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Há mais de um ano, estamos passando por mo-
mentos muito dif íceis, que têm exigido de nós 
equilíbrio e bom senso para fazer frente aos nos-
sos compromissos.

Nesse sentido, esta Diretoria não poderia ficar 
aguardando as soluções chegarem ou os problemas 
serem resolvidos sem tomar as atitudes necessá-
rias. Administrar um clube como o ECP requer muita 
disposição, sensibilidade e bom senso. Principal-
mente em um momento de crise mundial como este.

O grandiosidade do Clube não permite poster-
gações. Decisões devem ser tomadas para que os 
associados não se sintam prejudicados pela falta 
de ações responsáveis.

Diante disso, e analisando cuidadosamente as 
necessidades pinheirenses, perspectivas da eco-
nomia e o valor para investimentos disponível em 
caixa, decidimos manter o planejamento inicial e 
realizar as obras programadas.

De acordo com levantamento realizado (FIABCI – 
Brasil), a escalada de aumentos dos preços dos mate-
riais de construção não foi interrompida desde junho 
de 2020 e prossegue em ritmo acelerado este ano.

Esses aumentos foram maiores que os rendi-
mentos das aplicações financeiras. Diante desse 
quadro, a decisão mais sensata foi a de dar con-
tinuidade às reformas necessárias, destinadas a 
oferecer aos associados todo o conforto possível.

Além das obras em andamento desde o ano 
passado, como a do novo espaço do Tênis e as 
já entregues, como o Centro Pró-Memória, outras 
estão sendo realizadas: nova iluminação das qua-
dras de Tênis, reforma do sanitário infantil do 
Parquinho, criação da Praça Boulevard na Sede 
Social, novas instalações do Conselho Fiscal, 
Conselho Deliberativo e Comissões, que serão  
transferidas para o Centro Administrativo, nova 
escada na área externa do espaço gastronômico 
Alameda, nova Pista de Skate e novos eleva-
dores para os prédios da Sede Social e do CCR, 
entre outras.

Essas obras, é importante frisar, foram debati-
das e aprovadas pelo Conselho Deliberativo, que 
é o órgão máximo do Clube.

Para esta Diretoria, o melhor investimento é o 
bem-estar dos associados.

Disposição, sensibilidade 
e bom senso



NOTÍCIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

Nesta edição, continuaremos a abordar 
o tema Comissões Permanentes, que, 
como antes informado, são órgãos de 
assessoria do Conselho Deliberativo e 
da Diretoria.

Desta vez informaremos sobre a 
Comissão Permanente Financeira, à 
qual compete, nos termos do Art. 107 
do Regulamento Geral: examinar a 
proposta orçamentária elaborada 
anualmente pela Diretoria, emitindo 
parecer pormenorizado a respeito; 
pronunciar-se sobre os aspectos 
econômicos e financeiros de planos 
plurianuais elaborados pela Diretoria; 
pronunciar-se sobre projetos ou propo-
sições que impliquem em indicação de 
recursos orçamentários, em abertura 
de créditos especiais, suplementares 
ou extraordinários e transposições de 
verbas, ou que tenham quaisquer outras 
repercussões de ordem econômica e 
financeira; acompanhar a execução 
orçamentária, através de balancetes e 
demais demonstrações apresentadas 
pela Diretoria ao Conselho Deliberativo, 
emitindo suas observações; examinar 

o balanço anual a ser submetido à 
apreciação do Conselho Deliberativo, 
analisando a gestão econômica e 
financeira e suas repercussões de 
ordem patrimonial e emitindo o com-
petente parecer; solicitar informações 
à Diretoria sobre assuntos de caráter 
econômico ou financeiro, bem como 
examinar a contabilidade do Clube, 
sempre que essas providências lhe 
parecerem necessárias.

A atual comissão, que tem mandato 
até maio de 2022, constitui-se dos 
conselheiros Andreas de Souza Fein 
(presidente), Cláudia Nemoto Matsui 
(vice-presidente) e Caio Ferreira da 
Rosa Pantarotto (membro) e do asso-
ciado Aloísio Bueno Buoro.

Em breve será nomeado o quinto 
integrante, nos termos regimentais, 
mas que, em absoluto, enquanto não 
ocorrer a referida investidura, impede 
o regular exercício das elevadas 
atribuições conferidas à operosa 
Comissão Permanente Financeira, por 
isso que lhe é permitido atuar com no 
mínimo três de seus ilustres membros.

Comissões 
Permanentes

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Escrevo esta singela mensagem nos idos de março, 
quando, à luz do calendário previsto para o mês de 
abril, em nossa Associação, ocorrerá, em seu dia 
26, a Reunião Ordinária destinada à eleição do Pre-
sidente e Vice-Presidente da Diretoria e dos mem-
bros do Conselho Fiscal, pleito eleitoral este que, 
de forma inédita, deverá ser realizado em formato 
virtual, considerado não apenas o atual estágio 
da pandemia de trágicas consequências a toda a 
humanidade, mas, sobretudo, em cumprimento à 
disposição legal albergada no artigo 22, inciso IV, 
da Lei 9.615 de 24 de março de 1998.

A real circunstância derivada da dimensão do 
tempo que, se de um lado atiça a curiosidade pelo 
momento ainda não alcançado, doutro bordo nos 
permite refletir sobre as relevantes atribuições 
que serão conferidas aos que, eleitos Presidente 
e Vice-Presidente da Diretoria e, de igual modo, in-
tegrantes do autônomo e independente Conselho 
Fiscal, terão a responsabilidade, ao longo do biênio 
2021/2023, os primeiros, de gerir os destinos da 
Instituição Esporte Clube Pinheiros e, os segundos, 
de exercer as funções, entre outras, de fiscaliza-
ção das contas e exame da regularidade de suas 
demonstrações financeiras.

Ao gestor eleito ser-lhe-ão conferidos, como es-
tatutariamente previsto, na condição de represen-
tante da Diretoria, poderes de gestão, para decidir 
sobre toda e qualquer matéria de interesse admi-
nistrativo, exercendo a direção geral e superior do 
Órgão Executivo, representando a Associação em 
juízo ou fora dele.

Eleição para Presidente e Vice-
Presidente da Diretoria e dos 
Membros do Conselho Fiscal

José Manssur

Do Conselheiro escolhido para o exercício de 
tão relevantes funções exige-se integridade e fir-
meza, atributos que, permita-se dizê-lo, emoldura-
ram todos os que receberam, ao longo dos mais de 
cento e vinte e um (121) anos de nossa Instituição, 
a mesma e Nobre Investidura, razão pela qual a Co-
munidade Pinheirense tem a mais absoluta certeza 
de que a mesma sina será observada.

Impende salientar, em conclusão, que o Esporte 
Clube Pinheiros não é uma entidade abstrata, mas, 
sim, uma instituição concreta, em que pulsam, em 
cada um de seus associados, sentimento e, so-
bretudo, consciência, frutos de sua gloriosa his-
tória de conquistas em todos os ramos vitais e 
que, como mão longa do Estado, tem auxiliado a 
Pátria na formação da cidadania, com adoção de 
políticas modelares no campo da educação, da 
cultura e do desporto, direito de todos, conforme 
princípio albergado na Constituição da República, 
razão pela qual se constitui enorme honra receber 
a investidura de presidir tão soberba entidade pela 
emanação do voto livre, em consagração das urnas, 
dos lídimos representantes do Corpo Associativo 
e que, de forma primorosa, compõem o Egrégio e 
intangível Conselho Deliberativo.

É a esperança que temos, na justa expectativa de 
que se realizará, elegendo-se associados que man-
tenham os valores que emolduram nossa mais que 
secular Instituição e que a tornam referência na-
cional, na execução de seus reais objetivos sociais, 
presentes e sempre os princípios da legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade, economici-
dade, eficiência, responsabilidade social e gestão 
democrática, conforme expressamente disposto no 
parágrafo segundo do artigo 4° do Estatuto Social.



NESTA EDIÇÃO

70 77

Depois de auditados, o balanço 
patrimonial e a execução 
orçamentária de dezembro de 2020 
foram divulgados nesta edição.

Tenistas pinheirenses de 
diversas categorias brilharam 
nos campeonatos estaduais. Veja 
os medalhistas da edição.

68

Conheça o a Filosofia Integrada do 
Esporte, Educação Física e Promoção 
de Saúde, nova metodologia 
de ensino esportivo do ECP.

A 23ª Maratona Cultural ACESC 
contará com atividades e inscrições 
on-line. Confira as categorias 
e entre nessa disputa.

6558

O Clube de Leitura, com o livro 
O encontro marcado, de Fernando 
Sabino, e o Grupo de Escritores 
são destaques  do mês.

57

A série de exposições virtuais 
realizada no site do Clube 
apresenta a coleção Em preto e 
branco, com telas e esculturas.

O ECP vê seus atletas 
conquistarem as primeiras 

medalhas para o País em 2021.

66

Saiba como o orçamento do Clube 
foi administrado no ano marcado 
pela pandemia e os destaques 
financeiros do Relatório da Diretoria.

545244

4011 35

Em tempos de solidariedade, 
veja como ajudar as instituições 
sociais cadastradas no DAS e 
a transformar realidades.

Fizemos uma seleção de 10 livros 
que vão fazer as crianças tomarem 
gosto pela leitura e descobrirem 
histórias inesquecíveis.

Relembre as histórias dos 
brinquedos que conquistaram 
gerações de associados e ainda 
encantam os pequenos.

Aprenda com as nutricionistas 
pinheirenses a calcular a quantidade 
de comida ideal para colocar 
no prato e evitar exageros.

Investimento e planejamento 
garantiram melhorias nas mais 
diversas áreas do Clube. Relembre as 
transformações de alguns espaços.

Confira dez lançamentos de filmes 
e séries que vão trazer novos ares 

para o período de quarentena.

28

fotos: IJf/MedIa teaMfoto: dIvulgação
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Confira filmes e séries que 
vão trazer novos ares para 
o período de quarentena

Cada vez mais presentes no dia a dia dos 
brasileiros, os streamings estão investindo e 
ampliando seus catálogos. Produções de todos os 
gêneros e para diversas idades estreiam em 2021, 
e, se você é daqueles que adoram uma novidade, 
a Revista EC Pinheiros selecionou dez títulos que 
podem transformar seu isolamento social.

fotos: dIvulgação

Gênero: Comédia
Produção: Monique Gardenberg
Com Gregório Duvivier, Katiuscia Canoro, Rafael 
Portugal, Samantha Schmütz, entre outros

A série composta de cinco episódios aborda 
questões comportamentais durante a pandemia 
e é baseada na franquia homônima de teatro, 
criada originalmente pela dramaturga Sylvia 
Gardenberg. Críticas relacionadas a questões 
importantes, como as diferenças entre as classes 
sociais, o convívio em casal e outras dificuldades 
dos relacionamentos, são alguns dos temas 
tratados através de diálogos ágeis e humor ácido.
5x Comédia estreou no dia 26 de março e é uma 
das produções originais do Amazon Prime Video.
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Gênero: Terror
Produção: Lena Waithe
Produção e Roteiro: Little Marvin
Com Deborah Ayorinde, de “Girls Trip”, Ashley Thomas, 
de “Top Boy”, Alison Pill, de “Devs”, e Shahadi Wright
Joseph, de “Us”

A trama se passa na década de 1950 e aborda 
questões raciais. Uma família negra, os Emory, se 
muda para um bairro predominantemente branco 
de Los Angeles e começa a ser ameaçada pelos 
vizinhos e por forças sobrenaturais. A nova série, 
exclusiva do Amazon Prime Video e inspirada em 
filmes de Jordan Peele, está prevista para estrear 
no dia 9 de abril.

Gênero: Ação
Produção: Michael B. Jordan
Direção: Stefano Sollima
Com Michael B. Jordan

No filme Jordan interpreta John Clark, personagem 
criado por Tom Clancy (criador do universo Jack 
Ryan), no final dos anos 1980. Sem Remorso conta a 
história de origem do oficial da Marinha, como no 
livro de mesmo título lançado em 1993. Diferente 
do livro, no entanto, que se passa durante a Guerra 
do Vietnã, o personagem em questão é veterano da 
Síria, em uma missão para a CIA na Rússia, depois 
de lutas em Washington D.C.

O longa metragem tem estreia global agen-
dada para o dia 30 de abril.

5x Comédia
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Them Sem Remorso

Para curtir no  
Amazon Prime Video

TEMPO DE NOVIDADE

LANÇAMENTOS

https://www.youtube.com/watch?v=zDFgm9MGxHM&ab_channel=AmazonPrimeVideoBrasil
https://www.youtube.com/watch?v=TFmiaKEFqdc&ab_channel=FilmSelectTrailer
https://www.youtube.com/watch?v=do8syU96A4U&ab_channel=AmazonPrimeVideoBrasil
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Gênero: Documentário
Produção: Emily Spivack, Jenji Kohan, Tremolo 
Productions e Tilted Productions
Com Michael B. Jordan

A série abre o armário de um grupo variado de 
pessoas e conta histórias fascinantes sobre o 
significado por trás das peças de vestuário. Seja 
por meio de um par de botas que simboliza a 
sobrevivência, um vestido que representa a 
recuperação ou um uniforme que reafirma uma 
identidade, a produção revela muito sobre as 
pessoas ao mostrar o que elas mais gostam de 
vestir ou calçar. Divertidos, trágicos e como-
ventes, os episódios são organizados por tema e 
se baseiam em entrevistas, usando imagens de 
arquivo e sequências em animação para dar vida 
à narrativa. A estreia da temporada no Brasil está 
programada para o dia 1º de abril.

Gênero: Suspense, Drama
Roteiro: Oskar Söderlund (criador de “Greyzone”) e 
Jens Lapidus (autor dos livros em que a trama se baseia)
Direção: Jesper Ganslandt
Com Evin Ahmad, Alexander Abdallah e Jozef 
Wojciechowicz (Z.E)

Baseada na trilogia criminal sueca Dinheiro Fácil 
(Snabba Cash), a série se passa em Estocolmo, 
dez anos depois dos acontecimentos da trilogia 
original, dando continuidade à história. Leya 
é uma jovem mãe solteira que tenta alcançar 
o sucesso com uma startup. Nesse ambiente 
agitado, dominado pelo desejo de status e 
dinheiro, ela está determinada a vencer de 
qualquer jeito. Com negócios cada vez mais 
brutais, caóticos e implacáveis, o mundo corpo-
rativo se aproxima do mundo do crime, colocando 
à prova lealdades, amizades e parcerias na busca 
sem fim por dinheiro fácil. A série está prevista 
para estrear em 7 de abril.

Gênero: Comédia, Ação
Direção: Ben Falcone
Com Melissa McCarthy, Octavia Spencer e 
Pom Klementieff

Em um mundo onde supervilões são comuns, 
duas melhores amigas de infância, separadas 
pelo tempo, se reúnem depois que uma delas 
inventa um tratamento que lhes dá poderes para 
proteger sua cidade. O filme está previsto para 
estrear no Brasil no dia 9 de abril.

