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PALAVRA DO PRESIDENTE DA DIRETORIA

RESPEITO, 
TRANSPARÊNCIA 
E EFICIÊNCIA.

Ivan Castaldi Filho

Estamos em uma época em que valores como res-
peito e educação são fundamentais.

Como associados, somos corresponsáveis por 
tudo o que acontece no Clube, pelo ambiente social 
que ele nos oferece e pelas instalações físicas man-
tidas com a contribuição de cada um de nós.

Temos que enxergar e entender a importância do 
ECP e o que ele representa e nos entrega.

Ser o maior clube poliesportivo da América 
Latina é uma condição que vem sendo construída 
há 122 anos. O que o Esporte Clube Pinheiros re-
presenta hoje foi construído com muito carinho e 
dedicação pelos seus fundadores.

Hoje, portanto, somos um reflexo e consequên-
cia daqueles que deram origem ao ECP.

O Clube é um privilégio que nós temos o direito 
de usufruir.

Mas temos também, cada um de nós, o dever 
e a obrigação de zelar e cuidar desse patrimônio, 
desse espaço maravilhoso de que desfrutamos e 
que está sempre à nossa disposição.

Somos quase 39 mil associados, e não é fácil 
conviver com tanta diversidade de opiniões e de 
personalidades, mas também não é impossível.

Regras de boa conduta existem em todos os lu-
gares, e aqui não poderia ser diferente. Elas existem 
para facilitar a convivência social.

Ser associado do ECP é uma experiência única.
Por isso, preservar as áreas comuns, tratar 

bem os colaboradores e as colaboradoras, ajudar 
a manter os espaços limpos, respeitar as regras e 
entender que todos têm os mesmos direitos é fun-
damental para que o Clube possa oferecer cada vez 
mais conforto para todos nós.

ECP: um clube para todos.

Ser associado do ECP  
é uma experiência única



José Manssur

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Sete de setembro de 1899

Dando concretude ao seu sonho certo, Hans No-
biling lançava em solo fértil a semente que flores-
ceu – o SPoRT CLUB GERMANIA, que se consolidou, 
a partir de 17 de março de 1942 e graças ao civismo 
histórico de Henrique Villaboim, em ESPoRTE CLUBE 
PINHEIRoS –, chama perene e incandescente do Al-
tar da Glória esportivo e sociocultural da Nação.

122 anos de História nos contemplam.
Mas me permito indagar, no momento em que é 

comemorado mais um aniversário de nossa Gran-
diosa Instituição: como é possível manter-se, por 
tanto tempo, uma Entidade Paradigmática, plas-
mada por contínua pujança?

E buscando a resposta, refleti: seria a qualidade 
do corpo associativo, ou então a reconhecida efi-
ciência de seu quadro funcional ou a operosidade 
de sua estrutura administrativa, regulada por sólido 
Ordenamento Institucional?

Verifiquei, então, que muitos são os valores que, 
unidos, formam a excelência do nosso Clube, pa-
trimônio da Nação.

Mas impende deixar claro que uma instituição 
é também um corpo, e que este, como um atleta, 
precisa ser ágil, forte e preparado para as provas 
que a vida impõe.

Como corpo, tem cabeça, tronco e mem-
bros, aspira o eterno, luta, sofre e tem o direito 
de sonhar o sonho certo, tal como fizeram seus 
Dignos Fundadores.

No alto desse corpo se encontra o discerni-
mento, o poder de decisão, que somente pode ter 
um norte: o que é melhor para o Quadro Associativo.

Por isso, desloca-se no espaço e constrói seu 
futuro porque possui efetivamente um e apenas um 
objetivo, aquele acima declinado.

Para tal desiderato, o Esporte Clube Pinhei-
ros, desde o tempo do Germania, possui formas e 
mecanismos organizacionais. Sua característica 
é o presidencialismo, ou melhor, a democracia 

representativa, que, a exemplo das mais justas so-
ciedades contemporâneas, assegura o direito e a 
liberdade como valores primordiais.

Não um, mas dois presidentes garantem esse 
processo e a continuidade dessa pequena nação; 
um é uma espécie de “Chefe de Estado”; o outro, 

“Chefe de Governo”.
Ao primeiro, cabe zelar e até vigiar a aplicação 

inarredável da “Constituição”, que no caso de nossa 
magnificente Instituição é o Estatuto Social. Por-
tanto, não é e nem pode ser, valendo-me de con-
ceito recentemente apresentado e que, para mim, é 
recebido como lição perene, um mero expectador 
dos atos e ações dos outros Órgãos que integram 
a estrutura de poder de nosso Clube, alinhados 
no artigo 20 do Estatuto Social.

E não é só. Ao seu Presidente, no exercício de 
suas altas atribuições, cabe presidir com parci-
mônia, prudência e temperança uma espécie de 

“Congresso Legislativo”, o Conselho Deliberativo, 
que, como diz o nome, delibera e oferece o suporte 
necessário para que o outro, o Chefe de Governo, 
governe, execute, cumpra, enfim, sua carta progra-
mática, democraticamente eleita.

Enganam-se, então, os que imaginam que 
no Clube pratica-se apenas o esporte e a diver-
são. O que aqui se exercita, para que o entreteni-
mento e os esportes se mantenham como há 122 
anos e se sustentem com esplendor olímpico, é 
um exercício simples e sábio, que se anseia seja 
praticado por toda a sociedade nacional: a cida-
dania, que nos garante o futuro, que nos permite 
perspectivas de um amanhã radioso, como o é o 
tempo presente e o foi, com o mesmo esplendor, o 
momento passado de ricas lembranças.

Nos estados democráticos, os parlamentos 
assumem funções indispensáveis, na formulação 
das normas, na fiscalização atuante e não passiva 
dos governos.

É o parlamento, em suma, a Casa do Povo, onde 
cada parlamentar exerce seu mandato, em exercí-
cio estrito da defesa dos interesses do cidadão que 
o elegeu como seu fiel representante.

Assim também se verifica no caso do Esporte 
Clube Pinheiros.

O Conselho Deliberativo assume a função do 
“parlamento”, na elaboração das regras de funcio-
namento do Clube, na fiscalização ativa dos atos 
da Diretoria Executiva e, especialmente, no impor-
tantíssimo papel de realizar a representação mais 
presente, mais direta e mais facilmente identificável 
dos interesses dos associados.

Para tanto, repito, não se vislumbra papel de 
simples espectador, mera testemunha dos fatos 
aos quais se limita apenas a assistir. Impõe-lhe 
atuar, presente o princípio da independência e da 
harmonia dos poderes, considerado o sistema de 
freios e contrapesos, conforme a mais autorizada 
doutrina constitucionalista, legado imperecível de 
Montesquieu em sua obra perene, O Espírito das Leis.

Creiam todos: o Conselho Deliberativo é inte-
grado por associadas e associados que, com a ex-
pressão maior da democracia, que é o voto, foram 
honrados com o mandato a lhes conferir o poder 
de representação, comprometidos, apenas, com 
o que for de interesse maior do Quadro Associativo.

Para tanto, cabe ao Conselheiro estabelecer 
com o seu representante que lhe outorgou o man-
dato a interlocução que vai muito além da relação 
que se estabelece no momento eleitoral.

Durante o exercício dos poderes que do man-
dato emanam e exercido, sempre e intransigente-
mente, em benefício do mandatário, o associado 
deve sempre se fazer ouvir, cobrar a atuação e fis-
calizar do seu representante atuação ativa e inte-
ressada no pleno exercício da representação.

Somente assim será possível alcançar, no con-
texto do microcosmo que o Esporte Clube Pinheiros 
significa, enquanto reprodução de um modelo de 
sociedade viva, organizada e bem-sucedida, visto 
que crescente em importância ao longo de 122 anos 
de existência, o anseio que concebe e justifica, 
como primordial, a percepção irrefutável de que é 
o Conselho a Casa do Associado, a casa de todos 
e de cada um de nós. O local onde há a confiança 
que vai ao encontro de uma consciência.

Assim tem sido ao longo de mais de 75 anos de 
História de um Colegiado que é e sempre será o re-
positório dos mais sublimes anseios da sociedade 
pinheirense, destinatária única de nossas ações, 
todas impregnadas de esperanças sagradas e emo-
ções sublimes.
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Para celebrar o aniversário  

de 122 anos do Clube, saiba como  
o ECP cresceu ao longo dos anos.
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“Passei minha vida toda no Clube, já são cinquenta 
anos como associada. Meus pais são esportistas, 
meu pai joga Basquete até hoje, com seus 83 
anos. Fui atleta do Vôlei, fiz Natação com a Tia Rita, 
até competia. Também participei dos programas 
de férias, nos quais fiz grandes amizades. Enfim, 
cresci no ECP, considero o Clube minha segunda 
casa, meu jardim. Vou ao Clube de segunda a 
domingo, treino Natação e faço musculação. 
Quando passo pela portaria, é como se eu me 
transportasse para um outro lugar, um local onde 
eu tenho uma área verde linda, com jardins belís-
simos. É um lugar onde fugimos de São Paulo e da 
vida acelerada da cidade. O Clube é minha alma.”
ALESSANDRA MICHELONI WOISKY DO RIO

CORAÇÃO PINHEIRENSE

No aniversário do Clube, 
pinheirenses contam qual é seu 
lugar preferido nesse “oásis” 

O ECP  
PELOS ASSOCIADOS

Este mês o Clube comemora seu 122º aniversário com uma 
história repleta de conquistas. Com mais de 170 mil m², o ECP 
é considerado uma das áreas mais privilegiadas de São Paulo, 
oferecendo diversas atividades esportivas, culturais e sociais, 
além de uma infraestrutura moderna, que possibilita que os 
associados frequentem um espaço único na cidade. 

Para celebrar mais um ano de existência, os pinheirenses 
revelam quais são seus espaços favoritos no ECP e as experiên-
cias vividas com amigos e familiares dentro dos muros do maior 
clube poliesportivo da América Latina.

fotos: DIVULGAÇÃo ECP
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“Como sempre fiz esporte no Clube, meu lugar preferido 
são as quadras de Vôlei, que me encantam desde sempre 
e onde passei bons momentos jogando bola. Lembro de 
quando minha família toda praticava essa modalidade 
e participávamos de campeonatos, com grandes confra-
ternizações no final dos jogos. Hoje acompanho minha filha 
nas partidas e fico feliz de continuar nas quadras, agora 
como espectadora. Vejo que o DNA do Clube é o esporte, 
e me orgulho dos atletas pinheirenses participando das 
olimpíadas, gosto dos campeonatos internos de Futebol, 
em que os familiares ficam torcendo pelos filhos e felizes 
que as gerações de sua família seguem no caminho espor-
tivo. Amo estar e viver nos espaços pinheirenses.”
ALESSANDRA SARAGIOTO

ESPORTE EM FAMÍLIA

“Eu não sei se poderia escolher um único 
lugar preferido no Clube. Cada espaço 
teve sua época e seu significado. Mas por 
muitos e muitos anos as quadras de Tênis 
eram minhas favoritas, há algum tempo, 
quando ainda se utilizavam fichas para 
fazer reservas para jogar. Passei várias 
tardes jogando Tênis. Tenho um carinho 
especial pelas piscinas também, já que 
passei muitas férias praticando Natação 
e utilizando o trampolim de Saltos 
Ornamentais. O Complexo de Areias e os 
campos de Futebol também estão entre 
os espaços de que mais gosto. As coisas 
mudam, o tempo passa e, na verdade, a 
conclusão a que eu chego é que o Clube 
em si é meu lugar especial quando estou 
em São Paulo. Hoje, estou ‘grudado’ nas 
quadras de Beach Tennis: chego lá às 6h 
da manhã e vejo o sol nascendo e aquele 
sossego das primeiras horas do dia. Tudo 
é especial, somos realmente privilegiados.”
ALEXANDRE FURQUIM DE CAMPOS

“O ginásio de Ginástica Artística é o meu 
lugar favorito. Treino essa modalidade 
duas vezes por semana, e os professores 
e colegas tornam o ambiente muito con-
vidativo, mesmo para nós, adultos, que 
temos pouca prática e desenvolvimento 
no esporte. Sempre me sinto motivada 
para realizar novos movimentos e superar 
os desafios nos aparelhos da ginástica. 
Minha filha, Ana Luísa, de 9 anos, também 
treina essa modalidade, então sempre 
dividimos nossas experiências. Percebo 
que a educação dos meus filhos por meio 
do esporte é um grande instrumento para 
nós, pais. O ECP para nós é o quintal de 
casa, onde minha família pode fazer o que 
mais gosta, que é praticar esportes.”

ANA CAROLINA DAL FABBRO JANNONI

GIROS E PIRUETAS

COMO UM TODO

“Meu lugar favorito no Clube é o Espaço 
Gastronômico e de Convivência 
Alameda. Essa lanchonete é linda e muito 
alto astral. A estrutura ficou ótima, com 
dois pisos – o de cima tem vista para o 
Complexo de Areias e eu gosto de ficar 
assistindo aos jogos enquanto bebo um 
refresco. Gosto bastante de fazer isso, já 
que pratico Beach Tennis, além de fazer 
ginástica, bike e musculação. Além das 
quadras, também é possível ver, do ter-
raço do Alameda, o Parquinho Infantil, 
e isso sempre me traz boas lembranças 
dos meus filhos brincando lá quando 
eram crianças. Memoráveis para mim são 
os momentos, o próprio dia a dia nesse 
lugar tão agradável.”

