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É aqui no Clube, este espaço cuidado com
tanto carinho, que os amigos voltarão a se encontrar, que as crianças voltarão a correr, a se divertir,
a sorrir. Onde os jardins e as árvores voltarão a
nos proteger e descansar os nossos olhos, e o
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A marcha inexorável do tempo

A marcha inexorável do tempo. Já nos conduz ao
segundo mês do presente ano de 2021, que se pretende seja de esperança. De acordo com preciosa
lição filosófica, a esperança corresponde ao verbo
“esperançar”, a significar busca do objetivo viável por
meio do desenvolvimento de ação ativa e constante,
em contraposição ao ato passivo — “esperar” —, que
não se afigura adequado nos dias atuais, em que
devemos atuar sem tréguas.
E neste nosso tempo, identificado como sendo a
era da informação virtual, instantânea, faz-se mister,
fundamentalmente, estar sempre ao lado da verdade, que nos é conferida pela ciência que tanto
tem contribuído para que a humanidade possa
superar a tragédia que sobre ela se abateu, com a
disseminação de um vírus cruel.
Assim, e consideradas as relevantes atribuições
que o aguardam ao longo deste ano, o Conselho
Deliberativo deve reunir-se, e sempre, inclusive,
enquanto se fizer necessário, de modo virtual, providência imediata para a qual empreenderei todos
os esforços, conforme o pioneirismo que sempre
prevaleceu na história de nossa entidade.

Os relevantes assuntos de nossa mais que secular instituição necessitam ser discutidos e deliberados, porquanto não podem e nem devem sofrer
solução de continuidade, na medida em que os
resultados obtidos visam a um e tão-só objetivo: a
preservação dos mais lídimos interesses de nosso
digno corpo associativo, que, como sempre tenho
dito, é — e haverá sempre de ser — o destinatário
final de nossos melhores esforços, que devem estar,
intransigentemente, direcionados a conjugar o
verbo “servir” em sua única forma admissível — transitiva direta —, vital para todos aqueles que venham
a exercer funções administrativas ou de representação no núcleo comunitário a que pertençam.
Para tanto, a todos conclamo: estejamos juntos,
em prol da mesma relevante e augusta causa — a
preservação e o engrandecimento de nossa inigualável associação, extensão de nossas casas, nossa
Alma Mater, o Esporte Clube Pinheiros.

José Manssur

NESTA EDIÇÃO
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O Clube divulgou antecipadamente
detalhes sobre o fluxo de caixa
e obras concluídas em 2020.

Relembre a história do Carnaval no Clube
e as marchinhas que marcaram época
animando os bailes pinheirenses.
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Nos diversos perfis nas redes
sociais, os associados podem
ficar conectados com o ECP.

A nutricionista do Clube dá dicas
de como preparar uma lancheira
saudável para a criançada.

Conheça os associados, atletas e
funcionários que integram o Comitê
de Inclusão e Diversidade.

Em vídeos divulgados nas redes sociais,
Clube apresenta medidas preventivas
e cuidados básicos contra a Covid-19.

No Portal ECP Contas Abertas,
os associados ficam por dentro
das informações financeiras.

O ECP oferece aulas de idiomas, danças
e músicas, é só escolher e começar
o ano com mais conhecimento.
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Os pinheirenses podem avaliar os
serviços e atividades do Clube por
meio de pesquisas de satisfação.

DAS promove a campanha Lacre do
Bem, para arrecadação de lacres que
são trocados por cadeiras de rodas.

As dicas de filmes e séries vão inspirar
os pinheirenses a praticarem na vida
real o esporte retratado na ficção.

O Dia do Esportista, comemorado
este mês, foi criado para lembrar
os benefícios da atividade física.

O Skate fará sua estreia nos
Jogos Olímpicos de Tóquio –
conheça a modalidade.

Tênis, Squash, Beach Tennis e Fitness
Aquático são as modalidades que
estão em destaque nesta edição.

foto: CENTRO PRÓ-MEMÓRIA

foto: Ricardo Bufolin
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@ECP
Descubra como seguir
o Clube nas diferentes
plataformas virtuais e o que
cada uma traz de novidade

↗ Facebook
FACEBOOK.COM/ECPINHEIROS

53.218 CURTIDAS EM 2020
Se tem uma coisa que os
últimos meses ensinaram
foi a importância de
estarmos conectados. Seja
para trabalho, estudo, lazer
ou informação, a tecnologia virou uma verdadeira
aliada nesse momento
de pandemia. E as redes
sociais ganharam ainda
mais protagonismo por
promover o encontro do
real com o virtual.
O Clube conta com uma
área de mídias sociais institucionais e está presente
em diversas plataformas
para conectar o associado e
o torcedor com o que acontece no ECP.
Quem acompanha os
canais oficiais pinheirenses
recebe diariamente notícias e agenda dos eventos,
conhece os bastidores e
resultados esportivos e tem
muita interação. “O compromisso é oferecer serviço e
informação de maneira ágil,
mostrando o que acontece
nos espaços pinheirenses, a
participação dos atletas em
diversos campeonatos, os
eventos culturais e sociais,
entre outras notícias. Mas
o mais importante é deixar
o associado sempre perto
do ECP”, conta o diretor de
comunicação André Paes
de Barros.
E você, já conhece os
canais pinheirenses? Sabe
onde encontrar exatamente
o conteúdo que está procurando? Confira os perfis
oficiais e o que cada um
deles oferece.

A página do ECP no
Facebook é, depois do
site, a plataforma mais institucional e recebe muitas
visitas. Destinado principalmente aos associados,
o espaço divulga as programações, desde eventos
esportivos até sociais e
culturais, comunicados e
prestações de contas, ações
em andamento, notícias
relacionadas ao Clube, entre
outros conteúdos. Seguir o
ECP no “face” é garantir as
informações mais importantes na sua timeline e
conhecer um pouco mais
do Clube.

↗ Instagram
INSTAGRAM.COM/ECPINHEIROS

53.700 SEGUIDORES
A rede social, que tem como
essência as imagens, nasceu
no Clube para divulgar o
esporte, mas em pouco
tempo viu seu feed ser
preenchido por diversos
assuntos. O @ecpinheiros
conta com um público bem
diversificado (associados,
instituições esportivas e torcedores, entre outros). A área
virtual pinheirense mais
democrática apresenta desde
a rotina de treinos dos atletas,
bastidores de competições e
resultados até vídeos institucionais. Além dos conteúdos
do feed, é possível acompanhar produções especiais do
Clube no IGTV e os stories,
que costumam trazer as
novidades do dia.

Reportagens exclusivas, entrevistas inspiradoras e muito mais

Siga, curta
e compartilhe

especial
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↗ Twitter
TWITTER.COM/CLUBEPINHEIROS

15.610 SEGUIDORES
Primeira rede social do
Clube, criada em 2008, o
Twitter é exclusivamente
esportivo. Com informações rápidas divulgadas
em até 280 caracteres,
algumas vezes contando
com complemento de
imagens, vídeos curtos e
GIFs, é uma rede social que
tem linguagem e conteúdo
mais leves. As modalidades
coletivas costumam ser as
mais presentes nos tuítes,
e, em dias de jogos em casa,
geralmente é possível acompanhar o placar em tempo
real e comentar a partida.

↗ LinkedIn
LINKEDIN.COM/COMPANY/ESPORTECLUBE-PINHEIROS

11.657 SEGUIDORES
Dedicado ao mundo corporativo, o LinkedIn é uma
das ferramentas que está
sob a gerência da área de
Marketing. Utilizado principalmente para a interação
do Clube com instituições
e marcas parceiras e
possíveis prospectos, o
perfil costuma divulgar
ações e eventos e tratar de
temas institucionais.

↗ YouTube
YOUTUBE.COM/USER/
CLUBEPINHEIROS

1,53 MIL INSCRITOS
Com produção de conteúdos
audiovisuais exclusivos e
algumas matérias de arquivo,
o YouTube pinheirense
pode ser considerado a
TV do associado. Lá você
encontra desde produção
informativa até conteúdos
de entretenimento tanto
para os adultos quanto para
o público infantil, dicas
de exercícios, lives com
discussões sobre temas
diversos e vídeos temáticos
de eventos tradicionais do
Clube. Entre suas ações
mais recentes, o canal
disponibilizou em suas listas
de reproduções o “Bom Dia
Presidente”, uma série de
vídeos na qual Ivan Castaldi
Filho fala sobre os principais
assuntos do Clube no
momento, com o objetivo
de aproximar ainda mais o
associado do ECP.

↗ Flickr

↗ Deezer

WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/
CLUBEPINHEIROS

DEEZER.PAGE.LINK/
DFAH16ZEHGNNIYFT8

Sabe aquele evento que
aconteceu e ao qual você
não conseguiu ir, ou no
qual tiraram uma foto sua
que você gostaria de ver?
Pois é possível ter acesso
às imagens produzidas
pelo Clube, que vão desde
eventos sociais e culturais
até competições esportivas,
espaços e outros registros,
através do Flickr do
ECP. A rede é organizada por
pastas, que trazem informações como nome do evento
e data de realização, e está
acessível a todos. Além
disso, a rede permite que
visitantes salvem as fotos
de seu interesse.

Outro tipo de plataforma
que vem crescendo muito
no Brasil são os serviços de
streaming, que, além de oferecerem música dos mais
variados estilos, também
disponibilizam um conteúdo
que vem conquistando
espaço: os podcasts. O ECP
também tem um perfil em
uma dessas plataformas, o
Deezer. E, para quem gosta
de esporte ou história,
a sugestão é dar uma
conferida no “PinCast”, um
material produzido pelo
Clube que disponibiliza
uma série de podcasts
relacionados ao Pinheiros
no Deezer.
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Outras plataformas

Sites

Portal de Serviços

↗ ECP.ORG.BR

↗ PORTALECP.ECP.ORG.BR/PORTAL
Outra ferramenta exclusiva para
associados é o Portal de Serviços,
que também está disponível no site
do Clube, por meio de um botão na
parte superior. E, ao fazer o login,
o associado tem acesso a uma plataforma exclusiva que possibilita a
realização de alguns procedimentos
sem a necessidade de telefonar ou ir
pessoalmente ao Clube.

A página oficial é a porta de entrada
para todas as redes e serviços que o
Clube oferece. Apesar de ter como
público principal os associados,
também disponibiliza conteúdos de
interesse do público geral. Na parte
superior do site estão disponíveis os
ícones que levam direto para as redes
sociais pinheirenses, e logo abaixo
o menu de opções, no qual o usuário
pode encontrar o que procura.

↗ REVISTA.ECP.ORG.BR
Além do site principal, uma boa
novidade é o site da Revista EC
Pinheiros: revista.ecp.org.br. Com
publicações mensais, o conteúdo fica
disponível na página, e os usuários
podem escolher os temas e matérias
de seu interesse. Para os que
preferem fazer a leitura em formato de
revista, há também a versão em PDF.
Além disso, todas as edições anteriores estão disponíveis.