Gênero: Drama, Fantasia, Ação
Produção: da Netflix e da 21 Laps Entertainment
Direção: Eric Heisserer
Com Jessie Mei Li, Archie Renaux e Freddy Carter

Baseada no best-seller de Leigh Bardugo sobre o 
universo Grisha, a série conta a história do Reino 
de Ravka, que, há milênios, se encontra dividido 
em dois por uma tenebrosa barreira. Nesse mundo 
não muito diferente da Rússia imperial, vive Alina 
Starkov (Jessie Mei Li), uma órfã e soldado que 
acaba de descobrir um poder extraordinário que 
pode ser a chave para libertar o país. Separada 
de tudo o que conhece para treinar enquanto 
aprende a controlar seus poderes, ela descobre 
que os aliados e inimigos não são tão diferentes 
assim e que nada nesse mundo é o que parece. 
Além de tudo isso, existem forças malignas 
em jogo, incluindo um grupo de criminosos 
muito carismáticos, e só a magia não será sufi-
ciente. A série estreia em 23 de abril.

Histórias para vestir Dinheiro Fácil: A Série Esquadrão Trovão Sombra e Ossos

Vem aí na 
Netflix

https://www.youtube.com/watch?v=6eH-6tu3qPI&ab_channel=Netflix
https://www.youtube.com/watch?v=gmIhk1iFpQY&ab_channel=NetflixBrasil
https://www.youtube.com/watch?v=-2K4wYaLOnM&ab_channel=NetflixBrasil
https://www.youtube.com/watch?v=5-oLnjzw-ss&ab_channel=NetflixPortugal
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Gênero: Ação, Policial
Produção: Clothilde Jamin
Direção: Frédéric Berthe 
Com Tomer Sisley e Hélène de Fougerolles

A produção francesa acompanha uma coman-
dante da polícia que acabou de chegar ao 
departamento criminal com a missão de resolver 
uma série de assassinatos complicados, e 
o médico forense Raphael Balthazar (Tomer 
Sisley), uma espécie de Dr. House de Paris. 
Brilhante, atraente e ao mesmo tempo anárquico 
e irritante, Balthazar não segue métodos nem 
protocolos, e aceitar sua personalidade extra-
vagante não é tarefa fácil. Além disso, ele tem 
um dom diferenciado: é capaz de se comunicar 
com os mortos. A primeira temporada conta com 
seis episódios.

Gênero: Drama, Biografia
Direção: James Graham
Com Matthew Macfadyen, Sian Clifford e Mark Bonnar

A minissérie é baseada no que talvez seja o 
maior escândalo da história da TV do Reino 
Unido: o assalto ao game show Quem Quer Ser 
um Milionário?. O caso aconteceu no início dos 
anos 2000, quando Charles, um ex-comandante 
do exército britânico, entrou na famosa compe-
tição determinado a ganhar o prêmio final, de um 
milhão de libras. À medida que se aproximava 
da grande vitória, os produtores da emissora 
começaram a notar uma série de detalhes que 
os fizeram desconfiar de uma possível fraude 
cometida pelo participante. E as suspeitas 
se provaram corretas: depois de um tempo, 
descobriu-se que o homem burlou as regras 
do concurso com a ajuda da esposa e de um 
cúmplice escondido na plateia.

Gênero: Drama, Comédia
Produção: MTV
Direção: Renata Fraga, Tatiana de Lamare
Com Mariana Molina, Vinícius Redd e Guilherme 
Dellorto

Em 2009, a MTV produziu um seriado sobre três 
jovens compartilhando dívidas, amores, inse-
guranças e os desafios do início da vida adulta: 
Descolados. De lá para cá, muita coisa mudou 
no mundo, e, em 2017, a produtora criou uma 
versão atualizada chamada Perrengue. Trata-se de 
três amigos inseparáveis desde a adolescência: 
uma artista plástica em busca de reconheci-
mento, um advogado recém-formado que não 
sabe como lidar com sua síndrome do pânico e 
outro que nunca se encontrou na vida e ainda 
tenta descobrir quem é. Agora, com 25 anos, os 
três moram juntos em um casarão e precisam 
enfrentar as dificuldades não só da convivência, 
mas também da vida adulta. 

Balthazar Quiz — Quem Quer 
Ser um Milionário

Perrengue

Recém- 
-chegadas ao 
Globoplay

https://www.youtube.com/watch?v=Cy5h8BsQZOQ&ab_channel=AcornTV
https://www.youtube.com/watch?v=LANQC0enxMs&ab_channel=MTVBrasil
https://www.youtube.com/watch?v=SgwIGbb4HsE&ab_channel=Globoplay
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Aprenda com as nutricionistas 
pinheirenses a calcular a 
quantidade de comida ideal para 
colocar no prato e evitar exageros

EQUILÍBRIO
NO PRATO

Já é comprovado que ter uma dieta 
equilibrada faz bem à saúde e ajuda 
a evitar doenças — mas não basta 
comer os alimentos corretos, é 
preciso acertar na quantidade que se 
coloca no prato em cada refeição. 

Ter um estilo de vida saudável 
e bons hábitos alimentares favo-
rece a manutenção da saúde e, com 
isso, oferece os benef ícios rela-
cionados à qualidade de vida. Daí a 
importância de saber compor um 

prato equilibrado, com alimentos 
frescos e que contenham nutrientes 
suficientes para garantir um bom tra-
balho metabólico do corpo, gerando 
saciedade e melhorando a imunidade 
e a plenitude.

As nutricionistas do Clube — 
Renata David Kitade, Renata 
Quaresma Pahlsson e Iris Emanueli 
Segura — separaram algumas dicas 
para os pinheirenses montarem a 
refeição de forma adequada.
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Legumes
Abobrinha: Rica em carote-
noides, vitamina E, A e C e em 
minerais, como selênio, cálcio, 
zinco, cobre e manganês. 
Ajuda a digestão, melhora a 
visão e fortalece os ossos.

Chuchu: É fonte de potássio, 
vitaminas A, B e C e de sais 
minerais, como cálcio, fósforo 
e ferro. Faz bem para o fun-
cionamento dos rins e ajuda a 
regular a glicemia no sangue.

Verduras
Brócolis: Com fibras e 
proteínas em abundância, 

Aves: São fontes de proteínas 
magras com nutrientes 
essenciais, como vitaminas, 
minerais e aminoácidos. Rico 
em vitamina B3 e selênio, o 
frango é um bom alimento 
para prevenir o câncer. Faz 
bem para o coração, já que 
possui vitamina B6.

Feijão (proteína vegetal): 
Tem ferro, cálcio, magnésio, 
fósforo, potássio, ácido 
fólico e carboidratos. 
Combate a anemia e o 
diabetes, ajuda a perder 
peso, reduz o colesterol e 
faz bem para o coração.

Nozes: Atuam na prevenção 
de alguns tipos de câncer, 
como o de mama e o 
de próstata. Melhoram, 
também, a saúde cardiovas-
cular e favorecem o trânsito 
intestinal, prevenindo a 
constipação e garantindo 
a saciedade.

Arroz integral: Tem muitas 
fibras, vitaminas e minerais, 
além de substâncias com pro-
priedades antioxidantes, cujo 
consumo regular contribui 
para a prevenção de doenças 
como diabetes e obesidade.

Batata: Esse alimento ajuda 
o corpo a manter a estrutura 
e a força óssea. É rico 
em ferro, fósforo, cálcio, 
magnésio e zinco. Ajuda a 
prevenir doenças cardíacas, 
já que conta com potássio, 
mineral que mantém o ritmo 
cardíaco normal e regula a 
pressão arterial.

50% do prato
Metade do prato deve ser composto de 
vegetais — legumes e verduras. Esses 
alimentos são ricos em vitaminas, 
minerais e fibras, melhorando o humor, 
a disposição e o bem-estar.

25% do prato
Um quarto do prato deve conter car-
boidratos complexos, pois fornecem 
energia para que o corpo desem-
penhe as funções vitais. São esses 
alimentos que propiciam a sensação 
de saciedade e melhoram o humor ao 
estimular a liberação da serotonina.

Fome extra
Se a fome for muito grande, é possível 
incluir no prato, em pequena quanti-
dade, as oleaginosas, pois são fontes 
de fibras, vitaminas e minerais, além de 
serem repletas de antioxidantes.

+ 25% do prato
Para completar um prato saudável, 
é chegada a hora de adicionar a 
proteína. Esse nutriente produz partes 
essenciais do corpo, como músculos, 
hormônios, tecidos, pele e cabelos. 
Entre os benefícios, o destaque vai 
para a manutenção adequada do 
sistema nervoso — neurotransmissores 
como adrenalina e acetilcolina são 
feitos de proteínas e responsáveis por 
transmitir os impulsos nervosos que 
geram os pensamentos.

é rico também em ferro, 
potássio, cálcio, magnésio 
e em vitaminas A, C, E e K. 
Melhora a função cerebral, 
aumentando a capacidade de 
raciocínio. Seus antioxidantes 
combatem o envelhecimento.

Couve: Com muito cálcio, a 
couve é importante para 
a formação dos ossos e 
manutenção da massa 
óssea. Repleta de vitamina C, 
protege o corpo de infecções, 
regulando a imunidade, além 
de facilitar a absorção de 
ferro. 

Ovo: Contém vitaminas, 
minerais, proteínas de 
alta qualidade e gorduras 
boas. É rico em cálcio, 
ferro, potássio, zinco, 
magnésio, vitaminas A, D e 
do complexo B e selênio. 
Por ter antioxidantes como 
a luteína e a zeaxantina, 
contribui para o funciona-
mento do sistema nervoso.

Amêndoas: Previnem 
doenças do coração, 
mantêm a saúde da pele 
e melhoram as funções 
cerebrais. Ajudam a 
controlar os níveis de açúcar 
no sangue, prevenindo o 
diabetes, e contribuem para 
a perda de peso.

Mandioquinha: Fonte de 
fibras, regula a atividade 
do intestino e diminui os 
níveis de colesterol. Por ter 
zinco e selênio, é uma ótima 
aliada da imunidade. Por ter 
vitamina E, com ação antio-
xidante, faz bem para a pele.

SUGESTÕES E BENEFÍCIOS

50% do prato 25% do prato +25% do prato Fome extra

Ilustração: polar.ltda
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UM SALTO
HIS

TÓ
RIA

N
A

O ECP foi campeão do Troféu Brasil treze vezes e da 
Taça Brasil seis vezes, marcando os eventos nacionais 
mais importantes.

← ARIE RIChARD hAnITzSCh, 
DéCADA DE 1940
foto: centro pró-MeMórIa

O próximo esporte a ser homenageado 
com uma exposição especial no Clube 
será o Saltos Ornamentais. Atletas e 
técnicos de diversas gerações estão 
auxiliando o Centro Pró-Memória com 
depoimentos e documentos contando 
detalhes dessa modalidade que já tem 
mais de 90 anos no ECP.

“Acabamos de receber doações 
de documentos e um troféu de cam-
peão paulista de 1961 de Oswaldo 
Fiore, que neste ano completa 90 
anos como um dos ícones dos Saltos 
Ornamentais do Clube e do País. Entre 
as doações estão algumas fichas de 
inscrições de atletas em competições, 
relatórios anuais da modalidade, pla-
nejamentos, comunicações internas, 
que nos permitem também visualizar 
um pouco do trabalho administra-
tivo que apoia a prática do esporte”, 
releva Yara Rovai, gerente do Centro 
Pró-Memória.

A modalidade teve início no 
Clube em 1930, quando era prati-
cada em trampolins instalados no rio 
Pinheiros. A inauguração da piscina, 

em 1933, foi o grande impulso para o 
desenvolvimento competitivo. Sob a 
supervisão do técnico Erich Montag, 
formaram-se os primeiros campeões 
brasileiros e vieram as primeiras parti-
cipações em olimpíadas, com Gunnar 
Kemnitz, em 1948, e Arie Richard 
Hanitzsch, em 1952.

A exposição relembrará nomes 
como Edith Del Junco, campeã brasi-
leira de saltos de trampolim na década 
de 1930, e José de Barros, vice brasi-
leiro no mesmo período. Seguiram-se 
outros grandes nomes, como Eleonora 
Schmitt, Oswaldo Lopes Fiore, Maria 
Carlota S. Rodrigues, Tizu Sato e 
Maria Silvia Pereira Martins, que, com 
Arie Richard Hanitzsch, completam 
o quadro de atletas beneméritos de 
Saltos Ornamentais do Clube. Não 
ficarão de fora também atletas que se 
destacaram em eventos internacio-
nais, como Cassius Duran e Ubirajara 
Barbosa, além das várias gerações de 
técnicos que formaram esses cam-
peões ao longo desses mais de 90 
anos de história.
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LEMBRANÇAS

& BRINCADEIRAS
Para homenagear o Parquinho 
Infantil, tiramos do fundo do 
baú as histórias dos brinquedos 
que encantaram e encantam 
gerações de associados

“Toda criança terá direito a brincar e a diver-
tir-se, cabendo à sociedade e às autoridades 
públicas garantirem a ela o exercício pleno desse 
direito.” Esse é um dos trechos da Declaração 
Universal dos Direitos da Criança, aprovada em 
1959. Mas, antes mesmo de o assunto ganhar a 
pauta na Assembleia Geral das Nações Unidas, 
o Clube sabia como a diversão dos pequenos 
era importante.

Há registros de gangorras, balanços e escor-
regadores desde a década de 1930, nos tempos 
do Sport Club Germania, quando a diversão 
infantil ocorria ao ar livre, à beira do rio, com 
pescarias e piqueniques. Dos veteranos aos 
pequenos associados, o Parquinho é um espaço 
de boas memórias.

Aos poucos, o ECP foi se tornando sinônimo de 
diversão em família e o Parquinho Infantil ganhou 
mais espaço e brinquedos. Atualmente, o local 
conta com 33 atrações, como Foguete, Casinha 
do Tarzan e Jane e Tanque de Areia. Mas você 
sabia que o ECP já teve até uma roda gigante? 1

Que tal conhecer um pouco das histórias e 
curiosidades dos brinquedos?

①



fotos: centro pró-MeMórIa
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O Clube apresentou oficialmente a construção do 
“Magnífico Parque Infantil Pinheirense” 3. O espaço 
tinha uma área com gramado, ensolarada, e outra 
sombreada, com eucaliptos gigantes e, claro, brin-
quedos como balanços, escorregadores e grades 
em quebra-cabeça.

As crianças ganharam, em 2006, mais um 
espaço de diversão com a inauguração da 
Brinquedoteca. O ano de 2007 foi marcado pelo 
projeto Casinha do Tarzan e Jane, uma grande 
atração que faz sucesso entre as crianças até os 
dias atuais.

Já 2010 foi o ano do Navio Pinheiros, 
Formigueiro de Cordas e Brinquedo de Mola, 
as novas aquisições do Parquinho para ofe-
recer mais diversão para os pequenos. O Navio 
Pinheiros 7, com seus 14 metros de comprimento 
e quatro de largura, se tornou um dos brinquedos 
mais procurados.

