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Esta instituição mais do que centenária, cha-
mada Esporte Clube Pinheiros, foi criada por 
homens que acreditaram nos seus sonhos e 
ideais. Para esta Diretoria, esses sonhos e ideais 
representam a alma, a cultura e a tradição deste 
Clube e devem ser respeitados sempre.

Respeito aos que nos antecederam e respeito 
aos que vão nos suceder.

Vamos superar todas as dificuldades deste 
momento sem sombra de dúvidas, com muito es-
forço e muito trabalho, que é o que nos fortalece 
e nos move.

O aplauso, principalmente o aplauso fácil, 
para fazer o conveniente, não nos motiva de 
forma alguma.

Entender, enfrentar e superar os obstácu-
los é a única e melhor maneira de administrar 
o Pinheiros.

Junto, é claro, do sentimento e dever de grati-
dão e de união.

É com muita gratidão e com muito orgulho que ini-
cio este segundo mandato.

Fui reconduzido a este cargo graças ao traba-
lho de muitas pessoas que estiveram ao meu lado 
e me ajudaram a superar os desafios que se fazem 
presentes na administração do ECP.

Tivemos e ainda temos um obstáculo muito 
maior, e que ainda nos traz muitas incertezas, que 
é a pandemia causada pela Covid-19.

Neste momento que estamos vivendo, con-
sidero ser de fundamental importância a união 
e cooperação de todos para continuarmos a ad-
ministrar o Pinheiros da maneira que ele deve 
ser gerido.

Foi através dessa união que pudemos executar 
diversas obras e melhorias (que podem ser con-
feridas na versão on-line da Revista EC Pinheiros) 
em todas as áreas do Clube sem nenhum prejuízo 
dos recursos financeiros.

Mantivemos o fundo de investimento no 
mesmo patamar durante o ano que passou.

O reajuste da contribuição social que esta 
Diretoria aplicou nos dois últimos anos foi de 
apenas 4% diante de uma inflação de quase 10% 
no mesmo período.

Reeleição com sentimento 
de gratidão

http://revista.ecp.org.br/2019-a-2021/
http://revista.ecp.org.br/2019-a-2021/


PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Discurso proferido pelo Presidente José Manssur, 
por ocasião da solenidade de posse do Presidente 
da Diretoria, Ivan Castaldi Filho, e do seu Vice-Pre-
sidente, Carlos Alexandre Brazolin, no último dia 
10 de maio:

“ilustríssimo sEnhor viCE-PrEsidEntE do Con-
sElho dElibErativo doutor guilhErmE dominguEs 
dE Castro rEis Em nomE dE quEm PEço liCEnça 
Para CumPrimEntar os intEgrantEs da mEsa do 
ColEgiado riCardo luiz iasi moura – maria Emilia 
alvEs roCha dos santos E karin ChristinE dona-
tElli di tommaso latorrE.

Digo-vos hoje e de público que sem a participa-
ção contínua e profícua dos senhores e com abso-
luta certeza não conseguiria alcançar a meta a que 
me propus, na consecução do certame eleitoral, o 
qual se desenvolve em várias fases, todas interca-
ladas entre si e que, hoje, com a posse formal dos 
eleitos, alcança seu desiderato final.

honrado PrEsidEntE do EsPortE ClubE PinhEi-
ros quE aCaba dE assumir o Cargo dE PrEsidEntE 
dEsta EntidadE modElar — doutor ivan gilbErto 
Castaldi Filho

digno viCE-PrEsidEntE tambÉm agora EmPos-
sado –EngEnhEiro Carlos alEXandE brazolin

no nomE dos sEnhorEs PEço liCEnça Para 
saudar a todas E todos quE nos assistEm E quE, 
Com suas PrEsEnças quE as tEnho PrÓXimas, 
Embora virtuais, Engalanam Esta sEssÃo solEnE.

sEnhorEs ConsElhEiros EFEtivos — PrEsi-
dEntEs dE sEmPrE do ConsElho dElibErativo E 
da dirEtoria do EsPortE ClubE PinhEiros — Saú-
do-os com o mais absoluto respeito e admiração, 
porquanto tenho a exata noção de que lhes prestar 

— e sempre — a devida e necessária homenagem, é 
sobretudo reconhecer em Vossas Senhorias os que, 
com labor missionário e voluntário, cada qual a seu 
tempo e ao seu estilo, souberam, exemplarmente, 
contribuir para a construção de uma Instituição – 
Esporte Clube Pinheiros — cujo nome pronuncio 
com reconhecida emoção, pois para mim é o canto 
que encanta e que, no prelúdio de seus 122 anos de 
vida, eleva-se no mais alto patamar de glória sócio 
esportivo e cultural de nosso País, por isso que pa-
trimônio histórico e intangível da Nação brasileira.

sEnhoras E sEnhorEs ConsElhEiros Com quEm 
tEnho a honra dE ComPartilhar dE mÃos dadas 
E braços Juntos o PodEr dE rEPrEsEntaçÃo do 
CorPo assoCiativo.

sEnhoras E sEnhorEs assoCiados dEstinatÁ-
rios Finais dE nossas açÕEs.

E porque a Família é o berço de todas as coisas, 
sem a qual a vida não existe, peço licença para 
iniciar estas singelas palavras, homenageando as 
Esposas dos Dirigentes ora empossados, Ilustríssi-
mas Senhoras adriana FlorEnCE sPinElli E glauCE 
roquini brazolin, cujas presenças honram e digni-
ficam esta formal solenidade de posse e em cujas 
marcantes personalidades reconheço, como sendo 
o fator principal do êxito de seus respectivos mari-
dos em todos os ramos das atividades, públicas e 
privadas, por eles exercidos. 

ivan gilbErto Castaldi Filho — PrEsidEntE e 
Carlos alEXandE brazolin — Vice-Presidente: — 
Duas grandezas neste instante se cruzam. Dois Ilus-
tres Conselheiros, aqui e agora, se encontram, as-
sumindo a representação de uma Entidade Modelar, 
eleitos livremente na conformidade das regras esta-
tutárias vigentes do Esporte Clube Pinheiros, o pri-
meiro, reeleito em continuidade a uma gestão para a 
qual fora escolhido em 2019 e, o segundo, para vir a 
ocupar o cargo que fora até hoje exercido pelo Ilus-
tre Vice-Presidente FErnando amantE Chidiquimo, 
a quem peço licença para, respeitosamente, saudar.

Celebra-se, hoje, a renovação de uma confiança. 
Nestas singelas palavras, a meu sentir, situa-se o 
significado do instituto da reeleição, fenômeno 
típico da forma republicana de governo.

Ninguém se investe de poder sem que tenha 
sido ungido pela voz mais eloquente da democra-
cia – que é o governo do poder visível, na lição de 
Norberto Bobbio, aquela que, altissonante, emana 
das urnas, como expressão única da vontade do 
eleitor, no exercício livre de seu direito subjetivo 
fundamental — o voto — expressão soberana dos 
deveres decorrentes da cidadania.

E os cargos que são assim preenchidos recaem 
àqueles que, mercê de suas ideias, de suas condu-
tas, de sua honra, conquistaram a confiança dos 
que lhes outorgaram o mandato.

 

Eis porque, digo-vos hoje, que com a eleição do 
Presidente e Vice-Presidente da Diretoria desta 
Instituição, mais que secular, ratificou-se uma 
confiança, retamente dirigida ao encontro de duas 
nobres consciências que, caminhando juntas, hão 
de prosseguir a trajetória iniciada em 07 de se-
tembro de 1899, data de fundação desta Entidade 
Modelar, nossa Alma Mater, nascida Esporte Clube 
Germânia, no sonho de Hans Nobling transformado 
em realidade e, anos após, consolidada com sua 
atual altiva denominação — Esporte Clube Pinheiros 

— em ato épico, datado de 18 de março de 1942, sob 
a inspiração de Henrique Villaboin que, com a maior 
das virtudes humanas — a coragem — aquela sem a 
qual todas as demais se tornam desimportantes — 
observou instrumento jurídico adequado, a impedir 
que delírio governamental à época pudesse inter-
romper a trajetória de glória de nossa grandiosa 
Instituição, orgulho nacional. 

As instituições não são meras abstrações. En-
carnam-se nas pessoas que as compõem e a credi-
bilidade que ostentam e irradiam dependem muito 
dos seus integrantes. Eis aí a base da legitimidade 
da investidura que ora é conferida aos dirigen-
tes empossados.

São Tomas de Aquino ensina que o objetivo de 
qualquer governante é promover o bem comum e 
neste momento histórico, dramático e cruel que es-
tamos a viver e que a todos impõe limites, exigindo 
de cada um, a observância irrestrita de deveres e 
assunção de responsabilidades e, sobretudo, o 
cumprimento de suas respectivas obrigações , quer 
no campo individual, como social, temos a mais 
absoluta certeza que os Diretores empossados 
haverão de observar, no exercício da investidura 
que lhes foi confiada, a lição do Doutor Angélicus 

— como filosoficamente é conhecido o Santo dos 
Altares invocado.

A humanidade enfrenta uma grave pandemia 
que paralisou o mundo, derivada de um vírus cruel 
que se reinventa, inimigo invisível, mas que não 
conseguirá vencer a ciência e o desenvolvimento 
tecnológico, plasmados pela verdade que, como 
legado à humanidade , dão-nos fé e esperança para 
enfrentá-lo, com a certeza da vitória que ocorrerá, 

pois que como bem assinalou o atual Presidente 
dos Estados Unidos da América, Joe Binden, em im-
portante discurso ao ensejo de seus primeiros cem 
dias de mandato, devemos transformar o perigo em 
possibilidades, crise em oportunidades e revés em 
força. E digo eu, impõe-se continuar com os nossos 
objetivos, sem deles jamais desistir.

Senhor PrEsidEntE ivan gilbErto Castaldi 
Filho – sEnhor viCE — PrEsidEntE Carlos alE-
XandE brazolin – poucas habilidades são mais 
necessárias nos governantes do que a capacidade 
de despertar uma visão promissora do futuro em 
seus governados.

Isso porque, digo-vos com as palavras imorre-
douras de Saint Éxupérie, “o futuro não é o lugar 
para onde estamos indo, mas, sim o lugar que es-
tamos construindo.”

Todos sabemos quão complexas são as atribui-
ções de que foram Vossas Senhorias hoje investi-
dos. Mas como salientou o maior teólogo de nossos 
tempos, o Papa Emérito Benedictus Xvi em sua 
Carta Encíclica, de leitura obrigatória—sPE salvi— 

“O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e 
aceito, se levar a uma meta e se pudermos estar 
seguros desta meta, se esta meta for tão grande 
que justifique a canseira do caminho.

Dirigir entidade da dimensão do Esporte Clube 
Pinheiros é ato que exige empenho diário, visão 
racional e, sobretudo, análise dos argumentos, 
tendo sempre como objetivo único e inafastável o 
interesse social. 

Eis a meta que entendo deva servir de norte aos 
Senhores Presidente e Vice-Presidente a qual, por 
sua relevância, justifica todo o esforço que, com 
absoluta certeza, haverão ambos de enfrentar e 
vencer, preservando a condição inafastável e que, 
com justo orgulho, o Esporte Clube Pinheiros os-
tenta, há mais de uma centúria: O maior centro poli 
esportivo formador de atletas olímpicos da nação.

Temos a indiscutível convicção que Vossas Se-
nhorias – Senhor Presidente e Senhor Vice-Pre-
sidente – eleitos em um pleito eleitoral que, pela 
primeira vez, contou com a participação e voto 
de todas as Senhoras e Senhores Conselheiros, 
haverão de dirigir os destinos de nossa Modelar 



NESTA EDIÇÃO

Associação com empenho e eficiência, dignidade 
e respeito, pois esta é a vocação histórica dos que 
venham a ostentar a honra maior de dirigir, força de 
legitima investidura, Entidade que se impõe no ce-
nário clubístico nacional pelo respeito que ostenta 
e pela admiração que em todos desperta.

O desafio histórico para os verdadeiros líderes 
é gerir a crise enquanto constroem o futuro, cana-
lizando os esforços necessários para tal fim, sem 
desperdiçar energia, tendo como meta, tão—so-
mente a realização do bem comum, na defesa de 
valores imprescindíveis e irrenunciáveis como a 
vida e a dignidade humana. 

Justamente a observância de tais princípios é 
que a sociedade pinheirense expectante espera de 
vós, na certeza de que estes justos anseios serão al-
cançados, pois ela sabe e bem qual a estatura ética 
dos escolhidos para gerir os destinos de nossa As-
sociação pelo próximo biênio, no qual haveremos 
de estar sempre juntos, reforçando a necessária 
coesão social pois a hora é de solidariedade, de 
firmar valores e reforçar nossa amizade e concór-
dia, neste ninho de afeto – Esporte Clube Pinheiros.

Alvíssaras Senhores Presidente e Vice-Pre-
sidente ivan gilbErto Castaldi Filho e Carlos 
alEXandE brazolin. Segurem o leme intangível e 
inquebrantável desta nau grandiosa, com a certeza 
de que Vossas Senhorias, guindados ao topo da so-
ciedade paradigmática, haverão de saber conduzir 
o Esporte Clube Pinheiros à missão que a história 
lhe reservou em busca de seu único destino, por 
todos sempre festejada, isso porque, finalizando 
com as palavras do Papa Emérito: “Somente quando 
o futuro é certo como realidade positiva, é que se 
torna vivível o presente.” 

