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Finalmente, estamos retornando às atividades 
do Clube. Com certeza, essa é uma ótima notí-
cia para todos os associados. É muito bom ver 
o ECP voltando, mesmo que aos poucos, à sua 
normalidade e recebendo a todos para desfru-
tar de tantos benef ícios que o Pinheiros oferece, 
seja na área social, esportiva, recreativa, cultural 
ou infantil.

Todos poderão perceber que o Clube se prepa-
rou, e muito bem, para receber seus associados. 
Somos o maior clube poliesportivo da América 
Latina e também o mais bem cuidado. Temos re-
cebido muitos elogios pela nossa manutenção 
e devemos isso aos nossos associados colabo-
radores e também aos nossos funcionários, que 
tanto se empenham no seu trabalho.

Apesar deste momento de alegria e das boas 
expectativas que ele traz, tenho, como presidente 
do Clube, o dever de lembrar a todos que este 
ainda é um momento de incertezas e expectativas 
quanto aos próximos meses.

Seguimos desde o princípio as orientações go-
vernamentais e continuaremos tomando todos os 
cuidados no que diz respeito ao enfrentamento 
desta pandemia. Infelizmente, não passamos 
imunes por ela, tanto no quadro associativo 
quanto no quadro de colaboradores.

O ECP passou por dificuldades que ainda luta-
mos para superar, em função do seu fechamento. 
Por isso, nossos agradecimentos especiais à 
nossa Diretoria Financeira, que soube administrar 
e superar as dificuldades impostas pela pandemia.

Seguir as recomendações médicas e governa-
mentais e as normas estabelecidas pelo Clube é 
fundamental para combater e superar esta pan-
demia. Torcemos para que este momento passe o 
mais rápido possível para que, em breve, possam 
nossas vidas voltar à normalidade.

Retorno com segurança
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PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Senhoras e senhores associados,

José Manssur

Colho de primorosas lições, hauridas ao longo 
do tempo, que o exercício da governança define-

-se como sendo a arte de tecer elos entre iguais, 
promovendo a união e o respeito, na busca de um 
mesmo objetivo comum, qual seja, no âmbito de 
nossa comunidade associativa, a prevalência do 
Esporte Clube Pinheiros no altar de glória em que 
se encontra situado, há cerca de 122 anos.

Rejeito o confronto, digo mais, repilo-o, na 
medida em que somente serve para afastar as 
pessoas do sentimento maior que deve sempre 
prevalecer, qual seja, o da amizade.

Sustento e sempre o farei, independentemente 
da posição que porventura estiver investido, que 
o objetivo maior do Egrégio Conselho Deliberativo, 
Órgão de História, é tê-lo uno e unido, autônomo e 
independente, jamais submisso, a não ser aos di-
tames estatutários.

O Colegiado, Órgão representativo dos associa-
dos, pertence a todos nós, e, para continuar a exer-
cer suas nobres atribuições, dispostas nos vinte 
e cinco incisos do artigo 76 do Estatuto Social, é 
mister que suas e seus Ilustres Integrantes obser-
vem que a divergência de opiniões se deve situar, 
apenas e tão-só, no campo das ideias, e é salutar 
que assim seja entendido, pois do eventual dis-
senso é que surge o consenso.

Até mesmo para se manifestar de acordo com 
determinado ponto de vista, imprescindível ouvir-se 
posicionamentos divergentes, porquanto é da es-
sência dos parlamentos os debates travados, mas 
sempre de forma adequada e respeitosa.

Alhures já dissera e ora formalmente enfatizo: à 
Presidência cabe, apenas, a coordenação de iguais, 
mediante lhaneza no trato e, sobretudo, permitir 
àqueles legitimados pelo voto o exercício pleno da 
nobre investidura que lhes foi conferida de lídimos 
representantes da Sociedade Pinheirense.

Nada obstante e em que pese a liberdade de ma-
nifestação e de expressão do pensamento cons-
tituírem-se garantias constitucionais, não podem 
ser ilimitados, considerado o princípio de que ine-
xiste direito absoluto, razão pela qual eventuais 
excessos devem ser sempre contidos, nos exatos 
limites legais.

Dignidade e respeito, como alhures já se enfa-
tizou, são condições inafastáveis para a efetiva-
ção de um debate inteligente e proveitoso, sereno 
e equilibrado.

Digo-vos, com a experiência de mais de trinta 
anos exercendo, em sua plenitude, as elevadas 
atribuições de integrante do Colegiado Maior, dos 
quais seis anos no exercício da Presidência, cami-
nhando para completar sete anos e meio, se assim 
ainda me for superiormente permitido, que somente 
chegaremos ao patamar que todos almejamos com 
a indispensável pacificação das diversas correntes 
políticas existentes e a vacina para tanto, que há 
muito se encontra à disposição de todos, bastando, 
para plena imunização, a prática do diálogo respei-
toso e produtivo, tendo a verdade como norte e a 
grandeza de nossa Histórica Instituição como ob-
jetivo único, pois este é o interesse social que nos 
deve conduzir, afastando a intolerância.

Concluo com as palavras de Karl Popper: “Se 
não estivermos preparados para defender uma 
sociedade tolerante contra os ataques dos intole-
rantes, o resultado será a destruição da tolerância 
e dos tolerantes”.

A História de nossa Instituição revela a todas e 
todos que a conhecem a Entidade Modelar e que, 
de há muito, integra o patrimônio sócio, esportivo 
e cultural da Nação.

***

O segundo domingo de agosto destina-se à come-
moração do Dia dos Pais. Nesse sentido, peço li-
cença para estender aos Pais Pinheirenses nossos 
cumprimentos, na certeza de que, mercê de seus 
atos e ações, são todos exemplos imorredouros 
aos seus filhos.

Com meus respeitos,
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e atletas em campeonatos de 
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Os restaurantes O Ponto e 
CCR apostam em camarão e 
filé mignon, respectivamente, 
nos cardápios de agosto.
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Em mais uma ação beneficente, o DAS 
criou uma campanha com participação 
de funcionários e associados.
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Pratique a solidariedade e 
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Tóquio defendendo as cores do Brasil  

e do Clube. 
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Saiba como cinco espaços 
reinaugurados recentemente estão 
sendo utilizados pelos associados.

32

Conheça detalhes da reforma 
que transformou os banheiros 
do Parquinho Infantil em um 
espaço mais funcional e lúdico.

26

A Paralimpíada é uma oportunidade 
de ensinar à criançada valores 
como inclusão, diversidade 
e representatividade.
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Para comemorar o Dia da Saúde, 
conheça algumas atividades que 
ajudam a melhorar a respiração.
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Criamos uma lista inspiradora com 
filmes, livros e séries que retratam os 
desafios e as alegrias da paternidade.
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Descubra como pais pinheirenses 
que estiveram nos Jogos do Japão 
fazem para conciliar a rotina puxada 
do esporte e a criação dos filhos.

O espaço gastronômico Alameda 
vem se tornando o queridinho dos 

associados. Veja como a lanchonete 
se transformou nos últimos anos.
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Descubra por que o espaço gastronômico 
Alameda se tornou o queridinho dos associadosTERRAÇO PINHEIROS
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om arquitetura moderna, paisagem 
inspiradora e uma localização pri-
vilegiada, o espaço gastronômico 
Alameda já conquistou os associados 

e se tornou um cartão-postal do ECP.
A decoração convidativa de estilo contem-

porâneo, os brises para ventilação e controle da 
insolação e a valorização do patrimônio arbóreo 
que já existia fazem com que a experiência gas-
tronômica seja ainda mais agradável nos diversos 
ambientes, cobertos e ao livre, que compõem a 
lanchonete queridinha dos pinheirenses.

Recentemente, o terraço passou por melho-
rias, tornando-se ainda mais aconchegante 
e confortável, com novo mobiliário, instalação 
de geladeiras, readequação de monta carga 

DE OLHO NO MENU

O conceito gastronômico do Alameda também 
já conquistou o paladar dos associados, com 
opções saudáveis para quem mantém uma 
dieta fitness e itens para quem quer tomar 
um cafezinho com os amigos. Os campeões 
do ranking de vendas são o pão de queijo, 
o café expresso, a água mineral e a água de 
coco. A tapioca também sai bastante, já que é 
um dos diferenciais da lanchonete: o prato, de 
diversos sabores, só é vendido lá. Outro destaque 
é a opção “Monte sua salada”, em que os asso-
ciados escolhem os ingredientes da refeição. fotos: DIVULGAÇÃo | ILUstrAÇÃo: PLAnoLLA/frEEPIk

Com cerca de 200 lugares, o Alameda conta 
com uma equipe de profissionais treinados de 
acordo com o novo sistema de gestão, além de 
totens de autoatendimento para tornar o serviço 
ágil e aumentar a produtividade. Também está 
em conformidade com as legislações relativas 
à segurança alimentar, fluxos e acessibilidade 

– com plataforma elevatória para pessoas com 
mobilidade reduzida aproveitarem o espaço 
e acessarem as novidades do terraço.

e transferência da escada do centro do salão 
para a lateral.

O atendimento diretamente no terraço acon-
tece às quintas, sextas, sábados e domingos, 
quando há um movimento mais intenso no piso 
superior. O Alameda precisou se tornar ainda 
mais versátil para aprimorar esse espaço ao 
ar livre, possibilitando um ambiente para uma 
experiência gastronômica diferenciada, além de 
atender à demanda por locais abertos e arejados 
que surgiu com a pandemia.

A vista é privilegiada: é possível observar os 
360 graus do entorno, inclusive as atividades 
nas quadras externas e no Complexo Tenístico, 
além de ver a criançada se divertindo no 
Parquinho Infantil.

C
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Pai  
olímpico

Entre o esporte de alto rendimento 
e a paternidade, os atletas 
pinheirenses fazem o máximo 
para conciliar as duas rotinas

foto: GAbrIEL ConstAntIno 

VENCENDO BARREIRAS

Gabriel Constantino é velocista do 
Atletismo e fez sua estreia no Jogos 
em 2021, disputando a prova dos 
110m com barreiras. Mas durante 
o ciclo olímpico o atleta teve outra 
grande experiência inédita: se tornou 
pai de Gael. “A primeira impressão 
é impactante, principalmente pelo 
fato de você saber que será um 
dos principais responsáveis pela 
qualidade de vida e educação de um 
ser que será altamente dependente de 
você. Ao mesmo tempo é inspirador, 
se torna uma motivação diária.”

Desde o começo, Gabriel se pro-
gramou para acrescentar à sua rotina 
de viagens e treinamentos momentos 
para dar a atenção, cuidar e curtir o 
filho. “Fazer com que o bebê reco-
nheça e sinta o amor paterno é 
extremamente importante, pois é uma 
experiência incrível, principalmente 
para um pai de primeira viagem.”

Apesar de ter apenas três anos, 
hoje Gael já entende a profissão do pai 

e vibra com suas conquistas. O velo-
cista reforça que procura tomar 
cuidado para que o pequeno não se 
sinta pressionado a ser atleta e não 
encare todas as coisas de forma com-
petitiva, como se tudo fosse uma 
disputa. Ele até pretende que o filho 
inicie alguma prática esportiva quando 
tiver um pouquinho mais de idade, mas 
garante que não pretende influenciar 
suas escolhas.O segundo domingo de agosto trará dois motivos 

para comemorar: além de ser o Dia dos Pais, este 
ano a data também marca o encerramento dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio. Para celebrar em 
grande estilo, conversamos com três atletas que 
estiveram no Japão para entender como é a expe-
riência de ser pai e atleta olímpico.

Gabriel Constantino, Guilherme Guido 
e Francisco Barreto Jr. foram alguns dos pais 
pinheirenses que estiveram em Tóquio represen-
tando o Brasil. Além de buscar o sonho olímpico, 
os atletas carregaram na bagagem saudades 
e motivos extras para dar seu melhor.

Eu sinceramente 
não me incomodo 
se ele não seguir os 
mesmos caminhos 
de um atleta de 
alto rendimento, 
ou fazer o mesmo 
esporte. Pelo que eu 
o conheço, ele já tem 
uma personalidade 
forte e diferente 
e, caso opte por 
seguir outros 
caminhos, terá 
todo o meu apoio.
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foto: GUILhErmE AUGUsto GUIDo

ABRAÇOS E BRAÇADAS

Guilherme Augusto Guido é um 
dos nadadores mais experientes 
da delegação brasileira que foi a 
Tóquio. O atleta participou da sua 
terceira olimpíada (também foi a 
Pequim – 2008 e ao Rio – 2016). 
Especialista no nado costas, o pinhei-
rense também se dedica à família fora 
das piscinas, já que tem um casal de 
filhos: Lorenzo (8) e Maria Clara (5). 

Uma das maiores mudanças que 
vieram com a chegada das crianças 
foi a rotina, algo tão importante na 
vida de um atleta. Guido conta que, 
desde o nascimento do primeiro filho, 
a solução que ele e a esposa encon-
traram foi incluir a família inteira na 
mesma programação.

“Tudo foi se adaptando à Natação. 
Conforme eles foram crescendo, colo-
camos eles para estudar de manhã, e a 
rotina é sempre desenhada em cima da 
preparação que o esporte de alto ren-
dimento exige. Minha esposa também 
trabalhava, mas, depois que o Lorenzo 

nasceu, começou a ficar mais em casa 
e acabou fazendo essa transição. Hoje 
ela cuida deles e consegue me ajudar 
bastante, tirando um pouquinho das 
outras tarefas da rotina de casa.”

