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Depois de um longo período de 
incerteza, Clube supera desafios 
e planeja melhorias em serviços 
e espaços para os associados
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PALAVRA DO PRESIDENTE DA DIRETORIA

RESPEITO, 
TRANSPARÊNCIA 
E EFICIÊNCIA.

Ivan Castaldi Filho

A elaboração da previsão 
orçamentária 2021

e fomos obrigados a rever toda a estratégia finan-
ceira deste ano.

Com o fechamento do Clube, não tivemos ne-
nhuma receita dos bares e restaurantes, atividades 
f ísicas, aluguel de espaço, escolinha infantil, entre 
outros. Pelo contrário, tivemos a sensibilidade e 
o bom senso de oferecer desconto na contribui-
ção social aos associados e renegociamos com 
os inadimplentes.

Mantivemos o Pinheiros impecável para o re-
torno dos associados, não nos descuidando em 
momento algum da manutenção das instalações e 
dos jardins. Conseguimos, com muito empenho e 
discernimento, chegar ao final do ano com o orça-
mento equilibrado e o caixa preservado.

O desafio para 2021 é continuarmos atentos às 
incertezas que ainda se fazem presentes. A Previsão 
Orçamentária poderá ser revista periodicamente, 
pois o momento ainda é de muita cautela.

A cautela, o bom senso e a união de todos nós 
serão fundamentais para continuarmos a adminis-
trar o ECP de maneira responsável e equilibrada.

Um excelente 2021 para todos!

Em um cenário de incertezas e repleto de variáveis, 
não foi uma tarefa fácil elaborar a PO para 2021 e 
equilibrar os nossos investimentos.

Na Previsão Orçamentária para 2021, em que a 
disponibilidade financeira será menor em função 
das restrições impostas pela pandemia em 2020, 
continuamos a priorizar o conforto e o bem-estar 
dos associados.

Nesse sentido várias obras estão em anda-
mento, seguindo as diretrizes estabelecidas an-
teriormente. O novo prédio do Tênis, a nova Pista 
de Skate, a revitalização do Auditório do CCR e a 
reforma da Central de Atendimento são algumas 
realizações que podemos mencionar.

Projetos de gestão que também foram suspen-
sos no ano passado estão planejados para acon-
tecer este ano.

Entre esses projetos, destacamos alguns para 
que os associados possam tomar ciência da nossa 
preocupação em melhorar e modernizar a gestão 
do ECP: reestruturação do plano de cargos e salá-
rios, revisão de políticas e procedimentos do RH, 
medidas de adequação à Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), novo sistema de gestão ERP e ações 
de inclusão e diversidade.

Com relação ao investimento planejado para 
2020, conseguimos equilibrar o orçamento 
mesmo com todos os imprevistos que fomos obri-
gados a enfrentar.

Passamos por momentos de extrema dificul-
dade e incerteza, que ainda se fazem presentes, 



PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

José Manssur

Senhoras e Senhores 
Associados,

Diz-se, frequentemente, que o ano de 1958 marcou 
um tempo que jamais se deveria encerrar. O País 
vivia um tempo de esplendor, praticamente em to-
dos os setores mais importantes da nacionalidade.

Nos esportes, em diversas modalidades, as 
conquistas históricas havidas restauraram o orgu-
lho nacional.

Na arte musical, o maestro Antônio Carlos 
Jobim e o poeta Vinicius de Moraes compunham 
e entoavam as canções que a todos encantavam 
e que sempre nos farão lembrar do ano dourado 
e inesquecível.

Passados dez anos, 1968 servia de título refe-
rencial para obra de relevo da literatura nacional, 
1968: O ano que não terminou, muito por força dos 
tempos dif íceis a que a Nação expectante assistia, 
em constante sobressalto.

Presentemente, o ano de 2020, permito-me 
dizer, ficará para sempre lembrado como sendo, 
com absoluta certeza, um tempo particularmente 
triste para todos, diante da tragédia que assolou a 
humanidade. Talvez a mais dramática desde a se-
gunda grande guerra mundial, fruto de pandemia, 
decorrente de um vírus que, embora passível de ser 
reprimido pela observância do modo mais trivial de 
higiene – água, sabão e álcool em gel –, tanta dor 
trouxe a milhões de famílias de todo o mundo.

O certo é que, apesar das conquistas pratica-
mente desenvolvidas em todos os ramos do saber, 

a humanidade não estava preparada para enfrentar 
o infortúnio repentinamente surgido.

São várias as lições a serem extraídas, que, 
embora decorrentes de um enorme sofrimento, 
servem para, no exercício necessário da reflexão, 
fazer-nos ver quão importantes são os laços de 
família, a permitir o convívio dos pais com seus 
filhos por tempo mais prolongado.

Mas, acima de tudo, como bem acentuou o 
Cardeal-Arcebispo de São Paulo em primoroso 
artigo que escreveu e publicou no jornal O Estado 
de S. Paulo de 12 de dezembro de 2020, sob o 
título “A esperança não morreu”: “Percebemos 
melhor nossa fragilidade e a fugacidade da vida 
e compreendemos a preciosidade da vida, de 
cada instante”. E, agora, no raiar de um novo ano, 
vamos observar a lição, mais uma, que o Papa 
Francisco nos legou com sua carta encíclica – 

“Fratelli tutti” – ao indicar, como acentuado por 
Dom Odilo P. Scherer no artigo acima referido, 

“o caminho da fraternidade e da amizade social 
como solução para os muitos problemas que pa-
recem insolúveis no convívio da grande família 
humana”.

Trazendo tão vitais preceitos ao âmbito de 
nossa mais que secular instituição – Esporte 
Clube Pinheiros – tenhamos sempre em mente 
que ele é de todos nós que integramos seu res-
peitabilíssimo Quadro Social.

Especificamente, quanto ao Conselho Delibe-
rativo que novamente passo a presidir, ao decidir 
participar do pleito que me permitiu retornar às 
funções que já havia antes exercido por seis anos 
ininterruptos, o fiz com a noção exata de que a mim 
caberia ser um coordenador entre iguais, com a 
missão única – e a qual não medirei esforços para al-
cançar – de cultivar a paz e a harmonia necessárias.

Todos sabemos que a divergência, quando li-
mitada ao campo das ideias, é salutar ao debate, 
jamais podendo ser confundida com a discórdia.

Deste modo me empenharei no Colegiado maior 
e fora dele também, com a consciência de que, con-
forme ensina Max Weber, na ética da responsabili-
dade julgam-se os atos pelos seus efeitos.

Àqueles que me honram com a leitura, digo-
-vos que tenho a compreensão de que governança 
é a arte de tecer elos entre as pessoas, promo-
ver a amizade, a união e o respeito, em torno de 
um mesmo objetivo, aqui, para nós, o de manter 
o Esporte Clube Pinheiros no altar da glória, na 
qual se habilitou a estar, mercê de seus mais de 
121 anos de História exemplar, iniciada em 7 de se-
tembro de 1899.

Ao Conselho Deliberativo autônomo e indepen-
dente, mas de postura harmônica com os demais 
órgãos de nossa mais que secular instituição, per-
feitamente alinhados nos cinco incisos do artigo 20 
do Estatuto Social, caberá, sim, discutir os temas 

que lhe são submetidos, considerados, apenas e 
tão só, o interesse social e o bem comum das as-
sociadas e dos associados que têm nas conselhei-
ras e nos conselheiros seus lídimos representantes, 
assim legitimados pelo voto, aos quais cabe obser-
var o diálogo lhano e respeitoso, cientes de que é 
importante, sim, ouvir pensamentos divergentes, na 
certeza de que através deles é que se poderá obter 
o necessário e indispensável consenso.

Iniciemos, pois, com coragem e vontade a cons-
trução coletiva em busca da paz e da harmonia, 
cientes e conscientes de que a arte do diálogo ca-
racteriza a postura que se espera de todos os com-
prometidos com os sublimes valores da democracia.

Temos o privilégio de integrar a mais pujante en-
tidade associativa da América Latina, e sua gran-
deza mede-se não apenas pela sua densa e bela 
área f ísica, que a todos enleva, mas, sobretudo, 
pela História que soube construir, pelas mãos de 
seus associados e colaboradores, ao longo de mais 
de 121 anos, e que a todos compete preservar, com 
denodado amor, presente a fraternidade que nos 
deve unir.

Embora misturados, havemos de estar 
sempre juntos.

Com meus respeitos,
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Para começar 2021 de 
forma zen, conheça as 
atividades que colocam 
corpo e mente em equilíbrio.

O ano de 2021 será 
desafiador para o Clube: 
confira o planejamento e os 
projetos das principais áreas.

Conheça o calendário 
de atividades do 
DAS e faça o bem de 
janeiro a dezembro.

Saiba quem são os 
novos representantes do 
Conselho Deliberativo e das 
Comissões Permanentes.

Comitê de Inclusão e 
Diversidade é lançado 
oficialmente para ampliar 
as políticas sociais.

A criançada conta o que 
deseja para o ano novo, do 
fim do coronavírus à volta 
às aulas presenciais.

Confira a participação 
das equipes 
pinheirenses nas 
diversas modalidades.

FOTO: RICARDO BUFOLIN

18
Fique por dentro das cozinhas 

pinheirenses e saiba como funciona 
o coração gastronômico do ECP.

30

O Festival de Cinema 
apresentará uma 
programação especial para 
a criançada curtir nas férias.
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Prática originária da Índia, a Yoga 
vem crescendo e conquistando cada 
vez mais espaço em vários países, 
inclusive no Brasil. Essa é a modali-
dade perfeita para quem quer manter 
corpo e mente alinhados, já que 
associa práticas meditativas a exer-
cícios f ísicos. Para muitos, aliás, vai 
além de uma prática, passando a ser 
uma filosofia de vida.

No Clube, a atividade já existe há 
mais de trinta anos e, atualmente, tem 
suas aulas ministradas por profis-
sionais da Yoga Una (My Yoga). Com 
diversos estilos e níveis, os praticantes 
se adaptam de acordo com seu obje-
tivo e condicionamento f ísico. As aulas 
reúnem pranayama (exercícios respira-
tórios), ásanas (posturas) e yoga nidrá 
(relaxamento), que podem variar de 
acordo com a finalidade. Os benefícios 
são incontáveis e não existe restrição 
quanto à idade.

↗ MAIS INFORMAÇÕES

A milenar arte marcial chinesa não 
se limita somente à prática esportiva, 
pois pode oferecer inúmeros benefí-
cios, passando inclusive a fazer parte 
dos planos de saúde pública em alguns 
países. Os golpes circulares usam 
a própria força do adversário, tanto 
para a defesa quanto para o ataque, 
proporcionando uma sequência de 
treinamento f ísico utilizada para 
manter a boa forma e a saúde em geral.

O Tai Chi Chuan também pode 
ser definido como uma meditação 
em movimento, já que é preciso 
ter uma concentração completa: 
a respiração é rítmica, a mente se 
esvazia e o mundo exterior fica em 
segundo plano no momento da ativi-
dade. O foco é no desenvolvimento dos 
aspectos internos do corpo humano, 
como respiração, flexibilidade e 
mente. No Clube, as aulas são voltadas 
para a saúde f ísica e mental e para a 
consciência corporal. 

↗ MAIS INFORMAÇÕES

ATIVIDADES

M U N D O 

P I N H E I R E N S E 

Z E N

O Clube oferece diversas 
atividades e serviços para 
colocar o corpo e a mente 
em equilíbrio e amenizar 
o estresse do dia a dia

O ECP é considerado um oásis no meio 
de São Paulo, com seus 80 mil m² de 
área verde (de um total de 170 mil m²), 
e, só de caminhar pelos espaços, já 
é possível encontrar relaxamento e 
bem-estar. Mas, para intensificar essa 
busca pelo equilíbrio entre corpo e 
mente, o Clube conta também com 
diversas atividades e serviços que são 
ideais para aliviar o estresse da rotina.

Após um ano intenso, que exigiu 
muito do psicológico, o começo de 
2021 é o momento certo para buscar 
boas alternativas para ficar zen. 
Listamos as atividades que vão ajudar 
o associado na busca pela paz interior.

Yoga Tai Chi Chuan

https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/yoga/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/tai-chi-chuan/categorias-e-horarios/


especial12 13

Em uma definição ampla, as artes 
marciais são práticas f ísicas e mentais. 
Por isso, além de todos os benefícios à 
saúde do corpo que propiciam, também 
ajudam a melhorar o autocontrole e a 
paciência, o respeito aos adversários, a 
humildade e a coragem, entre outras 
vantagens. No Pinheiros, são oferecidas 
algumas opções de artes marciais que 
atendem desde os mais jovens até os 
adultos. Confira:

Outras  
artes marciais

↗ JIU-JÍTSU

↗ JUDÔ

↗ KARATÊ

↗ TAE KWON DO

↗ LUTAS MIX

Quente, tranquila e aconchegante, a sauna 
é o tipo de espaço onde nos sentimos 
seguros e relaxados. Além dos inúmeros 
benefícios que a atividade traz à saúde, 
tendo influência nos sistemas cardiovas-
cular e respiratório, também oferece as 
condições ideais para quem quer relaxar 
e aliviar o estresse. Existem indícios, 
inclusive, de que as sessões também 
podem contribuir com a liberação de 
endorfina, o “hormônio da felicidade”.

