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Ainda estamos vivendo sob as incertezas da panQuantas pessoas têm um espaço como esse
demia. Imaginávamos que ela não demoraria tanto para relaxar, se divertir e se refazer? Somos aforpara ser controlada, que nossa vida voltaria ao nor- tunados em ter o Clube para nos acolher, para nos
mal e o cotidiano logo seria restabelecido.
“abraçar”.
Infelizmente, temos ainda um longo caminho
Esse acolhimento não seria possível sem a dea percorrer, com dúvidas para as quais ainda não dicação de tantos anônimos que fazem de tudo
temos todas as respostas.
para garantir que essa ilha de tranquilidade esteja
Essas dúvidas permeiam a vida familiar e profis- sempre disponível para nós, associados.
sional e estão afetando o dia a dia no Clube. Novos
Andando pelo ECP, vemos os jardins, as áreas de
hábitos e comportamentos se incorporaram a esta esporte, a segurança, a limpeza e muito mais. O que
fase que estamos vivendo.
não enxergamos é o trabalho de funcionários que
Todos nós, sem exceção, estamos tentando en- tanto se desdobram para nos oferecer o melhor.
tender como enfrentar os desafios e conviver com o
É a segurança e a tecnologia a nosso dispor que
“novo normal”. E isso se reflete no comportamento
não percebemos, os chefes e nutricionistas que
de todos. As mudanças, principalmente as que nos
não vemos, os veterinários que cuidam da nossa
são impostas de repente, demoram a ser assimila- fauna, os restaurantes e bares sempre prontos e
limpos para nos receber. Enfim, uma multidão de
das e compreendidas.
Aqui no ECP não poderia ser diferente, já que
pessoas que trabalham nos bastidores e são mais
somos um reflexo do que acontece no cotidiano.
do que funcionários. São nossos parceiros ocultos
Por isso, considero muito importante para o que merecem todo o nosso respeito, consideração
bem-estar encarar o Clube como um oásis, como e admiração pelo que fazem por cada um de nós.
uma válvula de escape que permite um refazimento
O Clube faz sua parte. Faça também a sua, perdas energias e da tranquilidade.
cebendo e valorizando todo o conforto que está
sempre à disposição do seu bem-estar.
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NOTÍCIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

Comissão
Permanente
de Processamento
e Julgamento
Utilizando-se deste espaço conferido
às Notícias do Conselho Deliberativo,
afigura-se oportuno traçar aspectos
importantes dos diversos órgãos que
integram a Administração do Clube e
que se encontram alinhados no artigo
20 do Estatuto Social.
Nessa linha, iniciamos as considerações necessárias apresentando os
aspectos fundamentais da Comissão
Permanente de Processamento e
Julgamento, instituída pelo Conselho
Deliberativo em julho de 2017, mas efetivamente eleita em maio de 2018.
A teor do disposto no artigo 3º
do Regimento Interno da Comissão
Permanente de Processamento e
Julgamento, compete às Câmaras:
instruir, processar e julgar os processos em que figure, como envolvido,
pelo menos um (1) dentre Associados
Beneméritos, Honorários, AtletasBeneméritos, Membros do Conselho
Deliberativo, da Diretoria, do
Conselho Fiscal e das Comissões
Permanentes previstas no Estatuto
Social; e, julgar os recursos interpostos pelos associados que se
virem processados e apenados pela

Diretoria com penas de advertência
ou suspensão.
De outro lado na conformidade
de seu artigo 4º, julgar os recursos
interpostos contra as decisões de
suas câmaras e julgar os recursos dos
associados que forem apenados com
eliminação.
Ainda de acordo com o parágrafo
único do mesmo artigo 4º em caso de
deliberação pela exclusão, referida
decisão deverá, de ofício, ser submetida à manifestação final do Conselho
Deliberativo, aguardando esse pronunciamento final para surtir seus efeitos.
A Comissão se constitui de dez
membros, inscritos individualmente
e eleitos pelo Conselho Deliberativo,
sempre na segunda quinzena de maio
dos anos pares.
Na eleição, são declarados eleitos
os dois candidatos mais votados que
sejam bacharéis em direito e conselheiros; três conselheiros mais
votados, independentemente de sua
formação profissional; e, na sequência,
os outros cinco candidatos mais
votados, independentemente de
serem conselheiros e de sua formação

profissional. A comissão é composta
por duas Câmaras de Processamento
e Julgamento, representadas por seus
presidentes e constituídas por cinco
(5) membros. Os feitos de competência da Comissão Permanente de
Processamento e Julgamento serão
dirigidos e julgados por: um relator,
sorteado dentre seus membros e
que não tenha participado do julgamento anterior; um revisor, sendo o
seguinte ao relator em ordem decrescente de antiguidade como associado
e que não tenha participado do julgamento anterior; como vogais, todos os
membros que participaram do julgamento anterior; como vogais, seguida
a ordem de antiguidade idêntica à
do revisor, tantos membros que não
tenham participado do julgamento
anterior, quantos se fizerem necessários à complementação dos seguintes
quóruns: sete (7) membros para julgar
os recursos interpostos contra as
decisões de suas câmaras; nove (9)
membros para julgar os recursos dos
associados que forem apenados com
eliminação; nove (9) membros para as
demais matérias residuais.

Em caso de impedimento ou suspeição de qualquer dos membros, o
membro seguinte na ordem comporá
a comissão.
Não atingido o quórum mínimo previsto nas alíneas do inciso IV, retro, o
presidente da Comissão Permanente
de Processamento e Julgamento
oficiará o presidente do Conselho
Deliberativo para nomear, entre os
membros do Colegiado, os conselheiros em número necessário para a
respectiva complementação.
Os feitos de competência das
câmaras serão dirigidos e julgados por
turma de, no mínimo, três (3) de seus
membros, que serão designados: um
relator, sorteado dentre seus membros;
um revisor, sendo o seguinte ao relator
em ordem decrescente de antiguidade
como associado; como vogais, todos
os demais membros, seguida a ordem
de antiguidade idêntica à do revisor.
Em caso de impedimento ou
suspeição de qualquer dos membros, o membro seguinte comporá a
turma julgadora.
Depois de realizadas todas as diligências, são tomados, em primeiro

lugar, os votos do relator e do revisor;
em seguida, os votos dos demais julgadores em ordem de antiguidade.
As decisões são tomadas por
maioria simples.
Ordinariamente, a comissão e as
câmaras se reúnem uma vez por mês
e, extraordinariamente, sempre que
houver necessidade.
As sessões de instrução e julgamento são públicas, podendo a parte
ou seu representante exercer, após a
exposição do caso pelo relator e antes
de seu voto, o direito de defesa por
meio de sustentação oral pelo prazo
de quinze minutos.
Por decisão fundamentada, tanto a
comissão como suas câmaras poderão
tornar secreta a sessão.
A supervisão da Secretaria da
Comissão cabe à Secretaria do
Conselho Deliberativo.
Atualmente fazem parte da
comissão, com mandato até maio de
2022, os seguintes associados:
Antonio Alberto Foschini (presidente),
José Roberto Opice Blum (vice-presidente): Ana Lucia Freitas Schmitt Corrêa
(secretária); Paulo Roberto Antunes,

Patrizia Tommasini de Souza Coelho,
Marília Conter David Pinheiro de Souza,
Ruy Cardozo de Mello Tucunduva
Sobrinho, Neusa Maria Bastos
Fernandes dos Santos, Alexandre
Fonseca de Mello e Renato Augusto
Oller de Moura Braga (membros).
A 1ª Câmara de Processamento e
Julgamento está assim constituída:
Ana Lúcia Freitas Schmitt Corrêa
(presidente), Ruy Cardozo de Mello
Tucunduva Sobrinho (secretário), Paulo
Roberto Antunes, José Roberto Opice
Blum e Patrizia Tommasini de Souza
Coelho (membros).
Já a 2ª Câmara de Processamento
e Julgamento é composta pelos
seguintes associados: Antonio Alberto
Foschini (presidente), Marília Conter,
David Pinheiro de Souza (secretária),
Neusa Maria Bastos Fernandes dos
Santos, Alexandre Fonseca de Mello
e Renato Augusto Oller de Moura Braga
(membros).

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo
é o resultado de suas ações

Inspirado neste pensamento, peço licença para dizer ao Corpo Associativo que, na Reunião do último
dia 22 de fevereiro de 2021, considerado o Princípio
do Colegiado, o Conselho Deliberativo, proferiu decisões, tendo como norte, apenas e tão somente o
interesse da Família Pinheirense que é - e sempre
será - a destinatária final de suas Resoluções e que
expressam merecida confiança.
Nesse trilho, autorizou a Diretoria a adotar as
providências necessárias a seu cargo, visando à
modernização dos elevadores situados, respectivamente, nos prédios do CCR e da Sede Social, tendo
em vista que, conforme Parecer Técnico da Comissão Permanente de Obras, já não mais servem, com
eficiência, às associadas e aos associados que
deles se utilizam.
Eis, com enorme sensibilidade e cônscio de
suas responsabilidades, o Conselho Deliberativo,
decidindo em prol da melhoria da acessibilidade
das associadas e associados, com segurança e
sem óbices, às diversas dependências que ornamentam e fazem de nosso Clube um oásis dentre
de São Paulo.
Ainda e na mesma Reunião, a Casa Maior de
Representação, à luz dos objetivos e razões apresentados, autorizou a Diretoria a utilizar recursos
do fundo de investimento para execução de uma
obra fundamental, qual seja a reforma do sanitário
infantil, localizado no parquinho, tão utilizado pelas
crianças que representam o futuro de nossa pujante
Instituição, sendo desnecessário acentuar-se a
importância de tal obra, bastando, para assim se
concluir, considerar os fins a que se destina.

Mas não é só. Respeitados a questão ambiental e o denso valor de nosso patrimônio arbóreo,
objeto de oportunos debates, o Conselho Deliberativo autorizou a Diretoria a executar, removendo a
atual existente, nova escada interna na Lanchonete
Alameda, local dos mais aprazíveis de nosso Clube,
sendo que o custo decorrente será suportado,
apenas com a verba oriunda do patrocínio existente
nas imediações e destinada, sem contrapartida ao
Complexo de Areias, portanto sem nenhuma oneração dos recursos financeiros que compõem o fundo
de investimento.
De igual modo e lastreado nas adequações já
antes delineadas no Plano Diretor de Desenvolvimento, o Conselho Deliberativo autorizou a Diretoria a adotar as medidas correlatas cabíveis, objetivando transferir as dependências que, em conjunto
atualmente ocupa com o Conselho Fiscal, localizadas no segundo andar do Centro Poliesportivo,
liberando-as, como consequência, para o aumento
das instalações do Fitness, sobremodo utilizadas
pelo Corpo Associativo.
Assim, ao mesmo tempo em que permite seja
observada a vocação estritamente esportiva que
inspirou a construção do CCR, possibilita seja completada a destinação do prédio onde hoje se situa
o complexo administrativo da Entidade que, em
tempo próximo, contará, ao lado da Diretoria, com
os demais Órgãos que completam a estrutura institucional de nosso glorioso Esporte Clube Pinheiros.
Sem se descurar da importância em que seja
sempre reduzido o consumo de energia elétrica, medida importante, também, no campo

socioambiental, o Conselho Deliberativo autorizou
a Diretoria a executar os trabalhos necessários para
nova iluminação das quadras de tênis e demais instalações correlatas no local, aquelas valendo-se de
lâmpadas que, comprovadamente, são mais econômicas e estas com equipamentos de última geração,
ficando esclarecido que os custos orçados serão
praticamente recompostos, em razão da redução
dos gastos mensais despendidos pelo Clube ao
longo dos anos, a tal título.
O Conselho Deliberativo, de igual modo, autorizou a Diretoria a celebrar contrato de concessão
de uso do espaço hoje ocupado por casa bancária
que presta serviços na sede social do clube que,
indo para o piso superior, permitirá seja o local
destinado à concessão de serviços de alimentação, trazendo ao Corpo Associativo mais um
importante local para a necessária confraternização da Família Pinheirense, estreitando, ainda
mais, os laços da convivência humana imprescindíveis nos dias atuais e nos do futuro que se
nos apresenta.
E, concluindo, pelas mesmas razões de sociabilidade e familiaridade, o Conselho Deliberativo
autorizou a Diretoria a executar as obras necessárias para criação da “Praça Boulevard”,
no perímetro em que se encontra nossa Sede
Social, local de beleza que a todos encanta,
transferindo as instalações hoje existentes e
que servem para o cultivo de plantas, para local
mais adequado, localizado atrás do Restaurante
do Ponto e liberando espaço importante para o
Corpo Associativo.