Sigam os nobres caminhos que lhes foi legitima-
mente confiados com os fachos de luz necessários 
a alumiar suas ações em prol da grandeza da En-
tidade que a todos congrega em ato contínuo de 
amizade e fraternidade, valores maiores de uma 
sociedade fundada, como princípio maior, na har-
monia social que nos compete sempre observar.

Nas palavras de José Saramago, “ Não tenhamos 
pressa, mas não percamos tempo.”

Eis o que me cumpria dizer no ato da investidura 
de Vossas Senhorias — Presidente ivan gilbErto 
Castaldi Filho e Vice-Presidente Carlos alEXan-
drE brasolin — homens resolutos na virtude e hon-
rados na reta conduta e do que dou fé.

Que Deus os abençoe na Nobre Missão que lhes 
foi confiada.

Sejam felizes na caminhada que agora se inicia.

FOTO: DIVULGAÇÃO/ ECP

Os medalhistas olímpicos Tiago 
Camilo e Leandro Guilheiro estão de 

volta ao tatame como treinadores.  
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a segurança e diversão do associado.

52

Os princípios da Filosofia Integrada do 
Esporte, Educação Física e Promoção 
de Saúde são destaque este mês.

42
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escola para a criançada, por isso 
listamos oito ensinamentos. 
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ELEIÇÕES ECP 2021

Conheça o resultado da votação que 
elegeu presidente e vice da Diretoria 
e membros do Conselho Fiscal

Na 715ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 26 de abril, foram eleitos presidente e vice-

-presidente da Diretoria e membros do Conselho Fiscal.
Ivan Castaldi Filho e Carlos Alexandre Brazolin venceram 

a eleição para presidente e vice da Diretoria do ECP, com 129 
votos, contra 86 votos recebidos pela chapa concorrente. 
Houve um voto em branco e nenhum nulo. No segundo man-
dato, Castaldi se mantém na administração pelo próximo 
biênio 2021-2023.

URNAS ON-LINE 
Devido à pandemia da Covid-19, a eleição contou ainda 
mais com o uso da tecnologia. Foi contratada uma empresa 
especializada para desenvolver uma plataforma digital de 
votação, e cada conselheiro recebeu um link e senha para 
registrar a escolha de seu candidato.

Dos 216 eleitores, 129 votaram remotamente e 87 utili-
zaram o sistema de drive-thru, em um posto montado no 
estacionamento Tucumã com os cuidados sanitários contra 
o coronavírus.

Para familiarizar os eleitores com o método virtual, foi 
realizada uma Reunião Informal, com acompanhamento de 
uma auditoria, que mostrou como utilizar o novo formato 
on-line em um ambiente de simulação.

A eleição teve início às 15h e o resultado foi divulgado 
às 19h, logo após o processo de validação realizado pela 
Comissão de Apuração e auditoria externa.

FOTOs: DIVULGAÇÃO

CONSELHO FISCAL
Na ocasião houve, também, eleição para o Conselho Fiscal, que exercerá a função no biênio 2021-2023. A chapa 
Independência obteve 185 votos (85,64%). Foram 19 votos em branco (8,79%) e 12 nulos (5,55%). A chapa vencedora foi a 
única que concorreu e é formada pelos seguintes associados:

Presidente: Keyler Carvalho Rocha. Membros efetivos: Ademir José Scarpin e José Luís de Oliveira Camargo Junior. 
Membros suplentes: José Roberto de Araújo Cunha Junior, Wilson Roberto Tadeu Bernardelli e Alencar Severino da Costa.

Carlos Alexandre Brazolin (vice) e Ivan Castaldi Filho (presidente)

Além da votação remota, uma estrutura especial foi montada no 
estacionamento Tucumã

Com comprometimento, responsabilidade e parti-
cipação efetiva dos associados, o Esporte Clube 
Pinheiros teve, de 2019 a 2021, um período de 
transformação e reafirmação de sua história. 
Investimento, planejamento e inovações garantiram 
melhorias nas mais diversas áreas do Clube e en-
grandeceram e aprimoraram os espaços. Relembre 
algumas mudanças que deixaram o dia a dia do  
pinheirense ainda mais especial.

2019 
a 2021
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1  CAMPO DE FUTEBOL A

O espaço recebeu, em 2021, a certi-
ficação FiFa Quality Pro, o mais alto 
grau de qualidade profissional para um 
campo de grama artificial. Após uma 
série de testes técnicos, o material, 
chamado mrtX Legacy 35, foi homolo-
gado no site da Federação Internacional. 
Trata-se de uma conquista para o Clube, 
que passou a ter um dos quatro espaços 
certificados do País.

2  QUADRA DE FUT7

Além de ter sido ampliado, o local
recebeu gramado sintético certificado
pela FiFa, novas arquibancadas,
uma área para técnicos e jogadores
reservas e um pergolado com ilumi-
nação especial.

3  CONJUNTO DESPORTIVO

Considerando a logística de obra
com menor impacto na rotina dos
associados, foram instaladas uma
nova estrutura metálica e telhas ter-
moacústicas no Conjunto Desportivo
(Cd). A obra solucionou problemas
recorrentes de goteiras e vazamentos.

4  CAMPO DE FUTEBOL B

Substituição de lampadas comuns por
iluminação de lEd com maior eficiência 
energética e luminância de 500 lux. 
Foi feita, também, a revitalização do 
gramado sintético.

5  GINÁSIO DE HANDEBOL

Foram trocados 900 m² de piso da
quadra por um material de madeira
flutuante, moderno e com amortecedor,
que proporciona menos impacto
para os jogadores. Foram realizadas,
também, a impermeabilização do piso
e a nova pintura da demarcação.

32
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Áreas 
esportivas

CONFIRA AS MELHORIAS REALIZADAS QUE 
GARANTIRAM A CERTIFICAÇÃO
Aproximadamente 2.500 m² de grama natural 
foram substituídos por uma sintética que segue 
os padrões internacionais. A substituição 
assegurou a redução do custo de manutenção, 
aumentou o índice de absorção de impacto, 
melhorou o conforto térmico e proporcionou 
nova demarcação de linhas. O campo também 
tive as luminárias substituídas por lâmpadas 
de LED, o que proporcionou ganhos em lux (uni-
dade do sistema internacional) e melhorou o 
espaço para os jogadores. 
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6  FITNESS AQUÁTICO

O espaço teve manutenção nos vestiá-
rios e nas partes externa e interna, com
substituição de rejuntes, aplicação
de produto antiderrapante no piso do
fundo da piscina e pintura geral.

7  FITNESS

O espaço passou por uma reforma e
foi ampliado em 253 m², totalizando
1.705 m². Foram realizados, também,
tratamento do piso de madeira, reorga-
nização do layout e instalação de
espelhos, novos depósitos embutidos
e piso esportivo emborrachado.
Com a ampliação, foram adqui ridos 
mais 15 itens: 2 esteiras; 2 bikes; 2 
plataformas de l.p.o. com rack pro-
fissional; Synrgy360; maquina de 
abdominal obliquo; cadeira flexora; 
cadeira adutora; cadeira abdutora; 
trí ceps press e calf raise.

8  CAD

O Centro de Aprendizado Desportivo, 
programa para educação esportiva 
das crianças, ganhou mais um lugar 
para as atividades: um novo espaço 
de 683,84 m², onde antes se loca-
lizava a Churrascaria Recanto da 
Figueira. A reforma contemplou 
uma área coberta de 427,61 m² e o 
minicampo, de 256,22 m².

O espaço também poderá ser 
usado para diversos eventos.

9  ANTIGO FITNESS

Instalação de ar-condicionado nos 
dois pavimentos do edif ício para 
melhorar o conforto térmico.

10  QUADRAS EXTERNAS

Novos postes de iluminação de lEd e 
novas tabelas foram instalados, e o 
piso foi reformado. Foi criada, também, 
uma nova área de convívio, e as áreas 
de escape foram ampliadas.

11  PISTA DE ATLETISMO

As estações de ginástica e alongamento 
passaram por reforma, com renovação 
da pintura e aplicação de verniz. Foi 
realizada, também, manutenção no piso, 
eliminando bolhas em toda a extensão 
da Pista.

6

9

10
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12  VESTIÁRIO INFANTIL

Instalação de novo sistema de venti-
lação para melhorar o conforto térmico 
do espaço localizado no térreo do 
Conjunto Desportivo.

13  PERGOLADO DO 
COMPLEXO DE AREIAS

Foi criada mais uma área de apoio 
e descanso para os frequenta-
dores. O espaço tem 42,7 m² e é feito 
de estrutura metálica, madeira ripada 
cumaru e cobertura de vidro laminado, 
seguindo o padrão dos pergolados 
do Clube.

14  SALA DE GINÁSTICA 
MULTIFUNCIONAL

Foi criada uma nova Sala de Ginástica 
Multifuncional no 1º andar do Conjunto 
Desportivo (antigo Centro Pró-Memória).

15  PERGOLADO DO FUT7

O espaço passou por diversas 
melhorias e ganhou até uma tv.

16  COMPLEXO DE AREIAS

Com um total de 1.834 m², o espaço, 
que recebe os praticantes do Beach 
Tennis, Futevôlei e Vôlei de Praia, foi 
ampliado em 116,56 m², além de ganhar 
iluminação mais econômica e com 
maior eficiência energética e uma nova 
quadra de Vôlei de Areia.

12

14 16

17 18

15

13

17  PERGOLADO DO  
BEACH TENNIS

A antiga cobertura de sapê foi substi-
tuída por pergolado de metal e madeira 
com piso tipo deck, padronizando o 
espaço do ECP.

18  QUADRAS DE TÊNIS

As quadras 11 e 12 tiveram o saibro 
substituído, para garantir a segurança 
e o conforto dos jogadores, além 
de contribuir com o desempenho 
nas partidas.

Áreas
esportivas
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1  PRAÇA ECP (TÊNIS)

Um novo deck, feito de madeira 
cumaru, foi instalado na praça de ali-
mentação provisória para o Tênis. Com 
96 m², colabora com o plano de contin-
gência da obra do Complexo, criando 
um espaço acessível confortável, com 
diversas opções gastronômicas.

2  PRAINHA DO BOLICHE

Mudanças foram implementadas 
na parte externa da Lanchonete 
9 Pinos, com instalação de novas 
luminárias, aprimoramento do paisa-
gismo, limpeza do piso e manutenção 
dos bancos.

3  PRAÇA DA TOCA

O novo espaço para relaxar, conversar 
e comer ao ar livre foi inaugurado 
com oito mesas, 32 cadeiras e quatro 
bancos. O piso conta com um sistema 
de isolamento sobre a Casa de 
Máquinas. O teto do local dos equipa-
mentos também passou por melhorias.

1

2

5

4
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4  PRAÇA DO LAGO

A praça ao lado da quadra de Fut7 foi 
revitalizada, criando um ambiente 
ainda mais agradável.

5  TUCUMÃ BAR SNOOKER

O Tucumã Bar Snooker teve o deck 
nivelado para garantir ainda mais 
segurança aos pinheirenses, com a 
criação de um plano único de circu-
lação, após a retirada do degrau.
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6  NOVA AGÊNCIA

O Banco Bradesco ganhou um novo 
espaço no Centro Administrativo, 
próximo à Central de Atendimento, 
para facilitar ainda mais o dia a dia 
do associado.

7  COMPLEXO TENÍSTICO

O espaço está sendo revitalizado, com 
ampliação da área de 1.855 m² para 
2.165 m². Parte do edif ício será preser-
vada e serão criados novos ambientes: 
um bar ao lado da lanchonete e três 
espaços de convivência.

8  CARTEADO

Instalação de novos
armários e novo mobiliário.

9  PISCINA LANCHONETE

Foi instalado um novo
sistema de ventilação para garantir o 
conforto térmico do espaço.

10  ALAMEDA LANCHONETE

A relocação para o lado externo da
escada do espaço gastronômico
Alameda permitiu utilizar melhor o
salão interno e aumentará a capaci-
dade de lugares, além de propiciar 
uma visão de 360° do entorno, a partir 
do mezanino.

10

7

8

6Áreas de
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Áreas de
cultura e 
conhecimento

1   COZINHA EXPERIMENTAL

Antes localizada dentro da Sala de 
Dança, a cozinha ganhou um espaço 
próprio de 11 m² e passou a ter piso 
vinílico, garantindo uma estrutura 
melhor para eventos e aulas no 
subsolo da piscina.

2  CENTRO PRÓ-MEMÓRIA 
HANS NOBILING

A Sede Social foi adequada para 
receber o museu pinheirense. A nova 
sala do Centro Pró-Memória conta com 
uma fachada de vidro, com acesso 
por escada e rampa, e um ambiente 
climatizado para garantir o controle de 
temperatura e umidade, de modo que 
as peças do acervo sejam preservadas.
O novo espaço, de 126 m², está loca-
lizado no térreo da Sede Social e 
foi projetado para que os visitantes 
tenham uma experiência completa e 
conheçam um recorte da história geral 
do Clube.