↗ MAIS INFORMAÇÕES

Sauna

Considerada uma das técnicas mais 
antigas de cuidado com o corpo, a 
massagem estimula os tecidos, pro-
movendo resultados como o alívio de 
dores, a melhora no sistema circulatório 
e, claro, o relaxamento. Inúmeras podem 
ser as técnicas utilizadas e seus bene-
fícios, podendo influenciar no controle 
do estresse, na diminuição da ansiedade, 
na redução do cansaço e na melhora da 
insônia, entre outros fatores que trazem 
mais bem-estar. No Pinheiros, os asso-
ciados têm à sua disposição opções 
variadas. Confira:

Massagem relaxante: técnica que 
auxilia no tratamento de dores muscu-
lares, fadiga e estresse, entre outros 
efeitos terapêuticos.

Massagem desportiva: ideal para 
esportistas em geral e pessoas que 
estejam com fadiga e estresse.

Massagem modeladora: indicada para 
o tratamento de celulite e gordura locali-
zada e para quem deseja perder medidas 
e modelar o corpo.

Drenagem linfática: ideal para pes-
soas que sofrem com retenção de líquido.

SERVIÇOS

Massagem

ATIVIDADES

AGENDAMENTO PELO TELEFONE: 3598-9773

https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/jiu-jitsu/categorias-e-horarios/
http://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/judo/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/karate/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/tae-kwon-do/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/lutas-mix/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/servicos/beleza-e-bem-estar-2/
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O Departamento de 
Assistência Social (DAS) 
conta com ações ao 
longo do ano para quem 
quiser ajudar o próximo

O começo de ano é o momento ideal 
para pensar em fazer o bem para 
quem precisa. No Das, os associados 
encontram diversos programas para 
participar ou fazer doações, ampliando 
a rede de responsabilidade assisten-
cial e social pinheirense.

Confira as atividades e coloque 
a solidariedade na agenda de 2021 →

CALENDÁRIO 
DO BEM

Para o bazar, o mezanino do 
Salão de Festas se transforma 
em uma loja de itens de vestuário 
confeccionados pelo grupo de 
voluntárias. Além dessa produção, 
o bazar conta com doações 
dos associados, que podem ser 
entregues nas caixas do esta-
cionamento da Faria Lima ou no 
Das. Quando há uma quantidade 
significativa de itens, é feita uma 
triagem e as peças são colocadas 
à disposição dos funcionários para 
que escolham o que estão pre-
cisando. Os associados também 
podem colaborar fazendo a 
triagem dos itens recebidos.

Em outubro, o Salão de Festas 
abre as portas para diversas ONGs 
cadastradas comercializarem 
produtos de vestuário e objetos 
decorativos, entre outros itens, 
usufruindo do espaço gratuita-
mente. Os associados participam 
do evento comprando as peças, e o 
dinheiro arrecadado é totalmente 
revertido para projetos sociais.  

Os funcionários que querem 
aprender inglês ou Excel encontram 
esse conteúdo gratuitamente no 
Das. O curso de idioma é minis-
trado por associados, uma vez por 
semana, por uma hora e meia, e a 
equipe conta com seis professores. 
Para ser voluntário e fazer parte 
do corpo docente, é só manifestar 
seu interesse no Departamento de 
Assistência Social. 

BAZAR 
DE DOAÇÃO

BAZAR
DO BEM

POSSÍVEL
CURSOS

SENHORAS 
DO DAS

Criado há sessenta anos, o 
grupo de voluntárias se reúne às 
quartas-feiras, das 14 às 17h, na 
Sala de Carteado, e confecciona 
peças de tricô e costura. Parte da 
produção é comercializada nos 
bazares de caridade, e o dinheiro 
arrecadado é destinado às demais 
ações sociais promovidas pelo 
ECP. A outra parte é doada aos fun-
cionários e a instituições sociais. 
Para participar, é só procurar 
o grupo no dia da atividade e 
começar. Quem quiser contribuir 
com materiais como lã pode fazer 
a doação nas caixas do estaciona-
mento Faria Lima.
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O Departamento de Assistência Social 
continua trazendo novidades para os 
funcionários do ECP. Desde o fim de 
2020, começou a realizar o Sacolão 
do Das, um hortifrúti criado exclusiva-
mente para os colaboradores.
Em uma parceria com a empresa 
Pontual, a atual fornecedora dos res-
taurantes pinheirenses e responsável 
por entregar os produtos frescos, 
cerca de 40 itens são vendidos por até 
metade do preço da região. 

Para facilitar o acesso dos funcio-
nários, o Sacolão do Das acontece 

No 1º subsolo do estacionamento da 
Faria Lima os associados encontram 
caixas de arrecadação de doações. 
São três boxes com divisórias que 
atendem a grande demanda de itens 
destinados a doação, como roupas, 
sapatos e brinquedos. 

uma vez por semana, durante 
quatro horas, em frente ao novo 
prédio administrativo.

“O Das conseguiu trazer uma variedade 
de frutas e legumes para ajudar o 
funcionário em seu orçamento com 
produtos de ótima qualidade a um 
preço muito bom. Na primeira edição 
da feira, mais de 100 colaboradores 
aderiram às compras por conta da 
comodidade e do preço. Isso é sinal 
de que o projeto já virou um sucesso”, 
comemora a presidente do Das, 
Adriana Florence Spinelli.

ENTRE EM CONTATO COM O DAS Telefone: 3598-9712FOTOs: DIvULgAçãO

BOAS 
IDEIASCOLETORES

DAS

O Das aproveita o principal evento 
pinheirense para realizar um bazar 
dentro do arraial. Na barraca, são 
comercializados os itens vindos 
de doações e também feitos pelas 
voluntárias, e o dinheiro arreca-
dado é revertido para os projetos 
sociais. Os associados podem par-
ticipar fazendo doações ou como 
voluntários, atendendo o público 
nas barracas nos dias da festa. 

A atividade f ísica é indicada para 
melhorar a qualidade de vida e 
manter a saúde em equilíbrio. 
Pensando nisso, o Das oferece 
aos funcionários um treinamento 
funcional, às terças-feiras, na 
área de descompressão do Centro 
Administrativo e Operacional (CaO), 
com profissionais capacitados 
para orientar os exercícios.

As funcionárias grávidas e 
esposas de colaboradores 
participam, neste projeto, de 
diversas palestras com espe-
cialistas. Pediatras, obstetras, 
enfermeiras e anestesistas tiram 
dúvidas sobre o assunto, e, no 
final, as participantes recebem um 
enxoval com fraudas, produtos de 
higiene e roupas de bebê. Parte 
das peças é feita pelas voluntá-
rias do Das. O evento tem duas 
edições: uma acontece em abril e 
a outra em setembro, totalizando 
seis horas.

O Das recebe, em caixas no esta-
cionamento Faria Lima, itens 
como lacres, que são trocados 
por cadeiras de rodas, que depois 
são doadas a algum funcionário, e 
tampas plásticas, doadas para o 
instituto Juntos e para o Instituto 
Movimento de Mulheres do Jardim 
Comercial. Quando são reunidos 
300 kg, os itens são levados para 
o reciclador Tampinha Legal e os 
institutos revertem em ações.

 

Em parceria com a Seds Sapience, 
o Clube disponibiliza atendimento 
psicológico aos funcionários, 
arcando com quatro meses de 
tratamento. Primeiro é realizada 
uma avaliação pelo Das, e, depois 
dessa triagem, o colaborador 
é direcionado ao atendimento 
adequado. 

Nesse projeto, são disponi-
bilizados itens ortopédicos, 
como bengala e muleta, para 
os pinheirenses e funcio-
nários que precisem usar 
emprestado. Os itens vêm de 
doações de associados. 

FESTA 
JUNINA

ENCONTRO 
DE GESTANTES

ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO

VIVER 
MELHOR

ARRECADAÇÕES
CLUBE DE 
BENGALA

Nesse projeto, os associados se 
tornam padrinhos de uma ação 
do DAS, buscando recursos finan-
ceiros e humanos para a viabilização 
das atividades.

ADOTE 
UMA  

CAUSA
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O relógio marca o meio-dia, e, 
enquanto para muitos é hora de fazer 
uma pausa nas atividades e escolher 
qual vai ser o pedido do dia, do outro 
lado é hora de ligar as “engrenagens” 
e colocar a mão na massa. E também 
na carne, na salada, nos temperos. 
Essa é a hora em que as cozinhas 
pinheirenses estão a todo vapor para 
atender à grande demanda do período 
de almoço.

Com 17 pontos gastronômicos que 
oferecem desde pratos elaborados 
até refeições rápidas, o Clube tem 
opções para todos os gostos. Em cada 
uma de suas cozinhas, conta com uma 
equipe focada e bem preparada, que 
usa o amor por aquilo que faz como 
ingrediente principal na execução 
dos pratos.

Os locais mais frequentados – 
Ponto, CCR e Piscina Lanchonete 

– chegam a servir uma média de 300 
pratos por dia no horário do almoço. 
E, para dar conta de toda essa 
demanda, é preciso contar com o 
esforço individual e, ao mesmo tempo, 
com a sincronia do coletivo para que 
tudo funcione corretamente.

Para quem não está acostumado 
com o ambiente, o trabalho parece ser 

desafiador: garçons entram pela porta 
com a comanda na mão e as comandas 
vão sendo enfileiradas de acordo com a 
ordem de chegada, enquanto o chef lê 
os pedidos em voz alta para que toda a 
cozinha escute. A partir daí, cada um já 
sabe qual a parte que lhe cabe.

Prestando serviços no Clube há 
seis anos, no restaurante Ponto, a 
chef Gilvania Soares afirma que o 
segredo é estar o tempo todo con-
centrada. “Nós que trabalhamos com 
comida, ainda mais com pedidos à la 
carte, não podemos estar muito ner-
vosos. Se você se distrai, o serviço 
não sai. É ter foco. Mas a equipe é bem 
direcionada, todo mundo sabe o que 
faz aqui dentro. Então, se eu falar ‘um 
medalhão’, a pessoa que está na chapa 
já sabe o que tem que ser feito e a que 
está no fogão já sabe o acompanha-
mento. Então o prato sai junto e na 
hora que tem que sair. Com o passar 
do tempo você vai ganhando expe-
riência, agilidade e, quando vê, já é 
algo que acontece automaticamente.” 

A chef conta que a gastronomia 
sempre foi sua paixão e que por isso 
ela se formou na área. Depois de ter 
começado atuando como ajudante de 
cozinha no Grupo Leopolldo, chegou 

Fique por 
dentro das 
cozinhas 
pinheirenses
Conheça os bastidores do coração gastronômico 
do ECP e saiba como funcionam as “engrenagens” 
dos restaurantes e lanchonetes
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ao Pinheiros na função de assistente e, 
com o passar dos anos, conforme foi se 
destacando, vieram as promoções até 
chegar à função de chef. Coordenando 
uma equipe totalmente masculina, Gi 
Soares conta que tem uma boa relação 
com todos e acredita que manter um 
ambiente descontraído faz toda a dife-
rença. E ainda brinca que considera a 
equipe como se fossem seus filhos.

“Hoje eu tenho uma equipe fantás-
tica. São cozinheiros profissionais, que 
vieram com muita experiência do mer-
cado lá de fora e que agregam muito 
valor na hora de executar e finalizar 
o serviço. Eu particularmente amo o 
que faço e amo a minha equipe. Faz 
toda a diferença ter um ambiente des-
contraído. É uma profissão que requer 
habilidade, conhecimento, rapidez e, 
principalmente, amor pelo que você 
faz. Lidar com comida é mexer com 
emoção, sentimento e saúde.” 

Há quase oito anos no Clube, Thiago 
Lopes de Oliveira começou como aten-
dente de lanchonete no Tênis. De lá, 
teve uma passagem pelo restaurante 
Germania e, desde o início do ano, está 
na Piscina Lanchonete, na função de 
cozinheiro líder, na qual, contando com 
o ajudante Rodrigo Alberto de Souza 
Anhaia, coordena a equipe. O que fez 
com que o chef se apaixonasse pela 
profissão foi o fato de que todo dia é 
possível se deparar com uma novi-
dade. Ele conta que foi aprendendo 
um pouco com cada um dos chefs do 
Pinheiros e chama atenção para mais 
um detalhe fundamental para o bom 
funcionamento de uma cozinha: a 
divisão de tarefas.

“Eu não tinha experiência com 
gastronomia e tudo o que sei fui 
aprendendo nas cozinhas daqui.
Levei um pouquinho de cada chef 
com quem tive a oportunidade de 

trabalhar. O segredo para que tudo 
funcione bem é a divisão de praças 
e a organização. Vamos vendo quem 
se sai melhor em cada função e esco-
lhemos ficar em uma determinada 
área. Mas também vamos sempre 

‘girando’, para que todo mundo saiba 
de todas as praças, porque, na falta 
de um, tem sempre outro que pode 
cobrir o serviço.”