Quanto à necessidade das viagens 
e ao fato de não poder estar presente 
em alguns momentos, Guido relembra 
um dos episódios mais dif íceis da 
carreira: quando, dois dias depois 
de Maria Clara, sua segunda filha, ter 
nascido, ele precisou viajar para um 
treinamento que fazia parte da prepa-
ração para os Jogos do Rio 2016.

Para diminuir a saudade e a dis-
tância, a tecnologia e os vários 
recursos disponíveis acabam sendo 
grandes aliados. Hoje seus filhos 
também já entendem que sua pro-
fissão é a Natação, e que todo o seu 
sustento vem do esporte e de tudo que 
aprendeu e conseguiu transferir para 
fora da água.

“Tem vezes que o fuso horário é 
outro e eles acordam cedinho só para 
assistir e gostam bastante. E eu gosto 
muito de ter esse feedback também: 

SALTANDO EM DIREÇÃO 
AO FUTURO

Francisco Barreto Jr. é ginasta, e foi 
justamente durante a corrida por uma 
vaga na equipe que representaria 
o Brasil nos Jogos do Rio de Janeiro, 
em 2016, que ele descobriu que seria 
pai do também Francisco, que hoje tem 
4 anos.

O ginasta admite que, no começo, 
foi dif ícil se adaptar à chegada do 
filho, principalmente por querer estar 
junto em todos os momentos e ter uma 
rotina que não permitia isso. 

Para Chico, a distância, que é inevi-
tável e acontece sempre que é preciso 
viajar para treinar ou competir, é uma 
das partes mais dif íceis da carreira 
de um pai atleta, e o jeito é tentar 
minimizar a ausência com ligações, 
chamadas de vídeo e contatos diá-
rios. O pequeno, apesar de também 
sentir falta, já entende que essa é 
a vida do pai, e sempre que possível 
procura estar inserido nas suas ativi-
dades e passar mais tempo com ele.

“Ele gosta muito e é muito bom ter a 
presença dele. Isso também serve como 
exemplo para ele, no esporte, caso ele 
queira seguir a carreira no futuro.”

Atualmente Francisco, o filho, pra-
tica Judô e realiza outras atividades 
para ter contato com vários esportes. 
Chico comenta que, além da ginás-
tica, gosta de praticamente todas 
as modalidades e, sempre que pos-
sível, aproveita para acompanhar os 
eventos esportivos que acontecem no 
Clube. E o filho parece seguir o mesmo 
caminho, pois gosta de acompa-
nhá-lo e assistir a jogos de Basquete 
e Handebol do Pinheiros.

“Sempre que posso, levo ele ao ECP 
para vivenciar um pouquinho o Clube. 
Então ele frequenta o Ginásio da 
Ginástica, já foi conhecer a Esgrima, 
já fez uma ‘aula’ de Atletismo, cor-
rendo na pista com os alunos, gosta 
de Natação... Se ele vai seguir esse 
caminho eu não sei, mas que eu tenho 
vontade de apresentar os esportes 
para ele, isso eu tenho”, finaliza 
o ginasta.

O caminho eu vou 
mostrar, e o 

 esporte anda em 
paralelo com a 

educação.  
Eu gostaria 

muito que eles 
seguissem, mas se 

escolherem outra 
coisa vou apoiar.

Ele sabe que eu sou 
atleta, que é o meu 
trabalho. Entende 
que preciso viajar por 
causa da competição 
e torce muito. 
Quando as provas 
são transmitidas pela 
televisão, ele está lá 
assistindo e torcendo, 
e, quando é uma 
competição no Brasil, 
nós damos um jeito de 
a família toda ir e ele 
também participar 
dentro do ginásio.

foto: frAnCIsCo bArrEto Jr

os vídeos, os áudios que a minha 
esposa me manda depois, mostrando 
o quanto eles torceram, o quanto 
jogaram energias positivas, me ajudam 
bastante. Isso com certeza é uma 
força adicional que eu tenho e que 
sinto na hora da prova.”

Os dois filhos do atleta já praticam 
Natação. Se vão seguir o mesmo 
caminho do pai, o nadador não sabe 

– e afirma que pretende deixar que 
façam suas escolhas. 
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Uma lição de amor
Jessie Nelson, 2002
Sam Dawson tem problemas mentais e cuida da filha Lucy, 
interpretada por Dakota Fanning, com a ajuda de amigos que 
também têm deficiências. Quando a menina completa sete 
anos e ultrapassa o pai intelectualmente, uma assistente 
social quer mandá-la para um orfanato para que seja criada 
por pessoas sem distúrbios. O protagonista, então, contrata 
uma advogada e entra em uma luta judicial pelo direito de 
continuar com a guarda de Lucy. Uma lição de amor chama 
a atenção para a relação pai e filha, mostrando todo o amor 
com que Sam e Lucy se tratam e a profunda conexão que 
há entre ambos. O filme traz, também, a discussão sobre o 
direito das pessoas com deficiência à autonomia.
↗ Ver trailer
DISPONÍVEL NO GLOBOPLAY

A relação entre pais e filhos 
vem sendo retratada na ficção 
desde sempre, e o público se 
emociona e se identifica com 
personagens do cinema,  
da televisão e da literatura. 

Pais inspiradores como 
Guido, de A vida é bela, Danny 
Tanner, de Três é demais,  
e Cristovão Tezza, da auto-
biografia O filho eterno, fazem 
parte desta lista com dicas 
que vão emocionar os leitores 
e quem saber virar o presente 
deste ano.

A vida é bela
Roberto Benigni, 1997
Esse filme, que se tornou um clássico da sétima arte, mostra 
o que um pai pode fazer para proteger o filho. Diante dos 
horrores da Segunda Guerra Mundial, o judeu Guido usa  
a imaginação para fazer seu menino acreditar que estão par-
ticipando de uma brincadeira. No campo de concentração 
nazista, o pai faz de tudo para que Giosué não atente para os 
terrores da violência que os cerca e tenha a falsa impressão 
de que está tudo bem. Com muita delicadeza, A vida é bela, 
vencedor do Oscar de Melhor Filme e Melhor Ator, entre 
outros prêmios, mostra a força de um pai para salvar o filho 
das dificuldades do período do conflito bélico, agindo com 
amor e coragem.
↗ Ver trailer
DISPONÍVEL NO TELECINE

Para celebrar o Dia 
dos Pais, veja os filmes, 
séries e livros que 
contam as dores e as 
delícias da paternidade

FoToS: DIVULGAÇÃo

https://www.youtube.com/watch?v=QBVU_U6R54A
https://www.youtube.com/watch?v=pAYEQP8gx3w
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Patrimônio 
Philip Roth, 1991
As memórias do romancista com seu 
pai são revisitadas nesse livro, que 
relata os últimos anos da vida de seu 
progenitor e o processo de deterio-
ração de sua saúde. Com um estilo 
sem sentimentalismo e com toques 
de realidade crua, Philip Roth conta 
como foi acompanhar a luta do pai 
contra um câncer cerebral, interca-
lando, na narrativa, episódios felizes 
que ambos viveram e comparando 
o que seu progenitor foi um dia, um 
homem forte e saudável, com o que 
estava se tornando: alguém incapaz de 
controlar suas funções básicas. Com 
o tema da decadência f ísica e da morte, 
Patrimônio lança luz sobre o verdadeiro 
legado que os pais deixam aos filhos: 
as vivências e os ensinamentos.

Três é demais
Jeff Franklin, 1987
Nessa sitcom do fim da década de 
1980 que se tornou um clássico, o pai 
vem em dose tripla. Ao perder a 
esposa, Pamela, em um acidente de 
carro, Danny precisa cuidar das três 
filhas – DJ, Stephanie e Michelle – 
e recorre à ajuda do seu melhor amigo 
de infância, Joey, e de seu cunhado 
roqueiro, Jesse. Os trios de pais e filhas 
da família Tanner vivem 192 episódios, 
divididos em oito temporadas, que 
conquistaram o público e levaram 
a série a ter uma das maiores audiên-
cias da época. Além disso, em 2016, 
foi criado pela Netflix um revival do 
antigo sucesso, intitulado Fuller House, 
contando a história de DJ cuidando de 
seus três filhos após perder o marido.

O filho eterno 
Cristovão Tezza, 2007
Nesse livro autobiográfico, vencedor do 
prêmio Jabuti na categoria Romance,  
o autor brasileiro Cristovão Tezza conta 
sua experiência ao cuidar do filho 
com síndrome de Down, expondo os 
desafios que teve de enfrentar em uma 
época em que a condição era pouco 
conhecida. O escritor narra sua própria 
dificuldade de aceitação da criança 
especial e conta como foi, aos poucos, 
se adaptando àquela realidade, até 
conseguir se alegrar com as pequenas 
conquistas de Felipe, como dar os 
primeiros passos e ir à escola, e como 
foi passando a enxergar o filho como 
alguém que precisa de amor e cuidado. 
Paralelamente, Tezza conta episódios 
importantes para sua formação 
como escritor.

A estrada 
Cormac McCarthy, 2007
A relação de pai e filho, nesse livro, 
tem como cenário um planeta total-
mente devastado, em que tudo se 
tornou ruínas e os poucos sobrevi-
ventes tentam seguir em meio ao caos. 
Com uma escrita objetiva, Cormac 
McCarthy mostra a relação de um 
pai e um filho que levam a vida nesse 
ambiente decadente, sem ter pratica-
mente nada, em uma jornada repleta 
de desafios, buscando a salvação. 
Só tendo um ao outro, ambos vivem 
episódios memoráveis que mostram 
a força de seus laços familiares na 
estrada da existência. A narrativa, 
que explora temas como o amadu-
recimento e a esperança, recebeu 
o prêmio Pulitzer na categoria Ficção.

Transparent 
Joey Soloway, 2014
Quando Mort reúne os três filhos – 
Ali, Sarah e Josh – para contar que é 
uma mulher transgênero, tem início 
essa série com esse tema super 
atual. Os personagens precisam, então, 
lidar com a realidade de que seu 
patriarca sempre foi, na verdade, uma 
mulher. O pai assume a identidade 
de Maura, e a trama apresenta esse 
processo de mudança f ísica de gênero 
da protagonista, e a aceitação dos 
filhos, abordando também o tema das 
relações familiares. Com 40 episódios 
e quatro temporadas, Transparent 
conquistou o Globo de Ouro, um dos 
prêmios mais importantes da televisão 
americana. 
↗ Ver trailer
DISPONÍVEL NA AMAZON PRIME 
VIDEO

This Is Us 
Dan Fogelman, 2016
Milo Ventimiglia dá vida ao perso-
nagem Jack, pai dos gêmeos Kate e 
Kevin, e do filho adotivo Randall, com 
sua esposa Rebecca. A série utiliza 
duas linhas temporais: Jack e Rebecca 
tendo os bebês na década de 1980, 
aos 36 anos, e, no futuro, os filhos já 
adultos vivendo suas vidas, também 
aos 36 anos. Assim, são mostradas as 
relações familiares e o rumo que a vida 
dos três tomou: Kevin se tornou um 
ator de televisão cansado de papéis 
superficiais, Kate é uma mulher obesa 
que tenta emagrecer e Randall está 
procurando o pai biológico, que o 
abandonou quando ele era criança. 
Intercalando passado e presente, 
o criador da série vai tecendo as 
complexas relações dessa família.
↗ Ver trailer
DISPONÍVEL NA AMAZON PRIME 
VIDEO

Capitão Fantástico 
Matt Ross, 2016
Ben decidiu criar os seis filhos de uma maneira diferente: 
longe da civilização, no meio da floresta, fazendo atividades 
como caça, escalada e luta, além de estimular a leitura de 
livros clássicos e o pensamento crítico. Com isso, a ideia do 
protagonista é escapar do capitalismo e do modo de vida 
americano, além de tornar os filhos autossuficientes. O filme 
traz o debate sobre o modo de vida tradicional versus 
experimental. Mas quando um acontecimento triste faz a 
família voltar à vida em sociedade, trazendo uma série de 
conflitos, o pai vai precisar de força para provar a eficácia da 
educação alternativa que deu aos filhos durante vários anos 
e lutar para manter a guarda das crianças.
↗ Ver trailer
DISPONÍVEL NO YOUTUBE

À procura da felicidade 
Gabriele Muccino, 2007
Will Smith interpreta Chris Gardner, pai solteiro que enfrenta 
problemas financeiros e precisa cuidar do filho de apenas 
cinco anos. Após tentativas frustradas, consegue um 
estágio não remunerado em uma corretora de ações e, se 
se sair bem, vai conquistar um emprego com um salário 
digno. Mas, enquanto a promoção não chega, o protagonista 
precisa se virar para dar uma vida digna a Christopher da 
maneira como pode, tendo que frequentar abrigos, dormir 
em estações de trem ou onde conseguem refúgio para 
passar a noite, na esperança de dias melhores. A relação pai 
e filho retratada no filme vai além da ficção, já que Will Smith 
contracena com seu próprio filho, Jaden Smith.
↗ Ver trailer
DISPONÍVEL NA AMAZON PRIME VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=zeQ7WFpSmuU
https://www.youtube.com/watch?v=rR6-fctDmB0
https://www.youtube.com/watch?v=YgRo_taGWPg
https://www.youtube.com/watch?v=yHgiEADa5M8
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O nariz é um dos principais pilares do 
bem-estar, já que é o canal perfeito 
para a entrada de oxigênio. Ele também 
exerce grande influência para que o 
olfato e o paladar aconteçam. É através 
de um processo que começa no nariz 
e envia sinais ao cérebro que sentir 
cheiro e gosto se torna possível, e no 
caso do paladar até 95% do processo 
está ligado a ele. Se temos alguma 
doença como as 
famosas rinite e 
sinusite, algum desvio 
de septo ou qualquer 
outro problema que 
possa obstruir a 
passagem do ar, auto-
maticamente vamos 
sentir o impacto.