Um dos 
brinquedos 

mais antigos 
do Clube, o 

Foguete já fez 
a alegria de 
diversas gerações 
de associados, 
que até hoje 
relembram seus 
momentos de 
“astronauta” 
na infância.

O Parque Infantil passou a ter uma área de cerca 
de 5 mil m², e tinha entre suas atrações um 
carrossel e uma roda gigante, ambos movidos a 
eletricidade. Após uma reforma geral, as peças 
mecânicas já desgastadas e as de madeira que 
compunham a decoração foram substituídas. Em 
1967, o Parquinho ganhou um grande presente: o 
Bondinho 4, concessão da Companhia Municipal 
de Transportes Coletivos (CMTC), responsável 
pelos bondes, trólebus e ônibus de São Paulo 
na época.

DÉCADA DE 1960

ANOS 2000

ÍCONE 
DAS 
GERACÕES 

DÉCADA DE 1990

Foram realizadas obras de 
reforma e ampliação, com 
a introdução de aparelhos 
estáticos e dinâmicos, 
gramados e castelinhos, 
todos projetados sob orien-
tação pedagógica, visando 
despertar a criatividade e o 
desenvolvimento motor das 
crianças. O período também 
foi marcado pelo projeto 
do novo Tanque de Areia 5, 
que contou com as mais 
modernas técnicas para 
ampliar sua capacidade.

DÉCADA DE 1970

O espaço foi reinaugurado no dia 12 de abril de 
1986, e a ocasião contou com brincadeiras e apre-
sentações de palhaços e ginastas. Outras ações 
realizadas nessa década foram a reforma do 
Bondinho, a remoção de um morro do Parquinho 
e a reforma dos quiosques.

DÉCADA DE 1980
Não se sabe ao certo em 
que ano o Parquinho Infantil 
foi inaugurado, mas seus 
primeiros registros fotográ-
ficos 2 datam de 1938. 

DÉCADA DE 1930

DÉCADA DE 1950

LI
N

HA DO TEM
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O
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•
⑤

⑥

④

③

②

⑦

Em 1994, foi inaugurada 
uma pequena vila 6 para 
a criançada brincar, com 
direito a escola, igreja e até 
um coreto.
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Conheça 10 livros que 
vão fazer os pequenos 
tomarem gosto pela 
leitura e descobrirem 
histórias inesquecíveis

Cultivar o hábito da leitura desde 
cedo é fundamental para estimular 
a capacidade imaginativa e o pen-
samento crítico. Ler desenvolve 
o vocabulário e a interpretação, 
melhora a concentração e a memória, 
além de criar empatia e vontade de 
aprender. Os livros também são um 
grande aliado no processo educa-
cional das crianças, contribuindo 
para seu desenvolvimento intelectual 
e emocional.

Mas nem sempre criar gosto pelas 
histórias literárias é uma tarefa 
fácil. Para ajudar nessa missão, a 
Revista fez uma seleção que podem 
ser a porta de entrada para a lite-
ratura. As obras escolhidas são 
clássicas e conquistaram gerações, 
então provavelmente os pais e mães 
também vão se identificar com esta 
lista e se lembrar do tempo em que 
eram crianças.

A bolsa amarela
Lygia Bojunga
A história da menina que carrega na 
bolsa três grandes desejos — vontade 
de crescer, ser um menino e se tornar 
escritora — é um clássico da literatura 
infantojuvenil brasileira. Raquel une o 
mundo real, das imposições da família, 
com seu mundo imaginário, em que 
cria fantasias e se conecta consigo 
mesma. A partir das vontades que 
guarda na bolsa amarela, a protago-
nista vai definindo sua personalidade 
e suas preferências em um caminho 
de autoconhecimento e crescimento. 
Publicado em 1976, o livro foi traduzido 
para vários idiomas e venceu prêmios 
como O melhor para a criança, da FnLIJ.

Alice no País das Maravilhas
Lewis Carroll
Alice é uma antiga conhecida de 
muitos adultos e continua encantando 
as crianças com as aventuras surreais 
que vive com os famosos Chapeleiro 
Maluco, Gato de Cheshire e Lagarta, 
entre outros personagens. Com ensi-
namentos para leitores de todas as 
idades, esse clássico, publicado em 
1865, aguça a imaginação dos leitores, 
além de estimular a coragem de 
conhecer outros universos, lidar com 
as diferenças, reafirmar a identidade e 
questionar a passagem do tempo.

Marcelo, marmelo, martelo
Ruth Rocha
Um dos personagens mais famosos 
criados pela escritora Ruth Rocha, 
Marcelo vem encantando diversas 
gerações desde que o livro foi 
publicado, em 1976. O garoto esperto 
e questionador reinventa o nome das 
coisas, em um show de criatividade 
com toda a licença poética, trazendo 
inspiração para a criançada. As outras 
histórias do livro são “Terezinha e 
Gabriela”, sobre duas meninas bem 
diferentes que aprendem a conviver, 
e “O dono da bola”, com um prota-
gonista que entende a importância 
da amizade. A obra literária estimula 
nos pequenos leitores o pensamento 
crítico e a tolerância.

O mágico de Oz
L. Frank Baum
Quando um ciclone atinge a casa de 
Dorothy, a menina e seu cão Totó são 
levados para uma terra distante e imagi-
nária: o mundo de Oz. Lá, a protagonista 
aprende sobre o valor da amizade 
ao encontrar seres diferentes: o 
Espantalho, o Lenhador de Lata e o Leão 
Covarde. Com eles, a garota enfrenta 
seus medos e encara perigos em 
histórias fantásticas. Após tantos apren-
dizados, Dorothy descobre que seus 
Sapatos de Prata, assim como a imagi-
nação, têm o poder de levá-la de volta 
para casa e para qualquer outro lugar. 
Esse clássico inspira a criançada a lidar 
com as diferenças e a ter coragem.

As primeiras 
descobertas  
literárias

As primeiras 
descobertas  
literárias
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O menino maluquinho
Ziraldo
Essa série de histórias em quadrinhos, 
criada pelo cartunista Ziraldo, conta as 
peripécias de uma criança muito alegre 
e sapeca, carinhosamente chamada 
de “maluquinho”, mostrando a fase da 
infância de forma poética. O enredo fez 
tanto sucesso que saiu das páginas dos 
gibis e ganhou a televisão e o cinema, 
servindo de inspiração para várias adap-
tações. Criado na década de 1980, “o 
menino maluquinho” que usa o panelão 
na cabeça tem como principal caracte-
rística o toque de humor ingênuo típico 
das crianças. Os pequenos são estimu-
lados a expressar sua sabedoria infantil 
e sua espontaneidade.

Os meninos da rua Paulo
Ferenc Molnár 
Não é só a literatura brasileira que 
chega aos pequenos: esse clássico 
infantojuvenil é de origem húngara. 
Mas o tema universal, que explora 
os desafios da passagem para a vida 
adulta e as dificuldades no processo 
de amadurecimento, fez o livro ir além 
das fronteiras de seu país e conquistar 
o mundo. Na história, os meninos 
travam batalhas pela posse do “grund” 
da rua Paulo, um pedaço de terra onde 
se brinca à vontade e a infância e a 
fantasia prevalecem sobre as imposi-
ções do mundo adulto. Publicado em 
1907, o livro ensina, também, sobre a 
sociedade da Hungria da época, apre-
sentando essa realidade distante.

O meu pé de laranja lima
José Mauro de Vasconcelos
Preservar a beleza da infância, mesmo 
em meio a dificuldades, é o mote desse 
livro. Lançado em 1968, continua nas 
prateleiras até hoje por sua história 
repleta de força e delicadeza. O prota-
gonista Zezé tem seis anos e mora em 
um bairro modesto da zona norte do Rio 
de Janeiro. O pai está desempregado e 
a família passa por desafios, o que não 
é empecilho para que o garoto continue 
seguindo sua imaginação e aprontando 
confusão. Em cerca de 200 páginas, o 
autor mostra dores e tristezas vistas 
através dos olhos da criança e como 
o personagem faz para lidar com 
emoções negativas desde cedo.

O que me diz, Louise?
Slade Morrison e Toni Morrison
Esse livro é uma verdadeira celebração 
da leitura, da cultura e do aprendi-
zado. Quando Louise sai em busca de 
um refúgio na biblioteca, mesmo em 
um dia chuvoso, encontra, nos livros, 
portas para vários mundos. Escrito 
pela vencedora do prêmio Nobel Toni 
Morrison e por Slade Morrison, esse 
clássico estimula o prazer de ler, não 
por obrigação, mas para “encontrar” 
personagens e universos, além de 
aprender com as histórias. O que me 
diz, Louise? é uma homenagem ao poder 
transformador dos livros e tem aspectos 
autobiográficos da autora, que quando 
criança era uma leitora como Louise.

Ou isto ao aquilo
Cecília Meireles
Nunca é cedo demais para começar 
a ler poesia. Nesse clássico, Cecília 
Meireles convida as crianças a se 
aproximarem dos versos e rimas, 
brincando com as palavras e 
explorando a sonoridade, o ritmo 
e a musicalidade. Publicado em 
1964, o livro conta com 56 poemas 
que contribuem para o letramento 
das crianças, além de estimular a 
imaginação e a sensibilidade dos 
pequenos. No poema que dá título 
ao livro, “Ou isto ou aquilo”, os 
leitores são encorajados a lidar com 
dilemas, e isso estimula a reflexão na 
criançada, que adentra o universo das 
escolhas e tomadas de decisões de 
forma leve e, claro, poética.

Reinações de Narizinho
Monteiro Lobato
Para contar às crianças histórias sobre 
a mitologia nacional, esse livro é a 
escolha certa. Monteiro Lobato, um 
dos maiores escritores de literatura 
infantojuvenil, narra as peraltices da 
turma do Sítio do Picapau Amarelo, 
com destaque para as personagens 
Narizinho e Emília. Além de apresentar 
o folclore brasileiro, incluindo nos 
contos o Saci e a Cuca, por exemplo, 
o autor agrega ícones da literatura 
mundial, como Cinderela e Branca de 
Neve. Reinações de Narizinho tem onze 
histórias escritas a partir de 1920 e 
que ainda povoam o imaginário de 
diversas gerações.
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A
CRIANÇADA
TÁ ON Descubra como a 

família pode se divertir 
assistindo aos youtubers 
preferidos dos pequenos

Minuto da Terra
Administrado por Leonardo, que não 
costuma aparecer na tela, mas é o 
responsável pelas narrativas, o canal 
disponibiliza vídeos curtos e divertidos 
para todas as idades, tirando dúvidas 
de alunos e até de professores, com 
temas de ciências e história. São quase 
200 vídeos cheios de criatividade, 
referências nerd e um toque de humor, 
como descreve o autor. O Minuto da 
Terra divulgou seu primeiro conteúdo 
há mais de sete anos.

Ticolicos — Canal Infantil
Criado em 2013, o canal estimula as 
crianças a fazerem suas próprias des-
cobertas e crescerem mais preparadas 
para o futuro. Nele, é possível encontrar 
um conteúdo que vai desde tutoriais 
para construir brinquedos e contação 
de histórias até desafios, receitas, 
dicas e curiosidades. Os vídeos são 
conduzidos por Ludi, um boneco 
laranja que responde às perguntas das 
crianças, faz entrevistas e interage com 
outros personagens.

Os ídolos da criançada já não são 
mais as apresentadoras de programa 
infantil da televisão ou os heróis do 
cinema. Com a facilidade de acesso a 
celulares, tablets e computadores, o 
conteúdo audiovisual dos pequenos 
ganhou uma nova morada: o YouTube.

Influenciadores se tornam cada 
vez mais populares, com canais 
que oferecem conteúdos e temas 
variados, e muitas vezes, além da 

EDUCATIVOS

diversão, estimulam também o apren-
dizado. As opções são diversas, e 
cada uma delas atrai milhares de 
inscritos. 

Neste período que tem sido dif ícil 
para todas as idades, no entanto, as 
programações on-line têm ocupado 
um espaço importante na vida de 
todos. Por isso, a Revista EC Pinheiros 
procurou canais infantis no YouTube 
para divertir diversas gerações.

Il
us

tr
aç

ão
: p

o
la

r.
lt

da



criança50 51

Criados por um time de educadores, os 
vídeos do canal contam com músicas e 
rimas infantis que ensinam inglês para 
os pequenos, com a ajuda de desenhos 
animados, fantoches e músicas ao 
vivo. Seu conteúdo é dividido em várias 
listas temáticas, como datas comemo-
rativas, animais de estimação, números 
e comidas, entre outros. Um dos vídeos 
disponíveis, que fala sobre uma família 
de tubarões, se tornou conhecido do 
grande público (“Baby Shark”).

Super Simple Songs — Kids Songs

Maria Clara & JP
Trata-se de um canal protagonizado 
pelo casal de irmãos Maria Clara e 
João Pedro (JP), que se tornou famoso 
na internet após a série do “Palhaço do 
Mal” e a paródia “De Castigo”. Quando 
o canal começou, em 2015, a menina 
tinha apenas quatro anos e seu irmão, 
sete. Após os vídeos conquistarem 
milhares de visualizações e eles ultra-
passarem os 16 milhões de inscritos, 
em 2019, até publicaram um livro 
interativo, chamado Maria Clara e JP — 
Pra animar você!. Além da rotina dos 
irmãos, o canal apresenta brincadeiras, 
paródias, desafios e receitas, entre 
outros vídeos temáticos.

Totoykids
O canal, que oferece histórias protago-
nizadas por brinquedos e personagens, 
foi idealizado pelo casal Isa Vaal 
e André Vaz, uma psicóloga e um 
advogado. Eles estavam desmotivados 
com suas respectivas profissões e 
decidiram mudar de área. Foram para 
os EUA com a intenção de investir na 
carreia de ator, no caso dele, e de rotei-
rista, no dela. Enquanto fazia um curso, 
Isa começou a trabalhar como babá, e 
foi a partir da rotina com as crianças, 
e da familiaridade delas com smart-
phones e tablets, que ela teve a ideia.

Mundo Bita
O canal é feito de músicas, cores, 
aprendizado e alegria, tudo com muito 
carinho para que crianças e adultos 
brinquem e cresçam juntos. Além do 
protagonista Bita, os vídeos trazem 
outros personagens, Lia, Dan, Tito, 
Flora e Plot, com intepretações de 
músicas infantis e também versões da 
canção popular brasileira.

Luccas Neto — Luccas Toon
Um dos youtubers mais populares 
da atualidade, Luccas Neto resolveu 
seguir os passos do irmão (Felipe 
Neto), que também é youtuber, 
criando seu canal em 2014, mas 
com vídeos voltados para o público 
infantil. O produtor de conteúdo 
já passou por diversos temas, mas 
atualmente tem como foco o entreteni-
mento e a educação para toda a família, 
com a produção de “novelinhas”.