Newsletter
Para quem quer ficar por dentro dos
principais assuntos e da programação
da semana, a newsletter do Clube é
uma boa opção. O serviço está disponível para qualquer usuário (associado
ou não), basta acessar o site do ECP
e, no final da página principal, do lado
direto, localizar a opção Newsletter.
Nela, há um campo que você pode
preencher com o e-mail no qual deseja
receber as informações, que são
enviadas semanalmente.

net vírtua

CONECTIVIDADE É TER A MELHOR BANDA
LARGA DO BRASIL COM FIBRA*.

A BANDA LÍDER NA SUA CASA

Oferta válida até 28/2/2021 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. Banda líder para clientes cadastrados na ultravelocidade. Fonte: Relatório Anatel/jan
2020 (anatel.gov.br/dados). A rede da Claro pode ser híbrida, sendo composta por cabo e fibra. Consulte cidades com rede fibra. A velocidade anunciada de acesso
e tráfego da internet é a nominal máxima, podendo sofrer variações decorrentes de fatores externos. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal
contratada em conformidade com a Regulamentação de Qualidade da Anatel vigente. O sinal do modem Wi-Fi pode sofrer limitações de acordo com obstáculos
internos que dificultam sua propagação e também com a distância do equipamento ao ponto de acesso à internet. 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 105. *Melhor banda larga no ranking geral
segundo levantamento do site Melhor Plano, em parceria com o Minha Conexão. https://melhorplano.net/
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ROTINA
HIGH-TECH

O COMPLETO
O Todoist é um dos aplicativos mais populares, com mais
de 25 milhões de usuários, sendo considerado um dos
melhores e mais completos desse segmento.

Aplicativos ajudam a
construir uma agenda
mais organizada

INTEGRAÇÃO Gmail,
Agenda, Slack (software
de comunicação para
gerenciamento de equipes
e colaboração on-line) e a
assistente de voz Alexa.

To Do é um app da Microsoft que foi atualizado no ano
passado e promete aumentar sua produtividade e facilitar o
planejamento do dia a dia.
INTEGRAÇÃO Cortana
(assistente virtual para os
usuários do Windows 10),
Outlook e outros aplicativos
do Microsoft 365.
agenda pelos apps, selecionamos seis plataformas
que vão ajudar você a se
organizar, seja criando
listas e lembretes, dividindo tarefas em casa e no
escritório ou guardando
documentos importantes.

DISPONÍVEL Android,
iPhone/iPad (iOS/iPadOS),
macOS, Windows, watchOS
e Wear OS.

FUNÇÕES Conta com diversas ferramentas que permitem
organizar e integrar tanto as tarefas pessoais quanto
as profissionais. Permite visualizar as tarefas diárias e
criar lembretes sobre prazos e conta com um painel de
navegação bem intuitivo. Além disso, é possível delegar
tarefas para outras pessoas.

O PLANEJADOR

Com tantas mudanças que
ocorreram nos últimos
meses, nada mais justo
que contar com o auxílio da
tecnologia para organizar a
“nova rotina”. Os aplicativos
se tornaram grandes aliados
para executar tarefas corriqueiras, como pedir comida
ou um carro, ou até auxiliar
nas atividades pessoais
e profissionais.
Para auxiliar o associado
a trocar a velha caneta e

17

Confira →

DISPONÍVEL Android,
iPhone/iPad (iOS/iPadOS),
macOS, Windows e Web.

FUNÇÕES Permite criar listas, fazer anotações e definir
lembretes. As listas podem ser personalizadas e você
pode deixá-las com a sua cara, utilizando emojis e temas
coloridos. O aplicativo também permite anexar arquivos de
até 25mb a qualquer tarefa e conta com o recurso de colaboração, permitindo que outras pessoas tenham acesso ao
conteúdo. Outro diferencial é que, levando em consideração
as tarefas de suas listas, o app oferece sugestões.
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O ASSISTENTE

O TRANSFORMADOR

O Evernote, o famoso “app do elefante”, é ideal para
gerenciar projetos pessoais e profissionais. Para aproveitar ao máximo todos os recursos, o ideal é adquirir a
versão Premium ou Business, que, entre outras funções,
permite sincronização ilimitada de dispositivos, anotações
em PDF, acesso a notas off-line e colaboração em
spaces compartilhados.
INTEGRAÇÃO Diversos
apps de produtividade,
como Trello e Slack.

19

O Productive é ideal para quem quer começar um
“novo projeto de vida”, como ter uma alimentação mais
saudável ou praticar atividades físicas. Conta com uma
interface simples com textos em português e é totalmente personalizável.
DISPONÍVEL Android,
iPhone/iPad (iOS/iPadOS) e
watchOS.

DISPONÍVEL Android,
iPhone/iPad (iOS/iPadOS),
macOS e Windows.

FUNÇÕES Permite montar listas simples de compras e
tarefas, tem sistema de lembrete de voz e etiquetas personalizadas para cada tipo de ação. Na versão básica, que é
gratuita, é possível sincronizar o app com até dois dispositivos, e há um limite de upload de até 60mb por mês. Um dos
seus diferenciais é a possibilidade de guardar documentos e
ideias em formato de imagens e áudios, e também sincronizá-los com o Evernote do seu desktop.

O ORGANIZADOR

O MOTIVADOR

O Trello é uma boa pedida para quem gosta da metodologia kanban (método organizacional que visa aumentar a
produtividade e otimizar a gestão do trabalho). É ideal para
quem quer organizar o passo a passo de cada tarefa, seja
no trabalho ou na vida pessoal. Trata-se de uma ferramenta
bem intuitiva: funciona como se você estivesse distribuindo
post-its em um quadro físico.

O app Habitica tem o seguinte slogan: “Trate sua vida como
um jogo para se manter motivado e organizado”. É exatamente dessa forma que ele atua, como em um jogo de RPG,
no qual um personagem fala com você para explicar como
tudo funciona.

INTEGRAÇÃO Evernote,
Slack, Google Drive, entre
vários outros.

DISPONÍVEL
iPhone (iOS).

Android e

DISPONÍVEL Android,
iPhone/iPad (iOS/iPadOS),
macOS e Windows.

FUNÇÕES Cada atividade tem três partes: “a fazer”,
“em andamento” e “concluído”. Você começa adicionando um cartão em “a fazer”, sendo que é possível dar
um nome a ele e personalizá-lo. Depois, de acordo com a
evolução da tarefa, você vai arrastando esse cartão para
“em andamento” e “concluído”. É possível marcar outras
pessoas nos cartões, além de adicionar etiquetas, comentários, prazos, entre outras funções.

fotos: divulgação / pexels / unsplash

FUNÇÕES Você cria sua
lista e, ao adicionar as
tarefas, é possível selecionar uma “dificuldade”
para ela. Conforme você a
realiza (ou não), poderá ter
uma bonificação ou punição.
Quanto mais “missões” for
cumprindo, mais recursos
vão sendo liberados
no aplicativo.

FUNÇÕES Além da criação
de listas, oferece a possibilidade de cultivar bons
hábitos, planejar sua rotina
e definir lembretes. Também
conta com ferramentas de
produtividade para que você
alcance suas metas.
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especial
As marchinhas predominaram na
folia brasileira dos anos 1920 aos anos
1960, quando começaram a ganhar
destaque os sambas-enredo, mas não
deixaram de fazer sucesso nos bailes
de Carnaval até hoje.
Antes da chegada da televisão, as
pessoas se reuniam em torno do aparelho de rádio, já que desde dezembro
as marchinhas do próximo Carnaval
começavam a ser divulgadas. Quando
a festa chegava, as letras das músicas
já estavam na ponta da língua.
As marchinhas já foram conhecidas
como caricaturas da sociedade brasileira, com suas letras maliciosas, de

humor escrachado e nem sempre politicamente correto.
O Carnaval de rua, dos blocos,
resgatado nos últimos anos, principalmente no Rio de Janeiro, continua
incentivando a composição de marchinhas, uma forma leve e bem-humorada
de comentar costumes, personagens e
acontecimentos do dia a dia, do Brasil
e do mundo.
Entre compositores que se destacaram no gênero estão Braguinha,
Lamartine Babo, João Roberto Kelly,
Roberto Roberti, Manoel Ferreira, Ruth
Amaral, Haroldo Lobo e muitos outros.
Fotos: Centro Pró-Memória

Monte sua playlist

AS MARCHINHAS E O CARNAVAL NO CLUBE
Relembre as
músicas que
animaram os
primeiros bailes
carnavalescos
brasileiros e
pinheirenses

O Carnaval é a maior festa do País e
no ECP é um dos eventos mais tradicionais. Mas, devido à pandemia do
coronavírus, a Prefeitura de São Paulo
decidiu adiar o feriado, que seria no dia
16 deste mês, e a nova data ainda não
foi definida.
Para não deixar essa tradição
passar em branco, resgatamos um
pouco da história carnavalesca do
Clube e as marchinhas que marcaram
várias gerações de associados.
Antes da inauguração do Salão de
Festas, em 1957, o Clube festejou o
Carnaval em diversos salões da cidade,
como um salão no Largo do Paissandu,
Club Homs e Esplanada Hotel. Depois,
os associados passaram a pular nos

bailes e matinês no atual Salão de
Festas e, mais recentemente, no
Carnaval de rua pré-carnavalesco da
Pholia na Faria e do Pholia dos Clubes.
Se os locais e maneiras de festejar
passaram por muitas mudanças, algo
que acompanhou gerações de foliões
foram as marchinhas. No mesmo ano
da fundação do Germania, 1899, uma
mulher compôs a primeira marcha de
Carnaval feita para o cordão carnavalesco Rosa de Ouro, intitulada “Ó
Abre Alas”. Tratava-se de Chiquinha
Gonzaga, que, além de reconhecida
por suas composições, foi a primeira
pianista chorona (musicista de choro) e
também a primeira mulher a reger uma
orquestra no Brasil.