Enquanto isso, lá na cozinha do 
CCR, Maria Edileusa Amaro de Lima, a 
cozinheira Edi, foca nos pedidos que 
vão chegando e coordena o trabalho 
da equipe para garantir que os pratos 
sejam entregues na mesa em cerca 
de dez minutos. “Na ausência do chef, 
nós temos que estar preparados para 
assumir e fazer sempre um bom tra-
balho. Primeiro eu leio a comanda e já 
tento memorizar, vou até a chapa, já 
falo com o chapeiro e fico pensando 
no que tenho que montar. Enquanto está grelhando ali, já estou montando 

o prato e pensando no que tenho na 
sequência. Na hora do expediente não 
existe momento ocioso. Você tem que 
estar sempre atento, pois os pedidos 
chegam o tempo inteiro.”

Com onze anos e meio de Clube e 
mais de 25 anos dedicados à área da 
gastronomia, Edi também já passou 
por outras cozinhas pinheirenses, 
como a do Germania e a da antiga 
Churrascaria Recanto da Figueira, até 
chegar ao CCR, onde já trabalha há seis 
anos. E outro detalhe dos bastidores 
que a chef conta é que o trabalho não 
começa só quando o restaurante abre 
e os pedidos começam a chegar, e sim 
muito antes, com o “mise en place”, um 
termo de origem francesa que significa 

“colocar no lugar” ou “posto em ordem”. 
Isso significa deixar os ingredientes 
picados, pesados, devidamente pre-
parados e os utensílios organizados, 
tudo pronto para garantir o bom fun-
cionamento da cozinha na hora em que 
ela começar a operar. No caso do CCR 
existem dois turnos, almoço e jantar, e 
as equipes acabam se integrando para 
facilitar o trabalho.

“Nosso expediente encerra por volta 
das 15h e já começamos a pensar no 
próximo, porque na sequência entra 
outra equipe. Então antes de entregar 
a cozinha já deixamos a praça pronta 

para os próximos. Da mesma forma, a 
outra equipe que faz o encerramento, 
antes de ir embora, já deixa tudo 
pronto para o dia seguinte. É uma coisa 
que a gente combinou, um prepara 
para o outro. Já trabalho com isso há 
25 anos e amo o que faço, cozinho para 
o próximo como se fosse para mim. 
Tem que depositar amor, pois é o tem-
pero principal.”

P. 19 A chef Gi Soares lidera o 
restaurante Ponto

P.21 (ao lado)  Thiago Lopes 
é responsável pelos pratos da 
Piscina Lanchonete

P.21 (abaixo)  A cozinheira 
Maria Edileusa Amaro de Lima, 
sempre que necessário, está 
pronta para assumir o comando 
da cozinha do CCR

FOTOs: RICARDO BUFOLIN
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O ano apenas está começando, e planejar o que ver e ler pode ser uma ideia 
animadora. E por que não escolher livros e séries (muito) longos para durar 2021 inteiro, 
ou até um pouco mais? Criamos uma seleção com opções para acompanhar você de 
janeiro a dezembro. 

Dez dicas de séries e livros para começar 
em janeiro e curtir até dezembro

Modern Family
O dia a dia de três famílias ligadas entre si é o mote dessa série, 
que mostra a convivência entre os parentes de forma leve e 
divertida, abordando temas como homoafetividade, adoção e 
divórcio. A produção foi aclamada pelo público desde a estreia, 
em 2009, e ganhou oito prêmios Emmy (teve 21 indicações) e um 
Globo de Ouro, as principais premiações da TV americana. Este ano 
Modern Family chegou à 11ª temporada, que encerra a saga das 
famílias. No total, foram 250 episódios de, em média, 22 minutos. 
Disponível na Netflix.

Tieta
Quando Tieta é escorraçada de casa pelo pai, Zé Esteves, por seu 
comportamento liberal, tem início uma das histórias mais famosas da 
teledramaturgia brasileira. Inspirada no livro de Jorge Amado, a novela 
conta com 196 capítulos, exibidos no período de quase um ano, em que 
o público acompanhou os personagens da cidade fictícia de Santana 
do Agreste. Disponível no Globoplay.

Grey’s Anatomy
O seriado médico que tem como protagonista a Dra. Meredith Grey 
está no ar há quinze anos. Com 17 temporadas e 363 episódios, a 
trama mostra a formação da médica, desde sua época como interna, 
passando pela residência, até se tornar cirurgiã. Além de abordar 
o desenvolvimento profissional da protagonista, a trama traz suas 
questões emocionais e os relacionamentos entre os persona-
gens. A série ganhou o prêmio de Melhor Série de Drama no Globo de 
Ouro de 2007. Disponível na Netflix, no Globoplay e na Amazon Prime Video.

Sai de Baixo
Sucesso de crítica e de audiência, a sitcom nacional fez o público dar 
risada com as histórias da família de Caco Antibes e Magda, moradores 
de um apartamento do Largo do Arouche. Os episódios eram 
encenados no Teatro Procópio Ferreira, e havia interação com a plateia 
e momentos de improvisação dos atores. Exibida de 1996 a 2002, a 
série tem oito temporadas e 245 episódios e eternizou personagens e 
jargões. Disponível no Globoplay. 

Doctor Who
Quem gosta de ficção científica vai adorar essa série sobre as 
aventuras do médico que explora o universo em uma máquina do 
tempo, enfrentando inimigos e salvando civilizações. Doctor Who 
estreou em 1963 e foi produzida até 1989. Em 2005, voltou a ser trans-
mitida e está no ar até hoje, com um total de 38 temporadas e quase 
mil episódios. O sucesso foi tanto que a série contribuiu com a cultura 
popular britânica, se tornou um clássico e, assim como o protagonista, 

“viajou” no tempo pelos anos até a atualidade. Disponível no Globoplay.

Na tela

ENTRETENIMENTO  

O ANO  
INTEIRO

22 23

O

N



especial

Livros
24 25

Outlander: A viajante 
do tempo 
A série de oito livros, escrita por Diana Gabaldon, 
é para quem gosta de romances históricos, de 
fantasia e aventura. Na história, Claire Randall, 
uma enfermeira que vive no ano de 1945, se 
depara com um rito antigo que a faz viajar no 
tempo até o século XVIII. De repente ela se vê no 
ano de 1743, em uma Escócia violenta e dominada 
por clãs guerreiros. No total, são 7.664 páginas 
para aproveitar o ano todo.

Clássicos da literatura 
brasileira e americana 
Esse box é a escolha certa para quem quer ler 
clássicos da literatura, já que reúne obras de dois 
escritores brasileiros e um norte-americano, em 
um total de 1.144 páginas. O conjunto conta com 
Sagarana, primeiro livro de João Guimarães Rosa, 
que apresenta nove narrativas ambientadas em 
Minas Gerais. Criação, de Gore Vidal, também 
faz parte do box. A história se passa no século V 
a.C., período em que ideias filosóficas mudaram 
o curso do mundo antigo. E a terceira obra é de 
Mario de Andrade, intitulada Contos novos, em que 
o escritor faz um mergulho profundo na realidade 
social e psíquica dos brasileiros.

FOTOs: DIvULgAçãO

Obras completas: Saramago
Os 28 títulos do escritor português José 
Saramago prometem durar até mais de um ano no 
rol de leituras dos associados. São 1.592 páginas 
escritas pelo autor, incluindo livros famosos, 
como As intermitências da morte e Claraboia. 
Saramago recebeu vários prêmios por sua exce-
lência na escrita, como o Nobel de Literatura, 
em 1998, e o Prêmio Camões, em 1995, e é con-
siderado o responsável pelo reconhecimento 
internacional da prosa em língua portuguesa.

Trilogia Millennium
Escrita pelo jornalista sueco Stieg Larsson, a 
trilogia é formada pelos livros Os homens que não 
amavam as mulheres, A menina que brincava com 
fogo e A rainha do castelo de ar. O tema central 
é a violência contra mulheres. Com quase duas 
mil páginas, a trilogia teve mais de 15 milhões 
de exemplares vendidos e é uma das séries 
policiais mais bem-sucedidas. As histórias foram 
adaptadas para o cinema e a sequência da trilogia 
continuou sendo escrita por outro jornalista após 
a morte de Larsson.

As brumas de Avalon
As lendas arturianas são o tema da série 
de quatro volumes (e quase mil páginas) 
de Marion Zimmer Bradley: A senhora da 
magia, A grande rainha, O gamo-rei e O prisioneiro 
da árvore. As histórias do famoso rei Arthur e seus 
cavaleiros, que povoaram o imaginário de leitores 
do mundo, são narradas da perspectiva de per-
sonagens femininas. Pelos olhos de mulheres 
complexas e poderosas como Morgana das Fadas 
e Viviane, a Senhora do Lago, entre outras, os 
reinos de Camelot e de Avalon são revisitados 
nesse clássico.
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Eu queria que acabasse essa Covid 
e a gente pudesse brincar bastante 
no Clube.

Camila Minns Queiros Mattoso, 7 anos

Na primeira edição de 2021, conver-
samos com 21 pequenos associados 
para saber o que eles desejam para 
este novo ano. Entre os principais 

Veja a lista de desejos da 
criançada do ECP para 
o ano que começa

O que os 
pequenos 
esperam 
para 2021?

Eu vou querer uma Boneca Lol, uma 
massa-areia e uma slime.

Rafaela Nolari Lima Cabeza, 6 anos

Para o ano que vem quero que o CAD 
fique com todo mundo junto.

Luiz Otavio Fonseca Freire, 9 anos

Eu quero ir para a Disney.

Vitor Goes Giusti, 8 anos
Quero voltar para o Clube 
para fazer Futebol.

Bento Kaupert Cintra, 5 anos

Eu quero que o coronavírus acabe e 
eu não fique de recuperação na escola, 
porque vou para o segundo ano.

Julia Soares Camargo Jacob, 6 anos

Quero um boneco do Luccas Neto 
que fala.

Kaike Pardini Tietz Marinho, 4 anos

Desejo que no próximo ano acabe 
a Covid.

Sara Mello Pegoraro, 7 anos
Eu quero um carrinho novo ano 
que vem.

Carlos Eduardo Lobo Malato, 4 anos

pedidos estão o fim do coronavírus, a 
chegada da vacina e a volta às aulas, 
mas, além dos cuidados com a saúde, 
as crianças surpreendem com desejos, 
seja ele um boneco do Luccas Neto ou 
um abraço dos amigos.

Veja o que as crianças sonham 
para 2021.
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Para o ano que vem, quero que não 
tenha Covid e que dê para voltar para 
a escola.

João Pedro Fonseca Freire, 7 anos

Para o ano que vem eu quero, sei lá, 
que a gente fique sem a quarentena e 
quero continuar fazendo CAD aqui, que 
é muito legal.

Ligia Garcia Freitas Souza, 10 anos

Quero que a pandemia passe para a 
gente jogar os jogos aqui no Clube.

Rafael Martinez Ferreira, 9 anos

Pro ano que vem eu quero que saia 
uma vacina ou que acabe a pandemia 
mesmo e a gente nem precise tomar.

Isabel Martinez Ferreira, 11 anos

Que o coronavírus acabe e que 
as coisas do Clube que estão 
fechadas voltem.

Maria Azambuja Vieira Sawaya, 8 anos

Que meus primos que moram em 
Brasília e Pernambuco se mudem para 
São Paulo.

Sofia Montenegro Zerbini, 6 anos

No próximo ano quero que alguma 
coisa minha evolua.

Antonio Achurra Mello, 6 anos

Um ano novo.

Bento Turqueto Levorin, 6 anos

Eu quero um grande abraço no Rafa 
e Luquinha.

Enrico Faga Spada, 5 anos

Eu quero um patinete a jato.

Bento Turqueto Levorin, 6 anos Eu quero que o coronavírus acabe e eu 
volte para a escola.

Maria Luisa Furquim Canpos Bertoni, 7 anos

Eu gostaria que no ano que vem a 
gente pudesse ter mais tempo de 
esporte para aprender mais.

Gabriela Ohara, 9 anos

ILUsTRAçãO: pOLAR.LTDA
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 11 a 25 de janeiro
 14h30
 Auditório do CCR

Este mês, o Clube preparou uma programação especial com filmes 
para a criançada assistir nas férias na 8ª edição do festival

11/1 (SEG)        14H30      1H37

WALL-E

Após entulhar a Terra de 
lixo e poluir a atmosfera 
com gases tóxicos, a 
humanidade deixou o 
planeta e passou a viver 
em uma nave, enquanto 
robôs limpam tudo. Wall-E 
é o último desses robôs, 
e sua aventura emociona 
a família inteira.

12/1 (TER)        14H30              1H22

MUPPETS 
DO ESPAÇO

Os Muppets descobrem que 
Gonzo é, na verdade, um 
extraterrestre, e que seus 
pais estão prestes a visitá-lo. 
Quando agentes do governo 
o sequestram, na tentativa 
de descobrir quando os 
alienígenas chegarão à Terra, 
cabe a Caco e Miss Piggy 
liderar o resgate.

16/1 (SÁB)   14H30  1H35

A CAMINHO DA LUA

Depois de construir uma engenhosa nave espacial, uma 
garota embarca para a Lua para provar ao seu pai a exis-
tência de uma deusa mística que habitaria o astro.