ADRIANA LOZANO

DE CAMAROTE
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No mês em que comemora 
122 anos, descubra 
como o ECP cresceu 
ao longo do tempo

fotos: CENtRo PRÓ-MEMÓRIA\DIVULGAÇÃo

Antes de encontrar morada no atual 
Jardim Paulistano, o então Sport Club 
Germania (SCG) tinha sua “área” divi-
dida em diversos locais da cidade, 
realizando as atividades esportivas, 
sociais e culturais em espaços alu-
gados. Foi assim que o Clube fundado 
na Mooca (rua dos Andradas, na resi-
dência dos irmãos Wahnschaff) jogou 
suas primeiras partidas de Futebol 
em terrenos no Bom Retiro, teve um 
barracão de Natação e Remo às mar-
gens do rio Tietê e praticou Tênis e 
Atletismo, além de realizar festas, no 
Parque Antártica, entre outros locais 
da cidade.

Gigante pela 
própria natureza

No dia 7 de setembro, o ECP celebra seu 122º aniversário, uma data 
especial para recordar as principais transformações. 

Da compra do terreno na Chácara Itaim, em 1920, que centra-
lizou as atividades, antes realizadas em diversos locais de São Paulo, 
até a aquisição mais recente do prédio administrativo, relembre os 
momentos em que o espaço do Clube cresceu e se transformou em 
uma das áreas verdes mais privilegiadas da cidade.

Com o aumento do número de asso-
ciados, surgiu a necessidade de 
centralizar as atividades pinhei-
renses. Para realizar esse sonho de 
ter um espaço único, em 1920, foi 
adquirido o terreno que o ECP ocupa 
hoje, de 100 mil m², na então chamada 
Chácara Itaim. O lote foi comprado por 
80 contos de réis, com a ajuda finan-
ceira de dois associados da época: 
Max Engelhardt, que contribuiu com 
50 contos de réis, e C.o.W. Klaussner, 
com 30 contos de réis. Assim, o Clube 
conquistava um território próprio onde 
poderia fincar raízes e se expandir 
ainda mais. 

Com a fusão do SCG com a Sociedade 
Germania, em 1942, o edif ício da rua 
Dom José de Barros foi incorporado ao 
patrimônio do Clube, agregando mais 
2.708,34 m². Em 1958, mais 35.853 m², 
remanescentes da retificação do rio 
Pinheiros, puderam abrigar o edif ício 
do Centro Esportivo anos mais tarde. 
Durante os anos, outros terrenos 
nos arredores foram adquiridos para 
formar o gigante pinheirense.  

1 Por toda parte

2  Casa própria

3  Mais metros 
quadrados

→ Seção de regatas e Natação do SCG, na Ponte Grande, por volta de 1916

→ Vista aérea do Sport Club Germania em 1933

→ O Centro Esportivo inaugurado em 1984
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O Clube não parou de esticar suas 
fronteiras: em 2018, foi adquirido um 
prédio na rua Angelina Maffei Vita, nº 
667, de 1,2 mil m² de área construída, 
para ser o Centro Administrativo 
Operacional (CAo). Com a transferência 
dos postos de trabalho para o prédio, 
foi possível disponibilizar mais 1.200 
m² para atividades esportivas, sociais, 
culturais e de lazer dos associados.

De 1975 a 1979, foram adquiridos onze 
pequenos lotes, com medidas de 35 
a 61 m², que eram fundos das casas 
remanescentes de desapropriações 
para a abertura da avenida Brigadeiro 
Faria Lima, ficando o Clube, dessa 
forma, de frente para a avenida. A aqui-
sição de uma área de 680,53 m² que 
pertencia à Hebraica, em 1978, per-
mitiu abrir uma portaria do Clube para 
a rua Angelina Maffei Vita.

4  Casas  
do entorno

5 Mais espaço

→ A marquise do Salão de Festas recém-inaugurada, em 1969

→ Fachada do prédio anexo ao Clube, adquirido em 2018, onde foi instalado o CAO

Design natural
Para integrar o ambiente ao paisagismo, o Clube 
conta com diversas peças de mobiliário ecológico, 
como bancos, poltronas e mesas. Os móveis 
naturais são confeccionados pela própria mar-
cenaria do ECP, a partir do reaproveitamento de 
árvores que estavam com a saúde comprometida, 
e todo o material utilizado, que foi removido, tem a 
autorização da Prefeitura de São Paulo.

Recentemente, a decoração sustentável ganhou 
mais uma peça: um grande banco instalado pró-
ximo ao Parquinho Infantil. O móvel, feito a partir 
de um tronco de eucalipto, foi esculpido no for-
mato cilíndrico lixado, lapidado com a plaina (para 
uniformizar) e selado. Depois desse processo ele 
recebeu tratamento com verniz para garantir a 
resistência e a alta durabilidade das peças.

Nova iluminação
O espaço entre a Pista de Atletismo e o Mini Zoo 
passou por uma revitalização, com aprimoramento 
do paisagismo e da iluminação. Um canteiro com 
flores da espécie agapanthus foi criado.

O intuito foi tornar a iluminação da área pró-
xima às araras mais suave, com luz amarela, e, 
assim, harmonizar o espaço para melhorar o 
conforto dos pássaros do zoológico pinheirense, 
além de tornar o local mais aconchegante para 
os associados.

fotos: DIVULGAÇÃo/ECP

ESPAÇOS  
COM 
NOVIDADES

O Parquinho Infantil 
ganhou mais uma peça 
de mobiliário ecológico, 
e o espaço entre a Pista 
de Atletismo e o Mini Zoo 
passou por melhorias



especial18 19

①

②

③

A estação mais florida do 
ano torna a ida ao Clube 
ainda mais especial 

① AGAPANTHUS
Quem caminha pela Alameda Principal 
certamente vai notar essas flores altas 
com folhas em forma de lâminas que 
colorem o caminho com seu azul-claro 
característico. O nome significa “flor 
do amor”, e, para cultivá-la, é neces-
sário um solo bem drenado, leve, fértil 
e rico em matéria orgânica. Como 
se desenvolve melhor em climas 
mais quentes, acima de 18 graus, a 
primavera é o momento perfeito para 
seu florescimento. Os agapanthus 
precisam de bastante luz solar direta. 

② AZALEIAS
Essa planta de floração intensa e cores 
vibrantes fica ainda mais exuberante 
durante a primavera. No Clube, pode 
ser vista nas proximidades da Pista 
de Atletismo e encanta os passantes, 
tornando a corrida ou caminhada 
mais agradável. Muito apreciadas para 
ornamentar ambientes, as azaleias 
precisam de, pelo menos, quatro 
horas diárias de sol, e o solo deve ser 
composto de três camadas: terra, areia 
e composto orgânico. A planta gosta 
de água, mas é preciso ter cuidado 
para não a encharcar.

③ CLÍVIAS
A Alameda das Araras e a Praça 
da Jaqueira são ornamentadas por 
centenas de clívias, uma flor sul-afri-
cana que se adaptou muito bem ao 
clima brasileiro. Essa planta prefere 
temperaturas amenas e solo úmido – 
metade formado por terra e metade 
por composto orgânico. É uma 
espécie ótima para ser plantada em 
vaso, por ser resistente e ornamentar 
o ambiente com suas cores aver-
melhadas ou alaranjadas. As clívias 
precisam de bastante luz e regas de 
duas a três vezes por semana.

ILUstRAÇõEs: stELLA BoNICI

Quando os dias se tornam mais longos 
e o clima fica mais quente é sinal de 
que o inverno está dando espaço para 
a chegada da primavera. Quem passeia 
pelas alamedas do Clube percebe que 
os jardins ficam ainda mais floridos de 
setembro a dezembro.

Para aproveitar essa estação do 
ano, conversamos com a equipe de jar-
dinagem do Clube sobre as espécies 
que ficam ainda mais exuberantes na 
paisagem pinheirense na primavera e 
mostramos os espaços em que o asso-
ciado pode apreciar a natureza ainda 
mais de perto.  

NO CLIMA 
DA PRIMAVERA
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④ IPOMEIAS
Os arcos da alameda próxima à Praça 
ECP são ornamentados por ipomeias, 
que contribuem para tornar o espaço 
ainda mais bucólico e poético. Com 
folhas perenes e palmadas e flores 
grandes, em formato de funil, de 
textura cerosa, essa planta pode 
ter a cor vermelha, branca-rosada, 
roxa ou rosa-arroxeada. As ipomeias 
apreciam bastante o calor e devem 
ser cultivadas em locais de sol 
pleno, mas também desabrocham 
à meia-luz. O solo deve ser fértil, 
drenável, enriquecido com matéria 
orgânica e irrigado periodicamente.

⑤ IXORA
Essa espécie aparece no Clube 
mais frequentemente na primavera, 
então é uma boa ideia passear pela 
alameda entre a Pista de Atletismo e as 
Quadras Externas, onde desabrocham, 
colorindo o cenário paisagístico. Com 
uma boa durabilidade, essa planta 
pode ter as cores laranja, vermelho, 
rosa e amarelo, e costuma atrair beija-

-flores e borboletas. Como é bastante 
resistente à luz, pode ser colocada 
em locais sob sol pleno, como jardins 
ou áreas externas. O solo deve ser 
mantido úmido e com bastante adubo 
rico em húmus.

⑥ JASMINS
O perfume adocicado dessa flor chega 
antes mesmo que os pinheirenses 
possam vê-la. Presentes em maior 
quantidade em frente ao prédio do 
antigo Fitness e na alameda lateral 
das piscinas externas, os jasmins são 
caracterizados por seu aroma intenso 
e sua cor branca. Essa flor gosta 
de bastante iluminação e precisa 
receber cinco horas de sol direta-
mente. O solo deve ser fértil, com 
adubo orgânico e boa capacidade de 
drenagem. As regas devem ser feitas 
três vezes por semana, apenas quando 
a terra estiver seca.  

⑦ LÍRIOS
Considerada uma planta que remete 
ao romantismo, à inocência e à pureza, 
essa flor de cores vivas e variadas é 
grande e vistosa. É bastante resis-
tente e precisa de um solo com alta 
fertilidade, por isso é necessário 
colocar na terra bastante adubo 
orgânico e areia grossa para aumentar 
a drenagem. O lírio requer um local 
com boa iluminação, mas não pode 
ficar sob o sol nas horas mais quentes 
do dia. Ao florescer, a espécie tem 
que ser regada uma vez por semana 
nos primeiros três meses, para que 
os bulbos não apodreçam dentro da 
terra. As flores murchas devem ser 
podadas. Há lírios em diversos pontos 
do Clube.

⑧ ORQUÍDEAS
Há opções de orquídeas para todos 
os gostos, mas a da espécie dendro-
bium, vista nos troncos das árvores, é 
um dos tipos que escolhe a primavera 
para desabrochar. Conhecidas como 

“olho de boneca”, podem ser culti-
vadas à meia-sombra, recebendo 
iluminação indireta. Para que a planta 
floresça na primavera, é necessário 
que passe pelo chamado estresse 
hídrico no inverno – assim são criadas 
as condições necessárias para que 
a espécie dê flores na estação mais 
colorida do ano. O sinal de que a 
orquídea está para florescer é quando 
a planta se livra das folhas. Quanto 
mais folhas caírem, mais intensa será 
a floração. As orquídeas podem ser 
vistas por todo o Clube.

O CLUBE 
ROSADO 

As roseiras pinheirenses recebem 
um tratamento especial pouco 
antes da chegada da primavera, 
para ficarem ainda mais bonitas na 
estação das flores. É realizado um 
replantio com reforço na adubação 
do solo, que se torna mais fértil e 
adequado para o crescimento e o 
desabrochar das pétalas. Quem 
caminhar pela Alameda Principal 
nessa época do ano vai notar que o 
Clube é mais rosa por ali, no jardim 
das roseiras, onde será possível se 
sentir no clima da primavera.

④

⑤

⑥

⑦

⑧



Os bons  
ventos dos 
esportes 
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A primavera está chegando, 
e, com o aumento gradual 
da temperatura, nada 
melhor do que sair de casa 
(com todos os cuidados 
contra o coronavírus) e 
aproveitar a paisagem enso-
larada e florida para praticar 
esportes ao ar livre. O Clube 
conta com cenários inspira-
dores para os pinheirenses 
se animarem a fazer ativi-
dades f ísicas curtindo o ar 
puro e o charme da natureza. 

É possível colocar o pé 
na areia nas aulas de Beach 
Tennis, Futevôlei e Vôlei de 
Praia. Fazer corrida e cami-
nhada na Pista de Atletismo 
ou nas Alamedas. Ou 
então praticar Skate, Tênis, 
Futebol e Fut7. 

Confira os 
benefícios de 
fazer atividade 
f ísica ao ar livre
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Segurança 
na pandemia
Com a crise pandêmica, 
praticar atividades 
externas é uma ótima 
opção, já que locais 
arejados oferecem menos 
risco de contágio pelo 
coronavírus. É importante, 
no entanto, seguir os pro-
tocolos sanitários criados 
para cada modalidade. 