AuthenticGames
Criado por Marco Túlio, o 
AuthenticGames traz a temática dos 
games, abordando principalmente um 
título muito popular entre os jovens: 
Minecraft. Através de seu personagem, 
o Authentic, e interagindo com outros 
amigos youtubers, eles formam a 
FamíliaCraft, convidando também os 
inscritos a interagirem.

Galinha Pintadinha
É o canal para bebês e crianças 
baseado no clássico musical da 
galinha mais amada do Brasil e sua 
turma. Além do conteúdo musical, 
com a interpretação de canções 
infantis que atravessam gerações, 
unidas a animações com os perso-
nagens, oferece também historinhas 
narradas muito divertidas e ativi-
dades educativas.

Valentina Pontes
Contando com a supervisão e apoio 
da mãe, Valentina entrou no mundo 
dos youtubers em 2014. Voltado 
para o público infantil, o conteúdo 
oferecido é o dia a dia na casa da 
família Pontes, com participação, 
além da mãe, de seu pai e irmão. 
Juntos, eles propõem desafios, brinca-
deiras, reviews de brinquedos, teatros 
com bonecas e novelinhas.

O (sur)real mundo de Any Malu
Trata-se do canal da primeira youtuber 
animada, Any Malu, uma garota de 18 
anos que grava vídeos com o que gosta 
e apresenta um pouco de sua vida para 
os inscritos, sempre com aventuras e 
interações com seus amigos, sua prima 
e sua mãe. Os primeiros vídeos foram 
exibidos na plataforma em outubro de 
2015 e, desde então, vêm ganhando 
muitos inscritos. Isso chamou a 
atenção do canal por assinatura 
Cartoon Network Brasil, que também 
passou a exibir a série na TV em 2019.

PRIMEIRA INFÂNCIA

OS YOUTUBERS

OS ANIMADOS

Mundo Gloob
Gloob é um canal de televisão direcio-
nado para o público infantil. Divertido, 
estimulante e curioso, o canal de 
YouTube disponibiliza um conteúdo 
bem diversificado que acompanha 
a programação televisiva. Entre as 
atrações estão o programa The Voice 
Kids e a série Detetives do Prédio Azul, 
além de desenhos, bastidores, brinca-
deiras e desafios, entre outros. O canal 
chegou, inclusive, a divulgar uma 
websérie na qual o Dr. Drauzio Varella 
responde a perguntas das crianças 
sobre a vacina e os cuidados para 
prevenir a Covid-19.

Quintal da Cultura
Um velho conhecido do público 
infantil, o Quintal da Cultura nasceu 
como programa de televisão infantil, 
exibido pela TV Cultura e também pela 
TV Rá-Tim-Bum. Com adultos no papel 
de crianças, as histórias se passam em 
um quintal, tendo como personagens 
principais quatro amigos: Ludovico, 
Doroteia, Ofélia e Osório, além de 
Quelônio (jabuti) e Minhoquias, dois 
bonecos. Juntos, eles brincam, se 
divertem e aprendem.

DA TV PARA O PC

↗ Assista aos  
vídeos no site  
revista.ecp.org.br
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Conheça algumas instituições sociais indicadas 
pelo Departamento de Assistência Social 
e faça o bem além dos muros pinheirenses

O MOMENTO PEDE 
SOLIDARIEDADE

Clube de Mães do Brasil

Se seu objetivo é ajudar pessoas em 
situação de rua e em vulnerabilidade 
social, essa instituição é a uma boa 
escolha. Desde a década de 1990, 
quando foi fundada, a OnG tem como 
foco a reinserção de pessoas na 
sociedade por meio da capacitação 
profissional. No projeto Oficinas 
Profissionalizantes, os participantes 
aprendem atividades como costura, 
marcenaria, culinária e artesanato 
por meio de aulas que estimulam o 
desenvolvimento integral — e assim 
se qualificam para transformar 
sua realidade.

COMO AJUDAR
O Clube Mães do Brasil aceita 
doações de materiais de higiene, 
alimentos e brinquedos, entre outros 
itens. É possível contribuir, também, 
com qualquer quantia, via PagSeguro/
Uol ou transferência bancária. Confira 
os dados no site da instituição:  
clubedemaes.org.br ↗

Movimento de Mulheres 
do Jardim Comercial

Resgatar e fortalecer valores impor-
tantes, por meio do trabalho, para o 
desenvolvimento de indivíduos na 
construção de uma sociedade mais 
humanitária. Esse é o objetivo do 
movimento, que oferece cursos como 
de pintura de pano de prato, tricô e 
crochê, além de aulas de culinária. 
Para que as participantes com filhos 
possam participar das atividades de 
capacitação profissional, a instituição 
criou um sistema de recreação para 
as crianças.

COMO AJUDAR
O Movimento de Mulheres do Jardim 
Comercial aceita doações via trans-
ferência bancária e comercializa os 
produtos confeccionados pelas par-
ticipantes em sua página na internet. 
Confira os dados e conheça os itens no 
site da instituição: saberesnopano.org ↗

ONG de Proteção Animal — 
Cão sem Dono

Criada em 2005, a OnG vem realizando 
seu objetivo de tirar o maior número 
possível de animais das ruas, dando 
tratamento adequado e integrando-os 
a famílias com recursos para oferecer 
os cuidados necessários. Hoje a OnG 
mantém dois abrigos com 450 animais 
tratados por veterinários e alimentados 
com ração. Os cachorros podem ser 
adotados por meio de um cadastro 
realizado no site e de uma entrevista.

COMO AJUDAR
A OnG aceita doações de ração, cober-
tores, medicamentos, materiais de 
limpeza e de procedimento, entre 
outros itens. É possível contribuir, 
também, com qualquer quantia, via 
PagSeguro/Uol, depósito ou transfe-
rência bancária e outras plataformas 
digitais, como Ame e PicPay. Confira os 
dados no site da instituição:  
caosemdono.com.br ↗

Instituto Hera Artemisul

A OnG ajuda mulheres, adolescentes 
e crianças em situação de violência 
doméstica. No Instituto Hera 
Artemisul, as pessoas encontram 
atendimento psicológico, social 
e jurídico, recebendo apoio para 
superar a realidade em que viviam e 
ter seus direitos restaurados. Realizar 
campanhas em prol da saúde da 
mulher e doar perucas e lenços a 
pacientes em tratamento contra o 
câncer são outras ações da insti-
tuição social.

COMO AJUDAR
Para contribuir com o Instituto Hera 
Artemisul, acesse o site  
heraartemisul.com.br ↗

Grupo Assistencial 
Alvorada Nova

Crianças e adolescentes de até 17 
anos e 11 meses moram nessa insti-
tuição até ser encaminhados para a 
Vara da Infância e Juventude. Durante 
o período de acolhimento, os inte-
grantes frequentam escolas e realizam 
atividades de lazer a cultura, além de 
receber atendimento psicológico e 
frequentar cursos profissionalizantes. 
Desde que foi fundado, na década de 
1990, o grupo já atendeu 350 pessoas.

COMO AJUDAR
O Grupo Assistencial Alvorada Nova 
aceita doações via transferência 
bancária. Confira os dados no site da 
instituição: gaan.org.br ↗

Instituto BECEI

Com a intenção de incentivar a 
leitura em comunidades periféricas, 
o instituto criou uma biblioteca em 
Paraisópolis, em 1995, e ofereceu a 
cerca de três mil pessoas o acesso a 
livros, contribuindo com o desenvol-
vimento intelectual dos moradores. 
Em eventos como oficinas de escrita, 
palestras e encontros com escritores, 
o contato com o mundo das letras e do 
conhecimento está garantido.

COMO AJUDAR
Para contribuir com o Instituto BECEI, 
acesse a página facebook.com/institu-
tobecei ↗

urante o ano, o DAS realiza diversas ações para 
quem quer ajudar o próximo. Os associados 
podem contribuir com doações ou participar dos 
programas, aumentando a rede de responsabili-

dade social do Clube.
Mas, além disso tudo, é possível fazer o bem além dos 

muros pinheirenses. A Revista EC Pinheiros listou algumas 
das instituições sociais cadastradas no Clube com as quais 
os associados podem colaborar, transformando realidades 
em um momento tão dif ícil.

D

ícones: rIcardo cardoso / 
noun proJect

GAPES — Grupo de 
Atendimento a Pessoas 
Especiais

A instituição promove atividades 
f ísicas e intelectuais para crianças 
e adolescentes com necessidades 
especiais e desenvolvimento atípico. 
Com a ajuda de profissionais de saúde, 
cultura e educação, o objetivo do 
GAPES é melhorar a qualidade de vida 
dos participantes do projeto e de seus 
familiares por meio da inclusão social 
e de atividades terapêuticas.

COMO AJUDAR
As doações podem ser de materiais 
para artesanato, brinquedos, equi-
pamentos para manutenção e 
expansão da instituição, entre outros 
itens. É possível contribuir, também, 
com qualquer quantia via depósito ou 
boleto bancário. Confira os dados no 
site da instituição: gapes.org.br ↗

http://clubedemaes.org.br
http://www.saberesnopano.org
http://www.caosemdono.com.br
http://www.heraartemisul.com.br
http://www.gaan.org.br
http://www.facebook.com/institutobecei
http://www.facebook.com/institutobecei
http://www.gapes.org.br


 ↗ Relatório da 
Diretoria 2020

1

O equilíbrio orçamentário foi atingido 
no Orçamento Corrente (Custeio e 
Restaurantes) e de Investimento 
(Fundo Especial).

2

Diante do contexto econômico da 
pandemia da Covid-19, mesmo com a 
queda na arrecadação, o Clube manteve 
os recursos de caixa no mesmo patamar 
do exercício anterior, por meio de ações 
para redução de gastos na mesma 
proporção, e encerrou o ano com o 
caixa equilibrado, sem a necessidade 
de recursos de terceiros.

3

O índice de liquidez atingiu a marca 
de 1,49, igualando o índice de liquidez 
corrente do ano de 2016, maior da 
década. A variação do capital cir-
culante líquido entre os exercícios 
é positiva em R$ 3.051 mil, devido 
ao aumento do ativo circulante e à 
redução do passivo circulante.

4

Houve melhora do capital de giro ope-
racional, que apresenta os recursos de 
caixa descontados do adiantamento 
de associados, referente a serviços 
ainda não prestados pelo Clube, em 
30,59%, melhora de R$ 789 mil. Isso 
destaca a importância do incentivo ao 
pagamento antecipado das anuidades 
da contribuição social para o equilíbrio 
financeiro ao final de cada exercício.

pandemia da Covid-19 tornou o ano de 
2020 mais desafiador na administração 
dos recursos econômicos do ECP. Para 
manter o equilíbrio, lidar com receitas e 

despesas e garantir a saúde financeira, foi neces-
sário muito trabalho e planejamento.

Os resultados positivos da administração 
podem ser observados no Relatório da Diretoria, 
entregue ao Conselho Deliberativo no dia 15 
de março de 2021, com a análise econômico-

-financeira, os aspectos sociais, culturais e 
esportivos e as estratégias de gestão e gover-
nança do ECP em 2020.

Para garantir a legitimidade e a transparência 
das informações relatadas no documento, os 
dados foram auditados pela empresa Grant 
Thornton, contratada pelo Conselho Fiscal do 
Clube, como acontece todos os anos. A edição de 
2020 conta com uma novidade: pela primeira vez, 
foram apresentados os números detalhados em 
tabelas, divididas por área, no volume 3 do rela-
tório, intitulado Demonstrações Orçamentárias.

Entre os destaques apresentados nos 
volumes 1, 2 e 3, estão a realização de obras, as 
ações em meio à pandemia e o equilíbrio orça-
mentário atingido, mesmo em um cenário de 
crise. Conheça 10 itens que representam as con-
quistas de 2020.

RESULTADOS  
FINANCEIROS  
DE 2020

Saiba como o orçamento 
do Clube foi administrado 
no ano marcado pela 
pandemia e conheça os 
destaques do documento 
de prestação de contas

5

O Clube mantém as certidões 
negativas tributárias (federal, pre-
videnciária, estadual e municipal) 
em situação regular, bem como 
o Certificado de Regularidade do 
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço), emitido pela Caixa 
Econômica Federal.

6

A gestão com foco no controle 
financeiro foi capaz de encarar as 
adversidades do ano como oportuni-
dades para a execução de obras que 
valorizaram o patrimônio do Clube, 
além de investimento em manu-
tenção de ativos e em programas de 
tecnologia para a conveniência do 
associado. Esse esforço ainda ampliou 
o saldo do caixa disponível nas apli-
cações financeiras do Fundo Especial 
de Investimento de R$ 32.454.235, no 
início do exercício, para R$ 34.272.394, 
em 31/12/2020, incremento de 
R$ 1.818.159, devido ao planejamento 
orçamentário com gastos menores 
que o previsto em obras e reformas 
durante o ano.

7

Com a pandemia da Covid-19, foram 
tomadas medidas em benefício dos 
associados, como o oferecimento 
de desconto de 16% na contribuição 
social de maio e junho e de uma 
condição especial para quitação 
de débitos para os associados 
que estavam com pagamentos em 
aberto. O envio de boletos e renova-
ções de atividades foram suspensos.

8

Atletas e funcionários também tiveram 
impacto em suas remunerações em 
decorrência da suspensão das ativi-
dades do Clube, de março a julho, e 
redução de carga horária, realizadas 
com o objetivo da manutenção do 
quadro funcional durante a crise. Foi 
aplicado o menor desconto sobre os 
salários, de 25%.

9

Foi criado o Portal ECP Contas Abertas, 
que apresenta aos associados os 
valores orçamentários e a execução 
de receitas e despesas pinheirenses, 
garantindo a transparência nas ações 
financeiras durante a crise.

10

O patrimônio pinheirense passou por 
melhorias, com a realização de mais de 
50 reformas em diversos espaços do 
Clube. Destaque para a ampliação do 
Complexo de Areia em 116,56 m², com 
troca da iluminação e criação de mais 
uma quadra de Vôlei, e para o Campo 
de Futebol A, que teve o gramado subs-
tituído por um certificado pela FIFA. 

CONFIRA NAS PÁGINAS 77, 78 E 79 O 
INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO 
E POSIÇÃO FINANCEIRA — 31 
DEZEMBRO/2020
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 No site do Clube

A série de exposições virtuais realizadas 
no site do Clube apresenta, este mês, a 
coleção Em preto e branco. A mostra reúne 
vinte telas e três esculturas de diversos 
temas, algumas assinadas por asso-
ciados, outras, por artistas conhecidos 
ou anônimos.

O projeto on-line mostrará, aos 
poucos, as obras que compõem o acervo 
pinheirense, aproximando cada vez mais 
o associado da cultura do ECP.

EXPOSIÇÃO ON-LINE

Em preto 
e branco

Job: 27631-045 -- Empresa: Vivo -- Arquivo: 27631-045-AFD-VIVO-AFRICA-INSTITUCIONAL-VIVO-TVPT-An-Pinheiros-210X275MM_pag001.pdf
Registro: 200519 -- Data: 18:31:06 18/03/2021

https://www.ecp.org.br/exposicao-online-em-preto-e-branco/


agenda

fotos: dIvulgação

 17 de abril 
Sábado

 14h
 Plataforma: Zoom

 24 de abril 
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 “Não 
mais”, e os participantes devem desen-
volver textos a partir desse mote.