17/1 (DOM)  14H30  1H47

O PEQUENO PRÍNCIPE

Uma garota acaba de se mudar com a mãe, uma controla-
dora obsessiva que quer definir todos os passos da filha 
para que ela seja aprovada em uma boa escola. Um acidente, 
porém, faz com que a hélice de um avião abra um enorme 
buraco em sua casa.

 Semana “Para o alto e avante: Viagem ao espaço” 

13/1 (QUA)  14H30 1H15

SPACE CHIMPS: 
MICOS NO ESPAÇO

Três chimpanzés são enviados pela 
Nasa em uma missão espacial, com o 
objetivo de encontrar vida alienígena. 
Luna, Titan e Ham são obrigados a 
conviver e precisam lidar com suas 
diferenças para que a missão seja 
bem-sucedida.

15/1 (SEX)   14H30 1H35

O HOMEM DA LUA

O Homem da Lua vive sozinho nesse 
grande satélite. Um dia, entediado, 
decide visitar a Terra, e para isso se 
agarra em um cometa. Quando chega 
ao novo planeta, ele se encanta com as 
belezas naturais, mas logo descobre 
que não existe apenas bondade 
nesse local.

14/1 (QUI)   14H30 1H34

NO MUNDO DA LUA

Um milionário quer colonizar a Lua e 
explorar o hélio-3, a energia limpa do 
futuro, apagando grandes feitos dos 
astronautas da Apollo 11. Um surfista 
de 12 anos viaja à Lua para impedir 
essa missão.

VIII VIII 
Festival  Festival  
Férias  Férias  
no Cinemano Cinema
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 Semana “Um é bom, dois é melhor ainda!” 

MAIS INFORMAÇÕES E A PROGRAMAÇÃO DE CINEMA COMPLETA NO SITE DA REVISTA

18/1 (SEG)    14H30 1H32

MONSTROS S.A. 

A maior fábrica de monstros do mundo conta com James 
Sullivan, um dos monstros mais assustadores, e seu assis-
tente e melhor amigo, Mike, um monstro verde de um olho só. 
Eles têm por missão assustar as crianças, que são conside-
radas tóxicas.

20/1 (QUA) 14H30  1H48

DETONA RALPH 

Ralph está cansado de ser desprezado 
no seu próprio jogo de fliperama. Para 
ganhar a atenção do herói Felix e de 
todos os outros personagens, o vilão 
cria um plano e sai em busca de uma 
medalha, com a intenção de provar 
seu valor.

21/1 (QUI)   14H30 1H41

PROCURANDO NEMO

Após uma discussão acalorada 
com seu pai, o pequeno Nemo, um 
simpático peixe-palhaço, acaba 
sendo capturado por mergulhadores. 
Agora, seu pai superprotetor parte 
em uma busca incansável pelo mar 
aberto, na esperança de encontrar seu 
amado filhote.

19/1 (TER)   14H30 1H17

TOY STORY

O aniversário de Andy está chegando e os brinquedos 
estão nervosos, porque temem que um novato possa 
substituí-los. Liderados por Woody, caubói predileto de 
Andy, montam uma escuta para descobrir quais são os 
presentes recebidos.

24/1 (DOM) 14H30 1H28

PHINEAS E FERB, O FILME: 
CANDACE CONTRA O 
UNIVERSO

Depois de falhar repetidamente em 
tentar flagrar os irmãos em suas 
aventuras, a dramática Candace 
sente que o universo está contra ela. 
Quando é abduzida por alienígenas, 
encontra um planeta distante livre de 
irmãos irritantes, onde é venerada 
como salvadora.

22/1 (SEX)  14H30 1H17

O REI LEÃO 3: 
HAKUNA MATATA

A animação conta a história de Timão e 
Pumba antes da jornada com Simba no 
primeiro Rei Leão.

25/1 (SEG)  14H30 1H42

DOIS IRMÃOS: 
UMA JORNADA FANTÁSTICA

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

23/1 (SÁB)  14H30 1H35

A DAMA E O VAGABUNDO

Uma cadela mimada chamada Lady 
vê sua vida confortável chegar ao 
fim quando seus donos têm um 
bebê. Depois de algumas situações 
tensas, Lady encontra-se solta na rua, 
fazendo amizade.



OS PLANOS DO 
CLUBE PARA 2021
ECP planeja melhorias nos espaços e serviços 
de maneira cuidadosa, levando em conta o 
aprendizado com o ano desafiador da pandemia 

pa
n

or
am

a
O

s 
as

so
ci

ad
os

 c
on

ec
ta

do
s 

co
m

 o
s 

fa
to

s 
do

 C
lu

b
e

pa
n

or
am

a

34 35



panorama36 37

A SATISFAÇÃO  
DOS ASSOCIADOS
Para que a satisfação dos 39 mil pinheirenses 
com serviços como restaurantes e lanchonetes, 
atividades e esportes aumente cada vez mais, 
é preciso implementar melhorias em todas as 
áreas do ECP. Para 2021 a tecnologia, que já em 
2020 foi uma grande aliada, possibilitando a reali-
zação das atividades no meio on-line e o trabalho 
remoto, será o motor do aprimoramento dos 
setores, com a modernização de sistemas.

Desde a boa administração financeira, que 
é o alicerce para que as áreas coloquem seus 
planos em ação, até medidas estratégicas, 
como mudanças no atendimento e melhorias da 
infraestrutura, a ideia é que o Clube coloque em 
prática o que aprendeu em 2020 e se desenvolva 
ao longo deste ano, na medida do possível, no 
mundo pós-coronavírus. Confira os planos por 
segmento e tenha uma projeção de como o ECP 
passará por 2021.

COMER E BEBER (MELHOR)
Na área de gastronomia, a aposta 
para 2021 será no treinamento dos 
atendentes dos restaurantes e lancho-
netes. Uma consultoria de mercado 
food service realizará uma análise 
dos pontos de venda e verificará o 
que é necessário para aprimorar o 
atendimento aos associados que vêm 
ao Clube para fazer o café da manhã, 
almoço, jantar e lanches. A ideia é 
profissionalizar ainda mais o setor, pro-
movendo um equilíbrio entre controle 
de custo, qualidade e atendimento.

EM CONTATO
Já os canais de comunicação com 
os associados, como a Central de 
Atendimento e o Fala Pinheiros, 
contarão com melhorias nos sistemas, 
com o projeto de revitalização das 
plataformas digitais. Isso é um dos 
ensinamentos trazidos pela crise de 
2020, já que os associados utilizaram 
muito mais o serviço on-line. A ideia é 
implementar um novo modelo de aten-
dimento, mais prático, rápido e seguro. 
Este ano serão aprimorados também o 
Portal de Serviços e o aplicativo, que 
contarão com diversas facilidades.

Outro investimento previsto 
para 2021 será na comunicação 
on-line. A ideia é aproveitar o apren-
dizado com a pandemia, em que foi 
preciso realizar as atividades de forma 
virtual, e apostar em uma comunicação 
mais interativa e à distância, com a 
divulgação de vídeos e a utilização das 
redes sociais. Esses canais ganharão 
reforço, já que foram desenvolvidos 
durante a crise e foram o principal 
meio de contato com os associados.

DE OLHO NA SAÚDE
A tecnologia será a base das melhorias 
na área médica, já que os prontuários, 
estoque de medicamentos e relatórios 
de resultados serão automatizados. 
Outra novidade é que o atendimento 
telefônico da Sauna/Massagem 
passará a ser de responsabilidade da 
Central de Atendimento, possibilitando 
o agendamento dos serviços em plata-
formas digitais.

O ALICERCE
A base para que todo esse pla-
nejamento seja possível é a boa 
administração dos recursos finan-
ceiros. Elaborada em um contexto de 
incertezas, a proposta orçamentária 
foi cuidadosa com as expectativas 
sobre a flexibilização das restrições 
impostas pela pandemia e sobre a 
transição para um cenário de retomada 
das atividades e frequência: a recu-
peração será gradual, em aceleração 
no primeiro e segundo trimestres até 
atingir a operação plena e sem restri-
ções, a partir do segundo semestre.

Essa abordagem conservadora 
de retomada reduziu a projeção das 
receitas em 4,1% em relação ao 
orçado em 2020.

Esse novo patamar demandou uma 
ampla revisão de toda a composição 
das despesas, que foram readequadas 
com a adoção de estruturas fixas mais 
enxutas e flexíveis, apoiada na esti-
mativa de consenso para a inflação 
disponível até setembro, que era de 
2,0% para 2020 e 3,0% para 2021, 
segundo o Boletim Focus e que foram 
sendo revisadas para cima, com a 
inflação sendo projetada em 4,35% 
para 2020 e em 3,34% para 2021.

Mesmo assim, novos esforços de 
gestão visam garantir uma boa notícia 
aos associados: não haverá reajuste 
de preços na contribuição social e na 
maior parte das atividades, taxas e ser-
viços. Essa medida reflete o esforço na 
continuidade das ações para redução 
de despesas e priorização de gastos, 
condição que permitiu a manutenção 
do equilíbrio orçamentário já no ano 
de 2020, fortemente impactado pelos 
efeitos da pandemia.S
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Ano de 2020 foi marcado por desafios na admi-
nistração do Clube, por causa da pandemia, e 
foi necessário tomar uma série de medidas 
para conter o avanço da Covid-19. O Clube 
fechou as portas de março a julho e teve 
de implementar ações como o Comitê ECP 
Contingência e o Portal Contas Abertas. As difi-
culdades, entretanto, serviram de aprendizado 
para melhorar a maneira de cuidar do patri-
mônio pinheirense e inspirar novidades para 
este novo ano. Agora, é preciso superar a crise 
e as incertezas.

Com a aprovação da Previsão Orçamentária 
(PO) pelo Conselho Deliberativo, no dia 14 de 
dezembro, o planejamento para o Clube, que 
será colocado em prática em 2021, traz um 
tom cuidadoso na administração. As diversas 
áreas foram contempladas e têm planos de 
melhorias para os próximos doze meses, com 
o objetivo de aumentar ainda mais a satisfação 
dos associados. O orçamento aprovado é de 
R$ 243 milhões para despesas correntes e de 
R$ 23 milhões para investimentos.

Um robusto conjunto de novos projetos e 
iniciativas que não puderam acontecer em 
2020 estão no planejamento. Entre eles, os 
destaques são a reestruturação do plano 
de cargos e salários e revisão de políticas 
e procedimentos em recursos humanos, a 
implementação das medidas de adequação 
à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) e a realização de ações afirmativas de 
inclusão e diversidade.

O
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TUDO EM ORDEM
Orientadas pelos princípios do Plano 
Diretor, as obras destinadas aos asso-
ciados mais uma vez foram priorizadas, 
e os espaços pinheirenses passarão 
por melhorias e reformas ao longo do 
ano. Entre as obras previstas no calen-
dário estão a ampliação e revitalização 
do Auditório do CCR, a modernização 
do prédio do Tênis, a instalação de 
iluminação de LED nas quadras de 
Tênis e a construção da nova Pista 
de Skate. O sistema de alarme de 
incêndio também será modernizado, 
trazendo ainda mais segurança para 
as instalações.

Um novo plano de manutenção das 
áreas foi desenvolvido para tornar o 
processo ainda mais efetivo. Serão 
contratadas empresas especiali-
zadas para o mutirão de pintura e para 
renovação dos planos preventivos 
de manutenção, melhorando a parte 
técnica e o visual dos espaços pinhei-
renses. Outra novidade para 2021 é o 
início dos estudos para monitoramento 
on-line dos carrinhos elétricos, possi-
bilitando que os associados visualizem 
a localização do meio de transporte e 
se programem para utilizá-lo.

Outra área automatizada será a de 
irrigação dos jardins pinheirenses, o 
que garantirá que as plantas recebam 
a quantidade de água adequada pelo 
período correto. Todas as atividades 
dos colaboradores nos diversos 
setores serão redimensionadas e revi-
sadas, para continuar oferecendo aos 
associados excelência e eficiência.

MAIS MELHORIAS
O maior desafio das atividades espor-
tivas recreativas e associativas será 
ultrapassar a fase de restrições 
e retomar as atividades pós-pan-
demia. A infraestrutura dos espaços e 
os materiais estão sendo aprimorados, 
e os professores das modalidades 
passarão por treinamento e serão 
envolvidos na Filosofia Integrada 
de Esportes (do Plano Diretor de 
Desenvolvimento – PDD). Os trabalhos, 
este ano, estarão voltados para a 
base de formação (3 a 10 \anos), para 
unificar a metodologia de aulas e, prin-
cipalmente, preparar os profissionais 
para ministrar suas atividades com 
treinamento e workshops.

As melhorias na infraestrutura, já 
implementadas em 2020, como a 
criação do novo espaço para o CaD, 
a ampliação do Fitness e a insta-
lação de novo gramado no Campo de 
Futebol A, permitirão o atendimento 
de um número maior de associados 
nessas atividades, diminuindo as filas 
de espera. As novidades para 2021 
são a nova Pista de Skate e o prédio 
do Tênis, além da criação de uma 
Escolinha Especial de Tênis para pre-
paração das crianças na transição para 
a fase competitiva.