No Clube
O ECP possui um Complexo de Areias 
de 1.834 m², sete quadras, dois pergo-
lados e 1.174,4 toneladas de areia, onde 
cerca de 500 inscritos praticam Beach 
Tennis, Futevôlei e Vôlei de Praia. As ati-
vidades realizadas nessa superfície 
irregular e instável contribuem para o 
fortalecimento dos músculos, já que 
a força necessária para ter impulso 
precisa ser maior. Além de fazer os 
praticantes queimarem calorias e, con-
sequentemente, auxiliar na perda de 
peso, as três modalidades ajudam na 
prevenção de condições como coles-
terol alto e diabetes.

Quem preferir fazer corrida e cami-
nhada conta com a Pista de Atletismo 
e as alamedas para dar os primeiros 
passos rumo a uma vida mais sau-
dável. O ECP conta com as atividades 
Corrida de Rua, Elas e Programa 
Esporte e Saúde para os associados 
que gostam de calçar o tênis e sair 
andando ou correndo para se exer-
citar e melhorar a saúde do corpo e da 
mente. Skate, Tênis, Futebol e Fut7 são 
outras modalidades outdoors que os 
pinheirenses podem praticar para con-
seguir benefícios como a melhora da 
coordenação motora, da flexibilidade e 
do condicionamento f ísico.

Confira os dias e horários de aulas 
no site do Clube e inscreva-se.

Mais disposição
Fazer esportes ao ar livre 
contribui para combater a 
depressão e a ansiedade, 
já que melhora o humor 
e aumenta a autoes-
tima. Ao sair de casa e ver 
outras pessoas, visualizar 
paisagens verdes e respirar 
ar puro, os praticantes 
passam a ter um olhar mais 
positivo para o cotidiano 
e se sentem revitalizados, 
o que traz a sensação de 
bem-estar.

Motivos para você praticar atividades ao ar livre

Banho de sol
A exposição ao sol durante 
as atividades externas 
estimula a produção de 
vitamina D, que, por sua vez, 
auxilia na absorção e fixação 
de cálcio, além de melhorar 
a imunidade. É impor-
tante, porém, tomar alguns 
cuidados: passar o protetor 
solar e reaplicá-lo a cada 
duas horas, utilizar óculos 
escuros para proteção dos 
olhos e beber bastante 
líquido para se reidratar.

Contato com 
a natureza
As paisagens naturais são 
um show à parte para quem 
pratica esportes outdoors. 
Respirar ar puro, ter a 
sensação de liberdade e 
sentir o contato dos pés 
com a areia, no caso das 
atividades no Complexo de 
Areias, ajuda no combate 
ao estresse, já que os 
hormônios do bem-estar, 
conhecidos como endor-
finas, são liberados.

Esquecer 
o relógio
É comum que os prati-
cantes de atividades ao 
ar livre percam a noção 
do tempo, continuando a 
fazer o esporte além do 
planejado. Isso contribui 
para que a pessoa consiga 
benefícios como melhora 
do condicionamento f ísico, 
da capacidade cardiorrespi-
ratória e do fortalecimento 
dos músculos e ossos 
mais rapidamente.

Mais foco
Quem pratica atividades 
ao ar livre tem ganhos na 
capacidade de atenção e 
concentração. Segundo 
pesquisas realizadas em 
universidades norte-ameri-
canas, um passeio de vinte 
minutos em ambientes 
abertos tem efeito positivo 
nos níveis de foco das 
pessoas, o que contribui 
para melhorar o desem-
penho em diversas outras 
tarefas do cotidiano. 
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O Departamento de Assistência Social 
(DAS) indica mais três instituições 
sociais cadastradas que necessitam 
de doações de roupas, calçados e 
brinquedos, entre outros itens, além 
de contribuições financeiras. 

A missão dessa instituição é a inclusão social 
de crianças com câncer, promovendo ações 
que valorizam a cidadania e visam a integração 
biopsicossocial do paciente e de seu acompa-
nhante. A Sociedade Beneficente Gotas de Amor 
atende famílias de todo o território nacional para 
tratamento em São Paulo, oferecendo apoio, 
abrigo, moradia e hospitais e melhorando a 
qualidade de vida das crianças.

Fundada em 2017, a AMoS tem a missão de incen-
tivar, desenvolver e fortalecer organizações 
que promovem ações sociais para a melhoria 
da qualidade de vida de pessoas em situação 
de vulnerabilidade.

Essa oNG conta com uma casa de apoio para 
ajudar pessoas que vêm de outras cidades, 
estados ou países para realizar tratamentos 
médicos em hospitais paulistanos, como 
GRAAC, Hospital das Clínicas e Hospital São 
Paulo. A Associação  dá hospedagem e alimen-
tação básica. Outro trabalho realizado pela 
instituição é a creche nos Campos Elísios, que 
atende cerca de 60 crianças da favela Moinho 
e arredores, fornecendo alimentação e pro-
movendo atividades enquanto os pais estão 
no trabalho.

Associação
Irmã Rosina

Associação  
Movimento Solidário 
– AMOS

Sociedade 
Beneficente  
Gotas de Amor

Como ajudar
É possível doar roupas, alimentos 
não perecíveis, utensílios domés-
ticos e brinquedos, entre outros 
itens. Para contribuir com dinheiro, 
é só fazer uma transferência para 
a conta bancária da instituição: 

Banco do Brasil  
Agência: 1815-5  
Conta corrente: 25.338-3 
ou 
Banco Bradesco 
Agência: 2282 
Conta corrente: 10.770-0 
CNPJ: 02.156.148/0001-45 

Saiba mais: (11) 3586-2228/ 
99131-8602

Como ajudar
A oNG aceita todo tipo de 
doações: roupas, calçados 
e brinquedos, entre outros 
itens. As contribuições em 
dinheiro podem ser feitas por 
meio do Pix da Gotas de Amor: 
04.721.224.0001-43

Como ajudar
A insitutição social aceita 
doações de roupas, alimentos 
e brinquedos, além de contri-
buições em dinheiro.

Saiba mais ↗

Saiba mais ↗

O momento 
pede mais

https://www.facebook.com/Soc.gotadeamor/
https://www.facebook.com/AssociacaoMovimentoSolidario/
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AO PONTO

As principais notícias do Brasil e do mundo, nas editorias de eco-
nomia, política, tecnologia e cultura, entre outras, são abordadas 
de forma simples e direta nesse podcast do jornal O Globo. Os epi-
sódios são apresentados pelos jornalistas Carolina Morand e 
Roberto Maltchik, que recebem convidados para uma conversa 
sobre os fatos mais relevantes do dia. O programa é publicado de 
segunda a sexta, às 6h. 

onde ouvir Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou 
site do O Globo

CAFÉ DA MANHÃ

O podcast do jornal Folha de S.Paulo apresenta logo de manhã 
as principais notícias do momento no Brasil e no mundo, com 
a análise detalhada feita por jorna listas. Lançado em 2019, 
o programa é apresentado por Magê Flores, Maurício Meireles 
e Bruno Boghossian e conta com episódios de 20 a 30 minutos, 
lançados de segunda a sexta, às 5h.

onde ouvir Spotify ou site da Folha de S.Paulo

Que tal incluir mais notícias  
na sua rotina com os podcasts?

Hoje em dia, quem quer ficar informado conta com uma nova 
mídia de transmissão de notícias: os podcasts. Os programas de 
áudio da internet conquistaram o público e vêm fazendo cada vez 
mais sucesso.

Nessa nova modalidade de veiculação de informações, os pro-
gramas de notícias estão entre os mais procurados, já que trazem 
os principais acontecimentos nacionais e internacionais de forma 
rápida e completa, e podem ser ouvidos enquanto se faz outras 
atividades, como dirigir, fazer academia e cozinhar.

Listamos as 10 produções nacionais para os associados se 
manterem a par do que acontece no Brasil e no mundo.

H
A

informação

NA PALMANA PALMA da

SUA MÃO
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E TEM MAIS

Com episódios de segunda a sexta, às 5h, o podcast da CNN 
Brasil tem como apresentadora Carol Nogueira comen-
tando os temas mais relevantes do noticiário de maneira 
simples. Ao lado de especialistas, analistas e repórteres, a 
jornalista aborda as principais notícias de diversos assuntos, 
como política, economia, saúde e esportes, fornecendo um 
panorama dos acontecimentos do País. 

onde ouvir Spotify e site da CNN Brasil

RESUMO R7

Apresentado por Heródoto Barbeiro e Camila Busnello, o pod-
cast do site R7 fala sobre esporte, política, entretenimento, 
entre outros assuntos, abordando as principais notícias do 
Brasil e do mundo de maneira ágil e descontraída. Com epi-
sódios de 15 a 20 minutos, de segunda a sexta, o programa 
apresenta um resumo das informações mais relevantes do dia.

onde ouvir Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, 
Spreaker, Castbox, Podcast Addict, Podchaser e no portal R7

LOOP MATINAL

O podcast, criado pelo canal Loop Infinito, traz as notícias 
da editoria de tecnologia: inovações, tendências e muito 
mais. O apresentador Marcus Mendes conta ao público as 
informações mais importantes sobre o tema, sempre com um 
característico bom humor e um toque ácido nos comentá-
rios. Os episódios são publicados diariamente e têm de 8 a 10 
minutos de duração.

onde ouvir Spotify, Apple Podcast, Deezer, SoundCloud, 
Google Podcasts ou site do Loop Matinal

O MUNDO EM MEIA HORA

O programa é uma opção para quem quer se informar sobre 
assuntos internacionais e entender de que forma isso influencia 
o Brasil. Com apresentação de Roberto Nonato e comentários 
de Guga Chacra, o podcast, como o próprio nome diz, conta 
com episódios de 30 minutos, lançados aos sábados, em 
que os ouvintes se inteiram sobre o que está acontecendo 
no exterior.

onde ouvir Spotify, Apple Podcast e site da CBN

DURMA COM ESSA

Um dos principais podcasts brasileiros de notícias, foi criado em 
2018 pelo Nexo Jornal. Veiculado de segunda a quinta, no período 
noturno, o Durma com Essa traz explicações sobre o assunto mais 
importante do dia, em episódios de, em média, 10 minutos, para 
manter os ouvintes bem informados. O programa figura entre os 
20 de maior audiência do Brasil.

onde ouvir Spotify, Apple Podcast, Deezer, SoundCloud, Google 
Podcasts ou site do Nexo Jornal

O ASSUNTO

O podcast do portal de notícias G1 é apresentado pela jornalista 
Renata Lo Prete e traz uma análise do assunto mais impor-
tante do dia, sempre com comentários de repórteres do Grupo 
Globo. Os ouvintes ficam sabendo das histórias mais relevantes 
do Brasil e do mundo quanto a política, economia e saúde, entre 
outros assuntos. O programa tem 20 minutos de duração e é veicu-
lado diariamente, no turno da manhã. 

onde ouvir GloboPlay, Spotify, Castbox, Google Podcasts, Apple 
Podcasts, Deezer, Amazon Music, Hello You e no portal G1

ESTADÃO NOTÍCIAS

O Estado de S. Paulo apresenta, nesse podcast, os principais 
fatos nacionais e internacionais, com análise de diversos jor-
nalistas. Os episódios são lançados de segunda a sexta, no 
turno da manhã, e têm de  15 a 30 minutos de duração. Criado 
em 2017, foi um dos primeiros programas de áudio na internet 
do País.

onde ouvir Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, 
YouTube e site do O Estado de S. Paulo

PETIT JOURNAL

Os professores Daniel Sousa e Tanguy Baghdadi trazem atuali-
dades sobre política e economia de outros países, de forma rápida 
e acessível, para que o público se localize na história. Já são mais 
de 200 episódios de cerca de 10 minutos, lançados todos os dias. 
Um dos principais atrativos do programa é a forma didática com 
que os apresentadores comentam as notícias. 

onde ouvir SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcasts, 
Apple Podcast e no site do Petit Journal

fotos: DIVULGAÇÃo
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Café da 
manhã  
e lanche

O tradicional pãozinho 
oferece fibras e carboidratos 
e tem alto valor nutritivo, por 
isso é a escolha ideal para 
quem precisa de energia 
para realizar as tarefas do 
dia a dia. Com uma média 
de 130 calorias e 29 gramas 
de carboidratos, contribui 
para o bom funciona-
mento do intestino e do 
cérebro. A refeição matinal 
ganha mais benefícios 
com o recheio de ovo. Esse 
alimento é uma proteína 
completa, com todos os ami-
noácidos, vitaminas A, D, E e 
do complexo B, fósforo, ferro 
e cálcio.
Onde encontrar: 
Espaço Gastronômico 
e de Convivência Alameda, 
Piscina Lanchonete e 
Lanchonete do Futebol.

Quando se fala em ali-
mentação saudável, logo 
pensamos em comer mais 
maçã, mamão, banana. A com-
binação de várias frutas é 
uma refeição saudável e 
rica em fibras, que tem ação 
antioxidante, prevenindo o 
envelhecimento celular, além 
de ser fontes de vitaminas 
A, C e E. Adicionar o iogurte, 
além de deixar mais gostoso, 
traz vantagens como o 
aumento da imunidade, já que 
o alimento conta com probió-
ticos, e o fortalecimento dos 
ossos, pois é fonte de cálcio.
Onde encontrar: 
Espaço Gastronômico 
e de Convivência Alameda, 
Piscina Lanchonete, 9 Pinos, 
The Fitness e Praça ECP.

 

Começar o dia bebendo um copo de vitamina, batida com leite desnatado ou suco 
de laranja, dá energia para as tarefas, além de trazer a sensação de saciedade. 
Fibras, vitaminas e minerais são ingeridos rapidamente e existem diversas com-
binações. A mais famosa é a vitamina de mamão, maçã e banana, benéfica para o 
intestino e o coração, prevenindo doenças e contribuindo para o fortalecimento do 
sistema imunológico.
Onde encontrar: Piscina Lanchonete e The Fitness.