1

♥

1899 – “Ó Abre Alas”

2

♥

1934 – “As pastorinhas”

3

♥

1934 – “Cidade maravilhosa”

4

♥

1936 – “Ô Balancê”

5

♥

1938 – “A jardineira”

6

♥

1939 – “Mamãe eu quero”

7

♥

1940 – “Allah-la-ô”

8

♥

1941 – “Aurora”

9

♥

1946 – “Pirata da perna de pau”

10

♥

1948 – “Chiquita Bacana”

11

♥

1953 – “Cachaça”

12

♥

1954 – “Saca-rolha”

13

♥

1956 – “Turma do funil”

14

♥

1959 – “Me dá um dinheiro aí”

15

♥

1967 – “Máscara Negra”

16

♥

1970 – “Bandeira Branca”
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Comer,

comer

é o melhor

para poder

crescer
Descubra como
montar uma lancheira
saudável e ainda fazer
receitinhas práticas

Para os intervalos das aulas (presencias ou on-line) nada melhor do que um
lanchinho, se tiver opções saudáveis
melhor ainda. Pensando em ajudar a
montar a lancheira da criançada, convidamos a nutricionista e coordenadora
da equipe de Nutrição do Departamento
Médico do Clube Renata David Kitade
para dar dicas nutrientes e gostosas.
Descobrimos que é possível para
agradar essa turminha sem deixar
de lado alimentos nutridos. Para
que as pequenas refeições estejam
balanceadas é preciso levar em

consideração pelo menos três grupos
de alimentos: os energéticos (carboidratos, de preferência os complexos:
integrais), construtores (fontes
de proteínas, como por exemplo:
frango, atum, queijos em geral, leites
e iogurtes) e os reguladores (fontes
de fibras e micronutrientes, como as
frutas, verduras e legumes). Além disso
não se pode esquecer da água, fundamental no hábito diário.
Confira como planejar a lancheira combinando uma variedade
de alimentos.

OPÇÃO 1

OPÇÃO 4

OPÇÃO 5

OPÇÃO 6

Pão de forma integral com
patê de ricota (base) com
ervas (salsinha) ou com
atum (temperado com
tomate e cebola)

Chips de batata doce

1 fatia de bolo de banana
caseiro (receita # 1)

Milho: 1 espiga grande

Tomar água de coco ou
suco de maracujá natural
Se necessário adoçar, preferir
açúcar demerara ou açúcar de
coco em pequena quantidade

Suco de morango ou
de maracujá natural
Se necessário adoçar, preferir
açúcar demerara ou açúcar de
coco em pequena quantidade

Morangos
Água

FRUTA PICADA: melão,
melancia, abacaxi, manga,
mamão ou maçã, pera,
ameixa
Água

MIX DE NUTS: castanha de
caju, amêndoas, nozes, barú,
pistache, etc

MIX DE NUTS: castanha de
caju, amêndoas, nozes, barú,
pistache, etc

OPÇÃO 2

OPÇÃO 7

OPÇÃO 8

OPÇÃO 9

Banana: 1 unidade com
aveia em flocos finos

Crepioca com muçarela light
(receita # 2)

Iogurte de Morango
Caseiro (receita # 3)

Suco de limão
Se necessário adoçar, preferir
açúcar demerara ou açúcar de
coco em pequena quantidade

FRUTA PICADA: melão,
melancia, abacaxi, manga,
mamão ou maçã, pera e
ameixa

Rostï de mandioquinha
(cozinha a mandioquinha,
seca bem, tempera com sal
e manteiga ghee e coloca na
frigideira, assando
dos dois lados)

MIX DE NUTS: castanha de
caju, amêndoas, nozes, barú,
pistache, etc

Água

Ovo de codorna cozido
Água

Suco de morango
ou maracujá natural
Se necessário adoçar,
preferir açúcar demerara
ou açúcar de coco em pequena
quantidade
MIX DE NUTS: castanha de
caju, amêndoas, nozes, barú,
pistache, etcpistache, etc

OPÇÃO 3

OPÇÃO 10

OPÇÃO 11

OPÇÃO 12

Pão sírio integral com homus
ou coalhada seca

Iogurte de beber
(sabor prestígio)
(receita # 4)

Biscoito de polvilho

Torrada de pão sírio integral
com azeite e parmesão

FRUTA PICADA: melão,
melancia, abacaxi, manga,
mamão ou maçã, pera e
ameixa

Morangos
Salpicar: granola ou aveia
com uvas passas

Abacate batido com
açúcar de coco e limão
(opcional)

Achocolatado do bem
(receita # 5)

Água

Água

Água
** AS SUGESTÕES NÃO CONSIDERAM NENHUM TIPO DE RESTRIÇÃO, ALÉM DISSO, AS QUANTIDADES NÃO ESTÃO
INDIVIDUALIZADAS. ORIENTAÇÕES MAIS PERSONALIZADAS PODEM SER NECESSÁRIAS EM ALGUNS CASOS.

criança
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O universo infantil contado com diversão, aprendizado e imaginação
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RECEITAS
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criança

Cozinha
prática
Veja como algumas receitas simples podem
deixar a hora do lanche ainda mais gostosa

Bolo de banana (sem farinha)
Ingredientes
2 bananas nanicas bem maduras grandes (ou 3 pratas)
½ xíc. (chá) de uvas passas pretas sem sementes, ameixas pretas ou
tâmaras
1 colher de sopa cheia de açúcar de coco, de maçã ou demerara
(opcional)
2 ovos
¼ xíc. (chá) de óleo de girassol
1 xíc. (chá) de aveia
1 colher de chá rasa de bicarbonato em pó
1 colher (sopa) de fermento em pó
Modo de preparo
Bater tudo no liquidificador, mas deixar o fermento por último. Assar
em forma untada e enfarinhada, de bolo inglês ou similar. Forno pré-aquecido, assar a 180°C, por 35’ a 40’. Desenforme e polvilhe com
açúcar de coco e canela.

Iogurte de morango caseiro
Ingredientes
2 inhames médios
300g de morango
mel a gosto
Modo de preparo
Cozinhar o inhame em uma panela até que fique bem macio. Descascar
e reservar. Retirar a casca e colocar no liquidificador. Acrescentar os
morangos e bater por 2 minutos. Adoçar com mel à gosto. Colocar na
geladeira. Consumir gelado.
OPCÕES DE SABORES: VOCÊ PODE FAZER O MESMO IOGURTE USANDO MANGA
MADURA OU BANANAS.

Iogurte de beber (sabor prestígio)
Ingredientes
1 garrafa de 200ml de leite de coco ou leite de vaca magro (se preferir)
2 colheres de chocolate em pó (ou cacau)
2 pedras de gelo
3 a 4 unidades de tâmaras pequenas (ou a cada 2 tâmaras: 1 colher de
sopa cheia de uvas passas)
Modo de preparo
Ferver 2 xicaras de água quente e colocar as tâmaras para amaciar por
pelo menos 10 minutos. Desprezar a água e retirar o caroço da tâmara,
reservar.
Em um liquidificador bater o leite de coco com o chocolate em pó e as
tâmaras por aproximadamente 1 minuto. Consumir gelado.
** NA FALTA DE TÂMARAS, ADOCE SEU IOGURTE COM MEL, AÇÚCAR DE COCO OU
AÇÚCAR DEMERARA.

Crepioca

Achocolatado do bem

Massa da crepioca
1 ovo caipira
1 colher (sopa) de tapioca hidratada
1 colher (chá) de sementes de chia
Sal marinho ou flor de sal à gosto

Ingredientes
1 copo de 200ml de leite vegetal gelado (amêndoas, castanha do caju,
aveia ou arroz) ou leite de vaca magro, se preferir
1 ½ colher de chocolate em pó ou cacau
3 gotas de essência de baunilha (ou de amêndoas)
mel à gosto

Recheio (opcional)
Queijo muçarela: 1 fatia e orégano (ou o recheio à sua escolha)
Misturar os ingredientes e despejar a mistura da crepioca em uma frigideira antiaderente até dourar. Virar e colocar o recheio, esperar dourar
em ambos os lados.

Modo de preparo
Em um liquidificador bater o leite vegetal com o chocolate em pó, a
essência de baunilha e o mel a gosto. Consumir gelado.
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OS GUARDIÕES DA INCLUSÃO
E DIVERSIDADE

Carlos Alberto
Pacheco Brazolin

Beatriz Maria
da Conceição

Conheça os associados,
atletas e funcionários que
fazem parte do novo comitê

“Meu principal objetivo
ao participar é ter a
oportunidade de promover
debates sobre a busca
pela igualdade racial
e social, por meio das
minhas próprias vivências
e percepção de mundo.”

E

m janeiro, o Clube oficializou o Comitê de Inclusão e
Diversidade, com o objetivo
de criar 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. O grupo conta
com um orçamento específico, 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. Conheça os pinheirenses que
fazem parte do grupo.

Fotos: Divulgação/Arquivo Pessoal

A técnica em gestão empresarial e graduanda em
direito iniciou sua história no
Clube como atendente de
caixa, em 2014, e, após um
processo de aproveitamento
interno, passou a atuar na

área Jurídica do ECP. Bia,
como é conhecida, tem uma
relação direta com os temas
abordados no grupo, por ser
uma mulher negra e apoiar
ativamente movimentos
e ações antirracistas.

Associado desde 1967, o
pinheirense foi convidado
para ser integrante do
Comitê de Inclusão e
Diversidade. Considera
importante conscientizar as
pessoas quanto a todos os

tipos de preconceitos, para
assim combatê-los. Ao ver
a injustiça nos jornais, sua
sua ideia, ao fazer parte do
grupo, é promover debates
que possam mudar o mundo
e transformar a realidade.

“Como faço parte de uma família
de negros, minha contribuição
virá de experiências vividas
junto de parentes, enriquecendo
a discussão com casos reais.
Por integrar o corpo associativo,
meu objetivo também é levar
ideias de conscientização
para os associados.”

panorama
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Os associados conectados com os fatos do Clube
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Humberto Luís
Gomes da Silva

O jogador teve duas
passagens pelo Clube:
uma durou seis anos e foi
marcada por sua formação
esportiva, e a outra está
acontecendo agora.
Depois de cinco anos, foi
convidado para fazer parte

Luciene
Conrado

Marcos Paulo
dos Santos, Marcão
“O tema do combate ao
preconceito dentro do esporte
será o meu foco, e, a partir das
minhas vivências, os desafios
do assunto serão debatidos.”

do Comitê de Inclusão e
Diversidade. Humberto
vem de uma família de
negros que passou por
diversas dificuldades e
encontrou no esporte o
caminho para superar
os desafios.

“No grupo de combate ao
racismo, pretendo debater e
me aprofundar nesse tema,
trazendo experiências pessoais,
e no que pode ser feito para
conscientizar as pessoas
rumo a um mundo melhor.”

29

O atleta do Handebol
pinheirense atua no time do
Clube há 12 anos, já tendo
participado de inúmeros
campeonatos da modalidade, incluindo olimpíadas
e pan-americanos. O esportista se destacou, também,
em premiações individuais,

“Quero colaborar para que todos
que fazem parte do dia a dia
do ECP - associados, atletas e
funcionários, se sintam em um
ambiente amigável, onde são
cultivadas relações baseadas
em respeito e equidade.”

Formada em administração
de empresas e com atuação
no terceiro setor, Luciene
pretende compartilhar suas
vivências profissionais e
colaborar com a discussão

dos temas, trazendo toda
a sua experiência como
associada e como profissional que lida com
pessoas diariamente.

sendo considerado o Melhor
Goleiro em diversos anos.
Conhecido como Marcão, o
pinheirense foi convidado
a participar do Comitê de
Inclusão e Diversidade e vai
trazer sua experiência para
as questões trabalhadas
pelo grupo.

