
19 às 20h

O local de treinamento atualmente é no 3º andar do C.D 
– Poliesportivo, Sala 2.
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Apresentação da modalidade no evento dos veteranos 

Mateus, Laura, Bruna, Evelyn e Izumi Fernanda, Débora, Amanda, Pietro, Livi, Evelyn e Izumi 

SALTOS 
ORNAMENTAIS

Interclubes de Clavados
A equipe de Saltos Ornamentais participou do Campeonato 
Internacional Interclubes Virtual de Clavados (“saltos orna-
mentais” em espanhol). O evento foi promovido pelo Toros 
Club do Chile e contou com a participação de 19 instituições 
de sete países. A competição é válida como preparação para 
o Campeonato Brasileiro Virtual e serve de motivação para os 
atletas das categorias juvenil e infantil. A equipe pinheirense 
foi representada pelos atletas Mateus Miranda e Livi Castilho 
na categoria Grupo A (16 a 18 anos); Amanda Fidelis, Débora 
Ciocler e Fernanda Tonissi no Grupo B (14 e 15 anos); e Bruna 
Ravelli, Laura Ramos e Pietro Costa no Grupo C (12 e 13 anos), 
além das técnicas Fabiana Izumi Hashimoto e Evelyn Winkler. 
Foram dois dias de disputas, e os atletas do Clube conquis-
taram cinco medalhas. Na categoria Grupo B feminino, o ECP 
dominou o pódio com Débora, Amanda e Fernanda, além de ter 
ganhado duas pratas com Livi e Bruna nas categorias Grupo A e 
Grupo C, respectivamente. 

Confira a participação pinheirense
Feminino
Grupo A
Livi Castilho: 2° lugar (26,80 pontos)

Grupo B 
Débora Ciocler: 1° lugar (25,5 pontos)
Amanda Fidelis: 2° lugar (24,30 pontos)
Fernanda Tonissi: 3° lugar (23,20 pontos)

Grupo C
Bruna Ravelli: 2° lugar (24,30 pontos)
Laura Ramos: 5° lugar (21,70 pontos)

Masculino
Grupo A
Mateus Miranda: 5° lugar (25,00 pontos)

Grupo C
Pietro Costa: 7° lugar (18,80 pontos)

TAI CHI  
CHUAN

Cultura milenar e saúde
Em outubro o Tai Chi Chuan, modalidade que pro-
porciona mais qualidade de vida, encerrou o Dia do 
Veterano 60+ Longevidade. No evento houve uma aula 
aberta com a presença de alunos e associados, que 
aproveitaram o dia fazendo as atividades ao ar livre e 
em segurança. Além de conhecerem exercícios básicos, 
os participantes também ficaram sabendo um pouco 
da filosofia taoísta (que tem como base os conceitos de 
yin e yang), da medicina tradicional e da cultura chinesa, 
combinação que compõe o Tai Chi Chuan.

Saiba mais
O Tai Chi Chuan começou como arte marcial, mas a 
partir do século xix foram enfatizados os benefícios 
terapêuticos. A prática melhora o tônus muscular, o 
equilíbrio f ísico, a coordenação motora, a concentração, 
a memória e o bem-estar emocional e f ísico. As aulas de 
Tai Chi Chuan no Clube tiveram início em 1989, e essa 
foi uma das primeiras modalidades a serem retomadas 
na flexibilização da quarentena. Praticada com distan-
ciamento natural entre os alunos, traz benefícios tanto 
para o corpo como para a mente. E pode ser realizada 
em qualquer lugar e por pessoas de diversas idades. Ve-
nha fazer uma aula experimental. A atividade é realizada 
no Ginásio Azul em dois horários: segundas e quartas, 
das 8 às 9h, e terças e quintas, das 18h15 às 19h45. 
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Enrico Rodrigues Buoro e Leonardo Von Bernuth Marcelo Mifano Pinto Gabriel Oliveira Jacintho (à direita)

Gustavo Safadi Fernandes e Roberto Jabra

Rafael Chakian Toledo Santos (à esquerda) 

Felipe Kawakami e Henrique Galhardo

Cristiano Jabra e Henrique Galhardo 

TÊNIS

Circuito FPT Infantojuvenil
Em outubro foi realizada mais uma etapa do Circuito FPt 
Infantojuvenil, na Academia Slice Tennis, com pontua-
ção para a CBt. Quatro pinheirenses se destacaram na 
competição e garantiram o pódio.