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

O Encontro marcado, de Fernando 
Sabino (Editora Record)
Essa é a história de um jovem em 
desesperada procura por si mesmo 
e pela verdadeira razão de sua vida. 
Quase absorvido por uma brilhante 
boemia intelectual, seu drama interior 
evolui subterraneamente, expondo os 
equívocos fundamentais que vinham 
frustrando sua existência e sufocando 
sua vocação.

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

58 59

LITERATURA

MÚSICA

Banda de Jazz
 Segunda
 20h30
 Sala de Conferências 1

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

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

Clube de Leitura

Grupo de Escritores

PROGRAMAÇÃO
COMPLETA

Acompanhe a agenda de eventos completa do Esporte 
Clube Pinheiros na Revista EC Pinheiros on-line.

No endereço www.revista.ecp.org.br, você fica por dentro da 
programação de cinema, atrações musicais, peças de teatro 
e das sugestões dos restaurantes do Clube.
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CURSOS CULTURAIS

★ Odila Moraes
O objetivo do curso é desenvolver a 
fluência oral, a compreensão e o voca-
bulário, por meio da leitura e discussão 
de textos atuais de revistas, jornais 
e short stories. Requisitos: avaliação 
presencial, a partir de 18 anos. 

★ Vivian Aguiar
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.

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

★ Vivian Aguiar
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 conven-
cionais e metodologia desenvolvida 
pela professora.

★ Centro Cultural Brasil Itália
O curso conta com gramática e conver-
sação, 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, internacional-
mente reconhecido. O aluno se torna 
apto a prestar exames padrão.

★ Antônio Carlos
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, com a 
técnica e a teoria sendo desenvolvidas 
junto com o repertório.

★ Fabio Graziano, Ana Paula 
e Jacy Brasil

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

★ Vivian Aguiar e Daise Aguiar
O curso proporciona ao bebê 
estímulos sensoriais, visuais e 
auditivos, e ensina a utilização de ins-
trumentos musicais para favorecer a 
coordenação motora.

English for 
pleasure
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Teclado

Espanhol

Piano

Italiano

Violão

Francês

Musicalização 
de crianças

★ Lilian Arbex
A oficina irá proporcionar aos 
alunos o conhecimento da técnica 
de aquarela como meio de repre-
sentação plástica, a partir do 
conhecimento de suas propriedades, 
história, possibilidades pictóricas e 
técnicas de produção artística. 

fotos: dIvulgação

★ Ana Gentil
O objetivo desse curso é despertar, 
resgatar e/ou desenvolver o potencial 
criativo por meio de exercícios e 
técnicas, contribuindo para que os 
alunos pensem de forma mais criativa 
em qualquer atividade do dia a dia, seja 
ela pessoal ou profissional. 

Aquarela Desenho 
e pintura 

O ECP oferece cursos de idiomas, artes, 
música e dança. Veja a grade de 2021 
e agende uma aula experimental.
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CURSOS CULTURAIS

★ Marco Antonio 
e Ricardo Figueiredo

As danças de salão são consideradas 
uma forma de entretenimento e de 
integração social, bem como uma 
forma de atividade f ísica, e podem 
ser praticadas mesmo sem parceiro. 
Turmas a partir de 14 anos. 

★ Luiz Sorrentino
O curso tem como objetivo o 
autoconhecimento corporal por 
meio do relaxamento e do alon-
gamento. Os alunos desenvolvem 
a percepção de deslocamento e 
a contagem musical ao trabalhar 
diversos ritmos de dança. 

★ Ballet Paula Castro
Esse ritmo dançante, em que os pés 
se tornam protagonistas, desenvolve a 
musicalidade, a flexibilidade e a coor-
denação motora, além de melhorar a 
postura e ser uma ótima maneira de 
queimar calorias. 

★ 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. 

★ Ballet Paula Castro
A atividade desenvolve o equilíbrio 
corporal, a postura e a coordenação. 
Como todo exercício aeróbico, ativa 
a circulação, aumenta a resistência 
f ísica e proporciona maior agilidade. 

★ Milena Malzoni Dance Center
Os alunos aprendem três ritmos, salsa, 
samba de gafieira e forró, com aulas 
divertidas e descontraídas.

★ 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. 

★ Edson Gon
O curso tem como objetivo estimular o 
potencial criativo, desenvolver a socia-
lização e habilidades de expressão 
pela manifestação espontânea e 
prazerosa da criança. 

★ Maria Siqueira
O projeto tem como objetivo incen-
tivar o contato de adolescentes com 
a arte teatral, por meio da vivência do 
processo de montagem de um espe-
táculo. Esse contato permite não só 
um maior autoconhecimento como a 
abertura de um caminho válido para a 
formação cultural. 

A partir de 4 anos

Dança 
de salão

Expressão 
corporal

Sapateado

World 
dance

Jazz

Dança 
de salão

Dança do 
ventre

Teatro infantil Teatro 
infantojuvenil

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

Ballet clássico 
adulto e 
Movimento 
contemporâneo

Turmas para 
crianças

Mais informações sobre os cursos: administracaocultural@ecp.org.br e no Portal de Serviços.

Mais informação no e-mail: ballet@ecp.org.br.
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curso de

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

Ballet 
pilates
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 Quinta
 10h30 às 11h30
 Plataforma: Zoom

Os associados têm a orientação de 
um profissional para uma caminhada 
moderada, melhorando o condiciona-
mento, a respiração e o equilíbrio.

Atividade gratuita.

 Terça
 10h30 às 11h30
 Plataforma: Zoom

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.

 Terça
 14h30 às 16h
 Plataforma: Zoom
★ 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 

 Movi-        
 mente  
 -se    
 Dança 

   Sênior 

Cami- 
  nhada  

Conheça as atividades realizadas on-line.

O tema da mostra será “Reciclagem” 

Inscrições divulgadas nas redes sociais 
do Clube.

Mostra ACESC  
de Fotografia  
On-line

 16 de maio 
Domingo

★ Inscrição até o dia 30 de abril

 23 de junho 
Quarta

 Instagram e no blog da ACESC 
(@acescsp)

★ Inscrição até o dia 30 de maioOs interessados deverão enviar 
um e-mail para administracao-
cultural@ecp.org.br com as 
seguintes informações:

a) Nome(s) do(a) associado(a);
b) Endereço do(a) associado(a);
c) Perfil do Instagram, de modo que, 

quando a ACESC republicar a imagem, 
seu perfil seja citado.

Vagas limitadas.

Master Chef  
ACESC em Casa  
Doce

Os interessados deverão enviar um 
e-mail para administracaocultural@ecp.
org.br com as seguintes informações:

a) Nome(s) do(a) associado(a); 
b) Categoria e modalidade esco-

lhidas para concorrer;
c) Perfil do Instagram, de modo que, 

quando a ACESC republicar o conto/
crônica/poesia/sketchbook, seu perfil 
seja citado;

d) Arquivo digital do conto/crônica/
poesia/sketchbook.

Vagas limitadas.  

2ª Mostra ACESC  
de Literatura  
On-line

Os interessados deverão enviar um 
e-mail para administracaocultural@ecp.
org.br com as seguintes informações:

a) Nome(s) do(a) associado(a);
b) Endereço do(a) associado(a);
c) Perfil do Instagram, de modo que, 

quando a ACESC republicar a imagem, 
seu perfil seja citado.

Vagas limitadas.

Ateliê ACESC  
de Artes Plásticas 
Infantojuvenil em Casa

Master Chef  
Acesc em Casa 
Salgado

Os interessados deverão enviar 
um e-mail para administracao-
cultural@ecp.org.br com as 
seguintes informações:

a) Nome(s) do(a) associado(a);
b) Endereço do(a) associado(a);
c) Perfil do Instagram, de modo que, 

quando a ACESC republicar a imagem, 
seu perfil seja citado.

Vagas limitadas.

O regulamento de cada 
concurso estará disponível  
no site: www.acesc.org.br

23ª Maratona Cultural ACESC 

 5 de abril 
Segunda

 Instagram: ACESC (@acescsp)

 25 de abril 
Domingo

★ Inscrição até o dia 10 de abril

 15 de maio 
Sábado

★ Inscrição até o dia 30 de abril
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Depois de um ano atípico, em que os 
principais nomes do esporte se viram 
impossibilitados de fazer aquilo que 
mais gostam – competir –, os pinhei-
renses iniciaram a temporada 2021 
com medalhas internacionais.

Para quem estava com saudades 
de ver os atletas do Clube levantando 
a bandeira brasileira pelos pódios do 
mundo, vale a pena acompanhar como 
tem sido esse retorno às competições, 
que também serve de corrida por uma 
vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

RESPONSÁVEL POR 
DESENVOLVER E 
REVELAR TALENTOS 
OLÍMPICOS, O CLUBE 
VÊ SEUS ATLETAS 
CONQUISTAREM AS 
PRIMEIRAS MEDALHAS 
PARA O PAÍS EM 2021

ECP é Brasil
O calendário nas pistas começou com a disputa 
do World Athletics Indoor Tour – 2021, uma série 
de competições (Meetings Indoor) realizada na
França que contou com três níveis: Ouro, Prata e 
Bronze. O ECP foi representado por uma dupla de 
velocistas que garantiu um ouro, duas pratas e 
um bronze.

ROSANGELA SANTOS
A atleta estreou na temporada 2021 vencendo a 
prova dos 60m com o tempo de 7.23 no Meeting 
Internacional Indoor de Mondeville, na França, 
em janeiro. Depois, no Meeting Hauts-de-France 
Pas-de-Calais, na Arena Stade Couvert, em 
fevereiro, a pinheirense conquistou a prata com 
7.17, igualando seu recorde sul-americano dos 
60m indoor.

GABRIEL CONSTANTINO
No Meeting Indoor de Metz Moselle Athlelor, em 
Metz, na França, em fevereiro, Gabriel obteve 
o tempo de 7.71 nos 60m com barreiras e con-
quistou o segundo lugar no pódio. Já no Meeting 
Indoor de l’Eure 2021, disputado no estádio 
coberto Jesse Owens, em Val-de-Reuil, na França, 
o pinheirense registrou sua melhor marca da 
temporada nos 60m com barreiras, com 7.65 

– ficando a 5 centésimos de seu recorde sul-ameri-
cano e com o bronze na competição.

ATLETISMO
Uma das agendas mais intensas deste ano é a 
do Judô. Os atletas do ECP, que sempre marcam 
presença nas convocações da seleção brasileira, 
até o fechamento desta matéria, representaram o 
Pais em três competições e passaram pelo Catar, 
Israel e Uzbequistão. 

MARIA SUELEN ALTHEMAN
A judoca pinheirense peso-pesado (+78kg) 
derrotou Melissa Mojica, de Porto Rico, por ippon e 
ficou com o bronze no Grand Slam de Tel Aviv, em 
Israel, em fevereiro. Além do pódio, Maria Suelen 
garantiu mais 500 pontos no ranking de classifi-
cação olímpica para Tóquio 2021 e conquistou o 
primeiro pódio para o Judô brasileiro do ano.

Número três do mundo atualmente, a judoca 
do Clube é a melhor brasileira ranqueada no 
pesado feminino.

BEATRIZ SOUZA
Beatriz Souza subiu ao pódio do Grand Slam de 
Tashkent (Uzbequistão) em março, na categoria 
acima de 78 quilos. A judoca pinheirense con-
quistou a prata e foi a única medalha do Brasil 
na competição.

Com 22 anos, Beatriz Souza é a atual número 
8 do mundo no pesado feminino, sendo conside-
rada uma das principais revelações das categorias 
de base do Judô brasileiro neste ciclo olímpico.

JUDÔ

fotos: págIna 66 — IJf/MedIa teaM, Wagner carMo/cbat. págIna 67 — Wagner carMo/cbat, gabrIela sabau/IJf

BEaTriz 
Souza

GaBriEl 
ConSTanTino

roSanGEla 
SanToS

Maria SuElEn 
alThEMan
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Uma nova 
filosofia  
para o 
esporte 
no Clube

APÓS MESES DE ESTUDO E ESTRUTURAÇÃO, UMA 
METODOLOGIA SISTEMATIZADA DE ENSINO ESPORTIVO 
COMEÇA A SER IMPLEMENTADA NO ECP

O ECP é reconhecido por sua 
excelência na área esportiva, ofe-
recendo aos associados aulas 
em 49 modalidades e atividades 
f ísicas. Os profissionais capacitados 
e a infraestrutura de qualidade con-
tribuem para a formação esportiva 
dos pinheirenses, desde as primeiras 
atividades feitas no Centro de 
Aprendizado Desportivo (CAD) até 
que se tornem atletas competitivos e 
recreativos ou pratiquem atividades 
para melhorar a qualidade de vida.

Para tornar o caminho rumo a 
esses objetivos ainda mais completo, 
foi desenvolvida a Filosofia Integrada 
do Esporte, Educação Física e 
Promoção de Saúde, uma nova meto-
dologia de ensino que dará suporte 
aos associados, favorecendo seu 
desempenho nas atividades.

Prevista no Plano Diretor de 
Desenvolvimento (PDD), a novidade 
promove uma formação multies-
portiva nas aulas das escolinhas 
pinheirenses. De acordo com o pro-
jeto, as áreas esportivas atuarão ao 
longo de todo o processo, desde a 
aprendizagem dos movimentos até a 
participação em competições recrea-
tivas e de alto rendimento.

Os professores passarão por capa-
citação profissional, e os trabalhos 
estarão voltados para a formação e 
a transição esportiva e serão divi-
didos por idade: 3 a 6 anos (formação 
motora), 7 a 10 anos (aprendizagem de 
gestos esportivos) e 11 a 14 anos (defi-
nição e desenvolvimento esportivo).

fotos: dIvulgação/ecp

O CAMINHO DA EXCELÊNCIA
Para implementar a nova metodologia, 
foi criada, em setembro de 2020, a 
Comissão do Esporte, grupo respon-
sável por apresentar ao Conselho 
Deliberativo a proposta para o desdo-
bramento de uma série de programas e 
de um plano de ação executivo para as 
áreas que garantem o desempenho e a 
prática de educação f ísica e do esporte 
competitivo, recreativo e de formação 
de base, bem como a realização de 
atividades esportivas de caráter social, 
educacional, de saúde e de lazer.

Foi contratada, também, uma 
empresa para formalização da filo-
sofia, com a criação de manuais e 
outros documentos. Após visitas téc-
nicas para compreensão da cultura 
esportiva pinheirense, observação 
das atividades e reuniões com pro-
fissionais das atividades, a empresa 
trabalhou os conteúdos e a organi-
zação pedagógica do processo de 
ensino-aprendizagem-treinamento. 
Houve, também, a primeira ação de 
capacitação virtual de professores e 
treinadores de formação.