30
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Nathália Gomes
Saltão Mattos

“Apoio todas as formas de amor,
expressões e identidades de
gênero e acredito que, por meio
da empatia e do respeito, é
possível (re)construir um mundo
melhor e mais harmonioso.”

Formada em administração de empresas e
engenharia ambiental,
Nathália já atuou durante
sete anos na indústria e
três na construção civil.
Desde 2014, trabalha na
área de Planejamento
do Clube e, este ano, foi
convidada para fazer parte

do comitê. A funcionária
acredita que a criação
de grupos como esse em
empresas é fundamental no
caminho rumo ao respeito
à diversidade e à humanização das pessoas, devendo
refletir em suas atitudes
contra a desigualdade de
classe, gênero, raça e outras.

Rodrigo Araujo
Lopes

O colaborador atua como
coordenador de planejamento e projetos na área
de Restaurantes do Clube.
Formado em marketing e com
pós-graduação em psicologia
positiva, agora faz parte do
comitê e vai usar sua habilidade em se relacionar com

as pessoas nas discussões e decisões do grupo.
Considera-se uma pessoa
livre de preconceitos,
tendo sempre defendido
diversas causas, e já
atuou no projeto Pinheiros
Inclui, destinado a associados PCD.

“Minha motivação no comitê
é a possibilidade de mudar
formas preconceituosas de
pensamento e engajar outros
funcionários nessa causa.”

MAIS SOBRE O COMITÊ
O Comitê de Inclusão e Diversidade
desenvolverá medidas para combater
qualquer tipo de preconceito dentro dos
muros pinheirenses, 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 critérios 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 discriminação
também são tarefa do grupo.
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ECP NO
COMBATE
À COVID-19
Vídeos criados pelo
Clube mostram
medidas eficientes
de proteção contra
o coronavírus

E

ntre as diversas
ações pinheirenses para conter
a pandemia do
coronavírus, os vídeos
divulgados nas redes
sociais e nos totens, que
apresentam medidas
preventivas e cuidados
básicos de higiene de
forma simples, estão
ajudando os associados.
Em menos de um minuto,
o conteúdo reforça as principais orientações para

evitar a contaminação,
mostra como o Clube se
preparou para receber os
associados e tira dúvidas
sobre a doença.
A produção faz parte de
uma série criada pela área
de Comunicação do ECP e
pode ser encontrada no
Instagram (instagram.com/
ecpinheiros), no Facebook
(@ecpinheiros), nos totens
digitais e também no
YouTube (youtube.com/
user/ClubePinheiros).

FALA QUE
EU TE ESCUTO

O Clube utiliza
ferramenta on-line
para realizar pesquisas
com os associados

Confira os primeiros vídeos

S

empre atento aos
anseios dos associados e buscando
melhorar seus
serviços, o ECP utiliza uma
das ferramentas estratégicas mais eficazes: a
pesquisa de satisfação.
No Portal de Serviços, os
pinheirenses podem avaliar
suas atividades ou as dos
seus dependentes de forma
rápida e fácil. Para participar
basta estar cadastrado
no Portal, ser inscrito em
alguma atividade ou ter
dependentes inscritos.
Ao se logar no endereço eletrônico portalecp.
ecp.org.br, o associado
será notificado de suas

avaliações pendentes
ou poderá clicar direto
no menu Inscrições e
Ingressos e depois em
Avaliações Atividades.
As pesquisas ficam disponíveis em sete dias após
o início da atividade e se
encerram quinze dias após
seu término, sendo possível
enviar uma nova avaliação
a cada 60 dias, dentro
desse período.
As respostas auxiliam os
profissionais pinheirenses
a identificar as principais
demandas que devem ser
acompanhadas e melhoradas. Por isso, ao acessar
o link, deixe sua opinião e
envie seus comentários.

1

2

3

ACESSE: portalecp.ecp.org.br

NO MENU: Inscrições e Ingressos

OPINE: Avaliações Atividades
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LACRE
DO BEM
Campanha que transforma
lacres em cadeiras de rodas
ganha novos coletores
Uma das ações sociais mais tradicionais do ECP, o Lacre do Bem, que
consiste na arrecadação de lacres de
latas que são trocados por cadeiras
de rodas, contará com mais três
coletores. As novas urnas de acrílico
serão instaladas perto do Espaço
Gastronômico Alameda, Piscina
Lanchonete e do prédio do CCR.

“Nosso objetivo é aumentar a visibilidade
e engajar ainda mais o associado
nessa causa tão importante. Além
desses novos coletores, que ficarão
em pontos estratégicos, as caixas
antigas localizadas nas portarias
continuarão recebendo o material.”

Adriana Florence Spinelli, presidente do DAS

Entenda a campanha
O projeto Lacre do Bem, uma parceria do DAS
com o associado João Clemente de Freitas
Junior, se baseia na arrecadação e comercialização dos anéis de alumínio das latas de
cerveja, suco e refrigerante e na aquisição de
cadeiras de rodas.
As cadeiras, por sua vez, são doadas a
funcionários e seus familiares que necessitam delas. A campanha é permanente e está
sempre aberta a novas adesões.
Sempre que o volume de lacres arrecadados totaliza 140 garrafas PET (350.800
lacres), o Clube faz a venda do lote e adquire
uma nova cadeira.
Ajudar é simples: basta recolher os lacres
e depositá-los em qualquer um dos coletores
espalhados pelo Clube.

foto: Divulgação/ECP

PORTAL ECP CONTAS ABERTAS
Você por dentro
das informações
financeiras do Clube
de maneira simples

Em abril do ano passado, o ECP lançou
o Portal Contas Abertas no site do
Clube. O espaço de comunicação
apresenta os valores orçamentários e a
execução de despesas relacionadas ao
período em que as atividades pinheirenses foram paralisadas devido à
pandemia do novo coronavírus.
O associado pode acompanhar
informações financeiras e dados com
uma linguagem simplificada. A publicação dos estudos no portal consolida
a gestão moderna e eficiente que já
vem sendo realizada no Clube.
“O Portal foi criado para as partes
interessadas acompanharem a prestação de contas por meio da execução
orçamentária e expectativas dos
números até o final de cada exercício. E é mais uma ferramenta que

possibilita a transparência da gestão
do Clube de maneira responsável e
equilibrada”, diz o presidente Ivan
Castaldi Filho.
Os boletins trazem os resultados
dos meses, contemplando as ações
tomadas para atingir o equilíbrio para
o orçamento Corrente – Custeio e
Restaurantes. As projeções são monitoradas e atualizadas constantemente.
“Essa é a oportunidade de compartilhar os critérios e premissas
estabelecidas na elaboração dos relatórios gerenciais com base no contexto
do cenário econômico, protocolos do
Plano São Paulo, regimentos internos
e características do Clube”, finaliza
o presidente.
Acesse o portal.
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RESPEITO,
TRANSPARÊNCIA
E EFICIÊNCIA
Em realização inédita, Clube divulga
antecipadamente informações sobre o fluxo
de caixa e as obras concluídas em 2020
Para promover a transparência no
ECP, as informações sobre o fluxo de
caixa e as obras concluídas em 2020
foram encaminhadas, pela primeira
vez, antecipadamente às Comissões
Permanentes e aos conselheiros.
A prestação de contas reflete o
compromisso de reafirmar os pilares
desta gestão – respeito, transparência
e eficiência –, e os associados tomam
conhecimento das entradas e saídas de
recursos da instituição, ficando a par da
saúde financeira do Clube. As obras são
apresentadas no documento de forma
detalhada, com informações como valor
aprovado e utilizado, saldo e um comentário geral sobre a utilização da verba.
Houve casos em que se utilizou
menos dinheiro do que o previsto,
como na construção da Arena CAD,

devido a condições finais de contratação. Quando o investimento
foi maior que o planejado, como
no caso da ampliação das quadras
externas, há uma justificativa para o
valor excedente.
Da lista, não constam três obras
já entregues aos associados, porém
ainda não finalizadas do ponto de vista
contábil: Centro Desportivo, Quadra de
Futebol Society e Campo de Futebol.
Devido ao empenho em utilizar
valores abaixo do aprovado na maioria
das reformas e construções, o saldo
remanescente será suprimido e o
valor, novamente incorporado à disponibilidade efetiva do Fundo Especial
(Investimento). Já no fluxo de caixa é
possível ver os esforços em manter a
saúde financeira em meio à pandemia.

“Considerando o encerramento
das obras com o valor aprovado,
o empenho correspondente ao
saldo remanescente dessas
obras pode ser suprimido e o
valor novamente incorporado
à disponibilidade efetiva do
Fundo Especial (Investimento).
À medida que os procedimentos
contábeis e de auditoria externa
evoluírem, compartilharemos
novas informações, sempre
considerando a importância
de manter comissões e
conselheiros informados
com total transparência”
Ivan Castaldi Filho,
presidente da Diretoria
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Veja a lista encaminhada para o Conselho Deliberativo

Ampliação do Fitness e
aquisição de equipamentos e
materiais complementares
Resolução: 20/2019
Valor Aprovado: R$ 1.244.107
Valor Utilizado: R$ 1.182.063
Saldo: R$ 62.044

O saldo positivo é decorrente das
condições finais de contratação após os
processos licitatórios.

Instalação da área de exposição
do Centro Pró-Memória Hans
Nobiling no recinto da Sede
Social

Revitalização da área externa
de atendimento da Lanchonete
9 Pinos, denominada Prainha
Boliche

Resolução: 19/2019
Valor Aprovado: R$ 400.000
Valor Utilizado: R$ 392.465
Saldo: R$ 7.535

Resolução: 24/2019
Valor Aprovado: R$ 155.118
Valor Utilizado: R$ 22.606
Saldo: R$ 132.512

Alteração do escopo após aprovação do
Conselho, com o cancelamento da construção do deck.
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Construção de nova área para
o CAD e para os vestiários de
visitantes, juízes e acessíveis
para o Futebol
Resolução: 15/2019
Valor Aprovado: R$ 1.130.000
Valor Utilizado: R$ 961.415
Saldo: R$ 168.585

O saldo positivo é decorrente das
condições finais de contratação após os
processos licitatórios.

panorama

Novo piso do ginásio do
Handebol
Resolução: 28/2019
Valor Aprovado: R$ 274.892
Valor Utilizado: R$ 243.345
Saldo: R$ 31.547

O saldo positivo é decorrente das
condições finais de contratação após os
processos licitatórios.