Marcelo Mifano Pinto, campeão de simples, 16m
Enrico Rodrigues Buoro, campeão de simples, 18m
Felipe Von Bernuth, vice de simples, 12m
Leonardo Von Bernuth, vice de simples, 18m

Torneio Academia Tênis & Cia
A Tênis & Cia realizou o Torneio Aberto na Academia, 
etapa de outubro para o Infantojuvenil. Dois atletas do 
ECP subiram ao pódio.

Cristiano Calfat Jabra, campeão de simples, 14mP
Roberto Calfat Jabra, vice de simples, 11m

3ª Copa Rancho Silvestre
Em outubro foi realizada a 3° Copa Rancho Silvestre 
de Tênis na cidade de Embu das Artes, no Hotel Rancho 
Silvestre. Três pinheirenses garantiram lugar no pódio.

Gustavo Safadi Fernandes, campeão de sim-
ples, 11m
Gabriel Oliveira Jacintho, campeão de simples, 16m
Roberto Calfat Jabra, vice de simples, 11m

Estadual Infantojuvenil
O Campeonato Estadual de outubro foi realizado na Academia Sli-
ce Tennis e contou com a participação de um atleta pinheirense.

João Ogando Monteiro Machado, vice de simples, 12mP

Instituto Tênis Open
Em outubro foi realizado o Instituto Tênis Open em Barueri. 
O ECP participou com dois tenistas da categoria 14mP.

 Cristiano Calfat Jabra, campeão de simples, 14mP
 Henrique Barros Galhardo, vice de simples, 14mP

Copa Play Tennis
A etapa de outubro da Copa Play Tennis Morumby teve a presença 
de quatro atletas competindo pelo Clube. 

Gustavo Safadi Fernandes, campeão de simples, 11m
Rafael Chakian Toledo Santos, campeão de simples, 
12m
Felipe Sant’ana Kawakami, campeão de simples, 14mP
Henrique Barros Galhardo, vice de simples, 14mP

Copa Artengo Kids
A competição aconteceu na Academia Slice Tennis em Alphaville, 
e o ECP conquistou o título de campeão na categoria 8m.

Antonio Martinez Quintas, campeão de simples, 8m

Adulto
Torneios da FPT
O torneio Nese Open I de outubro aconteceu 
na Academia Slice Tennis. Confira o medalhis-
ta pinheirense.

Rogerio Curi, campeão, 2m3

ITF Seniors
A cidade de Santos sediou o itF Seniors. Confira 
os pódios pinheirenses.

Paulo Augusto Haddad Bittar, campeão e vice 
de simples, +45
Ricardo Amorim Schutt, vice de simples, +60
Henrique Avancine, vice de simples, +65
Marcelo Grassi, vice de simples, +70
Maria Silvia Siqueira Hidalgo, vice de simples, +55
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Professores Gabriel e Everaldo com alunos graduados

JIU-JITSU

Graduação do Jiu-Jitsu
Em novembro foi realizado o evento de graduação do 
Jiu-Jitsu pinheirense. O professor Gabriel, que trouxe 
a modalidade para o Clube em 2007, e o professor 
Everaldo, que ministra aulas desde 2008, estiveram à 
frente do evento para as categorias adulto e infantil. A 
graduação contou com 30 participantes, entre pratican-
tes e seus familiares, e protocolos de segurança contra 
a Covid-19. Confira os destaques.

Destaque do ano na turma infantil
Francesca Della Mana
Destaque do adulto masculino
Victor Freitas
Destaque do adulto feminino
Maria Carolina Bolzan

Além disso, o aluno José Alfredo Lienert recebeu  
a faixa preta.

Alunos da categoria adulto

Alunos da categoria infantil 

Gisele Volpi Monte com a medalha e o troféu de Campeã Brasileira Master

CANOAGEM

Brasileiro Oceânica 2020
Devido à pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Brasi-
leiro de Canoagem Oceânica foi realizado em outubro na cidade 
de Ilhabela (SP). A competição seguiu diversos os protocolos de 
segurança, e a atleta associada Gisele Volpi Monte se manteve 
focada nos seus treinos e conquistou o título de campeã na 
categoria Master D Surfski Individual e vice no Duplo Surfski, 
deixando o ECP na 8ª colocação geral.