Com a crise pandêmica, o calen-
dário de esportes olímpicos e 
formação foi alterado em 2020, com 
suspensões e cancelamentos de 
eventos. Isso teve forte impacto na 
performance e na perspectiva dos téc-
nicos e atletas, além de influenciar o 
interesse de apoiadores e patrocina-
dores. O desafio para 2021 é retomar 
essas atividades, a visibilidade na 
mídia e a programação de compe-
tições para manter o alto nível da 
performance pinheirense em disputas 
regionais, nacionais e internacionais, 
o que faz com que o ECP seja reconhe-
cido como uma potência esportiva.

Mesmo em um cenário em que a dis-
ponibilidade financeira será menor, a 
participação dos recursos de custeio e 
de projetos incentivados para as ativi-
dades esportivas é 3,3% maior que no 
orçamento do ano anterior.

CONSULTE  
O ORÇAMENTO 2021E
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FOTOs: DIvULgAçãO / RICARDO BUFOLIN 
ILUsTRAçãO: pOLAR.LTDA

https://www.ecp.org.br/wp-content/uploads/2020/11/PO2021-1.pdf
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ONDE VER

BOM DIA, PRESIDENTE  
E GESTÃO ECP  
SÃO DESTAQUE  
NO YOUTUBE

Novos programas 
apresentam as melhorias 
e os cuidados com o Clube 
para os associados

área de Comunicação do Clube desenvolveu uma 
série de vídeos que conta com quatro programas. 
Criado para divulgar as melhorias na infraestrutura, 
apresentar os cuidados com a saúde e o bem-estar 

de associados e funcionários e tirar as principais dúvidas 
de diversas áreas, o conteúdo tem como missão aproximar 
ainda mais o associado do dia a dia do ECP.

Os vídeos já lançados do Bom dia, presidente, apresentado 
por Ivan Castaldi Filho com informações sobre a admi-
nistração, e do Gestão ECP, que aborda as atividades e os 
serviços oferecidos pelo Clube, estão fazendo sucesso nas 
redes sociais e no YouTube do ECP.

Os próximos programas a entrar no ar são: DAS em ação, 
com iniciativas sociais realizadas para funcionários e insti-
tuições sociais e O Pinheiros, que trará notícias sobre obras 
aprovadas, iniciadas e realizadas, sejam de melhorias ou de 
manutenção. Fique atento.

A

YouTube Instagram Facebook No Clube
Totens digitais

OU VÁ ATÉ UMA LOJA CLAROCLARO.COM.BR | 0800-720-1234 | 

CONECTIVIDADE
É TER ULTRAVELOCIDADE,
ESTÁVEL E COM FIBRA.

Oferta válida até 31/12/2020 para contratação dos pacotes Combo Multi (Claro Móvel Pós + TV + banda larga + 
fone fixo) com condição de permanência mínima de 12 meses, pagamento em débito automático e fatura digital 
e sujeita a análise de crédito e disponibilidade técnica por região. O cancelamento de um ou mais serviços pode 
acarretar em multa e perda de benefícios atribuídos à oferta. A rede da Claro pode ser hibrida, sendo composta 
por cabo e fibra. Consulte cidades com rede fibra. A Anatel considera ultravelocidade na banda larga as 
velocidades acima de 34Mbps.| Fonte: Anate janeiro/2020 (anatel.gov.br/dados). Consulte valores, 
disponibilidade técnica na sua região e demais condições para aquisição dos serviços em 
https://www.claro.com.br/internet/banda-larga ou ligue para 1052.

http://www.youtube.com/user/ClubePinheiros
https://instagram.com/ecpinheiros
https://www.facebook.com/ecpinheiros
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CONHEÇA OS NOVOS 
REPRESENTANTES  
DO CONSELHO 
DELIBERATIVO  
E DAS COMISSÕES 
PERMANENTES

José Manssur assume a 
presidência com 56% dos 
votos; o vice é Guilherme 
Domingues de Castro Reis

↑ José Manssur e Guilherme Domingues de Castro Reis, 
eleitos presidente e vice do Conselho Deliberativo FOTOs: JOãO RApOsO 

Na Reunião Ordinária realizada no dia 30 de 
novembro, foram eleitos o presidente e o vice-

-presidente do Conselho Deliberativo para 
o biênio 2020-2022. Com 119 votos, a chapa 
Integração elegeu os candidatos José Manssur 
(presidente) e Guilherme Domingues de Castro 
Reis (vice). Já a chapa Azul e Preto – Tradição e 
Independência teve 89 votos. Foram três votos 
em branco e um nulo. A eleição contou com 
212 conselheiros.

Além desses cargos, também foram esco-
lhidos novos membros para a Comissão 
Permanente de Sindicância e Comissão 
Permanente de Processamento e Julgamento e 
presidentes das Comissões Financeira, Jurídica, 
de Obras, de Esportes, de Saúde e Higiene, de 
Veteranos e de Jovens. A posse dos eleitos 
ocorreu no momento da eleição.

CONFIRA OS RESULTADOS EM DETALHES
Andreas de Souza Fein, da chapa Integração, foi eleito presi-
dente da Comissão Permanente Financeira com 153 votos. 
Foram 50 votos em branco e nove nulos.

Renato Müller da Silva Opice Blum, da chapa Integração, foi 
eleito presidente da Comissão Permanente Jurídica com 131 
votos. A chapa Azul e Preto – Tradição e Independência teve 
75 votos. Foram cinco votos em branco e um nulo.

Flavio Henrique Rosa Tatit, da chapa Integração, foi eleito 
presidente da Comissão Permanente de Obras com 135 
votos. A chapa Azul e Preto – Tradição e Independência teve 
73 votos. Foram quatro em branco e nenhum voto nulo.

Celso Luiz Borrelli, da chapa Integração, foi eleito presidente 
da Comissão Permanente de Saúde e Higiene com 126 
votos. A chapa Azul e Preto – Tradição e Independência teve 
63 votos. Foram 16 votos em branco e sete nulos.

Jonas Arruda Novaes Ferreira, Paulo Maurício Carvalho de 

Siqueira, Eneida Perez Garcia de Carvalho, Luiz Roberto 

Martinez e Angela Leone Sanchez Figueiredo foram eleitos 
membros da Comissão Permanente de Sindicância. A chapa 
Integração teve 124 votos e a chapa Azul e Preto teve 84. 
Foram quatro votos em branco e nenhum voto nulo.

Marcelo La Terza Santos, da chapa Integração, foi eleito 
presidente da Comissão Permanente de Esportes com 124 
votos. A chapa Azul e Preto – Tradição e Independência teve 
84 votos. Foram quatro votos em branco e nenhum nulo.

Beatriz Luiza Asson Sartorelli, da chapa Integração, foi eleita 
presidente da Comissão Permanente de Veteranos com 124 
votos. A chapa Azul e Preto – Tradição e Independência teve 
81 fotos. Foram cinco votos em branco e dois nulos.

Pamela Adami Serine, da chapa Integração, foi eleita pre-
sidente da Comissão Permanente de Jovens com 119 
votos. A chapa Azul e Preto – Tradição e Independência teve 
78 votos. Foram 12 votos em branco e três nulos.

PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSAMENTO 
E JULGAMENTO FORAM ELEITOS
Membros conselheiros bacharéis em Direito: Antonio Alberto 
Foschini e José Roberto Opice Blum, com 125 e 116 votos.

Membros conselheiros: Paulo Roberto Antunes, Patrizia 
Tommasini de Souza Coelho e Marilia Conter David Pinheiro 
de Souza, com 116, 111 e 104 votos.

Membros associados: Ruy Cardozo de Mello Tucunduva 
Sobrinho, Ana Lucia Freitas Schmitt Correa, Neusa Maria 
Bastos Fernandes dos Santos, Alexandre Fonseca de Mello e 
Renato Augusto Oller de Moura Braga, com 161, 151, 106, 104 
e 97 votos.

Guilherme Domingues de Castro Reis, José Manssur e o 
Presidente da Diretoria Ivan Castaldi Filho

Renato da Silva Miller Opice Blum, eleito presidente da Comissão 
Jurídica, Guilherme Domingues de Castro Reis, eleito vice do 
Conselho Deliberativo, conselheiro Cândido Padin Neto, diretor 
adjunto geral de Obras e Contratos, José Manssur, eleito 
presidente do Conselho Deliberativo e José Roberto Opice Blum, 
eleito membro da Comissão de Processamento e Julgamento

Ana Paula Adami Serine e a filha Pamela Adami Serine, eleita 
presidente da Comissão de Jovens
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INCLUSÃO 
E DIVERSIDADE

ECP cria comitê com associados, 
atletas e funcionários para 
ampliar políticas sociais

ano de 2021 já chega com boas 
notícias: depois de meses de estudo 
e estruturação, o Clube lança ofi-
cialmente o Comitê de Inclusão e 

Diversidade. O grupo vem para promover um 
ambiente cada vez mais plural e inclusivo, sem 
qualquer tipo de discriminação.

Para todos os frequentadores se sentirem 
representados, foi criada uma comissão com 
associados, funcionários e atletas. Os perfis dos 
membros e as atribuições e ações do comitê 
estarão disponíveis no site do ECP. 

A comissão conta com um orçamento espe-
cífico, uma equipe funcional e uma assessoria 
técnica especializada. Juntos, os membros vão 
direcionar as estratégias e construir ações e 
debates sobre temas como raça, etnia, gênero, 
gerações e pessoas com deficiência.

O Comitê de Inclusão e Diversidade desenvol-
verá também medidas para combater qualquer 
tipo de preconceito dentro dos muros pinhei-
renses, avaliando o ambiente de inclusão e 
diversidade e promovendo ações afirmativas que 
garantam um espaço harmônico e de respeito 
entre os frequentadores.

Para funcionários e atletas, o grupo vai 
direcionar políticas internas que garantam os cri-
térios de seleção, avaliação e promoção livres 
de vieses. O recebimento e a deliberação de 
medidas a serem aplicadas para as denúncias 
apuradas que envolvam qualquer tipo de discrimi-
nação também são tarefa do grupo.

O projeto, que reflete o 
cuidado do ECP em prover 
um espaço inclusivo, faz 
parte de um programa que já 
conta com o Pinheiros Inclui 
e o Linha Ética.

Linha Ética
Os registros do Linha Ética, 
programa que já tem um ano de 
funcionamento, são primordiais 
para a construção e implementação 
de novas políticas que pautam a 
conduta dos dirigentes, empre-
gados, terceiros e parceiros de 
negócio, evidenciando o compro-
misso do ECP com a disseminação 
de boas práticas de gestão e 
a constante promoção de um 
ambiente corporativo transparente 
e ético.

Pinheiros Inclui
O programa de diversidade e 
inclusão tem como principal missão 
levar conhecimento, dados esta-
tísticos e diálogo sobre esses dois 
temas para associados, atletas 
e funcionários. Assim, é possível 
tornar o Clube um espaço cada 
vez mais plural e democrático, res-
peitando pessoas com diferentes 
trajetórias – etnia, gênero e opinião, 
entre outros.

O
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Para começar o ano, os restaurantes pinheirenses vão 
homenagear duas culinárias internacionais. As apostas 
do mês trazem os sabores do Caribe, com o Frango 
Caribenho, e a tradição italiana com o Filé a la Romana.

A cozinheira Gi Soares 
aproveita o verão para 
oferecer uma receita 
que combina sabores 
refrescantes da culinária 
caribenha. Trata-se de um 
frango grelhado que mistura 
o agridoce a um suave 
toque picante.

Frango  
Caribenho

PRATO
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  •
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Onde encontrar: Ponto
Quando: janeiro
Preço: R$ 60

Conheça as opções exe-
cutivas, criadas pela chef 
Matilde Cabral e servidas 
na Piscina Lanchonete e 
na Lanchonete 9 Pinos.

MENU EXECUTIVO

SEGUNDA

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

TERÇA

Bife a cavalo
Acompanha: arroz, feijão 
e batatas fritas

QUARTA

Picadinho carioca feito 
com filé mignon
Acompanha: arroz, feijão, 
farofa, ovo e banana 
empanadaFOTOs: HENRIQUE pERÓN

SEXTA

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

QUINTA

Frango à parmegiana
Acompanha: arroz branco 
e batatas fritas

Onde encontrar: 
Piscina Lanchonete e 
Lanchonete 9 Pinos
Quando: segunda a 
sexta, 12 às 15h
Preço: R$ 19,50

Em janeiro, o chef Edivaldo 
Souza traz ao associado um 
clássico da gastronomia 
italiana: o delicioso filé 
mignon grelhado e guarne-
cido de risoto de funghi.

Filé a la  
Romana

Onde encontrar: CCR
Quando: janeiro
Preço: R$ 67
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INSCRIÇÕES paRa 2021
A partir de 20 de janeiro, estarão 
abertas as inscrições para as novas 
turmas. 

BaLLET pILaTES
A base do curso é o Ballet Barre 
Workout, criado em 1940 na Inglaterra 
e presente no mundo todo. Com movi-
mentos diferenciados e objetivos 
específicos, é um trabalho de condicio-
namento f ísico e reabilitação, inclusive 
para bailarinos.

BaLLET CLÁSSICO aDULTO E MOVIMENTO 
CONTEMpORÂNEO
Matrículas a partir de 20 de janeiro.