Salada  
de frutas  

com iogurte

Vitamina de frutas

Para começar o dia com 
bastante energia, é neces-
sário incluir alimentos com 
carboidratos e vitaminas 
no café da manhã. Os itens 
podem ser consumidos, 
também, em lanches no 
meio da manhã ou da tarde. 

Pão francês com 
ovos mexidos

Tapioca de 
queijo minas

Conheça as opções saudáveis 
que os restaurantes do Clube 
oferecem para as crianças
 
Passar o dia no Clube com os pequenos, aprovei-
tando as atividades esportivas, culturais e sociais, 
requer sempre uma paradinha para recarregar as 
energias. Os restaurantes e lanchonetes estão 
preparados para esse momento, oferecendo 
menus kids saborosos e saudáveis. Conversamos 
com os nutricionistas do ECP para descobrir 
quais as melhores opções de alimentos para os 
filhos e filhas dos associados aproveitarem os 
sabores e nutrientes da gastronomia pinheirense.

Menu 
kids

A tapioca é uma fonte 
saudável de energia e 
conta com potássio, que 
regula a pressão arterial, 
e cálcio, que beneficia a 
saúde dos ossos, além 
de ter um baixo teor 
de sódio. A sugestão 
de recheio é o queijo 
minas, rico em minerais 
como cálcio, proteínas, 
vitamina B12 e fósforo, 
e fonte de probióticos, 
bactérias boas que 
ajudam a regular a 
flora intestinal.
Onde encontrar: Espaço 
Gastronômico e de 
Convivência Alameda.
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Para 
Beber 

No almoço ou jantar, 
a criançada conta com 
opções de pratos saudáveis 
que garantem a energia para 
as atividades. O Clube tem 
sugestões criadas especifi-
camente para os pequenos, 
mas também é possível 
fazer combinações fora dos 
menus kids, escolhendo, de 
preferência, uma proteína e 
três acompanhamentos. 

Também é importante 
consumir bebidas que 
contribuem para o bom fun-
cionamento do organismo e 
reidratam a criançada para 
as tarefas do dia.

O frango oferece uma 
série de vitaminas 
essenciais para o desen-
volvimento infantil, como 
as do complexo B, além 
dos minerais cálcio, ferro, 
magnésio, zinco e selênio, 
entre outros. Rico em 
proteínas e com baixo 
teor de gordura, protege 
a saúde do coração.
Onde encontrar: Espaço 
Gastronômico e de 
Convivência Alameda, 
Piscina Lanchonete e 
9 Pinos.

A carne vermelha é rica em 
ferro, sendo uma impor-
tante aliada no combate à 
anemia. É também fonte de 
proteínas, zinco e vitamina 
B12, essenciais para o 
desenvolvimento físico e 
intelectual das crianças. 
Onde encontrar: 
Espaço Gastronômico 
e de Convivência 
Alameda, 9 Pinos 
e Piscina Lanchonete.

Escalope  
de frango

Escalope  
de filé 

mignon

Acompanhamentos

Almoço  
e jantar 

Sucos 
naturais

Suco 
Greenpeople

Água de coco
Arroz
Com alta con-
centração de 
amido, é uma 
excelente fonte de 
energia, proteínas, 
vitaminas e 
minerais. Com 
baixo teor de 
gordura, contribui 
para estabilizar os 
índices de açúcar 
no sangue.
Onde encontrar: 
Piscina Lanchonete.
 
 
 
 

Salada verde
Como as folhas 
são ricas em fibras, 
ajudam a prevenir 
o desenvolvimento 
do colesterol nas 
crianças. O consumo 
de vegetais aumenta 
a quantidade de 
nutrientes neces-
sários para o 
crescimento dos 
pequenos, como 
o cálcio.
Onde encontrar: 
Piscina Lanchonete 
e Lanchonete 
do Futebol. 
 

Legumes 
no vapor
A técnica de 
cozinhar os 
legumes no vapor 
impede que percam 
os nutrientes, como 
acontece quando 
são preparados 
na água. O vapor 
mantém a qualidade 
das fibras, por 
exemplo, ajudando 
a tratar a prisão 
de ventre.
Onde encontrar:  
9 Pinos, Piscina 
Lanchonete 
e O Ponto. 

Macarrão
Esse é um dos 
pratos famosos 
por estar entre 
os favoritos da 
criançada. Fonte 
de carboidratos 
e energia, tem 
baixos índices gli-
cêmicos, ajudando 
a prolongar 
a sensação 
de saciedade.
Onde encontrar:   
O Ponto, 
Restaurante do CCR 
e lanchonetes do 
Futebol e 9 Pinos. 
 

Fontes de vitaminas e minerais, 
auxiliam também na hidratação, 
além de ter ação antioxidante, pre-
venindo o envelhecimento celular.
Onde encontrar: Espaço 
Gastronômico e de Convivência 
Alameda, Piscina Lanchonete, 
9 Pinos, The Fitness, Lanchonete 
do Futebol, O Ponto e Praça ECP.

Alternativa ao suco natural, 
pois não contém con-
servantes, corantes ou 
adoçantes artificiais.
Onde encontrar: 
Espaço Gastronômico 
e de Convivência Alameda, 
Piscina Lanchonete, 9 Pinos 
e Praça ECP.

Com alto poder hidratante, a água de coco é capaz 
de reabastecer o corpo com a água e os eletrólitos 
eliminados com o suor ou a urina. A bebida oferece 
potássio, cloretos e magnésio, ajudando a diminuir 
o cansaço e contribuindo para a saúde dos rins.
Onde encontrar: Espaço Gastronômico 
e de Convivência Alameda, Piscina Lanchonete, 
9 Pinos, The Fitness, Lanchonete do Futebol 
e Praça ECP.



criança36 37

JARDIM DE 
INFÂNCIA

PRÉ-INSCRIÇÃO

1. A pré-inscrição é destinada 
aos associados que pretendem 
matricular seus filhos e netos no 
Jardim de Infância Tia Lucy para 
o ano letivo de 2022.

2. A pré-inscrição se dará através 
do site do Esporte Clube 
Pinheiros (www.ecp.org.br).

3. O período para realização da 
pré-inscrição terá início às 9h do 
dia 8/9/2021 e será encerrado 
às 22h do dia 28/9/2021.

4. A pré-inscrição deverá ser 
registrada em nome da criança 
associada; pai ou mãe da 
criança (filha de associado); 
avô ou avó da criança (neta de 
associado).

5. O associado deverá indicar 
número de matrícula, informa-
ções pessoais de segurança 
solicitadas pelo sistema, 
telefones e e-mail para contato.

6. Depois de registrada a pré-ins-
crição, o associado receberá 
comunicado em seu e-mail, infor-
mando o número de protocolo 
e uma senha, caso deseje 
efetivar o cancelamento ou 
consultar a pré-inscrição. Caso 
não receba esse comunicado 
em 72 horas, é necessário entrar 
em contato com a Secretaria do 
Jardim de Infância Tia Lucy.

7. O associado poderá acom-
panhar o andamento de sua 
inscrição pelo site do Clube, 
na Central de Atendimento ou 
no Jardim de Infância Tia Lucy, 
através do número do protocolo 
recebido por e-mail ou do 
número de matrícula/infor-
mação de segurança solicitada 
pelo sistema.

8. Não será permitido ao 
associado registrar mais de 1 
(uma) pré-inscrição por aluno.

9. A pré-inscrição é pessoal 
e intransferível.

10. Em virtude da verificação 
dos dados cadastrais infor-
mados pelo associado (turma 
e período), a pré-inscrição 
está sujeita a confirmação. 
Caso haja alguma divergência 
de informação, um comu-
nicado será enviado para 
o e-mail cadastrado no ato da 
pré-inscrição.

DA CONTEMPLAÇÃO

11. A quantidade de vagas dispo-
níveis para cada classe será 
informada depois de encer-
radas as pré-inscrições e após 
a reserva de vaga dos alunos 
que passarão para o próximo 
ano letivo.

12. Criança associada que 
seja irmã de aluno já 

PROCESSO 
DE 

PRÉ-INSCRIÇÃO

TIA LUCYTIA LUCY

matriculado deverá fazer a pré-
-inscrição. Na ocorrência de 
excedente de criança associada 
que seja irmã de aluno já matri-
culado em relação ao número 
de vagas disponíveis, a con-
templação se dará conforme 
a ordem crescente da data de 
admissão como associada do 
Clube (a mais antiga prevalece 
sobre a mais nova).

12.1 Criança associada (aluno 
novo) segue o mesmo 
critério do item 12.

13. Após o término do período de 
pré-inscrição, para as classes 
em que houver maior número 
de candidatos do que de vagas, 
haverá sorteio para contem-
plação das vagas e formação 
da lista de espera (exceto para 
as prioridades 1 e 2, conforme 
descrito nos itens 12 e 12.1), 
conforme o seguinte critério:

1. Criança associada, irmã 
de aluno já matriculado; 

2. Criança associada, 
aluno novo;

3. Criança filha de associado, 
irmã de aluno já inscrito;

4. Criança filha de associado, 
aluno novo;

5. Criança neta de 
associado, irmã de aluno 
já inscrito;

6. Criança neta de 
associado, aluno novo.

CONDIÇÕES  
NECESSÁRIAS  

PARA PARTICIPAÇÃO
MATRÍCULAS PARA 2022
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DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA 
RESERVA DE VAGA

• Carteira de associado (da 
criança ou do responsável);

• Xerox da certidão 
de nascimento;

• Seis fotos 3x4;
• Xerox da carteira 

de vacinação;
• Exame oftalmológico para 

alunos do Infantil 4;
• Audiometria e exame oftalmo-

lógico para alunos do Infantil 5.

28. As matrículas deverão ser efe-
tivadas na Secretaria do Jardim 
de Infância no período de 1º a 
15 de dezembro de 2021, das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 às 
16h30, de segunda a sexta-

-feira, quando será informado 
o valor da mensalidade de 
2022, definido na reunião 
do Conselho Deliberativo 
de novembro de 2021.

29. No ato da matrícula será 
assinado instrumento de 
compromisso pelo respon-
sável do aluno com emissão 
de protocolo.

30. Os boletos de pagamento 
da matrícula (para não asso-
ciados) e mensalidades 
de janeiro serão enviados 
para a residência do 
associado responsável.

31. Os casos omissos serão resol-
vidos pela Diretoria Cultural. 
Esclarecimentos poderão ser 
obtidos no Jardim de Infância 
Tia Lucy, através do telefone 
(11) 3598-9852.

RESERVA DE VAGAS 
E MATRÍCULA PARA 
ALUNOS/2021

1. O período de reserva de vagas 
para 2022 será de 13/10/2021 
a 22/10/2021.

2. A reserva de vaga deverá ser 
realizada na Secretaria do 
Jardim de Infância, das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

3. O Jardim de Infância funciona 
de segunda a sexta-feira, nos 
seguintes horários:
Período da manhã: das 8h 
às 12h
Período da tarde: das 13h15 
às 17h15
Período integral: das 8h às 
17h15

4. Documentos necessários para 
reserva de vaga:
• Carteira de associado (da 

criança ou do responsável);
• Seis fotos 3x4;
• Xerox da carteira 

de vacinação;
• Exame oftalmológico para 

alunos do Infantil 4;
• Audiometria e exame oftal-

mológico para alunos do 
Infantil 5.

5. As matrículas serão efetivadas 
na Secretaria do Jardim de 
Infância no período de 1º a 15 
de dezembro de 2021, das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 16h30, 
quando será informado o 
valor da mensalidade de 
2022, definido na reunião do 
Conselho Deliberativo de 
novembro de 2021.

6. No ato da matrícula será 
assinado instrumento de 
compromisso pelo respon-
sável do aluno com emissão 
de protocolo.

CRITÉRIOS DE PRIORIDADE 
PARA AS MATRÍCULAS  
DE 2022

1. Criança associada e irmão 
de aluno já matriculado;

2. Criança associada, aluno novo;
3. Criança não associada, filho 

de associado e irmão de aluno 
já matriculado;

4. Criança não associada, filho 
de associado e aluno novo;

5. Criança não associada, neto 
de associado e irmão de aluno 
já matriculado;

6. Criança não associada, neto 
de associado e aluno novo.

Todos os novos alunos, incluindo 
irmãos de crianças já matricu-
ladas, devem realizar pré-inscrição 
de 8/9 a 28/9/2021 no Portal de 
Serviços do ECP. O preenchimento 
das vagas se dará conforme a dis-
ponibilidade de vagas por classe 
e de acordo com os critérios de 
prioridade acima estabelecidos.

Caso o número de candidatos 
(crianças associadas, dentro de um 
mesmo critério de prioridade) seja 
maior do que de vagas por classe, 
a preferência para contemplação 
das vagas disponíveis e formação 
da lista de espera se dará con-
forme a ordem crescente da data 
de associação (a mais antiga preva-
lece sobre a mais nova).

No caso de crianças não 
associadas, haverá sorteio para 
contemplação das vagas disponí-
veis e formação da lista de espera.