Estas, em breve síntese, as decisões que o Conselho Deliberativo, no exercício pleno de sua competência, houve por bem adotar, por isso que, retomando
as palavras com as quais iniciei estas singelas considerações, ele é o que é, fruto de suas ações, todas
voltadas à realização do bem comum e do interesse
social, valores que há mais de setenta e cinco anos
emolduram sua relevante atuação, sempre voltada
ao engrandecimento do nosso Esporte Clube Pinheiros, Instituição perene e que se constitui em modelo
sócio esportivo cultural e esportivo da Nação.
***
História é a preservação dos momentos marcantes da Humanidade. Nesse sentido é obrigatório
para que permaneça - e sempre - na memória de
todos, lembrar-se do Dia Internacional da Mulher,
instituído pelas Nações Unidas e comemorado todo
dia oito de março, como homenagem ao princípio
da igualdade, defendido por aquelas que, com a
coragem – virtude maior sem a qual todas as demais
tornam-se desimportantes - diante da opressão e
injustificada discriminação, entoaram o mais lindo
canto que encanta, representativo da dignidade humana: o da liberdade e o da justiça social, sob cujas
asas - sempre abertas - haveremos de lutar para a
construção de uma sociedade harmônica e fraterna.
Nas Senhoras Pinheirenses, as homenagens
àquelas que sabem e nos ensinam a cultivar o princípio segundo o qual as ideias, envoltas em amor e
generosidade, é que governam o mundo.
Com meus respeitos,

José Manssur
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No mês em que se comemora
o Dia Mundial da Água, conheça os cuidados
com esse recurso dentro do ECP.
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Desde a elaboração do roteiro
até a atuação, descubra dez
produções escritas, dirigidas
e interpretadas por mulheres.

O Centro Pró-Memória completa
30 anos e segue preservando,
divulgando e homenageando
a trajetória pinheirense.

Araras, papagaios e jabutis são
alguns dos animais que há anos
fazem a alegria e despertam a
consciência ambiental da criançada.
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ECP conquista certificado de
qualidade da FIFA para o Campo
de Futebol A, que se tornou um
dos mais modernos do Brasil.

Em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, o Clube
montou uma programação repleta
de atividades gratuitas.

No mês de decisão no
NBB (Novo Basquete
Brasil), jovem equipe pinheirense
entra em quadra de olho nos playoffs

FOTO: RICARDO BUFOLIN

Conheça dez
produções
escritas, dirigidas
e interpretadas
por mulheres

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Revista EC Pinheiros selecionou séries e
filmes que contam com o talento e o olhar de mulheres, desde a elaboração do roteiro até
a atuação. Os temas escolhidos também abordam questões atuais, como o feminismo, a
equidade de gênero e a desconstrução de estereótipos.

fotos: divulgação
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Reportagens exclusivas, entrevistas inspiradoras e muito mais
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SÉRIES
A vida e a história de Madam C. J. Walker

ver trailer ↗

especial

I May Destroy You
direção Michaela Coel
roteiro Michaela Coel
produção Michaela Coel
com Michaela Coel e Weruche Opia

A história de Arabella Essiedu, escritora e influenciadora de redes sociais que tenta reconstruir a
vida após um estupro, foi escrita, protagonizada,
dirigida e produzida por Michaela Coel. E mais
que isso: a série é autobiográfica. Nos 12
episódios, a criadora narra a violência que ela
própria sofreu, assim como seus reflexos no dia a
dia e o processo de cura.
ver trailer ↗

disponível na hbo

Pequenos incêndios por toda parte
direção DeMane Davis e Kasi Lemmons
roteiro Nicole Jefferson Asher
com Octavia Spencer, Tiffany Haddish e Carmen Ejogo
Adaptação do livro On her ground, de A’lelia Bundles

direção Lynn Shelton e Nzingha Stewart
roteiro Celeste Ng, Liz Tigelaar e Rosa Handelman
produção Reese Witherspoon, Kerry Washington
e Celeste Ng
com Reese Witherspoon e Kerry Washington
Adaptação do livro Pequenos incêndios por toda
parte (Intrínseca), de Celeste Ng

Baseada em fatos reais, essa série conta a
trajetória de vida e de empreendedorismo de
Sarah Breedlove, a primeira mulher negra dos
Estados Unidos a se tornar milionária, no início
dos anos 1900.

Essa série foi produzida e protagonizada por duas
mulheres: Reese Witherspoon e Kerry Washington.
Juntas, elas contam as histórias da cidade de
Shaker Heights, lugar que beira a perfeição,
durante a década de 1990.

disponível na netflix

ver trailer ↗

disponível no amazon prime video

Valéria

Fleabag
direção Phoebe Waller-Bridge
roteiro Phoebe Waller-Bridge
com Phoebe Waller-Bridge, Olivia Colman
e Sian Clifford

direção Inma Torrente Nely Reguera
roteiro María López Castaño
com Diana Gómez, Paula Malia, Silma López
e Teresa Riott
Adaptação da saga literária de Elísabet Benavent

Criada, escrita e estrelada por Phoebe
Waller-Bridge, a série acompanha uma mulher
de 33 anos que enfrenta dificuldades em seus
relacionamentos amorosos e familiares. São
abordados temas como sexualidade, luto,
feminismo e depressão com o cuidado necessário e sem perder o humor.
ver trailer ↗
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disponível no amazon prime video

A começar pelo nome feminino, essa série conta
com o trabalho criativo de diversas mulheres,
desde o roteiro até a atuação. Ao sair das páginas
da novela de Elísabet Benavent, a produção
chegou às telas do streaming pelas mãos de duas
diretoras, Inma Torrente e Nely Reguera.
ver trailer ↗

disponível na netflix
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Adoráveis mulheres (2020)

especial

Como nossos pais (2017)
direção Laís Bodanzky
roteiro Laís Bodanzky
com Maria Ribeiro e Clarisse Abujamra

O filme conta a inspiradora trajetória de Rosa,
interpretada por Maria Ribeiro, rumo à sua transformação e autoconsciência. Aos 38 anos, a
protagonista vê sua vida marcada por conflitos
pessoais e geracionais e precisa cuidar de várias
áreas da vida ao mesmo tempo: ser mãe de duas
filhas pré-adolescentes, manter sua carreira e ter
um bom relacionamento com o marido.
ver trailer ↗

disponível na netflix e no telecine

Que horas ela volta? (2015)
direção Greta Gerwig
roteiro Greta Gerwig
com Saoirse Roman, Eliza Scanlen, Emma Watson
e Florence Pugh
Adaptação do livro Mulherzinhas, de Louisa May
Alcott

direção Anna Muylaert
roteiro Anna Muylaert
com Regina Casé e Camila Márdila

Regina Casé interpreta Val, uma pernambucana
que se mudou para São Paulo para trabalhar
como babá e dar uma vida melhor para a filha,
Jéssica. O filme fala sobre a relação entre a
patroa e a empregada, evidenciando a desigualdade social no Brasil. Quando a filha de Val vai
morar com a mãe, ela descumpre diversas regras
não ditas.

Escrita e dirigida por Greta Gerwig, essa
adaptação do livro clássico Mulherzinhas, de
Louisa May Alcott, conta a história das irmãs
March. Com personalidades completamente diferentes, elas se unem para enfrentar os desafios
da época, como a sociedade patriarcal, as dificuldades no casamento e a frustração profissional.
ver trailer ↗

disponível no youtube para alugar ou comprar

ver trailer ↗

Um dia com Jerusa (2014)

As virgens suicidas (1999)
direção Sofia Coppola
roteiro Sofia Coppola
com Kirsten Dunst, Hanna Hall, Chelse Swain
e Leslie Hayman
Adaptação do livro As virgens suicidas, de Jeffrey
Eugenides

direção Viviane Ferreira
roteiro Viviane Ferreira
produção Viviane Ferreira
com Débora Marçal e Léa Garcia
Exibido na 43ª Mostra Internacional de Cinema,
esse filme conta com direção, elenco e produção
de mulheres. Na história, a sensitiva Silvia, pesquisadora de mercado, enfrenta o desemprego
enquanto aguarda o resultado de um concurso
público. Já a graciosa Jerusa, uma senhora de 77
anos, é testemunha do que acontece no Bixiga,
bairro repleto de memórias. No dia do aniversário
da septuagenária, elas se encontram.

Quando Sofia Coppola decide adaptar o romance
de Jeffrey Eugenides para o cinema, as irmãs
Lisbon ganham vida na interpretação de jovens
atrizes de sucesso, como Kirsten Dunst e Hanna
R. Hall. Na década de 1970, uma atmosfera de
mistério gira em torno das garotas, que são
criadas em volta do conservadorismo dos pais.
ver trailer ↗

disponível no telecine
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A HISTÓRIA
BEM GUARDADA

Centro Pró-Memória Hans Nobiling completa
30 anos e segue preservando, divulgando e
homenageando a trajetória do Clube, de São
Paulo e do Brasil

especial
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No dia 23 de março, o
Centro Pró-Memória
completará três décadas
de exposições, atividades
e intervenções.

30.000
FOTOGRAFIAS

520

DEPOIMENTOS
Inaugurado em 1991, o museu pinheirense nasceu com a missão de
recuperar, preservar e divulgar os mais
diversos momentos do Clube.
Reunindo fotografias, troféus, publicações, peças de vestuário, documentos
textuais e entrevistas de associados,
atletas e funcionários com museologia
moderna, o CPM se tornou referência
em documentação esportiva no País,
já tendo conquistado a certificação
ISO 9001 e recebido honrarias como o
prêmio Memória do Esporte Olímpico.
Para que as “engrenagens” da
memória funcionem e a história seja
divulgada, uma equipe de museologia
cuida, nos bastidores, da pesquisa,
organização e conservação dos itens.

Hoje, o museu conta com mais de
40 mil itens no acervo e oferece aos
visitantes uma viagem ao passado,
relembrando marcos históricos como
a compra do terreno atual na Chácara
Itaim, a construção dos cochos no
rio Pinheiros para a Natação, a inauguração da primeira piscina (1933) e
a conquista das primeiras medalhas
olímpicas, entre outros momentos
importantes do maior clube poliesportivo da América Latina.
O acervo fica à disposição não só
para visitação mas também para pesquisadores (e consultas on-line), já que as
peças mostram, também, a relação do
Clube com a cidade, o esporte nacional
e a colônia alemã.

FOTOs:
CENTRO PRÓ-MEMÓRIA e ricardo bufolin

foto da capa:
REiNALDO VIEIRA ORTLIEB
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1.879

DOCUMENTOS

1.003
MÍDIAS
3.371

PUBLICAÇÕES

4.273

CENTRO
PRÓ-MEMÓRIA
EM NÚMEROS
LINHA
DO
TEMPO
→ Confira a história do
Centro Pró-Memória
ano a ano.

PEÇAS

1970

Inauguração do Museu Hans Nobiling,
na antiga Casa de Barcos, sob a
direção e orientação dos associados
Mário Graco Ribas e Alceu Maynard
de Araújo.

especial
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VISITA
GUIADA
Desde 2020, o Centro Pró-Memória
fica dividido em três espaços do
Clube. No Conjunto Desportivo, onde
ficou instalado por 29 anos, estão a
reserva técnica e a área climatizada
para os itens que precisam de cuidados
especiais. No Centro Administrativo
(CA), funcionam o administrativo e o
atendimento à pesquisa. Já a exposição
de longa duração ganhou uma nova
sala na Sede Social, inaugurada em
agosto do ano passado, marcando mais
um capítulo na história do museu.
O novo espaço, de 126 m², está
localizado no térreo da Sede Social

e foi projetado para que os visitantes
tenham uma experiência completa e
conheçam um recorte da história geral
do Clube. Com a fachada de vidro, os
itens ficam à mostra e o acervo ganhou
mais visibilidade, funcionando como
um cartão de visitas.
Para a inauguração, foi montada
uma exposição com peças originais,
linha do tempo, diversas instalações interativas (temporariamente
desativadas devido à pandemia) e aplicativos que possibilitam ao visitante
aprofundar conteúdos e apreciar as
peças antigas.

O Centro Pró-Memória no Conjunto Desportivo (CD), onde permaneceu por 29 anos, até 2020

1989

1991

Criação da Comissão Pró-Memória,
grupo encarregado de realizar a recuperação e preservação da história do
Clube após a desativação do Museu
Hans Nobiling.

30 anos de museu
Inauguração do Centro Pró-Memória
Hans Nobiling no 1º andar do Conjunto
Desportivo, presidido por Francisco
Lotufo Filho.

especial
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A nova sala do Centro Pró-Memória, dedicada a exposições de longa duração, fica na Sede Social

1997

2003

O acervo do museu pinheirense
entra na era tecnológica e passa a
ser informatizado.

Implantação do sistema de controle
climático do arquivo, o que representa uma grande conquista para a
preservação dos itens contra a ação
do tempo.
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TRÊS
MOMENTOS
Relembre três exposições marcantes que fizeram
sucesso entre os associados e se destacaram na história
do museu pinheirense. Todas envolveram os visitantes
com instalações interativas e atividades paralelas, além
de oferecer aos associados a oportunidade de contribuir
com fotos de seus arquivos pessoais.
①

PINHEIROS 3D,
UMA VIAGEM ÓTICA
Realizada de 8.05 a 15.06 de 2008
Na Galeria de Arte da Sede Social
O Centro Pró-Memória utilizou uma
tecnologia especial para mostrar aos
associados um curioso e fascinante
capítulo da fotografia brasileira: as
imagens tridimensionais (estereoscópicas) do fotógrafo amador Max
Engelhardt, um dos primeiros presidentes
do então Sport Club Germania. As fotos
mostraram barcos no rio Pinheiros, competições, a Pista de Atletismo, a Casa de
Barcos e cenas esportivas.