A boca também 
participa do pro-
cesso de respiração, 
mas ela deve ser 
apenas uma auxiliar 
e não a “via principal” 
para a entrada do 
ar. E quando isso 
acontece, na cha-
mada respiração bucal, 
acabamos tendo 
vários efeitos nega-
tivos, como ronco, 
aumento de pressão 
arterial e até piora do 
estado mental.

Depois de passar pelo nariz e 
pela boca, o ar chega ao centro de 
tudo, onde a respiração de fato acon-
tece: os pulmões. Como uma bexiga, 
ele estica e murcha a cada cinco 
segundos, o tempo médio do entra 
e sai de ar, e, além disso, conta com 
toda uma estrutura para garantir que 
cada movimento seja aproveitado e as 
trocas gasosas aconteçam: oxigênio 
entra, gás carbônico sai.

Quando o ar chega sem ter passado 
pelas vias corretas, no caso o nariz, 
a tubulação (o "caminho") fica mais 
sujeito a inflamações. Vale também 
ressaltar que a respiração bucal, por 

ser menos eficiente, vai 
exigir que puxemos mais ar 
mais depressa, o que torna 
o processo mais cansa-
tivo, exigindo um esforço 
intenso que é notado 
pelo organismo. O corpo 
humano gasta cerca de 
3% de energia com a respi-
ração, mas quando existe 
uma dificuldade esse 
número sobe para 20%. 

Quando estamos 
nervosos, é comum escu-
tarmos a expressão “calma, 
respira”. Os pulmões são 
cobertos por células ner-
vosas que se comunicam 
com o chamado sistema 
nervoso autônomo, que 
comanda tudo que é auto-
mático no corpo, desde a 
digestão de um alimento 
à velocidade das batidas 

do nosso coração e à respiração. 
Podemos usar como exemplo uma 
situação de emergência ou de con-
flito, pois nesse momento o sistema 
entra em ação: os vasos se dilatam, o 
coração acelera, a pressão dispara e a 
frequência respiratória aumenta para 
garantir que o corpo tenha combus-
tível para fugir ou “lutar”. E a ativação 
frequente desse sistema, desenca-
deada pelas nossas tensões diárias, 
não faz bem para a saúde. Hoje em dia, 
trata-se de uma linha tão tênue que 
muitas vezes não dá para saber se a 
pessoa é ansiosa porque respira mal 
ou se respira mal porque é ansiosa.

ANTES, SAIBA COMO A 
RESPIRAÇÃO ACONTECE do paladar está ligado 

ao nariz, que envia 
sinais ao cérebro

Até 95%

RESPIRA 
CERTO… 

E VAI.

EM AGOSTO É 
COMEMORADO O 
DIA NACIONAL DA 
SAÚDE, E, PARA 
CELEBRAR ESSA DATA, 
APRESENTAMOS 
OS BENEFÍCIOS 
DE CUIDAR DO AR 
QUE ENTRA E SAI 
DO SEU CORPO

O ato de inspirar e expirar é 
tão automático que muitas 
vezes não paramos para 
pensar nos benefícios e na 
maneira correta de fazê-lo. 
Seja por alergias, infecções, 
roncos ou até mesmo pelo 
estresse, acabamos não 
prestando atenção ao fato 
de não estarmos inspi-
rando o ar para os pulmões 
e expirando para fora da 
forma correta.

Mas o simples ato de 
puxar e soltar o ar, quando 
realizado corretamente, 
tem impacto direto na 
saúde física e mental. 
Para ajudar você a saber se 
está respirando da melhor 
maneira, separamos algumas 
atividades que podem 
melhorar ainda mais sua res-
piração. Confira.
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PRATIQUE

NATAÇÃO 
É uma modalidade que trabalha dire-
tamente com a respiração, sendo, 
inclusive, uma das mais indicadas por 
médicos para ajudar na recuperação 
ou tratamento de problemas pulmo-
nares crônicos. O ideal é praticá-la de 
3 a 4 vezes na semana, por no mínimo 
30 minutos.

CAMINHADA 
Trata-se de um exercício muito fácil de 
adaptar a cada situação e, sem exigir 
muito esforço, é capaz de melhorar a 
circulação sanguínea e a captura de 
oxigênio pelo sangue. A dica para quem 
vai começar é caminhar no mínimo 30 
minutos diariamente.

YOGA
Indicada e adaptável a todos os tipos 
físicos e idades, a Yoga é mais do que 
uma atividade física, é uma filosofia e 
prática de vida. Entre os vários bene-
fícios que pode oferecer, melhora o 
sistema respiratório, além de reduzir 
estresse e ansiedade, acalmar a mente, 
aumentar o foco e a concentração e 
proporcionar relaxamento, que são 
outros pontos que também podem 
contribuir para respirarmos melhor.

COMO 
MELHORAR  
SUA 
RESPIRAÇÃO

EXERCITE

A boa notícia é que 
é possível, sim, nos 
reeducarmos e, com 
algumas mudanças 
de hábitos, voltar 
a respirar direito. 
A prática de algumas 
atividades f ísicas 
(oferecidas no Clube) 
e exercícios pode ser 
uma ótima aliada tanto 
para pessoas que têm 
problemas respiratórios 
quanto para aquelas 
que, apesar de não 
terem, não respiram 
da forma correta.

RESPIRAÇÃO 
ALTERNADA 
É indicada para diminuir 
o estresse e melhorar a 
função pulmonar.

1. Feche a narina direita  
com o polegar e inspire len-
tamente pela esquerda; 
2. No ápice da respiração, 
faça uma breve pausa e 
mantenha as duas narinas 
fechadas. Depois, levante 
o polegar para expirar pela 
narina direita;
3. Na conclusão natural 
da expiração, mantenha 
de novo as duas narinas 
fechadas por segundos;
Continue até completar  
de 5 a 10 ciclos.

RESPIRAÇÃO 4-7-8
Uma dica para colocar o 
corpo num estado de relaxa-
mento profundo.

1. Respire fundo e expire 
pela boca com um som  
de “chuui”;
2. Feche a boca e inspire 
silenciosamente pelo nariz 
contando até 4;
3. Prenda a respiração 
contando até 7;
4. Expire pela boca com 
o mesmo som de “chuui” 
enquanto conta até 8;
Repita esse ciclo por pelo 
menos 4 respirações.

RESPIRAÇÃO 
RESSONANTE
Serve para ajustar o ritmo 
do coração e da circulação 
em geral.

1. Sente-se com as costas 
retas, relaxe os ombros e 
a barriga e expire;
2. Inspire suavemente por 
5,5 segundos, expandindo 
a barriga à medida que o ar 
enche o fundo dos pulmões;
3. Sem pausar, expire por 
5,5 segundos, murchando 
a barriga enquanto os 
pulmões se esvaziam;
Repita isso ao menos 10 
vezes. Usar um cronômetro 
pode ajudar.
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CANÇÕES NASAIS
Uma forma de liberar mais 
óxido nítrico e preservar 
suas artérias.

Respire normalmente, mas 
só pelo nariz, e murmure 
qualquer música ou som;
Pratique pelo menos  
5 minutos por dia.

BICICLETA
Seja com a ergométrica ou a bicicleta 
convencional, ao ar livre, pedalar 
também é uma boa opção. Mas vale 
ressaltar que nesse caso a exigência 
pode ser um pouco maior, por isso 
é importante ter cuidado e começar 
com um ritmo leve até o corpo e a 
respiração se acostumarem. E caso a 
opção seja pela atividade na rua, a dica 
é evitar pistas com muitos obstáculos 
e a prática nos dias frios, para que o 
problema não acabe piorando.
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O evento 
esportivo é uma 

oportunidade para 
trabalhar valores 
como inclusão e 
diversidade com 

as crianças 

Os Jogos Paralímpicos de Tóquio 
serão realizados de 24 de agosto a 5 
de setembro, e paratletas do mundo 
todo vão competir, mostrando 
seu talento e superando limites. 
Mas, além de torcer pelo Brasil 
no evento esportivo, é possível 
tirar ensinamentos valiosos sobre 
inclusão e diversidade e trabalhá- 

-los com os pequenos. Ao assistir na 
telinha aos esportistas competindo 
com limitações f ísicas e mentais, a 
criançada aprende sobre respeito 
às diferenças e representatividade.

Os Jogos também estão sendo 
explorados nas atividades do PiP 
(Projeto Inclusão Pinheiros), e os 
paratletas que participam das 
competições são um incentivo 
para que os integrantes do projeto 
tomem gosto pelo esporte e até se 
inspirem a entrar em competições 
nacionais e internacionais.
 

Conversamos com profissionais da 
área e listamos oito lições que os 
pais podem tirar da Paralimpíada 
para ensinar às crianças.

A PARALIMPÍADA  
além do esporte
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A Paralimpíada é um bom momento 
para mostrar aos pequenos a 
importância da prática de ati-
vidades f ísicas. Os paratletas 
competirão por medalhas em 23 
modalidades, mostrando sua força, 
talento e capacidades, conquis-
tados também por meio do esporte. 
Assim, é possível ressaltar para 
os filhos e filhas as vantagens da 
prática esportiva para a saúde e 
o bem-estar. No caso de crianças 
com deficiências f ísicas ou 
mentais, praticar alguma moda-
lidade também pode ajudar a 
melhorar sua condição, auxiliando 
no desenvolvimento da coorde-
nação motora e trazendo mais 
possibilidades de convívio social, 
por exemplo.

Alguns dos participantes dos 
Jogos de Tóquio são esportistas 
pinheirenses. Vendo atletas tão 
próximos, a criançada também 
pode se animar para se inscrever 
em alguma atividade f ísica. 
Petrucio Ferreira, Claudia Santos 
e Jairo Klug estarão na disputa 
por medalhas no Atletismo e 
no Remo. Os pequenos têm a 
vantagem de poder encontrar 
esses ídolos nas alamedas e ver 
de perto que é possível se superar, 
desenvolver o talento e participar 
do maior evento paralímpico 
do mundo.

Para as crianças que não têm 
deficiências, ver os paratletas em 
ação, se superando e mostrando 
sua força de vontade gera apren-
dizados quanto à inclusão. Outro 
grande ensinamento do evento 
esportivo é o respeito às dife-
renças e à diversidade, já que os 
Jogos reúnem paratletas de vários 
gêneros, nacionalidades, culturas, 
etnias e deficiências. Ensine aos 
filhos e filhas que todos podem 
se destacar no mundo esportivo, 
independentemente de suas limi-
tações, e que o respeito é a chave 
para se tornarem adultos melhores. 
Assim, em outras áreas da vida, a 
criançada aprende sobre a impor-
tância da inclusão e da diversidade.

O Brasil, que participa do evento 
esportivo desde Heidelberg 1972, está 
em 19º lugar na classificação geral, já 
tendo conquistado um total de 301 
medalhas: 87 ouros, 112 pratas e 102 
bronzes. Ensine para os filhos e filhas 
a importância de torcer pelo verde 
e amarelo e o quão emocionante é 
ver paratletas que treinaram tanto 
subirem a pódios. Mostre a impor-
tância do reconhecimento e explique 
que, quando nos esforçamos por algo 
na vida, podemos alcançar nosso 
objetivo e desfrutar dessa alegria.

Não são apenas as vitórias na 
Paralimpíada que trazem ensina-
mentos para a criançada – os atletas 
que não conquistam medalhas 
também são exemplos de persis-
tência. Ensine para os pequenos que, 
mesmo com muito treinamento, é 
possível não conquistar determinado 
objetivo, e que a ideia é aprender com 
os erros e tentar sempre melhorar 
para as próximas vezes. Além disso, 
ressalte que ser convocado para os 
Jogos já é, por si só, um grande feito 
do esportista, e que o mais importante 
é competir. Os benefícios do esporte 
e a superação das limitações f ísicas 
e mentais são também um “pódio” 
em que todos os paratletas pisam ao 
enfrentar suas dificuldades e aprender 
determinada modalidade, mesmo que 
não vençam a competição.

Nos Jogos, crianças com defi-
ciências se veem representadas 
no esporte, e isso faz com que 
tenham em quem se espelhar 
para seguir o mesmo caminho, se 
quiserem. Essa questão é bem tra-
balhada com os integrantes do PiP 
(Projeto Inclusão Pinheiros), que 
praticam as atividades esportivas 
propostas nas sessões e vão ver, 
na Paralimpíada, até onde podem 
chegar. Ao ver esportistas também 
deficientes subindo a pódios, os 
participantes do projeto se sentem 
incentivados e podem escolher 
ser como o pinheirense Petrucio 
Ferreira, atleta paralímpico e recor-
dista mundial.

REPRESENTATIVIDADE
Esporte  

PARA TODOS

ESPORTE  
com benefícios

Além  
dos 

LIMITES

Com dedicação, disciplina e 
treinamento, os paratletas 
alcançam seus objetivos no 
esporte, ultrapassando as limi-
tações f ísicas e mentais das 
deficiências. A superação é um 
dos ensinamentos da compe-
tição. É possível, então, ensinar 
às crianças o poder da força de 
vontade e mostrar aonde se pode 
chegar mesmo tendo que lidar com 
limites. A conversa pode ir além: 
mostre a importância de transpor 
as próprias dificuldades para 
realizar qualquer tarefa na vida.