PRÉ-INSCRIÇÃO
de 8/9/2021 a 28/9/2021

SORTEIO DE VAGAS
7/10/2021, às 10h, com transmissão ao vivo pelo Zoom

RESERVA DE VAGAS PARA CRIANÇAS CONTEMPLADAS
13/10/2021 a 22/10/2021

EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA
de 1º/12/2021 a 15/12/2021

apreciada pelo Conselho 
Deliberativo na reunião de 
novembro de 2021, podendo 
haver variação. No momento 
da efetivação da matrícula o 
valor aprovado será informado.

26. As pré-inscrições estarão 
automaticamente vinculadas 
à idade da criança, conforme 
os seguintes critérios:

CLASSES
INFANTIL 1: crianças que 
completam 2 anos em abril, maio 
e junho do ano letivo;
INFANTIL 2: crianças que 
completam 2 anos até 31/março 
do ano letivo;
INFANTIL 3: crianças que 
completam 3 anos até 31/março 
do ano letivo;
INFANTIL 4: crianças que 
completam 4 anos até 31/março 
do ano letivo;
INFANTIL 5: crianças que 
completam 5 anos até 31/março 
do ano letivo;
PERÍODO INTEGRAL: para classes 
de infantil 4 e 5.

PERÍODOS
27. O Jardim de Infância funciona 

nos seguintes horários:
Período da manhã: das 8h às 12h
Período da tarde: das 13h15 às 
17h15
Período integral: das 8h às 17h15

SORTEIOS  
E CONTEMPLAÇÕES

14. Participarão do sorteio os 
alunos pré-inscritos nas 
classes em que o número de 
candidatos for maior do que 
o número de vagas.

15. Será emitida relação dos 
pré-inscritos na condição de 
sorteio, em ordem alfabética, 
sendo-lhes atribuída uma 
numeração sequencial. A con-
templação se dará através 
do sorteio dessa numeração. 
Essa lista é disponibilizada no 
dia do sorteio.

16. No caso de gêmeos/trigêmeos/
etc., o sorteio de um dos irmãos 
garante a vaga do(s) outro(s), 
desde que não seja a última/
penúltima/etc. vaga e seguindo 
os critérios do item 13.

17. No caso de gêmeos/
trigêmeos/etc., as pré-inscri-
ções deverão ser realizadas 
no mesmo período.

18. Os sorteios serão tanto das 
vagas como de posição na lista 
de espera.

19. Os sorteios mencionados 
serão realizados em 7/10/2021, 
às 10h, com transmissão ao 
vivo pelo Zoom (o link será 
enviado por e-mail e divulgado 
na página do Jardim de 
Infância tia Lucy).

20. A contemplação é pessoal 
e intransferível.

21. A contemplação corres-
ponde à classe e ao período 
indicados na pré-inscrição, 
não sendo possível a utilização 
da vaga para outra classe 
ou período.

22. O associado poderá assistir ao 
sorteio via Zoom.

23. Fica registrado que a contem-
plação do pré-inscrito não 
está vinculada à presença do 
associado, ou seja, mesmo 
se o associado contemplado 
não estiver presente no ato 
do sorteio lhe será garantido 
o direito à vaga, obedecidos os 
procedimentos deste termo.

24. A relação dos sorteados será 
disponibilizada no Jardim de 
Infância Tia Lucy e no site 
do Clube.

25. Após a realização do sorteio, 
as pré-inscrições contem-
pladas deverão proceder à 
reserva de vaga no período 
de 13/10/2021 a 22/10/2021, 
na Secretaria do Jardim de 
Infância Tia Lucy, de segunda 
a sexta-feira, nos seguintes 
horários: das 8h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30. Nessa 
oportunidade será divulgado 
o valor proposto das mensali-
dades, constante na Previsão 
Orçamentária de 2022 a ser 

DATAS
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Confira os destaques da programação de filmes de setembro.

BIOGRAFIA, DOCUMENTÁRIO 
EUA/2020/1H40/14 ANOS
DIREÇÃO: HELENA COAN

 8 de setembro 
Quarta

 17h30 e 20h

Um documentário 
sobre Audrey 
Hepburn, estrela 
de Hollywood e 
ícone da moda e 
das causas humani-
tárias. Ganhou seu 
primeiro Oscar com 
apenas 24 anos e 
se tornou um dos 
maiores ícones 
culturais do mundo.

foto: DIVULGAÇÃo

Audrey
QUARTAS ESPECIAIS DOCUMENTÁRIO

 15 de setembro 
Quarta

 17h30 e 20h

ROMANCE, DRAMA
EUA/1942/1H42/14 ANOS
DIREÇÃO: MICHAEL CURTIZ
COM JULIUS J. EPSTEIN  
E HOWARD KOCH

Durante a Segunda Guerra 
Mundial, muitos fugitivos 
tentavam escapar dos nazistas 
por uma rota que passava pela 
cidade de Casablanca. O exilado 
americano Rick Blaine encontrou 
refúgio na cidade, dirigindo uma 
das principais casas noturnas 
da região.

ROMANCE CLÁSSICO

CASABLANCA

 24 de setembro 
Sexta

 17h30 e 20h

DRAMA/REINO UNIDO/2021 
1H49/14 ANOS
DIREÇÃO: BEN COOKSON
COM NOAH SCHNAPP, THOMAS 
KRETSCHMANN E ANGELICA 
HOUSTON

Jo, um jovem pastor, com a 
ajuda da viúva Horcada, ajuda 
a contrabandear crianças 
judias pela fronteira do sul da 
França, durante a Segunda 
Guerra Mundial.

COORDENAÇÃO: LUCIANO RAMOS,  
CRÍTICO DE CINEMA E DOUTOR EM CINEMA 
PELA UNICAMP.

CINECLUBE

O MENINO E A GUERRA

CINEART

 29 de setembro 
Quarta

 17h30 e 20h

DRAMA/EUA/2021/1H42/14 ANOS
DIREÇÃO: GENEVIEVE ANDERSON
COM JAMES SHANE DEAN, 
CRYSTAL HERNANDEZ, ANDY 
MARTINEZ JR.
 
Filmado durante 10 dias em um 
local de travessia ativa, trinta 
milhas ao norte da fronteira mexi-
cana com os Estados Unidos, o 
filme mostra a história de uma 
amizade incomum entre um imi-
grante sem documentos que se 
perdeu de seu grupo e um vete-
rano do exército americano que 
constrói seu próprio “muro” de 
lixo no deserto.

O MURO

→ CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA NO SITE

CINEMA



NOVOS 
CUR 
SOS  
CULTU 
RAIS 
 2021 

agenda42 43

  Terças e quintas, 16 às 17h 
(Infantil) 
Quartas e sextas, 10 às 11h 
(Infantil) 
Quartas e sextas, 18 às 19h 
(Adulto)

 Sala de Danças
 Valor: R$ 250 mensais

Um curso de dança com uma explosão 
de movimentos que estimulam 
coordenação motora, flexibilidade, 
musicalidade, socialização, desenvol-
vimento cultural e memorização.

  11 de setembro a 4 de dezembro, 
sábados (8 encontros)

 10 às 12h
 Sala de Conferências 2
★ Fabiana Saes
 Valor: R$ 952, em até três 

parcelas

Por que eu, como pai ou mãe, devo 
fazer o curso de mindfulness?
Estudos revelam que pais que utilizam 
mindfulness 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 rea-
tividade automática e negativa. Essa 
também é uma habilidade vital para 
lidar com o mundo pós-Covid.

  18 de setembro a 6 de novembro, 
sábados (8 encontros)

 13h30 às 15h30
 Sala de Conferências 2
★ Vera Lúcia Morais 

Valor: R$ 952, em até três 
parcelas

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

STREET DANCE

MINDFULNESS 
PARA PAIS

MINDFULNESS 
PARA QUALIDADE 
DE VIDA

  18 de setembro, sábado 
9 às 11h (Infantil)  
Tema: Cupcake 
12 às 14h (Adulto) 
Tema: Risotos

 Cozinha Master Chef 
Instituto Gourmet 
Valor: R$ 200

Um workshop com receitas saborosas, 
ensinadas por profissionais espe-
cialistas na área, promovendo 
entretenimento e degustação.

  Quintas, 16 às 18h
 Salão de Festas Infantil
★ Henrique Pessoa
 Valor: R$ 120 mensais

Um curso interativo que desenvolve 
a fala, a expressão corporal e a inter-
pretação do teatro.

TEATRO SÊNIOR

WORKSHOP  
DE CULINÁRIA

  Terças, 19h30 às 21h 
Quintas, 19h30 às 21h

 Sala B, atrás do Auditório do CCR
★ Versátil Idiomas
 Valor: R$ 450 mensais

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

CURSO  
DE ALEMÃO 
TURMAS DE INICIANTES

→ INSCRIÇÕES NA CENTRAL 
DE ATENDIMENTO OU PELO PORTAL 
DE SERVIÇOS.

Adulto, a partir de 18 anos
  Terça, 10 às 18h (1 hora de aula, 

escolha seu horário)
 Sala de Conferências 2
★ Ulisses Montoni
 Valor: R$ 400 mensais

Infantil, a partir de 7 anos
 Segunda, 10 às 16h (1 hora 

de aula, escolha seu horário)
 Sala de Conferências 2 
★ Gênesis Guimarães 
 Valor: R$ 400 mensais

Uma aula individual com exercícios 
e técnicas para aprimorar a percepção 
musical, respiração e consciência 
corporal, além de ampliar o reper-
tório sonoro.

CANTO E TÉCNICAS 
VOCAIS
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O Grupo de Escritores do ECP se reúne para leitura e análise 
dos seus contos baseados em temas predeterminados. Nesse 
encontro o tema será “Enclausurado”. 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

Ludo é um menino que 
cresce em uma pequena 
fazenda na Normandia 
sob os cuidados de seu 
tio, um fabricante de pipas. 
Em uma propriedade 
aristocrática perto dali, 
passava os verões a jovem 
polonesa Lila, por quem 
Ludo se apaixona. O livro 
acompanha a trajetória 
dessa dupla improvável em 
meio à eclosão da Segunda 
Guerra. Com personagens 
que apostam tudo para 
manter vivas as espe-
ranças, As pipas é o apelo 
poético de Romain Gary a 
toda forma de resistência.

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.

 25 de setembro 
Sábado 

 14h
 Plataforma: Zoom

★ As pipas, Romain Gary 
Todavia

 18 de setembro 
Sábado 

 14h
 Plataforma: Zoom

GRUPO DE 
ESCRITORES

CLUBE DE LEITURA

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

MÚSICA



Leitura e interpretação do texto teatral 
com Ednaldo Freire

Master

Class
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Para celebrar o início da primavera, 
o restaurante do CCR oferece aos asso-

ciados o saboroso bacalhau à moda 
tucano, com uma posta de lombo de 

bacalhau grelhado, acompanhado de 
arroz e um mix de vegetais salteados 

com alho frito laminado. 

Conheça as 
sugestões dos 
restaurantes  
O Ponto e CCR 

Um delicioso filé mignon 
regado ao molho de gorgonzola 
e acompanhado de mousseline 
de batata e salsa é o prato do 
mês no restaurante O Ponto.
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Mignon ao 
molho de 
gorgonzola 
e mousseline 
de batata  
e salsa

Onde encontrar
ccr

Onde encontrar
O Ponto

Bacalhau à 
moda tucano

Quando
Setembro

Quando
Setembro

Preço
R$ 74

Preço
R$ 85
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O núcleo de Teatro ECP recebe diversos profis-
sionais 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 especialização 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 inter-
pretação no Teatro Escola Célia Helena e Escola 
Superior de Artes Célia Helena.

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

foto: DIVULGAÇÃo

 11 de setembro 
Sábado 

 14 às 17h
 Salão de Festas

TEATRO
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PIP
Com o intuito de criar uma cultura de participação e 
inclusão de pessoas com deficiência na vida comunitária 
do Clube, o Projeto Inclusão Pinheiros (PIP) estimula 
o relacionamento dos diversos grupos e fomenta a 
autonomia de crianças, adolescentes e adultos por 
meio de atividades esportivas, recreativas e teatrais.

Atividade 
Esportiva

Jogos 
Teatrais

Sonho 
paralímpico

 11 de setembro 
Sábado

 10h30 às 12h
 Quadras Externas
★ Professor Abner Dorea

 25 de setembro 
Sábado

 10h30 às 12h
 Salão de Festas Infantil
★ Professora Cláudia Cunha

 21 de setembro 
Terça

 12h
 Plataformas de áudio

Utilizando o esporte para 
realizar a inclusão das 
pessoas com deficiência, 
a atividade apresenta 
conceitos de modalidades 
esportivas de forma lúdica 
e recreativa para todos 
os associados.

Inscrição de 1º a 10 de setembro, 
pelo e-mail pip@ecp.org.br

Gratuito | Vagas limitadas

Jogos lúdicos e perso-
nalizados proporcionam 
experiências únicas, com 
o objetivo de promover 
a comunicação, a perda 
da timidez e a interação 
entre os participantes, 
priorizando a vivência de 
crianças e jovens com e 
sem deficiência.

Inscrição de 13 a 24 
de setembro, pelo e-mail  
pip@ecp.org.br

Gratuito | Vagas limitadas

Clarissa Meyer entrevista 
esportista Petrucio Ferreira, 
que contará sua história 
como atleta paralímpico. 