A exposição contou, também,
com a exibição de um filme em 3D
e o apoio de imagens estereoscópicas de Marcos Muzi, com um
pequeno ensaio sobre o cotidiano do
Clube. O ambiente expositivo apresentou uma variedade de visores,
explorando diferentes técnicas dessa
modalidade de fotografia. Foram apresentadas, ainda, três imagens aéreas
da região, tiradas em diferentes
décadas, em que foi possível observar
o desenvolvimento da cidade de São
Paulo às margens do rio Pinheiros.

2011

2012

Realização do 1º Seminário
Internacional Memória e Esporte,
quando o Centro Pró-Memória passa a
integrar a Rede Memória do Esporte.

Conquista do prêmio Caso de Sucesso,
promovido pela Confederação
Brasileira de Clubes.
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③

ESPORTE CLUBE
CRIANÇA (2012)
Na alameda do Jardim de Infância Tia Lucy
Para a montagem dessa exposição, o
Centro Pró-Memória convidou os associados a resgatarem, em seus arquivos
pessoais, fotos que representassem
a infância vivida no Clube. As fotos
mostravam a diversidade de instalações lúdicas do ECP, que divertiram

e emocionaram crianças de diversas
gerações na alameda da Escolinha.
Foi construída uma “casinha” com
projeções de recordações do tempo
de criança e brincadeiras de trava-línguas. Fora da casa, houve instalações
com cantigas infantis e fotos comparativas de atletas quando crianças e nos
dias atuais.

②

RIO PINHEIROS,
NAS CURVAS DA
MEMÓRIA
Realizada de 17.09 a 13.10 de 2010
Na Galeria de Artes da Sede Social
O rio Pinheiros foi o tema dessa
exposição, que buscou olhar para
os rios paulistanos a partir da convivência, da poesia e do lazer, bem como
propor uma reflexão sobre a relação da
humanidade com os rios. A montagem
contou com painéis fotográficos,
vídeos e até um aquário com peixes
de água doce, além de atividades

paralelas, como a exibição do filme
Sobre rios e córregos (direção de Camilo
Tavares) e a “Expedição Fotográfica ao
Rio Pinheiros”.
O passeio foi realizado em parceria
com a ONG Vitae Civilis e organizado
em três grupos de 20 associados. Cada
equipe fotografou um trecho do rio
Pinheiros, partindo da Usina de Traição
e reunindo, ao final da atividade, imagens de toda a extensão do rio, do
Complexo do Cebolão até a Represa
Billings. Uma foto tirada por cada participante foi impressa e incluída no
painel final da exposição.

2013

Conquista do prêmio Memória do
Esporte Olímpico, patrocinado
pelo IBRAM.

2016

Primeira certificação ISO 9001 conquistada pelo Centro Pró-Memória.

especial
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MUSEU POR
TODA PARTE
O Centro Pró-Memória, muitas vezes, vai
além dos três espaços onde faz morada
no Clube, e a história ganha exposições
nas alamedas, nos muros internos da
rua Angelina Maffei Vita e em eventos
especiais. Isso sem falar, é claro, das
obras de arte a céu aberto, como os
bustos na alameda da Sede Social, as
pinturas, o marco relembrando onde
passava o rio Pinheiros, entre outras
relíquias. Porta afora, há os painéis
externos na avenida Faria Lima, que,
atualmente, apresentam uma seleção

de fotos de momentos que marcaram a
história da cidade de São Paulo.
Com a tecnologia cada vez mais
atuante no universo pinheirense, é
possível até mesmo “visitar” o Centro
Pró-Memória sem sair de casa, pela
tela do computador, celular ou
tablet. No site do Clube, todo o acervo
está disponível para consulta ↗. É só
clicar em “Consulta on-line” para
ter acesso às fotografias, peças de
premiação, objetos esportivos, documentos e publicações.

O Centro Pró-Memória além das fronteiras pinheirenses: a exposição nos muros da Faria Lima.

2017

2018

Ampliação da área administrativa
e reserva técnica no 1º andar do
Centro Esportivo.

O Plano Museológico do Centro PróMemória é elaborado pela museóloga
Marilúcia Bottallo, constituindo importante ferramenta de planejamento
estratégico e fazendo a adequação à
legislação específica de museus.

A HISTÓRIA BEM GUARDADA
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SENTA QUE LÁ
VEM HISTÓRIA
Quem visita o Centro Pró-Memória
no presente talvez não saiba que, no
passado, o espaço de história do Clube
era o Museu Hans Nobiling. Inaugurado
em 1970, ficava na antiga Casa de
Barcos e contava com a direção e
orientação dos associados Mário Graco
Ribas e Alceu Maynard de Araújo. Essa
primeira iniciativa de trabalho museológico foi desativada após nove anos com
a demolição do prédio, e o acervo ficou
encaixotado até a década de 1990.
Quando foi criada a Comissão PróMemória, presidida por Francisco
Lotufo Filho, em 1989, o grupo ficou
encarregado de reiniciar a recuperação e preservação da história
do Clube. A ideia era preparar a

comemoração do aniversário de 100
anos do ECP, por isso os integrantes
gravaram depoimentos de associados
para o projeto Museu Oral, que hoje
conta com 500 entrevistas em áudio,
vídeo e texto.
Após anos de trabalho e organização dos itens museológicos, foi
fundado o Centro Pró-Memória Hans
Nobiling, no 1º andar do Conjunto
Desportivo, em 23 de março de 1991,
na gestão do presidente Antônio de
Alcântara Machado Rudge. Com salas
de exposição, arquivo e administração,
nascia o segundo espaço de memória
pinheirense, onde foram relembrados
grandes acontecimentos e fatos marcantes da história do Clube.

Centro
Pró-Memória
Hans Nobiling

TÉRREO DA SEDE SOCIAL
Exposição de longa duração.

1º ANDAR DO CONJUNTO DESPORTIVO (CD)
Reserva técnica e arquivos da
área climatizada.

2º ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CA)
Administrativo e atendimento
a pesquisa.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
3598-9716 ou ecpcme@ecp.org.br

Vitrine do antigo Museu Hans Nobiling em 1970

2019

2020

Com o projeto Nossas Aves, realizado
em parceria com o setor de Meio
Ambiente, o Centro Pró-Memória
reafirma seu alinhamento com
questões ambientais que vinham se
manifestando em projetos anteriores,
como as expedições fotográficas
“Caminhos do Mar”, “Caminhos das
águas” e “Expedição ao Rio Pinheiros”.

Transferência da exposição
de longa duração para a Sede
Social, após 29 anos instalada no
ConjuntoDesportivo. Na foto, o
Presidente da Diretoria, Ivan Castaldi
Filho, e a Presidente do Centro PróMemória Hans Nobiling, Dulce Arena
Avancini, prestigiando o evento de
inauguração da nova sala.
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CAMINHO
DAS ÁGUAS

Antes do uso nas piscinas,
o recurso passa por um longo tratamento. O processo é automatizado,
feito por bombas dosadoras que
injetam hipoclorito de sódio ou sal
para garantir a higienização. Já o
tratador de água realiza, a cada
intervalo de duas horas, uma coleta
nas piscinas para avaliar pH, cloro e
temperatura. Além disso, um engenheiro sanitarista valida os resultados
e indica intervenções no tratamento.

A IMPORTÂNCIA
DO POÇO

No mês em que se
comemora o Dia Mundial
da Água, saiba como esse
recurso é utilizado no ECP

O Dia Mundial da Água, celebrado
em 22 de março, foi criado pela
Organização das Nações Unidas
(ONU), em 1992, para ampliar o debate
sobre o recurso natural e destacar sua
importância. E água é o que não pode
faltar no Clube, que conta com um
Parque Aquático, alamedas, jardins e
até um lago ornamental.
Seja para manter a higiene da
infraestrutura, fazer o regadio dos jardins ou encher as piscinas, o ECP conta
com três fontes do recurso natural: a
Sabesp, os poços tubulares e a estação
de tratamento de água de reúso.

ÁGUA
RENASCENTE
Inaugurada em 2019, a estação de
tratamento de água cinza recupera
o líquido proveniente de chuveiros e
torneiras dos vestiários e banheiros do
Conjunto Desportivo. São utilizados,
anualmente, 1.938 m³ das chamadas
“águas cinzas” para regadio dos jardins
e lavagem de alamedas, após um
rigoroso processo de despoluição.
Instalada na alameda lateral do
Campo de Futebol A, a estação é uma
maneira inteligente de conservar
o recurso, garantindo que as
gerações futuras tenham acesso a
água. O local é compacto e não gera
ruído nem odores.

GOTA A GOTA
A água nobre proveniente da Sabesp
chega às 11 piscinas do Clube e ao lago
ornamental. São 98.155 m³ utilizados
anualmente para abastecer os locais
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de recreação dos pinheirenses e de
treino dos esportistas da Natação,
Polo Aquático, Saltos Ornamentais
e Hidroginástica.
Os cinco poços tubulares ativos
fornecem, anualmente, um total de
55.507 m³ de água nobre. São gerenciados por uma empresa especializada
que monitora a qualidade do recurso,
garantindo sua potabilidade, e faz a
manutenção dos equipamentos. Parte
do líquido dos poços é utilizada nos
bebedouros, enquanto outra parte vai
para as piscinas.
O Clube conta com uma autorização de uso dos recursos hídricos
emitida pelo DAEE (Departamento
Autônomo de Água e Esgotos), por
tempo determinado e com volume de
água controlado. Para garantir a qualidade, são analisados mensalmente
parâmetros como pH, cor e cloro, entre
outros elementos.

Dia Legal
de Páscoa
MUNDO DE ÁGUA

NAS ALTURAS

Saiba quanto do recurso natural
é utilizado para encher cada
piscina pinheirense.

Com 25 metros de altura e capacidade para armazenar 30 m³ de água,
o elevado é um dos símbolos da
arquitetura pinheirense. A função
do reservatório é fazer a pressurização da rede de abastecimento
e distribuir o líquido, por meio de
um anel hidráulico, em PEAD (poli
etileno de alta intensidade), para
todos os prédios do Clube. A caixa
d’água já conta mais de 50 anos
de existência e, em 2016, passou
por uma grande reforma, para
continuar atendendo as condições
de segurança e durabilidade.

Piscinas externas
Olímpica: 3.650 m³
Prainha: 765 m³
Polo Aquático: 1.044 m³
Infantil: 777,60 m³
Suspensa: 121,90 m³

Piscinas do Conjunto
Desportivo
Infantil: 132 m³
Infantil: 154 m³
Olímpica: 3.125 m³

fotos: RICARDO BUFOLIN

Piscina de Hidroginástica
189 m³

Sauna Feminina
34,11 m³

Sauna Masculina
24,45 m³

Total
10.017,06 m³

Jogo
de caça
aos ovos
 27 de março

Sábado
 10 às 15h
Este ano, a atividade em comemoração
à Páscoa contará com um jogo de caça
aos ovos. Para chegar ao fim da brincadeira, os pequenos pinheirenses vão
precisar seguir as pistas espalhadas
em pontos estratégicos do Clube e
ficar ligadinhos nas dicas que o Coelho
da Páscoa vai deixar em cada lugar.
Os jogadores vão precisar passar
pela Alameda das Araras para receber
o cartão de ativação do jogo. Depois,
deverão seguir as pistas para concluir
cada etapa. Aqueles que decifrarem
a última dica vão cruzar a linha
de chegada para receber um delicioso prêmio.
Participem dessa atividade divertida
para a família toda.
ilustração: polar.ltda
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O universo infantil contado com diversão, aprendizado e imaginação
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Um
passeio
no

Mini
Zoo

Araras, papagaios e
jabutis são alguns
dos animais que
há anos fazem a
alegria e despertam
a consciência
ambiental da
criançada do Clube

Com quase 170 mil m² e 80 mil m² de área verde,
o ECP recebe diariamente associados, atletas e
funcionários. Mas só um grupo pode se orgulhar
de morar nesse espaço: os animais do Mini
Zoo. Araras, papagaios, periquitos, calopsitas
e jabutis estão há décadas no Clube e marcam
presença no álbum da família pinheirense há
várias gerações.

FOTOS: Ricardo Bufolin

Os bichos já faziam a alegria das
crianças quando o Clube ainda se
chamava Germania. Onde hoje é a
Piscina Lanchonete, havia um espaço
destinado à criação de animais
como cotias, antas, coelhos e até um
pequeno veado. Alguns registros do
surgimento do Mini Zoo pinheirense
datam da década de 1930.
Atualmente vivem no ECP quatorze
araras: uma arara-vermelha, uma
arara-azul, cinco araras-canindé e
sete araras híbridas; dois papagaios,
um ecletus e um verdadeiro; duas
cacatuas-de-goffin; seis periquitos-australianos; quinze calopsitas e
dezesseis jabutis, sendo dois jabutis-tinga e quatorze jabutis-piranga.
Para cuidar dessa turminha, o Clube
conta com quatorze espaços, devidamente adaptados para atender as
necessidades dos animais, e dois
tratadorestreinados, sendo um para
o período da manhã e outro para o
da tarde.
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A alimentação é cuidadosamente
selecionada, nutricionalmente
balanceada, de acordo com cada
espécie. No caso das aves, são servidos ração comercial encontrada
no mercado para aves e um complemento diário de frutas, legumes
e verduras. A ração é oferecida no
período da manhã e as frutas, na hora
do almoço. Todo o resto alimentar
é retirado à tarde, evitando, assim,
processos fermentativos e o aparecimento de roedores no local.