VITÓRIAS  
na derrota

ÍDOLOS  
nas alamedas

Hora do 
RECONHECIMENTO

Conversar sobre a história dos 
Jogos Paralímpicos também é uma 
boa opção. O evento começou 
a ser realizado em 1960, na Itália, 
e desde então vem sendo uma 
fonte de aprendizados de todo tipo: 
inclusão, diversidade, superação, 
representatividade. Explique como 
os Jogos vêm sendo importantes 
para avançar nessas questões não 
apenas no mundo esportivo, mas 
na sociedade de modo geral. Cada 
paratleta que compete ou sobe ao 
pódio conquista mais visibilidade 
no mundo, quebrando precon-
ceitos e contribuindo para que as 
pessoas com deficiência sejam 
mais respeitadas e incluídas em 
todos os âmbitos da sociedade.

Paralimpíada 
  HISTÓRICA
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A honraria destaca as 
melhorias na programação 
e na infraestrutura do 
espaço de brincadeiras 
da criançada
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O Parquinho Infantil é um dos locais 
preferidos dos pequenos pinheirenses, 
que se divertem em diversos brin-
quedos, como os clássicos Foguete, 
Casinha do Tarzan e Jane e Tanque 
de Areia. São 33 atrações, em apro-
ximadamente cinco mil m² de areia 
(um dos maiores tanques da América 
Latina), além de uma programação 
infantil completa, que faz a alegria das 
crianças. Recentemente, o espaço 
recebeu um voto de louvor devido às 
melhorias tanto na grade de eventos 
quanto na infraestrutura.

As atividades realizadas no 
Parquinho Infantil vêm passando 
por reformulações desde 2020, com 
a contratação de uma empresa de 
recreação para direcionar a diversão 
dos pequenos associados. As brinca-
deiras são educativas e promovem a 
conscientização sobre assuntos impor-
tantes para a formação das crianças, 
de maneira lúdica e descontraída, em 
uma linguagem acessível ao público 
infantil, despertando a criatividade e 
propiciando momentos de socialização. 

Além disso, a infraestrutura do local 
foi aprimorada, com reforma dos sani-
tários infantis e criação de mais duas 
toaletes para adultos, garantindo a 
comodidade para os acompanhantes 
das crianças. Um espaço para bebês 
foi construído, com cerquinha, piso 
emborrachado e decoração colo-
rida. A manutenção dos brinquedos, a 
limpeza e a organização do Parquinho 
também estão entre as melhorias elo-
giadas no voto de louvor. ↗ ConfiRA A PRogRAmAção ComPlEtA Do PARquinho infAntil no SitE Do ClubE

https://www.ecp.org.br/fim-de-semana-no-parquinho-julho/
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Os pequenos que frequentam o Parquinho 
Infantil já sabem que a pausa para ir ao 
banheiro e beber água entre uma brin-
cadeira e outra ficou ainda melhor após 
a reforma dos sanitários. Com revesti-
mento impermeável e um novo projeto 
luminotécnico, uma atmosfera mais con-
fortável e aconchegante foi criada para 
os associados.

O ambiente ganhou, também, deco-
ração lúdica, com pintura colorida feita 
com tinta antimofo e temas que remetem 
à infância. Com a ampliação de 8 m², foi 
possível criar outros dois toaletes, femi-
nino e masculino, para os adultos, e assim 
os acompanhantes dos pequenos nas 
aventuras no Parquinho também terão 
mais comodidade na hora de levar a crian-
çada para se divertir nos brinquedos.

fotos: DIVULGAÇÃo ECP

Banheiro do Parquinho 
Infantil ganha decoração 
e um ambiente mais 
aconchegante e funcional

Para os grandes 
também
Os sanitários feminino e masculino 
do estacionamento Tucumã também 
passaram por uma reforma, que 
garantiu uma estrutura ainda mais 
cômoda para os pinheirenses.

Além disso, um banheiro 
unissex para pessoas com 
deficiência foi criado, atendendo 
às normas nbR9050 e tornando 
o espaço ainda mais adequado 
e inclusivo para os associados com 
necessidades especiais.

Lava 
uma 
mão 
lava 
a outra...
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O ECP vem se transformando 
de forma intensa nos últimos 
anos, com melhorias na 
infraestrutura e criação de 

espaços para os associados. De 2019 
até agora, já foram realizadas cerca 
de 50 obras de reforma e construção 
que estão tornando o Clube um local 
ainda mais interessante, seja para 
passear e praticar esportes ou para 
o convívio social.

Recentemente, quatro espaços 
foram aprimorados e se integraram  
à rotina dos frequentadores. Veja 
como os pinheirenses estão apro-
veitando a Pista de Skate, o Hall 
Multifuncional, a Praça Boulevard e o 
Centro Pró-Memória Hans Nobiling.

UMA VOLTA 
PELOS NOVOS 
ESPAÇOS  
DO CLUBE
(Re)conheça quatro lugares 
pinheirenses que passaram 
por melhorias e descubra 
como aproveitá-los

foto: DIVULGAÇÃo/ECP

Praça Boulevard
CONVÍVIO AO AR LIVRE
Os pinheirenses ganharam mais um espaço 
de convivência ao ar livre. A Praça Boulevard, 
localizada atrás da Sede Social (onde antes 
estava o Viveiro das Plantas), se tornou mais 
uma opção de lugar tranquilo e aconche-
gante. O paisagismo é um show à parte, já 
que o local conta com canteiros com árvores 
e flores de cores vibrantes, compondo um 
cenário que contribui para o bem-estar dos 
associados. Com sete mesas com guarda-

-sóis e seis bancos de madeira, a Praça vem 
se tornando uma área bastante apreciada 
pelos associados, seja para ler um livro, 
tomar um cafezinho, conversar com amigos 
ou simplesmente relaxar e aproveitar o 
contato com a natureza. O espaço é integrado 
ao prédio da Sede, local nobre com diversas 
atividades culturais.

Hall multifuncional
SALA DE ESTAR COM MÚSICA
Localizado no prédio da Sede Social,  
o espaço de convivência de 357 m² já se 
tornou um dos preferidos dos associados. 
Com três ambientes no estilo sala de estar, 
é ideal para quem quer dar uma paradinha 
e descansar em um local tranquilo, acon-
chegante e agradável. O novo projeto 
luminotécnico valoriza a decoração do Hall, 
que, além do novo mobiliário, conta com uma 
exposição permanente de peças artísticas 
de autoria de associados, selecionadas pelo 
Comitê de Embelezamento do Clube. E as 
novidades não param por aí: para tornar o 
local ainda mais inspirador, foi instalado um 
piano e, aos sábados, às 16h30, o ambiente 
se transforma em palco com a apresentação 
da pianista Betth Ripolli, que enche o lugar de 
boa música, reunindo cerca de 20 associados.
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Pista de Skate
MANOBRAS RADICAIS
Os skatistas associados estão se divertindo 
e aprendendo muitas manobras radicais na 
nova pista, reinaugurada este ano. Com  
a reformulação do desenho e do traçado  
e a unificação das duas alas, totalizando 
706,85 m², foi possível aumentar a capacidade 
das turmas existentes, tanto personalizadas 
quanto coletivas, além de contribuir para o 
desempenho dos praticantes do esporte das 
manobras sobre rodinhas. Os 200 inscritos, 
em sua maioria entre 6 e 10 anos, aprendem 
e exercitam o Skate no Bowl, “piscina” para 
manobras, no Street, com corrimãos e 
rampas, e na mini ramp, destinada aos ini-
ciantes. Quem vai à Pista entre 15h e 20h 
encontra o espaço em horário de pico e pode 
assistir às aulas ou se inspirar para se matri-
cular nessa modalidade radical que este ano 
estreou até na Olimpíada.

↗ ConfiRA oS hoRáRioS no SitE Do ClubE

O GUARDIÃO DA HISTÓRIA
Quem quiser voltar ao passado do Clube 
conta com uma sala de 126 m² para fazer 
essa viagem pelas memórias pinheirenses. 
Em 2020, o museu se mudou do 1º andar 
do Centro Esportivo para o térreo da Sede 
Social, levando sua exposição permanente – 
uma seleção do acervo que conta com cerca 
de 30 mil itens. O novo espaço foi projetado 
para que os associados tenham uma expe-
riência completa pela história, por meio de 
fotografias, troféus e medalhas, entre outros 
artigos. Para preservar os objetos que sobre-
vivem à ação do tempo, a sala conta com 
controle de temperatura. Para dar visibili-
dade aos itens históricos, a fachada é toda 
de vidro, possibilitando que o próprio Centro 
Pró-Memória fique em exposição.

→ funCionAmEnto: SEgunDA A Domingo,  
10 àS 20h.

Centro Pró-Memória 
Hans Nobiling

https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/skate/categorias-e-horarios/
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onheça o trabalho de três 
instituições cadastradas 
no Departamento de 
Assistência Social (DAS)  

e saiba que, com doações de roupas, 
utilidades domésticas, equipamentos 
de informática e produtos de limpeza  
e ajuda financeira, é possível melhorar  
a vida de pessoas o ano inteiro.

O MOMENTO  
PEDE SOLIDARIEDADE

Saiba como contribuir  
e transforme a realidade 
de diversas pessoas em 
situação de vulnerabilidade

Arsenal da Esperança

A casa, fundada na década de 1990, acolhe 
cerca de 1.200 pessoas em situação de rua, que 
necessitam de moradia, alimentação, assis-
tência médica e capacitação profissional. Quem 
busca ajuda na instituição encontra um local 
acolhedor onde pode fazer sua higiene pessoal, 
frequentar cursos profissionalizantes, utilizar 
a lavanderia e fazer consultas médicas, entre 
outros serviços. O Arsenal da Esperança já 
hospedou mais de 65 mil pessoas, oferecendo 
10.226.522 noites de hospitalidade, 25.801.648 
refeições (incluindo cafés da manhã, almoços e 
jantares), 2.809.000 atendimentos pelo serviço 
social interno e 372.630 consultas médicas 
e medicamentos.

COMO AJUDAR
É possível contribuir com doações de itens como 
alimentos não perecíveis, material de limpeza, 
artigos de higiene, entre outros, que podem ser 
entregues no endereço informado no site da insti-
tuição. A casa recebe, também, ajuda em dinheiro, 
via Pix, depósito bancário ou transferência. 

↗ SAIBA MAIS

Mamãe Associação de 
Assistência à Criança 
Santamarense

Com mais de cinquenta anos em atividade, a insti-
tuição social conta com oito centros de educação 
infantil, um centro de crianças e adolescentes e 
um centro de convivência intergeracional, para 
transformar realidades por meio de atividades 
esportivas, culturais e profissionalizantes. 
Inicialmente criada para ser uma creche para 
as famílias da comunidade de Santo Amaro, a 
ong foi crescendo e hoje atende cerca de 2 mil 
crianças e adolescentes.

COMO AJUDAR
Para fazer doações, entre em contato com a insti-
tuição social pelo telefone (11) 5676-2891. 

↗ SAIBA MAIS

Centro de Convivência 
Infância-Juventude 
Thomaz Gouveia Netto

Em 2002, um grupo de amigos, voluntários e 
empresários criou esse projeto, que tem como 
missão atender crianças e adolescentes para que 
os familiares possam trabalhar com a garantia 
de que seus filhos e filhas estão em um local 
seguro. Com atividades que visam o desenvolvi-
mento das crianças e adolescentes, a instituição 
social contribui para melhorar a qualidade 
de vida e busca uma atuação socioeducativa 
na comunidade.

COMO AJUDAR
A ong aceita doações de itens como roupas, utili-
dades domésticas, equipamentos de informática, 
entre outros, e em dinheiro. 

↗ SAIBA MAIS

C

ILUstrAÇõEs: thE noUn ProJECt

https://br.sermig.org/o-que-fazer-juntos/apoie-os-arsenais/como-ajudar-5.html
http://mamae.org.br/
http://ccij.org.br/index.php/como-colaborar/
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Preço
R$ 69

CAMARÃO 
À 
PROVENÇAL

O clássico da cozinha 
francesa, um delicioso 
camarão à provençal, estará 
no menu do Restaurante O 
Ponto este mês. Acompanha 
arroz cremoso.

Onde encontrar
Restaurante O Ponto

Quando
Agosto

Preço
R$ 64,50

O restaurante do CCR 
traz aos associados um 
saboroso medalhão de filé 
mignon ao molho poivre, 
acompanhado de risoto 
de açafrão.

MEDALHÃO 
DE FILÉ  
MIGNON 
AU POIVRE

Onde encontrar
Restaurante do CCR

Quando
Agosto

P R
A

T
O

 D
O

 MÊS • PR
A

T
O

 D
O

 M Ê S  • 

As cozinheiras líderes Gi Soares (Restaurante O Ponto) e Maria 
Edileuza (Restaurante do CCR) se inspiraram na prestigiada 
gastronomia francesa para trazer as sugestões de agosto 
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m junho, o #DesafioSolidarioDAS agitou as 
redes sociais de funcionários do ECP. A ação, 
que teve início no Sou ECP (um canal interno 
dos funcionários), acaba de chegar aos asso-

ciados pelo Instagram oficial do Clube.
O desafio é: cada foto postada em um perfil aberto 

em que pessoas apareçam praticando uma atividade 
física com a hashtag #DesafioSolidarioDAS, em agosto, 
será revertida em um litro de leite doado pelo DAS. 

As distribuições serão divididas em duas 
partes. Na primeira, com a participação dos fun-
cionários, 204 litros de leite serão entregues para 
o Grupo Assistencial Alvorada Nova, uma casa de 
assistência que cuida de crianças e adolescentes. 

Agora o DAS aguarda a participação dos asso-
ciados para bater um novo recorde e beneficiar mais 
três instituições. 