TURMaS paRa CRIaNÇaS 
Com idade inicial de quatro anos 
completos até 30 de junho de 2021.

Mais informação na Secretaria do Balé 
(Centro Esportivo – 5º andar)
Tel.: 3598-9854/3598-9525

Comece o ano com mais conhe-
cimento. O ECP oferece cursos de 
idiomas, artes, música e danças. 
Confira a grade de 2021 e agende uma 
aula experimental.

aRTES
Aquarela, Desenho e Pintura, Teatro 
Infantil e Teatro Infantojuvenil

DaNÇa
Dança de Salão (Milena Malzoni), 
Sapateado americano, Jazz Dance, 
World Dance, Dança de Salão (Marco 
Antônio), Expressão Corporal e Dança 
do ventre.

IDIOMaS
Ingles, Espanhol, Francês e Italiano

MÚSICa
Teclado, Piano, Musicalização da 
Criança e Violão

Mais informações na Central de Atendimento 
e no Portal de Serviços.

A Banda de Jazz do ECP, formada 
em 2007 por associados e liderada 
pelo trompetista Sebastião Bazotti, 
está com vagas para quem toca 
saxofone, clarineta, trombone e con-
trabaixo. Se você toca um desses 
instrumentos, tem boa leitura de parti-
turas e acordes e sabe improvisar, faça 
o teste para integrar a banda em 2021.

Retorno em 20 de janeiro.
Mais informações: administracaocultural@
ecp.org.br

Os associados músicos, atores e bai-
larinos estão convidados a participar 
da reunião com os diretores artísticos, 
que apresentarão os projetos para 
este ano. É a oportunidade para quem 
quer atuar, conhecer em detalhes as 
peças e participar da primeira seleção 
de elenco do ano.

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

Retorno em 13 de janeiro.

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

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

CURSO 
DE BALÉ

CURSOS
CULTURAIS

BANDA 
DE JAZZ

PROGRAMAÇÃO 
TEATRAL DE 2021

CORAL

MOSTRA 
DAS OBRAS 
VENCEDORAS 
DA MARATONA 
ACESC DE ARTES 
PLÁSTICAS

MÚSICA

EXPOSIÇÃO

NÚCLEO DE TEATRO

 Quartas
 20h30
 Sala de Carteado e Sala 

de Conferências

 Quartas
 20h30
 Piano’s Bar

 28 de janeiro 
Quinta

 20h30
 Auditório do CCR

 Até 2 de janeiro de 2021
 Sede Social

FOTOs: DIvULgAçãO
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INSCRIÇÃO 2021

FOTO: DIvULgAçãO
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GRUPO 
DE ESCRITORES

Ratos e homens (Editora L&PM), publicado em 1937 
por John Steinbeck, conta a história de George 
e Lennie, dois amigos bem diferentes entre si. 
George é baixo e franzino, porém astuto, e Lennie 
é grandalhão, uma verdadeira fortaleza humana, 
mas com a inteligência de uma criança. O que 
os une é a amizade e a posição de marginali-
zados pelo sistema – o fato de serem homens 
sem nada na vida, sequer família, que trabalham 
fazendo bicos em fazendas da Califórnia durante 
a recessão econômica americana da década de 
1930. Ao contar uma história específica, o autor 
fala de sentimentos comuns a todos os seres 
humanos, como a solidão e a ânsia por uma 
vida digna.

 23 de janeiro 
Sábado

 14h
 Plataforma: Zoom

 30 de janeiro 
Sábado

 14h
 Plataforma: Zoom

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

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

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

CLUBE  
DE LEITURA

Projeto 
de Inclusão 
Pinheiros 
PIP
O programa que promove a inserção de 
pessoas com deficiência em atividades 
esportivas, culturais, recreativas, 
ocupacionais e de socialização está 
com as inscrições abertas. Os inte-
grantes participam de aulas de teatro, 
recreação esportiva e realidade virtual, 
que terão início em fevereiro de 2021. 
Conheça as turmas.

Mais informações:
Social | 3598-9814 ou pip@ecp.org.br
Inscreva-se na Central de Atendimento.

Jogos teatrais e brincadeiras: 
O objetivo das atividades é estimular 
o reconhecimento do próprio espaço, 
a identificação de comandos e a 
instrução para segui-los, além de 
proporcionar experiências agradáveis 
entre os participantes e familiares.

Atividades esportivas e recreativas: 
Iniciação esportiva inclusiva, realizada 
de maneira lúdica e recreativa, res-
peitando o nível de habilidade de 
cada criança.

Valor: R$ 57/mês

Gameterapia: A atividade consiste em 
favorecer um ambiente dinâmico, ora 
cooperativo, ora competitivo, através 
de jogos diversos. Assim, reforça 
reações esperadas em atividades 
em grupo e inibe, através de jogos de 
videogame e orientações, reações 
antidesportivas que possam prejudicar 
a dinâmica do grupo.

Valor: R$ 156/mês

Atividades esportivas e recreativas: 
O objetivo é aprimorar as habilidades 
motoras, cognitivas e psicossociais 
dos participantes através de atividades 
esportivas e recreativas. A atividade 
proporciona aos participantes um 
primeiro contato com algumas modali-
dades e estimula uma melhora f ísica e 
cognitiva. Combinando aulas técnicas 
e lúdicas, oferece um ambiente 
dinâmico e divertido.

Aula de teatro: Através de exercícios 
teatrais, as aulas consistem em um 
trabalho de socialização, integração, 
perda da timidez, coordenação 
corporal, autoconhecimento corporal, 
expressão vocal, projeção vocal 
e interpretação.

Valor: R$ 185/mês

PIP INFANTIL PIP ADOLESCENTES

PIP ADULTO

 Atividade quinzenal 
1° e 3° sábado de cada mês

 10h30 às 12h

 Atividade semanal 
Sábado

 10 às 11h

 Atividade semanal 
Segunda, quarta e sexta

 14 às 16h

ATIVIDADES LITERÁRIAS
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VETERANOS

Dança Sênior

Caminhada Movimente-se
 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.
Retorno em 14 de janeiro.

 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.
Retorno em 5 de janeiro.

 Terça 14h30 às 16h
 Salão de Festas Infantil
★ Professor Reinildo  

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 
Retorno em 12 de janeiro.
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JOGOS EM JANEIRO

ECP X SESI VÔLEI BAURU 
 5 de janeiro, terça, 19h30
 Panela de Pressão

ECP X ITAMBÉ MINAS
 12 de janeiro, terça, 20h 

 NO ECP 

SESC RJ FLAMENGO X ECP
 15 de janeiro, quinta, 19h30
 Ginásio Hélio Maurício

ECP X DENTIL PRAIA CLUBE
 19 de janeiro, terça, 20h  

NO ECP

BRASILIA VÔLEI X ECP
 26 de janeiro, terça, 20h
 Sesi Taquatinga

ECP X SÃO CAETANO
 29 de janeiro, sexta, 20h 

NO ECP

ANO NOVO E FASE NOVA. 
O calendário de 2021 da Superliga de Vôlei feminino já tem 
jogos confirmados para a primeira semana de janeiro. Depois 
de uma curta pausa no fim do ano, a principal competição 
nacional da modalidade retorna à fase classificatória.

Para garantir uma vaga entre os oito melhores colocados 
que disputarão os playoffs, o time pinheirense terá um mês 
recheado de clássicos contra as equipes que estão no topo da 
tabela de classificação.FOTOs: RICARDO BUFOLIN

Em janeiro, o ECP 
enfrenta as principais 
equipes da competição

Nandyala, um dos destaques 
da equipe do ECP
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ECP SE PREPARA 
PARA O 2º TURNO

 DO NBB
Após dois meses de campeonato, a equipe pinheirense vem 
fazendo uma campanha regular no Novo Basquete Brasil

COM UMA EQUIPE FORMADA POR JOVENS 
DA BASE PINHEIRENSE, liderada pelo técnico David 
Pelosini, o ECP está enfrentando desafios e evoluindo 
jogo a jogo. O time tem conseguido fazer boas partidas, 
com placares equilibrados, mesmo nos jogos em que foi 
superado pelos adversários. Até o momento, todos os 
atletas tiveram a oportunidade de participar de pelo menos 
um jogo. Os três jogadores mais experientes do elenco, 
Guilherme Teichmann, Gustavo Basílio e Humberto Silva, 
vêm se destacando com os melhores desempenhos.

O pivô Teichmann é o melhor reboteiro da equipe e está 
entre os três melhores rebotes do campeonato, além de 
ter a melhor média nos quesitos assistência e eficiência 
do Pinheiros. Já o ala G. Basílio e o ala/armador Humberto 
têm dividido o título de cestinhas do time, com uma média 
de 11.7 e 11.0 pontos, respectivamente. Gustavo ainda tem 
a quarta melhor assistência e é o segundo em eficiência, e 

ÚLTIMOS JOGOS DO 1º TURNO (NBB)

PAULISTANO X ECP
 9 de janeiro, sábado, 19h
 Ginásio Antônio Prado Jr.

ECP X BAURU
 11 de janeiro, segunda, 20h
 Ginásio Antônio Prado Jr.

Humberto tem a terceira melhor assistência e é o quinto 
mais eficiente do grupo. Entre os mais jovens, Munford, 
Buffat, Gabriel e W. Sena também têm feito boas partidas.

Em janeiro, o time ainda tem mais dois jogos para 
encerrar o primeiro turno da competição. Depois, é hora de 
se preparar para chegar ainda mais seguro à segunda etapa.

FOTO: RICARDO BUFOLIN
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Gabriel Migliori Neto

Henrique Avancine 

Paulo Henrique Forte Curi e Rogerio Curi 

Paulo Augusto Freitas Pinto

Cristiano Jabra 

Rodrigo Porta Rodrigo Meo das Dores

TÊNIS

Torneios da Federação Paulista de Tênis
Aberto do CCR Cristovão Colombo – Piracicaba (SP)
Rodrigo Meo das Dores, campeão de simples, 16M
Cristiano Calfat Jabra, vice de simples, 14MP

1ª Copa Yacht Club Paulista – Yacht Club Paulista (SP)
Rafael Chakian Toledo Santos, campeão de simples, 12M
Henrique Barros Galhardo, campeão de simples, 14MP
Enrico Koelle Cossermelli, campeão de simples, 16M
Gabriel Miguel Amadeu, vice de simples, 14MP

Aberto Clube de Mogi das Cruzes – Tênis Clube Mogi 
das Cruzes (SP)
Gustavo Safadi Fernandes, vice de simples, 11M

5ª Copa Rancho Silvestre – Hotel Rancho Silvestre (SP)
Augusto Rosenberger Piacentini, vice de simples, 11M
Rodrigo Nemi Porta, vice de simples, 14M
Enrico Melaragno Medeiros, vice de simples, 16M

Nese Open Infantojuvenil – Academia Slice Tennis (SP)
Rafael Chakian Toledo Santos, campeão de simples, 12M
Henrique Barros Galhardo, campeão de simples, 14MP
Gabriel Miguel Amadeu, vice de simples, 14MP

Torneio Aberto Infantojuvenil do Clube de Campo 
Mogi das Cruzes (SP)
Cristiano Calfat Jabra, campeão de simples, 14MP

Circuito FPT Infantojuvenil G1 – Academia Slice 
Tennis (SP) 
Gustavo Safadi Fernandes, vice de simples, 11M

6ª Copa Rancho Silvestre Infantojuvenil – Embu das 
Artes (SP) 
Rodrigo Nemi Porta, campeão de simples, 14M
Henrique Safadi Fernandes, vice de simples, 14M
Gabriel Miguel Amadeu, campeão de simples, 14MP
Cristiano Calfat Jabra, vice de simples, 14MP
Cristiano Constant Rocha Silva, vice de simples, 16M

4ª Copa Rancho Silvestre – Hotel Rancho Silvestre (SP) 
Gustavo Safadi Fernandes, campeão de simples, 11M

Copa Play Tennis Infantojuvenil – Play Tennis  
Morumby (SP)
João Ogando Monteiro Machado, campeão de simples, 
12MP
Pedro Henrique Ferraz Sandoval, vice de simples, 12M

Instituto Tênis Open – Instituto Tênis – Barueri (SP) 
Arthur Piacentini Carneiro, vice de simples, 14M

Copa Futuro Artengo Kids – Academia Slice Tennis (SP)
Antônio Martinez Quintas, campeão de simples, 8M
Sofia Wesller Andretto, vice de simples, 9F

Copa Futuro Artengo Kids – Hotel Rancho Silvestre (SP) 
Antônio Martinez Quintas, vice de simples, 8M

Torneio internacional – Adulto
Brasileiro Seniores de Tênis 2020 – Maceió (AL)
Henrique Avancine, campeão de simples, +65 anos
Gabriel Migliori Neto, vice de simples, +40 anos
Ricardo Amorim Schut, campeão de dupla, +55 anos

Torneios da FPT – Adulto 
Estadual de Adultos E Seniores – Academia Slice 
Tennis (SP) 
Paulo Henrique Forte Curi, vice de simples, 34MB

1ª Copa Rancho Silvestre de Classes – Embu das 
Artes (SP) 
Rogerio Curi, campeão de simples, 2M3
Paulo Henrique Forte Curi, vice de simples, 5M1
 
1ª Copa Yacht Club Paulista de Classes – Yacht Club 
Paulista (SP) 
Paulo Henrique Forte Curi, campeão de simples, 5M1
Paulo Augusto Freitas Pinto, campeão de simples, 4M2

Nese Open Classes – Academia Slice Tennis  
Alphaville (SP) 
Rogerio Curi, campeão de simples, 2M3



esporte60 61

SALTOS 
ORNAMENTAIS

Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional Virtual 
A equipe do ECP participou do Campeonato Brasileiro e do 
Torneio Nacional Virtual em novembro, sob o comando das 
técnicas Fabiana Izumi Hashimoto e Evelyn Winkler. Os atletas 
se apresentaram pela plataforma Zoom, executando alguns dos 
fundamentos básicos de Saltos Ornamentais no solo em suas 
respectivas categorias por idade. A novidade desse evento foi a 
Prova Aberta, na qual cada atleta filmou seus saltos na piscina 
e enviou para a organização do evento, que editou os vídeos em 
forma de competição e os reproduziu após as provas on-line.