3  CAMARIM DO AUDITÓRIO 
DO CCR

Para garantir mais comodidade aos 
associados e aos artistas que se apre-
sentam no teatro, o camarim ganhou 
pintura, reparos nos boxes, instalação 
de porta e novas lâmpadas.

4  SALA DO BALÉ

Troca do piso do Balé por um piso 
flutuante de madeira maciça.

5  HALL DA SEDE SOCIAL

Com 357 m², o espaço localizado na 
Sede Social ganhou um hall multi-
funcional com projeto luminotécnico 
que valorizará ainda mais as obras 
expostas. O piso, que foi nivelado, é de 
granito para garantir a acessibilidade e 
a segurança dos visitantes.

6  SALA DE DANÇA

O espaço ganhou mais 10 m², ficando 
com área total de 60,34 m². Instalação 
de ar-condicionado, revi talização do 
piso, pintura e aumento da área de 
espelho foram outras melhorias.

2
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1  PISO INTERTRAVADO 
E DRENANTE

A pavimentação do entorno do 
Centro Administrativo, na saída do 
refeitório de funcionários, foi substi-
tuída. A nova superf ície é intertravada 
e antiderrapante, oferece alta resis-
tência ao atrito e, por ser de concreto, 
melhora o conforto térmico. O piso 
intertravado também foi instalado no 
trecho entre os ginásios de Ginástica 
Artística e Basquete, da alameda 
lateral da rua Angelina Maffei Vita até 
a Portaria da Escolinha.

2

2  IRRIGAÇÃO

Foi implementado um novo sistema 
de irrigação nos jardins do Clube 
que aplica água em todas as partes, 
garante mais sustentabilidade e 
economia. Além de garantir a manu-
tenção do projeto paisagístico.

3  ESTACIONAMENTO 
TUCUMÃ

Instalação de 560 m² de ladrilho 
hidráulico na rampa de saída do 
estacionamento Tucumã. A principal 
característica do material é a forma de 
relevo na superfície, que proporciona 
direcionamento da água e maior tração 
do veículo. Além disso, o estaciona-
mento passou por uma manutenção, 
com ampliação da calçada interna de 
pedestres e pintura geral.

4  CENTRAL DE RESÍDUOS

O local teve o piso substituído por um 
de material mais adequado pelo uso 
da área.

1

Infraestrutura 
e segurança



panorama26 27

Diversas áreas do Clube tiveram o ambiente transformado 
por um projeto luminotécnico. O ECP investiu em lâmpadas 
de LED, que oferecem maior durabilidade em horas, geram 
economia na conta e são livres de componentes químicos, 
o que as torna mais ecológicas.

Os pinheirenses que passam pelo principal caminho de 
saída do ECP, pelas vias em frente ao Parque Aquático e à 
Praça das Bandeiras, percebem que o local passou a ser mais 
iluminado. São 62 árvores, com 159 luminárias de LED de 25 W, 
ângulo de abertura de 12º e temperatura de cor de 3000 K. 

A Quadra de Fut7, poliesportiva coberta do CD, de Areia 
e poliesportivas abertas tiveram suas luminárias de vapor 
metálico substituídas por luminárias de LED — o que garantiu 
melhor visibilidade e economia para o Clube.

Os Campos A e B tiveram as luminárias substituídas 
por lâmpadas de LED, o que proporcionou ganhos em lux 
(unidade do sistema internacional) e também tornou os 
cenários mais bonitos. O Campo A passou de 150 para 400 
lux. Já no Campo B a mudança foi de 250 para 500 lux. 

O Complexo de Areia também tem muita luz e vida à noite: 
o novo projeto garante iluminação adequada para quem 
pratica as modalidades de areia — Beach Tennis, Futevôlei e 
Vôlei de Praia.

Iluminação:
um show à parte
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SEDE SOCIALPISTA DE SKATE

A Pista de Skate e a 
Sede Social passaram 
por melhorias para 
garantir a segurança 
e diversão do associado

Mesmo com as atividades suspensas, as obras de reforma e manu-
tenção não pararam no Clube. Com segurança e respeitando os 
protocolos sanitários, a infraestrutura pinheirense está sendo bem-

-cuidada para garantir a conservação dos locais e receber o associado 
da melhor maneira possível. 

FOTOs: DIVULGAÇÃO/ECP

Um dos espaços mais antigos do Clube, a Sede Social está passando 
por melhorias sem perder o charme histórico. Entre as novidades 
estão a aquisição de novo mobiliário, para tornar o local mais con-
fortável e aconchegante, e a reforma do piso, que foi revitalizado 
para garantir a segurança dos frequentadores. O prédio é um local 
nobre do Clube, com diversos espaços culturais, como a Biblioteca, 
o Centro Pró-Memória e o restaurante Ponto. Para valorizar ainda 
mais esse ponto de encontro das artes, está sendo criada a Praça 
Boulevard, ligando a parte interna do prédio com o entorno, para 
assim integrar os ambientes. 

A Pista de Skate tornou-se ainda mais adequada e segura para os 
associados. Com o desenho e o traçado reformulados, as duas 
antigas alas foram unificadas e o espaço passou a ter um total de 
706,85 m² para os skatistas treinarem. Feito de concreto armado, 
com granilite na superfície, o local conta com Bowl, uma “piscina” 
para manobras e área de Street, com obstáculos com corrimãos e 
rampas. Além disso, foi construída uma “mini ramp”, ideal para quem 
está iniciando na modalidade. A borda e a profundidade também 
foram aprimoradas.

História e modernidadeReforma radical

EM CONSTANTE  
EVOLUÇÃO
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Parem 
o mundo, 
que eu 
quero
descer

Canalizar as emoções para algo que 
dá prazer é essencial para levar a 
vida de maneira leve, ainda mais nos 
atuais tempos de pandemia. Pesquisas 
mostram que fazer atividades agradá-
veis ajuda a combater a ansiedade, o 
estresse e a depressão. 

Ao estabelecer um novo ritmo, 
repensar o modo de vida e incluir hob-
bies na rotina, é possível se tornar mais 
criativo. Isso porque o cérebro tem um 
sistema de recompensa que aumenta 
nosso foco de produtividade quando 
fazemos algo de que gostamos. Fazer 
uma simples caminhada, escrever, 
arrumar o guarda-roupa, entre outras 
tarefas, pode promover o relaxamento 
e aumentar a disposição, influen-
ciando positivamente a vida pessoal 
e profissional.

Pensando nisso, selecionamos 
dicas de como encontrar o passa-
tempo ideal e enfrentar o isolamento 
social sem perder a cabeça.

Pequenos prazeres ajudam 
a dar uma pausa na rotina 
e trazem benefícios 
ao corpo e à mente

ILUsTrAÇÃO: POLAr.LTDA

SEDE SOCIAL

Sala de estar

A Sede Social ganhou mais um espaço para convivência: foi criado 
um hall multifuncional, de 357 m², com projeto luminotécnico que 
valoriza o ambiente. O novo mobiliário, feito sob medida, assegura 
o conforto e torna o espaço mais aconchegante, enquanto o 
novo piso de granito foi nivelado, garantindo a segurança dos 
associados. O Hall da Sede conta, ainda, com uma série de peças 
artísticas instaladas nas paredes, em um forro criado para realçar 
a beleza dos quadros e tornar a experiência de contemplação mais 
agradável, além de um piano. Para completar o ambiente, será criado 
um novo espaço para um café.



especial32 33

Buscar atividades de acordo 
com seus talentos é uma 
boa ideia e facilita na hora 
de criar o hábito. Procure 
afazeres com que tenha 
afinidade. Que tal resgatar 
aqueles velhos gostos da 
infância, como desenhar ou 
pintar, e aperfeiçoá-los?

Sempre tem alguma tarefa 
que começamos e, por 
algum motivo, não termi-
namos. Agora pode ser o 
momento de retomar algum 
curso, leitura, artesanato, 
e se empenhar até que se 
torne um pequeno prazer 
em sua vida.

Descobrir o que realmente 
gosta de fazer também é um 
caminho para encontrar a 
prática que vai trazer mais 
prazer para o seu dia a dia. 
Pense em que atividades 
cotidianas se sente bem, 
como cozinhar ou dançar, e 
dedique mais tempo a elas.

Organizar os horários em 
que vai realizar a atividade 
ajuda a incorporá-la na 
rotina. Abrir um espacinho 
todo dia para o hobby 
faz com que você fique 
animado sabendo que, entre 
os afazeres do cotidiano, 
haverá um momento 
reservado para algo de 
que gosta.

1.

Identifique 
suas 
habilidades

1. 3.

4.

5.

3.

Desperte suas 
paixões

4.

Busque as 
atividades 
inacabadas

5.

Coloque na 
agenda

2.

Combine 
com a sua 
personalidade

2. Pensar nas suas carac-
terísticas também pode 
ajudar na hora de escolher 
seu novo hobby, além de 
exercitar o autoconhe-
cimento. Faça uma lista 
identificando os traços 
da sua personalidade e 
perceba quais passatempos 
combinam mais com você.



especial34 35

Aprender a cultivar um 
jardim é uma boa opção para 
quem quer encontrar um 
passatempo e desestressar 
no dia a dia. Já é compro-
vado por especialistas que 
o contato com a natureza 
traz ganhos emocionais e 
até f ísicos. Mexer na terra, 
semear plantas e sentir o 
cheiro do verde recarrega 
as energias e promove o 
relaxamento – a jardinagem 
é considerada um anti-
depressivo natural, pois 
os praticantes canalizam 
a atenção para algo que 
traz prazer. 

Alimentar esse hobby vai 
fazer a diferença na sua 
vida, uma vez que cozinhar 
pode ser um exercício de 
relaxamento e autocuidado 
que une arte, técnica e 
criatividade. Por ser uma 
atividade social, propor-
ciona momentos em família 
em torno das refeições, 
estimulando a socialização. 
Além de proporcionar 
pratos saborosos e manter a 
saúde em dia, a gastronomia 
é como uma alquimia, que 
mistura preparo e cuidado 
com a comida.

Outra ideia para servir de 
válvula de escape para a 
rotina é procurar um curso 
on-line. Busque entre seus 
interesses o que gostaria de 
se aprofundar e desenvolver 

– podem ser aulas de dança, 
de idiomas, Yoga, história da 
arte. Como durante a quaren-
tena os cursos virtuais estão 
em alta, o leque de opções é 
imenso.  

Trabalhar com as mãos 
fazendo artesanato é um 
dos jeitos mais conhecidos 
de aliviar as tensões. Além 
de desenvolver a coorde-
nação motora, a prática traz 
a sensação de satisfação 
por ter produzido um item e 
não comprado pronto. Sem 
falar na criatividade, que 
aumenta ao ser exigida para 
confeccionar peças bonitas 
e únicas.

Colocar as emoções no 
papel é um poderoso 
processo terapêutico 
para entender e trabalhar 
questões internas. A técnica 
consiste em escrever livre-
mente, sem se preocupar 
com a forma do texto, 
apenas transpor os senti-
mentos em palavras. A dica é 
manter um diário e escrever 
todos os dias, desabafando 
e organizando as ideias. 
Segundo estudos, pacientes 
com câncer tiveram uma 
recuperação mais rápida ao 
escrever sobre a doença.

1. Semeie 
passatempos

4. Seu 
próprio chef

2. Palavra por 
palavra

5. Tecendo 
histórias

3. Aprenda 
algo novo

Mãos às obras Conheça cinco atividades que 
comprovadamente combatem o 
estresse, a ansiedade e a depressão

↗ Aproveite para 
ler nossa matéria 
com dicas para 
começar sua 
horta em casa.

↗ E, para facilitar, 
veja as opções 
que você pode 
realizar no Clube.

↗ Para quem quer 
escrever com mais 
gente, o ECP conta 
com o Grupo 
de Escritores. 

http://revista.ecp.org.br/sabor-e-saude-a-mesa/
http://revista.ecp.org.br/sabor-e-saude-a-mesa/
http://revista.ecp.org.br/sabor-e-saude-a-mesa/
http://revista.ecp.org.br/sabor-e-saude-a-mesa/
http://revista.ecp.org.br/sabor-e-saude-a-mesa/
http://revista.ecp.org.br/cursos-culturais-3/
http://revista.ecp.org.br/cursos-culturais-3/
http://revista.ecp.org.br/cursos-culturais-3/
http://revista.ecp.org.br/cursos-culturais-3/
http://revista.ecp.org.br/
http://revista.ecp.org.br/
http://revista.ecp.org.br/
http://revista.ecp.org.br/
http://revista.ecp.org.br/
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Os Jogos Olímpicos de Tóquio são o 
evento esportivo mais esperado do 
ano. Após ter sido adiada em 2020 
devido à pandemia, a competição está 
programada para acontecer em julho.

Atletas de vários países buscarão 
a tão esperada medalha, registrando 
marcas históricas e superando 
diversos desafios. Além de todo esse 
espetáculo de força e técnica dos 
melhores competidores do mundo, 
o momento está repleto de ensina-
mentos para as crianças.

Lidar com frustrações, aprender 
a ganhar e a perder, ter cooperação 
e respeito à diversidade e valorizar 
pequenas conquistas são apenas 
alguns dos aprendizados que se pode 
tirar acompanhando a olimpíada.