A

Os jabutis também recebem
atenção especial. As duas espécies
que existem no Clube são marcadas
através de sistema eletrônico (microchip) e/ou por anilhas numeradas.
São animais onívoros, por isso se alimentam de praticamente qualquer
substância orgânica.
Os alimentos dos jabutis são
servidos em uma bandeja de aço
inox projetada para que todos
tenham acesso e não subam na
comida. O mesmo processo que é feito
com as aves também é realizado com
eles: as sobras são retiradas no final
da tarde.
Além dos tratadores, que oferecem
aos animais todos os cuidados diários, da alimentação à limpeza, um
veterinário também supervisiona
as operações.

família
e
d
n
a
gr
Vencendo as barreiras da diferença de
espécies, Azulão (arara-azul macho)
e Belinha (arara-canindé fêmea)
formaram uma linda família que
teve início no ano do centenário do
Clube (1999), com a chegada de seus
primeiros filhotes. Ninguém esperava
a formação do casal, que dividia o
mesmo espaço, já que a reprodução
desses animais em cativeiro é considerada rara – de acordo com a literatura
científica, esse é um sinal de que
estavam bem adaptados ao ambiente.
A família cresceu, e hoje Bagunça,
Bagunceiro, Morcegão, Leco, Neco,
Bullo e Pit, única fêmea entre os
irmãos, são fruto desse encontro.
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O Clube também tem um
“vovô” entre as aves, o Pêpe, um
papagaio-verdadeiro (Amazona
aestiva). De acordo com registros
pinheirenses, o morador já está aqui
há mais de 80 anos. Por ser um senhor,
precisa de cuidados como controle
de temperatura e alimentação balanceada, por isso nãopode ser visitado
pelos pinheirenses. A manutenção
adequada é justamente o segredo para
a longevidade desses animas criados
em cativeiro: quando tudo está em harmonia, eles vivem muitos anos.
As aves pinheirenses habitam um
viveiro com espaço suficiente para a
movimentação das araras, além de
áreas de abrigo e lonas laterais, que
são esticadas à noite para protegê-las
do vento. Além disso, o viveiro está

estrategicamente localizado em meio
a uma grande área verde e arborizada,
ideal para os pássaros. O Clube ainda
reforça que contemplar e conversar
com as aves é um exercício benéfico
para as duas partes, pois elas adoram
interagir. Vale ressaltar, no entanto,
que os visitantes devem respeitar as
placas que pedem para “não alimentar
os animais” e comunicar à segurança
sempre que virem algo fora do normal,
como um jabuti de ponta-cabeça.

Você sabia?
① O nascimento dos primeiros filhotes
de araras aconteceu nos dias 2 e 3
de novembro de 1999, e de lá para
cá o Clube já soma sete araras
híbridas. Outra curiosidade é que
animais híbridos são estéreis.

② Em 2020, o Clube passou um

período fechado devido à pandemia.
Por isso o Mini Zoo recebeu atenção
especial. Além dos cuidados de
sempre, as rotinas de alimentação
e limpeza e o carinho oferecido às
aves foram reforçados, uma vez que
os animais também sentem falta do
contato humano.
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Cultura de paz
no Jardim
de Infância
Tia Lucy

“

A generosidade – o amor – é o
fundamento de toda socialização porque abre um espaço
para o outro ser aceito como ele
é. E para, a partir daí, podermos
desfrutar da sua companhia na
criação do mundo comum, que é
o social.

Perpetuar a paz no Jardim de Infância Tia Lucy deve significar:
•

•

•

•

Respeitar a vida e a dignidade de
cada criança, família, professor/
professora e funcionários(as), sem
discriminar nem prejudicar;
Repelir a violência em todas as suas
formas: física, verbal, psicológica
e social;
Compartilhar tempo e recursos
materiais, cultivando a generosidade, a fim de acabar com a
exclusão e a injustiça;
Defender a liberdade de expressão e
a diversidade cultural, privilegiando

•

•

sempre a escuta e o diálogo, sem
ceder ao fanatismo, à maledicência
e ao rechaço ao próximo;
Promover um consumo responsável
e um modelo de desenvolvimento
que leve em conta a importância de
todas as formas de vida e o equilíbrio
dos recursos naturais do planeta;
Contribuir com o desenvolvimento
da comunidade do Jardim de
Infância, propiciando a plena participação de todos e criando novas
formas de solidariedade.

”

Humberto Maturana

Este é o desafio: construir na escola
do Clube uma cultura de paz. Trabalhar
na educação, na construção solidária
de uma comunidade na qual o respeito se traduza na vida de cada um e
haja espaço para a pluralidade. Tudo
para que a vida possa ser vivida sem
violência e com harmonia. Sendo pensante e comprometido, mesmo um
pequeno grupo pode mudar o mundo.

Pilares para
a construção
de uma cultura de paz
Ser generoso
Respeitar a vida
Rejeitar a violência
Ouvir para compreender
Preservar o planeta
Redescobrir a solidariedade
O Jardim de Infância conta com A SUA participação e está à disposição
para discutir ideias que possam contribuir com essa proposta.

LUZ,
CAMÊRA,
AÇÃO

Clube cria uma série
de vídeos com bastidores
do dia a dia e dicas de
saúde e bem-estar

A comunicação pinheirense
continua se transformando para
acompanhar os avanços tecnológicos e atender melhor os
associados. Para trazer mais
agilidade e aproximar cada vez
mais os pinheirenses da rotina do
ECP, está sendo produzida uma
série de programas que mostram
as melhorias na infraestrutura,
os cuidados com a saúde e o
bem-estar de associados, atletas
e funcionários e os bastidores de
diversas áreas.
Quem acompanha as redes
oficiais do Clube ou é inscrito no
canal do YouTube já viu programas
como Bom dia, presidente e Gestão
ECP, que apresentam informações
sobre as atividades e os serviços
oferecidos pelo Clube.
Mais novidades estão chegando à telinha. As próximas
atrações a entrar no ar são DAS

em ação, com iniciativas sociais
realizadas para funcionários e instituições sociais, e O Pinheiros,
que trará notícias sobre obras
aprovadas, iniciadas e realizadas, sejam de melhorias ou
de manutenção.
Fique atento e aproveite para
se inscrever nos canais oficiais
do Clube.

panorama
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Os associados conectados com os fatos do Clube
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VERNISSAGE
ECP
A Galeria de Artes, localizada
na Sede Social, dará ainda mais
visibilidade às exposições

foto: ricardo bufolin

A

Sede Social já pode ser considerada
o espaço oficial das artes no ECP.
Depois de receber a sala de exposição
permanente do Centro Pró-Memória
(o local já tem a Biblioteca e o Piano’s Bar), o
prédio conta com uma Galeria de Artes completamente reformada.
Com 357 m², o espaço ganhou um hall multifuncional, com projeto luminotécnico que
valorizará ainda mais as obras expostas. O piso,
que foi nivelado, é de granito para garantir
a acessibilidade e a segurança dos visitantes.
O novo forro também contribui para a contemplação das peças artísticas, criando uma área
“clean” para instalação dos quadros, e o novo
mobiliário foi feito sob medida, garantindo um
espaço mais aconchegante.
Um piano também foi instalado no local para
que os dias de estreia das mostras sejam ainda
mais especiais.

net vírtua

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

NA COMBINAÇÃO COM PLANO CELULAR E/OU PACOTE DE TV

A BANDA LÍDER NA SUA CASA
Oferta válida até 28/02/2021, na contratação do serviço anunciado NET Vírtua 240 Mbps exclusivamente na combinação com um plano Claro Móvel a partir do Plano
Controle e/ou pacote de TV a partir do Plano Fácil HD. Combinação do Vírtua 240 Mbps com Claro Móvel e TV a partir de R$ 169,99 / mês. Oferta sujeita à análise
de crédito, permanência mínima de 12 meses, pagamento em débito automático e fatura digital. O cancelamento de um ou mais serviços pode acarretar em multa
proporcional e perda de benefícios atribuídos à oferta. A rede da Claro pode ser híbrida, sendo composta por cabo coaxial 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 vigente da Anatel. O sinal do modem Wi-Fi pode sofrer
limitações de acordo com obstáculos internos que dificultam a propagação do sinal e distância do equipamento ao ponto de acesso à internet. Consulte
disponibilidade técnica e cobertura dos serviços na sua região, características, restrições no Regulamento da oferta e demais condições para aquisição dos
serviços, inclusive individualmente, em https://www.claro.com.br/internet/banda-larga ou ligue para 105. * Banda larga líder em clientes cadastrados na
ultravelocidade. Fonte: Relatório Anatel/ Julho 2020 (Anatel.gov.br/dados). *Melhor banda larga no ranking geral segundo levantamento do site Melhor Plano, em
parceria com o Minha Conexão, publicado de 12/01/2021 https://melhorplano.net/

SKATE
NA
PISTA

panorama
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fotos: DIVULGAçãO

48

O espaço pinheirense
dedicado às manobras
ficará ainda mais
adequado e seguro

Uma das grandes expectativas dos Jogos de
Tóquio de 2021 é pela estreia do Skate como
modalidade olímpica. O momento deve trazer
ainda mais visibilidade para o esporte, e,
pensando em atender às novas demandas e
gerações de skatistas, o Clube está realizando
uma ampla reforma na Pista de Skate.
O desenho e o traçado foram reformulados,
com unificação das duas alas (que tinham 365,83
m²), e o espaço passou a ter um total de 706,85 m²
para as manobras.
O material utilizado é o concreto armado, com
granilite na superfície, tudo da mais alta tecnologia. A Pista de Skate contará com Bowl, que
é como uma piscina para manobras, e área de

Street, com obstáculos como corrimãos e rampas.
Haverá, ainda, uma “mini ramp”, ideal para iniciantes. A borda e a profundidade também serão
aprimoradas na obra, garantindo um espaço
moderno para alunos iniciantes, intermediários
e avançados.
O projeto é assinado por uma empresa especialista na área, que já realizou trabalhos no Parque
do Chuvisco e no Parque da Juventude, e o investimento foi de R$ 700 mil reais.
Com um espaço novinho para treinar, ainda
mais adequado para aulas, os associados vão
aumentar as chances de participar de competições nacionais e, quem sabe, dos Jogos, e o ECP,
de ter sua estreia olímpica na modalidade.
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panorama

M O D ERNIDAD E EM CAMPO
Clube conquista certificado
de qualidade da FIFA
para o Campo de Futebol
A, que se tornou um dos
mais modernos do Brasil

O

Campo de Futebol A recebeu
a certificação FIFA Quality
Pro, o mais alto grau de
qualidade profissional para
um campo de grama artificial. O projeto
e os estudos tiveram início em
dezembro de 2019 e contaram com
o apoio de profissionais de diversas
áreas do ECP e de associados.
Após uma série de testes técnicos,
o local foi homologado no site da
Federação Internacional no dia 12 de
fevereiro deste ano. Essa é uma conquista para o Clube, que passou a ter um
dos quatro espaços certificados do País.
O campo conta com 2.500 m² de
grama sintética, muito semelhante à
natural, de um material chamado MRTX
Legacy 35. A tecnologia, importada da
Finlândia, que segue os padrões internacionais, levou cinco meses para
ser instalada.

Entre as diversas vantagens do
novo material estão o alto índice de
absorção de impacto, que diminui o
risco de lesão nos jogadores, a baixa
absorção de calor, que garante o
conforto térmico, e o sistema de drenagem, que possibilita partidas logo
após chuvas.
O custo de manutenção é muito
reduzido, e o material permite,
também, a demarcação das linhas de
maneira mais precisa. Com a substituição, passou a ser possível realizar
mais partidas durante o ano todo, já
que não é necessário fazer manutenções a cada temporada. Com as
mudanças, já foram abertas seis novas
turmas em diversos horários para
atender associados que estavam na fila
de espera.
foto: RICARDO BUFOLIN

FIFA QUALITY PRO
A Federação Internacional de Futebol
analisa os melhores campos de grama
natural dos estádios europeus para
desenvolver os parâmetros de certificação de gramados sintéticos. A ideia
é que o campo sintético seja o mais
parecido possível com o de grama
natural, aliando o bom desempenho
das partidas em gramados naturais
à baixa necessidade de manutenção
dos artificiais.
Os testes para obtenção do certificado são divididos em duas etapas:
a do laboratório, para análise de
amostras do material, e a avaliação
in loco. Quique de bola, rolagem,
tração e rotação da chuteira, planeza
do campo, entre outros itens, são as
provas realizadas para conceder o
selo de qualidade. A testagem é feita
por laboratórios da FIFA credenciados
no mundo todo, que garantem a autenticidade dos campos.