Substituição de luminárias de
vapor metálico por luminárias
de LED nos campos de Futebol
A e B, Futebol Society, quadra
poliesportiva coberta –
conjunto desportivo, quadras de
areia e quadras poliesportivas
externas
Resolução: 21/2019
Valor Aprovado: R$ 657.740
Valor Utilizado: R$ 699.967

O valor excedente (R$ 42.227) refere-se
à locação de plataforma, material de
serralheria, postes das quadras externas
e instalação de nova iluminação led na
quadra 4 de Tênis, etapas não previstas
originalmente na solicitação encaminhada
ao Conselho.

Criação da nova sala de
ginástica multifuncional do
Fitness no 1º andar do Conjunto
Desportivo

Novo piso para a rampa do
estacionamento Tucumã e
recuperação das calçadas
externas

Resolução: 18/2019
Valor Aprovado: R$ 476.000
Valor Utilizado: R$ 287.905
Saldo: R$ 188.095

Resolução: 27/2019
Valor Aprovado: R$ 169.540
Valor Utilizado: R$ 156.970
Saldo: R$ 12.570

O saldo positivo é decorrente das
condições finais de contratação após os
processos licitatórios e da otimização
de recursos técnicos, reaproveitamento
de equipamento de ar-condicionado e
economia com custo de projetos.

O saldo positivo é decorrente das
condições finais de contratação após os
processos licitatórios.
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Ampliação e revitalização das
quadras externas e entorno
Resolução: 25/2019
Valor Aprovado: R$ 226.093
Valor Utilizado: R$ 349.218

O valor excedente (R$ 123.125) refere-se
à ampliação da quadra 7, cabos para
iluminação das quadras 5 e 6, pergolados, instalação de TV no pergolado e
na Lanchonete Alameda e adequação
de alambrado, etapas originalmente não
previstas na solicitação encaminhada ao
Conselho, mas que foram executadas para
otimização e oportunidade da intervenção
em andamento.

Balanço patrimonial
Fluxo de caixa

Veja as informações detalhada
do Fluxo de Caixa

Como acontece anualmente, a edição de
fevereiro não apresentará o balanço patrimonial para exercício findo em 31 de dezembro de
2020. O documento será publicado nas próximas
revistas, após conclusão dos trabalhos da
auditoria externa, e também divulgado integralmente com notas explicativas e prestação de
contas no Relatório da Diretoria, acompanhado
pelo relatório dos auditores externos e o parecer
do Conselho Fiscal.

Veja séries e filmes que
podem despertar sua
paixão pelo esporte e
transformar seu dia a dia
Há produções que vão além do entretenimento e levam o público a fazer
mudanças na vida. A minissérie O
Gambito da Rainha, sobre o universo
do Xadrez, causou um verdadeiro
boom na procura por aulas do jogo
de tabuleiro.
Aproveitando o sucesso da produção da Netflix, reunimos dez
sugestões para você se inspirar e,
quem sabe, começar a praticar na vida
real o esporte retratado na ficção.
Depois de conhecer essas produções,
é só entrar em contato com a Central
de Atendimento e se inscrever.

Um guia com a programação cultural e social pinheirense
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Cobra Kai

O Gambito da Rainha

The English Game

2020

O preço da perfeição

agenda
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2018
Quem é fã das aulas que o senhor
Miyagi dava a Daniel San em Karatê
Kid vai gostar dessa série. Inspirada
no filme clássico da década de 1980,
Cobra Kai apresenta a continuação
da história trinta e quatro anos
depois. No enredo, Johnny Lawrence
reabre o dojo Cobra Kai, reacendendo
sua rivalidade com o agora bem-sucedido Daniel Larusso.

Disponível na Netflix.

2020

A história de Beth Harmon, menina
órfã que se descobre um prodígio
do Xadrez, lançou luz sobre o jogo
de tabuleiro, além de trazer à tona o
debate sobre a participação feminina
no esporte. Em sete episódios, a trama
mostra a trajetória e os desafios que
a enxadrista teve de enfrentar para
desenvolver seu talento e se tornar
campeã mundial.

Neveah Stroyer é aceita na escola
de dança Archer School of Ballet, em
Chicago, para realizar o sonho de ser
uma grande bailarina. Para chegar a
seu objetivo, no entanto, a jovem terá
de viver em um mundo desafiador de
muita competitividade. A série conta,
ainda, com uma pitada de suspense
para tornar a trama mais instigante.

Disponível na Netflix.

Disponível na Netflix.

2020

Losers

2019

Os primórdios do Futebol na Inglaterra
dos anos 1870 são o mote dessa série
que conquistou o interesse dos torcedores. A história apresenta a luta
de classes britânica no século XIX ao
mostrar o conflito entre clubes da elite
e equipes operárias, além evidenciar
o crescimento do Futebol e os dramas
pessoais dos personagens.

Em uma sociedade que valoriza tanto
a vitória, como encarar o fracasso?
Essa série apresenta, em oito
episódios, a história de oito atletas de
alto rendimento, de diversas modalidades, que tiraram aprendizados
importantes de suas derrotas ao longo
da carreira. Michael Bentt (Boxe), Surya
Bonaly (Patinação Artística) e Jack
Ryan (Basquete), entre outros, falam
sobre a importância de saber transformar a frustração em motivação para
continuar treinando.

Disponível na Netflix.

Disponível na Netflix.
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A História de Gabby Douglas

Rocky: Um lutador

1976

100 metros

agenda

2014
O filme conta a história da ginasta
afro-estadunidense Gabrielle Douglas,
desde a infância até se tornar, aos
16 anos, a primeira atleta negra da
Ginástica Artística a conquistar o ouro
olímpico no concurso geral individual
da modalidade, nos Jogos de Londres
2012. Os espectadores veem o rápido
desenvolvimento do talento de Gabby,
que superou diversos desafios para
alcançar o lugar mais alto do pódio.

Disponível para alugar no YouTube.

2016

Esse clássico da década de 1970 fez
tanto sucesso que se transformou em
uma franquia. Na história, o boxeador
interpretado por Sylvester Stallone tem
a chance de enfrentar Apollo Creed,
campeão mundial dos pesos-pesados. Na luta mais famosa da história
do cinema, Rocky se esforça para não
ser nocauteado pelo adversário.

Quando Ramón descobre que tem
esclerose múltipla, coloca como meta
de vida participar do Ironman, o maior
evento de Triatlo do mundo, com
Natação, Ciclismo e Corrida. O filme
mostra a capacidade de superação do
protagonista, que precisa lidar com
os sintomas da doença enquanto se
prepara para o desafio de participar
da competição.

Disponível na Netflix, na Amazon
Prime Video e no Telecine.

Coach Carter – Treino para a vida

2005

Disponível na Netflix.

O esgrimista
Samuel L. Jackson interpreta Ken Carter,
dono de uma loja de artigos esportivos
que aceita ser o técnico de Basquete
de sua antiga escola. Seu método de
ensino é tão rigoroso que os jovens
esportistas têm que assinar um contrato
prometendo ter um comportamento
respeitoso e boas notas em todas as
matérias. Além de ensinar a modalidade,
o treinador inspira os adolescentes com
lições de vida, resiliência e ccomprometimento, transformando suas realidades
por meio do esporte.
Disponível na Netflix, no YouTube
e no Google Play.
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2015
O esgrimista e treinador estoniano
Endell Nelis foi recrutado para servir
o exército da Alemanha na Segunda
Guerra Mundial. Após o conflito,
fugindo da polícia soviética, passa a
ensinar a modalidade em uma pequena
cidade, ainda atormentado por seu
passado. As cenas em que o esporte é
ensinado são destaque para incentivar
a prática. O esgrimista foi apresentado
na 39ª Mostra Internacional de Cinema.

fotos: divulgação
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Os pinheirenses terão a oportunidade de fazer
uma viagem gastronômica com as sugestões
do mês nos restaurantes Ponto e CCR.

•

P R AT

O

Bife ancho
com riso
al salto

FOTOS: HENRIQUE PERÓN

Onde encontrar
Ponto

Onde encontrar
CCR

Quando
Fevereiro

Quando
Janeiro

Preço
R$ 59

Preço
R$ 68

A cozinheira do Ponto, Gi Soares, procurou
inspiração em duas culinárias internacionais
para oferecer a sugestão de fevereiro. Um dos
cortes argentinos mais nobres, o biche ancho,
será acompanhando pela receita italiana de riso
al salto (risoto grelhado) e servido com molho
de cogumelos.

Espaguete
ao molho
Babel

Já o chefe Edivaldo Souza faz um convite especial
para o associado: experimentar o espaguete ao
molho Babel (queijo brie, lâminas de manga e
camarões marinados e grelhados).

MENU EXECUTIVO
Onde encontrar:
Piscina Lanchonete e
Lanchonete 9 Pinos
Quando: segunda a
sexta, 12 às 15h

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

SEGUNDA

Filé de frango

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

TERÇA

QUARTA

Bife a cavalo

Picadinho carioca feito
com filé mignon

Acompanha: arroz, feijão
e batatas fritas

Acompanha: arroz, feijão,
farofa, ovo e banana
empanada

QUINTA

SEXTA

Frango à parmegiana

Pescada amarela
portuguesa

Acompanha: arroz branco
e batatas fritas

Acompanha: arroz, batata,
ovo, azeitona, pimentões
variados e tomate
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CURSOS CULTURAIS

IDIOMAS

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

MÚSICA

FRANCÊS

TECLADO

★ Fabio Graziano, Ana Paula
e Jacy Brasil

★ Vivian Aguiar

Previsão de retorno: 1º de fevereiro.

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

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

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

Previsão de retorno: 2 de fevereiro.

ESPANHOL

Previsão de retorno: 3 de fevereiro.

PIANO

VIOLÃO

★ Vivian Aguiar

★ Antônio Carlos

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

O curso proporciona aos alunos o
aprendizado do instrumento, para
que vivam a experiência de tocar
diversas músicas, inclusive suas
favoritas. É focado na prática, e a
técnica e a teoria são desenvolvidas
junto com o repertório.

Previsão de retorno: 3 de fevereiro.

Previsão de retorno: 4 de fevereiro.

Previsão de retorno: 4 de fevereiro.

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

AQUARELA
★ Lilian Arbex
A oficina irá proporcionar aos alunos o
conhecimento da técnica de aquarela
como meio de representação plástica,
a partir do conhecimento de suas
propriedades, história, possibilidades
pictóricas e técnicas de produção
artística. Faça uma aula experimental.
Previsão de retorno: 2 de fevereiro.

Previsão de retorno: 1º de fevereiro.

fotos: divulgação

DESENHO
E PINTURA
★ Ana Gentil

1x por semana
O objetivo desse curso é despertar,
resgatar e/ou desenvolver o potencial
criativo por meio de exercícios e
técnicas, contribuindo para que os
alunos pensem de forma mais criativa
em qualquer atividade do dia a dia, seja
ela pessoal ou profissional. Faça uma
aula experimental.
Previsão de retorno: 2 de fevereiro.