Saiba mais sobre as instituições beneficiadas:

DESAFIO SOLIDÁRIO UNE  
ASSOCIADOS E FUNCIONÁRIOS

A ação organizada pelo Departamento de 
Assistência Social distribui leite para crianças 
em situação de vulnerabilidade social

E SOCIEDADE BENEFICENTE ALEMÃ –  
SBA GIRASSOL
Com a causa “Transformando vidas através 
da educação” e a convicção de que investir no 
desenvolvimento socioeducacional é o foco 
para a transformação da sociedade, a insti-
tuição proporciona caminhos que favorecem 
o enfrentamento das desigualdades.

LAR DA CRIANÇA FELIZ
Oferece acolhimento provisório para crianças 
e adolescentes afastados do convívio familiar 
por meio de medida protetiva de abrigo,  
em função de abandono ou em casos em que 
famílias ou responsáveis se encontram tem-
porariamente impossibilitados de cumprir sua 
função de cuidado e proteção, até que seja 
viabilizado o retorno ao convívio com a família 
de origem ou, na sua impossibilidade, o enca-
minhamento para família substituta.

FRATERNIDADE SANTO AGOSTINHO
A ong sem fins lucrativos presta serviços à 
comunidade de Jundiapeba, atendendo  
a crianças, adolescentes e jovens.

↗ ACESSE

↗ ACESSE

↗ ACESSE

https://www.instagram.com/explore/tags/desafiosolida%CC%81riodas/
https://www.instagram.com/explore/tags/desafiosolida%CC%81riodas/
http://www.sbagirassol.org.br/
https://www.facebook.com/fraternidadestoagostinho/
https://larcriancafeliz.org.br/


O núcleo de Teatro ECP recebe diversos profissionais 
especialistas para oferecer atividades gratuitas para os 
associados. Nesse encontro receberá Ednaldo Freire: 
ator, diretor, cenógrafo e professor de teatro. Ao longo 
de sua carreira participou de mais de uma centena de 
montagens teatrais, nas mais variadas categorias. Como 
diretor, encenou mais de noventa espetáculos. Foi aluno 
de Eugênio Kusnet, Antônio Abujamra e Roberto Vignati, 
entre outros. É formado em educação artística com espe-
cialização em artes cênicas e pós-graduado em direção 
teatral. Atualmente é diretor da Fraternal Companhia de Arte 
e Malas Artes, coordenador do projeto Comédia Popular 
Brasileira e professor de interpretação no Teatro Escola 
Célia Helena e Escola Superior de Artes Célia Helena.

foto: DIVULGAÇÃo

 11 de setembro 
Sábado

 14 às 17h
 Salão de Festas

Leitura e interpretação do texto teatral 
com Ednaldo Freire

Master

Class

Inscrição pelo e-mail administracaocultural@ecp.org.br. Vagas limitadas.

NÚCLEO DE TEATRO

agenda42 43

 7, 8, 14 e 15 de agosto 
Sábados e domingos

 11h e 15h
 Salão de Festas
★ Direção: Carlos Mira 

Elenco: associados

 21, 22, 28 e 29 de agosto 
Sábados e domingos

 Duas apresentações: 
11h e 14h

 Salão de Festas Infantil
★ Direção: Chico Beto Taglianetti 

Elenco: associados

Super 
Fantástico

O museu 
da Emília

O espetáculo apresenta uma reflexão sobre como 
até uma pandemia pode trazer ensinamentos 
positivos. Na história, o palhaço Alegria leva um 
susto quando seu parceiro  Risadinha é pego 
pelo vírus Fru fru, espalhado pelos vilões Mal e 
Pior, e não pode mais participar do circo, pois foi 
obrigado a vestir a máscara da tristeza. Com a 
ajuda de Pluct, Plact e Zum, seres que habitam a 
terra de vivalândia, os personagens aprendem a 
enxergar que o mal acabou ajudando as pessoas 
e descobrem que a vacina do vírus é a amizade.

Sujeito a lotação.

Essa é a única peça escrita por Monteiro Lobato 
no formato de texto teatral, em 1938, para ser 
apresentada na Biblioteca Infantil Municipal. Com 
um texto simples e divertido, conta a história de 
uma aventura cheia de perigos vivida pela boneca 
de pano e os amigos do Sítio do Picapau Amarelo.

Sujeito a lotação.

TEATRO

ILUstrAÇÃo
: Po

LAr.LtDA
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O narrador desse livro é nada menos do que um 
feto. Enclausurado na barriga da mãe, ele escuta 
os planos da genitora para, em conluio com seu 
amante – que é também tio do bebê –, assassinar 
o marido. Apesar do eco evidente das tragédias 
de Shakespeare, esse livro de McEwan é uma 
joia do humor e da narrativa fantástica. Em sua 
aparente simplicidade, Enclausurado é uma 
amostra sintética e divertida do impressionante 
domínio narrativo de McEwan, um dos maiores 
escritores da atualidade.

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

O Grupo de Escritores do ECP se reúne 
para leitura e análise dos seus contos 
baseados em temas predeterminados. 
Nesse encontro o tema será “Conto... 
depois”. 

Coloque para fora o escritor
que há dentro de você e junte-se
ao grupo.

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

ILUstrAÇÃo: PoLAr.LtDA

★ Enclausurado, Ian McEwan (Companhia das Letras)
  21 de agosto, sábado
 14h
 Plataforma: Zoom

 28 de agosto 
Sábado 

 14h
 Plataforma: Zoom
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Ensaio da Banda 
de Jazz

 Segunda
 20h30
 Sala de Conferências 1

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

Ensaio 
do Coral
 Quarta
 20h30 
 Sala de Carteado e Sala 

de Conferências (turma dividida)

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

Mais informações:  
administracaocultural@ecp.org.br

 No site do Clube

EXPOSIÇÃO VIRTUAL

Gravuras 
Antigas
Seguindo o projeto de apresentar as 
obras que compõem o acervo do ECP 
através de uma exposição virtual, a sexta 
edição apresenta Gravuras Antigas. Foram 
selecionadas seis obras que têm em
comum, além da técnica utilizada, o tema.
Todas retratam as famosas caças às
raposas na Europa.

E não deixe de conferir também as 
edições passadas, que continuam dispo-
níveis para visitação. 

Exposições anteriores 
↗A prata da casa I 
↗A prata da casa II 
↗Em algum lugar do passado 
↗Exposição em preto e branco 
↗Arte Pinheiros e alegria 

fotos: DIVULGAÇÃo

MÚSICA

CLUBE DE LEITURA

mailto:administracaocultural%40ecp.org.br?subject=
 https://www.ecp.org.br/exposicao-virtual-gravuras-antigas/
https://www.ecp.org.br/exposicao-virtual-a-prata-da-casa/
https://www.ecp.org.br/agenda/exposicao-virtual-prata-da-casa-parte-ii/2021-07-01/
https://www.ecp.org.br/exposicao-virtual-em-algum-lugar-do-passado/
https://www.ecp.org.br/exposicao-online-em-preto-e-branco/
https://www.ecp.org.br/exposicao-online-arte-pinheiros-e-alegria/
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Uma aula individual com exercícios e técnicas 
para aprimorar a percepção musical, respiração 
e consciência corporal, além de ampliar o reper-
tório sonoro. Idade: a partir de 18 anos.

Inscrição na Central de Atendimento ou pelo Portal 
de Serviços.
Valor: R$ 400 mensais

Oito encontros audiovisuais que ensinam 
a entender e ouvir melhor a música erudita 
ocidental – desde o canto gregoriano até os 
dias de hoje. O curso ainda oferece informações 
e dicas para quem quer se iniciar e gostar de 
música de concerto, enfocando as principais 
obras e artistas de cada período.

Inscrição na Central de Atendimento ou pelo Portal de 
Serviços. 
Valor: R$ 500 (taxa única, podendo ser parcelada em até 
três vezes)

Venha aprender e se aprofundar nos princípios 
de mindfulness, com práticas meditativas para 
aprimorar os níveis de atenção/foco, regulação 
emocional e escolhas mais conscientes no 
seu dia a dia. Pesquisas mostram que o cultivo 
dessas práticas favorece a redução de estresse, 
ansiedade, depressão e dor, entre outras 
condições crônicas.

Inscrição na Central de Atendimento ou pelo Portal 
de Serviços.
Valor: R$ 952 podendo ser parcelado em até três vezes

CANTO 
E TÉCNICAS 
VOCAIS

INTRODUÇÃO 
À MÚSICA 
ERUDITA

MINDFULNESS 
PARA QUALIDADE 
DE VIDA

 Terças 
Início: 3 de agosto

 8 às 20h 
1 hora de aula, escolha seu horário

 Sala de Conferências 2 
★ Professor Ulisses Montoni

 Terças 
Início: 10 de agosto

 19h30 às 21h30  
8 aulas

 Sala de Conferências 2
★ Com Flávio Lembo

 14 de agosto a 2 de outubro 
Sábados

 13h30 às 15h30 
8 encontros

 Sala de conferências
★ Com Shirlene Lopes

Um curso de dança com uma explosão de movi-
mentos que estimulam coordenação motora, 
flexibilidade, musicalidade, socialização, desen-
volvimento cultural e memorização.

Inscrição na Central de Atendimento ou pelo Portal 
de Serviços.
Valor: R$ 250 mensais

Um workshop com receitas saborosas, ensinadas 
por profissionais especialistas na área, promo-
vendo entretenimento e degustação.

Inscrição na Central de Atendimento ou pelo Portal 
de Serviços.
Valor: R$ 200 (taxa única)

STREET 
DANCE

WORKSHOP 
DE CULINÁRIA

infantil

infantil

adulto

adulto

 Início: 3 de agosto
 Sala de Danças
★ Equipe Paula Castro

 14 de agosto 
Sábado

 Cozinha Master Chef
 Terças e quintas
 16 às 17h

 9 às 11h 

 Quartas e sextas
 10 às 11h

 Quartas e sextas
 18 às 19h

 12 às 14h 

Um curso interativo que desenvolve a fala, a 
expressão corporal e a interpretação do teatro.

Inscrição na Central de Atendimento ou pelo Portal 
de Serviços.
Valor: R$ 120 mensais

TEATRO SÊNIOR
 Quintas 

Início: 5 de agosto
 16 às 18h
 Salão de Festas Infantil 

Pesquisas revelam que pais que utilizam mindful-
ness aumentam a consciência de seus estados 
emocionais, o que permite responder de maneira 
mais flexível aos filhos, em vez de reagir com uma 
mente irracional e com reatividade automática 
e negativa. Essa também é uma habilidade vital 
para lidar com o mundo pós-Covid.

Inscrição na Central de Atendimento ou pelo Portal 
de Serviços.
Valor: R$ 952 podendo ser parcelado em até três vezes

MINDFULNESS 
PARA PAIS
 14 de agosto a 16 de outubro 

Sábados
 13h30 às 15h30 

8 encontros
 Sala de Conferências 2
★ Com Fabiana Saes

2021NOVOS CURSOS 
CULTURAIS 

CURSO DE ALEMÃO

AULAS DE CANTO  
E TÉCNICAS VOCAIS INFANTIL

turmas de iniciantes
 Terças e quintas 

Início: 3 de agosto
 19h30 às 21h
 Sala B, atrás do Auditório do CCR
★ Versátil Idiomas 

Aprenda alemão de forma rápida, prática e eficaz 
com conversação, escrita e leituras. Idade: 
a partir de 16 anos.

Inscrição na Central de Atendimento ou pelo Portal de 
Serviços. Valor: R$ 450 mensais

Uma aula individual com exercícios e técnicas 
para aprimorar percepção musical, respiração, 
consciência corporal e ampliar seu repertório 
sonoro. Idade: a partir de 7 anos.

Inscrição na Central de Atendimento ou pelo Portal de 
Serviços. 
Valor: R$ 400 mensais 

 Segundas 
Início: 2 de agosto

 10 às 16h 
1 hora de aula, escolha seu horário 

 Sala de Conferências 2
★ Professor Gênesis Guimarães
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1º Festival  
Esportivo PIP
 21 de agosto 

Sábado
 9h30 às 12h
 Quadras Externas

Atividade com participantes do PiP 
e convidados, utilizando o esporte 
para realizar a inclusão das pessoas 
com deficiência.

Inscrição de 3 a 19 de agosto pelo e-mail 
pip@ecp.org.br
Evento gratuito | Vagas limitadas

O objetivo da semana é 
conscientizar a sociedade 
sobre a importância de 
práticas inclusivas e de 
respeito às diferenças e 
dos direitos de cidadania 
e inclusão social de todos. 
Este ano, a campanha 
tem como tema “É 
tempo de transformar 
conhecimento em ação” e 
será celebrada no Clube 
de 21 a 28 de agosto, com 
uma programação especial. 

Semana  
Nacional  
da Pessoa  
com  
Deficiência  
Intelectual  
e Múltipla

PODCAST INCLUSÃO PINHEIROS 

Transformando  
conhecimento  
em ação
 24 de agosto, terça
 12h
 Spotify

Clarissa Meyer entrevista Henri 
Zylberstajn, criador da Escola de 
Impacto, projeto que busca formar 
a próxima geração de agentes 
de transformação, filantropos 
e empreendedores de impacto 
socioambiental do Brasil através 
da educação.

https://open.spotify.com/show/2bcJP3bA48mP8MUIjzdbc2?si=mNIb4OynTMGDC6GrYFZBRA&dl_branch=1Plataformas de áudio
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FILME

Crip Camp: 
Revolução 
pela inclusão

“É tempo de 
transformar 
conhecimento 
em ação”

RODA DE CONVERSA

 25 de agosto 
Quarta

 17h30

 28 de agosto 
Sábado

 16h
 Salão de Festas
★ Com mediação de Clarissa Meyer

DIREÇÃO: JAMES LEBRECHT, NICOLE 
NEWNHAM. COM JAMES LEBRECHT, 
LIONEL JE'WOODYARD E JOSEPH 
O'CONOR. DOCUMENTÁRIO/
EUA/2020/1H46/12 ANOS 

No caminho para Woodstock, uma 
revolução floresceu em um acam-
pamento de verão decrépito para 
adolescentes com deficiência, trans-
formando suas vidas e desencadeando 
um movimento histórico.