PODCAST INCLUSÃO PINHEIROS
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ENCONTRO 
DE RITMOS

CHÁ  
DA TARDE

Caminhada Movimente-se Dança Sênior

 17 de setembro 
Sexta

 18 às 19h30
 Salão de Festas

 20 de setembro 
Segunda

 14 às 16h30
 Salão de Festas

 Quinta
 10h30 às 11h30
 Local de encontro:  

Relógio das Flores

 Terça
 10h30 às 11h30
 Salão de Festas e Salão  

de Festas Infantil

 Terça
 14h30 às 16h
 Salão de Festas Infantil
★ Com Professor Reinildo

Venha se divertir ao som de vários 
ritmos de dança.

Atividade gratuita e sujeita a lotação

Inscrições até 16 de setembro, pelo e-mail 
encontroderitmos@ecp.org.br

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

Veterano: R$ 20
Não veterano (acima de 60 anos): R$ 25
Vendas na Central de Atendimento ou pelo 
Portal de Serviços.

A atividade foi adaptada para exercí-
cios de alongamento e movimentos 
que podem ser realizados à distância. 
Assim continuamos a proporcionar 
equilíbrio e condicionamento durante 
a pandemia, sob orientação de 
um profissional.

Atividade gratuita.

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.

A dança junta movimentos 
simples com músicas folclóricas 
ritmadas. O pessoal da terceira idade 
pode praticar sentado ou de pé, de 
forma rápida ou lenta, usando acessó-
rios, em círculos. O mais importante 
é se divertir e trabalhar o corpo e 
a mente.

Valor: R$ 77

PROTOCOLO DE SEGURANÇA
• Demarcações medindo 2x2 m no piso 
do Salão de Festas para o devido distancia-
mento entre os participantes.
• Local arejado com ventilação natural, portas 
abertas e capacidade máxima de 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 distri-
buídos no local para higienização das mãos.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA
• Mesas de seis lugares, mantendo distancia-
mento social seguro.
• Distanciamento de 1,50 m entre as mesas.
• Uso obrigatório de máscara durante todo 
o evento, exceto durante a refeição.
• Serviço de alimentação realizado direta-
mente nas mesas.

VETERANOS
VEJA COMO FOI 
A PARTICIPAÇÃO 
PINHEIRENSE NOS 
JOGOS DE TÓQUIO E 
E A TRAJETÓRIA DO 
MEDALHISTA ALISON 
DOS SANTOS

O Esporte Clube Pinheiros 
foi representado na 
Olimpíada de Tóquio por 
28 atletas em cinco modali-
dades – Atletismo, Esgrima, 
Ginástica Artística, Judô e 
Natação –, e mais uma vez 
os pinheirenses fizeram 
história no maior evento 
esportivo do mundo. 

O destaque foi ALISON 
DOS SANTOS, que con-
quistou a medalha de bronze 
no Atletismo. Assim, o Clube 
se manteve como respon-
sável por 10% dos pódios 
olímpicos do Brasil até hoje 

– o País passou a contar com 
150 medalhas, das quais 13 
foram trazidas por atletas 
do Clube.

Essa é a quarta olim-
píada seguida na qual os 
esportistas do ECP voltam 
com medalhas no peito. Em 
Pequim (2008), Londres 
(2012) e Rio (2016), os pinhei-
renses também subiram 
a pódios. A conquista de 
Alison, inclusive, tem um 
gostinho especial, já que a 
última vez que houve pre-
miação para o Atletismo foi 
há 45 anos, quando João 
Carlos de Oliveira, o João do 
Pulo, ficou em terceiro lugar 
na prova do salto triplo, nos 
Jogos de Montreal, em 1976.

foto: WAGNER CARMo / CBAt O
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ACiMA foto: WAGNER CARMo/CBAt

AO lAdO foto: RoDoLfo VILELA/REDEDoEsPoRtE.GoV.BR
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2014

2017

2018

2019

2021

Tem início a 
história de Alison 
no Atletismo, 
treinando pelo 
Instituto Edson 
Luciano Ribeiro.

O atleta sobe ao 
lugar mais alto do 
pódio no Mundial 
Sub-18 de Nairóbi, 
no revezamento 
4x400 m misto.

Já treinando pelo 
ECP, o espor-
tista conquista 
o bronze no 
Mundial Sub-20 
de Tampere, 
nos 400 m 
com barreiras.

Alison fica em 
primeiro lugar no 
Pan-Americano 
de Lima e em 7º 
no Mundial de 
Doha, nos 400 m 
com barreiras.

O atleta pinhei-
rense conquista o 
bronze nos Jogos 
Olímpicos de 
Tóquio, nos 400 m 
com barreiras.

Li
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poO “menino de bronze”
Alison do Santos, o mais novo meda-
lhista olímpico pinheirense, chegou ao 
Clube no início de 2018, ainda como 
atleta juvenil, mas não demorou para se 
destacar e conseguir resultados expres-
sivos em competições importantes. 

Ao sair vitorioso do Pan-Americano 
de Lima, nos 400 m com barreiras, e 
ficar com a 7ª colocação no Mundial 
de Doha, em 2019, o atleta tornou-se 
uma promessa para os Jogos de 
Tóquio. O pinheirense cumpriu a pro-
messa e subiu ao pódio olímpico em 
terceiro lugar nos 400 m com bar-
reiras, com o tempo de 46s72, batendo 
também os recordes brasileiro e 
sul-americano.

Natural de São Joaquim da Barra, 
no interior de São Paulo, Piu, como é 
conhecido entre os amigos, foi apre-
sentado ao Atletismo por meio de um 
projeto social em sua cidade, que 
abriu as portas do mundo espor-
tivo, em 2015, quando tinha 15 
anos. Na época, Alison recebeu um 
ultimato dos pais: se naquele seu pri-
meiro ano praticando a modalidade 
não conseguisse nenhum resultado, 
teria que começar a trabalhar.

O resultado veio naquele ano e, a 
partir dali, vieram várias outras con-
quistas. Tanto que, ao ver a evolução 
do jovem atleta, sua técnica da época 
começou a procurar opções para que 
se desenvolvesse cada vez mais. 

Em 2017, quando conquistou uma 
medalha no Mundial Sub-18, no reve-
zamento 4x400 m misto, Alison e a 
treinadora procuraram o ECP para 
que o esportista começasse a fazer 
intercâmbios. No início, faziam tem-
poradas curtas de treino e voltavam 
para casa, mas, depois de um tempo, 
concluíram que o melhor para o jovem 
barreirista seria acertar de vez sua 
vinda para a capital para defender as 
cores azul e preta.

Na corrida da vida
O Atletismo abriu diversos caminhos 
para Alison dos Santos, que aprendeu 
desde cedo a superar as barreiras 
das pistas e da própria vida. A timidez 
foi um dos obstáculos que o atleta 
transpôs com a prática esportiva. 
Quem assistiu ao Piu fazendo 
dancinhas e dando entrevistas de 
forma descontraída após a conquista 
do bronze não imagina se tratar do 
mesmo garoto tímido de São Joaquim 
da Barra que passava a maior parte do 
tempo em seu quarto. 

Os excelentes resultados que teve 
com o esporte também possibilitaram 
que o atleta melhorasse sua condição 
financeira e ajudasse a família a mudar 
de vida. Estudar foi outra vantagem tra-
zida pelo Atletismo: Alison ganhou uma 
bolsa de estudos em uma universidade 
parceira do Clube para fazer o curso de 
Fisioterapia, aprimorando seus conhe-
cimentos e tendo que conciliar os 
treinos com as aulas. 

Como disse o próprio medalhista, 
a conquista do bronze nos Jogos de 
Tóquio não foi só dele, mas de todas 
as pessoas que de alguma forma 
tiveram participação em sua traje-
tória, em especial seu técnico, Felipe 
Siqueira. Ainda não dá para saber com 
exatidão quais serão os próximos 
passos, mas há pela frente pelo menos 
duas grandes competições: o Mundial 
dos EUA, em 2022, e os Jogos Pan-
Americanos de Santiago, em 2023, além 
da Diamond League (Liga Diamante). 

Alison dos Santos costuma dizer que 
o segredo do sucesso é não ter medo 
das barreiras: “Tem que vencer uma de 
cada vez. Comece a corrida pensando 
na primeira, depois que passar a pri-
meira pense na segunda. Não esteja no 
bloco de partida já pensando na décima, 
porque, se for assim, você já começou 
a corrida errado”. Talvez o fato de ter 
aprendido cedo a lidar com as barreiras 
o tenha ajudado a construir sua traje-
tória repleta de esforço e de vitórias.
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ginástica artística 
Arthur Nory  
Francisco Barreto Jr.  
fotos: RICARDo BUfoLIN/CBG 
 
esgrima 
Nathalie Moellhausen  
foto: MIRIAM JEskE/CoB 
 
judô 
Judocas do ECP que estiveram 
em Tóquio  
foto: CBJ 
 
natação 
foto: sAtIRo soDRé/CBDA

AO lAdO Darlan Romani e Érica Sena  
fotos: WAGNER CARMo/CBAt

ECP Olímpico Saiba como foi o desempenho dos atletas  
pinheirenses nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Atletismo
Darlan romani ficou a apenas uma 
colocação do pódio, conquistando 
o 4º lugar na prova do arremesso de 
peso, com a marca de 21,88 m. Quem 
também esteve a poucos metros da 
conquista foi a marchadora Érica 
Sena. Competindo na distância de 20 
km da marcha atlética, ela se manteve 
no pelotão da frente por quase todo o 
trajeto. Nos momentos finais da prova, 
porém, acabou sendo advertida pela 
terceira vez e foi punida, tendo que sair 
da prova por dois minutos, conforme 
prevê a regra, o que acabou lhe 
tirando a chance de medalha. Quando 
retornou ao percurso, outras atletas já 
haviam passado na frente e Érica ficou 
com a 11ª posição.

Ginástica Artística
A equipe brasileira de Ginástica  
Artística masculina contava com 
os pinheirenses arthur nory e 
FranciSco Barreto Jr. e, no início 
das disputas em Tóquio, brigou por 
uma vaga na final por equipes. O País 
encerrou a etapa de disputas com o 
7º lugar da série em que participou – 
posição que daria aos brasileiros uma 
vaga na final. Mas outros países ainda 
tinham que competir, na subdivisão 
3, para que os resultados fossem con-
tabilizados e as oito equipes finalistas 
fossem definidas. Os Estados Unidos 
e a Alemanha acabaram superando o 
Brasil, que ficou com a 9ª colocação, 
a apenas uma posição da classificação 
para as finais.

Esgrima
A esgrimista nathalie moellhauSen 
chegou a Tóquio sendo consi-
derada uma forte candidata à 
medalha. No primeiro confronto, 
porém, acabou encontrando uma 
velha adversária, a italiana Rossella 
Fiamingo, que inclusive foi a vice nos 
Jogos do Rio-2016. A disputa foi bem 
equilibrada, tanto que terminou com 
um empate de 9 a 9 no tempo normal. 
Só na prorrogação que a adversária 
acabou conseguindo um toque a mais, 
avançando para as oitavas de final e 
fazendo com que Nathalie se despe-
disse da competição.

Judô
Houve muitos judocas pinheirenses 
estreando em Jogos Olímpicos: 
GaBriela chiBana (48 kg), eric 
takaBakake (60 kg), lariSSa Pimenta 
(52 kg) e eDuarDo yuDi (81 kg). Eles 
acabaram pegando duras chaves na 
competição, encontrando pela frente 
medalhistas mundiais e olímpicos, 
atletas com as primeiras colocações no 
ranking mundial e, mesmo fazendo boas 

estreias e conseguindo resultados em 
suas primeiras lutas, os pinheirenses 
acabaram não avançando nas disputas.

A equipe de judocas também contou 
com dois veteranos, raFael Silva (+100 
kg), dono de dois bronzes olímpicos, 
e maria Suelen altheman (+78 kg). 
Rafael foi avançando nas lutas e acabou 
indo para a repescagem. Caso avan-
çasse, brigaria pelo bronze, mas acabou 
fazendo uma luta contra o campeão dos 
últimos Jogos Olímpicos, Teddy Riner, 
e não avançou. Já Maria Suelen vinha 
fazendo boas lutas, mas nas quartas de 
final acabou sofrendo uma lesão.

Natação
Entre os dez nadadores do Clube 
classificados para Tóquio, seis eram 
estreantes e pertencem à faixa etária 
de 21 a 24 anos. Em sua segunda 
olimpíada, aos 36 anos, FeliPe lima 
era um dos representantes mais expe-
rientes e foi um dos pinheirenses com 
o melhor desempenho, tendo chegado 
até a semifinal dos 100 m peito. O reve-
zamento 4x100 m que representou o 
Brasil também foi 100% de atletas do 
ECP,   contando com Breno correia, 
PeDro SPaJari, GaBriel SantoS e 
marcelo chieriGhini. Os atletas 
disputaram a final, mas acabaram não 
conseguindo medalha. Breno ainda fez 
parte do revezamento 4x200 m que 
chegou à final e, apesar de não ter con-
quistado medalha, o quarteto, que era 
todo formado por atletas jovens, teve 
uma boa atuação na prova.
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Inscreva-se na modalidade Equipe de Vôlei de Praia do ECP

LEVANTAMENTO 
DE PESO  
OLÍMPICO

As inscrições estão abertas para aulas de 
Levantamento de Peso Olímpico na turma 
Master Training. As aulas são direcionadas aos 
associados entre 18 e 80 anos, com treinamen-
to de força e fortalecimento muscular. O aluno 
aprenderá os fundamentos básicos do espor-
te, ganhando condicionamento f ísico, força e 
qualidade de vida.