O PROGRAMA EM PRÁTICA
A Filosofia Integrada do Esporte traz 
inúmeras vantagens aos associados, 
que terão contato com um conteúdo 
alinhado e uma linguagem comum 
entre diferentes modalidades.

O desenvolvimento das habilidades 
motoras, cognitivas e psicossociais 
dos participantes vai contribuir para 
o desenvolvimento integral, e será 
possível que responsáveis, gestores 
e profissionais acompanhem digital-
mente o planejamento de aulas, a 
avaliação do desenvolvimento das 
crianças e o monitoramento de indica-
dores de frequência e evasão.

No primeiro semestre de 2021, a 
metodologia de formação e transição 
esportiva está sendo sistemati-
zada, numa etapa que envolve os 
profissionais das seções esportivas 
com atividades de 3 a 14 anos. Já no 
segundo semestre, a previsão é imple-
mentar um plano-piloto com mudanças 
nas rotinas e introdução de conteúdos 
ao programa de ensino das escolinhas.

O objetivo é que, em 2022, a 
Filosofia Integrada do Esporte já esteja 
sendo amplamente aplicada no ensino 
das modalidades e atividades espor-
tivas do Clube.

SAIBA MAIS
A fase Formação Esportiva aborda as 
atividades para as crianças de 3 a 14 
anos de idade, passando pelos ciclos 
de formação motora, de 3 a 6 anos; 
aprendizagem de gestos esportivos, de 
7 a 10 anos; e definição e desenvolvi-
mento esportivo, de 11 a 14 anos.

A fase Esporte envolve as modali-
dades conforme sua caracterização de 
prática no Clube, podendo ser federada, 
não federada, master e participativa.

Já em Promoção de Saúde, as ativi-
dades visam a manutenção e melhoria 
das condições f ísicas dos praticantes, 
contribuindo para um estado de bem-

-estar f ísico, mental e social.
A Transição Esportiva se refere 

aos cuidados que devem ocorrer na 
transição da Formação Esportiva 
para o Esporte.
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Levantamento 
de Peso 
em momento 
histórico

O ASSOCIADO 
FERNANDO REIS 
CONQUISTA O 
BRONZE EM 
MUNDIAL DO 
TURCOMENISTÃO 
DE 2018

O campeão pan-americano de 
Levantamento de Peso, Fernando 
Saraiva Reis, teve uma grande 
conquista reconhecida pela Federação 
Internacional da modalidade. Após 
quase dois anos de espera, em 
março de 2021, foi confirmado que 
o pinheirense herdou a medalha de 
bronze no Mundial de Asgabate, no 
Turcomenistão, realizado em 2018, 
tornando-se o primeiro brasileiro a 
conquistar um pódio na competição. 

O resultado foi modificado 
com a desclassificação oficial do 
uzbequete Djangabaev Rustam, pro-
visoriamente suspenso desde abril 
de 2019, ao testar positivo em exame 

antidoping. No Mundial, realizado em 
novembro de 2018, o pesista brasileiro 
havia ficado em quarto lugar, levan-
tando 436 kg no total (soma dos 201 
kg do arranco com os 235 kg do arre-
messo), e o uzbequete em terceira 
posição, com 447 kg, na categoria 
acima de 109 kg. Com a correção, 
Fernando Reis ficou com o bronze. 

A conquista é a mais importante 
da carreira do atleta, considerado o 
“homem mais forte das Américas”, que 
tem, em seu hall de vitórias, três meda-
lhas de ouro em Jogos Pan-Americanos 
(Guadalajara-2011, Toronto-2015 e 
Lima-2019), ficou em quinto lugar na 
Rio-2016. Fernando Reis receberá ofi-
cialmente a medalha do Mundial do 
Turcomenistão em cerimônia a ser 
marcada pela Confederação Brasileira 
de Levantamento de Pesos (CBLP).

PASSAPORTE PARA TÓQUIO
Para os Jogos no Japão, a Federação 
Internacional de Levantamento de 
Peso vai organizar uma competição 

on-line para completar o processo de 
classificação olímpica, com ranking a 
ser encerrado no dia 31 de maio.  

Estão planejadas, também, compe-
tições presenciais: caso a pandemia 
da Covid-19 permita, os brasileiros 
podem somar pontos para o ranking 
olímpico pelo Campeonato Pan-
Americano Adulto, planejado para 
acontecer no dia 18 de abril, em Santo 
Domingo, República Dominicana. 
Sétimo colocado no ranking abso-
luto da categoria acima de 109 kg, 
Fernando Reis já tem vaga pratica-
mente garantida para a olimpíada, e 
fará sua terceira participação no maior 
evento esportivo do mundo.

foto: pedro raMos/rededoesporte.gov.br

PROGRAMA ELAS

AULAS À TARDE
Para aumentar as opções de atividades oferecidas às 
associadas, com segurança, eficiência e exercícios ela-
borados para aprimorar a saúde feminina, o Programa 
Elas oferece aulas às terças e quintas, das 16 às 17h, na 
Pista de Atletismo. A atividade oferece treinamento fun-
cional, treino de corrida e/ou caminhada e alongamento 
para mulheres de diversas idades que buscam ema-
grecer, melhorar o condicionamento f ísico e ter mais 
qualidade de vida. Venha treinar ao ar livre e descubra 
que fortalecer pode ser mais legal do que parece.

PISTA DE ATLETISMO
Terças e quintas, 16 às 17h
Só para mulheres

Em pé: Juliana Mariz, Flavia Marques, Andrea 
Forte, Vera Lúcia Borrelli, Claudia Alves, 
Mariana Marques e Marina Lima. Agachados: 
Carla Ferriani, Mariangeli Bianchini, Mariângela 
Machado, Felipe (professor), Nair Bittencourt, 
Herika Albuquerque, Kathia Mandaliti 
e Camila Spada

Andrea Forte, Ana Cassolari e Marcia Borges
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Luis Felipe Sandoval Carvalho

Rodrigo Diez Correa

TÊNIS

INFANTOJUVENIL
Torneio internacional – COSAT Assunção Bowl
O atleta Luis Felipe Sandoval Carvalho fez uma boa cam-
panha na primeira etapa da Gira Sul-Americana Cosat, 
tradicional torneio Assunção Bowl, disputado na cidade 
de Luque, no Paraguai. O pinheirense chegou às semifi-
nais na prova de simples, deixando escapar por pouco 
a vitória. Já na prova de duplas, ao lado do brasileiro 
Henrique Brito, Luis sagrou-se campeão: venceu nas 
semifinais Filipe Costa (BRA) e Diego Navia (BOL) por 6/1 
6/1 e, na final, Benjamin Torrealba (ChI) e Joseu Guzman 
(PER) por 6/4 6/4. Luis tem chances de se classificar 
para a Gira Europeia da categoria 16 anos.

TORNEIO NACIONAL – KIDS
17° Circuito Paulista de Tênis – 5ª etapa – São Paulo/SP
Antônio Quintas, campeão de simples, 9M
Pedro Henrique Sandoval Carvalho, campeão de sim-
ples, 12M

TORNEIO ESTADUAL – KIDS
Copa Futuro Artengo Kids – 2ª etapa – Slice Tennis
Rodrigo Diez Correa, campeão de simples, 9M

TORNEIOS DA FPT (pontuação G1)
Circuito FPT Infantojuvenil
Gustavo Safadi Fernandes, vice de simples, 12M
Gabriel Jacintho, vice de simples, 16M
Rodrigo Meo das Dores, vice de simples, 18M

TORNEIOS DA FPT (pontuação G2) 
Torneio Infantojuvenil Paulo Carvalho – Campinas/SP
Henrique Safadi Fernandes, campeão de simples, 16M
Gustavo Safadi Fernandes, campeão de simples, 12M

IT Open Infantojuvenil – Barueri/SP
Sofia Leonardi, campeã de simples, 18F
Rodrigo Meo das Dores, vice de simples, 18M
Augusto Piacentini, campeão de simples, 12MP

Copa Playtennis Infantojuvenil – São Paulo/SP
Leonardo Bernuth, campeão de simples, 18M
Fernanda Procopiuk, vice de simples, 16F
Helena Schmidt, vice de simples, 14F
Henrique Galhardo, vice de simples, 14M 

16º Copa Kirmayr Infantojuvenil
Ricardo Galhardo, campeão de simples, 11M

Copa Futuro Artengo Kids – 1ª etapa – PCT
Rodrigo Diez Corrêa, campeão de simples, 9M

Copa Yacht Club Paulista Infantojuvenil
Sofia Leonardi, vice de simples, 18F

TORNEIOS DA FPT – CLASSES
2º Nese Summer Open de Classes
João Pedro Chede, vice de simples, EM

Copa Yacht Club Paulista de Classes
Flavio Del Nero Filho, vice de simples, 5M1

ADULTOS
2º Nese Summer Open de Classes – Alphaville/SP
Dariusz Robert Czarcinski, campeão de simples, PM1

Copa Yacht Club Paulista de Classes – São Paulo/SP
Dariusz Robert Czarcinski, campeão de simples, PM1



M.A.S. DE VASCONCELLOS TREINAMENTO 
– CNPJ 26.749.458/0001-31 – Serviços especia-
lizados na apresentação de rodas de conversas 
com temas femininos, aulas de yoga e lives com 
temas atuais para mulheres, durante o evento 
denominado “Semana da Mulher” – contratação 
suspensa em razão da pandemia – valor total 
do contrato: R$ 9.300,00 (parcela única) – 
08/03/2021 até 11/03/2021.

CORSI RENTAL LTDA. - ME – CNPJ 
04.150.123/0001-60 – Locação de plataforma 
elevatória da marca JLG, modelo 600AJ (com 
JIB), para duas pessoas, a ser utilizada no auxílio 
a poda de árvores – valor total do contrato: 
R$ 6.300,00 – 08/02/2021 até 14/02/2021.

FLÁVIO NUNES DOS SANTOS 44002115844 – 
CNPJ 31.336.678/0001-73 – Apresentação do 
espetáculo “Show Baú das Recordações”, no 
evento denominado “Festejos de Aniversário – 
121 anos” – valor total do contrato: R$ 5.500,00, 
em 2 parcelas de R$ 2.750,00 – 04/02/2021 até 
09/12/2021.

IMMERSIVE INFORMÁTICA E PUBLICIDADE LTDA. 
– CNPJ 14.119.360/0001-11 – Serviços de desen-
volvimento do aplicativo “Presidentes” para o 
Centro Pró-Memória e do aplicativo “Pesquisa de 
Satisfação” – valor total do contrato: R$ 3.900,00 
(parcela única) – 03/11/2020 até 23/11/2020.

VINÍCIUS RODRIGUES RAMOS 42558901885 
– CNPJ 21.124.868/0001-73 – Atração artística 
“Trupe Dunavô” apresentando o espetáculo 
“O Livro do Mundo Inteiro”, realizado no Salão 
de Festas Infantil – valor total do contrato: 
R$ 3.500,00 (parcela única) – 27/02/2021 até 
27/02/2021.

LUCAS GABRIEL DÁVILA GURBANOV 
31057571806 – CNPJ 19.289.085/0001-06 – 
Apresentação de mágica (“Mágico Lucas”) no 
Salão de Festas Infantil – valor total do contrato: 
R$ 3.000,00 (parcela única) – 13/02/2021 até 
13/02/2021.

CONTESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. – 
CNPJ 64.757.776/0001-33 – Serviços “Ensaio de 
Proctor” (Energia Normal), sendo 5 furos na área 
do piso da obra do Tênis, localizada nas depen-
dências – valor total do contrato: R$ 2.750,00 
(parcela única) – 15/01/2021 até 31/01/2021.

OPVS CONSULTORES ASSOCIADOS E PROJETOS 
EM TI LTDA. – CNPJ 11.880.826/0001-09 – 
Serviços de levantamento das necessidades 
do software Fluig, mediante suporte e atendi-
mento personalizado – valor total do contrato: 
R$ 2.701,18 (parcela única) – 01/08/2020 até 
30/10/2020.

NOVA MODELAGEM ANÁLISE E APRENDIZADO 
LTDA. - EPP. – CNPJ 06.120.403/0001-50 – Aditivo 
nº 6 – Ministração e coordenação de aulas na 
Escolinha de Tênis para crianças de 6 a 12 anos, 
bem como acompanhar alunos em eventos 
dentro e fora das dependências do Clube – valor 
total do contrato: R$ 248.227,78, em 1 parcela 
de R$ 26.595,83 e 5 parcelas de R$ 44.326,39 – 
02/01/2021 até 30/06/2021.

MARACATUEEU LTDA. – CNPJ 
40.059.166/0001-06 – Serviços de consultoria 
técnica, visando a elaboração, condução, 
implantação e compatibilização do projeto 
Revitalização de Recursos Humanos com a 
estrutura organizacional do Clube – valor total 
do contrato: R$ 195.764,83, em 6 parcelas de 
R$ 32.627,47 – 02/02/2021 até 02/08/2021.

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. – CNPJ 
00.028.986/0147-53 – Serviços de fornecimento, 
montagem e instalação de elevadores – valor 
total do contrato: R$ 164.000,00, em 3 parcelas 
de R$ 32.800,00, 2 parcelas de R$ 24.600,00 
e 1 parcela de 16.400,00 – 14/09/2020 até 
15/03/2021.

SHOWARE BRASIL LTDA. – CNPJ 
21.365.940/0001-54 – Aditivo nº 2 – Serviços 
de cessão de licença de software – valor total 
do contrato: R$ 139.996,50, em 3 parcelas de 
R$ 6.666,50 e 9 parcelas de R$ 13.333,00 – 
02/01/2021 até 31/12/2021.

POLAR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. – CNPJ 
27.984.864/0001-41 – Aditivo nº 3 – Serviços de 
desenvolvimento de projeto gráfico e diagra-
mação do periódico Revista EC Pinheiros – valor 
total do contrato: R$ 120.000,00, em 6 parcelas 
de R$ 20.000,00 – 11/12/2020 até 30/06/2021.

M & M ATLETISMO LTDA. – CNPJ 
10.777.204/0001-97 – Ministração de treina-
mentos à equipe de Atletismo de Saltos e 
Barreiras – valor total do contrato: R$ 92.700,00, 
em 12 parcelas de R$ 7.725,00 – 02/01/2021 até 
31/12/2021.

THABATA S GIAVONI - ME – CNPJ 
29.584.319/0001-93 – Aditivo n° 2 – Realização 
de um programa de atividades denominado 
“ELAS” – valor total do contrato, R$ 74.160,00 – 
01/01/2021 até 31/12/2021.

DELBRAS SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP – CNPJ 
00.813.955/0001-68 – Locação de 03 (três) 
no breaks de 30 KVA – valor total do contrato: 
R$ 26.500,00 (parcela única) – 22/10/2020 até 
01/12/2020.

ANA GUADALUPE DE M CASTRO TRADUTORA – 
CNPJ 23.330.339/0001-51 – Serviços de revisão 
de textos a serem publicados mensalmente 
nas mídias Revista Pinheiros Online e Agenda 
ECP – valor total do contrato: R$ 25.200,00, em 
12 parcelas de R$ 2.100,00 – 02/01/2021 até 
31/12/2021.