Descubra os 
aprendizados que 
o maior evento 
esportivo do 
mundo pode trazer 
aos pequenos

A 
OLIMPÍADA 

ALÉM DO 
ESPORTE

No ECP, o contato dos pequenos 
com o maior evento esportivo do 
mundo começa desde cedo. Além 
de compartilhar espaço com nomes 
que já disputam os Jogos e até con-
quistaram medalhas, como o ginasta 
Arthur Nory e o judoca Rafael Silva, no 
Jardim de Infância Tia Lucy existem ati-
vidades interdisciplinares com o tema 
e o Centro de Aprendizado Desportivo 
(Cad) aproveita a competição para falar 
sobre os esportes, as partidas e os 
atletas do Clube.

Consultamos alguns profissionais 
do ECP para apresentar algumas lições 
que a criançada pode aprender com a 
Olimpíada de Tóquio.

ILUsTrAÇÃO: POLAr.LTDA
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1. FAZENDO 
HISTÓRIA 
COM OS JOGOS

O momento é ótimo para falar de 
história. E explicar que o maior evento 
esportivo do mundo começou a ser 
realizado há muito, muito tempo, na 
Grécia Antiga, entre 776 a.C. e 393 
d.C., como uma competição dedicada 
aos deuses do Olimpo. Ao assistir às 
disputas de Atletismo, por exemplo, 
conte que esse é um dos esportes 
mais antigos praticados nos Jogos. Dá 
até para ensinar geografia, mostrando 
Atenas no mapa-múndi e dizendo que 
foi lá a primeira edição moderna da 
competição, em 1896, com apenas 13 
países participantes.

Aproveite para mostrar os benefícios 
da prática de modalidades para a 
saúde e o bem-estar, além de apre-
sentar esportes menos conhecidos, 
como Pentatlo Moderno e Hóquei 
sobre a Grama.

Assistindo às competições e se 
espelhando nos atletas, os pequenos 
podem ficar inspirados a iniciar alguma 
atividade que fará bem ao corpo e à 
mente. A criançada do Clube tem, ainda, 
um incentivo maior: alguns dos com-
petidores que aparecerão na telinha 
treinam no ECP, e os pequenos podem 
ver os atletas olímpicos de perto.

2. ESPORTE 
FAZ BEM

Outra dica é aproveitar os Jogos para 
estimular o patriotismo, incentivan-
do-os a torcerem pelo Brasil e vestir 
verde e amarelo, tudo para mostrar a 
importância desse evento esportivo 
e continuar a tradição do clima 
olímpico. De quebra, é possível falar 
dos ídolos esportivos e ressaltar o 
orgulho de ter atletas pinheirenses em 
seleções nacionais, com chances de 
trazer medalhas para o País. 

3. ORGULHO 
NACIONAL

4. RESPEITO À 
DIVERSIDADE

Os Jogos Olímpicos reúnem atletas 
de várias nacionalidades, gêneros, 
culturas e etnias, e isso pode ser uma 
ótima oportunidade para conversar 
sobre o respeito às diferenças. 
Com a Paralimpíada, programada 
para ocorrer logo após a Olimpíada, 
também é possível falar de superação 
de limites e contar histórias inspira-
doras de atletas que se destacaram 
apesar de limitações f ísicas, conquis-
tando medalhas.
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5. A UNIÃO 
FAZ A FORÇA

Os esportes coletivos são bons para 
abordar o trabalho em equipe, além 
de estimularem a comunicação, a 
criatividade e o senso de liderança. 
Nessas modalidades, é preciso estar 
em sintonia e equilíbrio com o time 
para sair vitorioso, e cada um contribui 
com sua habilidade específica pelo 
bem do todo. O ensinamento tirado 
disso é que, na vida, muitas vezes será 
necessário ter cooperação em grupo 
para alcançar os objetivos, seja na área 
escolar ou, quando adultos, na profis-
sional. É importante mostrar que, no 
caso dos esportes individuais, também 
há sempre uma equipe nos bastidores 
auxiliando o atleta a alcançar o sucesso.

Ao subirem ao pódio, muitos atletas 
se emocionam com a conquista de 
medalhas. Depois de tanto treinamento 
e dedicação, é a hora de desfrutar do 
sucesso e do reconhecimento por seu 
talento, habilidades e foco. A criançada, 
ao assistir a esses momentos, percebe 
a alegria dos esportistas, que conquis-
taram seu objetivo após tanto trabalho, 
e leva para a vida esse aprendizado, 
que é o gosto da vitória de fazer algo e 
chegar aonde se queria. Na vida, com 
muito esforço, também é possível 
alcançar os objetivos.

6. A IMPORTÂNCIA 
DO RECONHECIMENTO

As olimpíadas impressionam 
pela forma como os atletas 
conseguem superar seus limites 
com bastante compromisso, disci-
plina e dedicação. A conversa pode 
ter este tema: o quanto é preciso 
treino e persistência para chegar a 
um objetivo. É necessário que os 
atletas treinem muito para con-
quistar medalhas.

7. VALORES 
HUMANOS

8. O IMPORTANTE 
É COMPETIR

ESPÍRITO 
ESPORTIVO

É comum em Jogos Olímpicos, também, 
que os atletas acabem não conquis-
tando pódios, mesmo após muito treino. 
Isso mostra que perder também faz 
parte e aceitar a derrota é tão impor-
tante quanto comemorar as vitórias. 
Assim como é necessário utilizar os 
erros como forma de se aprimorar e 
não desistir, é preciso transformar 
as frustrações em motivação para 
tentar novamente. A diferença é 
saber lidar com algo negativo sem 
desanimar e seguir o caminho rumo 
aos objetivos. É uma boa oportunidade 
para abordar a humildade e o respeito à 
vitória do outro.

Com tantos ensinamentos vindos dos 
Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico 
Internacional (Coi) criou uma honraria 
para parabenizar atletas que mostram 
alto grau de esportividade e espírito 
olímpico durante as disputas: a 
medalha Barão de Coubertin (nome em 
homenagem ao criador das olimpíadas).

O prêmio já foi conquistado pelo 
atleta brasileiro Vanderlei Cordeiro 
de Lima. O esportista liderava a mara-
tona em Atenas 2004 quando um 
sacerdote irlandês invadiu a pista e 
segurou o corredor. Vanderlei con-
tinuou na disputa e, ao chegar em 
terceiro lugar, comemorou sua colo-
cação e foi aplaudido de pé. Na Rio 
2016, ele foi convidado para acender 
a tocha olímpica.

①
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BE esporte olímpico está no dna pinheirense. Para se ter 
uma ideia, das 46 modalidades que fazem parte do 
programa dos Jogos de Tóquio, mais da metade são 

praticadas por associados eatletas no Clube. Isso mostra 
como a evolução e o crescimento das atividades dentro 
do ECP têm relação direta com o maior evento esportivo 
do planeta. Sendo assim, antes de ver os representantes 
pinheirenses defendendo as cores do País no Japão, 
conheça um pouco da história das modalidades olímpicas 
que fazem parte do dia a dia do Clube.

O

Atletismo  

Considerada uma das 
disputas mais nobres da 
olimpíada, o Atletismo conta 
com provas de corrida, 
lançamento, arremesso e 
salto. O primeiro evento 
da modalidade no Clube 
foi realizado no dia 8 de 
abril de 1900, na forma de 
um pentatlo, com chute de 
bola de Futebol à distância, 
arremesso de rocha, corrida 
de 80 metros, salto em 
distância e arremesso de 
bola de críquete.

Já a primeira Pista de 
Atletismo foi inaugurada 
em 1926 e foi decisiva para 
o esporte se firmar dentro 
do Clube, que hoje conta 
com uma verdadeira galeria 
de campeões, com nomes 
como Friese, Elisabeth Clara 
Mueller, Ícaro de Castro 
Mello e Roberto Chap Chap.

A história olímpica 
pinheirense tem início jus-
tamente com o Atletismo, 
em 1936, na Olimpíada de 
Berlim, com a participação 
do associado do então 
Sport Club Germania Ícaro 
de Castro Melo. A medalha 
olímpica da modalidade foi 
conquistada pela lenda João 
Carlos de Oliveira, o João 
do Pulo, que levou o bronze 
no salto triplo em Montreal 
(1976), batendo o recorde 
mundial da categoria.

Badminton

Não tão popular entre os 
brasileiros, a modalidade 
é considerada a segunda 
mais praticada do mundo 
e tem o título de esporte 
de raquetes mais rápido 
que existe, podendo ser 
praticada em dupla ouindi-
vidualmente. O Badminton 
ganhou status olímpico 
nos Jogos de Barcelona 
(1992) e está presente no 
Clube desde setembro de 
2001, quando a Federação 
Paulista doou redes, 
raquetes e petecas para o 
início da modalidade, após 
assistir a um campeonato 
de exibição no ECP. Hoje 
os atletas pinheirenses 
participam de campeo-
natos estaduais, nacionais 
e internacionais.

Basquete

Tradicional nas quadras 
do ECP, a modalidade atrai 
praticantes e torcedores de 
diversas idades. A história 
do esporte no Clube 
começou em 1940, mas 
apenas na década de 
1950 a equipe feminina se 
destacou no cenário bra-
sileiro, com nomes como 
Iracema Ferreira, Yolanda 
Ferraz (Yola), Wanda, Maria 
Aparecida Guimarães (Cida), 
Nair Kanawatti e Zilda Ulbrich, 
a famosa “Coca”. Atualmente, 
a modalidade é conhecida 
por sua força na formação de 
novos atletas, e pela equipe 
principal masculina, que
participou de todas as
edições do principal cam-
peonato brasileiro, o Novo 
Basquete Brasil (nbb).

Boxe

A modalidade fez sua estreia 
em Olimpíadas ainda nos 
Jogos da Antiguidade, em 
668 a.C, mas foi a partir do 
século XiX que começou 
a ter regras mais elabo-
radas. Um dos fatos mais 
marcantes no Clube veio em 
2017, com a inauguração da 
Escola de Boxe, um espaço 
totalmente reformado e 
equipado. E um ano depois, 
de forma inédita, o ECP 
sediou, pela primeira vez, a 
Forja dos Campeões (torneio 
tradicional da modalidade, 
disputado desde 1941), 
repetindo a dose também 
nas duas últimas edições 
(2019 e 2020). O
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Canoagem de 
Velocidade

No ECP, a Canoagem surgiu 
em 1916, mas teve sua 
história interrompida logo 
em 1917. Segundo o jornal 
Diário Popular, o então Sport 
Club Germania parou com 
a prática do esporte por 
causa da Primeira Guerra 
Mundial, mesmo já tendo 
comprado todo o material 
necessário. O esporte foi 
retomado em 1920, mas 
novamente interrompido na 
década de 1940, devido à 
retificação do rio Pinheiros.

Atualmente suas ativi-
dades acontecem na raia 
olímpica da usP, onde o 
Clube conta com uma estru-
tura própria e oferece, além 
da Canoagem de Velocidade, 
as modalidades Oceânica, 
com adaptação do surfski, 
e a Remada no Mar. 

Esgrima

Com as disputas divididas 
em três categorias de armas 

– espada, florete e sabre –, 
trata-se de um esporte que 
está presente desde o início 
dos Jogos Olímpicos da Era 
Moderna (1896) e, no Clube, 
foi oficializado em 1928. 

Com a Segunda Guerra 
Mundial, porém, a prática 
foi interrompida, voltando 
apenas em 1955, quando o 
associado João Gasparini 
decidiu reintroduzir a moda-
lidade no Clube. A primeira 
participação do ECP em 
Olimpíada foi com Roberto 
Lazzarini, em Seul, em 
1988. Já o atleta Renzo 
Agresta participou de 
três olimpíadas.

Hoje a modalidade é 
bastante popular entre os 
associados, inclusive as 
crianças. Também é um 
esporte que possui vários 
resultados expressivos, com 
nomes como o de Nathalie 
Moellhausen (a italiana 
naturalizada brasileira que 
representa o Clube), que 
rendeu um título mundial 
ao ECP e já está qualificada 
para os Jogos de Tóquio.

Ginástica 
Artística 

Antes conhecida como 
Ginástica Olímpica, a 
modalidade começou a ser 
praticada no Clube em 1952 
e se tornou oficial em 1953. 
Nas décadas de 1950 e 1960, 
além do caráter competi-
tivo, a modalidade também 
era vista como espetáculo, 
quando os praticantes 
faziam acrobacias e piruetas 
para os passantes. O Clube 
hoje conta com um Ginásio, 
de 819 m², de estrutura 
contemporânea e funcional. 
Nomes como o de Daiane 
dos Santos e Laís Souza 
já representaram o ECP, e 
atualmente os destaques 
são principalmente do 
masculino, com Francisco 
Barreto Jr. e Arthur Nory, que 
conquistou o bronze nos 
Jogos do Rio (no solo) e foi 
campeão mundial em 2019 
(na barra fixa).