PRATIQUE
Turma 1: 12 às 13h30
Turma 2: 18 às 19h30

VÔLEI  
DE PRAIA 

Confira no site do Clube os horários de treinos 
de uma das modalidades que mais cresce no 
ECP e faça parte dessa turma.
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FUTEBOL ADULTO

As atividades da seção foram retomadas em agosto, com cam-
peonatos internos. Na partida inaugural, houve disputa entre 
o Inter de Milão e o Fluminense, em jogo válido pela categoria 
Masters, que terminou empatado em 1 a 1. Os jogos estão 
sendo realizados dentro dos protocolos estabelecidos e com 
rígido controle do questionário de prontidão para atividade 
f ísica (PAR-Q).

Partida do Campeonato Super Masters

Inter de Milão 1 x 1 Fluminense

Luis Felipe Ferraz Sandoval Carvalho

Pedro Henrique Ferraz Sandoval Carvalho

Marcelo Mifano Pinto Manuela Filardi Louza Vieira

Gustavo Safadi Fernandes

TORNEIOS PAULISTAS – FPT  
INFANTOJUVENIL

Nese Open Infantojuvenil – Slice Tennis &  
Wellness Center – Alphaville (SP)
Gustavo Safadi Fernandes, campeão de simples, 
12M

Copa Yacht Club Paulista – Infantojuvenil 
Yacht Club Paulista (SP)
João Vitor Ferraz Sandoval Carvalho, vice de 
simples, 16M

Copa Play Tennis Infantojuvenil – Play Tennis 
Morumby (SP)
Gustavo Safadi Fernandes, vice de simples, 12M
Rodrigo Rocha Golombek, campeão de simples, 
12MP

TÊNIS 

TORNEIO INTERNACIONAL – ITF
ITF Ciudad de Medellín – Club Campestre 
Medellín – Colômbia
Luis Felipe Ferraz Sandoval Carvalho, campeão 
de simples, 18M

TORNEIOS NACIONAIS
Torneio G1 – Natal (RN)
Pedro Henrique Ferraz Sandoval Carvalho, cam-
peão de duplas e vice de simples, 12M

Circuito Brasiliense de Tênis 2021 – Brasília 
Country Clube – Brasília (DF)
Manuela Filardi Louza Vieira, campeã de duplas, 
14F
Marcelo Mifano Pinto, campeão de duplas, 18M
João Pedro Belem Chede, vice de duplas, 18M
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Gustavo Silva Santos

SQUASH

TORNEIO SUL-AMERICANO JUVENIL – SUB-23
O atleta Gustavo Silva Santos está entre os três melhores no 
ranking brasileiro Sub-23. Por isso, foi convocado pela CBS 
(Confederação Brasileira de Squash) para integrar a equipe 
brasileira no Torneio Sul-Americano Juvenil Sub-23, que foi 
realizado na Colômbia, na cidade de Villavicencio, de 10 a 15 de 
agosto de 2021.

FIBRA MAIS
COM MUITO

TUDO JUNTO&CONECTADO

OU VÁ ATÉ UMA LOJA CLAROCLARO.COM.BR | 0800-720-1234 | 

Na Claro, é tudo junto e conectado: internet com fibra, 
ultravelocidade e Wi-Fi que chega na casa toda, pra você trabalhar, 

ver desenhos, esportes, seriados e muito mais. 
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TEKNISA SERVICE LTDA. EPP – CNPJ 
14.288.794/0003-07 – Aditivo nº 2 – Locação de 10 
usuários adicionais dos softwares Agent2b e Forsale 
para a matriz, além da instalação do “Módulo de 
Estoque” para 12 unidades no sistema do ECP junto à 
área de Tecnologia – incluindo 1.241 horas estimadas 
de treinamento e 418 horas estimadas para coorde-
nação do treinamento a ser aplicada pela Teknisa 
aos funcionários do ECP – valor total do contrato: 
R$ 217.041,00 em 6 parcelas de R$ 36.173,50; valor 
complementar: parcela única de R$ 14.695,67 pela 
customização (integração) entre ERP Delsoft do ECP 
e o sistema de caixa da Teknisa - 07/04/2021 até 
31/12/2022.

SOFTKEY SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ 
03.047.323/0001-29 – Aditivo nº 3 – Serviços téc-
nicos profissionais através do sistema informatizado 
de licitação em sua modalidade “Pregão Eletrônico” 
– SNE Licitações – vinculado à página eletrônica do 
ECP, bem como ao sistema SNE Cotações – valor 
total do contrato: R$ 171.456,00 em 12 parcelas men-
sais de R$ 14.288,00 – 31/03/2021 até 31/03/2022.

ESCUDERO & ZIEBARTH SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
– CNPJ 23.494.609/0001-60 – Emissão de Alvará de 
Aprovação e Execução de Obra (“Habite-se”) – valor 
total do contrato: R$ 58.000,00 a serem pagos pela 
contratante da seguinte forma: (i) R$ 17.400,00, 
correspondentes a 30% dos honorários, no início 
dos trabalhos; (ii) R$ 11.600,00, correspondentes a 
20% dos honorários, no atendimento do próximo 
“Comunique-se” ou reconsideração de despacho; 
(iii) R$ 23.200,00, correspondentes a 40% dos 
honorários, na emissão do Alvará da Obra; (iv) R$ 
5.800,00, correspondentes a 10% dos honorários, na 
emissão do “Habite-se” – 01/06/2021 até a obtenção 
do alvará, a ser expedido pela Prefeitura.

WILDVET CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI – CNPJ – 
18.393.949/0001-64 – Aditivo nº 3 – Serviços de 
medicina veterinária para manutenção da fauna 
existente na sede do ECP – valor total do contrato: 
R$ 54.720,00 em 18 parcelas de R$ 3.040,00 – 
31/01/2021 até 31/01/2022.

FLEXIGRASS CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS LTDA. – 
CNPJ 13.505.197/0001-62 – Serviços de empreitada 
global com fornecimento de material, máquinas, 
equipamentos e mão de obra especializada, para 
realizar o complemento da grama sintética do 
“Campo de Futebol A” – valor total do contrato: R$ 
45.573,22 – 07/08/2020 até 22/08/2020.

PENHA MÁQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA. 
EPP – CNPJ 66.715.293/0001-00 – Aditivo nº 4 – 
Prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em todos os equipamentos de limpeza e 
jardinagem – valor total do contrato: R$ 45.000,00 
em 10 parcelas de R$ 4.500,00 – 11/05/2021 até 
31/03/2022.

LUÍS GUSTAVO CASTRO – ME – CNPJ 
33.579.815/0001-26 – Aditivo nº 3 – Ministração de 
aulas de Squash, para associados de 7 a 14 anos, 
nos seguintes dias e horários: (i) Turma 1: 7 a 10 
anos – horários: segunda, quarta e sexta-feira, das 
15h às 16h e terça e quinta-feira das 10h às 11h00; (ii) 
Turma 2: 11 a 14 anos – horários: segunda, quarta e 
sexta-feira, das 16h às 17h e terça e quinta-feira, das 
11h às 12h – valor total do contrato: R$ 44.000,00 
em 11 parcelas de R$ 4.000,00 – 30/12/2020 até 
30/11/2021.

POWER TECH REPARAÇÃO COMPANY FITNESS 
LTDA. – CNPJ 07.118.408/0001-01 – Aditivo nº 1 
– Manutenção preventiva e corretiva dos equipa-
mentos esportivos de musculação da seção do 
CIAA – valor total do contrato: R$ 23.659,20 em 24 
parcelas de R$ 985,80 – 14/06/2021 até 31/07/2022.

DDR TECHNOLOGIES CONSULTORIA E SERVIÇOS DA 
INFORMAÇÃO LTDA. – CNPJ 07.926.136/0001 –76 – 
Aditivo nº 1 – Ampliação da licença da plataforma 
Omnichannel, com as seguintes funcionalidades 
adicionais: (i) Menu de agendamento e inclusão de 
agendas da Sauna; (ii) Menu de controle de agendas 
e relatórios; (iii) Menu com a lista de reservas; (iv) 
Envio de notificações com confirmação de agendas – 
valor total do contrato: R$ 19.518,18 pela renovação 
das licenças para o ano de 2021 e R$ 11.250,00 para 
cobrir despesas de instalação da ampliação do 
sistema (Setup) – 01/06/2021 até 01/03/2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA 
DE BENEFICÊNCIA SANTA CRUZ – CNPJ 
60.552.098/0001-11 – Aditivo nº 1 – Serviços especia-
lizados de diagnósticos e imagens, com a emissão 
do correspondente resultado, bem como atendi-
mentos e procedimentos médicos para atletas do 
ECP – valor conforme procedimento realizado, sendo 
o valor máximo da tabela R$ 18.200,00 – 19/12/2020 
até 31/12/2021.

MR EDUCAÇÃO TECNOLOGIA LTDA. – CNPJ 
26.697.016/0001-99 – Realização de 3 oficinas de 
programação de games, durante o evento deno-
minado “Circuito Criativo de Desenvolvimento de 
Games”, no Salão de Festas Infantil – valor total do 
contrato: parcela única de R$ 8.900,00 – 23/06/2021 
até 31/07/2021.

MÁRCIO TORRES FRANCISCO 33836849895 – CPF 
338.368.498-95 – Serviços de monitoria para asso-
ciados praticantes da modalidade Skate, das 10h às 
14h30, aos sábados e domingos, na Pista de Skate – 
valor total do contrato: R$ 4.977,00 em 7 parcelas de 
R$ 711,00 – 27/05/2021 até 31/12/2021.

MÁRCIO BATISTA VIDAL ELETRÔNICOS – CNPJ 
16.926.641/0001-01 – Fornecimento e instalação 
de aquecedor a gás para a água na cozinha do 
Restaurante Germania – valor total do contrato: 
parcela única de R$ 4.750,00 – 09/06/2021 até 
18/06/2021.

SOANEST SERVIÇOS MÉDICOS S/S – CNPJ 
25.331.663/0001-10 – Aditivo nº 2 – Serviços de 
Medicina Esportiva através de profissionais creden-
ciados e habilitados para o atendimento de atletas 
de alto rendimento, bem como de associados – valor 
total do contrato: R$ 4.000,00 pelo atendimento 
aos atletas de alto rendimento e R$ 100,00 por hora 
trabalhada pelo atendimento aos associados – 
04/06/2021 até 31/03/2022.

ADALTO MARQUES MADURO – CPF 378.035.578.72 
– Elaboração de relatório de inspeção dos equipa-
mentos do Parquinho, Brinquedoteca e Escolinha 
– valor total do contrato: parcela única de R$ 
3.400,00 – 27/05/2021 até 31/05/2021.

MÁRCIO J. V. SACONI – ME – CNPJ 
31.076.859/0001-08 – Manutenção trimestral pre-
ventiva mecânica e eletrônica do relógio de 4 faces 
do trampolim das piscinas externas – valor total do 
contrato: R$ 3.088,44 em 12 parcelas de R$ 257,37 – 
01/07/2021 até 01/07/2023.

BUZUM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO 
LTDA. ME – CNPJ 13.632.527/0001-80 – Aditivo nº 2 
– Apresentação do espetáculo denominado “Buzum 
– Curumim”, a ser realizado no Salão de Festas 
Infantil – valor total do contrato: parcela única de R$ 
2.750,00 – 08/07/2021 até 17/07/2021.

FLÁVIO LEMBO 01398307823 – CNPJ 
32.331.247/0001-87 – Ministração de aulas de 
Introdução à Música Erudita – valor total do 
contrato: parcela única de R$ 1.800,00, podendo 
aumentar de acordo com a quantidade de alunos 
inscritos (R$ 300,00 por aluno) – 04/08/2021 até 
05/10/2021.

PAPERGRAF DIGITAL E EDITORA EIRELI – CNPJ 
17.196.789/0001-09 – Aditivo nº 2 – Fornecimento 
de material gráfico no sistema de impressão digital, 
mediante encaminhamento dos layouts, solicitados 
pelo ECP – valor conforme produtos tabelados, 
tendo como valor máximo R$ 1.800,00 – 01/06/2021 
até 31/03/2023.

TELEFÔNICA BRASIL S.A / VIVO S.A – CNPJ 
02.558.157/001-62 – Contratação de empresa espe-
cializada para o fornecimento de telefonia móvel e 
fixa com programação de portabilidade, autorização 
da Anatel e cobertura em todo o Brasil – valor total 
do contrato: 12 parcelas de R$ 1.399,00 – 01/11/2020 
até 31/10/2021.

ECOLAB QUÍMICA LTDA. – CNPJ 00.536.772/0001-42 
– Fornecimento de produtos químicos para 
higienização e sanitização do ECP – valor conforme 
produtos tabelados, tendo como valor máximo R$ 
1.200,00 – 24/05/2021 até 25/03/2022.

VEMCO GROUP BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ 21.469.187/0001-47 – 
Aditivo nº 2 – Prestação de serviços de concessão 
da licença de uso do sistema e assinatura de equi-
pamentos (hardware) necessários para contagem 
de público do Centro Pró-Memória – valor total 
do contrato: R$ 816,00 anuais – 04/06/2021 até 
30/04/2024.