POR DENTRO DO CAMPO
A estrutura Shockpad de 25 mm de altura foi a primeira a ser colocada,
embaixo da grama, garantindo mais conforto aos jogadores durante as
partidas e a alta absorção de impacto. Por cima dessa camada, vem
a PU-Backing e depois o Saltex BioFlex, mineral revestido que cria as
melhores condições e garante a segurança dos praticantes da modalidade. Cobrindo tudo, vem o gramado Saltex MRTX Legacy 35, material
totalmente reciclável. A duração do MRTX Legacy 35 é de, em média,
oito anos.
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Projeto de Inclusão
Pinheiros

BIKE ART

RECEITA

 13 de março

★ Jéssica Pereira
 21 de março
Domingo
 15h
 Mídias sociais do ECP (YouTube,
Instagram – IGTV e Facebook)

Sábado
 10 às 16h
 Pergolado do Espaço
Gastronômico Alameda
Atividade em parceria com a ONG
Nosso Olhar, com venda de chocolates
por um empreendedor com síndrome
de Down.

AULA DE ZUMBA
COM A VIVI
 13 de março

Sábado
 11 às 12h
 Salão de Festas

Dona da Cafeteria Bellatucci,
Jéssica Pereira é uma das primeiras
empreendedoras com síndrome de
Down do Brasil. Ela vai preparar uma
receita especialmente para as redes
sociais pinheirenses.

CINEMA

agenda
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ONDE NASCE
A ESPERANÇA
 21 de março

Inscrições: 1º a 12 de março, pelo e-mail
zumbacomvivi@ecp.org.br.
Vagas limitadas.

EXPOSIÇÃO
CROMOSSOMO 21
 16 a 23 de março
 Alameda Principal

Exposição de fotos e frases dos participantes do PIP.

Domingo
 16h30
 Auditório do CCR
Calvin Campbell, um ex-jogador de
beisebol que teve sua carreira interrompida por uma série de problemas
pessoais, se vê em um estado de
depressão. Tudo muda, porém, quando
ele conhece Produce, um jovem com
síndrome de Down que trabalha no
mercado da região e ajuda Calvin a
voltar a ter vontade de viver.

PODCAST
INCLUSÃO PINHEIROS

Foto: Nathan Anderson/Unsplash

 23 de março

No dia 21 de março, é celebrado o Dia Internacional da
Síndrome de Down, e, de 13 a 23, o Clube promoverá ações
para conscientização e visibilidade social da data

WEBINAR
MINHA VIDA, NOSSAS
CONQUISTAS
★ Breno Viola
 18 de março
Quinta
 19h
 No canal do ECP no YouTube
Breno Viola é o primeiro judoca faixa-preta com síndrome de Down das
Américas e ator do filme Colegas.

Terça
 12h
Primeiro triatleta brasileiro com
síndrome de Down, Lucas Vasconcelos
contará sua trajetória com mediação
da Clarissa Meyer.

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

Um guia com a programação cultural e social pinheirense

Vivi, uma das participantes do PIP,
apresentará toda sua habilidade na
dança, em parceria com um professor
de Zumba.
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da mulher

8 – 13 de março
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Clube preparou
uma programação repleta de atividades gratuitas de autoconhecimento,
entretenimento, lazer, bem-estar e saúde, além de lives com profissionais
especializados nos assuntos mais comentados do momento

AULA ABERTA DE YOGA
 8 e 10 de março

Segunda e quarta
 8h15, 9h30 e 10h45
 Rooftop do Espaço Gastronômico
Alameda
As aulas, ministradas pelos professores do ECP, mostrarão os benefícios
da prática de Yoga para o corpo e
a mente.
Capacidade: 20 pessoas
Inscrições pelo Portal de Serviços de 1º a 9
de março.

MEDITAÇÃO
★ Alessandra Giordano
 9, 11 e 12 de março
Terça, quinta e sexta
 7h, 8h15 e 9h30
 Rooftop do Espaço Gastronômico
Alameda
A prática da meditação é um dos
caminhos para diminuir a ansiedade e
aumentar o relaxamento. No encontro,
a especialista Alessandra Giordano
explicará o que é meditação e como
meditar. Serão meditações guiadas
para manter a calma e o foco, para realização de projetos de vida, para saúde,
prosperidade e felicidade.
Alessandra Giordano: neuropsicóloga,
filósofa, psicoterapeuta, mestre em
ciências das religiões, especialista em
arteterapia e psicodrama. Doutora em
psicologia pela PUC-SP. Meditadora há
30 anos.
Capacidade: 20 pessoas
Inscrições: 1º a 11 de março

rodas de conversa

Semana

agenda

BELEZA SEM QUÍMICA
★ Renata Albuquerque
 9 de março
Terça
 20h
 Salão de Festas
Um bate-papo com a terapeuta ayurvédica Renata Albuquerque, que vai
dividir com as convidadas técnicas
usadas para manter a pele e os cabelos
saudáveis e sempre jovens, sem a utilização de procedimentos estéticos.
Capacidade: 30 pessoas
Inscrições pelo Portal de Serviços de 1º a 9
de março.

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
AYURVEDA
★ Natalia Yudenitsch
 11 de março
Quinta
 20h
 Salão de Festas
A terapeuta ayurvédica Natalia
Yudenitsch apresentará os benefícios
dessa terapia por meio da alimentação
para mulheres em diferentes fases da
vida. Será possível, entre outras coisas,
aprender sobre a combinação correta
de nutrientes para manter o equilíbrio
entre a mente e o corpo.
Capacidade: 30 pessoas
Inscrições pelo Portal de Serviços de 1º a 11
de março.
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MARKETING DIGITAL:
TRANSFORMANDO CONTATO
EM RIQUEZA
★ Raquel Rodrigues
 8 de março
Segunda
 19h
 YouTube do Clube (youtube.com/
user/ClubePinheiros)

sextaterapia

agenda

MULHERES QUE INSPIRAM:
TRANSFORMAR PARA VIVER
MELHOR
★ Adriana Foz
 10 de março
Quarta
 19h
 YouTube do Clube
A convidada será Adriana Foz, um
exemplo de superação e transformação de vida: após sofrer um
acidente vascular cerebral (AVC) aos 32
anos, ela reuniu forças para sobreviver
e dar a volta por cima. Conheça essa
história emocionante e inspiradora.

HAPPY HOUR SÓ PARA
MULHERES
Show Grandes Divas com Bia
Morais
 12 de março

Sexta
 18 às 21h30
 Restaurante Germania
É hora de deixar de lado a correria da
semana e se encontrar com as amigas
para bater um bom papo e se divertir.
Haverá um cardápio de petiscos e
bebidas bem ao estilo happy hour,
além de boa música ao vivo, com a
cantora Bia Morais interpretando os
sucessos de cantoras internacionais. O primeiro drink é por conta
do Clube.

A especialista e mentora em networking e negócios Raquel Rodrigues
ajudará o público a conhecer melhor as
redes sociais e dará dicas de técnicas
e ferramentas para aproveitar o
potencial de vendas, a vida profissional
e o marketing pessoal, do Instagram
ao LinkedIn.
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exposição

Grandes Mulheres
 8 a 14 de março

Segunda a domingo
 Alameda das Palmeiras
A exposição apresentará frases de
grandes mulheres que fizeram e
fazem a diferença no mundo.

Leia algumas:

Mesas de seis lugares (não poderão ser compartilhadas por grupos diferentes).
Vendas on-line no Portal de Serviços.
Associada: R$ 35
Convidada de associada: R$ 45

show de
encerramento

bate-papo virtual
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SEMANA DA MULHER
★ Penha Pinheiro e Banda
 13 de março
Sábado
 11h30
 Deck da Piscina
Para encerrar a Semana da Mulher, o
ECP oferece um show especial. Com
muito talento, a cantora Penha Pinheiro
trará um repertório de grandes
cantoras da música popular brasileira.

“Tenho um otimismo realista,
porque a condição humana é
falha. Todos nós somos atores
nesse palco que é o mundo.”

Fernanda Montenegro, nome artístico
de Arlette Pinheiro da Silva Torres.
Considerada uma das melhores
atrizes, é frequentemente reverenciada
como a grande dama do cinema e da
dramaturgia do Brasil. Foi a primeira
latino-americana e a única brasileira
indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

fotos: divulgação

“Fracassar é parte crucial
“A distância mais curta entre
do sucesso. Toda vez que
dois pontos pode ser a linha
você fracassa e se recupera,
reta, mas é nos caminhos
exercita a perseverança que é
curvos que se encontram as
a chave da vida. Sua força está melhores coisas da vida.”
na habilidade de se recompor.”

Michelle Obama é uma advogada e
escritora norte-americana. É a esposa
do 44º presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, e a 46ª primeira-dama
dos Estados Unidos, sendo a primeira
afrodescendente a ocupar o posto.

Lygia Fagundes Telles começou a
escrever ainda jovem para jornais, e em
1963 recebeu um prêmio Jabuti por seu
segundo romance. Em 2001, alcançou
o auge da carreira: venceu o Prêmio
Camões. Quinze anos mais tarde,
Lygia foi a primeira mulher brasileira
indicada ao Nobel de Literatura.
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 19 de março

BIOGRAFIA, DRAMA/EUA/2020/2H12/14 ANOS
DIREÇÃO: DAVID FINCHER
COM GARY OLDMAN, AMANDA SEYFRIED E LILY COLLINS

Entre os 1930 e 1940 em Hollywood, o
roteirista Herman J. Mankiewicz tem
uma vida tumultuada, com problemas
com álcool e conflitos com magnatas
da indústria cinematográfica. Tudo
piora quando ele se desentende
com Orson Welles, em uma disputa
pelos direitos sobre a maior obra do
cineasta: Cidadão Kane.

“O filme Mank pode ser considerado um ‘docudrama’.
Principalmente porque tem
origem na fusão entre duas
modalidades opostas de
cinema. De um lado, a ficção
e, de outro, a análise fria e
objetiva da realidade. Sabemos
que, para conquistar o
interesse e o envolvimento do
público, em qualquer história, é
preciso construir a trama sobre
um conflito real. Ou seja, um
confronto verdadeiro, ‘de carne
e osso’. Nesse caso tudo se
complica porque o protagonista,
que podemos chamar também
de ‘personagem-título’, do

filme é Herman Mankiewicz, o
profissional que foi produtor
de Cidadão Kane. Esse filme,
universalmente considerado
uma das mais importantes
produções cinematográficas
da história, foi assinado por
Orson Welles no final dos anos
1940. No entanto, somente
agora, várias décadas depois,
surge um personagem real para
disputar justamente a autoria
de seu roteiro. Ou seja, a
função do principal responsável
pela criação do enredo. O personagem é interpretado por
Gary Oldman nesse filme
dirigido por David Fincher.”
Texto de Luciano Ramos, crítico
de cinema e doutor em cinema
pela Unicamp

FOTO: divulgação

Confira a programação completa de cinema no site da revista

Vêm dos mares as duas sugestões de pratos do
mês de março. Camarão à húngara e ceviche
deixarão os associados na dúvida

Ceviche
tradicional
Para se despedir do verão,
o chef Edivaldo trouxe da
culinária peruana o ceviche
tradicional. A deliciosa
pescada amarela é
marinada com cebola roxa,
coentro fresco, pimenta
biquinho e leite de coco
e leva como acompanhamento banana-da-terra.
Onde encontrar
Restaurante do CCR

Quando
Março

Preço
R$ 39,90

FOTOS: HENRIQUE PERÓN

Sexta
 20h
 Auditório do CCR

P R AT

Mank

•

C I N E C L U B E
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Camarão
à húngara
Camarões temperados
com páprica e preparados
com azeite e creme de leite.
Essa é a aposta da cozinheira líder Gi Soares para
março. O prato levemente
picante será servido com
batatas cozidas e arroz.
Onde encontrar
Ponto

Quando
Março

Preço
R$ 69
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LITERATURA
Os eventos de leitura e
escrita de março já têm
data marcada.

CLUBE
DE LEITURA
 20 de março

MÚSICA

Sábado
 14h
 Plataforma: Zoom

Comece o ano com muita
música. Confira os dias e
horários dos ensaios e participe.

BANDA
DE JAZZ
 Quarta
 20h30
 Piano’s Bar

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 contrabaixo. Se você toca um
desses instrumentos, tem
boa leitura de partituras e
acordes e sabe improvisar,
faça o teste para integrar
a banda.

EXPOSIÇÃO ON-LINE

ARTE PINHEIROS
E ALEGRIA
 A partir de 15 de março
 No site do Clube

CORAL
 Quarta
 20h30
 Sala de

Carteado
e Sala de
Conferências

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

Mais informações: administracaocultural@ecp.org.br

Esse romance apocalíptico foi publicado na
década de 1980, mas permanece mais atual do
que nunca. A narrativa se passa em um futuro não
determinado em que os personagens enfrentam
diversos problemas, como falta d’água, calor
insuportável e meio ambiente ameaçado, em
uma distopia que convida os leitores a decifrarem de novas maneiras situações do mundo
real e atual. O autor, Loyola Brandão, é membro
da Academia Brasileira de Letras e recebeu os
prêmios Machado de Assis e Juca Pato.