JEFERSON DIOGO DE SOUSA 41128905833 – 
CNPJ 22.336.262/001-64 – Ministração de aulas 
de Educação Física aos associados inscritos no 
Centro de Aprendizagem Desportivo (CAD) – valor 
total do contrato: R$ 23.856,80, em 11 parcelas 
de R$ 2.168,80 – 02/02/2021 até 18/12/2021.

VITTA TECNOLOGIA EM SAÚDE S.A. – CNPJ 
19.543.285/0001-35 – Aditivo nº 1 – Serviços 
de registro e controle de prontuários médicos, 
controle de estoque de materiais e subs-
tituição do sistema de agendamento de 
consultas (ClinicWeb) – valor total do contrato: 
R$ 22.950,00 para implantação do sistema 
ClinicWeb e R$ 7.650,00 mensais – 01/03/2020 
até 31/12/2020.

CLÓVIS ARTUR MARCHESIN 18760040459 
– CNPJ 13.280.258/0001-30 – Serviços de 
filmagem, transmissão on-line ao vivo e a 
gravação das Reuniões Plenárias do Conselho 
Deliberativo, além da gravação da Solenidade 
e Coquetel de Posse do Presidente da Diretoria 
e Jantar do Conselho Deliberativo – valor total 
do contrato: R$ 22.250,00, em 12 parcelas de 
R$ 1.854,17 – 02/01/2021 até 31/12/2021.

DAVID LOURENÇO DA COSTA – CPF 
414.999.658-00 – Ministração e coordenação 
de aulas de Boxe aos associados – valor total 
do contrato: R$ 17.154,84, em 12 parcelas de 
R$ 1.429,57 – 01/12/2020 até 31/12/2021.

LUÍS FERNANDO FERREIRA – CPF 087.014.888-56 
– Aditivo nº 1 – Ministração de aulas de Voleibol 
Master aos associados – valor total do contrato: 
R$ 15.170,87, em 11 parcelas de R$ 1.379,17 – 
01/01/2021 até 31/12/2021.

SKYTEF SOLUÇÕES EM CAPTURA DE 
TRANSAÇÕES LTDA. – CNPJ 04.998.631/0001-11 
– Aditivo nº 2 – Serviços de licenciamento 
de software utilizado pelo Departamento 
de Restaurantes – valor total do contrato: 
R$ 14.347,92, em 24 parcelas de R$ 597,83 – 
01/01/2021 até 31/12/2022.

MAIS ENERGIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA. 
- ME – CNPJ 14.080.699/0001-51 – Aditivo 
nº 2 – Serviços de manutenção preventiva 
e corretiva em 5 (cinco) geradores (Fitness, 
Centro Administrativo, Cabine Elétrica 5 CCR, 
Estacionamento Faria Lima e Salão de Festas) 
– valor total do contrato: R$ 11.400,00, em 
12 parcelas de R$ 950,00 – 01/03/2021 até 
28/02/2022.

TRILLO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 
SIMPLES LTDA. – CNPJ 06.119.792/0001-02 
– Serviços de gravação e edição do vídeo de 
encerramento do “Coral Pinheiros Canta 2020” – 
valor total do contrato, R$ 1.800,00 – 18/11/2020 
até 31/12/2020.

ROCKETS CONSULTORIA DE MARKETING LTDA. 
– CNPJ 37.442.269/0001-38 – Apresentação da 
cantora Penha Pinheiro no encerramento do 
evento denominado “Semana da Mulher”, a ser 
realizado no deck da Piscina – valor total do con-
trato: R$ 1.400,00 (parcela única) – 13/03/2021 
até 13/03/2021.

SURE STEP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 
- ME – CNPJ 02.398.806/0001-05 – Fornecimento 
de equipamento para execução dos serviços de 
videokê (preparo, montagem, desmontagem, 
testes) e realização dos eventos no Piano’s Bar 
– valor total do contrato: R$ 556,00 por apresen-
taçao realizada – Apresentações suspensas em 
razão da pandemia – 02/01/2021 até 31/12/2021.

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA MARQUES 
37972039852 – CNPJ 29.702.789/0001-04 – 
Ministração de curso de Violão aos associados 
– valor total do contrato: R$ 217,80 por aluno ins-
crito e adimplente (valor mensal/global variável) 
– 04/02/2021 até 09/12/2021.

BALLET PAULA CASTRO LTDA. – CNPJ 
48.246.797/0001-38 – Ministração de curso 
de Jazz Dance e Sapateado Americano aos 
associados – valor total do contrato: R$ 145,80 
por aluno inscrito e adimplente no curso de Jazz 
Dance ministrado 2x por semana, R$ 91,80 por 
aluno inscrito e adimplente no curso de Jazz 
Dance ministrado 1x por semana e R$ 145,80 
por aluno inscrito e adimplente no curso de 
Sapateado Americano (valor mensal/global 
variável) – 01/02/2021 até 16/12/2021.

MILENA MALZONI DANCE CENTER LTDA. – CNPJ 
07.852.492/0001-92 – Ministração de curso de 
Dança de Salão aos associados – valor total 
do contrato: R$ 144,00 por aluno inscrito e 
adimplente (valor mensal/global variável) – 
07/01/2021 até 16/12/2021.

CRBC CONDICIONAMENTO E ESPORTES EIRELI 
- ME – CNPJ 20.535.141/0001-16 – Aditivo nº 
3 – Ministração de aulas de Futevôlei e Futevôlei 
Personalizado aos associados – valor total 
do contrato: R$ 122,86 por aluno inscrito e 
adimplente na modalidade Futevôlei e R$ 150,00 
por aluno inscrito e adimplente na modalidade 
Futevôlei Personalizado (valor mensal/global 
variável) – 02/02/2021 até 31/12/2021.

TMAC SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA. – CNPJ 
06.126.299/0001-01 – Aditivo nº 2 – Ministração 
de treinos e acompanhamento em jogos da 
equipe de Beach Tennis – valor total do contrato: 
R$ 117,74 por aluno inscrito e adimplente (valor 
mensal/global variável) – 01/02/2021 até 
15/12/2021.

EDMILSON BISPO JÚNIOR 33709187818 – CNPJ 
23.370.172/0001-52 – Aditivo nº 1 – Ministração 
de aulas de Beach Tennis aos associados – valor 
total do contrato: R$ 117,74 por aluno inscrito 
e adimplente (valor mensal/global variável) – 
01/01/2021 até 31/12/2021.

PAULO CÉSAR DA SILVA – CPF 260.689.978-47 
– Aditivo nº 2 – Ministração e e coordenação 
de aulas de Yoga aos associados – valor total 
do contrato: R$ 76,36 por aluno inscrito e 
adimplente (valor mensal/global variável) – 
29/10/2020 até 31/12/2021.

ECOLAB QUÍMICA LTDA. – CNPJ 
00.536.772/0001-42 – Serviços de fornecimento 
de produtos químicos para higienização e 
sanitização (Sanigizer Loção Alcoólica Espuma) 
e cessão de equipamentos em comodato 
(Dispenser White Man. Pack 1x1) – valor total 
do contrato: R$ 76,34 por litro do produto 
(valor mensal/global variável) – 27/01/2021 até 
27/01/2022.

EDSON LUÍS GON 02369864818 – CNPJ 
23.839.033/0001-25 – Ministração de curso 
de Teatro Infantil aos associados – valor total 
do contrato: R$ 63,60 por aluno inscrito e 
adimplente (valor mensal/global variável) – 
06/02/2021 até 31/12/2021. 

VICTOR DI SESSA MONTEIRO 40790038897 – 
CNPJ 30.079.371/0001-71 – Ministração de aulas 
de Futebol para a categoria Futebol Base – valor 
total do contrato: R$ 31,00 por hora/aula efeti-
vamente realizada (valor mensal/global variável) 
– 01/02/2021 até 31/12/2021.

BIANCA LANDEIRA GOMEZ CHANDELETE 
45199953885 – CNPJ 34.341.951/0001-46 – 
Ministração de aulas de Futebol Feminino aos 
associados – valor total do contrato: R$ 31,00 
por hora/aula efetivamente realizada (valor 
mensal/global variável) – 01/02/2021 até 
31/12/2021.

IWTS INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - 
ME – CNPJ 07.088.286/0001-58 – Aditivo nº 
4 – Serviços de produção (impressão gráfica 
e acabamento) de cartas de cobrança – valor 
total do contrato: R$ 0,23 por carta impressa 
(valor mensal/global variável) – 01/01/2021 até 
31/12/2021.

contratoscontratos74 7574
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INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO – POSIÇÃO DEZEMBRO 2020   (valores em reais)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2020

INFORME DO MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

 ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

CUSTEIO

Receitas  16.464.586  13.960.696  (2.503.890)  198.220.628  163.929.258  (34.291.370)

Despesas  20.752.428  17.532.561  3.219.867  191.917.621  151.287.462  40.630.159 

Resultado  (4.287.842)  (3.571.866)  715.977  6.303.007  12.641.796  6.338.790 

RESTAURANTES

Receitas  3.718.474  1.378.907  (2.339.566)  43.358.456  14.944.603  (28.413.853)

Despesas  4.321.022  2.343.619  1.977.404  49.661.463  27.076.806  22.584.657 

Resultado  (602.549)  (964.711)  (362.163)  (6.303.007)  (12.132.203)  (5.829.196)

RESULTADO OPERACIONAL 
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Receitas  20.183.059  15.339.603  (4.843.456)  241.579.084  178.873.861  (62.705.223)

Despesas  25.073.450  19.876.180  5.197.270  241.579.084  178.364.268  63.214.816 

Resultado  (4.890.391)  (4.536.577)  353.814  -  509.593  509.593 

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS 
EXERCÍCIO 2020

SALDO INICIAL CONTÁBIL ENTRADAS SAÍDAS SALDO CONTÁBIL ATUAL 

FUNDO DE EMERGÊNCIA
 Mês  4.675  -   

 Acumulado  3.384.027  78.631  -    3.462.658 

FUNDO DE INVESTIMENTOS

 Disponibilidade  32.454.235  34.272.394 

 Adiant.fornec.  79.820  319.175 

 Tx transf/edital  10.538.164  7.675.575 

 Mês  2.314.870  2.873.656 

 Acumulado  43.072.219  16.704.607  17.509.682  42.267.143 

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE
 Mês  612.294  513.431 

 Acumulado  15.716.936  10.544.185  6.388.993  19.872.127 

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

RECEITAS DESPESAS RESULTADO

ACUMULADO ATÉ O MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

DIRETORIAS  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

ADMINISTRATIVA  3.675.952  1.356.277  (2.319.675)  19.643.638  18.992.771  650.867  (15.967.686)  (17.636.494)  (1.668.808)

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  -    -    -    7.543.560  5.695.810  1.847.751  (7.543.560)  (5.695.810)  1.847.751 

COMUNICAÇÃO  362.000  109.584  (252.416)  3.061.548  1.892.375  1.169.173  (2.699.548)  (1.782.791)  916.757 

CONSELHOS  -    1.206  1.206  1.876.272  1.274.797  601.475  (1.876.272)  (1.273.591)  602.681 

CULTURAL  7.718.560  5.181.183  (2.537.378)  9.223.171  6.684.668  2.538.503  (1.504.610)  (1.503.486)  1.125 

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS  7.369.180  3.980.053  (3.389.128)  12.521.054  8.890.221  3.630.834  (5.151.874)  (4.910.168)  241.706 

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO  3.138.210  1.412.651  (1.725.559)  34.613.061  25.397.833  9.215.228  (31.474.851)  (23.985.182)  7.489.669 

FINANCEIRA  1.028.800  478.379  (550.421)  10.154.094  9.212.789  941.305  (9.125.294)  (8.734.410)  390.884 

GOVERNANÇA E COMPLIANCE  -    -    -    854.191  615.635  238.556  (854.191)  (615.635)  238.556 

JURÍDICA  -    31.804  31.804  5.817.784  8.615.634  (2.797.850)  (5.817.784)  (8.583.830)  (2.766.046)

MARKETING  -    1.133.670  1.133.670  1.562.745  841.986  720.759  (1.562.745)  291.684  1.854.429 

OPERAÇÕES  6.989.782  2.764.796  (4.224.986)  39.720.073  33.236.522  6.483.551  (32.730.291)  (30.471.727)  2.258.565 

PATRIMÔNIO  -    -    -    18.551.294  13.542.082  5.009.212  (18.551.294)  (13.542.082)  5.009.212 

PRESIDÊNCIA  151.425.068  140.495.558  (10.929.510)  5.466.067  4.164.783  1.301.285  145.959.001  136.330.775  (9.628.225)

RELAÇÕES ESPORTIVAS  11.815.075  6.071.549  (5.743.526)  8.951.896  5.788.700  3.163.195  2.863.179  282.849  (2.580.330)

SOCIAL  4.698.001  912.549  (3.785.452)  8.247.006  3.147.306  5.099.700  (3.549.005)  (2.234.758)  1.314.248 

SUPRIMENTOS  -    -    -    4.110.167  3.293.549  816.618  (4.110.167)  (3.293.549)  816.618 

RESTAURANTES  43.358.456  14.944.603  (28.413.853)  49.661.463  27.076.806  22.584.657  (6.303.007)  (12.132.203)  (5.829.196)

TOTAIS  241.579.084  178.873.861  (62.705.223)  241.579.084  178.364.268  63.214.816  -  509.593  509.593 

COMPRO

Antiguidades, pratas de lei, relógios 
de parede, móveis de jacarandá, lustres 
de cristal, muranos, estátuas de marfim e 
de bronze, brinquedos antigos, faqueiros 
e cristais.
Nelson Cardoso 
Tels.: 99666-2483/ 3104-5225

ALUGO APARTAMENTO

Edif ício Porto Belo, em frente à portaria
1.236 m², terraço com vista para a  
piscina do Clube. 1 suíte, 2 dormitórios, 
2 vagas. Contato:
Carlos – caitocyrillo@gmail.com
Cel.: 99975-9154
 
 
 

GRUPO DE ESTUDOS ON-LINE

Novo tema: 
A diferença é o valor que você se dá! 
Seiji/Sylvia/Cuidadores do Ser
Domingo, dia 25/04, às 10h30.
Inscreva-se p/ receber o texto e o link.
Contribuição voluntária
Sylvia (associada)
Cel./WhatsApp: 94733-1318
sylvia@reconheser.com.br
www.reconheser.com.br

JUNTO AO CLUBE PINHEIROS 
E HEBRAICA – COB. DUPLEX

480 m², 4 dts/2 suítes, 4 vagas
Linda, decorada – Piscina piso superior
Fotos: 73943
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: 98174-5675
CRECI 75133
 

PROX. CLUBE PINHEIROS – 
LOCALIZAÇÃO EXCEPCIONAL

210 m², 4 dts, 2 suítes, 3 vagas e terraço
Pronto para morar – lazer completo
Fotos: 73932
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: 98174-5675
CRECI 75133

ELIANE OPEN HOUSE

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

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

ANUNCIE
NA REVISTA

DO CLUBE
TELEFONE: 3598-9667

E-MAIL: marketing@ecp.org.br
Associados possuem 40% de desconto.

