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O homem
mais rápido do
paratletismo
Petrucio Ferreira brilha
nos Jogos Paralímpicos
de Tóquio, conquista duas
medalhas e entra para
o hall de medalhistas
paralímpicos do ECP
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O passado nos traz as lições,
o presente nos mostra o futuro

Em um sentido mais amplo, a criança é um presente
que nos traz alegrias e ensinamentos e também nos
faz pensar sobre o futuro.
Partindo desta premissa, esta Diretoria colocou
em prática ações voltadas exclusivamente para os
pequenos associados, o futuro do ECP, tendo como
proposta integrar cada vez mais a criançada ao ambiente do Clube e a tudo o que ele tem a oferecer.
Para poder priorizar o atendimento às crianças,
foi criada este ano a Consultoria para Assuntos da
Criança, pensada exclusivamente para cuidar das
atividades infantis e estabelecer uma maior proximidade com os pais, trabalhando em conjunto as
demais diretorias.
Temos, hoje, 850 associados no CAD e 320 na
educação para pré-escola. No Complexo Infantil,
estamos com uma média de frequência mensal de
10.000 associados na Brinquedoteca e 17.000 no
Parquinho (família e criança de até 12 anos).
Na sala de amamentação, em um ambiente tranquilo e reservado, as mães podem amamentar seus
filhos e ainda contam com berços e caminhas para
o repouso das crianças. Esse espaço tem, hoje, uma
frequência mensal de 5.000 acessos.
No refeitório, que conta com geladeiras, microondas, mesas, cadeiras e cadeirões, temos também
uma frequência mensal de 15.000 associados.
Temos ainda o Salão Infantil, a Escolinha de Natação, o Jardim da Infância e vários eventos, inclusive aos finais de semana.

Diminuímos a fila para a prática de esportes, os
pais contam com a opção de período integral na
Escolinha e várias atividades contam hoje com inscrição direta pelo Portal de Serviços do ECP, sem a
necessidade de passar pela Secretaria. Isso significa maior agilidade e menos fila para as inscrições.
Pensar nas crianças e prepará-las para o futuro
é pensar no tempo ainda por vir e procurar oferecer as informações corretas para que possam
decidir o melhor futuro para si. Tanto pessoal
como profissional.
O que oferecemos é uma vida social com outras
crianças da mesma idade, através das práticas esportivas e fora do isolamento que as telas oferecem.
Ter à nossa volta uma criança feliz só nos traz
alegrias pelo caminho escolhido. Poder cooperar
com os pais na educação de uma criança é uma
missão que nos enche de prazer e orgulho.
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PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Reunião para debater
a isenção do IPTU

O Conselho Deliberativo, em sua reunião já designada para o dia 25 do corrente mês de outubro, irá
debater e discutir tema da maior relevância à nossa
grandiosa Instituição, concernente à proposta de
alteração do artigo 4º do Estatuto Social mediante
a inserção de parágrafos necessários, visando a
atender à recente Lei Municipal nº 17.557/21, de 26
de maio de 2021 que prevê, em seu artigo 39, que a
isenção do IPTU — benefício fiscal de natureza tributária — “abrange a área total dos imóveis construídos pertencentes ao patrimônio das agremiações
desportivas”.
Para tal fim e para que a indicada isenção, já,
agora, contemplada em lei, venha a ser concedida
para todo o imóvel no qual se localiza nosso amado
Clube, é mister que o Estatuto Social consagre que
sua utilização observe, preponderantemente, além
da prática de atividades essenciais contempladas
no artigo 4º§1º do Estatuto Social, aquelas acessórias integrativas dos objetivos fins da Entidade que,
há 122 anos, constitui-se paradigma sociodesportivo e cultural da Nação.
Com efeito, o artigo 4º, §1º de nossa Lei Interna
Maior, deste modo estabelece, verbis:
“Art. 4º - O Esporte Clube Pinheiros é uma associação para fins não econômicos constituída na
forma do art. 53 do Código Civil, com personalidade jurídica distinta da de seus associados, os
quais não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações contraídas pelo Clube.
§1º - O Clube tem por finalidade proporcionar
aos seus associados a prática da educação
f ísica e do esporte competitivo, recreativo e
de formação de base, olímpico e paraolímpico,
bem como realizar atividades de caráter social,
educacional, recreativo, cultural, cívico, de
saúde e de lazer. [...]”