FOTOs: divulgação

Arte Pinheiros e Alegria abre
uma série de exposições
virtuais que serão realizadas
mensalmente no site do
Clube. O projeto apresentará, aos poucos, as obras
que compõem o acervo
do ECP.
Nessa primeira edição,
serão apresentados 20
trabalhos. Metade deles
retrata o Clube em diversos
cantinhos e momentos, e a
outra metade retrata a alegria através de obras com
cores vibrantes. Algumas
dessas obras são assinadas
por associados, outras,
por artistas conhecidos
ou anônimos.
As exposições virtuais
chegam para despertar
sensações, incomodar positivamente quem as visita e
criar expectativa para a próxima exposição.

Compartilhe sua leitura e experiência e ainda
conheça outros pontos de vista da obra.

GRUPO DE
ESCRITORES
 27 de março

Sábado
 14h
 Plataforma: Zoom
O grupo se reunirá virtualmente para leitura e análise de
seus contos baseados em temas predeterminados. Para
esse encontro, o tema será “Pilha”, e os participantes devem
desenvolver textos a partir desse mote.
Os associados interessados em participar das atividades devem enviar
um e-mail para administracaocultural@ecp.org.br.
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CURSOS CULTURAIS

O ECP oferece cursos de
idiomas, artes, música e danças.
Veja a grade de 2021 e agende
uma aula experimental
IDIOMAS

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

ESPANHOL

MÚSICA

FRANCÊS

TECLADO

★ Fabio Graziano, Ana Paula
e Jacy Brasil

★ Vivian Aguiar

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.

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.

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.

★ 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.

ITALIANO
★ Centro Cultural Brasil Itália
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.

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.

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.
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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.

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

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

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.

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

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.

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

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

A partir de 4 anos
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

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.

CURSOS DE BALÉ

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
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VETERANOS

Conheça as atividades criadas
especialmente para os veteranos

Encontro de Ritmos

Caminhada

Chá da Tarde

 Quinta
 10h30 às 11h30
 Plataforma: Zoom

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

Movimente-se
 Terça
 10h30 às 11h30
 Salão de Festas Infantil

 9 de março

Terça
 18 às 19h30
 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 na Central de Atendimento ou pelo
Portal de Serviços.
O PRÓXIMO CHÁ DA TARDE SERÁ REALIZADO NO DIA
19 DE ABRIL.

Inscrições de 1º a 9 de março, pelo e-mail
encontroderitmos@ecp.org.br
Atividade gratuita e sujeita a lotação.
O PRÓXIMO ENCONTRO DE RITMOS SERÁ REALIZADO
NO DIA 14 DE ABRIL.

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

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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MÊS DE
DECISÃO
NO NBB

Jovem equipe
pinheirense entra
em quadra de
olho nos playoffs

A FASE CLASSIFICATÓRIA
DA 13ª EDIÇÃO DO MAIOR
CAMPEONATO DO BASQUETE
BRASILEIRO ESTÁ CHEGANDO
AO FIM. Depois de os 16 clubes que

JOGOS EM MARÇO
PATO BASQUETE X ECP
 11 de março, quinta, 14h

disputam a temporada 2020/2021 do
Novo Basquete Brasil (NBB) se enfrentarem em dois turnos, está na hora de
conhecer os times que avançam para a
próxima etapa.
Segundo o sistema de disputa do
NBB, os 12 primeiros colocados da fase
de classificação estarão nos playoffs
e disputarão as oitavas, quartas, semi
e final. Lutando por uma das vagas,
a equipe do ECP terá cinco jogos em
março e o último da fase classificatória
em abril. Veja a tabela.

FLAMENGO X ECP
 14 de março, domingo, 19h

NO ECP

NO ECP

ECP X VIPTECH CMB
 16 de março, terça, 14h
NO ECP

CERRADO BASQUETE X PINHEIROS
 27 de março, sábado, 19h
 Gin. Antônio Prado Jr.
MINAS X ECP
 29 de março, segunda, 20h
 Gin. Antônio Prado Jr.

JOGO EM ABRIL
ECP X PAULISTANO
 6 de abril, terça, 17h
 Gin. Antônio Prado Jr.

Os associados e atletas do Clube pelo mundo

FOTOS: divulgação/ecp

esporte
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SEGURANÇA
EM CAMPO
Com protocolo rígido
de saúde e adesão de
85% das famílias, o
Futebol Menor retornou
às atividades

EM FEVEREIRO, AS AULAS
E OS TREINOS DO FUTEBOL
MENOR RETORNAM PARA
980 PINHEIRENSES DE 6 A 17
ANOS. Com adesão média de 85%
das famílias e diversos protocolos
de segurança sanitária, as turmas
do Futebol Base, Futebol Feminino,
Treinamento de Goleiros e Seleções do
Clube conseguiram entrar em campo.
“Apesar de ainda estarmos em um
momento delicado da pandemia, verificamos, em relatos de centenas de
famílias, a necessidade de retomar uma
rotina de exercícios físicos e convívio
social, gerando, assim, a sociabilização,
a interação, o companheirismo, o movimento corporal, o estímulo ao esporte
e a retomada de hábitos saudáveis de
vida. E pudemos comprovar isso com
os sorrisos e manifestações de alegria
dos praticantes”, relata o coordenador
da modalidade, Carlos Pereira.
As atividades estão sendo realizadas com o uso obrigatório de
máscaras de proteção e redução
do tempo de treino para criação

de intervalos de higienização dos
materiais. Além disso, não há compartilhamento de coletes, camisetas e
garrafas d’água, entre outras medidas.
Os treinos e as aulas foram planejados para priorizar, na maior parte do
tempo, exercícios individuais e com
distanciamento social, e as atividades
são divididas em pequenos grupos, evitando a aglomeração e o excesso de
contato entre os praticantes.
Com a abertura do novo Campo de
Futebol A, também foi possível abrir
mais seis turmas do Futebol Base,
atendendo mais 180 associados e praticamente zerando as listas de espera
da seção.
“Aguardamos ansiosos a rápida
evolução das vacinas e o avanço dos
protocolos esportivos para retomarmos o tão esperado Campeonato
Interno. Assim vamos atingir mais 820
associados, podendo, enfim, voltar a
atender as 1.700 crianças inscritas na
modalidade”, finaliza Carlos.
FOTOs: ricardo bufolin/Divulgação
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Turma infantil

Família Fatio

KARATÊ
Em família
O dojo pinheirense é um dos lugares onde a família pode se
encontrar fora de casa. Tem sido assim com a família Fatio há
três anos. Aos cinco anos de idade, em 2011, Rafael Fatio foi
o primeiro associado da família a praticar o Karatê. Depois, os
irmãos João Pedro, aos trezes anos, e Malu, aos quatro, também
ingressaram na modalidade. Há cerca de três anos, a dinâmica familiar foi surpreendida e transformada quando os pais
Mathias e Pollyanna resolveram fazer uma aula experimental, se
identificaram com o esporte e não pararam mais. Atualmente
os cinco pinheirenses treinam juntos três vezes por semana, e,
além da prática no dojo, o esporte tem auxiliado no diálogo e na
união entre pais e filhos.

Turma juvenil

Adulto

TAEKWONDO
Pratique
As aulas oferecidas no Clube são dinâmicas e misturam diversas
técnicas, como chute, soco e defesa pessoal, e os praticantes
adquirem condicionamento físico e desenvolvem boas noções
de defesa pessoal. Os professores respeitam as diversas aptidões dos alunos, observando a faixa etária e condição física de
cada um. A programação de aulas continua presencial, respeitando as regras de higiene e de distanciamento social. O local
de treinamento (dojo) fica no Centro Desportivo, 3º andar, sala 2.
Faça uma aula experimental.

O caminho dos pés e das mãos
Essa arte marcial coreana praticada há séculos se
tornou esporte olímpico oficialmente em 2000 e cresce
a cada dia. O ECP também contribui para o crescimento
da modalidade. No Clube as aulas são ministradas pelo
mestre Alex, praticante de arte há quase 30 anos, que
emprega diferentes estratégias, específicas para cada
de aluno, focando no tempo de aprendizagem e objetivos individuais. Assim, oferece aos praticantes uma ampla gama de benefícios, como o bem-estar, as técnicas
de autodefesa e a melhora do condicionamento físico,

da concentração e da capacidade motora. As aulas são
fundamentadas nos princípios básicos do Taekwondo:
cortesia, integridade, perseverança, domínio sobre si e
espírito indomável. É um esporte que pode ser praticado por pessoas de diversas idades, desde aquelas
que querem apenas melhorar sua qualidade de vida
até quem sonha em ser atleta olímpico. Os principais
objetivos são vencer desafios pessoais e aprender a se
desenvolver em outras áreas da vida social, através da
ética de sua prática.
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Luiz Felipe Ferraz Sandoval, Pedro Henrique Ferraz Sandoval e Victor Paiva

Maria Helena Cerqueira Lima Sodré

Os associados em treinamento funcional

Dariusz Robert Czarcinski

Rodrigo Meo das Dores

TÊNIS
Infantil - Torneios nacionais
17ª Circuito Paulista
1ª etapa – Centro de Treinamento Kirmayr – Serra
Negra/SP
Pedro Henrique Ferraz Sandoval, campeão de duplas,
12 anos
17ª Circuito Paulista
2ª etapa – Tênis Clube de Santos – Santos/SP
Pedro Henrique Ferraz Sandoval, campeão de simples,
12 anos
Maria Helena Cerqueira Lima Sodre, campeã de simples,
18 anos

17ª Circuito Paulista de Tênis
3ª etapa – Slice Tennis Academia – São Paulo/SP
Luiz Felipe Ferraz Sandoval, campeão de simples, 16M
Pedro Henrique Ferraz Sandoval, campeão de simples,
12M

FITNESS
AQUÁTICO

17ª Circuito Paulista
4ª etapa – São Bernardo do Campo/SP
Maria Helena Cerqueira Lima Sodre, vice de simples,
18F
Torneios da Federação Paulista de Tênis
Nese Summer Open de Classes 2021
Academia Slice Tennis – Alphaville/SP
Rodrigo de Meo Dores, campeão de simples, 4M1
Adulto - Torneios Federação Paulista de Tênis
Nese Summer Open de Classes 2021
Academia Slice Tennis – Alphaville/SP
Dariusz Robert Czarcinski, campeão de simples, 5M1

Aqua Functional Training
O treinamento funcional já provou que veio para ficar e
hoje é uma das atividades mais praticadas em academias, parques e clubes. O número de adeptos cresce
dia a dia e as possibilidades dessa atividade são
inúmeras. Imagine unir os diversos benef ícios desse
método tão eficiente em um ambiente seguro e ao
mesmo tempo desafiador como a água? É exatamente
essa a proposta do Aqua Functional Training, aula
funcional em superf ície instável. Se no solo o trabalho

de estabilidade e equilíbrio é muito explorado, na
piscina isso acontece mais ainda. Agora os alunos que
estão inscritos no Fitness Aquático poderão participar
desse treinamento. Se você ainda não está inscrito,
agende seu horário e venha fazer um treino.
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NOVA MODELAGEM ANÁLISE E APRENDIZADO
LTDA.-EPP. – CNPJ 06.120.403/0001-50 – Aditivo
nº 4 – Ministrar treinamentos e acompanhamento
aos atletas da modalidade Tênis Competitivo, na
Categoria Infantojuvenil – valor total do contrato,
R$ 453.594,12 – 02/01/2021 até 30/06/2021.

SELAR SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS
LTDA.-ME – CNPJ 13.171.577/0001-08 – Aditivo nº
2 – Serviços de assessoria de imprensa e apoio à
comunicação para geração de conteúdo – valor
total do contrato, R$ 54.384,00 – 12/11/2020 até
11/11/2021.

HIDROFITNESS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS NA ÁREA ESPORTIVA LTDA. – CNPJ
01.801.821/0001-90 – Aditivo nº 5 – Ministrar
aulas de hidroginástica aos associados – valor
total do contrato, R$ 179.352,00 – 02/01/2021
até 31/12/2021.

LI VENTURA CONDOCIONAMENTO FÍSICO –
EIRELI – CNPJ 32.639.719/0001-63 – Aditivo nº
2 – Ministrar aulas de Educação Física para os
associados inscritos no Centro de Aprendizagem
Desportivo – valor total do contrato, R$ 47.713,60
– 04/02/2021 até 18/12/2021.

M. B. FUSO VOLTARELLI – CNPJ
34.261.775/0001-32 – Aditivo nº 1 – Serviço
de treinamento e desenvolvimento mental/
emocional aos atletas, através de profissional de psicologia – valor total do contrato,
R$ 162.000,00 – 01/12/2020 até 01/12/2021.

FÁBIO U GRAZIANO ENSINO – CNPJ
21.522.555/0001-73 – Ministrar aulas de Francês
aos associados – valor total do contrato,
R$ 46.326,60 – 01/02/2021 até 30/11/2021.