HARMONIA EVENTOS MUSICAIS LTDA. – CNPJ 
61.866.059/0001-51 – Contratação de empresa espe-
cializada para apresentação da pianista Beth Ripolli, 
todas as quartas-feiras entre os dias 19 de junho e 
21 de agosto – valor total do contrato: R$ 400,00 por 
apresentação – 28/06/2021 até 21/08/2021.

WILLIAN BRENO BERNABÉ DOS SANTOS 
09845717446 – CNPJ 36.204.177/0001-57 
– Prestação de serviços gráficos para fins de forneci-
mento de materiais, tais como banners, placas MDF 
e placas de PVC – valor conforme produtos tabe-
lados, tendo como máximo R$ 229,52 – 11/06/2021 
até 11/06/2023.

EGL EVENTOS – EIRELI – CNPJ 35.610.645/001-20 
– Aditivo nº 2 – Fornecimento de mão de obra 
especializada de garçons e ajudantes de cozinha 
para eventos esporádicos realizados nas depen-
dências do ECP – valor total do contrato: R$ 145,00 
por garçom, considerando um período de 8h em 
atividade e R$ 145,00 por ajudante de cozinha, 
considerando um período de 8h em atividade – 
11/06/2021 até 31/08/2022.

SPORTS MEDICINE BRASIL LTDA. – CNPJ 
14.747.632/0001-28 – Aditivo nº 1 – Serviços médicos 
especializados em medicina esportiva para atletas 
do ECP – valor total do contrato: (i) R$ 125,00 por 
hora comprovadamente trabalhada; (ii) R$ 700,00 
por dia em casos de serviços externos – 08/03/2021 
até 31/03/2022.

SIGA ASSISTÊNCIA EMPRESARIAL LTDA. – ME – 
CNPJ 10.275.034/0001-42 – Aditivo nº 2 –Serviços de 
couriers, com profissionais treinados, habilitados e 
uniformizados – valor total do contrato: (i) Motoboy 
esporádico: R$ 15,00 por ponto – mínimo de 2 
pontos – retiradas e entregas na região da capital; 
(ii) Para entrega e retirada com veículos utilitários 
no Município de São Paulo: R$ 46,00 por ponto – 
mínimo de 2 pontos; (iii) Motoboy fixo integral das 
8h às 17h, segunda a sexta-feira: R$ 3.117,87 por 
mês – retiradas e entregas na região da capital; (iv) 
Motoboy fixo meio período, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h – R$ 1.900,00 por mês; (v) Motoboy 
de segunda, quarta e sexta-feira, das 8h às 17h – 
1.660,00 por mês – 14/06/2021 até 31/07/2021.

AVALIARTE 

Compramos pintura brasileira,
objetos em prata e vidro europeu.
Entre em contato e faça uma 
avaliação gratuita.
Tel.: (11) 4249-5189
E-mail: avaliarte@avaliarte.com.br
Instagram: @avaliarte

VENDO LOTE – COND. DUAS MARIAS 

Excelente lote com 5.000 m²
Localização: Jaguariúna/Holambra
Ao lado do Hotel Fazenda Duas Marias
Tratar c/ Alberto Macedo Neto
Tel/WhatsApp: (11) 9.96538510
E-mail: amacedonetohotmail.com

ALUGA-SE APARTAMENTO JARDIM 
EUROPA
Próximo ao Clube Pinheiros
Rua Prof. Arthur Ramos
180 m² de área útil, amplo living de dois 
ambientes, lavabo, três dormitórios, 
uma suíte, terraço, 1 vaga, 
ar-condicionado, excelente estado 
de conservação.
Aluguel: 7.000,00
Tratar com o proprietário 
(somente particular)
WhatsApp (11) 98473-0274

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

EM FRENTE AO CLUBE PINHEIROS

Melhor vista Jd. Europa – 514 m²
4 suítes, 5 vagas, terraço 
Pronto para morar – único!
Consulte-nos – Ref.: 74070
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: (11) 98174-5675 WhatsApp
CRECI 75133

R PROF. ARTUR RAMOS/ILHAS GREGAS 
- 329 M² 

4 suítes, 4 vagas, pronto para morar
Piscina, academia, sauna e 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

COMPRO 

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

mailto:avaliarte@avaliarte.com.br
http://www.cheznousimoveis.com.br
mailto:contato@cheznousimoveis.com.br
http://www.cheznousimoveis.com.br
mailto:contato@cheznousimoveis.com.br
mailto:sandrabighetti@gmail.com


64 65

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS 
EXERCÍCIO 2021

SALDO INICIAL CONTÁBIL ENTRADAS SAÍDAS SALDO CONTÁBIL ATUAL 

FUNDO DE EMERGÊNCIA

 Meses anteriores  36.380  -   

 Mês  10.255  -   

 Acumulado  3.462.658  46.634  -    3.509.292 

FUNDO DE INVESTIMENTOS

 Disponibilidade  34.272.394  41.979.582 

 Adiant.fornec.  319.175  172.420 

 Tx transf/edital  7.675.575  7.761.952 

 Mês  2.851.203  (540.068)

 Acumulado  42.267.143  13.583.861  (5.937.051)  49.913.954 

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE
 Mês  47.859  (429.244)

 Acumulado  19.872.127  516.602  (2.850.154)  17.538.576 

FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO 

 Meses anteriores  3.570.443  -   

 Mês  83.333  -   

 Acumulado  8.100.000  3.653.777  -    11.753.777 

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

RECEITAS DESPESAS RESULTADO

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

DIRETORIAS  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

ADMINISTRATIVA  1.886.893  696.224  (1.190.669)  (10.050.545)  (9.847.232)  203.313  (8.163.652)  (9.151.008)  (987.356)

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  -    -    -    (4.251.647)  (3.451.652)  799.995  (4.251.647)  (3.451.652)  799.995 

COMUNICAÇÃO  72.338  27.248  (45.090)  (1.586.355)  (1.072.387)  513.968  (1.514.017)  (1.045.139)  468.878 

CONSELHOS  -    1.017  1.017  (1.009.216)  (700.133)  309.083  (1.009.216)  (699.116)  310.100 

CULTURAL  3.976.141  3.300.684  (675.457)  (4.809.055)  (4.182.946)  626.109  (832.914)  (882.262)  (49.348)

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO  1.139.531  808.426  (331.105)  (19.445.267)  (16.102.762)  3.342.505  (18.305.736)  (15.294.336)  3.011.400 

FINANCEIRA  322.572  429.901  107.329  (8.028.849)  (7.604.372)  424.477  (7.706.277)  (7.174.471)  531.806 

JURÍDICA  -    482.779  482.779  (3.919.047)  (4.014.893)  (95.846)  (3.919.047)  (3.532.114)  386.933 

MARKETING  63.280  73.820  10.540  (686.568)  (365.293)  321.275  (623.288)  (291.473)  331.815 

OPERAÇÕES  3.622.357  1.844.253  (1.778.104)  (22.502.883)  (20.228.956)  2.273.927  (18.880.526)  (18.384.703)  495.823 

PATRIMÔNIO  -    170  170  (9.760.861)  (8.835.383)  925.478  (9.760.861)  (8.835.213)  925.648 

PRESIDÊNCIA  87.448.040  85.275.626  (2.172.414)  (3.832.668)  (3.164.309)  668.359  83.615.372  82.111.317  (1.504.055)

RELAÇÕES ESPORTIVAS  8.421.589  5.545.936  (2.875.653)  (10.995.644)  (8.010.244)  2.985.400  (2.574.055)  (2.464.308)  109.747 

RELAÇÕES SOCIAIS  170.846  67.075  (103.771)  (876.867)  (564.531)  312.336  (706.021)  (497.456)  208.565 

SOCIAL  2.743.926  44.873  (2.699.053)  (4.597.991)  (1.220.515)  3.377.476  (1.854.065)  (1.175.643)  678.422 

SUPRIMENTOS  -    -    -    (2.316.009)  (1.964.383)  351.626  (2.316.009)  (1.964.383)  351.626 

RESTAURANTES  22.642.694  9.567.094  (13.075.600)  (25.955.399)  (14.659.503)  11.295.896  (3.312.705)  (5.092.409)  (1.779.704)

TOTAIS  132.510.207  108.165.126  (24.345.081)  (134.624.871)  (105.989.494)  28.635.377  (2.114.664)  2.175.631  4.290.295 

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2021

INFORME DO MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

 ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

CUSTEIO

Receitas  15.236.207  14.807.627  (428.580)  109.867.513  98.598.032  (11.269.481)

Despesas  (14.417.503)  (13.111.939)  1.305.564  (105.647.722)  (88.308.241)  17.339.481 

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

Resultado  735.371  1.612.355  876.984  3.719.791  9.789.790  6.069.999 

RESTAURANTES

Receitas  3.103.054  2.239.597  (863.457)  22.642.694  9.567.094  (13.075.600)

Despesas  (3.711.220)  (2.966.078)  745.142  (25.955.399)  (14.659.503)  11.295.896 

Resultado  (608.166)  (726.480)  (118.314)  (3.312.705)  (5.092.409)  (1.779.704)

RESULTADO OPERACIONAL 
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Receitas  18.339.261  17.047.224  (1.292.037)  132.510.207  108.165.126  (24.345.081)

Despesas  (18.212.056)  (16.161.350)  2.050.706  (132.103.121)  (103.467.744)  28.635.377 

Recuperação Déficit Operacional de 2019  (360.250)  (360.250)  -    (2.521.750)  (2.521.750)  -   

Resultado  (233.045)  525.624  758.669  (2.114.664)  2.175.631  4.290.295 

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 JULHO/2021

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2020 JULHO/2021 JULHO/2020 JUL./21 - JUL./20

1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE 65.531.862 94.990.164 69.605.116 25.385.048

2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA 57.761.025 67.776.290 58.894.156 8.882.134

2.1 - Fundo de Emergência 3.462.658 3.509.292 3.437.593 71.699

2.2 - Fundo Especial - Investimento 34.272.394 41.979.582 34.874.959 7.104.623

2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) 19.872.127 17.538.576 13.015.768 4.522.808

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados) 153.846 581.481 571.746  9.735 

2.5 - 13º Salário a Desembolsar 3.121.368 3.259.800  (138.432)

2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020 896.051  (896.051)

2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020 2.838.239  (2.838.239)

2.8 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021 1.045.991 1.045.991

3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2) 7.770.837 27.213.874 10.710.960 16.502.914

4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL 7.770.837 27.213.874 10.710.960 16.502.914

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa 7.749.098 11.753.777 8.100.000 3.653.777

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes 21.739 15.460.097 2.610.960 12.849.137

5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE 9.561.359 20.766.947 21.221.428  (454.481)

5.1 - Exercício Seguinte 9.561.359 152.003 19.152 132.851

5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes 20.614.944 21.202.276  (587.332)

6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)  (1.790.522) 6.446.927  (10.510.468) 16.957.395

7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES 509.593 4.697.382 736.403 3.960.979

(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 JULHO/2021 JULHO/2020 JUL./21 - JUL./20

8. Ativo Circulante 79.614.099 110.689.160 83.503.380 27.185.780

9. Passivo Circulante 53.564.630 69.070.491 63.138.829  (5.931.662)

10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9 1,49 1,60 1,32 0,28

11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9 26.049.469 41.618.669 20.364.551 21.254.118

(11) Valor de Recomposição do Capital de Giro Equivalente ao Índice de Liquidez Corrente = 1,0
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO JUL/21 JUL/20

CIRCULANTE 110.689.160 83.503.380

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA 94.990.164 69.605.116

* Caixa e Bancos 279.528 178.054

* Aplicações Financeiras - Outras 19.929.409 9.998.742

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência 3.509.292 3.437.593

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos 41.979.582 34.874.959

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro 11.753.777 8.100.000

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC 17.538.576 13.015.768

Realizável a Curto Prazo 15.698.996 13.898.264

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber 4.129.113 5.120.618

* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa  (1.770.825) -

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST) 7.761.952 3.576.751

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST) 172.420 1.449.323

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários 918.373 1.211.775

* Outras Contas a Receber 2.464.459 649.406

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes 1.411.295 1.390.556

* Despesas Antecipadas 612.209 499.835

NÃO CIRCULANTE 543.948.460 543.748.247

Realizável a Longo Prazo 2.689.182 5.485.952

* Depósitos Recursais / Judiciais 2.689.182 2.537.285

* Outras Contas a Receber - 2.948.667

imoBiliZaDo 541.259.278 538.262.295

* Imobilizado 541.259.278 538.262.295

TOTAL DO ATIVO 654.637.620 627.251.627

PASSIVO

CIRCULANTE 69.070.491 63.138.829

* Fornecedores 4.797.317 2.909.313

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões 14.642.777 17.467.057

* Provisões para Contingências Passivas 7.336.168 5.079.300

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais 3.407.225 2.874.217

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente 20.614.944 21.202.276

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte 152.003 19.152

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado 581.481 571.746

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) 17.538.576 13.015.768

NÃO CIRCULANTE 5.988.412 2.250.000

* Provisões para Contingências Passivas 5.988.412 2.250.000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 579.578.717 561.862.798

* Superávit no Exercício 11.430.552 408.841

* Patrimônio Social 568.148.165 561.453.957

TOTAL DO PASSIVO 654.637.620 627.251.627

DIRETOR DE ÁREA FINANCEIRA Antonio Augusto B. Carvalho 

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

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

MAIS INFORMAÇÃO NA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 

TEL.: 3598-9500

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

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

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

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

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

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

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