MUSICALIZAÇÃO
DE CRIANÇAS
★ Vivian Aguiar e Daise Aguiar
O curso proporciona ao bebê
estímulos sensoriais, visuais e
auditivos, e ensina a utilização de instrumentos musicais para favorecer a
coordenação motora.
Previsão de retorno: 3 de fevereiro.
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CURSOS CULTURAIS

DANÇAS

TEATRO

DANÇA
DE SALÃO

EXPRESSÃO
CORPORAL

★ Marco Antonio
e Ricardo Figueiredo

★ Luiz Sorrentino

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

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

SAPATEADO
★ Ballet Paula Castro
Esse ritmo dançante, em que os pés
se tornam protagonistas, desenvolve a musicalidade, a flexibilidade
e a coordenação motora, além de
melhorar a postura e ser uma ótima
maneira de queimar calorias. Faça uma
aula experimental.
Previsão de retorno: 1º de fevereiro.

TEATRO
INFANTIL
★ Edson Gon
O curso tem como objetivo estimular o
potencial criativo, desenvolver a socialização e habilidades de expressão
pela manifestação espontânea e
prazerosa da criança. Faça uma
aula experimental.
Previsão de retorno: 6 de fevereiro.

Previsão de retorno: 1º de fevereiro.

DANÇA
DE SALÃO
★ Equipe Milena Malzoni Dance
Center
Os alunos aprendem três ritmos,
salsa, samba de gafieira e forró, com
aulas divertidas e descontraídas.
Agende uma avaliação e faça uma
aula experimental.
Previsão de retorno: 4 de fevereiro.

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

DANÇA DO
VENTRE
★ Viviane da Costa Thiago

TEATRO
INFANTOJUVENIL
★ Maria Siqueira

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

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

Previsão de retorno: 1º de fevereiro.

Previsão de retorno: 6 de fevereiro.

JAZZ
★ Equipe Paula Castro
A atividade desenvolve o equilíbrio
corporal, a postura e a coordenação.
Como todo exercício aeróbico, ativa
a circulação, aumenta a resistência
física e proporciona maior agilidade.
Agende uma avaliação e faça uma
aula experimental.
Previsão de retorno: 2 de fevereiro.

CURSOS DE BALÉ
A partir de 4 anos
Início das aulas: 1º de fevereiro
Horários disponíveis na Secretaria do Balé

BALLET
PILATES
A base do curso é o Ballet Barre
Workout, criado em 1940 na Inglaterra
e presente no mundo todo. Com movimentos diferenciados e objetivos
específicos, é um trabalho de condicionamento físico e reabilitação, inclusive
para bailarinos.

BALLET CLÁSSICO
ADULTO E
MOVIMENTO
CONTEMPORÂNEO
TURMAS PARA
CRIANÇAS
Com idade inicial de quatro anos
completos até 30 de junho de 2021.

Mais informações: administracaocultural@
ecp.org.br ou na Central de Atendimento e
no Portal de Serviços.

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

51

52

agenda

VETERANOS
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As atividades criadas especialmente
para os veteranos já retornaram.

Encontro
de Ritmos

Chá
da Tarde

Movimente-se
 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.

Caminhada
 Quintas
 10h30 às 11h30
 Plataforma: Zoom

 9 de fevereiro

Terça
 18 às 20h
 Salão de
Festas

Venha se divertir ao som de vários
ritmos de dança.
Protocolo de segurança
• Demarcações medindo 2x2 m no piso
do Salão de Festas para o devido distanciamento entre os participantes.
• Local arejado, com ventilação natural,
portas abertas e capacidade para
32 pessoas.
• Distanciamento social de 2 m entre
os participantes.
• Uso obrigatório e permanente de
máscara durante todo o evento (participantes e professores).
• Dispensers de álcool em gel estarão
distribuídos pelo local para higienização das mãos.

 22 de março

Segunda
 14 às 16h30
 Salão de
Festas

Participe de uma tarde muito agradável
na companhia de amigos, com atividades especiais e muita diversão.
Protocolo de segurança
• Mesas com capacidade para quatro
lugares, mantendo distanciamento
social seguro de 1,5 m. O uso de
máscara é obrigatório. O serviço de alimentação será realizado diretamente
nas mesas.
Veterano: R$ 20
Não veterano (acima de 60 anos): R$ 25
Venda a partir de 18 de fevereiro, na Central
de Atendimento ou pelo Portal de Serviços.

Inscrições pelo e-mail: encontroderitmos@
ecp.org.br. Evento gratuito.
PROGRAME-SE: O PRÓXIMO ENCONTRO DE RITMOS
SERÁ REALIZADO NO DIA 9 DE MARÇO.

Os associados têm a orientação de
um profissional para uma caminhada
moderada, melhorando o condicionamento, a respiração e o equilíbrio.
Atividade gratuita.

Dança Sênior
 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 acessórios, em círculos. O mais importante
é se divertir e trabalhar o corpo e
a mente.
Valor: R$77

ilustração: polar.ltda
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No meio
do caminho
tinha uma
jaqueira
Saiba como foi o Pré na
Jaca, tradicional evento
de distribuição de frutas
aos pinheirenses
Quem caminha pela Alameda Principal
avista a antiga jaqueira que ornamenta
o trajeto dos passantes. Nesta época
do ano, porém, a árvore não está ali só
para ser contemplada: seus frutos, as
suculentas jacas, estão na época de
safra e prontos para serem colhidos e
degustados pelos associados no tradicional evento Pré na Jaca.
Nessa colheita, realizada no dia 15
de janeiro, 600 bandejas com a fruta
foram distribuídas a 400 pessoas, que
a saborearam e obtiveram os diversos
benefícios da jaca, como as propriedades antioxidantes que fortalecem
a imunidade, importantes nutrientes,
vitaminas e minerais. Os associados puderam “enfiar o pé na jaca”
com saúde.

COMPRO

ELIANE OPEN HOUSE

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

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

450 m² úteis, junto ao Shopping Iguatemi,
ECP, A 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

COMPRO

GRUPO DE ESTUDOS ON-LINE

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

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

Tema: O que é melhor para
alguém que não conhecemos?
Seiji/Sylvia/Cuidadores do Ser
Domingo, dia 21/02, 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 DO JD.
EUROPA

Anuncio-SulAmerica_NOVO_ECP.pdf 1 12/04/2018 11:28:19
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CONHEÇA AS
HISTÓRIAS DE DOIS
ASSOCIADOS QUE
TRANSFORMARAM
SUAS VIDAS ATRAVÉS
DA ATIVIDADE FÍSICA

Esporte
é saúde
Em 19 de fevereiro será celebrado o Dia do
Esportista, e quem pensa que a comemoração
está restrita apenas aos atletas de alto rendimento, aqueles campeões olímpicos, está
enganado. A data foi criada para homenagear
e incentivar a prática entre todas as pessoas
e lembrar os benefícios que a atividade física
pode trazer.
Já foi comprovado que colocar o esporte no dia
a dia, aliado a uma alimentação saudável e balanceada, pode auxiliar em diversas doenças e ainda
prevenir alguns tipos de câncer. “Esse hábito é tão
importante quanto o uso de medicamentos para
quem precisa. Chamamos em medicina de tratamento não medicamentoso, que inclui as dietas,
os exercícios, posturas, condutas, mudanças
como um todo”, explica a Dr.ª Kathia Helena
Takiuti, especialista em cardiologia.
Em trinta anos trabalhando com o Programa
Esporte e Saúde, a médica afirma já ter visto
muitas histórias serem transformadas. “Temos
muitos casos de associados com problemas
sérios que passam a ter mais qualidade de vida
depois de começar um esporte, e outros que
relatam, por exemplo, ter conseguido melhorar a
disposição. Alguns no começo podem até ter sido
relutantes, mas depois que começam acabam gostando bastante e ficando”, conta a cardiologista.
fotos: ARQUIVO PESSOAL

NUNCA É TARDE PARA SE EXERCITAR

“Tomei coragem e
comecei a fazer a
aula no Clube com
as crianças, lá na
Piscina Infantil. Eu
morria de medo.
Fiquei um ano
fazendo a iniciação
e depois fui para a
turma adulta”.

Maria Cristina

Você já pensou em iniciar alguma atividade ou
modalidade esportiva, mas achou que não tinha
mais idade? Então se inspire na história da professora aposentada Maria Cristina Bernardino de
Campos Neves.
Quando estava perto de completar quarenta
anos, uma das maiores frustações da associada
era não saber nadar. “Tomei coragem e comecei
a fazer a aula no Clube com as crianças, lá na
Piscina Infantil. Eu morria de medo. Fiquei um
ano fazendo a iniciação e depois fui para a turma
adulta, entrei no aperfeiçoamento e desde então
não parei mais”, relembra Maria Cristina.
Incentivada por amigas da turma de Natação
e pelo seu professor, a pinheirense começou a
fazer Travessias, provas de longas distâncias em
águas abertas. “A primeira que fiz não foi competição. O Alexandre, nosso professor, costumava
fazer uma espécie de confraternização no final
de ano e levou a gente para uma praia, e lá aconteceu minha primeira travessia. Mas depois que
comecei a fazer também não parei mais. Já nadei
no rio São Francisco, no rio Negro, fiz até uma
travessia fora do Brasil, em Istambul. Nessa de
Istambul até subi no pódio”, comemora.
Além da Natação, Maria Cristina conta que
frequenta o Fitness e já tem uma nova paixão:
o Pilates. “Eu experimentei e amei. O Pilates
para mim hoje dá um equilíbrio físico e mental.
Quando criança não tive estímulo nenhum. Vim do
interior para a capital e meus pais não conheciam
ninguém aqui, então o estímulo fui eu mesma que
me dei. E hoje preciso fazer atividade física.”
Para quem está na dúvida se começa ou não
a praticar alguma atividade, ela deixa um recado:
“O esporte faz isso com a gente, traz pensamentos
bons e boas amizades”.

esporte
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Os associados e atletas do Clube pelo mundo
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esporte
O BOM FILHO AO ESPORTE RETORNA

“Acho que meu
caminho para
conseguir ter uma
qualidade de vida
sem precisar tomar
medicação
é o Jiu-jitsu, que
me dá todo o
suporte.”