OPVS CONSULTORES ASSOCIADOS E PROJETOS
EM TI LTDA. – CNPJ 11.880.826/0001-09 – Aditivo
nº 1 – Serviços de consultoria, suporte e atendimento personalizado sob demanda referente
ao software Fluig – valor total do contrato,
R$ 135,06/hora – 30/01/2021 até 31/12/2021.
VIVIAN AGUIAR HESPANHOL BORGMANN
25937097823 – CNPJ 17.317.788/0001-67 –
Ministrar aulas de Musicalização, Teclado e Piano
para os associados – valor total do contrato,
R$ 106.394,40 – 02/02/2021 até 17/12/2021.
F2 TREINAMENTO DE TÊNIS E EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA. - ME – CNPJ
11.856.575/0001-27 – Aditivo nº 4 – Ministrar
aulas de Tênis para os associados – valor total
do contrato, R$ 95.000,00 – 01/01/2021 até
30/06/2021.
HRO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO
E INCORPORAÇÃO LTDA. – CNPJ
27.733.009/0001-68 – Fornecimento de material
e mão de obra especializada para realizar a
substituição do piso da Sauna Masculina – valor
total do contrato, R$ 88.000,00 – 03/11/2020 até
13/12/2020.
IVAN DA COSTA PAIXÃO 28426128840 –
CNPJ 28.698.270/0001-37 – Ministrar aulas
de Ginástica e Condicionamento Físico aos
associados inscritos no Programa Esporte e
Saúde – valor total do contrato, R$ 82.555,20 –
01/01/2021 até 22/12/2021.
CENTRO CULTURAL BRASIL ITÁLIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA. – CNPJ 73.524.969/0001-35 –
Ministrar aulas de Italiano aos associados – valor
total do contrato, R$ 71.069,40 – 01/02/2021 até
29/11/2021.
RAPHAEL TORRES SERVIÇOS - ME – CNPJ
30.458.778/0001-00 – Serviços com fornecimento de material e mão de obra especializada,
para a execução da restauração de piso
esportivo com sistema de madeira flutuante
nas quadras do Ginásio do 4º andar do Prédio
“C.E” – valor total do contrato, R$ 70.000,00 –
03/08/2020 até 05/09/2020.

TRANE TECHNOLOGIES INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE AR-CONDCIONADO LTDA. – CNPJ
01.610.517/0011-37 – Serviços de manutenção
corretiva no resfriador de líquido com substituição de compressor chiller, equipamento
modelo CGAD 120, série B0705C0031, do Fitness,
localizado no Centro Desportivo – valor total
do contrato, R$ 35.496,97 – 02/03/2020 até
31/03/2020.
FLEXIGRASS CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS
LTDA. – CNPJ 13.505.197/0001-62 – Serviços de
manutenção preventiva mensal do Gramado
Sintético da Quadra de Futebol Society – valor
total do contrato, R$ 30.240,00 – 01/12/2020 até
30/11/2021.
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA. – CNPJ
21.866.894/0001-77 – Ministrar aulas de
Espanhol aos associados – valor total do contrato, R$ 29.748,30 – 04/02/2021 até 09/12/2021.
RICARDO FIGUEIREDO DI LORENZO
46755241091 – CNPJ 19.220.845/0001-105
– Ministrar aulas de Dança de Salão e World
Dance aos associados – valor total do contrato,
R$ 29.463,00 – 05/01/2021 até 14/12/2021.
LILIAN WALESKA FARINAZZO VITRAL ARBEX
71095896687 – CNPJ 15.712.668/0001-39
– Ministrar aulas de Aquarela aos associados – valor total do contrato, R$ 29.048,37
– 02/02/2021 até 01/12/2021.
RAFAEL LEONEL DE OLIVEIRA 36489502828
– CNPJ 33.076.490/0001-69 – Aditivo n° 2 –
Serviços de Terapia Ocupacional, mediante aulas
de socialização por realidade virtual, para os
participantes do Projeto de Inclusão Pinheiros
(PIP) – valor total do contrato, R$ 25.638,00 –
01/01/2021 até 31/12/2021.
FLEXIGRASS CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS
LTDA. – CNPJ 13.505.197/0001-62 – Serviços de
manutenção preventiva e revitalização periódica
do Gramado Síntético do Campo de Futebol
B – valor total do contrato, R$ 24.000,00 –
01/09/2020 até 31/08/2021.

FLORESTAL ATLÂNTICA COMÉRCIO E
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.-ME – CNPJ
10.738.401/0001-05 – Serviços de acompanhamento técnico do Termo de Compromisso
Ambiental (TCA) nº 178/2020, firmado entre
o ECP e a Secretaria Municipal do Verde e do
Meio Ambiente (SVMA) – valor total do contrato,
R$ 22.190,00 – 06/11/2020 até a data final de
vigência do TCA (12 meses contados do comunicado de início).
MARINA BORGES PEREIRA CEGAL TURRI – CNPJ
14.854.292/0001-34 – Serviços de entrega de
correspondência por motoboy – valor total
do contrato, R$ 20.776,50 – 01/01/2021 até
31/12/2021.
RAFAEL MAJDALANI 33823555820 – CNPJ
24.467.551/0001-28 – Aditivo n° 4 – Ministrar
aulas de Bolão aos associados – valor total
do contrato: R$ 19.250,00 – 01/02/2021 até
31/12/2021.
MARIA PRUDENTE DE TOLEDO SIQUEIRA
25829142821 – CNPJ 24.095.389/0001-64 –
Ministrar aulas de Expressão Corporal e Teatro
Infantojuvenil aos associados – valor total
do contrato, R$ 18.666,30 – 01/02/2021 até
31/12/2021.
REINILDO DE SOUZA 07270678855 – CNPJ
29.298.185/0001-44 – Ministrar aulas de Dança
Sênior aos associados – valor total do contrato,
R$ 18.064,20 – 09/01/2021 até 02/12/2021.

VIRA FESTA SHOWS E EVENTOS LTDA. – CNPJ
08.411.726/0001-29 – Apresentação do Zoo
Experience no evento denominado “Festejos de
Aniversário – 121 anos”: – Contratação suspensa
em razão da Pandemia – valor total R$ 10.325,00
– 26/09/2020 até 26/09/2020.

TARNOCZY ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA.
– CNPJ 08.748.515/0001-86 – Elaboração de projeto de estrutura metálica para a obra da escada
externa que será realizada na Lanchonete
Alameda – valor total do contrato, R$ 5.400,00 –
28/12/2020 até 15/01/2021.

ANDRÉ FERREIRA SANTI 35560403873 – CNPJ
14.220.655/0001-80 – Apresentação de stand-up
comedy durante evento denominado “Festejos
de Aniversário – 121 anos”: – Contratação
suspensa em razão da Pandemia – valor total
do contrato, R$ 9.500,00 – 26/09/2020 até
27/09/2020.

VIRA FESTA SHOWS E EVENTOS LTDA. – CNPJ
08.411.726/0001-29 – Apresentação de 06 (seis)
personagens natalinos no evento denominado
“Dia Legal de Natal” – valor total do contrato,
R$ 5.000,00 – 19/12/2020.

GERALSERV – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA. – CNPJ
64.014.996/0001-77 – Fornecimento e montagem
de fechamento com chapa perfurada com furo
quadrado 30x30, comprimento de 15 m, a ser
montado em continuação ao lado do reator;
obra do Centro Administrativo Desportivo – valor
total do contrato, R$ 9.000.00 – 25/08/2020 até
31/08/2020.
IVAN DA COSTA PAIXÃO-ME – CNPJ
28.698.270/0001-37 – Aditivo nº 1 – Ministrar
aulas de Ginástica e Condicionamento físico
aos associados inscritos no projeto denominado
“Programa Esporte e Saúde” valor total do contrato, R$ 8.694,00 – 09/01/2021 até 10/12/2021.

TSA ARTES LTDA.-ME – CNPJ 07.069.616/0001-68
– Ministrar aulas de Desenho aos associados
– valor total do contrato, R$ 16.302,00 –
02/02/2021 até 14/12/2021.

ZEMINIAN ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E
RECEPÇÕES EM GERAL EIRELI-ME – CNPJ
30.346.834/0001-14 – Ministrar aulas de
Dança, Ritmos e Alongamento aos associados
inscritos na atividade “Movimente-se” – valor
total do contrato, R$ 8.694,00 – 08/12/2020 até
08/12/2021.

ALEXEY COTO CARDENAS 22830419880 – CNPJ
15.002.029/0001-80 – Serviços de decoração,
incluindo projeto, locação de material, montagem e desmontagem, para o evento “Dia Legal
de Natal” – valor total do contrato, R$ 15.000,00
– 01/12/2020 até 21/12/2020.

R DE CÁSSIA TEIXEIRA PINTO – CNPJ
00.922.986/0001-57 – Locação de equipamento
de entretenimento para o evento denominado
“Estação Fliperama”, realizado no Salão de
Festas do Clube – valor total do contrato,
R$ 7.000,00 – 15/01/2021 até 17/01/2021.

ECORENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA. – CNPJ 08.433.788/0001-31
– Locação de ar-condicionado para o evento
denominado “Eleições 2020” – valor total
do contrato, R$ 11.805,00 – 30/11/2020 até
01/12/2020.

DESENTUPIDORA 3R LTDA.- EPP – CNPJ
04.246.071/001-20 – Serviços de limpeza
das galerias pluviais do prédio do Centro
Administrativo Operacional – valor total do contrato, R$ 6.975,00 – 01/12/2020 até 15/12/2021.

SOLOSFERA CONSULTORIA EM GEOTECNIA E
FUNDAÇÕES – EIRELI – CNPJ 12.644.353/0001-03
– Serviços de consultoria de solo para orientação e elaboração de projeto de ensaio estático
de capacidade de carga nas estacas da obra de
modernização do Prédio do Tênis – valor total
do contrato, R$ 11.000,00 – 01/11/2020 até
31/01/2021.
RAPHOTO FOTOGRAFIAS LTDA. – CNPJ
96.379.151/0001-71 – Serviços de filmagem,
gravação e edição do evento denominado
“Espetáculo de Ballet” – valor total do contrato,
R$ 10.500,00 – 09/12/2020 até 11/12/2020.

VIVIANE DA COSTA THIAGO 04318068455 –
CNPJ 33.109.337/0001-90 – Ministrar aulas de
Dança do Ventre aos associados – valor total
do contrato, R$ 6.053,40 – 01/02/2021 até
31/12/2021.
BUZUM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO
LTDA. – CNPJ 13.632.527/0001-80 – Apresentação
do espetáculo denominado “Buzum – Curumim”
no evento “Festejos de Aniversário – 121 ”: –
Contratação suspensa em razão da Pandemia
– valor total do contrato, R$ 5.500,00 –
26/09/2020 até 27/09/2020.