Conseguintemente e à luz das disposições contidas na indicada Lei Municipal, faz-se necessário

que, ao art. 4º do Estatuto Social acima transcrito e
que traz os objetivos sociais da Instituição, fossem
acrescidos parágrafos e incisos que descrevessem
de maneira mais abrangente as relevantes atividades exercidas pelo Esporte Clube Pinheiros.
Nesse sentido, a proposta de alteração estatutária que será apreciada pelo Conselho Deliberativo pretende incluir no Estatuto Social que, além
de quadras poliesportivas, piscinas e campos de
esporte, passam a ser essenciais, para viabilizar
a prática esportiva, a manutenção de vestiários,
banheiros, depósitos de equipamentos, áreas técnicas, locais para a manutenção de equipamentos,
áreas técnico-administrativas para organização das
atividades desportivas e demais áreas de apoio necessárias ao desenvolvimento esportivo.
De igual modo, a proposta a ser discutida pretende dispor que as áreas esportivas do Clube
também são utilizadas como espaços educativos,
nas quais são promovidas aulas práticas de esportes destinadas a crianças, jovens, adultos e idosos,
ministradas por professores e profissionais devidamente capacitados, sendo indissociáveis as atividades esportivas das atividades educativas-desportivas promovidas pelo Esporte Clube Pinheiros.
Outrossim e considerada a natureza sociofamiliar de nossa esplendorosa Instituição, o Estatuto
Social, em sendo, como se espera, aprovada a alteração estatutária em questão, irá contemplar como
essenciais para viabilizar a convivência familiar,
social e cultural, os espaços e instalações destinados às relações e interações entre associados
e também estes com visitantes, tais como restaurantes, bares, áreas de lazer infantil, áreas de descompressão, auditório, sala de jogos e carteado etc.
Pretende-se, também, ter-se como indispensáveis para a consecução dos relevantes objetivos
sociais de nosso Clube as áreas destinadas às
atividades pedagógico-desportivas, voltadas ao

ensino teórico do esporte e à manutenção do caráter histórico-cultural do Clube, tais como salas
de leitura, biblioteca, museu, sala de troféu, salas
de vídeo e projeção, auditórios, sala de TV, sala de
informática etc.
Demais disso, a proposta ora informada pormenoriza a faculdade de nosso Clube vir a promover
festividades, torneios e eventos esportivos ou culturais, e disponibilizar espaços para seus associados ou terceiros realizarem tais eventos e celebrações, afigurando-se da maior importância garantir
que os respectivos espaços destinados a tais fins
estejam, também, sob o manto da isenção de IPTU,
por isso que já contemplados, como princípios fins,
vigentes em nosso Estatuto Social.
Importante também salientar que a proposta
prevê a promoção e o incentivo às atividades de
bem-estar e cuidados pessoais e que a realização
de tais relevantes objetivos compreende os espaços físicos e instalações do Clube destinados à preparação física e psíquica dos atletas e associados,
tais como salas de musculação e ginástica, centros
fisioterapêuticos e de reabilitação, ambulatórios,
sauna, centro de massagem, sala de pilates e yoga,
além de outros espaços destinados aos cuidados pessoais.
Consideradas as políticas de preservação ambiental, que, juntamente com a governança e com
a sociabilidade, são princípios essenciais e que
devem ser observados, rigorosamente, pelas instituições, a proposta, como sói acontecer, prevê
a possibilidade de o Clube dedicar espaços para a
interação dos atletas, associados e visitantes com
as áreas verdes do Clube, mantendo, para tanto,
espaços destinados a minizoológico e viveiros
de plantas, os quais se destinam aos cuidados e
preservação do meio ambiente, além de serem espaços destinados à educação ambiental, por isso
que essenciais para a consecução das finalidades