Futebol

A modalidade motivou a 
fundação do Sport Club 
Germania, em 7 de setembro 
de 1899, quando o jovem 
alemão Hans Nobiling reuniu 
seus amigos para criar uma 
agremiação que servisse 
à colônia alemã, inspirada 
no clube Germania, de 
Hamburgo. Já em 1903, o 
Germania, o Internacional, 
o São Paulo Athletic, o 
Mackenzie College e o 
Clube Athletico Paulistano 
formavam os cinco gigantes 
do Futebol paulista.

Naquele mesmo ano, 
quando os treinos na 
Chácara Dulley já haviam 
sido transferidos para a 
Chácara Witte – ambas 
no Bom Retiro, berço 
do Futebol paulista –, o 
Germania surgiu com a 
primeira surpresa do cam-
peonato estadual: o alemão 
recém-chegado ao Brasil 
Hermann Friese. O Clube 
sagrou-se campeão da Liga 
Paulista de Futebol, nos 
anos de 1906 e 1915, e des-
ligou-se em 1933, devido ao 
avanço do profissionalismo 
na modalidade.

O Futebol do ECP 
mantém até hoje sua opção 
pelo amadorismo, e é um 
dos esportes que mais 
atraem associados, com 
mais de dois mil pinhei-
renses inscritos. Além disso, 
recentemente o campo de 
Futebol se tornou um dos 
mais modernos do País, 
depois de ganhar o certifi-
cado FiFa Quality Pro.

Handebol

O esporte passou a ser 
praticado em 1930, na área 
onde se encontra hoje a 
Pista de Atletismo. Ao longo 
dos anos, os pinheirenses 
começaram a se destacar 
na modalidade, que ganhou 
um espaço próprio. Herbet 
Faust, Hermann Neiss e Max 
Theodoro Huffembalcher 
foram os associados que 
formaram e integraram 
a primeira equipe de 
Handebol do Clube. Hoje 
a modalidade conta com 
uma boa participação 
associativa, dividindo-se 
entre masculino e feminino 
no infantil, infantojuvenil, 
juvenil, júnior e adulto e com 
forte presença inclusive nas 
seleções brasileiras. Nos 
Jogos Olímpicos, o Brasil 
fez sua estreia em 1992, e, 
desde então, o Clube teve 
importantes contribui-
ções, fornecendo atletas 
e técnicos.

Judô 

No ECP, o Judô chegou em 
1949, quando o Clube se 
filiou à Federação Paulista 
de Pugilismo. Até a inaugu-
ração do Ginásio, em 1964, 
a modalidade era praticada 
em diversos lugares do 
ECP: na sede da rua José de 
Barros, no clube alemão 
da Praça Roosevelt, no 
Instituto Jaguaribe (Santa 
Cecília) e na antiga Casa 
de Barcos. Técnicos como 
Seysetsuo Fukaya e João 
Gonçalves foram essenciais 
para impulsionar a modali-
dade entre os associados.

A primeira medalha olím-
pica pinheirense no Judô 
veio com a prata de Douglas 
Eduardo Brito Vieira, em 
Los Angeles, em 1984. Em 
seguida, mais três meda-
lhas de bronze de atletas do 
Clube foram conquistadas: 
a de Leandro Guilheiro, em 
Pequim 2008, e a de Rafael 
Carlos da Silva, em Londres 
2012 e Rio 2016.

Hoje, o Judô pinheirense 
tem alto nível técnico e rea-
liza intercâmbios com vários 
países para aperfeiçoar o 
desempenho. O tatame, 
inaugurado em 2011, conta 
com três áreas oficiais 
de competição, iguais 
às utilizadas em tor-
neios internacionais.
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Karatê

O Karatê estreará como 
modalidade olímpica na 
edição de Tóquio, mas no 
Clube a prática acontece 
desde 2020 com aulas 
que mesclam prepa-
ração técnica, f ísica e 
emocional. O trabalho com 
os pequenos associados é 
marcado pelo treino lúdico 
e introdução dos conceitos 
de disciplina e de respeito 
aos mais velhos e mais 
graduados. Esses treinos 
geram mais segurança 
e autonomia. O Karatê 
pinheirense participa de 
vários intercâmbios com 
outras academias e também 
de treinos avançados de 
alto rendimento.

Levantamento 
de Peso

O primeiro salão para a 
prática do esporte, então 
chamado de Halterofilismo, 
foi inaugurado no Clube 
em 1958. Antes disso, era 
praticado na sede da rua 
Dom José de Barros e em 
um ginásio improvisado 
na Casa de Barcos. Com o 
aprimoramento técnico, o 
ECP começou a participar de 
competições importantes. 
Em 2016 foi inaugurado 
um espaço totalmente 
reformado e adequado à 
prática da modalidade.

Na Olimpíada de 
Melbourne, em 1956, 
Américo Ayala Ferreira 

foi o primeiro pinheirense 
a representar o Clube 
na modalidade, abrindo 
caminho para outros atletas 
na maior competição do 
planeta. Edvaldo Aparecido 
dos Santos e Edmilson da 
Silva Dantas representaram 
o Clube em Barcelona 1988. 
Em Londres 2012, foi a vez 
do associado Fernando Reis 
defender o País.

Um dos principais nomes 
pinheirenses da modali-
dade é o de Fernando Reis, 
da categoria acima de 105 
kg. Além de ser tricampeão 
pan-americano, na última 
edição olímpica Fernando 
conseguiu um resultado 
expressivo, ficando em 
5º lugar.

A Natação do Clube 
começou antes mesmo da 
compra do terreno atual do 
Clube, quando era praticada 
pelos associados utili-
zando instalações na Ponte 
Grande, às margens do rio 
Tietê, em 1916. Com a insta-
lação dos cochos flutuantes, 
em 1921, e a inauguração da 
primeira piscina, em 1933, 
o esporte se desenvolveu 
ainda mais no Clube.

O primeiro pódio olím-
pico a gente nunca esquece. 
Foi o nadador pinheirense 

Manoel dos Santos quem 
iniciou as conquistas do 
ECP nas Olimpíadas, com 
a medalha de bronze, em 
Roma 1960. Gustavo Borges 
trouxe a prata em 1992, e 
uma prata e um bronze em 
1996. Cesar Cielo conquistou 
um bronze e um ouro em 
2008. Hoje, a Natação é a 
modalidade que mais tem 
medalhas conquistadas por 
atletas pinheirenses.

Polo Aquático

O Polo Aquático é um dos 
esportes coletivos mais 
antigos nos Jogos Olímpicos 
e, no Clube, começou a 
ser praticado em 1949 por 
atletas da Natação. Já em 
1952, o ECP participava de 
competições, vencendo 
diversos campeonatos 
paulistas, em disputas 
acirradas com o Floresta 
(atual Clube Esperia) e o 
Tietê. O primeiro lugar nos 
Jogos Pan-Americanos, 
realizados em São Paulo, 
em 1963, contou com 
uma equipe formada 
predominantemente por 
pinheirenses. O Clube é 
até hoje base das seleções 
masculina e feminina do 
Brasil e também é marcado 
por ter o Polo como uma 
modalidade que atravessa 
gerações. Em todas as 
Olimpíadas nas quais o 
Brasil garantiu vaga, o Clube 
marcou presença.

Remo

A seção náutica pinheirense 
começou a funcionar na 
velha Ponte Grande, no Rio 
Tietê, onde foi construído 
um barracão para barcos 
a remo. A construção da 
famosa Casa de Barcos 
do Clube, inaugurada em 
1922, foi motivada pela 
modalidade. Em 1936, o 
Germania se uniu aos clubes 
Esperia, Tietê, Piracicaba 
Syrio e Carioba para criar a 
Federação Paulista de Remo. 
Porém, com a retificação do 
rio Pinheiros, a partir de 1940, 
as atividades da modalidade 
foram interrompidas, até sua 
retomada, apenas em 2004, 
na raia olímpica da usP. 

Saltos 
Ornamentais

Os primeiros saltos dos 
atletas pinheirenses acon-
teceram em 1930, nos 
trampolins instalados no 
rio Pinheiros. Mas foi em 
1933, com a inauguração 
da piscina, que o esporte 
ganhou mais impulso, for-
maram-se os primeiros 
campeões brasileiros e 
vieram as primeiras partici-
pações em olimpíadas, com 
Gunnar Kemnitz, em 1948, e 
Arie Richard Hanitzsh, em 
1952. A última participação 
de um atleta do Clube foi 
na última edição no Rio de 
Janeiro, com Jackson André 
Rondinelli de Oliveira.

Skate

O Skate é outra modali-
dade que vai estrear nos 
Jogos de Tóquio. No Clube, 
a modalidade teve início 
como atividade recrea-
tiva destinada ao público 
infantil e ganhou cada vez 
mais espaço ao longo dos 
anos. Em 2005, na pista de 
Street provisória montada 
na Quadra de Peteca, a 
modalidade já contava com 
500 inscrições, o que fez 
com que a demanda por 
um local permanente fosse 
latente. Dessa forma, em 
10 de junho de 2006, foi 
inaugurada a Pista de Skate 
do ECP, que já contava com 
uma pista infantil para uso 
livre dos menores de dez 
anos e aulas dos iniciantes, 
além de um circuito com 
uma pista de Street e um 
banks/bowl, pista em 
formato de oito, baseada 
nas piscinas vazias utili-
zadas pelos precursores do 
skate nos anos 1970.

O ECP se tornou, assim, o 
primeiro clube de São Paulo 
a ter o Skate como moda-
lidade esportiva. Diversos 
eventos foram realizados em 
suas instalações, conforme 
a prática foi ganhando popu-
laridade entre associados.

Natação
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Tae Kwon Do

A modalidade passou a fazer 
parte dos Jogos Olímpicos 
na edição de Seul, em 
1988. Já no Clube o esporte 
começou a ser praticado 
de forma recreativa há 
mais de dez anos. Além de 
ser uma luta, conta, assim 
como quase todas as artes 
marciais, com uma filosofia 
que consiste na valorização 
da perseverança, integri-
dade, autocontrole, cortesia, 
respeito e lealdade. Fora 
todos os benefícios que 
a prática pode oferecer, 
os pinheirenses também 
costumam participar de 
festivais e outros eventos.

Tênis

O Tênis começou a ser 
praticado no ECP quando 
seu nome ainda era Sport 
Club Germania, em 1903. 
Apenas uma década depois, 
os atletas pinheirenses 
já conquistavam títulos e 
mostravam seu talento em 
quadra. Com a colaboração 
dos associados prati-
cantes da modalidade, que 
ajudaram a remover a terra 
do local, foram construídas, 
em 1924, as primeiras 
quadras da nova sede.

Ao longo dos anos, o 
ECP foi se firmando como 
uma referência no esporte 
e passou a sediar grandes 
competições, como os 
duelos da Copa Davis e o 
Banana Bowl. Hoje, conta 
com mais de três mil ins-
critos na modalidade, 
centenas de troféus na 
galeria e diversos heróis 
em quadra.

A estrutura tenística do 
Clube contribui para a for-
mação desses verdadeiros 
talentos do Tênis. São 
24 quadras: 22 de saibro 
(duas cobertas e 20 des-
cobertas) e duas de piso 
rápido. Um moderno Ginásio 
de Tênis foi construído de 
acordo com os padrões da 
Confederação Brasileira de 
Tênis, com área de 1.690 m², 
duas quadras de saibro e 
duas arquibancadas móveis, 
com capacidade para 
receber 300 pessoas.

Tênis de Mesa

O Tênis de Mesa do Clube 
tem caráter recreativo e 
uso livre das mesas. Alguns 
eventos e aulas especiais 
acontecem durante o ano 
para promover a atividade 
entre os associados.

Triatlo

O esporte que é a junção 
de Corrida, Natação e 
Ciclismo é relativamente 
novo, tendo sido criado 
nos Estados Unidos em 
1970. Também chegou às 
Olimpíadas já nos anos 
2000, em Sydney. No ECP, o 
esporte começou na década 
de 1980, e o Clube foi o 
primeiro a tê-lo entre suas 
modalidades e a praticá-lo 
de forma competitiva.

A partir daí, o Triatlo não 
parou mais de se desen-
volver. Foram realizados 11 
Biatlos até a década de 1990, 
alguns com mais de 200 
associados participantes. 
Até mesmo os pequenos 
pinheirenses entraram 
nessa, e recebiam medalhas 
e brinquedos como prêmios. 

Vôlei

O segundo esporte 
mais popular do Brasil é 
também popular entre os 
pinheirenses e começou 
a ser praticado no Clube 
na década de 1940. Até 
a década de 1970, o ECP 
tornou-se um dos mais 
importantes centros de 
formação, cedendo atletas, 
principalmente das cate-
gorias de base, para as 
seleções paulista e bra-
sileira. O Clube é um dos 
poucos times a participar 
de todas as edições da 
Superliga Feminina, com-
petição mais importante do 
País. No masculino, o Clube 
já foi representado por 
campeões olímpicos como 
Giba, Gustavo, Marcelinho 
e Rodrigão. 