“Para quem não acredita em Deus, eu sou a prova
viva de que ele existe.” É assim que Marcos
Cuco começa a relatar sua história com o
esporte. Muito ativo desde a infância, tinha uma
paixão especial pelo surfe, mas, entre as várias
atividades que fez pelo ECP quando criança e
adolescente, passou pelo CAD, Natação, Judô,
entre outros. E foi sempre assim até chegar à fase
adulta. Aos trinta anos, no entanto, se viu diante
de uma situação inesperada.
“Minha lesão foi por uma bobagem. Fui mergulhar de uma ponte, coisa que sempre fazia, mas
sempre da maneira correta, quando não conhecia
o local olhava o que tinha embaixo e onde podia
pular. E nessa ocasião não fiz isso. Mergulhei de
uma altura de doze metros, caí numa laje de pedra.
Foi uma lesão muito séria, muito grave, e não ter
perdido os movimentos foi um milagre.”
Depois do acidente, o associado teve que
ressignificar não só o esporte, mas sua vida.
Entendeu a necessidade de respeitar seus limites
e passou por um longo processo até encontrar
seu “lugar ao sol” novamente. “Me afastei de
tudo que era ligado ao esporte em um primeiro
momento, cheguei aos 93 kg, sendo que meu peso
sempre ficou em torno dos 78 kg. Minha esposa
me ajudou demais nesse processo de recuperação, que foi bem complicado.”
Os primeiros seis anos foram de buscas
incessantes por terapias que pudessem dar resultados. O pinheirense também teve uma filha – e
brinca que ela fez parte da sua fisioterapia. Ele
tinha medo de não conseguir segurar a filha no
colo, mas, conforme a pequena foi crescendo, ele

também foi evoluindo fisicamente, conseguindo
acompanhar e dar conta de suas necessidades
durante toda a infância. E foi durante uma vinda
ao Clube, onde aguardava a filha sair de uma de
suas atividades, que Marcos viu surgir uma nova
chance de retomar a vida de esportista.
Ao ver amigos passando suados e cansados,
ele logo pensou: “Não sei o que eles estão
fazendo, mas acho que pode ser interessante para
mim”. Era o Jiu-jitsu, e ele acabou confirmando
que essa era a opção que estava procurando
após um encontro despretensioso com um velho
conhecido da infância em uma das portarias do
Clube. O nome do amigo era Gabriel Vella.
“Conversei com ele, expliquei meu caso e
perguntei: ‘Você acha que tem alguma possibilidade?’. E ele falou: ‘Marcos, pode vir, que a gente
vai fazer no seu limite, com certeza alguma coisa
conseguimos fazer. O seu limite vai dizer o quanto
vamos evoluir’.”
Depois de um processo de onze anos, o pinheirense conseguiu chegar a um nível de progresso
que não imaginava e teve um ganho físico e psicológico, que era o que mais buscava, além de
um trabalho de fortalecimento da musculatura
profunda e sustentação da coluna, coisa que só
encontrou com o Jiu-jitsu.
“Hoje faço Jiu-jitsu e Remo, estou morando na
praia, então pesco de caiaque. Também surfo.
Tenho uma vida bem ativa, mas mais dosada do
que quando sofri o acidente, até por conta da
lesão e do tratamento que eu tive. Acho que meu
caminho para conseguir ter qualidade de vida sem
precisar tomar medicação é o Jiu-jitsu, que me dá
todo o suporte.”
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DICAS PARA SE TORNAR UM ESPORTISTA

↗ O primeiro passo é fazer uma avaliação
médica para saber se está tudo bem e que
modalidades você pode praticar.
↗ Também é muito importante procurar
a ajuda de um profissional para saber
se está fazendo os movimentos de
forma correta.
↗ Comece devagar e vá
aumentando gradativamente.
↗ Sempre comece com um
bom alongamento.
↗ Faça exercícios variados, pois cada
um tem uma função. Tem que alongar,
fortalecer e dar condicionamento físico.
↗ O fortalecimento dá força para o
músculo; o alongamento estira o músculo
para você se tornar mais flexível; o
condicionamento trabalha com os
sistemas cardíaco, pulmonar e muscular,
integrando os três.
↗ Recomenda-se uma frequência de pelo
menos cerca de 30 minutos, cinco vezes
por semana, de atividades físicas.

Marcos Cuco

↗ Lembre-se: tem muitas coisas que
podemos fazer mudando os hábitos do dia
a dia. Subir e descer escadas e rampas
ou optar por não tirar o carro da garagem
para ir até a padaria, por exemplo. Nossas
escolhas podem fazer toda a diferença.
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esporte

SKATE
ESTREIA
NOS JOGOS
OLÍMPICOS
E GANHA MAIS
ESPAÇO NO
CLUBE
Em Tóquio, a modalidade fará
sua primeira participação
oficial olímpica e pode atrair
uma nova geração de atletas

Tóquio ficará marcada na história
do Skate por apresentar a primeira
disputa olímpica da modalidade e por
incentivar ainda mais os jovens a se
dedicarem à prática.
No Clube, essa influência já acontecia bem antes. Inspirada pelos
irmãos mais velhos, que já praticavam,
Fernanda Tonissi iniciou os treinos
na pista do Clube aos cinco anos.
“Sempre foi algo natural para mim ver
meus irmãos andando, queria praticar desde nova. E algo também muito
importante é que tenho o total apoio
da minha família”, conta a pinheirense.
Em 2019, aos treze anos, a
associada conquistou o título no
Campeonato Brasileiro de Banks na
categoria Iniciante (Skate Park) e agora
sonha em seguir a carreira e se profissionalizar. No ECP a atleta também
pratica Saltos Ornamentais, e o que
pode parecer totalmente oposto para
ela é um diferencial. “Além do físico
e de expandir meus movimentos, me
ajuda principalmente a ser centrada
e focada nas competições, e isso faz
toda a diferença”, explica Fernanda.
Cristiano Rosa, há oito anos instrutor da modalidade no Clube, vê
com bons olhos o destaque da jovem:
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Fernanda Tonissi

“Ela se tornou uma grande inspiração,
tecnologia. Também foi melhorada a
principalmente para as meninas comeborda e a profundidade. O street terá
çarem a praticar o esporte”. O instrutor, novos obstáculos e um “mini ramp”.
que jamais imaginou que esse hobby
“A ideia é que a pista sirva de inspiração
se tornasse profissão, enxerga na nova
para os novos nomes da modalidade e
geração a possibilidade de mostrar
quem sabe um dia estaremos nas olimque o esporte não é só um passatempo. píadas também”, comenta Ana Giorgi,
diretora do Skate. O investimento do
NOVIDADES NO CLUBE
Clube será de R$ 700 mil reais, e o
O ECP iniciou uma reforma nas duas
término das obras está previsto para
pistas do Clube, que têm Bowl (uma
março de 2021.
piscina para manobras) e uma área
de Street (com obstáculos, como
corrimões e rampas). A principal
mudança, além da ampliação da
área, será a substituição do piso
FOTO: Micke Velozo
antigo, e agora investimos na mais alta

Um pouco
da história
FOTOs: divulgação

O Skate surgiu na Califórnia no início dos anos 1960 como uma adaptação do
surfe, sendo chamado de “surfe no asfalto”. A notoriedade veio nos anos 1970, e
hoje é o sétimo esporte mais praticado no Brasil. Em 2016, o Comitê Olímpico
Internacional anunciou que a modalidade passaria a configurar o quadro como
uma modalidade olímpica, com estreia na Olimpíada de Tóquio. O País tem uma
forte expressão no Skate internacional, tendo consagrado nomes como Bob
Burnquist e Sandro Dias, o “Mineirinho”. Na década de 1990, a modalidade foi
amplamente divulgada por bandas como Charlie Brown Jr. e Ratos de Porão como
uma representação da cultura de rua.
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CALENDÁRIO NBB
COMANDADOS PELO
TÉCNICO DAVID PELOSINI, OS
PINHEIRENSES DISPUTAM SEIS
PARTIDAS ESTE MÊS

Falta pouco para a primeira fase
da temporada 2020/2021 do Novo
Basquete Brasil (NBB) chegar ao fim.
Com mais de 140 partidas disputadas,
das 240 no total, as 16 equipes da competição seguem na luta para chegar
aos playoffs.
Segundo o regulamento do NBB, os
times se enfrentam na primeira fase
em dois turnos. As quatro primeiras
equipes vão direto para as quartas de
final, e as que ficam entre o 5º e o 12º
lugar disputarão as oitavas de final.
De olho em uma das vagas e com
seis jogos agendados para fevereiro,
a jovem equipe pinheirense reencontra adversários tradicionais, como
Corinthians, São Paulo e BRB/Brasília.

esporte
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É HORA DA

DECISÃO
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS X ECP
 12 de fevereiro,
sexta, 20h
 Ginásio de Esportes
Ney Braga

ECP X CORINTHIANS
 8 de fevereiro, segunda, 14h
 Ginásio Wlamir Marques
SÃO PAULO X ECP
 10 de fevereiro, quarta, 17h
 Ginásio Wlamir Marques

CURITIBA VÔLEI X ECP
 19 de fevereiro, sexta, 19h30
 Ginásio Colégio Positivo Jr.

KTO/CAXIAS DO SUL X ECP
 13 de fevereiro, sábado, 11h
 Ginásio Wlamir Marques

ECP X BRB/BRASÍLIA
 24 de fevereiro, quarta, 17h
 Ginásio Prof. Hugo Ramos

ECP X UNIFACISA
 26 de fevereiro, sexta, 14h
 Ginásio Prof. Hugo Ramos

ECP X FLUMINENSE
 23 de fevereiro, terça, 20h
 Ginásio Henrique Villaboim

DE OLHO NO G8, EQUIPE
PINHEIRENSE ENTRA EM
QUADRA PARA AS ÚLTIMAS
PARTIDAS DA FASE
CLASSIFICATÓRIA

ECP X FORTALEZA B. C.
 28 de fevereiro, domingo, 19h
 Ginásio Prof. Hugo Ramos

fotos: DIVULGAÇÃO/ECP

A primeira fase da Superliga Feminina
de Vôlei 20/21 está chegando à
reta final. Depois de 132 partidas, o
principal campeonato brasileiro da
modalidade revelará as oitos equipes
que passarão para os playoffs. O time
pinheirense, que briga para retornar à
elite do Vôlei nacional, terá cinco jogos
este mês. Confira.