do Clube, possibilitando, assim, que sobre essas
áreas também seja concedida a isenção do imposto,
alinhando-se, deste modo, às políticas vigentes em
que é essencial a cultura de manutenção e defesa
da relevante questão e que a todos diz respeito,
como valor indisponível.
Finalmente, para o efetivo cumprimento de todas
as finalidades previstas, o Clube poderá providenciar facilidades edilícias, como estacionamento de
veículos, serviços de manobra e estacionamento
de veículos, espaços para caixas eletrônicos, salas
para diretoria do clube, salas de reunião e escritórios itinerantes — coworking —, lojas para venda
interna de materiais e equipamentos esportivos,
áreas de descanso para funcionários, instalações
edilícias voltadas aos funcionários e demais áreas
acessórias para a gestão e funcionamento do Clube.
Senhoras e Senhores Associados: esta é a proposta que, conjuntamente, a Mesa do Conselho
Deliberativo e a Diretoria submetem à apreciação
e deliberação do Conselho Deliberativo para, posteriormente, em sendo aprovada, levá-la à decisão
final em Assembleia Geral, acentuando, considerada sua importância e relevância que, sua aprovação, a par de consagrar a proteção fiscal-tributária à
totalidade da área física que compõe o quadrilátero
de nossa Gloriosa Instituição, oásis na Cidade de
São Paulo, patrimônio sociodesportivo e cultural da
Nação, trará, definitivamente à Instituição, o princípio que deve ser sempre observado e buscado,
qual seja o da segurança jurídica e patrimonial, princípios essenciais para que possamos prosseguir
na trajetória histórica que, ao longo de 122 anos,
temos empreendido para gáudio de todas e todos
que têm o privilégio de compor o quadro associativo desta Associação — Esporte Clube Pinheiros —,
nossa Alma Mater.

José Manssur

NESTA EDIÇÃO
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Maurício Manieri sobe ao palco do ECP
para celebrar os festejos do Clube
tocando sucessos da carreira.

O pinheirense Petrucio Ferreira
se sagrou bicampeão paralímpico
nos Jogos de Tóquio.
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Para comemorar o aniversário do ECP,
os pinheirenses contarão com diversos
eventos cujo tema será o esporte.

A revista on-line completa um ano
de sucesso com interatividade
e reportagens dinâmicas.

Criamos um roteiro para os associados
conhecerem os diversos tipos
de cafés disponíveis no Clube.

Saiba como as atividades
e eventos infantis estão retornando
com a flexibilização.

Ajude o GRAAC, hospital referência
no tratamento de crianças
e adolescentes com câncer.

Com o sistema de reúso
de água, o Clube amplia suas
ações sustentáveis.
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No Dia Nacional do Livro, veja 10 títulos
de autores brasileiros para desbravar
a literatura contemporânea do País.

O Parquinho Infantil vai se transformar
em um cenário de Halloween para
receber a festa de Dia das Bruxas.

Os pequenos pinheirenses
passaram a contar
com cardápios especiais no Clube.

Centro Pró-Memória fornece imagens
para a exposição “Rios DesCobertos
– De frente para o Pinheiros”.

Descubra qual será a leitura
do mês de outubro e o tema
do grupo de escritores.

A equipe pinheirense de
Basquete está se preparando
para disputar o NBB.

foto: divulgação

foto: comitê paralímpico brasileiro/cpb
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Em ano de conquista olímpica e paralímpica,
nada melhor que celebrar os 122 anos de história
do ECP homenageando o esporte e todo o
seu legado. Da criação do logo comemorativo,
que tem como inspiração os pictogramas
das principais modalidades esportivas
praticadas no ECP, até uma programação
especial, veja como o DNA pinheirense estará
contemplado nas comemorações de 2021.