Pratique
O Clube conta com uma flotilha de seis surfskis e oferece aulas 
e treinos, que acontecem na raia olímpica da USP, para atletas 
e associados que se interessem por essa modalidade. Mais 
informações na Central de Atendimento. 
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Beatriz Souza (terceira da esquerda para a direita) e Suelen Altheman 
(quarta da esquerda para a direita)

JUDÔ

Grand Slam da Hungria
Em outubro, na cidade de Budapeste, foi realizado o Grand 
Slam da Hungria. A disputa contou pontos para o ranqueamento 
olímpico e foi a primeira competição oficial da Federação Inter-
nacional de Judô na reabertura do calendário de competições. 
A Seleção Brasileira contou com seis atletas do ECP. Os convo-
cados estavam sem competir havia sete meses, e com apenas 
dois meses e meio em treinamento, mesmo com falta de ritmo, 
três pinheirenses conquistaram medalhas: Wilian Souza (66kg), 
Beatriz de Souza (+78kg) e Maria Suelen (+78kg) conseguiram 
o bronze. Rafael da Silva (+100kg) conquistou o 7º lugar, e Eric 
Gomes Takabatake e Larissa Cincinato Pimenta não avançaram 
na chave.

 

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

VENDE-SE AP. AO LADO DO CLUBE

Eng. Raul Fernandes, 42 – Ap. 16
203 m², 2 suítes, 3 dorms, 2 gar.
Vista completa Jockey Club
WhatsApp: 99934-4365

GRUPO DE ESTUDOS ON-LINE

Tema: CONHECE-TE A TI MESMO.
Seiji/Sylvia/Cuidadores do Ser 
Como oferecer o melhor a alguém que 
não conhecemos?
Domingo, dia 13/12, das 10h30 às 12h30.
Contribuição voluntária. 
Aguardamos o contato para
enviar o texto e o link.
Sylvia (associada) Cel./WhatsApp: 
94733-1318 
sylvia@reconheser.com.br
http://www.reconheser.com.br

APARTAMENTO À VENDA A PASSOS DO 
CLUBE PINHEIROS

Na melhor quadra da Rua Dr. Mário Ferraz.
Pronto p/ morar, com reforma impecável.
160 m², 3 quartos, 1 suíte, home office, 
1 vaga.
Agende já a sua visita – cod. Imóvel TJP01
CASA UNIQUE: 95768-3204
CRECI: 030.821-J
www.casaunique.com.br

WALKING DISTANCE DO CLUBE 
PINHEIROS

Vendo 240 m², reformado,
terraço, 1 por andar, living, sala jantar, 
lavabo, 1 suíte/closet, 2 dorms, banh., 
Split, 2 vagas. Ref: 32640
Clique aqui: www.tucumaspimoveis.com.br
Beatriz – Veterana – Creci 88843
WhatsApp: 99440-2269

ELIANE OPEN HOUSE 

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

IMPONENTE – RUA HORÁCIO LAFE – 340 M²

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

CONDOMÍNIO MAIS DESEJADO DO JD. 
EUROPA

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

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

INTERCLUBES 

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

https://portal.sulamericaseguros.com.br/


HRO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO 
E INCORPORAÇÃO LTDA. – CNPJ 
27.733.009/0001-68 – Serviços de ampliação 
da área do Fitness – valor total do contrato, 
R$ 434.550,00 – 30/03/2020 até 30/06/2020.

GRANT THORNTON AUDITORES 
INDEPENDENTES – CNPJ 10.830.108/0001-65 
– Serviços de auditoria externa independente 
– valor total do contrato, R$ 122.550,00 – 
01/08/2020 até 30/04/2022.

ALEXANDRE VINÍCIUS BOBATO TOZETTO – CNPJ 
30.783.857/0001-96 – Serviços de consul-
toria técnica para elaboração de Manual de 
Metodologia de Formação e Transição Esportiva 
e Capacitação de Profissionais – valor total 
do contrato, R$ 73.540,00 – 01/10/2020 até 
30/11/2021.

PHOENIX CALDEIRAS E AQUECEDORES EIRELI 
– CNPJ 06.787.644/0001-58 – Serviços técnicos 
especializados com fornecimento e instalação 
de aquecedor de passagem horizontal a ser 
instalado atrás do Centro Desportivo – valor 
total do contrato, R$ 65.000,00 – 13/07/2020 
até 31/08/2020.