Conteúdos de alta qualidade divulgado aos 
associados em versão digital e on-line.

Mais de 10 mil acessos mensais.
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POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 DEZEMBRO/2020

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

1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE 65.531.862 59.425.769 6.106.093

2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA 57.761.025 51.619.897 6.141.128

2.1 - Fundo de Emergência 3.462.658 3.384.027 78.631

2.2 - Fundo Especial - Investimento 34.272.394 32.454.235 1.818.159

2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) 19.872.127 15.716.936 4.155.191

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados) 153.846 64.699 89.147

3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2) 7.770.837 7.805.872  (35.035)

4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL 7.770.837 7.805.872  (35.035)

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa 7.749.098 7.537.519  211.579 

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes 21.739 268.353  (246.614)

5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE 9.561.359 10.384.848  (823.489)

5.1 - Exercício Seguinte 9.561.359 10.384.848  (823.489)

6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)  (1.790.522)  (2.578.976)  788.454 

7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES 509.593  (8.340.201) 8.849.794

(4.2) Saldo Capital de Giro Operacional: Saldo das Disponibilidades (Caixa, Bancos e Aplicações) após deduzidos os Fundos de Emergência, Especial (Investimento) e 
Recomposição do Déficit de Caixa, Outros Adiantamentos - Não Associados e o Saldo do Orçamento LIE, apurado pelo Regime de Caixa.

(5.1) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Seguinte, ou seja:
recebimento em 2019 relativo à receita de 2020, e recebimento em 2020 relativo à receita de 2021.

( 6 ) Indicador do valor necessário para a recomposição final dos Recebimentos Antecipados de Associados (item 5.1 e 5.2) frente ao seu equivalente de Caixa no 
Disponível (item 4.). 
Necessidade de Recomposição do Capital de Giro Operacional apurada pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo constituída em 2014.

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

 

INDICADORES DE DESEMPENHO

CRITÉRIO: CONTÁBIL DEZEMBRO/2020 DEZEMBRO/2019 DEZ./20 - DEZ./19

8. Ativo Circulante 79.614.099 77.233.041  2.381.058 

9. Passivo Circulante 53.564.630 54.235.076  670.446 

10. Índice de Liquidez Corrente =  8 / 9 1,49 1,42 0,06

11. Capital de Giro Líquido =  8 - 9 26.049.469 22.997.965 3.051.504

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

DIRETOR DE ÁREA FINANCEIRA Antonio Augusto B. Carvalho 

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

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

MAIS INFORMAÇÃO NA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 

TEL.: 3598-9500

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

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

FORMAS DE PAGAMENTO 
Caixa Central e posto do Fitness: dinheiro, cartão de débito e 
cheques, desde que não sejam pré-datados ou de terceiros. 
Nos estacionamentos: também são aceitos 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 também a multa de 1% a cada 
30 dias.

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

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

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

ATIVO DEZ/20 DEZ/19

CIRCULANTE 79.614.099 77.233.041

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA 65.531.862 59.425.769

* Caixa e Bancos 175.585 333.052

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência 3.462.658 3.384.027

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos 34.272.394 32.454.235

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro 7.749.098 7.537.519

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC 19.872.127 15.716.936

Realizável a Curto Prazo 14.082.237 17.807.272

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber 4.032.923 1.267.406

* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa  (1.659.549) -

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST) 7.675.574 10.538.163

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST) 319.175 79.820

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários 1.074.634 1.303.574

* Outras Contas a Receber 870.450 2.405.781

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes 1.335.151 1.665.471

* Despesas Antecipadas 433.879 547.057

NÃO CIRCULANTE 548.087.108 540.705.992

Realizável a Longo Prazo 5.732.745 5.194.288

* PIS - Depósito Judicial - 25.045

* Depósitos Recursais / Judiciais 2.784.078 2.220.576

* Outras Contas a Receber 2.948.667 2.948.667

ImOBILIZadO 542.354.363 535.511.704

* Imobilizado 542.354.363 535.511.704

TOTAL DO ATIVO 627.701.207 617.939.033

PASSIVO

CIRCULANTE 53.564.630 54.235.076

* Fornecedores 5.783.573 6.325.209

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões 10.572.805 13.243.788

* Provisões para Contingências Passivas 5.071.956 4.603.869

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais 2.548.964 3.895.727

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte 9.561.359 10.384.848

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado 153.846 64.699

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) 19.872.127 15.716.936

NÃO CIRCULANTE 5.988.412 2.250.000

* Provisões para Contingências Passivas 5.988.412 2.250.000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 568.148.165 561.453.957

* Déficit / Superávit no Exercício 6.694.208 6.863.290

* Patrimônio Social 561.453.957 554.590.667

TOTAL DO PASSIVO 627.701.207 617.939.033
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INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO – POSIÇÃO FEVEREIRO 2021   (valores em reais)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2021

INFORME DO MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

 ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

CUSTEIO

Receitas  15.069.128  14.726.645  (342.483)  29.610.918  29.027.654  (583.264)

Despesas  (14.936.489)     (12.824.472)    2.112.017     (29.517.868)    (24.728.408)    4.789.460 

Recomposição do K Giro  (83.333)     (83.333)  -    (166.667)     (166.667)  -   

Resultado   49.306  1.818.840   1.769.534   (73.617)  4.132.579   4.206.196 

RESTAURANTES

Receitas  2.681.512  1.694.228  (987.284)  4.950.843  2.854.879  (2.095.964)

Despesas  (3.377.378 )  (2.171.880)  1.205.498  (6.639.401)     (4.126.573)  2.512.828 

Resultado  (695.866)  (477.652)  218.214  (1.688.558)  (1.271.695)  416.863 

RESULTADO OPERACIONAL 
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Receitas  17.750.640  16.420.873  (1.329.767)  34.561.761  31.882.533  (2.679.228)

Despesas  (18.397.200)    (15.079.684)    3.317.516  (36.323.936)     (29.021.649)    7.302.287 

Recuperação Déficit Operacional de 2019  (360.250)     (360.250)    -    (720.500)  (720.500)  -   

Resultado  (1.006.810)  980.939  1.987.749  (2.482.675)  2.140.384  4.623.059 

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS 
EXERCÍCIO 2021

SALDO INICIAL CONTÁBIL ENTRADAS SAÍDAS SALDO CONTÁBIL ATUAL 

FUNDO DE EMERGÊNCIA
 Mês  3.837  -   

 Acumulado  3.462.658  8.093  -    3.470.751 

FUNDO DE INVESTIMENTOS

 Disponibilidade  34.272.394  35.507.942 

 Adiant.fornec.  319.175  260.164 

 Tx transf/edital  7.675.575  8.541.063 

 Mês  2.152.058  1.389.293 

 Acumulado  42.267.143  3.744.163  1.702.138  44.309.168 

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE
 Mês  12.802  547.789 

 Acumulado  19.872.127  25.324  817.463  19.079.988 

FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO 
 Mês  83.333  -   

 Acumulado  8.100.000  166.667  -    8.266.667 

POSIÇÃO FINANCEIRA - 28 FEVEREIRO/2021

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2020 FEVEREIRO/2021 FEVEREIRO/2020 FEV./21 - FEV./20

1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE 65.531.862 93.119.197 84.533.353 8.585.844

2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA 57.761.025 60.148.024 56.286.811 3.861.213

2.1 - Fundo de Emergência 3.462.658 3.470.751 3.401.511 69.240

2.2 - Fundo Especial - Investimento 34.272.394 35.507.942 35.967.262 -459.320

2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) 19.872.127 19.079.988 14.627.023 4.452.965

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados) 153.846 1.118.146 1.245.259 -127.113

2.5 - 13º Salário a Desembolsar - 971.197 1.045.756  (74.559)

3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2) 7.770.837 32.971.173 28.246.542  4.724.631 

4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL 7.770.837 32.971.173 28.246.542  4.724.631 

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa 7.749.098 8.266.667 8.100.000  166.667 

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes 21.739 24.704.506 20.146.542  4.557.964 

5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE 9.561.359 33.698.496 33.873.097  (174.601)

5.1 - Exercício Seguinte 9.561.359  -   

5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes 33.698.496 33.873.097  (174.601)

6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)  (1.790.522)  (727.323)  (5.626.555)  4.899.232 

7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES 509.593 2.860.884 2.114.402  746.482 

(4.2) Saldo Capital de Giro Operacional: Saldo das Disponibilidades (Caixa, Bancos e Aplicações) após deduzidos os Fundos de Emergência, 
Especial (Investimento) e Recomposição do Déficit de Caixa, Outros Adiantamentos - Não Associados e o Saldo do Orçamento LIE, apurado 
pelo Regime de Caixa.

(5.1) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Seguinte, ou seja:
recebimento em 2019 relativo à receita de 2020, e recebimento em 2020 relativo à receita de 2021.

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

( 6 ) Indicador do valor necessário para a recomposição final dos Recebimentos Antecipados de Associados (item 5.1 e 5.2) frente ao seu 
equivalente de Caixa no Disponível (item 4.). 
Necessidade de Recomposição do Capital de Giro Operacional apurada pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo constituída em 2014.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO

CRITÉRIO: CONTÁBIL DEZEMBRO/2020 FEVEREIRO/2021 FEVEREIRO/2020 FEV./21 - FEV./20

8. Ativo Circulante 79.614.099 108.930.045 101.491.995  7.438.050 

9. Passivo Circulante 53.564.630 77.825.373 74.637.734  (3.187.639)

10. Índice de Liquidez Corrente =  8 / 9 1,49 1,40 1,36 0,04

11. Capital de Giro Líquido =  8 - 9 26.049.469 31.104.672 26.854.261  4.250.411 

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

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

RECEITAS DESPESAS RESULTADO

ACUMULADO ATÉ O MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

DIRETORIAS  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

ADMINISTRATIVA  493.650  243.126  (250.524)  3.375.482  3.139.002  236.480  (2.881.832)  (2.895.876)  (14.044)

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  -    -    -    1.057.648  895.663  161.985  (1.057.648)  (895.663)  161.985 

COMUNICAÇÃO  20.668  1.984  (18.684)  450.886  334.055  116.831  (430.218)  (332.071)  98.147 

CONSELHOS  -    10  10  243.236  158.983  84.253  (243.236)  (158.973)  84.263 

CULTURAL  1.157.846  930.781  (227.065)  1.316.180  1.111.076  205.104  (158.334)  (180.295)  (21.961)

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS  543.630  796.418  252.788  1.817.917  1.233.116  584.801  (1.274.287)  (436.699)  837.588 

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO  315.547  242.638  (72.909)  5.971.015  4.414.635  1.556.380  (5.655.468)  (4.171.997)  1.483.471 

FINANCEIRA  83.680  62.038  (21.642)  2.293.769  2.431.943  (138.174)  (2.210.089)  (2.369.906)  (159.817)

GOVERNANÇA E COMPLIANCE  -    -    -    60.614  43.552  17.062  (60.614)  (43.552)  17.062 

JURÍDICA  -    478.422  478.422  1.205.442  990.074  215.368  (1.205.442)  (511.651)  693.791 

MARKETING  18.080  21.270  3.190  188.567  85.746  102.821  (170.487)  (64.476)  106.011 

OPERAÇÕES  872.980  581.888  (291.092)  6.314.619  5.647.319  667.300  (5.441.639)  (5.065.431)  376.208 

PATRIMÔNIO  -    -    -    2.485.449  2.146.178  339.271  (2.485.449)  (2.146.178)  339.271 

PRESIDÊNCIA  24.775.547  24.571.733  (203.814)  1.207.338  1.033.739  173.599  23.568.209  23.537.994  (30.215)

RELAÇÕES ESPORTIVAS  1.295.417  1.080.671  (214.746)  1.249.352  945.594  303.758  46.065  135.077  89.012 

SOCIAL  33.873  16.677  (17.196)  510.857  411.963  98.894  (476.984)  (395.286)  81.698 

SUPRIMENTOS  -    -    -    656.664  592.936  63.728  (656.664)  (592.936)  63.728 

RESTAURANTES  4.950.843  2.854.879  (2.095.964)  6.639.401  4.126.573  2.512.828  (1.688.558)  (1.271.695)  416.863 

TOTAIS  34.561.761  31.882.533  (2.679.228)  37.044.436  29.742.149  7.302.287  (2.482.675)  2.140.384  4.623.059 
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DIRETOR DE ÁREA FINANCEIRA Antonio Augusto B. Carvalho 

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

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

MAIS INFORMAÇÃO NA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 

TEL.: 3598-9500

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

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

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

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

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO FEV/21 FEV/20

CIRCULANTE 108.930.045 101.491.995

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA 93.119.197 84.533.353

* Caixa e Bancos 168.463 232.149

* Aplicações Financeiras - Outras 26.625.386 22.205.408

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência 3.470.751 3.401.511

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos 35.507.942 35.967.262

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro 8.266.667 8.100.000

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC 19.079.988 14.627.023

Realizável a Curto Prazo 15.810.848 16.958.642

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber 3.991.515 1.827.534

* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa  (1.812.929) -

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST) 8.541.062 8.911.602

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST) 260.164 79.820

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários 674.355 645.337

* Outras Contas a Receber 2.031.949 3.035.829

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes 1.328.115 1.547.468

* Despesas Antecipadas 796.617 911.052

NÃO CIRCULANTE 548.031.352 540.356.072

Realizável a Longo Prazo 5.769.652 5.366.787

* PIS - Depósito Judicial - 25.045

* Depósitos Recursais / Judiciais 2.820.985 2.393.075

* Outras Contas a Receber 2.948.667 2.948.667

ImOBILIZadO 542.261.700 534.989.285

* Imobilizado 542.261.700 534.989.285

TOTAL DO ATIVO 656.961.397 641.848.067

PASSIVO

CIRCULANTE 77.825.373 74.637.734

* Fornecedores 4.392.687 4.874.146

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões 10.741.464 11.893.130

* Provisões para Contingências Passivas 5.891.115 3.787.927

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais 2.903.477 4.337.152

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente 33.698.496 33.873.097

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado 1.118.146 1.245.259

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) 19.079.988 14.627.023

NÃO CIRCULANTE 5.988.412 2.250.000

* Provisões para Contingências Passivas 5.988.412 2.250.000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 573.147.612 564.960.333

* Déficit / Superávit no Exercício 4.999.448 3.506.376

* Patrimônio Social 568.148.164 561.453.957

TOTAL DO PASSIVO 656.961.397 641.848.067

NOSSO PLANO
É FAZER VOCÊ

IR MAIS LONGE.

CAPITAL DE GIRO

ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

INVESTIMENTOS

FINIMP

SEGURO

CÂMBIO PRONTO

11 3039-1500
www.bancoluso.com.br

SAC 0800 774 4453
Ouvidoria 0800 770 5876
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