Exposição
Perspectiva em Movimento
 Até 23 de outubro
 Em diversos pontos
 Durante o horário

de funcionamento

fotos: divulgação

Os pinheirenses encontrarão, distribuídas pelo
Clube, 12 imagens grandes, em 3D, coladas no
piso, teto ou parede, com efeito de ilusão de
ótica. A exposição proporcionará um passeio
divertido aos associados, brincando com a
mente com fotos instagramáveis e ambientes
incríveis para fotografar e filmar situações que
parecem impossíveis.
Quem quiser compartilhar essa experiência nas
redes sociais deve postar sua foto usando a hashtag
#pinheiros122.

Reportagens exclusivas, entrevistas inspiradoras e muito mais

especial

FESTEJOS
DE ANIVERSÁRIO
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ger
ma
nia
Livreto
comemorativo
122 anos
3d
 Até 9 de outubro

Ou até se esgotarem
as unidades
 11 às 17h
 Relógio das Flores

O Centro Pró-Memória Hans Nobiling presenteará
os associados com um livreto cheio de tesouros
guardados em seu acervo e óculos 3D, que possibilitam enxergar o efeito nas imagens.
Serão distribuídas 5 mil unidades da publicação com imagens estereoscópicas do Sport
Club Germania, fotografadas por um de seus primeiros presidentes, Max Engelhardt. Para retirar
seu presente gratuitamente bastar comparecer
na tenda próxima ao Relógio das Flores.

III Exposição de Carros
Antigos do ECP
 16 e 17 de outubro

Sábado e domingo
 10 às 17h
 Alameda Principal
e Faria Lima

A terceira edição do encontro que reúne os apaixonados por automóveis e história contará com
diversos expositores. Quem quiser se inscrever
para mostrar seu carro ou moto na exposição
pode acessar o link até 4 de outubro.

especial
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Corridinha
Kids
 16 de outubro

Sábado
 10h
 Pista de Atletismo

Uma das atividades mais esperadas pelos
pequenos pinheirenses, a Corridinha Kids, terá
baterias com diferentes distâncias, organizadas
por faixa etária e com obstáculos. Criado em 2015,
o evento incentiva as crianças a desenvolverem
o gosto pelas atividades físicas e terem um dia
de atleta.
Inscrições no Portal de Serviços até 10 de outubro.
200 vagas, para crianças de 3 a 12 anos

Musical infantil

Zoo Experience
 23 de outubro

O espetáculo musical Zoo Experience convida
o pinheirense a embarcar nos encantos das
savanas africanas, com uma experiência inesquecível de ver os animais da selva em cenas no
palco. Ao todo 15 atores, bailarinos e artistas
circenses dão vida a leões, elefantes, zebras,
girafas e outros bichos. O Zoo Experience é rico
em detalhes e conta com figurinos de grande
impacto visual.

Sábado
 16h
 Pista de Atletismo

Gratuito.
Sujeito a lotação.
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especial

ORQUESTRA POPULAR

Orquestra Camerarte
 22 de outubro

Sexta
 19h
 Pista de Atletismo

O concerto traz 14 músicos sob a regência do
maestro Rodrigo Hyppolito. A Camerarte é
uma orquestra diferenciada que combina instrumentos da música sinfônica e popular. Seu
repertório inclui de Chico Buarque, Tom Jobim,
Ari Barroso e Toquinho a Queen.
Gratuito.
Sujeito a lotação.
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Maurício Manieri

apresenta o show Classics
 23 de outubro

Sábado
 19h30
 Pista de Atletismo

Maurício Manieri apresentará no ECP o show
que deu origem ao DVD Classics. No repertório,
o cantor reproduz sucessos consagrados da
carreira, como “Minha menina”, “Bem querer” e
“Se quer saber”, além de clássicos do universo
pop e romântico nacional e internacional, como
“Easy”, “Como vai você” e “Angel”.
Gratuito.
Sujeito a lotação.