PHOENIX CALDEIRAS E AQUECEDORES EIRELI 
– CNPJ 06.787.644/0001-58 – Serviços técnicos 
especializados com fornecimento e instalação 
de aquecedor de passagem vertical a ser 
instalado atrás do Ginásio de Ginástica – valor 
total do contrato, R$ 49.000,00 – 13/07/2020 
até 31/08/2020.

HRO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO 
E INCORPORAÇÃO LTDA. – CNPJ 
27.733.009/0001-68 – Aditivo nº 1 – Serviços 
de ampliação da área do Fitness – valor total 
do contrato, R$ 41.242,80 – 22/06/2020 até 
15/07/2020.

FERNANDO MOREIRA AYUB FERREIRA EPP 
– CNPJ 17.884.232/0001-52 – Serviços de 
locação, montagem e desmontagem das 
estruturas de stands e instalação elétrica uti-
lizados durante a Eleição de 2020 – valor total 
do contrato, R$ 30.000,00 – 20/10/2020 até 
01/12/2020.

FLEXIGRASS CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS 
LTDA. – CNPJ 13.505.197/0001-62 – Serviços de 
empreitada global, com fornecimento de mate-
rial, maquinário, equipamento e mão de obra 
especializada para a revitalização do gramado 
sintético do Campo B – valor total do contrato, 
R$ 29.800,00 - 01/08/2020 até 20/08/2020.

EDNALDO FREIRE PINTO – CNPJ 
14.980.217/0001-10 – Realização de ensaios, 
montagem, cenário, figurino, iluminação, sono-
rização e seleção de casting, além da direção da 
peça teatral denominada “Boca de Ouro” – valor 
total do contrato, R$ 29.000,00 – 04/02/2020 
até 15/06/2020.

EMBRAD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DESINFESTAÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E HIGIENIZAÇÃO LTDA. – ME – CNPJ 
12.041.298/0001-67 – Aditivo nº 1 – Serviços de 
limpeza e desinfecção de caixas e reservató-
rios de água potável – valor total do contrato, 
R$ 20.500,00 – 17/08/2020 até 18/08/2021.

AQUATHERM SISTEMA DE AQUECIMENTO LTDA. 
– CNPJ 00.729.151/0001-85 – Fornecimento 
de sistema de aquecimento para a obra do 
Centro Administrativo Desportivo – valor total 
do contrato, R$ 20.000,00 – 22/09/2020 até 
30/09/2020.

AUTENTIC GÁS SERVIÇOS LTDA. – ME – CNPJ 
26.527.128/0001-00 – Serviço de instalação 
de nova rede de gás encanado, para alimen-
tação de 4 (quatro) pontos de consumo no 
Centro Administrativo Operacional – valor total 
do contrato, R$ 6.500,00 – 14/09/2020 até 
30/09/2020.

CARSUGHI PRODUÇÃO, EDITORA PUBLICIDADE 
E PESQUISA DE MERCADO LTDA. – CNPJ 
66.053.638/0001-07 – Ministração de palestra 
“Da Carroça à Fórmula 1” no Salão de Festas, 
durante o evento denominado “Festejos de 
Aniversário – 121 Anos” – valor total do contrato, 
R$ 6.500,00 – 19/09/2020.

J.H.G DA SILVA TERRAPLANAGEM – ME – CNPJ 
02.511.003/0001-15 – Locação de 1 (uma) 
máquina bobcat para obra do Campo de Futebol 
Society – valor total do contrato, R$ 4.600,00 – 
16/09/2020 até 20/09/2020.

FLÁVIA D. M. DE OLIVEIRA PINTO MANUTENÇÃO 
– CNPJ 15.645.415/0001-90 – Serviços de 
remanejamento de sistema de ventilação para 
o Centro Administrativo Operacional – valor 
total do contrato, R$ 3.980,00 – 13/08/2020 até 
31/08/2020.

DC FONSECA PECEGO LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ 
09.260.310/0001-10 – Locação de rolo com-
pactador para utilização no Campo de Futebol 
Society – valor total do contrato, R$ 2.500,00 – 
25/09/2020 até 15/10/2020.