PEDRO FOSSA DE MELLO E FARO CONCEIÇÃO
PAIVA 39119937814 – CNPJ 14.704.979/0001-93
– Apresentação do espetáculo denominado
“Coruja em Cena” durante o evento “Festejos de
Aniversário – 121 anos” – valor total do contrato,
R$ 4.800,00 – 26/09/2020 até 27/09/2020.
VWF MULTISERVIÇOS E EVENTOS LTDA. – CNPJ
29.111.137/0001-03 – Fornecimento de carregadores (mão de obra) para ajuda no evento
denominado “Festejos de Aniversário – 121
anos” – valor total do contrato, R$ 4.760,00 –
17/09/2020 até 01/10/2020.
LUCAS GABRIEL DÁVILA GURBANOV
31057571806 – CNPJ 19.289.085/0001-06
– Apresentação de mágica (“Mágico Lucas”)
durante o evento denominado “Festejos de
Aniversário – 121 anos”: – Contratação suspensa
em razão da Pandemia – valor total do contrato,
R$ 4.500,00 – 26/09/2020 até 27/09/2020.
SIDCAR TRANSPORTES LTDA. – CNPJ
09.470.304/0001-97 – Locação de guindaste
biarticulado Palfinger PK 100.002 e cesto aéreo
acoplado (NR12) em caminhão Scania P310 (içamento 32 m), para serviço de podas de árvores
nas dependências do Clube – valor total do contrato, R$ 3.250,00 – 07/12/2020 até 08/12/2020.
LOCA FÁCIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOCAÇÕES
EIRELI – CNPJ 10.832.014/0001-25 – Locação
de 115 (cento e quinze) uni filas e 47 (quarenta
e sete) displays para o evento denominado
“Esposição de Carros Antigos” no ECP – valor
total do contrato, R$ 3.005,00 – 18/09/2020 até
21/09/2020.
ANDREA AUGUSTO SCAFF VITOR 30526344881
– CNPJ 37.870.202/0001-02 – Serviços de transmissão ao vivo do evento denominado “Pinheiros
Natação” – valor total do contrato, R$ 3.000,00
– 19/12/2020.
CARLOS FABRÍCIO DA SILVA – CPF
246.965.348-71 – Serviços de massoterapia à
equipe de Atletismo Adulto, durante o evento
denominado “Troféu Brasil de Atletismo”, no
Centro Olímpico do Ibirapuera – valor total
do contrato, R$ 3.000,00 – 10/12/2020 até
13/12/2020.
J. H. G. DA SILVA TERRAPLANAGEM – CNPJ
02.511.003/0001-15 – Locação de 01 (uma)
máquina Bobcat-Mini pá carregadeira, para
utilização no Boulevard da Sede Social do
ECP – valor total do contrato, R$ 3.000,00 –
23/12/2020 até 28/12/2020.
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CLÁUDIA MARIA SOARES BOTELHO DA CUNHA
05089137803 – CNPJ 36.318.782/0001-59 –
Serviços de profissional especializado para a
realização das atividades do projeto denominado “Projeto Inclusão Pinheiros (PIP)”, com
aulas de jogos teatrais – valor total do contrato,
R$ 2.200,00 – 01/02/2021 até 31/12/2021.
DAVID BEZERRA DA SILVA – CNPJ
18.540.488/0001-05 – Serviços de levantamento
planialtimétrico cadastral (árvores, nível, caixas
de piso, pavimentos) da área atrás do prédio da
Sede Social do ECP – valor total do contrato,
R$ 1.850,00 – 09/12/2020 até 14/12/2020.
CIRCUITO LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES
LTDA. – CNPJ 12.606.319/0001-44 – Locação
de gerador 180kva para os jogos de Voleibol da
Superliga Feminina – valor total do contrato,
R$ 1.700,00 – 21/01/2021 até 21/01/2021.
RADIO WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS LTDA. – CNPJ 01.133.357/0001-00 –
Locação de 15 (quinze) kits de rádios digitais
Motorola, modelo DEP450 + acessórios para
o evento denominado “Eleições 2020” – valor
total do contrato, R$ 1.300,00 – 30/10/2020 até
09/11/2020.
ARTE RECRIAR EVENTOS LTDA. – CNPJ
08.951.997/0001-77 – Fornecimento de atendentes para o evento denominado “Estação
Fliperama” realizado no Salão de Festas do
Clube – valor total do contrato, R$ 1.200,00 –
16/01/2021 até 17/01/2021.
CAMILA FURQUIM LUSTOSA 14809945880 –
CNPJ 29.007.395/0001-36 – Apresentação da
peça teatral denominada “Auto de Natal” – valor
total do contrato, R$ 1.000,00 – 12/12/2020.
MARIA ODILA MOZZILLI ARMBRUSTER
DE MORAES 67134750868 – CNPJ
17.574.953/0001-66 – Ministrar de aulas de
Inglês, no curso “English for Pleasure”, aos associados – valor total do contrato, R$ 223,80 por
aluno/mês devidamente inscrito – 02/02/2021
até 30/11/2021.
OPVS CONSULTORES ASSOCIADOS E PROJETOS
EM TI LTDA. – CNPJ 11.880.826/0001-09 –
Serviços de consultoria, suporte e atendimento
personalizado sob demanda referente ao software Fluig – valor total do contrato, R$ 135,06/
hora – 01/09/2020 até 30/01/2021.
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INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO – POSIÇÃO JANEIRO 2021

(valores em reais)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2021 (PRELIMINAR EM 31 JANEIRO DE 2021)
INFORME DO MÊS

ACUMULADO ATÉ O MÊS

ORÇADO
CUSTEIO

REALIZADO

COMPRO

ELIANE OPEN HOUSE

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

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

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: Muitos querem uma porção de
terra, agradeçamos em poder ser uma
pequena parte da TERRA!
Seiji/Sylvia/Cuidadores do Ser
Domingo, dia 21/03, às 10h30.
Contribuição voluntária.
Para receber o texto e o link.
Sylvia (associada)
Cel./WhatsApp: 94733-1318
sylvia@reconheser.com.br
www.reconheser.com.br

IMPONENTE – RUA HORÁCIO LAFE
– 340 M²

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

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

VARIAÇÕES

(240.781)

14.541.790

14.301.009

(240.781)

Despesas

15.024.963

11.987.271

3.037.692

15.024.963

11.987.271

3.037.692

(483.173)

2.313.739

2.796.912

(483.173)

2.313.739

2.796.912

Receitas

2.269.331

1.160.651

(1.108.680)

2.269.331

1.160.651

(1.108.680)

Despesas

3.262.023

1.954.694

1.307.329

3.262.023

1.954.694

1.307.329

Resultado

(992.692)

(794.043)

198.649

(992.692)

(794.043)

198.649

16.811.121

15.461.660

(1.349.461)

16.811.121

15.461.660

(1.349.461)

18.286.986

13.941.964

4.345.022

18.286.986

13.941.964

4.345.022

(1.475.865)

1.519.696

2.995.561

(1.475.865)

1.519.696

2.995.561

Receitas

RESULTADO OPERACIONAL Despesas
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Resultado

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA
RECEITAS

DESPESAS

ACUMULADO ATÉ O MÊS

CONDOMÍNIO MAIS DESEJADO NO JD.
EUROPA

REALIZADO

14.301.009

DIRETORIAS

GRUPO DE ESTUDOS ON-LINE

ORÇADO

14.541.790

Resultado

RESTAURANTES

VARIAÇÕES

Receitas

ADMINISTRATIVA

ORÇADO

VARIAÇÕES

95.147

ORÇADO

ACUMULADO ATÉ O MÊS

REALIZADO

VARIAÇÕES

ORÇADO

REALIZADO

VARIAÇÕES

(149.913)

1.977.731

1.635.610

342.121

(1.732.671)

(1.540.463)

192.208

-

-

-

527.299

422.358

104.941

(527.299)

(422.358)

104.941

10.334

640

(9.694)

220.193

175.447

44.746

(209.859)

(174.807)

35.052

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
COMUNICAÇÃO

ACUMULADO ATÉ O MÊS

REALIZADO

245.060

RESULTADO

-

-

-

83.951

74.089

9.862

(83.951)

(74.089)

9.862

CULTURAL

550.528

423.050

(127.478)

615.326

427.767

187.559

(64.798)

(4.717)

60.081

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

115.411

302.685

187.274

817.656

515.224

302.432

(702.245)

(212.540)

489.705

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

139.670

30.842

(108.828)

2.757.191

2.200.969

556.222

(2.617.521)

(2.170.128)

447.393

37.084

22.321

(14.763)

1.189.382

864.591

324.791

(1.152.298)

(842.269)

310.029

-

-

-

30.307

16.814

13.493

(30.307)

(16.814)

13.493

CONSELHOS

FINANCEIRA
GOVERNANÇA E COMPLIANCE

-

478.422

478.422

527.721

492.037

35.684

(527.721)

(13.615)

514.106

MARKETING

9.040

12.600

3.560

85.566

46.616

38.950

(76.526)

(34.016)

42.510

OPERAÇÕES

418.473

243.235

(175.238)

3.160.647

2.781.124

379.523

(2.742.174)

(2.537.888)

204.286

JURÍDICA

-

-

-

1.264.793

924.489

340.304

(1.264.793)

(924.489)

340.304

12.426.817

12.180.835

(245.982)

579.554

500.057

79.497

11.847.263

11.680.778

(166.485)

574.315

495.958

(78.357)

605.227

425.235

179.992

(30.912)

70.723

101.635

15.058

15.274

216

254.501

200.430

54.071

(239.443)

(185.156)

54.287

PATRIMÔNIO

PRESIDÊNCIA
RELAÇÕES ESPORTIVAS
SOCIAL

-

-

-

327.918

284.412

43.506

(327.918)

(284.412)

43.506

2.269.331

1.160.651

(1.108.680)

3.262.023

1.954.694

1.307.329

(992.692)

(794.043)

198.649

16.811.121

15.461.660

(1.349.461)

18.286.986

13.941.964

4.345.022

(1.475.865)

1.519.696

2.995.561

SUPRIMENTOS
RESTAURANTES
TOTAIS

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS
EXERCÍCIO 2020

SALDO INICIAL CONTÁBIL
FUNDO DE EMERGÊNCIA

Mês
Acumulado
Disponibilidade
Adiant.fornec.

FUNDO DE INVESTIMENTOS

Tx transf/edital

3.462.658

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE
FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO

4.257

-

3.466.915
35.223.676

319.175

343.775
7.978.952

42.267.143

19.872.127

Mês
Acumulado

SALDO CONTÁBIL ATUAL
-

7.675.575

Mês
Acumulado

SAÍDAS
4.257

34.272.394

Mês
Acumulado

ENTRADAS

8.100.000

1.592.105

312.845

1.592.105

312.845

12.522

269.674

12.522

269.674

83.333

-

83.333

-

43.546.403

19.614.975

8.183.333
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2021 E DE 2020

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 JANEIRO/2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES
1.

TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE

2.

COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA
2.1 - Fundo de Emergência
2.2 - Fundo Especial - Investimento
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)
2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)

DEZEMBRO/2020

JANEIRO/2021

65.531.862

JANEIRO/2020

90.037.872

ATIVO

JAN./21 - JAN./20

82.406.362

CIRCULANTE

7.631.510

57.761.025

60.041.389

53.346.143

6.695.246

3.462.658

3.466.914

3.393.834

73.080

34.272.394

35.223.676

34.090.335

1.133.341

19.872.127

19.614.975

15.183.067

4.431.908

153.846

1.227.350

114.251

1.113.099

-

508.474

564.656

(56.182)

2.5 - 13º Salário a Desembolsar

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA
* Caixa e Bancos
* Aplicações Financeiras - outras
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC

19.614.975

15.183.067

Realizável a Curto Prazo

14.795.920

17.104.183

4.144.592

1.506.616

(1.702.809)

-

7.978.952

9.657.555

343.775

79.820

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber

4.

COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL

7.770.837

29.996.483

29.060.219

936.264

* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa		

5.

ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE
5.1 - Exercício Seguinte

21.739

21.813.150

9.561.359

33.402.775

7.

POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)
RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES

852.931

33.845.885

(443.110)

9.561.359

-

5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes

6.

20.960.219

(1.790.522)
509.593

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários

672.878

750.932

* Outras Contas a Receber

1.334.879

2.695.895

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes

1.235.608

1.488.609

33.402.775

33.845.885

(443.110)

* Despesas Antecipadas

(3.406.292)

(4.785.666)

1.379.374

NÃO CIRCULANTE

(191.465)

Realizável a Longo Prazo

1.519.695

1.711.160

21.116.595

8.100.000

936.264

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes

23.371.266

8.183.333

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro

29.060.219

83.333

522.531

3.393.834

29.996.483

8.100.000

82.406.362

177.708

34.090.335

7.770.837

8.183.333

90.037.872

35.223.676

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos

SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)

7.749.098

788.045

924.756

547.529.675

540.768.244

5.747.314

5.213.335

* PIS - Depósito Judicial
* Depósitos Recursais / Judiciais
(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 2020 relativo à receita de 2021.

* Outras Contas a Receber

2.948.667
535.554.909

* Imobilizado

541.782.361

535.554.909

PASSIVO
CIRCULANTE

74.050.611

3.537.584

4.947.906

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões

9.821.536

11.416.904

* Provisões para Contingências Passivas

5.480.194

4.586.002

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais

2.898.528

3.956.596

33.325.568

33.845.885

1.227.350

114.251

19.614.975

15.183.067

NÃO CIRCULANTE

5.988.412

2.250.000

* Provisões para Contingências Passivas

5.988.412

2.250.000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

570.469.320

563.978.178

* Superávit no Exercício

2.321.155

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

DEZEMBRO/2020

JANEIRO/2021

JANEIRO/2020

JAN./21 - JAN./20

8.

Ativo Circulante

79.614.099

104.833.792

99.510.545

5.323.247

9.

Passivo Circulante

53.564.630

75.905.735

74.050.611

(1.855.124)

1,49

1,38

1,34

0,04

26.049.469

28.928.057

25.459.934

3.468.123

10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9

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

640.278.789

75.905.735

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado

CRITÉRIO: CONTÁBIL

652.363.467

* Fornecedores

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente

INDICADORES DE DESEMPENHO

2.239.623

2.948.667

( 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

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

25.045

2.798.647

541.782.361

TOTAL DO ATIVO

Necessidade de Recomposição do Capital de Giro Operacional apurada pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo constituída em 2014.

-

IMOBILIZADO

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

Disponível (item 4.).

JAN/20
99.510.545

3.466.914

3.

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa

JAN/21
104.833.792

2.524.221

* Patrimônio Social

568.148.165

561.453.957

TOTAL DO PASSIVO

652.363.467

640.278.789

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.

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
Nota: O balanço patrimonial e execução orçamentária do mês de dezembro de 2020 já foi
auditado pela Grant Thornton Auditores Independentes e será encaminhado para as Comissões
Permanentes e Conselho Deliberativo para apreciação da prestação de contas do exercício findo
em 31/12/2020, e será divulgado na próxima edição.

MAIS INFORMAÇÃO NA
CENTRAL DE ATENDIMENTO
TEL.: 3598-9500

ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

CAPITAL DE GIRO

CÂMBIO PRONTO

INVESTIMENTOS

$

FINIMP

SEGURO

NOSSO PLANO
É FAZER VOCÊ
IR MAIS LONGE.
11 3039-1500
www.bancoluso.com.br

SAC 0800 774 4453
Ouvidoria 0800 770 5876