↗ vER tRAilER

foto: DIVULGAÇÃo

A convidada Silvia Grecco, secretária 
da pessoa com deficiência de São 
Paulo e ganhadora do prêmio da Fifa 
Fan Award 2019, também conhecida 
por narrar lances de partidas de 
Futebol para o filho Nikollas, que tem 
deficiência visual e autismo, abordará 
o tema da Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência 2021.

Inscrição de 3 a 26 de agosto pelo e-mail 
pip@ecp.org.br
Evento gratuito | Vagas limitadas

Dança Sênior

Caminhada

Movimente-se
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
•  Mesas com quatro lugares, mantendo distancia-
mento social seguro.

•  Distanciamento de 1,50 m entre as mesas.
•  Uso permanente de máscara durante todo o evento, 
exceto durante a refeição.

•  Serviço de alimentação realizado diretamente 
nas mesas.

 Terça
 14h30 às 16h
 Plataforma: Zoom (on-line) 

Presencial: Salão de Festas 
Infantil*

★ Professor Reinildo

A dança junta movimentos simples com músicas 
folclóricas ritmadas e os participantes podem 
praticar sentado ou de pé, de forma rápida ou lenta, 
usando acessórios, em círculos. O mais impor-
tante é se divertir e trabalhar o corpo e a mente.

Valor: R$ 77 
*Respeitando o limite de ocupação previsto no Plano SP.

 Quinta
 10h30 às 11h30
 Plataforma: Zoom (on-line)

A atividade foi adaptada com exercícios de alon-
gamento e movimentos que podem ser feitos à 
distância, para assim continuar a proporcionar 
equilíbrio e condicionamento durante a pandemia, 
sob orientação de um profissional.

Atividade gratuita.

Venha se divertir ao som de vários ritmos de dança.

Atividade gratuita. Sujeito a lotação.
Inscrições até 17 de agosto pelo e-mail:  
encontroderitmos@ecp.org.br

 18 de agosto 
Quarta

 18h às 19h30
 Salão de Festas

 Terça
 10h30 às 11h30
 Plataforma: Zoom (on-line) 

Presencial: Salão de Festas 
e Salão de Festas Infantil*

Com muita dança e movimento, a atividade 
promove bem-estar e uma vida mais saudável, 
evitando a rotina. Os ritmos dançantes do 
momento fazem o fundo musical dos encontros, 
que se tornam ainda mais divertidos.

Atividade gratuita.
*Respeitando o limite de ocupação previsto no Plano SP.

VETERANOS
Encontro de ritmos

 20 de setembro 
Segunda

 14 às 16h30
 Salão de Festas

Participe de uma tarde muito agradável na companhia 
de amigos, com atividades especiais e muita diversão.

Veterano: R$ 20
Não veterano (acima de 60 anos): R$ 25
Venda na Central de Atendimento ou pelo Portal de Serviços  
a partir de 17 de agosto.

Chá da tarde

https://www.youtube.com/watch?v=XRrIs22plz0&ab_channel=Netflix
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Quando adolescente,  
o pinheirense chegou 
a se aventurar no 
sonho de ser jogador 
de Futebol, pois queria 
representar o País 
vestindo a camisa da 
seleção brasileira, mas, 
aos 15 anos, descobriu 
o Atletismo paralímpico 
assistindo aos Jogos de 
Londres pela televisão, 
e foi amor  
à primeira vista.

Petrucio Ferreira
dos Santos

Prova 100m T47   
Deficiência nos membros 
superiores

Nascimento
18/11/1996 – São José do 
Brejo do Cruz (PB)

No Clube
desde 2007

Paralimpíadas
Rio de Janeiro (2016): 
medalha de ouro nos 100m 

– T47, medalha de prata 
nos 400m – T47 e medalha 
de prata no revezamento 
4x100m – T42-47.

AS DISPUTAS ACONTECEM ENTRE OS DIAS 26 DE AGOSTO E 5 DE SETEMBRO, NO ESTÁDIO 
NACIONAL DE TÓQUIO. A ELIMINATÓRIA DA PROVA MASCULINA DOS 100M – T47 ESTÁ 
PROGRAMADA PARA O DIA 26 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 21H30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

Conheça os pinheirenses que vão 
representar o Brasil em Tóquio

A largada para o maior evento poliesportivo do planeta 
já foi dada em julho, e agora veremos a segunda etapa 
de disputas: os Jogos Paralímpicos de Tóquio, que 
acontecem entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro.

O Clube, que tem parte da sua história construída 
no olimpismo, também passou a contar com 
representantes nas Paralimpíadas a partir da edição 
de Pequim, em 2008. Ao todo, já conquistou 15 
medalhas. Em Tóquio, o ECP será representado por três 
paratletas de duas modalidades: Remo e Atletismo.



Remo
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Claudia se 
classificou para 
todas as edições 
dos Jogos 
Paralímpicos 
desde que o 
Remo foi introdu-
zido oficialmente 
como esporte 
paralímpico 
em 2008.

Jairo começou no 
Remo olímpico 
aos 17 anos, em 
2001, e chegou 
a participar da 
seleção brasileira 
da modalidade, 
competindo 
inclusive no 
Pan-Americano 
de 2007 no Rio 
de Janeiro, mas 
viu sua vida 
mudar depois de 
um acidente de 
moto em 2011. 
Ele conta que a 
transição para 
o Remo para-
límpico acabou 
sendo natural.

Categoria PR2 
Remadores que têm uso 
funcional dos braços e 
tronco, mas apresentam 
fraqueza/ausência da 
função das pernas para 
deslizar o assento.

Cláudia Cicero  
dos Santos Sabino

Nascimento  
4/8/1977 – Carapicuíba (SP)

No Clube  
desde 2007

Paralimpíadas  
Pequim (2008): 6º lugar 
Londres (2012): 4º lugar 
Rio de Janeiro (2016):  
6º lugar

Categoria PR3  
Remadores com função 
residual nas pernas que lhes 
permite deslizar no assento.

Jairo Natanael 
Frohlich Klug
Nascimento
18/4/1984 – São Paulo (SP)

No Clube
desde 2001

Paralimpíadas
Participou de Londres (2012)

AS DISPUTAS DO REMO SERÃO ENTRE 26 E 29 DE AGOSTO, NO CANAL DA FLORESTA DO MAR, 
QUE FICA PRÓXIMA AO CENTRO DE TÓQUIO, SEMPRE ENTRE O PERÍODO DE 21H30 E 0H00.
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Troca de Faixa – Lutas

GRA

ÇÃO
DUA

Uma arte marcial olímpica 
de origem coreana que vem 
ganhando cada vez mais 
espaço no ECP.

No dia 30 de junho, no 1° 
andar do Centro Esportivo 
e Recreativo (CER), o mestre 
Alex Sandro Manuel da 
Silva reuniu a turma infantil, 
com a qual vem desen-
volvendo um trabalho há 
mais de um ano no Clube, 
para a graduação da moda-
lidade. O evento contou 
com a presença de pais e 
crianças seguindo todos 
os protocolos de distancia-
mento e uso de máscara. 

Tae- 
-kwon-do

Jiu-Jitsu

Karatê

No dia 29 de junho, os pro-
fessores Gabriel Vella de 
Freitas e Everaldo Silvino 
de Sousa realizaram mais 
uma graduação e troca de 
faixa. A participação dos 
adultos seguiu os proto-
colos com distanciamento 
e uso de máscara. A aluna 
Maria Carolina recebeu 
a graduação da faixa azul 
e o aluno Cristiano recebeu 
o quimono como aluno 
destaque no primeiro 
semestre 2021.

A graduação do Karatê 
foi realizada no dia 26 de 
junho com o sensei Marcos 
Longarço e a sensei Maria 
Carolina, e contou com 
a participação da turma 
do infantil e adultos. 
Todos receberam certi-
ficados e trocaram suas 
faixas. Os participantes, 
pais e alunos seguiram 
os protocolos mantendo 
o distanciamento e o uso 
de máscara.

foto: nAthAn DUmLAo/UnsPLAsh

Saiba mais sobre 
a modalidade ↗

Saiba mais sobre 
a modalidade ↗

Saiba mais sobre 
a modalidade ↗

Confira a galeria de fotos 
no site da Revista 

https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/tae-kwon-do/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/tae-kwon-do/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/jiu-jitsu/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/jiu-jitsu/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/karate/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/karate/categorias-e-horarios/
http://revista.ecp.org.br/
http://revista.ecp.org.br/


VÔLEI BASE

CAMPEONATO PAULISTA
Após um longo período afastadas das competições, as equipes 
competitivas de base Sub-13, 14, 15 e 17 do ECP participarão, a 
partir deste mês, do Campeonato Paulista organizado pela fPv 
(Federação Paulista de Voleibol). As competições fazem parte 
do maior cenário do Voleibol de São Paulo, e a experiência 
promete elevar o nível de competitividade, desenvolvimento e 
formação das jovens atletas pinheirenses.

CAMPEONATO SINDICLUBE
As equipes de formação, Sub-13, 14 e 15, que até o momento 
não participavam de competições externas, participarão do 
Campeonato SindiClube. Essa será uma importante contribui-
ção na formação de um número maior de atletas, proporcionan-
do às associadas a oportunidade de vivenciar a modalidade de 
várias formas.

Técnico Lucas com a equipe Pré-Mirim I, que participará 
do Campeonato Paulista
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PAN-AMERICANO JUVENIL
O Campeonato Pan-Americano Juvenil foi realizado na 
cidade de Guadalajara, no México. Em uma equipe de 
cinco atletas, o Clube foi representado por três: Diogo 
Paes, João Perdigão e Erick Domingues, além do treina-
dor Lourenço Ritli. O Brasil obteve o 3º lugar por equipe 
e classificou o País para os Jogos Sul-Americanos da 
Juventude. Diogo sagrou-se vice na barra fixa e 5º no 
individual geral, e João obteve o 6 º lugar no salto.

COPA DO MUNDO DE DOHA – QATAR
Como última etapa da preparação para os Jogos 
Olímpicos, os ginastas Arthur Nory e Francisco Barretto 
participaram da 13th Fig Artistics Gymnastics Individual 
World Cup, acompanhados pelos técnicos Cristiano 
Albino e Hilton Dichelli (árbitro). Nory foi vice na barra 
fixa e Barretto, 5º na barra fixa e 7º nas paralelas. Os 
ginastas ficaram em Doha para a aclimatação para os 
Jogos Olímpicos e de lá partiram para o Japão.

GINÁSTICA 
ARTÍSTICA

PAN-AMERICANO ADULTO
Foi realizado na Arena Olímpica do Rio de Janeiro o 
Campeonato Pan-Americano Adulto. Participaram do 
evento os pinheirenses Arthur Nory e Francisco Barretto, 
comandados pelos técnicos Cristiano Albino e Hilton 
Dichelli (participou como árbitro). O Brasil sagrou-se 
campeão por equipe e Francisco obteve o 3º lugar no 
cavalo com alças.

Hilton, Francisco, Arthur Nory e Cristiano

Hilton, Chico, Nory e Cristiano

Equipe do Brasil conquistou o 3º lugar no pódio



ESGRIMA

COMPETIÇÕES NACIONAIS
Após quase vinte meses sem competições nacionais, a Esgrima 
adulta e juvenil do ECP retornou às pistas com as etapas divi-
didas por modalidade. As competições foram realizadas com 
formato bolha, com testagem PCR e sem a presença de público. 
O Clube contou com a participação de 10 atletas da Espada, 
14 atletas do Florete e 10 atletas do Sabre, além dos técnicos 
Marcos Cardoso (Espada), Roberto Lazzarini (Florete) e Alkhas 
Lakerbai (Sabre).

CONFIRA OS RESULTADOS
1ª etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Senior 
Rio de Janeiro - RJ (19/6 e 20/6)
Bronze: Nicholas Ferreira (Espada Masculina)

1ª etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Juvenil 
Rio de Janeiro - RJ (19/6 e 20/6)
Ouro: Mauricio Pellegrino (Espada Masculina Juvenil)
Bronze: Leandro Seini (Espada Masculina Juvenil)

Equipe de Espada Adulta e Juvenil

2ª etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Senior 
Porto Alegre - RS (26/6 e 27/6)
Ouro: Ana Beatriz Bulcão (Florete Feminino)
Ouro: Heitor Shimbo (Florete Masculino)
Bronze: Pierre Souza (Florete Masculino)

2ª etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Juvenil 
Porto Alegre - RS (26/6 e 27/6)
Prata: Gabriella Vianna (Florete Feminino)
Bronze: Lorenzo Mion (Florete Masculino Juvenil)

3ª etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Senior 
São Paulo - SP (3/7 e 4/7)
Ouro: Bruno Pekelman (Sabre Masculino)
Prata: Luana Pekelman (Sabre Feminino)
Bronze: Matheus Becker (Sabre Masculino)

3ª etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Juvenil
São Paulo - SP (3/7 e 4/7)
Ouro: Luana Pekelman (Sabre Feminino Juvenil)
Prata: Matheus Becker (Sabre Masculino Juvenil)
Bronze: Isabela Chen (Sabre Feminino Juvenil)

COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS
A Federação Internacional de Esgrima retomou, após um ano 
de paralização por conta da pandemia, o calendário de com-
petições: foram realizadas três provas mundiais adultas (uma 
em cada arma), o Campeonato Pré-Olímpico Pan-Americano e 
o Campeonato Mundial Cadete e Juvenil. Para este último cam-
peonato, 12 atletas do ECP foram convocados para compor a 
Seleção Nacional, além dos técnicos Marcos Cardoso (Espada) 
e Alkhas Lakerbai (Sabre). Confira.