FLÁVIO LEMBO – CNPJ 32.331.247/0001-87 – 
Ministração de aulas de introdução à música 
erudita aos associados – valor total do contrato, 
R$ 2.400,00 – 24/03/2020 até 19/05/2020.

J.H.G DA SILVA TERRAPLANAGEM – ME – CNPJ 
02.511.003/0001-15 – Locação de 1 (uma) 
máquina bobcat para obra do Campo de Futebol 
Society – valor total do contrato, R$ 2.400,00 – 
21/09/2020 até 23/09/2020.

MR DOS SANTOS CORTES E PERFURAÇÕES – 
CNPJ 22.544.695/0001-05 – Serviços de corte 
de 8 (oito) postes de concreto armado para 
remoção, localizados na lateral do Campo de 
Futebol – valor total do contrato, R$ 2.100,00 – 
02/10/2020 até 12/10/2020.

GAYA CRISTINA DE CAMPOS MACHADO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO – CNPJ 
27.304.353/0001-31 – Serviços de workshop 
digital, live para os associados durante o evento 
denominado “Semana do Veterano - 60+ longe-
vidade” – valor total do contrato, R$ 1.855,00 
– 06/10/2020.

EMANUELA APARECIDA SANTANA COITO – 
CNPJ 27.103.408/0001-45 – Ministração de 
treinamentos, planejamento e monitoramento 
das atividades designadas aos associados 
praticantes da modalidade Corrida de Rua – 
i) R$ 1.854,00, para grupo de até cinquenta 
pessoas; ii) R$ 64,89 por aluno associado – 
02/01/2020 até 31/12/2020.

BRASCON REFRIGERAÇÃO LTDA. – CNPJ 
06.236.903/0001-52 – Aditivo nº 1 – Serviços de 
manutenção preventiva e corretiva do sistema 
de ar-condicionado e ventilação localizado 
na Sala de Spinning – 12 parcelas mensais de 
R$ 1.700,00 – 30/04/2020 até 30/04/2021.

MR DOS SANTOS CORTES E PERFURAÇÕES 
– CNPJ 22.544.695/0001-05 – Serviços de 
levantamento topográfico nas calhas do 
Centro Desportivo – valor total do contrato, 
R$ 1.500,00 – 30/07/2020 até 07/08/2020.

JA TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO LTDA. – CNPJ 
22.544.695/0001-05 – Serviços de levan-
tamento topográfico nas calhas do Centro 
Desportivo – valor total do contrato, 
R$ 1.500,00 – 30/07/2020 até 07/08/2020.

FLÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA – CNPJ 
12.319.116/0001-77 – Apresentação da Banda 
Duo Dekada no evento denominado “Piano’s 
Bar” – valor total do contrato, R$ 1.450,00 – 
01/04/2020 até 31/03/2022.

FOOD SAFETY – SOLUÇÕES EM QUALIDADE 
E SEGURANÇA ALIMENTAR S/S – CNPJ 
05.253.791/0001-85 – Serviços de análises 
microbiológicas para controle de qualidade e 
higiene no processo de fabricação das maté-
rias-primas e da água utilizada no processo – 12 
parcelas mensais de R$ 1.440,00 – 03/08/2020 
até 02/08/2021.

ALD TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI – CNPJ 
18.605.050/0001-68 – Serviços de topografia 
para medição da pista de atletismo para 
montagem referente ao evento denominado 
“Festejos – Aniversário 121 anos” – valor total 
do contrato, R$ 1.040,00 – 10/09/2020 até 
25/09/2020.

CRBC CONDICIONAMENTO E ESPORTE EIRELI 
– ME – CNPJ 20.535.141/0001-16 – Aditivo nº 
2 – Ministração de aulas de Futevôlei perso-
nalizadas aos associados – R$ 150,00, por 
aluno inscrito e adimplente – 01/09/2020 até 
31/12/2020.