SÃO PAULO FC / BARUERI X ECP
 26 de fevereiro,

sexta, 19h
 Ginásio José Correa
ECP X OSASCO SÃO CRISTÓVÃO
SAÚDE
 5 de março, sexta, 21h30
 Ginásio Henrique Villaboim
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Antonio Martinez Quintas no Masters Kids

Gustavo Safadi no Circuito Infantojuvenil

João Ogando Monteiro Machado na Copa Yacht Club Paulista
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Diego Laurindo Avancine no Masters de Adultos e Seniors

TÊNIS
TORNEIOS DA FEDERAÇÃO PAULISTA – INFANTIL
Copa Futuro Kids – Academia Slice Tennis
Alphaville/SP
Rodrigo Diez Gomes Correa, vice de simples, 9M
Masters Kids – Hotel Rancho Silvestre
Embu das Artes/SP
Antonio Martinez Quintas, campeão de simples
(O pinheirense terminou 2020 em 2º lugar no ranking
do Estado de São Paulo na categoria 8M)
Copa Yacht Club Paulista – São Paulo/SP
João Ogando Monteiro Machado, campeão de simples,
12MP

Copa Yacht Club – Yacht Club – São Paulo/SP
Francisco Fontes D’Amorim, vice de simples, 14M
Henrique Barros Galhardo, vice de simples 14MP
Copa Futuro Artengo Kids – Hotel Rancho Silvestre/SP
Antonio Martinez Quintas, campeão de simples, 8M
Circuito Infantojuvenil – Clube Venancio Ayres
Itapetininga/SP
Gustavo Safadi Fernandes, campeão de simples, 11M

Nese Open Infantojuvenil – Academia Slice Tennis
Alphaville/SP
Henrique Barros Galhardo, campeão de simples, 14MP
Gabriel Oliveira Jacintho, vice de simples, 14M
Pedro Henrique Sandoval Carvalho, vice de simples, 12M
Masters Infantojuvenil – Academia Slice Tennis
Alphaville/SP
Gustavo Safadi Fernandes, vice de simples, 11M
(O pinheirense terminou 2020 na liderança do ranking
do Estado de São Paulo na categoria 11M)

TORNEIOS DA FEDERAÇÃO PAULISTA
Masters de Adultos e Seniors – Yacht Club Paulista
São Paulo/SP
Diego Laurindo Avancine, campeão de simples, 34MA
Paulo Henrique Forte Curi, vice de simples, na categoria
34MB
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Faça parte da Escolinha

SQUASH
As pinheirenses na segunda edição do Torneio Celebrar

Escolinha
Venha fazer parte da Escolinha de Squash do ECP. A atividade é
oferecida gratuitamente para associados de 7 a 15 anos, em diversos horários. A inscrição deve ser realizada com os técnicos
Gustavo e Fernando, no ginásio da modalidade. Mais informações pelos telefones 3598-9839 e 3598-9889 ou por e-mail:
squashecp@ecp.org.br.

BEACH TENNIS
TORNEIO CELEBRAR
Em dezembro foi realizada a segunda edição do
Torneio Celebrar de Beach Tennis. Liderado pela
professora do Clube Regina Queiroz, o evento teve
sua primeira edição no ano passado, nas areias do
Clube, com cerca de 30 alunas. Com o crescimento
da modalidade, o torneio também cresceu, e em 2020
contou com 64 alunas (o evento é exclusivamente

para mulheres) que celebraram mais um ano de Beach
Tennis. Nessa edição, a academia Sampa Beach Sports
sediou o evento, que começou às 12h e acabou às 22h.
Um dia de festa com direito a bufê, drinks, DJ, sertanejo e muitos sorteios de produtos de marcas parceiras.
Em 2021 estão programadas mais três etapas, além da
tradicional do final do ano. Fiquem de olho: as vagas
são limitadas.
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contratos

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.
– CNPJ 08.615.859/0001-17 – Fornecimento
de equipamentos e implantação do programa
computacional NUTANIX (NX) cumulados com
serviços de suporte e consultoria – valor total
do contrato, R$ 892.305,85 – 01/08/2020 até
30/11/2020.

AQUILA SISTEMA DE CONSERVAÇÃO LTDA. –
CNPJ 01.911.997/0001-02 – Serviços de limpeza
de 19 exaustores e higienização dos sistemas
de exaustão de coifas e motores dos equipamentos instalados das dependências do
Clube – valor total do contrato, R$ 30.000,00 –
03/11/2020 a 30/11/2020.

RGNUTRI ASSESSORIA NUTRICIONAL LTDA.
– CNPJ 01.775.424/0001-70 – Aditivo nº 1 –
Serviços de atendimento nutricional aos
atletas do Clube, compostos de 01 nutricionista
coordenador, 03 nutricionistas e 02 estagiários – valor total do contrato, R$ 120.000,00
– 06/10/2020 até 06/10/2021.

CASTWORK INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ
01.449.275/0001-70 – Aditivo nº 1 – Serviços de
manutenção e suporte técnico ao sítio eletrônico (site) do Clube – valor total do contrato,
R$ 22.248,00 – 29/02/2020 até 28/02/2021.

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 desenvolvimento do projeto e fornecimento de mão de
obra – valor total do contrato, R$ 88.000,00 –
15/06/2020 até 14/08/2020.

A atividade especial animou o fim de ano do associado

Professoras: Vera, Rita, Marília e Cláudia

BATTAGLIA & PEDROSA – ADVOGADOS. – CNPJ
03.372.958/0001-00 – Aditivo nº 3 - Serviços
advocatícios, consultivo e contencioso, de até
45 ações cíveis e administrativas em todas as
fases e instâncias – valor total do contrato,
R$ 83.400,00 – 01/11/2020 até 01/11/2021.
ST TRADUÇÃO SIMULTÂNEA EIRELI – CNPJ
07.446.805/0001-02 – Locação de 261 equipamentos eletrônicos, incluindo serviços de
instalação, montagem e desmontagem de rede
de dados para o evento denominado “Eleição
2020 – Conselho Deliberativo” – valor total
do contrato, R$ 68.800,00 – 31/03/2020 até
09/05/2020.

FITNESS AQUÁTICO
HIDRO NOEL
Em dezembro, respeitando os protocolos sanitários, foi realizada a tradicional aula especial de Natal. Para garantir o distanciamento físico, cada aluno treinou em um quadrado na piscina
e as aulas contaram com no máximo 10 associados. Ao som de
uma trilha especial natalina, com decoração temática e participação da equipe de profissionais, os pinheirenses realizaram
um treino intervalado muito divertido.

SPARING – ESCOLA DE ESPORTES,
ORGANIZAÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.
– CNPJ 13.198.172/0001-63 – Ministração de
aulas de Squash aos associados devidamente
inscritos – valor total do contrato, R$ 64.200,00
– 01/09/2020 até 31/12/2020.
SPIEL EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELI. – CNPJ
08.170.492/0001-75 – Serviços de decoração
natalina das dependências do Clube, com
fornecimento de materiais – valor total do
contrato, R$ 47.000,00 – 16/11/2020 até
13/01/2021.
T2R2 SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. – CNPJ
57.124.307/0001-11 – Serviços de manutenção, configuração, suporte e consultoria
dos sistemas informatizados para o evento
denominado “Eleição 2020 – Conselho
Deliberativo” – valor total do contrato,
R$ 35.207,00 – 20/02/2020 até 01/06/2020.

ST TRADUÇÃO SIMULTÂNEA EIRELI – CNPJ
07.446.805/0001-02 – Locação de 30 notebooks
Core I3 – 4GB, incluindo serviços de instalação,
montagem e desmontagem de rede de dados
para o evento denominado “Eleição 2020 –
Conselho Deliberativo” – valor total do contrato,
R$ 20.830,00 – 22/10/2020 até 09/11/2020.
ESTAF EQUIPAMENTOS SA. – CNPJ
11.184.785/0005-40 – Locação de plataforma
articulada JLG modelo 800AJ a diesel para
serviços de poda de árvore em locais diversos
nas dependências do Clube – valor total do contrato, R$ 8.700,00 – 04/11/2020 até 10/11/2020.
MYA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. – CNPJ
20.337.274/0001-88 – Licença de uso de sistema informatizado de gestão de fila de espera
e reserva de mesas do Restaurante Germânia,
CCR e O Ponto – valor total do contrato,
R$ 8.640,00 – 01/01/2020 até 31/12/2021.
VD PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA. – CNPJ 39.607.591/0001-03 – Serviços
de consultoria independente à área de
Restaurantes – valor total do contrato,
R$ 7.000,00 – 16/11/2020 até 16/11/2021.
MARCO AURÉLIO BERCOVICCI ME. – CNPJ
05.551.314/0001-04 – Fornecimento e instalação de 8 peças de cortinas em tecido tela tipo
blackout na cor branca, medindo 1,52 x 3,30,
sendo 4 para a Sala 3 de Ginástica Wellness e 4
para a Sala 4 de Ginástica Wellness, localizadas
nas dependências do Clube – valor total do contrato, R$ 6.992,00 – 03/11/2020 até 27/03/2020.
HELIO M. GERBAS EVENTOS. – CNPJ
14.327.920/0001-23 – Serviços natalinos
com apresentação artística por meio digital
(live) – valor total do contrato, R$ 4.300,00
– 19/12/2020.
E.S DE OLIVEIRA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS
PARA EVENTOS – CNPJ 10.241.440/0001-94
– Locação de 330 grades de proteção para o
evento “Festejo de Aniversário 121 anos” – valor
total do contrato, R$ 4.000,00 – 01/07/2020 até
30/06/2021.
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QTECK SSMA TREINAMENTOS E
SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. – CNPJ
22.164.410/0001-00 – Ministração de treinamento obrigatório de segurança em instalações
e serviços elétricos – NR10 a 12 colaboradores
vinculados às áreas de Operações e Patrimônio
– valor total do contrato, R$ 3.840,00 – 14 e
15/10/2020.
PEDRAS FARO - EIRELI – CNPJ
28.327.540/0001-01 – Serviços de restauração de pedras e substituição de rejuntes
e argamassa com polimento e impermeabilização de superfície de aproximadamente 25
m² localizada em frente à Sede Social – valor
total do contrato, R$ 2.845,50 – 24/07/2020 até
14/08/2020.
SINHORELLI CONSULTORIA E SERVIÇOS
EIRELI. – CNPJ 33.270.027/0001-53 – Serviços
de avaliação mercadológica do imóvel do
Clube localizado na rua Dom José de Barros,
288/296/298 – valor total do contrato,
R$ 2.600,00 – 01/10/2020 até 16/10/2020.
ANDREA AUGUSTO SCAFF VITOR 30526344881
– CNPJ 37.870.202/0001-02 – Serviços de transmissão ao vivo do evento “Pinheiros Natação”,
realizado no dia 21/11 – valor total do contrato,
R$ 2.400,00 – 16/11/2020.
ROCKETS CONSULTORIA DE MARKETING LTDA.
– CNPJ 37.442.269/0001-38 – Apresentação
artística da banda “Penha Pinheiro e Banda” nos
eventos denominados “Piano’s Bar” conforme
solicitação do Clube – valor total do contrato,
R$ 1.500,00 por apresentação – 02/11/2020 até
31/10/2022.
TECHFLUENT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E
TECNOLOGIA LTDA. – CNPJ 07.176.656/0001-09
– Serviços de produção de episódios de podcast denominado “Pinheiros Inclui”, destinado
a abordar temas referentes à inclusão social e
pessoas com deficiência – valor total do contrato, R$ 1.000,00 – 04/08/2020 a 24/10/2020.
SAC ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO EIRELLI.
– CNPJ 44.032.910/0001-21 – Serviços de atendimento médico especializado em cardiologia e
realização de eletrocardiogramas aos atletas do
Clube – valor total do contrato, R$ 500,00 por
consulta e exame – 16/12/2019 até 16/12/2020.