MARÇO
Copa do Mundo de Espada Feminina – Kazan – Rússia
Nathalie Moellhausen: 9º lugar individual / 17º lugar 
equipe
Marcela Silva: 199º lugar individual / 17º lugar equipe
Técnico: Marcos Cardoso

Grand Prix de Doha – Catar
Ana Beatriz Bulcão: 131º lugar

Copa do Mundo de Sabre – Budapeste – Hungria
Sabre Feminino
Luana Pekelman: 160º lugar individual / 25º lugar equipe

Sabre Masculino
Bruno Pekelman: 143º lugar individual / 24º lugar equipe
Enrico Pezzi: 162º lugar individual / 24º lugar equipe
Matheus Becker: 192º lugar individual / 24º lugar equipe
Técnico: Alkhas Lakerbai

ABRIL
Campeonato Mundial Cadete e Juvenil – Cairo – Egito
Sabre Feminino Juvenil
Luana Pekelman: 67º lugar individual / 13º lugar equipe
Isabela Chen: 87º lugar individual / 13º lugar equipe

Sabre Masculino Juvenil
Matheus Becker: 52º lugar individual / 17º lugar equipe
Gabriel Vasques: 71º lugar individual / 17º lugar equipe

Sabre Feminino Cadete
Isabela Chen: 45º lugar

Sabre Masculino Cadete
Matheus Becker: 39º lugar

Florete Feminino Juvenil
Gabriella Vianna: 53º lugar individual / 11º lugar equipe

Florete Masculino Juvenil
Lorenzo Mion: 26º lugar individual / 12º lugar equipe
Paulo Morais: 65º lugar individual / 12º lugar equipe

Florete Feminino Cadete
Gabriella Vianna: 29º lugar
Stella Frias: 38º lugar

Florete Masculino Cadete
Lorenzo Mion: 13º lugar
André Mura: 50º lugar

Espada Masculina Juvenil
Mauricio Pellegrino: 63º lugar individual / 19º lugar 
equipe
Leandro Seini: 112º lugar individual / 19º lugar equipe
Lucas Busnardo: 150º lugar individual / 19º lugar equipe

Espada Masculina Cadete
Lucas Busnardo: 57º lugar

Campeonato Pré-Olímpico Pan-Americano 
San Jose – Costa Rica
Florete Feminino
Ana Beatriz Bulcão: 3º lugar

Sabre Masculino
Bruno Pekelman: 7º lugar
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Copa Yacht Club Paulista Infantojuvenil – Yacht 
Club Paulista – SP
Bruno Arrivabene Pastore, campeão de simples, 
12MP
Ricardo Barros Galhardo, vice de simples, 12MP

Circuito Infantojuvenil de Tênis – São Bernardo 
Tênis Clube – SP
Nicholas Piacentini Cintra Carneiro, vice de 
simples, 14M
João Pedro Belem Chede, vice de simples, 18M

Torneio Aberto Infantojuvenil Academia Smash 
Center – Sorocaba
Helena Martins Pereira Schmidt, vice de simples, 
14F

Copa Yacht Club Paulista – Yacht Club Paulista 
– SP
João Campos Vita, vice de simples, 11M

CAMPEÕES CAMPEONATO PAULISTA INTERCLU-
BES
12 anos masculino principiante
Aloysio Kuster Becker, Andre Minekava Ferreira, 
Augusto Rosenberger Piacentini, Gustavo Diez 
Gomes Correa e Rafael Fernandes Kishimoto

12 anos masculino – Equipe A
Andre Minekava Ferreira, Bruno Arrivabene 
Pastore, Guilherme Souza Keleti, Gustavo Safadi 
Fernandes e Pedro Henrique Ferraz Sandoval 
Carvalho

9 anos masculino
Antonio Martinez Quintas, Guilherme Bayma 
Carvalho Fonseca, Otto Turquete Baptista, Pedro 
Damasio Melo, Rafael Rodrigues Correa e Rodrigo 
Diez Gomes Correa

18 anos feminino
Camilla Emilia Maffei Bossi, Luiza Liporoni Parade-
da, Maria Helena Cerqueira Lima Sodré, Manuela 
Filardi Louza Vieira, Sofia Avanzi Leonardi e 
Thamyrys Nicolle Costa Araujo

TÊNIS 

ADULTO
TORNEIO INTERNACIONAL
ITF S400 – Florianópolis – Super9 Tennis Park 
Jurere Int. – SC
Gabriel Migliori Neto, vice de simples, +40 anos

INFANTOJUVENIL
TORNEIOS BRASILEIROS – CBT – GA
Copa São Paulo de Tênis Infantojuvenil
Mogi das Cruzes e Santana de Parnaíba - SP
Thamyrys Nicolle Costa Araujo, campeã de sim-
ples, 18F

Torneio Nacional G1 de Anápolis – Anápolis - GO
Thamyrys Nicolle Costa Araujo, campeã de sim-
ples, 18F
Maria Helena Cerqueira Lima Sodré, campeã de 
dupla, 18
Marcelo Mifano Pinto, campeão de simples, 18

TORNEIOS PAULISTAS - FPT
1ª Copa Esporte Arena de Tênis Infantojuvenil – 
Academia Esporte Arena – SP
Aloysio Kuster Becker, vice de simples, 11M

II Copa Win Infantojuvenil – Win International 
Tennis Academy – SP
Gustavo Safadi Fernandes, campeão de simples, 
12M
Henrique Safadi Fernandes, vice de simples, 16M

IT Open Infantojuvenil – Instituto Tênis – SP
Luiza Liporoni Paradeda, campeã de simples, 16F

Copa Artengo Kids – Yacht Club Paulista – SP
Sofia Wessler Andretto, campeã de simples, 10F
Rodrigo Diez Gomes Correa, vice de simples, 9M

AULA TEMÁTICA 
JUNINA

Seguindo todos os protocolos de higiene e segurança, os 
alunos das atividades Fitness Aquático, Ginástica de Academia, 
Ginástica Wellness e Programa Esporte Saúde celebraram o Dia 
de São João em junho, vestidos a caráter em uma aula animada. 
Venha fazer parte dessas turmas.

CONSULTE A GRADE DE AULAS NOS LINKS
Fitness Aquático ↗
Ginástica de Academia ↗
Ginástica Wellness ↗
Programa Esporte Saúde ↗ 

Confira a galeria de fotos 
no site da Revista

Confira a galeria de fotos 
no site da Revista

Professor Jorge e as alunas Professor Ivan e os alunos

https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/fitnessaquatico/horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/ginastica-de-academia/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/ginastica-wellness/categorias-e-horarios/
https://www.ecp.org.br/esportes-e-atividades/programa-esporte-e-saude/categorias-e-horarios/
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SQUASH

TORNEIO NACIONAL DE SQUASH
41º Campeonato Brasileiro de Squash – Fase Final – 
São Caetano do Sul - SP
Tatiana Damasio Borges, campeã de simples, profissio-
nal feminino
Walter Meyer Karl, vice de simples, masters 50A
Diego Gobbi, vice de simples, profissional masculino

Diego Gobbi

Walter Meyer KarlTatiana Damasio Borges

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

HORÁCIO LAFER – VISTA PARA O NOVO 
PARQUE – 210 M² ÚTEIS 

2 suítes, amplo living, terraço, 3 vagas
Impecável – Excelente planta
Consulte-nos – Ref.: 74033
www.cheznousimoveis.com.br 
contato@cheznousimoveis.com.br 
Tony: (11) 98174-5675 (WhatsApp)
CRECI 75.133

R. PROF. ARTUR RAMOS/ILHAS GREGAS 
– 329 M² 

4 suítes, 4 vagas, pronto para morar
Piscina, academia, sauna, quadra
Consulte-nos – Ref.: 74036
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

]]]]]]] ]]]]]]]O mundo
inteiro se
outra vez!
conectando

Stella Barros Faria Lima
Av Brigadeiro Faria Lima 2070 loja 05
copadomundo@stellabarros.com.br

+ 55 11 21662250 / 96599 8859

Pacotes Oficiais
COPA DO MUNDO DA FIFA CATAR 2022™

Stella Barros é Subagente autorizado do Grupo Águia, Agente Exclusivo
de Vendas da MATCH Hospitality no Brasil para a comercialização do
Programa Oficial de Hospitalidade da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™



ANUNCIE
NA REVISTA

DO CLUBE
TELEFONE: 3598-9667

E-MAIL: marketing@ecp.org.br

Associados possuem 40% de desconto.

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

Mais de 10 mil acessos mensais.

SECUREWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
LTDA. – CNPJ 12.950.094/0001-49 – Aditivo 
nº 1 – Serviços especializados de gerencia-
mento e suporte remoto de terceiro nível nos 
equipamentos de rede instalados, incluindo 
configurações e resoluções de eventuais pro-
blemas – valor total do contrato: R$ 397.900,00, 
em 3 parcelas, sendo uma de R$ 285.859,47, 
para solução de Firewall, uma de R$ 65.915,57, 
para solução de balanceamento e uma de 
R$ 46.124,95, para instalação e configuração – 
29/10/2020 até 20/01/2023.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 
S/A – CNPJ 33.146.648/0001-20 – Aditivo nº 
2 – Serviços técnicos especializados de geren-
ciamento das obras civis, em especial da obra 
denominada “Reforma do Tênis” – valor total 
do contrato: R$ 210.395,40 em 4 parcelas de 
R$ 52.598,85 – 28/02/2021 até 31/06/2021.

MARCELO VERRONE VILLELA 40177251808 
– CNPJ 36.285.759/0001-05 – Serviços de 
treinamento e desenvolvimento mental/emo-
cional aos atletas, através de profissional de 
equipe formada por 1 coordenador, 2 psicó-
logos e 1 estagiário – valor total do contrato: 
R$ 162.000,00 em 12 parcelas de R$ 13.500,00 
– 01/06/2021 até 01/06/2022.

AJO INTELIGÊNCIA ADMINISTRATIVA – 
SERVIÇOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO 
LTDA.- ME – CNPJ 07.929.566/0001-41 – Aditivo 
nº 2 – Serviços de assessoria em fisioterapia 
para implantar um programa de ginástica 
laboral com intuito de reduzir a incidência 
de doenças ocupacionais e lesões por 
esforço repetitivo. – valor total do contrato: 
R$ 71.662,32, em 12 parcelas de R$ 5.971,86 – 
30/05/2021 até 31/05/2022.

ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO 
PAULO – AAGSP – CNPJ 02.867.728/0001-40 
– Aditivo nº 2 – Serviços de arbitragem de 
jogos dos campeonatos internos e amis-
tosos de Futebol – valor total do contrato: R$ 
60.000,00, sendo fixos para categorias de 
Futebol Menor: Sub-8 e Sub-9 com 1 árbitro; 
categoria Sub-10 e Sub-12 – R$ 60,00 por jogo; 
categoria Sub-14 e Sub-16 com 1 árbitro e 2 
assistentes – R$ 130,00 por jogo; com 1 árbitro + 
2 assistentes – R$ 185,00 por jogo – 31/12/2020 
até 31/12/2021.

BR CHARGE SOLUÇÕES PARA CARREGAMENTO 
DE DISPOSITIVOS MÓVEIS LTDA. – CNPJ 
19.702.441/0001-63 – Aditivo nº 3 – Manutenção 
nos carregadores de celulares instalados nas 
alamedas do Clube, sendo 3 equipamentos no 
modelo “Power Box” com 8 compartimentos 
seguros e 4 equipamentos modelo “Power Box” 
com 10 compartimentos seguros – valor total 
do contrato: R$ 58.740,00 em 12 parcelas de 
R$ 4.895,00 – 18/03/2021 até 01/07/2022.

KPMG ASSESSORES LTDA. – CNPJ 
05.490.840/0001-01 – Aditivo nº 1 – Serviços de 
implantação e operação de Linha Ética – valor 
total do contrato: R$ 56.980,20 em 12 parcelas 
de R$ 4.748,35 – 10/06/2021 até 10/06/2023.

AQUATHERM SISTEMAS DE AQUECIMENTO 
LTDA. – CNPJ 00.729.151/0001-85 – Aditivo 
nº 2 – Inclusão de novos equipamentos para 
prestação de serviços de assistência técnica 
preventiva dos aquecedores de água das 
piscinas externas – valor total do contrato: 
R$ 30.000,00 em 12 parcelas de R$ 2.500,00 - 
26/03/2021 até 31/03/2022.

TELEMEETING BRASIL LTDA. EPP – CNPJ 
01.107.726/0001-90 – Locação de web app de 
votação interativa “Votosonline”, integrado na 
plataforma Clickmeeting de videoconferência 
e urna on-line, para proporcionar aos membros 
do Conselho Deliberativo o voto digital – valor 
total do contrato: R$ 29.500,00 – 22/04/2021 
até 28/04/2021.

FLORESTAL ATLÂNTICA COMERCIO E 
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.- ME – CNPJ 
10.738.401/0001-05 – Aditivo nº 1 – Serviços 
de suporte ambiental ao ECP – valor total 
do contrato: R$ 27.000,00 – 05/05/2021 até 
30/06/2021.