3D SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. – CNPJ 
33.046.047/0001-45 – Serviços de impressão, 
instalação, retirada e retificação de banners, 
adesivos, faixas, lonas e placas – conforme 
solicitação – 01/05/2020 até 30/04/2021.
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MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS 
EXERCÍCIO 2020

SALDO INICIAL CONTÁBIL ENTRADAS SAÍDAS SALDO CONTÁBIL ATUAL 

FUNDO DE EMERGÊNCIA
 Mês  4.449  -   

 Acumulado  3.384.027  69.712  -    3.453.739 

FUNDO DE INVESTIMENTOS

 Disponibilidade  32.454.235  35.824.489 

 Adiant.fornec.  79.820  112.620 

 Tx transf/edital  10.538.164  5.538.144 

 Mês  3.300.451  1.999.402 

 Acumulado  43.072.219  11.695.393  13.292.359  41.475.253 

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE
 Mês  10.882  874.825 

 Acumulado  15.716.936  9.906.741  5.240.425  20.383.252 

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  3.087.533  1.151.375  (1.936.158)  16.426.921  15.956.642  470.279  (13.339.388)  (14.805.267)  (1.465.879)

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  -    -    -    6.242.242  4.677.140  1.565.102  (6.242.242)  (4.677.140)  1.565.102 

COMUNICAÇÃO  301.667  76.768  (224.899)  2.549.585  1.668.144  881.442  (2.247.919)  (1.591.376)  656.543 

CONSELHOS  -    1.006  1.006  1.427.143  830.133  597.010  (1.427.143)  (829.127)  598.016 

CULTURAL  6.473.592  4.376.714  (2.096.877)  7.618.510  5.501.428  2.117.082  (1.144.918)  (1.124.714)  20.204 

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS  6.216.253  3.653.998  (2.562.256)  10.341.386  7.254.951  3.086.435  (4.125.133)  (3.600.954)  524.179 

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO  2.636.286  1.073.445  (1.562.840)  28.644.890  20.620.143  8.024.747  (26.008.605)  (19.546.698)  6.461.907 

FINANCEIRA  943.700  437.614  (506.086)  8.456.190  6.217.522  2.238.668  (7.512.490)  (5.779.908)  1.732.582 

GOVERNANÇA E COMPLIANCE  -    -    -    770.468  487.683  282.785  (770.468)  (487.683)  282.785 

JURÍDICA  -    31.712  31.712  4.591.172  4.430.516  160.656  (4.591.172)  (4.398.805)  192.367 

MARKETING  -    1.033.426  1.033.426  1.405.177  806.867  598.310  (1.405.177)  226.559  1.631.736 

OPERAÇÕES  5.855.713  2.171.258  (3.684.454)  33.087.069  27.466.233  5.620.836  (27.231.356)  (25.294.975)  1.936.381 

PATRIMÔNIO  -    -    -    15.089.537  11.090.933  3.998.604  (15.089.537)  (11.090.933)  3.998.604 

PRESIDÊNCIA  126.262.213  116.242.405  (10.019.808)  4.653.794  3.546.086  1.107.708  121.608.419  112.696.319  (8.912.100)

RELAÇÕES ESPORTIVAS  9.938.163  5.200.163  (4.737.999)  7.349.658  4.750.584  2.599.074  2.588.505  449.579  (2.138.925)

SOCIAL  3.896.348  899.031  (2.997.317)  6.624.461  2.738.299  3.886.162  (2.728.113)  (1.839.268)  888.846 

SUPRIMENTOS  -    -    -    3.408.624  2.737.775  670.849  (3.408.624)  (2.737.775)  670.849 

RESTAURANTES  36.150.934  11.805.473  (24.345.461)  41.250.082  22.427.945  18.822.137  (5.099.148)  (10.622.472)  (5.523.324)

TOTAIS  201.762.401  148.154.388  (53.608.013)  199.936.912  143.209.026  56.727.885  1.825.490  4.945.362  3.119.872 

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2020

INFORME DO MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

 ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

CUSTEIO

Receitas  16.453.720  14.278.693  (2.175.027)  165.611.467  136.348.916  (29.262.552)

Despesas  15.762.769  12.020.486  3.742.283  158.686.830  120.781.081  37.905.748 

Resultado  690.951  2.258.207  1.567.257  6.924.637  15.567.834  8.643.197 

RESTAURANTES

Receitas  3.424.642  1.399.893  (2.024.749)  36.150.934  11.805.473  (24.345.461)

Despesas  3.987.572  2.254.175  1.733.397  41.250.082  22.427.945  18.822.137 

Resultado  (562.930)  (854.282)  (291.352)  (5.099.148)  (10.622.472)  (5.523.324)

RESULTADO OPERACIONAL 
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Receitas  19.878.362  15.678.586  (4.199.776)  201.762.401  148.154.388  (53.608.013)