Vôlei de Praia

O Vôlei de Praia é praticado 
como esporte associativo 
no Clube. A primeira quadra 
para prática da modalidade, 
de acordo com registros, 
foi inaugurada em 2004, 
sendo utilizada, no início, 
somente para a prática 
esporádica. A partir de 2007, 
o esporte foi disponibilizado 
para inscrição dos asso-
ciados, contando hoje com 
aulas e atividades, além do 
uso livre em alguns horários.
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Tiago Henrique de Oliveira Camilo
Chegada ao ECP 2008 

Jogos Olímpicos 4 participações 
Prata em Sydney (2000), na categoria leve (-73kg) Bronze em Pequim 
(2008), na categoria meio-médio (-81kg) 5º lugar em Londres (2012), na 
categoria médio (-90kg).  

Nova função Supervisor técnico (headcoaching)

Leandro Marques Guilheiro
Chegada ao ECP 2004 

Jogos Olímpicos 3 participações 
Bronze em Atenas (2004), na categoria leve (-73kg) Bronze em Pequim 
(2008), na categoria leve (-73kg). PAROU NA REPESCAGEM EM LONDRES (2012), 

NA CATEGORIA MEIO-MÉDIO (-81KG). 

Nova função Consultor técnico

TIAGO CAMILO E LEANDRO GUILHEIRO COMPARTILHAM ENSINAMENTOS COM JUDOCAS 
PINHEIRENSES QUE ESTÃO NA DISPUTA POR UMA VAGA NOS JOGOS DE TÓQUIO

Por trás de uma conquista olímpica 
há muita história, dedicação e conhe-
cimento. Imagine os bastidores e 
ensinamentos de quatro pódios 
olímpicos? Foi apostando nessa 
experiência que o ECP contratou os 
ex-atletas Tiago Camilo, como super-
visor técnico, e Leandro Guilheiro, 
como consultor técnico, da equipe 
principal da modalidade.

Se dentro do tatame os dois meda-
lhistas olímpicos foram inspiração para 
várias gerações pinheirenses, agora, 
no comando dos treinos, às vésperas 
de uma Olimpíada, Tiago e Leandro 
terão a missão de treinar quem está na 
disputa por uma vaga nos Jogos.

“Fiquei muito feliz com a opor-
tunidade de vir para o Clube como 
treinador. Foram nove anos como 
atleta do ECP, então nada melhor do 
que retribuir e colaborar com quem 
me apoiou e foi meu parceiro durante 
a minha caminhada olímpica”, come-
mora Camilo, que desde 2017 se dedica 
ao desenvolvimento do seu próprio 
método de treino. 

Leandro, que até o começo de 2020 
treinava para concluir mais um ciclo 
olímpico, decidiu, com a chegada da 
pandemia, encerrar sua trajetória 
dentro do tatame. “Na minha época 
de atleta, sempre falei para o meu 
sensei que queria contribuir de alguma 
forma depois que parasse. Mas tinha 

outros projetos paralelos que talvez 
me demandassem tempo, e eu não 
conseguiria me dedicar 100% como 
treinador, por isso recebi o convite 
para ser consultor técnico e acabei 
aceitando, achei o desafio superba-
cana”, comenta Guilheiro.

RESPONSABILIDADE E APRENDIZADO
Com dez judocas bem ranqueados e 
com chances de participar dos Jogos 
de Tóquio – alguns muito próximos 
da vaga, como é o caso de Larissa 
Pimenta (52kg), de Eric Takabatake 
(60kg) e dos pesados Rafael Silva 
(+100kg), Maria Suelen e Beatriz Souza 
(+78kg) –, a responsabilidade da dupla 
ao assumir os treinos do ECP é grande.

“O Clube é a base da seleção bra-
sileira, que passa por um momento 
dif ícil em termos de resultados. Vamos 
deixar os treinos da melhor forma 
possível, para que os nossos judocas 
fiquem competitivos e prontos para 
buscar suas medalhas”, analisa Camilo. 

“Vejo, neste momento, que o Judô 
brasileiro precisa de renovação no 
comando. O mundo mudou e nós con-
tinuamos fazendo as mesmas coisas, 
precisamos evoluir, oxigenar.”

Leandro Guilheiro também reforça 
que há necessidade de renovação fora 
dos tatames. “Fala-se muito de reno-
vação de atletas, mas discute-se pouco 
da renovação de comissão técnica, de 

coordenações, de trazer novos pen-
samentos, novas dinâmicas. Acho que 
chegamos ao momento em que existe 
uma necessidade de renovação global: 
de ideias, de políticas, de como lidar 
com os atletas, que já são, inclusive, de 
uma geração diferente da minha.”

E, mesmo com pouco tempo de 
trabalho, os pinheirenses já pensam 
a longo prazo, após a Olimpíada, no 
método de trabalho e na filosofia que 
idealizam para o Judô do ECP. “Os 
atletas estão muito carentes, prin-
cipalmente de referências. Em 
um mês e meio já vivi várias situa-
ções, e nós vamos aprendendo junto 
também. E uma das coisas que vamos 
tentar implementar como cultura é a 
ideia do ‘grupo acima de tudo’.”, revela 
revela o novo consultor técnico.

Já o novo técnico Camilo acredita 
no legado dessa dupla: “Acho impor-
tante arrumar o que já está próximo de 
acontecer, que são o Jogos Olímpicos, 
e estruturar um novo programa no 
Clube. É uma coisa que eu e o Leandro 
temos conversado bastante, de estru-
turar um programa de treinamento e de 
transição da molecada para o sub-18 e 
21, até chegar ao Sênior. Acho que essa 
é a nossa jornada, essa construção do 
alto rendimento eu acredito que seja 
um legado”.

FOTOs: DIVULGAÇÃO/ECP

Experiência 
olímpica
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Por dentro da 
filosofia para 
o esporte

CONHEÇA 
DETALHES DA NOVA 
METODOLOGIA DE 
ENSINO ESPORTIVO 
IMPLEMENTADA NO 
CLUBE

FOTOs: DIVULGAÇÃO 

Com profissionais capacitados e uma 
infraestrutura de excelência, o ECP é 
reconhecido como uma referência 
internacional no esporte, e os asso-
ciados são estimulados a praticar as 
diversas modalidades e atividades 
f ísicas oferecidas, seja para trilhar 
o caminho do alto rendimento ou da 
recreação ou para manter a saúde 
em dia.

Com a criação da Filosofia 
Integrada de Esportes, Educação 
Física e Promoção de Saúde, foi estru-
turada uma nova metodologia para 
tornar esses trajetos ainda mais ade-
quados e completos.

O programa conta com vários prin-
cípios para garantir o funcionamento 
eficaz da metodologia, contemplando 
associados que querem praticar 
esportes e permitindo que experi-
mentem a jornada nas modalidades de 
forma plena.

Os trabalhos são voltados a pinhei-
renses de diversas idades: 3 a 6 anos 

(formação motora), 7 a 10 anos (apren-
dizado de gestos esportivos) e 11 a 14 
anos (definição e desenvolvimento 
esportivo). Um dos maiores objetivos é 
que as crianças vivenciem a formação 
motora, f ísica e esportiva por meio das 
atividades pinheirenses.

Outra vantagem da implementação 
da filosofia é que o ensino esportivo 
passará a seguir, de forma mais abran-
gente, as evidências científicas para 
que a formação e a experimentação 
esportivas ocorram no momento mais 
propício do desenvolvimento humano.

Na época em que as crianças estão 
exercitando a coordenação motora na 
escola e em outras atividades com-
plementares, dos 3 aos 6 anos, essa 
habilidade também será trabalhada 
nas aulas das modalidades, contri-
buindo para o progresso em conjunto.

Como uma das finalidades da 
nova metodologia é promover o 
desenvolvimento integral, são traba-
lhados os âmbitos técnicos, táticos 

e estratégicos paralelamente aos 
aspectos cognitivos e psicossociais.

Os pinheirenses participantes das 
atividades terão sua evolução acompa-
nhada e monitorada pelos profissionais, 
que desenvolverão, a partir dessas 
informações, o planejamento de aulas, 
a análise de indicadores de frequência 
e evasão e a avaliação do desempenho, 
para que tanto os associados quanto o 
sistema se aprimorem.

A Filosofia Integrada do Esporte 
também chega para promover o alinha-
mento entre as diferentes etapas nas 
modalidades oferecidas no Clube, de 
modo que haja mais oportunidades de 
transição entre as versões competi-
tiva e participativa, assegurando que 
os associados continuem praticando 
esportes, seja pensando em fazer 
parte de competições, seja se dedi-
cando à atividade de forma recreativa, 
para promoção da saúde. Os pinhei-
renses que tiverem interesse e aptidão 
para seguir uma trajetória rumo ao alto 
rendimento também terão essa opor-
tunidade: as escolinhas repensarão a 
transição entre as etapas formativa 
e competitiva.

OS BASTIDORES
Para que todas as vantagens da 
novidade sejam implementadas de 
maneira eficaz e cheguem aos asso-
ciados, uma série de medidas estão 
sendo tomadas — documentos gerais 
norteadores da metodologia, alinha-
mento de linguagem, terminologia e 
estruturação por segmento esportivo e 
capacitação dos profissionais do Clube.

No primeiro semestre, a meto-
dologia está sendo sistematizada, 
envolvendo os profissionais de ensino 
esportivo para associados de 3 a 14 
anos. No segundo semestre, será 
implementado um plano-piloto com 
mudanças nas rotinas e introdução 
de conteúdos ao programa de ensino 
das escolinhas. O objetivo é que, com 
todo esse trabalho, a filosofia esteja 
aplicada até 2022 no ensino das moda-
lidades e nas atividades esportivas 
do Clube.
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Conheça a trajetória da criação da Filosofia Integrada do 
Esporte, Educação Física e Promoção de Saúde.

• Retomada do Plano Diretor de 
Desenvolvimento (Pdd).

• Nomeação do grupo setorial de esportes e 
educação f ísica, composto por conselheiros, 
diretores e associados (com e sem formação 
na área esportiva), além de funcionários 
do Clube.

2015

2016

2017-
2018

2019

• Inserção dos princípios do programa ao orde-
namento jurídico do ECP: Regulamento Geral e 
Regimento Interno da área esportiva.

• Nomeação da Comissão Especial do Esporte 
– Pdd para elaboração do plano de trabalho 
para implementação.

• Contratação de consultoria especializada para 
sistematização da metodologia de formação e 
transição esportiva ECP.

• Realização de workshop de capacitação dos 
profissionais da formação esportiva.

• Realização de pesquisa com stakeholders, que 
embasou a elaboração do Pdd.

• Elaboração do quadro do modelo filosófico.

• Nomeação do grupo setorial de esportes e 
educação f ísica para a elaboração dos planos 
de ação (fase 2 do Pdd).

• Detalhamento descritivo do quadro do 
modelo filosófico.

• Apresentação do material pela 
Presidência da Diretoria ao 
Conselho Deliberativo.

HISTÓRIA 
DA FILOSOFIA

↗ Saiba mais

2020-
2021

Clube de leitura

O SOL É PARA TODOS,  
DE HARPER LEE  
(EDITORA JOSÉ OLYMPIO)

 19 de junho 
Sábado

 14h
 Plataforma: Zoom

Um dos maiores clássicos da literatura mundial será a 
leitura de junho. Nessa emocionante história ambientada 
no Sul dos Estados Unidos da década de 1930, região enve-
nenada pela violência do racismo, vemos um mundo de 
grande beleza e ferozes desigualdades através dos olhos de 
uma menina de inteligência viva e questionadora, enquanto 
seu pai, um advogado da região, arrisca tudo para defender 
um homem negro injustamente acusado de cometer um 
terrível crime.

Compartilhe sua leitura e experiência e ainda conheça outros pontos 
de vista sobre a obra. 
 
OS ASSOCIADOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA ATIVIDADE DEVEM 
ENVIAR UM E-MAIL PARA ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR.FOTO: DIVULGAÇÃO
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A terceira exposição 
on-line do ECP terá como 
tema “Em algum lugar do 
passado”. A seleção de artes 
convida o visitante virtual a 
imaginar ou relembrar a felici-
dade que viveu anos atrás.

Em 
lugar

do

passado

algum
EXPOSIÇÃO VIRTUAL

 No site do Clube

GRUPO DE 
ESCRITORES

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

OS ASSOCIADOS INTERESSADOS 
EM PARTICIPAR DA ATIVIDADE 
DEVEM ENVIAR UM E-MAIL PARA 
ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR.

 26 de junho 
Sábado

 14h
 Plataforma: Zoom

LITERATURA

BANDA
DE JAZZ

CORAL

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.

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

MÚSICA

Mais informações: administracaocultural@ecp.org.br

https://www.ecp.org.br/exposicao-virtual-em-algum-lugar-do-passado/
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PIP
A atividade será comandada pela Vivi, uma das 
participantes do PiP, que apresentará toda a 
sua habilidade na dança, em parceria com um 
professor de Zumba.

Inscrição até 11 de junho, pelo e-mail  
zumbacomvivi@ecp.org.br 
Atividade gratuita.

Protocolo de segurança
•  Demarcações medindo 2x2 m no piso do Salão 
de Festas para o devido distanciamento entre 
os participantes.

• Local arejado e com ventilação natural, com 
portas abertas e capacidade para 32 pessoas.

• Distanciamento social de 2 m entre 
os participantes.

• Uso obrigatório de máscara durante todo o 
evento (participantes e professores).

• Displays de álcool em gel estarão distribuídos 
no local para higienização das mãos.