Os eventos ocorrerão ao ar livre, com estrutura dentro dos protocolos estabelecidos pelo governo.
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especial
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SUCESSO
ON-LINE
Site da Revista EC Pinheiros
completa um ano e aumenta
a interação com o associado

E

m mais de 20 anos de publicação, a revista do Clube conta com
282 edições, com reportagens sobre
a evolução da infraestrutura, divulgação de eventos culturais e sociais
e a cobertura das conquistas de
atletas pinheirenses.
Em 2020, o periódico ganhou um
novo capítulo: o conteúdo passou
a ser disponibilizado na internet,
em uma versão on-line da edição
impressa, com matérias que podem ser
acessadas a qualquer hora e de qualquer lugar.
As novidades tornaram a
experiência de leitura ainda mais interessante para o pinheirense, que conta
com recursos audiovisuais, como trailers dos filmes em cartaz no Auditório
do CCR, e com mais fotos nas matérias,
através do formato de carrossel.
As reportagens também ficaram
mais dinâmicas, com a possibilidade
de atualização das informações, e o
leitor passou a interagir mais com
o conteúdo, compartilhando seus
artigos preferidos nas redes sociais.
Os textos mais procurados, e que
bateram recordes de cliques, tratam
de gastronomia, com informações
sobre as lanchonetes e os restaurantes
pinheirenses, e da programação social
e cultural do mês. E, no mês em que
a revista on-line completou um ano,
os números mostraram o sucesso do
projeto: foram mais de 120.000 visualizações e o alcance de 96.575 pessoas.
Lançada todo dia 1º de cada mês,
conta com uma rede ampla de divulgação, com postagens na newsletter
do Clube às sextas, informando
os principais assuntos, e publicações ocasionais no Facebook e no
Instagram do ECP.

POR DENTRO
DA REVISTA
O projeto gráfico da versão on-line
foi criado a partir da identidade
visual da revista, para que a experiência de leitura no ambiente
virtual fosse semelhante à do
antigo impresso e à do PDF,
A prioridade foi garantir o
conforto da leitura e a responsividade, que é a capacidade do site
de se adaptar a diferentes telas,
como celular, tablet e computador. A ferramenta de busca, por
meio de palavras-chave, e o menu

Arquivo, com as edições anteriores,
também garantem uma navegação
ainda mais fácil para o associado.
O conteúdo também foi reformulado e passou a ser mais
diversificado, com matérias sobre
esporte, gastronomia, comportamento, bem-estar e notícias
sobre o Clube. Foi criada uma
nova seção intitulada Criança,
com reportagens sobre o universo infantil e dicas para os
pequenos pinheirenses.
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especial

A rota
do café
no ECP
Com diversas opções da
bebida, o Clube se tornou
um ótimo lugar para
apreciar um bom cafezinho

19

Café
de casa

O associado pode encontrar as seguintes versões nos pontos do ECP:

Consumido de manhã, à tarde e até mesmo à
noite, o café faz parte da história e do paladar
dos brasileiros. No Clube, onde a gastronomia
tem um espaço especial, a bebida ganhou
status de protagonista e pode ser degustada
em diversos pontos.
As opções vão dos tradicionalíssimos
expresso, coado e cappuccino até as versões
turbinadas com caramelo salgado, tônica
ginger e chocolate com menta. Sem contar o
espaço físico, que torna o ato de tomar um café
um ritual e uma nova experiência.
Pensando nisso, montamos um menu com as
principais características de um bom café e as
opções de cada ponto de venda. Leia acompanhado de uma boa xícara.