Despesas  19.750.341  14.274.661  5.475.680  199.936.912  143.209.026  56.727.885 

Resultado  128.021  1.403.925  1.275.904  1.825.490  4.945.362  3.119.872 
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DIRETOR DE ÁREA FINANCEIRA Antonio Augusto B. Carvalho 

GERENTE FINANCEIRO Eduardo J N Coutinho / CRC 1SP 224.430/O-6 
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MAIS INFORMAÇÃO NA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 

TEL.: 3598-9500

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

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

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

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

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

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

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

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

ATIVO OUT/20 OUT/19

CIRCULANTE 85.613.050 73.666.337

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA 70.613.901 57.069.983

* Caixa e Bancos 224.648 274.637

* Aplicações Financeiras - Outras 2.627.773 2.667.781

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência 3.453.739 3.364.475

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos 35.824.489 29.202.874

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro 8.100.000 11.100.000

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC 20.383.252 10.460.216

Realizável a Curto Prazo 14.999.149 16.596.354

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber 5.355.986 1.203.626

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST) 5.538.144 9.245.314

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST) 112.620 79.820

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários 1.193.352 1.377.567

* Outras Contas a Receber 1.361.341 2.176.620

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes 1.100.065 1.887.595

* Despesas Antecipadas 337.641 625.812

NÃO CIRCULANTE 545.468.583 542.026.996

Realizável a Longo Prazo 5.459.509 5.048.506

* PIS - Depósito Judicial - 25.045

* Depósitos Recursais / Judiciais 2.510.842 2.074.794

* Outras Contas a Receber 2.948.667 2.948.667

ImoBIlIZAdo 540.009.074 536.978.490

* Imobilizado 540.009.074 536.978.490

TOTAL DO ATIVO 631.081.633 615.693.333

PASSIVO

CIRCULANTE 59.405.123 48.488.724

* Fornecedores 3.345.925 4.930.778

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões 17.383.029 18.248.779

* Provisões para Contingências Passivas 5.156.289 -

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais 2.887.539 3.853.352

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente 9.670.980 9.801.970

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte 433.790 975.219

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado 144.319 218.410

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) 20.383.252 10.460.216

NÃO CIRCULANTE 2.250.000 0

* Provisões para Contingências Passivas 2.250.000 -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 569.426.510 567.204.609

* Déficit / Superávit no Exercício 7.972.553 12.613.942

* Patrimônio Social 561.453.957 554.590.667

TOTAL DO PASSIVO 631.081.633 615.693.333

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 OUTUBRO/2020

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2019 OUTUBRO/2020 OUTUBRO/2019 OUT./20 - OUT./19

1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE 59.425.769 70.613.901 57.069.983 13.543.918

2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA 51.619.897 66.036.935 48.578.279 17.458.656

2.1 - Fundo de Emergência 3.384.027 3.453.739 3.364.475 89.264

2.2 - Fundo Especial - Investimento 32.454.235 35.824.489 29.202.874 6.621.615

2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) 15.716.936 20.383.252 10.460.216 9.923.036

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados) 64.699 144.319 218.410 -74.091

2.5 - 13º Salário a Desembolsar - 4.984.649 5.332.304  (347.655)

2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020 - 390.955 390.955

2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020 - 855.532 855.532

3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2) 7.805.872 4.576.966 8.491.704  (3.914.738)

4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL 7.805.872 4.576.966 8.491.704  (3.914.738)

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  (3.523.034)  (2.608.296)  (914.738)

5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE 10.384.848 10.104.770 10.777.189  (672.419)

5.1 - Exercício Seguinte 10.384.848 433.790 975.219  (541.429)

5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes 9.670.980 9.801.970  (130.990)

6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)  (2.578.976)  (5.527.804)  (2.285.485)  (3.242.319)

7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES  (8.340.201) 4.945.362  (2.482.998) 7.428.360

(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 OUTUBRO/2020 OUTUBRO/2019 OUT./20 - OUT./19

8. Ativo Circulante 77.233.041 85.613.050 73.666.337  11.946.713 

9. Passivo Circulante 54.235.076 59.405.123 48.488.724  (10.916.399)

10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9 1,42 1,44 1,52 -0,08

11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9 22.997.965 26.207.927 25.177.613  1.030.314 

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