HERMAN CLAUDIUS VAN RIEMSDIJK – CPF 
355.643.378-83 – Aditivo nº 2 – Ministração de 
aulas de Xadrez para os associados – valor total 
do contrato: R$ 17.612,00 em 5 parcelas de 
R$ 3.522,40 – 31/12/2020 até 30/06/2021.

VINICIUS SAVIOLI – CNPJ 20.369.858/0001-35 – 
Ministração de aulas esportivas recreativas aos 
associados inscritos nas atividades denomi-
nadas “PIP infantil” e “PIP adulto” – valor total 
do contrato: R$ 16.400,00, sendo R$ 200,00 por 
aula – 01/04/2021 até 31/12/2021.

AOX DO BRASIL CONTAINERS LTDA. – CNPJ 
04.855.619/0001-39 – Aditivo nº 1 – Locação  
de 2 contêineres modelo AOX 3M Lanchonete 
para utilização provisória de Restaurante 
devido à obra do Tênis – valor total do contrato: 
R$ 10.500,00 – 12/02/2021 até 31/12/2021.

NESTOR MARANGONI JÚNIOR – CNPJ 
08.755.650/0001-59 – Aditivo nº 1 
– Apresentação do musical denominado 
“Tributo a Tim Maia – O Rei do Soul” – valor 
total do contrato: R$ 6.400,00 - 08/09/2020 até 
27/09/2020. Contratação suspensa em razão da 
pandemia.

HENRIQUE CESARINO PESSOA 17833989819 
– CNPJ 24.152.816/0001-07 – Ministração de 
aulas de Teatro com o intuito de socialização, 
integração, perda da timidez, coordenação cor-
poral, autoconhecimento corporal, expressão 
vocal, projeção vocal e interpretação aos 
inscritos na turma do PIP Adulto – valor total 
do contrato: R$ 4.000,00 em 5 parcelas de 
R$ 800,00 – 09/06/2021 até 31/12/2021.

CIGS CONSULTORIA E IMPLEMENTAÇÕES DE 
SISTEMAS LTDA.– CNPJ 00.125.851/0001-60 – 
Aditivo nº 1 – Contratação de licenciamento do 
Sistema Integrado CIGS para a gestão de bens 
recebidos em doação e sua distribuição – valor 
total do contrato: R$ 3.820,84 em 12 parcelas 
de R$ 318,40 – 31/12/2020 até 30/04/2022.

CONSULADO DAS MASSAS E ROTISSERIE LTDA. 
EPP – CNPJ 09.112.977/0001-75 – Aditivo nº 3 
– Locação de um espaço f ísico para posicio-
namento de um food truck, com 3,00 m (alt.) 
x 1,75 m (larg.) X 4,6 m (prof.), para serviços de 
alimentação, preparação e comercialização 
– valor mensal R$ 2.000,00 – 14/04/2021 até 
14/07/2021.

RAFAEL LEONEL DE OLIVEIRA LTDA. – CNPJ 
33.076.490/0001-69 – Fornecimento de 
consoles, produção e organização do evento 
denominado “Conectados – Oficina de Games 
do PIP” – valor total do contrato: R$ 1.600,00 – 
28/05/2021 até 05/06/2021.

LABORTECHNIC TECNOLOGIA LTDA. – CNPJ 
67.731.828/0001-90 – Serviços de análise 
de água de reuso para 1 ponto de coleta a 
ser realizado a cada 3 meses – valor total do 
contrato: R$ 900,00 em 5 parcelas de R$ 180,00 
– 20/05/2021 até 19/05/2022.

TOPI ENGENHARIA LTDA. – CNPJ 
14.718.129/0001-44 – Aditivo nº 2 – Serviços de 
consultoria em engenharia civil, com especiali-
zação em sistemas hidráulicos e de ventilação 
para as dependências do ECP – valor total do 
contrato: R$ 250,00, por hora técnica traba-
lhada – 31/07/2021 até 31/08/2021.

SANDRA SELMA CARNEIRO. – CPF 
852.536.699-49 – Aditivo nº 2 – Serviços de 
taquigrafia para as reuniões do Conselho 
Deliberativo – valor total do contrato: R$ 172,48 
por hora técnica trabalhada - 31/12/2020 até 
31/12/2021.

SUMMER COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS 
LTDA. – CNPJ 10.984.347/0001-70 – Prestação 
de serviços de recepção e promoção de 
eventos no Clube – valor conforme evento, 
sendo (i) R$ 120,00, para eventos de pequeno 
porte; (ii) R$ 150,00, para eventos de médio 
porte; (iii) R$ 175,00, para eventos de grande 
porte I; (iv) R$ 235,00, para eventos de grande 
porte II – 29/04/2021 até 31/03/2022.

GENERAL WATER ÁGUAS LTDA. – CNPJ 
04.538.148/0001-35 – Aditivo nº 1 
– Fornecimento de água potável oriunda da 
extração de poços profundos – valor total do 
contrato: R$ 4,29 por m³ de água – 22/03/2021 
até 30/04/2023.
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MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS 
EXERCÍCIO 2021

SALDO INICIAL CONTÁBIL ENTRADAS SAÍDAS SALDO CONTÁBIL ATUAL 

FUNDO DE EMERGÊNCIA

 Meses anteriores 27.532  -

 Mês  8.848  -   

 Acumulado  3.462.658  36.380  -    3.499.038 

FUNDO DE INVESTIMENTOS

 Disponibilidade  34.272.394  40.078.668 

 Adiant.fornec.  319.175  172.420 

 Tx transf/edital  7.675.575  7.351.731 

 Mês  2.399.307  (1.226.127)

 Acumulado  42.267.143  10.732.658  (5.396.983)  47.602.819 

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE
 Mês  180.074  (464.212)

 Acumulado  19.872.127  468.743  (2.420.910)  17.919.960 

FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO 

 Meses anteriores 3.487.110  -

 Mês  83.333  -   

 Acumulado  8.100.000  3.570.443  -    11.670.443 

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  1.615.004  564.435  (1.050.569)  (8.823.928)  (8.339.532)  484.396  (7.208.924)  (7.775.097)  (566.173)

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  -    -    -    (3.553.833)  (2.936.074)  617.759  (3.553.833)  (2.936.074)  617.759 

COMUNICAÇÃO  62.004  24.914  (37.090)  (1.342.661)  (930.200)  412.461  (1.280.657)  (905.287)  375.370 

CONSELHOS  -    858  858 (918.753)  (623.169)  295.584  (918.753)  (622.311)  296.442 

CULTURAL  3.502.964  2.878.380  (624.584)  (4.173.394)  (3.611.312)  562.082  (670.430)  (732.932)  (62.502)

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO  998.170  667.389  (330.781)  (17.155.563)  (13.635.550)  3.520.013  (16.157.393)  (12.968.161)  3.189.232 

FINANCEIRA  287.104  308.110  21.006  (6.888.989)  (6.978.076)  (89.087)  (6.601.885)  (6.669.966)  (68.081)

JURÍDICA  -    480.342  480.342  (3.376.326)  (3.260.907)  115.419  (3.376.326)  (2.780.565)  595.761 

MARKETING  54.240  73.820  19.580  (570.793)  (301.942)  268.851  (516.553)  (228.122)  288.431 

OPERAÇÕES  3.100.958  1.460.035  (1.640.923) (19.153.579)  (17.304.245)  1.849.334  (16.052.621)  (15.844.209)  208.412 

PATRIMÔNIO  -    170  170 (8.180.178)  (7.163.412)  1.016.766  (8.180.178)  (7.163.242)  1.016.936 

PRESIDÊNCIA  74.957.903  73.054.286  (1.903.617)  (3.349.088)  (2.732.953)  616.135  71.608.815  70.321.333  (1.287.482)

RELAÇÕES ESPORTIVAS  7.341.762  4.205.921  (3.135.841)  (9.372.956)  (6.789.374)  2.583.582  (2.031.194)  (2.583.452)  (552.258)

RELAÇÕES SOCIAIS  140.233  57.479  (82.754)  (751.280) (468.233)  283.047  (611.047)  (410.754)  200.293 

SOCIAL  2.570.964  14.265  (2.556.699)  (4.212.644)  (1.017.857)  3.194.787  (1.641.680)  (1.003.592)  638.088 

SUPRIMENTOS  -    -    -   (1.984.423)  (1.681.636)  302.787  (1.984.423)  (1.681.636)  302.787 

RESTAURANTES  19.539.640  7.327.497  (12.212.143)  (22.244.179)  (11.693.426)  10.550.753  (2.704.539)  (4.365.929)  (1.661.390)

  TOTAIS  114.170.946  91.117.902  (23.053.044)  (71.564.209)  (66.081.046)  (5.483.163)  (1.881.621)  1.650.005  3.531.626

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2021

INFORME DO MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

 ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

CUSTEIO

Receitas  18.178.476  14.601.043  (3.577.433)  94.631.306  83.790.405  (10.840.901)

Despesas  (16.701.767)  (12.203.476)  4.498.291  (91.146.888)  (75.112.971)  16.033.917 

Recomposição do K Giro  (83.333)  (83.333)  -    (500.000)  (500.000)  -   

Resultado  1.393.375  2.314.234  920.858  2.984.418  8.177.434  5.193.016 

RESTAURANTES

Receitas  4.664.343  2.086.618  (2.577.725)  19.539.640  7.327.497  (12.212.143)

Despesas  (4.457.090)  (2.438.169)  2.018.921  (22.244.179)  (11.693.426)  10.550.753 

Resultado  207.253  (351.551)  (558.804)  (2.704.539)  (4.365.929)  (1.661.390)

RESULTADO OPERACIONAL 
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Receitas  22.842.819  16.687.661  (6.155.158)  114.170.946  91.117.902  (23.053.044)

Despesas  (21.242.190)  (14.724.978)  6.517.212  (113.891.067)  (87.306.397)  26.584.670 

Recuperação Déficit Operacional de 2019  (360.250)  (360.250)  -    (2.161.500)  (2.161.500)  -   

Resultado  1.240.378  1.602.433  362.054  (1.881.621)  1.650.005  3.531.626 

POSIÇÃO FINANCEIRA - 30 JUNHO/2021

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2020 JUNHO/2021 JUNHO/2020 JUN./21 - JUN./20

1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE 65.531.862 94.641.829 73.765.806 20.876.023

2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA 57.761.025 65.546.531 59.820.379 5.726.152

2.1 - Fundo de Emergência 3.462.658 3.499.038 3.432.278 66.760

2.2 - Fundo Especial - Investimento 34.272.394 40.078.668 35.404.921 4.673.747

2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) 19.872.127 17.919.960 13.504.406 4.415.554

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados) 153.846 628.205 682.502  (54.297)

2.5 - 13º Salário a Desembolsar 2.632.002 2.887.711  (255.709)

2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020 2.838.239  (2.838.239)

2.7 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021 788.658 1.070.322  (281.664)

3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2) 7.770.837 29.095.298 13.945.427 15.149.871

4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL 7.770.837 29.095.298 13.945.427 15.149.871

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa 7.749.098 11.670.443 8.100.000 3.570.443

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes 21.739 17.424.855 5.845.427 11.579.428

5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE 9.561.359 23.729.732 24.586.644  (856.912)

5.1 - Exercício Seguinte 9.561.359 22.823 911.979  (889.156)

5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes 23.706.909 23.674.665 32.244

6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)  (1.790.522) 5.365.566  (10.641.217) 16.006.783

7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES 509.593 3.811.505 456.697 3.354.808

(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 JUNHO/2021 JUNHO/2020 JUN./21 - JUN./20

8. Ativo Circulante 79.614.099 108.984.099 87.012.233 21.971.866

9. Passivo Circulante 53.564.630 70.680.197 66.449.023  (4.231.174)

10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9 1,49 1,54 1,31 0,23

11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9 26.049.469 38.303.902 20.563.210 17.740.692

(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 JUNHO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO JUN/21 JUN/20

CIRCULANTE 108.984.099 87.012.233

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA 94.641.829 73.765.806

* Caixa e Bancos 83.754 169.420

* Aplicações Financeiras - Outras 21.389.966 13.154.781

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência 3.499.038 3.432.278

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos 40.078.668 35.404.921

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro 11.670.443 8.100.000

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC 17.919.960 13.504.406

Realizável a Curto Prazo 14.342.270 13.246.427

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber 4.217.221 4.883.766

* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa  (2.227.107) -

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST) 7.351.730 4.017.298

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST) 172.420 951.323

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários 1.006.342 1.159.281

* Outras Contas a Receber 1.779.763 373.247

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes 1.404.953 1.427.345

* Despesas Antecipadas 636.948 434.167

NÃO CIRCULANTE 544.414.224 543.135.350

Realizável a Longo Prazo 2.707.304 5.468.815

* Depósitos Recursais / Judiciais 2.707.304 2.520.148

* Outras Contas a Receber - 2.948.667

IMOBILIZADO 541.706.920 537.666.535

* Imobilizado 541.706.920 537.666.535

TOTAL DO ATIVO 653.398.323 630.147.583

PASSIVO

CIRCULANTE 70.680.197 66.449.023

* Fornecedores 4.922.642 3.211.749

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões 13.623.897 17.106.220

* Provisões para Contingências Passivas 7.061.434 4.723.868

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais 2.794.327 2.633.634

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente 23.706.909 23.674.665

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte 22.823 911.979

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado 628.205 682.502

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) 17.919.960 13.504.406

NÃO CIRCULANTE 5.988.412 2.250.000

* Provisões para Contingências Passivas 5.988.412 2.250.000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 576.729.714 561.448.560

* Superávit no Exercício 8.581.549  (5.397)

* Patrimônio Social 568.148.165 561.453.957

TOTAL DO PASSIVO 653.398.323 630.147.583

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