Protocolo de segurança
•  Demarcações medindo 2x2 m 
no piso do Salão de Festas para 
o devido distanciamento entre 
os participantes.

• Local arejado e com ventilação 
natural, com portas abertas e capa-
cidade para 32 pessoas.

• Distanciamento social de 2 m entre 
os participantes.

• Uso obrigatório de máscara 
durante todo o evento (partici-
pantes e professores).

• Displays de álcool em gel estarão 
distribuídos no local para higieni-
zação das mãos.

Aula de Zumba 
com a Vivi

PROJETO INCLUSÃO PINHEIROS

 12 de junho 
Sábado

 11h às 12h
 Salão de Festas

ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS

Mediação: Clarissa Meyer
Convidada: Silvia Grecco

Secretária da Pessoa com Deficiência de São 
Paulo e ganhadora do prêmio Fifa Fan Awards 
2019 como melhor torcedora do mundo, Silvia 
Grecco ficou conhecida enquanto narrava 
lances de uma partida de futebol para o seu filho 
Nickolas Grecco, que tem deficiência visual e 
é autista.

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

Inclusão e seu 
universo de 
possibilidades
 15 de junho 

Terça
 Spotify

PODCAST INCLUSÃO PINHEIROS

Confira as atividades criadas especialmente para os veteranos.

 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 acessó-
rios, em círculos. O mais importante 
é se divertir e trabalhar o corpo e 
a mente.

Valor: R$ 77 

Cami- 
nhada

Movi- 
mente- 
se

Dança 
Sênior

 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.

Venha se divertir ao som de vários 
ritmos de dança.

Atividade gratuita sujeita a lotação. 
Inscrição até 30 de junho pelo e-mail  
encontroderitmos@ecp.org.br

 1 de julho 
Quinta

 18h às 19h30
 Salão de Festas

 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.

VETERANOS

Encontro  
de ritmos





GOMES E MIRANDEZ RESTAURANTE, 
LANCHONETE, PIZZARIA E CONIVÊNCIAS LTDA. – 
CNPJ 02.914.981/0001-08 – Fornecimento 
de produtos de panificadora destinados ao 
Departamento de Restaurantes – valor total 
do contrato: R$ 414.551,58 – 01/11/2020 até 
31/10/2021.

RTJ – UNIVERSO ESPORTIVO LTDA. – CNPJ 
04.898.798/0001-91 – Serviços de coordenação 
técnica e treinamento da equipe de Basquete 
infanto-masculino, além do acompanhamento 
interno e externo de competições e coorde-
nação das categorias de bases até cadete – valor 
total do contrato: R$ 139.775,88 em 12 parcelas 
de R$ 11.647,99 – 30/12/2020 até 31/12/2021.

EQUILÍBRIO TREINAMENTO E EVENTOS 
ESPORTIVOS LTDA. – CNPJ 09.511.661/0001-56 
– Aditivo nº 4 – Serviços de treinamento, 
organização, supervisão e assessoramento das 
categorias Sub 9, 11, 13 e 15 de Futsal – valor 
total do contrato: R$ 110.197,55 em 05 parcelas 
de R$ 22.039,51 (de setembro de 2020 a janeiro 
de 2021) e R$ 285.217,24 em 11 parcelas de 
R$ 25.928,84 (de fevereiro a dezembro de 2021 
– valor mensal/global variável) – 01/08/2020 até 
31/12/2021.

EVERALDO SILVINO DE SOUSA – CPF 
189.746.068-60 – Aditivo nº 4 – Ministração de 
aulas de Jiu-Jitsu aos associados – valor total 
do contrato: R$ 74.571,12 em 12 parcelas de 
R$ 6.214,26 (sendo R$ 4.905,81 referentes à 
categoria Adulto e R$ 1.308,45 referentes à cate-
goria Infantil) – 01/01/2021 até 31/12/2021.

NUOTO ASSESSORIA EM ATIVIDADES 
ESPORTIVAS EIRELI - ME – CNPJ 
24.978.824/0001-07 – Aditivo nº 3 – Serviços 
de treinamento, supervisionamento, organi-
zação e assessoramento da parte técnica das 
equipes masculinas e femininas Sub 13 de Polo 
Aquático – valor total do contrato: R$ 74.160,00 
em 12 parcelas de R$ 6.180,00 – 31/12/2020 até 
31/12/2021.

JAILSON PEREIRA LOPES 29316846862 – CNPJ 
17.921.266/0001-70 – Serviços de audiovisual 
com produção de 120 vídeos institucionais 
a serem entregues em todos os formatos, 
com aplicação em mídias sociais (Facebook, 
YouTube e Instagram) – valor total do contrato: 
R$ 63.750,00 – 10/10/2020 até 30/04/2021.

VIEIRA & VIEIRA REFEIÇÕES LTDA. – CNPJ 
10.706.167/0001-26 – Aditivo nº 1 – Fornecimento 
de alimentação ao grupo de atletas do Atletismo 
de alto rendimento que moram em Bragança 
Paulista – valor total do contrato: R$ 57.000,00 
em 12 parcelas de R$ 4.750,00 – 30/12/2020 até 
31/12/2021.

EMANUELA APARECIDA SANTANA COITO 
29463124888 – CNPJ 27.103.408/0001-45 
– Aditivo nº 2 – Serviços de preparação e 
realização de treinamento, planejamento e 
monitoramento das atividades designadas em 
conjunto ao Centro Integrado de Apoio ao Atleta 
(CIAA) – valor total do contrato: R$ 40.500,00 
em 12 parcelas de R$ 3.375,00 referentes a 
atividades com até 60 alunos inscritos, e o valor 
variável de R$ 64,89 por aluno inscrito em caso 
de atividades com mais de 60 participantes 
(valor mensal/global variável) – 01/01/2021 até 
31/12/2021.

ORANGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE MÁQUINAS LTDA. - EPP – CNPJ 
18.383.651/0001-73 – Locação de 05 máquinas 
automáticas extratoras de suco de frutas – valor 
total de contrato: R$ 31.885,80 em 12 parcelas 
de R$ 2.657,15 – 01/02/2021 até 31/01/2022.

TRIPLO M ESPORTES SOCIEDADE LIMITADA – 
CNPJ 08.936.859/0001-19 – Ministração de 
aulas de Voleibol Master feminino (categorias 
E2 e EPinheiros2) – valor total do contrato: 
R$ 30.341,74 em 11 parcelas de R$ 2.758,34 – 
01/12/2020 até 31/12/2021.

ESFERA DIGITAL SEGURANÇA EM TECNOLOGIA 
LTDA. – CNPJ 33.764.867/0001-72 – Serviços 
de instalação e treinamento da solução de DLP 
Safetica Enterprise + UEBA e da solução Safetica 
Mobile – valor total do contrato: R$ 24.426,00 em 
parcela única – 05/04/2021 até 05/05/2021.

IUDY MAKINO ESPECIALISTA EM PISOS 
EMBORRAHADOS – CNPJ 27.549.043/0001-87 
– Serviços de aplicação de piso emborrachado 
monolítico EPDM no Playground – valor total 
do contrato: R$ 22.000,00 em 2 parcelas de 
R$ 11.000,00 – 07/04/2021 até 10/04/2021.

GUICHARTE EVENTOS LTDA. – CNPJ 
39.275.113/0001-35 – Serviços de recreação para 
o evento “Criança em Férias”, a ser realizado no 
Salão de Festas Infantil – valor total do contrato: 
R$ 21.500,00 – 26/01/2021 até 29/01/2021.

MAC CHIPS ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 
SISTEMAS S/S LTDA. – CNPJ 02.237.724/0001-89 
– Aditivo nº 3 – Serviços de suporte e manu-
tenção “Top” – valor total do contrato: 
R$ 20.610,48 em 12 parcelas de R$ 1.717,54 – 
30/10/2020 até 31/10/2021.

PEDRO STEPAN KALOUBEK – CPF 563.841.578-53 
– Serviços de consultoria na área técnica de 
química para orientação no tratamento, verifi-
cação de certificados e resultados das análises 
das águas das piscinas do Parque Aquático, bem 
como serviços de verificação de certificados 
e resultados das análises de água potável dos 
bebedouros, reservatórios e caixa central, com 
emissão de relatório – valor total de contrato: 
R$ 20.496,00 em 12 parcelas de R$ 1.708,00 – 
01/01/2021 até 31/01/2022.

MÉLANI PALARO DIAS 36435591865 – CNPJ 
40.914.542/0001-94 – Ministração de aulas de 
Polo Aquático Infantil aos associados de 5 a 
15 anos de idade, além de preparação, treinos 
e acompanhamento técnico durante eventos 
internos, externos e competições esporádicas 
– valor total do contrato: R$ 20.000,00 em 
10 parcelas de R$ 2.000,00 – 01/03/2021 até 
31/12/2021.

RODRIGO DE LIMA HYPPOLITO 34440547850 – 
CNPJ 12.798.580/0001-93 – Apresentação de 
Orquestra Camerarte na Pista de Atletismo, no 
evento denominado “Festejos de Aniversário – 
121 anos” – valor total do contrato: R$ 19.500,00 
em 2 parcelas de R$ 9.750,00 – 25/09/2020 até 
27/09/2020. .- Contratação suspensa em razão 
da pandemia.

GUILHERME DELLA NINA – CPF 000.248.697-08 
– Aditivo nº 1 – Ministração de aulas de Vôlei de 
Areia (categorias: Adulto e Infantil) e de Vôlei 
Master (quadra) aos associados – valor total 
do contrato: R$ 15.170,87 em 11 parcelas de 
R$ 1.379,17 (Vôlei Master), mais o valor variável 
de R$ 110,60 por aluno inscrito e adimplente 
referente ao Vôlei de Areia categoria Adulto, e 
R$ 73,36 por aluno inscrito e adimplente referente 
ao Vôlei de Areia categoria Infantil (valor mensal/
global variável) – 01/02/2021 até 31/12/2021.

IMERSÃO INTERATIVA ENTRETENIMENTO LTDA. – 
CNPJ 29.310.575/0001-92 – Apresentação de 
“Conversa com Leonardo Da Vinci” na Pista de 
Atletismo, no evento denominado “Festejos de 
Aniversário – 121 anos” – valor total do contrato: 
R$ 8.000,00 em 2 parcelas de R$ 4.000,00 – 
26/09/2020 até 27/09/2020. - Contratação 
suspensa em razão da pandemia.

PROASSP-TEC CONSULTORIA & PROJETOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. – CNPJ 
05.884.015/0001-83 – Fornecimento de mão de 
obra especializada para elaboração do projeto 
de impermeabilização do Novo Prédio do Tênis 
– valor total do contrato: R$ 7.650,00 em 3 par-
celas de R$ 1.890,00, R$ 3.024,00 e R$ 2.646,00, 
respectivamente – 16/11/2020 até 18/12/2020.

JOSÉ AIRTO MARTINS DOS SANTOS 
27088812053 – CNPJ 31.058.906/0001-90 – 
Fornecimento de mão de obra especializada, 
para reforma geral da Bocha – valor total do con-
trato: R$ 7.500,00 – 15/12/2020 até 15/01/2021.

SIDCAR TRANSPORTES LTDA. – CNPJ 
09.470.304/0001-97 – Locação de guindaste 
biarticulado PalfingerPK 100.002 e cesto aéreo 
acoplado (NR12) em caminhão Scania P310 (iça-
mento 32m), para serviço de podas de árvores 
nas dependências do Clube – valor total do con-
trato: R$ 3.250,00 – 08/12/2020 até 22/12/2020.

FR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA. – CNPJ 
01.602.479/0001-07 – Aditivo nº 2 – Serviços de 
arbitragem nos jogos da categoria Futebol Adulto 
– valor total do contrato: R$ 350,00 por jogos 
convencionais e R$ 412,00 por jogo com grau de 
dificuldade AA/Semifinais e Finais (valor mensal/
global variável) – 01/02/2021 até 31/12/2021.

DEL GRANDE INFORMÁTICA E 
TELECOMUNICAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA. – CNPJ 81.785.545/0001-52 – Aditivo nº 
4 – Serviços de suporte do software Intelix 
Contact Center – valor total do contrato: 
R$ 329,30 por mês, de julho a dezembro de 2020 
e R$ 504,58 por mês, de janeiro a junho de 2021 
(valor mensal/global variável) – 30/06/2020 até 
30/06/2021.

SCOLÉ ESPORTIVA LTDA. – CNPJ 
02.140.855/0001-43 – Aditivo nº 3 – Ministração 
de aulas de Natação, aulas das Operações 
“Verão/Inverno” e aulas de aperfeiçoamento 
competitivo para associados de 11 a 17 anos 
de idade – valor total do contrato: R$ 277,80 
por aluno inscrito e adimplente, referente a 
alunos da faixa etária de 16 a 59 anos de idade; 
R$ 194,40 por aluno inscrito e adimplente, 
referente a alunos da faixa etária de 60 anos de 
idade em diante; R$ 8.319,42, referente a 108 
horas de aulas ministradas na “Operação Verão”; 
R$ 5.546,35, referente a 72 horas de aulas minis-
tradas na “Operação Inverno” (valor mensal/
global variável) – 31/12/2020 até 31/12/2021.

GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 
01443717827 – CNPJ 14.295.812/0001-16 – 
Aditivo nº 2 – Serviços de arbitragem nos eventos 
de Futsal – valor total do contrato: R$ 253,00 por 
jogo das categorias sub 11 e 13, e; R$ 250,00 por 
jogo das categorias sub 15 e 17 (valor mensal/
global variável) – 01/02/2021 até 14/12/2021.

T.A.G. ESTÚDIO FILMAGENS E EVENTOS LTDA. – 
CNPJ 13.041.287/0001-40 – Ministração de 
atividade de Contação de Estórias com a Tia 
Sônia no Parquinho – valor total do contrato: 
R$ 200,00 por dia de atividade ministrada 
(valor mensal/global variável) – 04/01/2021 até 
31/12/2021.

PAULO HENRIQUE PINTO DA SILVA - ME – CNPJ 
11.512.103/0001-57 – Aditivo nº 2 – Ministração 
de aulas de Vôlei de Areia e Vôlei de Quadra 
(categoria Master D1) – valor total de contrato: 
R$ 110,00 por aluno inscrito e adimplente 
(referente ao Vôlei de Areia, categoria Adulto – 
valor mensal/global variável), R$ 73,36 por aluno 
inscrito e adimplente (referente ao Vôlei de Areia, 
categoria Infantil – valor mensal/global variável) 
e R$ 15.170,87 em 11 parcelas de R$ 1.379,17 
(referente ao Vôlei de Quadra, categoria Master 
D1) – 01/02/2021 até 30/11/2021 (referente ao 
Vôlei de Areia, categorias Adulto e Infantil) e 
01/02/2021 até 31/12/2021 (referente ao Vôlei de 
Quadra, categoria Master D1). 

SIGA ASSISTÊNCIA EMPRESARIAL LTDA. - 
ME – CNPJ 10.275.034/0001-42 – Aditivo nº 
1 – Serviços de couriers, com profissionais 
treinados, habilitados e uniformizados – valor 
total do contrato: R$ 15,00 por ponto, referentes 
ao motoboy esporádico; R$ 46,00 por ponto, 
referentes à entrega e retirada com veículos 
utilitários no Município de São Paulo; R$ 3.117,87 
por mês, referentes ao motoboy fixo integral (de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h); R$ 1.900,00 
por mês, referentes ao motoboy fixo parcial 
(de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h); R$ 
1.660,00 por mês, referentes ao motoboy dispo-
nível em 3 dias da semana (segundas, quartas 
e sextas, das 8h às 17h); valor mensal/global 
variável – 30/01/2021 até 31/07/2021.
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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

AULAS DE MATEMÁTICA 

Para alunos de quinta a nona séries.
A uma quadra do Esporte Clube Pinheiros.
Longa experiência com crianças. 
Formada em Engenharia com curso de 
extensão em Pedagogia.
Bernadete B. Reis 
Contato - Cel (11) 99262-2323 / Fixo (11) 
4195-6544
 
 
 

RUA MÁRIO FERRAZ – 200 M² – NOVO

2 suítes, 3 vagas, terraço, pronto para 
morar
Piscina, fitness, sauna etc.
Consulte-nos – Ref.: 73771
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: (11) 98174 5675 (WhatsApp)
CRECI 75.133

RUA TUCUMA – 325 M² – FRENTE C. 
PINHEIROS

4 suítes, 3 vagas, pronto para morar
Andar alto – Terraço vista espetacular
Consulte-nos – Ref.: 73289
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: (11) 98174 5675 (WhatsApp)
CRECI 75.133

ELIANE OPEN HOUSE

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

COMPRO

Joias, prata de lei e obras de arte 
em geral.
Pago em dinheiro.
Organizo venda “família vende tudo” 
e avalio espólios.
Sandra (associada)
sandrabighetti@gmail.com
Cel./WhatsApp: 98743-0001

http://www.cheznousimoveis.com.br
http://www.cheznousimoveis.com.br
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MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS 
EXERCÍCIO 2021

SALDO INICIAL CONTÁBIL ENTRADAS SAÍDAS SALDO CONTÁBIL ATUAL 

FUNDO DE EMERGÊNCIA
 Mês  5.945  -   

 Acumulado  3.462.658  19.781  -    3.482.439 

FUNDO DE INVESTIMENTOS

 Disponibilidade  34.272.394  37.264.007 

 Adiant.fornec.  319.175  172.420 

 Tx transf/edital  7.675.575  7.167.236 

 Mês  1.225.493  (1.128.172)

 Acumulado  42.267.143  6.098.774  (3.762.254)  44.603.663 

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE
 Mês  15.595  (253.985)

 Acumulado  19.872.127  268.895  (1.519.287)  18.621.735 

FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO 
 Mês  83.333  -   

 Acumulado  8.100.000  3.403.777  -    11.503.777 

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  1.045.685  297.768  (747.917)  (6.229.878)  (5.990.558)  239.320  (5.184.193)  (5.692.790)  (508.597)

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  -    -    -    (2.190.227)  (1.839.592)  350.635  (2.190.227)  (1.839.592)  350.635 

COMUNICAÇÃO  41.336  4.921  (36.415)  (891.273)  (620.850)  270.423  (849.937)  (615.928)  234.009 

CONSELHOS  -    209  209  (483.108)  (387.214)  95.894  (483.108)  (387.005)  96.103 

CULTURAL  2.332.346  1.885.625  (446.721)  (2.752.148)  (2.348.607)  403.541  (419.802)  (462.982)  (43.180)

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS  1.669.715  789.735  (879.980)  (3.836.348)  (2.680.246)  1.156.102  (2.166.633)  (1.890.511)  276.122 

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO  693.238  141.590  (551.648)  (11.227.725)  (9.114.078)  2.113.647  (10.534.487)  (8.972.488)  1.561.999 

FINANCEIRA  203.424  175.479  (27.945)  (4.554.678)  (5.661.468)  (1.106.790)  (4.351.254)  (5.485.989)  (1.134.735)

GOVERNANÇA E COMPLIANCE  -    -    -    (137.228)  (100.637)  36.591  (137.228)  (100.637)  36.591 

JURÍDICA  -    478.422  478.422  (2.290.884)  (2.163.664)  127.220  (2.290.884)  (1.685.242)  605.642 

MARKETING  36.160  73.820  37.660  (384.138)  (215.438)  168.700  (347.978)  (141.618)  206.360 

OPERAÇÕES  1.970.931  710.277  (1.260.654)  (12.736.509)  (11.503.484)  1.233.025  (10.765.578)  (10.793.207)  (27.629)

PATRIMÔNIO  -    85  85  (5.189.319)  (4.374.933)  814.386  (5.189.319)  (4.374.848)  814.471 

PRESIDÊNCIA  49.598.029  48.652.595  (945.433)  (2.381.273)  (1.931.005)  450.268  47.216.756  46.721.590  (495.166)

RELAÇÕES ESPORTIVAS  2.934.311  1.163.064  (1.771.247)  (2.677.308)  (1.900.417)  776.891  257.003  (737.353)  (994.356)

SOCIAL  233.930  11.317  (222.613)  (1.477.244)  (681.850)  795.394  (1.243.314)  (670.533)  572.781 

SUPRIMENTOS  -    -    -    (1.317.721)  (1.119.076)  198.645  (1.317.721)  (1.119.076)  198.645 

RESTAURANTES  11.418.693  3.438.575  (7.980.118)  (13.977.857)  (7.013.653)  6.964.204  (2.559.164)  (3.575.078)  (1.015.914)

TOTAIS  72.177.798  57.823.482  (14.354.316)  (74.734.866)  (59.646.770)  15.088.096  (2.557.068)  (1.823.288)  733.780 

INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO – POSIÇÃO ABRIL 2021   (valores em reais)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2021

INFORME DO MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

 ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

CUSTEIO

Receitas  15.660.536  12.694.604  (2.965.932)  60.759.105  54.384.907  (6.374.198)

Despesas  (14.803.221)  (12.876.106)  1.927.115  (58.982.676)  (50.858.784)  8.123.892 

Recomposição do K Giro  (83.333)  (83.333)  -    (333.333)  (333.333)  -   

Resultado  773.982  (264.835)  (1.038.817)  1.443.096  3.192.789  1.749.694 

RESTAURANTES

Receitas  2.937.593  295.302  (2.642.291)  11.418.693  3.438.575  (7.980.118)

Despesas  (3.533.384)  (1.315.444)  2.217.940  (13.977.857)  (7.013.653)  6.964.204 

Resultado  (595.791)  (1.020.141)  (424.350)  (2.559.164)  (3.575.078)  (1.015.914)

RESULTADO OPERACIONAL 
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Receitas  18.598.129  12.989.907  (5.608.222)  72.177.798  57.823.482  (14.354.316)

Despesas  (18.419.938)  (14.274.883)  4.145.055  (73.293.866)  (58.205.770)  15.088.096 

Recuperação Déficit Operacional de 2019  (360.250)  (360.250)  -    (1.441.000)  (1.441.000)  -   

Resultado  (182.059)  (1.645.226)  (1.463.167)  (2.557.068)  (1.823.288)  733.780 

POSIÇÃO FINANCEIRA - 30 ABRIL/2021

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2020 ABRIL/2021 ABRIL/2020 ABR./21 - ABR./20

1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE 65.531.862 92.647.623 79.106.891 13.540.732

2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA 57.761.025 61.995.947 57.118.398 4.877.549

2.1 - Fundo de Emergência 3.462.658 3.482.439 3.420.064 62.375

2.2 - Fundo Especial - Investimento 34.272.394 37.264.007 36.711.199 552.808

2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) 19.872.127 18.621.736 14.112.497 4.509.239

2.4 - Outros Adiantamentos a serem Apropriados (Não Associados) 153.846 848.488 902.821  (54.333)

2.5 - 13º Salário a Desembolsar - 1.779.277 1.971.817  (192.540)

3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2) 7.770.837 30.651.676 21.988.493  8.663.183 

4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL 7.770.837 30.651.676 21.988.493  8.663.183 

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa 7.749.098 11.503.777 8.100.000  3.403.777 

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes 21.739 19.147.899 13.888.493  5.259.406 

5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE 9.561.359 30.482.043 29.511.682  970.361 

5.1 - Exercício Seguinte 9.561.359  -   

5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes 30.482.043 29.511.682  970.361 

6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)  (1.790.522)  169.633  (7.523.189)  7.692.822 

7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES 509.593  (382.290) 2.444.164  (2.826.454)

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

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

(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 ABRIL/2021 ABRIL/2020 ABR./21 - ABR./20

8. Ativo Circulante 79.614.099 105.228.157 92.779.547  12.448.610 

9. Passivo Circulante 53.564.630 74.361.446 67.428.470  (6.932.976)

10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9 1,49 1,42 1,38 0,04

11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9 26.049.469 30.866.711 25.351.077  5.515.634 

(11) Valor de Recomposição do Capital de Giro Equivalente ao Índice de Liquidez Corrente = 1,0
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MAIS INFORMAÇÃO NA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 

TEL.: 3598-9500

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

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

FORMAS DE PAGAMENTO 
Caixa Central e posto do Fitness: dinheiro, cartão de débito e 
cheques, desde que não sejam pré-datados ou de terceiros. 
Nos estacionamentos: também 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 30 DE ABRIL DE 2021 E DE 2020
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO ABR/21 ABR/20

CIRCULANTE 105.228.157 92.779.547

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA 92.647.623 79.106.891

* Caixa e Bancos 173.995 174.876

* Aplicações Financeiras - Outras 21.601.669 16.588.255

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência 3.482.439 3.420.064

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos 37.264.007 36.711.199

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro 11.503.777 8.100.000

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC 18.621.736 14.112.497

Realizável a Curto Prazo 12.580.534 13.672.656

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber 4.863.600 3.608.294

* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa  (2.950.537) -

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST) 7.167.236 6.382.353

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST) 172.420 79.820

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários 791.563 966.388

* Outras Contas a Receber 626.661 586.193

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes 1.309.550 1.548.132

* Despesas Antecipadas 600.041 501.476

NÃO CIRCULANTE 544.972.411 541.675.098

Realizável a Longo Prazo 2.755.495 5.444.385

* PIS - Depósito Judicial - 23.303

* Depósitos Recursais / Judiciais 2.755.495 2.472.415

* Outras Contas a Receber - 2.948.667

IMOBILIZADO 542.216.916 536.230.713

* Imobilizado 542.216.916 536.230.713

TOTAL DO ATIVO 650.200.568 634.454.645

PASSIVO

CIRCULANTE 74.361.446 67.428.470

* Fornecedores 3.547.688 2.335.215

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões 11.697.442 13.531.783

* Provisões para Contingências Passivas 6.574.721 4.061.590

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais 2.589.328 2.972.882

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente 30.482.043 29.511.682

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado 848.488 902.821

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) 18.621.736 14.112.497

NÃO CIRCULANTE 5.988.412 2.250.000

* Provisões para Contingências Passivas 5.988.412 2.250.000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 569.850.710 564.776.175

* Superávit no Exercício 1.702.545 3.322.218

* Patrimônio Social 568.148.165 561.453.957

TOTAL DO PASSIVO 650.200.568 634.454.645

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