Resultados do Torneio Nacional
E Feminino
Rafaela Millani: 25º lugar

D Masculino
Lucas Sasahara: 3º lugar

C Feminino 
Rafaela Loureiro: 1º lugar
Gabriela Sasahara: 3º lugar

Resultados do Campeonato Brasileiro
C Feminino
Bruna Ravelli: 2º lugar
Laura Ramos: 4º lugar
Maria Isabel Ligabue: 7º lugar

C Masculino
Pietro Costa: 3º lugar

B Feminino
Debora Ciocler: 7º lugar
Fernanda Tonissi: 9º lugar
Amanda Fidelis: 11º lugar

A Feminino
Livi Castilho: 4º lugar

A Masculino
Mateus Miranda: 5º lugar
Nykolas Gomes: 6º lugar

Adulto Feminino
Ana Beatriz Valença: 3º lugar

Adulto Masculino
Jackson Rondinelli: 2º lugar

Atletas que participaram do Torneio Nacional e Campeonato Brasileiro 
Virtual de Saltos Ornamentais

Atletas que participaram do Torneio Nacional e Campeonato Brasileiro  
Virtual de Saltos Ornamentais

Resultados da Prova Aberta (piscina)
Aberta Feminino
Debora Ciocler: 5º lugar
Amanda Fidelis: 7º lugar
Ana Beatriz Valença: 9º lugar
Luiza Lopes: 10º lugar
Fernanda Tonissi: 11º lugar
Livi Castilho: 12º lugar

Aberta Masculino
Mateus Miranda: 9º lugar
Nykolas Gomes: 10º lugar
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Yudy, Giovani, Jonas, Marcelo, Larissa, Ellen, Beatriz e Ketelyn

JUDÔ

Copa Brasil Interclubes
O ECP conquistou o troféu da primeira edição da Copa Brasil In-
terclubes de Judô, realizada em Santana de Parnaíba, São Paulo. 
As seis melhores equipes da atualidade (ECP, Minas Tênis Clube, 
Clube Paineiras do Morumbi, Sesi-SP, Sogipa e Instituto Reação) 
foram convidadas para participar da competição, e dessas 
equipes sairá a escalação da seleção olímpica para os Jogos de 
Tóquio. Após cinco dias de disputa, com as delegações confi-
nadas em um centro de treinamento, conforme os protocolos 
adotados pela Confederação Brasileira de Judô, os pinheirenses 
venceram a final contra o Minas Tênis Clube. O ECP obteve uma 
virada que só veio no golden score da luta extra, após empate 
por 3 a 3. O ponto do título foi marcado pela peso-médio Ellen 
Santana, com um waza-ari contra Sarah Nascimento. O bronze 
ficou com o Paineiras do Morumby, que superou a equipe do Se-
si-SP. O Clube passou em primeiro no Grupo A, com uma vitória 
sobre a Sogipa por 4 a 0 e uma derrota para o Paineiras por 4 a 3. 
Para chegar à decisão, a equipe do técnico vice-campeão olím-
pico Douglas Vieira passou pelo Sesi-SP na semifinal. No comba-
te pelo título, o Minas abriu dois pontos de vantagem, com as 

vitórias de Juscelino Nascimento Jr (+90kg) e Maria Taba (57kg) 
sobre Jonas Inocêncio (+90kg) e Ketelyn Nascimento (57kg). O 
Clube reagiu, com vitórias de Marcelo Contini (73kg) sobre Julio 
Koda Filho e de Ellen Santana (70kg) sobre Sarah Nascimen-
to. O placar de 2 a 2 mostrava o equilíbrio entre os dois rivais. 
Eduardo Bettoni (90kg) deu novo fôlego ao Minas com um ippon 
sobre Giovanni Ferreira, mas Beatriz Souza (+70kg) se impôs 
sobre Millena Silva para levar a decisão à luta extra após novo 
empate: 3 a 3. Pelo regulamento, sorteia-se uma categoria para 
repetir a luta, mas em ponto de ouro, ou seja, quem marcar o 
primeiro ponto vence. Ellen Santana (70kg) e Sarah Nascimento 
foram as sorteadas e retornaram ao tatame para o tudo ou nada. 
Em combate acirrado, Ellen aplicou um waza-ari salvador para 
sacramentar a vitória do ECP.

Pan-Americano Sênior
Em novembro foi realizado, na cidade de Guadalajara, no 
México, o Campeonato Pan-Americano Sênior. A competição 
distribuiu aos 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente, 700, 500 e 
250 pontos para o ranqueamento olímpico. Seis atletas do ECP 
fizeram parte da equipe brasileira que foi campeã individual 
geral e por equipes mistas. Confira os medalhistas.

Ouro
Eric Gomes Takabatake (-60kg) e Maria Suelen Altheman 
Gagliardi (+78kg)

Prata
Beatriz Rodrigues de Souza (+78kg), Eduardo Yudy Brito 
Santos (-81kg) e Rafael Carlos da Silva (+100kg)

Bronze
Larissa Cincinato Pimenta (-52 kg)

Na disputa por equipes mistas o Brasil sagrou-se campeão, ven-
cendo Cuba na final. Fizeram parte dessa conquista os pinhei-
renses Beatriz Rodrigues de Souza (+78kg), Eduardo Yudy Brito 
Santos (-90kg) e Maria Suelen Altheman Gagliardi (+78 kg).

Judô solidário
Por meio da doação de roupas esportivas do Clube, feita pelos 
antigos concessionários da Lojinha, Regina Murayama e João 
Vicente Machado, e através da Comissão de Pais da modalida-
de, foi realizada uma ação solidária que consistiu na troca das 
roupas por alimentos não perecíveis. Cada peça teve seu valor 
estipulado por quilo de alimento. O evento foi um sucesso, e ao 
final foi arrecadada cerca de uma tonelada e meia de roupas, 
que foram distribuídas para o DAS e instituições beneficentes 
sugeridas pela comissão e sorteadas antecipadamente.

Sensei Victor Longarço e as alunasDemonstração de golpes

KARATÊ

Por dentro das aulas
O Karatê continua com a programação de aulas presenciais, 
sempre obedecendo às regras de higiene e distanciamento 
social. Com as aulas adquire-se condicionamento f ísico e 
noções de defesa pessoal. A prática respeita as diversas apti-
dões dos associados, observando as faixas etárias e condição 
f ísica. Além da rotina de aulas, a modalidade oferece outras 
atividades. Confira.

Tameshiwari (técnica de quebramento)
O karateca pode aprender técnicas de quebramento 
de tábuas com golpes de socos e chutes, requisito 
obrigatório para o exame de faixa marrom. Com a 
ajuda do Sensei e de outros atletas mais graduados, as 
crianças demonstram a técnica de quebramento com 
muita diversão.

Exame de graduação (troca de faixa)
Os karatecas são avaliados nos quesitos técnica, re-
sistência, força e disciplina. Os exames são efetuados 
durante a semana com cada turma e divididos em parte 
escrita (teórica) e parte prática, na qual são avaliados 
o preparo f ísico, a técnica e por fim as lutas, estas 
determinadas por cada categoria. Em um sábado, são 
entregues as faixas.

Campeonatos
Essas competições dão aos atletas a oportunidade de 
aplicarem na prática o que aprendem nos treinos. São 
realizadas ao longo do ano e são abertas aos inscritos 
na modalidade.

Karatê Família
São realizadas demonstrações do que os atletas têm 
aprendido e do que podem ensinar. A presença da famí-
lia é sempre um momento muito importante.

Treino dos Pais
Sempre muito esperada, essa atividade é dirigida aos 
pais das crianças que treinam regularmente. Uma curio-
sidade: muitos pais acabam se juntando ao Karatê de 
forma definitiva.
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MUAY THAI

A modalidade começou a ser praticada no Clube em 
2017, e teve como primeiros participantes os associa-
dos Fernanda Floret, Pedro Luz e Cristiane Cury, que 
continuam lutando até hoje e são os alunos de maior 
grau na modalidade. Atualmente, o Muay Thai conta com 
50 alunos graduados, e, na turma de 2020, o desta-
que foi da pinheirense Gabriela Zullo, que realizou a 
primeira luta do esporte representando o ECP. As aulas 
são ministradas pelo professor Daniel Hudson Gomes 
Nunes, que ensina as técnicas de defesa pessoal e con-
dicionamento f ísico. A graduação da turma de 2020 foi 
realizada no dia 6 de dezembro, com todos os protoco-
los contra a Covid-19. Para se formar na modalidade, é 
preciso comparecer a, no mínimo, 30 aulas. As trocas de 
faixas acontecem duas vezes por ano.
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O professor Daniel e a turma femininaGraduação do Muay Thai: os alunos com seus certificados em mãos

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

ALUGO

Alugo loft no Itaim, Rua Bandeira Paulista, 
82 m², um quarto, duas vagas de garagem 
e depósito,
15 minutos a pé da Faria Lima.
Contato: Cristiana (11) 99434-1233 

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

GRUPO DE ESTUDOS ON-LINE

Tema: RECONHESER
Seiji/Sylvia/Cuidadores do Ser
POR QUE O PODER DE SENTIR 
É VISTO COMO FRAGILIDADE?
Domingo, dia 31/1, às 10h30. 
Contribuição voluntária.
Entre em contato para 
receber o texto e o link.
Sylvia (associada)
Cel./WhatsApp: 94733-1318 
sylvia@reconheser.com.br
www.reconheser.com.br

CONDOMÍNIO MAIS DESEJADO NO JD. 
EUROPA

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

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- Cel.: 98174-5675

WALKING DISTANCE DO CLUBE 
PINHEIROS

Vendo 240 m², reformado,
terraço, 1 p/ andar,
living, sla. 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

ALUGO APTO EM FRENTE À PISTA DO 
CLUBE

Ed. Le Jardin (2º andar), totalmente 
reformado, pronto para instalação.
3 suítes + 1 quarto transformado em 
closet, ar-condicionado, 3 salas, lavabo, 
copa, cozinha, área de serviço com 
espaço para funcionário, 2 quartos de 
empregada, 4 garagens, depósito.  
E-mail para contato: marysecarvas@
hotmail.com

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

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
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PUG SKATE GESTÃO ESPORTIVA LTDA. – CNPJ 
20.383.061/0001-92 – Serviços de demolição da 
Pista de Skate existente e construção de uma 
nova – valor total do contrato, R$ 700.000,00 – 
03/11/2020 até 27/03/2020.

GABINETE DE PROJETAÇÃO ARQUITETÔNICA 
LTDA. – CNPJ 57.124.307/0001-11 – Aditivo n° 1 – 
Serviços de elaboração de estudos preliminares 
e anteprojeto arquitetônico de requalificação 
do Salão de Festas – valor total do contrato, 
R$ 188.500,00 – 10/07/2020 até 31/08/2020.

REGATEC SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA. – 
CNPJ 38.990.553/0001-67 – Serviços técnicos 
de implantação de sistema de irrigação para 
o Campo A de grama sintética, com desenvol-
vimento do projeto e fornecimento de mão de 
obra – valor total do contrato, R$ 88.000,00 – 
15/06/2020 até 14/08/2020.

ESCUDERO & ZIERBATH SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS – CNPJ 23.494.609/0001-60 
– Serviços advocatícios na área de Direito 
Tributário, especialmente para defesa admi-
nistrativa e judicial de autos de infração – valor 
total do contrato, R$ 35.000,00 – 29/07/2020 
até conclusão definitiva.

NOMINAL DIVULGAÇÃO EIRELI – CNPJ 
17.800.604/0001-15 – Serviços de criação, 
desenvolvimento e veiculação do menu digital 
por QR Code nos restaurantes e lanchonetes 
do Esporte Clube Pinheiros – valor total do 
contrato, R$ 30.088,80 – 01/07/2020 até 
30/06/2021.

CHRISTIANO JOSÉ FONSECA LIMA – CNPJ 
11.971.747/0001-03 – Serviços de montagem 
e desmontagem do piso emborrachado do 
Ginásio Poliesportivo durante o evento deno-
minado “Jogos Oficiais – Superliga Feminina de 
Voleibol 2021/2021” – valor total do contrato, 
R$ 26.200,00 – 08/11/2020 até 30/04/2021.

ECORENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS LTDA. – CNPJ 08.433.788/0001-31 
– Locação de 1 (um) aparelho de ar-condi-
cionado para o evento denominado “Eleição 
2020 – Conselho Deliberativo” – valor total 
do contrato, R$ 26.000,00 – 07/11/2020 até 
08/11/2020.

GALEGALE & ASSOCIADOS, CONSULTORES 
LTDA. – CNPJ 61.568.697/0001-96 – Serviços de 
auditoria para o evento denominado “Eleição 
2020 – Conselho Deliberativo” – valor total 
do contrato, R$ 20.300,00 – 19/02/2020 até 
01/06/2020.

VERRE TECH COMÉRCIO DE ESPELHOS 
E VIDROS LTDA. – CNPJ 06.539.812/0001-96 
– Serviços de serralheria para fornecimento e 
instalação de 10 caixilhos e puxador de fecho 
de giro na Lanchonete das Piscinas Externas 
– valor total do contrato, R$ 17.000,00 – 
03/11/2020 até 10/12/2020.

GERALSERV – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA. – CNPJ 
64.014.996/0001-77 – Serviços de instalação 
com fornecimento da chapa perfurada para 
a obra do CAD – Centro de Aprendizado 
Desportivo – valor total do contrato, 
R$ 10.000,00 – 20/10/2020 até 06/11/2020.

D.D.DRIN SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 
DOMICILIAR EIRELI – CNPJ 80.500.055/0001-92 
– Serviço de controle de pragas em todas as 
dependências do Esporte Clube Pinheiros, 
com emissão de respectivo laudo e compro-
vante de regularidade – i) 12 parcelas mensais 
de R$ 6,256,29; ii) R$ 650,00 por aplicação 
de pulverização e termonebulização avulsa – 
01/09/2020 até 01/09/2021.

ADMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA – CNPJ 
14.094.517/0001-00 – Serviços adicionais 
de escarificação e sarrafamento para o 
refazimento da base da Quadra de Futebol 
Society – valor total do contrato, R$ 6.000,00 – 
22/10/2020 até 10/11/2020.

AUTODOC PROCESSAMENTO DE DADOS 
LTDA. – CNPJ 04.714.448/0001-28 – Serviços 
de software denominado “SaaS – Software as 
a Service” para o Departamento de Patrimônio 
manejar, gerir e movimentar seus projetos de 
arquitetura através da plataforma digital – valor 
total do contrato, R$5.587,00 – 16/03/2020 até 
15/03/2021.

CARLOS ROBERTO MIRA SANTOS – CNPJ 
13.583.246/0001-85 – Serviços de artes e 
vídeos, com elaboração de stories de até 15 
segundos para as redes sociais – valor total 
do contrato, R$ 3.500,00 – 01/09/2020 até 
31/12/2020.

CIRCUITO LOCAÇÃO DE GRUPO GERADORES 
LTDA. – CNPJ 12.606.319/0001-44 – Locação 
de 1 (um) gerador 180kva para o evento 
denominado “Jogo de Voleibol – Superliga 
Feminina” – valor total do contrato, R$ 3.400,00 
– 09/11/2020.

CIRCUITO LOCAÇÃO DE GRUPO GERADORES 
LTDA. – CNPJ 12.606.319/0001-44 – Locação 
de 1 (um) gerador 180kva para o evento 
denominado “Jogo de Voleibol – Superliga 
Feminina” – valor total do contrato, R$ 3.400,00 
– 09/11/2020 até 17/11/2020.

MLJ BCDD BRADING COMUNICAÇÃO 
DESENVOLVIMENTO EIRELI – CNPJ 
19.854.579/0001-35 – Ministração de palestra 
virtual do Mórris Litvak – valor total do contrato, 
R$ 1.800,00 – 07/10/2020.

MRSX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA 
IMOBILIÁRIA EIRELI ME – CNPJ 
28.666.235/0001-36 –Serviços de avaliação 
de imóvel localizado no Centro de São Paulo – 
Dom José de Barros – valor total do contrato, 
R$ 1.400,00 – 01/10/2020 até 16/10/2020

ART’ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS – 
EIRELI – CNPJ 08.623.577/0001-61 – Locação de 
96 (noventa e seis) grades de proteção para uso 
durante o evento denominado “Eleição 2020 – 
Conselho Deliberativo” – valor total do contrato, 
R$ 1.200,00 – 03/11/2020 até 09/11/2020.
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MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS 
EXERCÍCIO 2020

SALDO INICIAL CONTÁBIL ENTRADAS SAÍDAS SALDO CONTÁBIL ATUAL 

FUNDO DE EMERGÊNCIA
 Mês  4.244  -   

 Acumulado  3.384.027  73.956  -    3.457.983 

FUNDO DE INVESTIMENTOS

 Disponibilidade  32.454.235  35.871.663 

 Adiant.fornec.  79.820  176.846 

 Tx transf/edital  10.538.164  6.777.421 

 Mês  2.694.344  1.343.667 

 Acumulado  43.072.219  14.389.737  14.636.026  42.825.929 

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE
 Mês  25.150  635.137 

 Acumulado  15.716.936  9.931.891  5.875.562  19.773.265 

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  3.373.320  1.285.591  (2.087.729)  17.883.968  17.299.110  584.858  (14.510.648)  (16.013.519)  (1.502.871)

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  -    -    -    6.880.949  5.220.510  1.660.439  (6.880.949)  (5.220.510)  1.660.439 

COMUNICAÇÃO  331.833  87.341  (244.493)  2.799.431  1.781.789  1.017.642  (2.467.598)  (1.694.449)  773.150 

CONSELHOS  -    1.036  1.036  1.544.865  1.100.295  444.570  (1.544.865)  (1.099.259)  445.606 

CULTURAL  7.139.307  4.783.881  (2.355.426)  8.413.374  6.125.744  2.287.630  (1.274.067)  (1.341.863)  (67.796)

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS  6.686.976  3.587.824  (3.099.152)  11.530.082  8.136.493  3.393.589  (4.843.106)  (4.548.669)  294.437 

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO  2.882.686  1.282.081  (1.600.605)  31.897.295  22.951.378  8.945.916  (29.014.609)  (21.669.297)  7.345.311 

FINANCEIRA  988.750  449.542  (539.208)  9.273.204  6.858.467  2.414.737  (8.284.454)  (6.408.925)  1.875.529 

GOVERNANÇA E COMPLIANCE  -    -    -    811.871  593.197  218.674  (811.871)  (593.197)  218.674 

JURÍDICA  -    31.804  31.804  5.203.447  5.004.894  198.553  (5.203.447)  (4.973.090)  230.357 

MARKETING  -    1.130.070  1.130.070  1.482.738  830.518  652.220  (1.482.738)  299.552  1.782.290 

OPERAÇÕES  6.471.225  2.492.876  (3.978.349)  36.361.650  30.337.828  6.023.821  (29.890.425)  (27.844.953)  2.045.473 

PATRIMÔNIO  -    -    -    17.116.991  12.388.622  4.728.369  (17.116.991)  (12.388.622)  4.728.369 

PRESIDÊNCIA  138.826.904  128.285.055  (10.541.849)  5.053.765  3.865.969  1.187.796  133.773.139  124.419.086  (9.354.054)

RELAÇÕES ESPORTIVAS  10.954.931  5.652.181  (5.302.750)  8.038.588  5.308.800  2.729.788  2.916.344  343.382  (2.572.962)

SOCIAL  4.100.110  899.282  (3.200.828)  7.245.853  2.928.218  4.317.635  (3.145.744)  (2.028.936)  1.116.807 

SUPRIMENTOS  -    -    -    3.746.009  3.023.068  722.941  (3.746.009)  (3.023.068)  722.941 

RESTAURANTES  39.639.982  13.565.695  (26.074.287)  45.340.441  24.753.714  20.586.726  (5.700.458)  (11.188.019)  (5.487.561)

TOTAIS  221.396.024  163.534.258  (57.861.767)  220.624.522  158.508.615  62.115.907  771.502  5.025.643  4.254.141 

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2020

INFORME DO MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

 ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

CUSTEIO

Receitas  16.144.575  13.619.647  (2.524.928)  181.756.042  149.968.563  (31.787.480)

Despesas  16.597.252  12.973.820  3.623.432  175.284.081  133.754.901  41.529.181 

Resultado  (452.677)  645.828  1.098.504  6.471.961  16.213.662  9.741.701 

RESTAURANTES

Receitas  3.489.048  1.760.222  (1.728.826)  39.639.982  13.565.695  (26.074.287)

Despesas  4.090.359  2.325.769  1.764.590  45.340.441  24.753.714  20.586.726 

Resultado  (601.311)  (565.547)  35.764  (5.700.458)  (11.188.019)  (5.487.561)

RESULTADO OPERACIONAL 
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Receitas  19.633.623  15.379.870  (4.253.754)  221.396.024  163.534.258  (57.861.767)

Despesas  20.687.610  15.299.589  5.388.022  220.624.522  158.508.615  62.115.907 

Resultado  (1.053.987)  80.281  1.134.268  771.502  5.025.643  4.254.141 
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POSIÇÃO FINANCEIRA - 30 NOVEMBRO/2020

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2019 NOVEMBRO/2020 NOVEMBRO/2019 NOV./20 - NOV./19

1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE 59.425.769 68.062.842 53.107.429 14.955.413

2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA 51.619.897 63.011.996 47.473.548 15.538.448

2.1 - Fundo de Emergência 3.384.027 3.457.983 3.374.306 83.677

2.2 - Fundo Especial - Investimento 32.454.235 35.871.663 30.360.793 5.510.870

2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) 15.716.936 19.773.265 9.813.444 9.959.821

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados) 64.699 119.492 98.686 20.806

2.5 - 13º Salário a Desembolsar - 3.565.015 3.826.319  (261.304)

2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020 - 224.578 224.578

2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020 - 0 0

3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2) 7.805.872 5.050.846 5.633.881  (583.035)

4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL 7.805.872 5.050.846 5.633.881  (583.035)

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa 7.537.519 8.100.000 9.162.626  (1.062.626)

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes 268.353  (3.049.154)  (3.528.745)  479.591 

5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE 10.384.848 7.529.073 7.232.059  297.014 

5.1 - Exercício Seguinte 10.384.848 1.566.400 1.492.013  74.387 

5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes  -  5.962.673  5.740.046  222.627

6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)  (2.578.976)  2.478.227  1.598.178  880.049

7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES  (8.340.201) 5.025.643  (3.267.332) 8.292.975

(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 NOVEMBRO/2020 NOVEMBRO/2019 NOV./20 - NOV./19

8. Ativo Circulante 77.233.041 85.732.796 71.303.199  14.429.597 

9. Passivo Circulante 54.235.076 58.041.334 46.081.655  (11.959.679)

10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9 1,42 1,48 1,55 -0,07

11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9 22.997.965 27.691.462 25.221.544  2.469.918 

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

DIRETOR DE ÁREA FINANCEIRA Antonio Augusto B. Carvalho 

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

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

MAIS INFORMAÇÃO NA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 

TEL.: 3598-9500

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

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

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

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

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020 E DE 2019
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO NOV/20 NOV/19

CIRCULANTE 85.732.796 71.303.199

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA 68.062.842 53.107.429

* Caixa e Bancos 557.905 396.260

* Aplicações Financeiras - Outras 302.026 -

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência 3.457.983 3.374.306

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos 35.871.663 30.360.793

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro 8.100.000 9.162.626

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC 19.773.265 9.813.444

Realizável a Curto Prazo 17.669.954 18.195.770

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber 4.511.081 1.234.775

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST) 6.777.421 8.905.405

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST) 176.846 79.820

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários 3.049.397 3.502.748

* Outras Contas a Receber 1.413.884 2.726.405

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes 1.298.081 1.161.070

* Despesas Antecipadas 443.244 585.547

NÃO CIRCULANTE 545.855.598 541.614.664

Realizável a Longo Prazo 5.416.797 5.052.778

* PIS - Depósito Judicial - 25.045

* Depósitos Recursais / Judiciais 2.468.130 2.079.066

* Outras Contas a Receber 2.948.667 2.948.667

IMOBILIZaDO 540.438.801 536.561.886

* Imobilizado 540.438.801 536.561.886

TOTAL DO ATIVO 631.588.394 612.917.863

PASSIVO

CIRCULANTE 58.041.334 46.081.655

* Fornecedores 4.813.798 5.554.126

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões 17.506.309 19.357.898

* Provisões para Contingências Passivas 5.434.771 -

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais 2.864.626 4.025.442

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente 5.962.673 5.740.046

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte 1.566.400 1.492.013

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado 119.492 98.686

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) 19.773.265 9.813.444

NÃO CIRCULANTE 2.250.000 0

* Provisões para Contingências Passivas 2.250.000 -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 571.297.060 566.836.208

* Déficit / Superávit no Exercício 9.843.103 12.245.541

* Patrimônio Social 561.453.957 554.590.667

TOTAL DO PASSIVO 631.588.394 612.917.863
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