O tipo do grão
Expresso
Cappuccino
Macchiato
É
um
método
de
preparar
o
Consiste
em
1/3
de
café
A
diferença entre o cappucutilizado, a forma
café através da passagem
expresso, 1/3 de leite vapocino e o macchiato está na
de extração e
da água quente (não
rizado e 1/3 de espuma de
proporção do leite. Sobre
os ingredientes
fervente) sob alta pressão
leite vaporizado. A receita
o café adiciona-se apenas
pelo café moído. Um
original italiana não leva
um pouco da espuma do
adicionais são
expresso bem tirado tem
chocolate, mas no Brasil
leite vaporizado.
os fatores que
três partes principais:
o uso do produto em pó,
contribuem para
coração, corpo e espuma.
acompanhado ou não
Costuma
ser
mais
forte,
de
canela, é uma prática
que o café seja uma
consistente e concentrado
comum. Sua espuma deve
bebida tão versátil. do que o café coado.
ser densa e cremosa.
Nos restaurantes
pinheirenses, o grão
utilizado é 100%
Onde encontrar
ALAMEDA 		
expresso, cappuccino e macchiato
arábica, com uma
9 PINOS (BOLICHE) expresso, cappuccino e as opções da Nespresso
composição blend
PISCINA 		
expresso, cappuccino, macchiato e as opções da Nespresso
do cerrado mineiro
THE FITNESS
expresso, cappuccino, macchiato e as opções da Nespresso
BAR DO FUTEBOL
expresso, cappuccino e macchiato
e sul de Minas,
TUCUMÃ 		
expresso e cappuccino
que traz equilíbrio,
CCR 		
expresso, cappuccino e macchiato
cremosidade
GERMANIA
expresso e macchiato
PONTO 		
cappuccino e nespresso
e doçura.
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Café mais
que especial

Se você quer se aventurar
pelo universo de sabores
complexos e misturas do
café, no Clube você conta
com duas franquias.

especial
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The Coffee
De origem curitibana, o The Coffee tem como proposta
“oferecer café de qualidade e com rapidez” e é uma das
opções que fazem parte da Praça ECP. Seu principal insumo
é um grão de torra média (100% arábica) vindo do norte do
Paraná, que tem uma acidez média. Seu design é inspirado
nas cafeterias do Japão, que costumam ser extremamente compactas.
A tecnologia também é uma das marcas registradas do
espaço: os clientes fazem os pedidos através de um tablet
que fica instalado no balcão, pagando com cartão de crédito
ou débito. Outro diferencial que facilita a vida é o aplicativo
do The Coffee, que também é “autoatendimento” e totalmente intuitivo. No app, que deve ser instalado no celular, o
associado pode não só fazer seu pedido, mas também conferir a fila (o número de pedidos à sua frente) e quanto tempo
seu pedido vai demorar para ficar pronto.
As opções são variadas, indo desde o tradicional
expresso e outras bebidas quentes até as geladas com
misturas ousadas que levam café e outros ingredientes,
como tônica, gengibre e menta, por exemplo. Entre os mais
pedidos no local estão o Pure B&W e o Iced Vanilla, além do
Black Ginger, uma mistura do expresso com gelo, tônica e
gengibre, popular principalmente entre os frequentadores
do Tênis.
PURISTAS		
BEBIDA QUENTE

		
BEBIDA GELADA

		

Pure B&W, True White e Iced Latte
Flat Caramel, Vanilla Latte, Mad Mocha,
Urban Chocolat e Matcha Latte
Iced Vanilla, Salted Caramel, Back Ginger,
Matcha Iced Latte e Chocold Mint

Dulca
Confetteria & Caffè
TRADIÇÃO E NOVIDADE
Trata-se de uma “setentona” de origem italiana que faz
parte da história das famílias e bairros tradicionais de
São Paulo desde 1951. Passou a ser mais uma alternativa
para os pinheirenses há cerca de dois meses, com uma
food bike estacionada na Sede Social, próximo à nova
Praça Boulevard.
A princípio o local conta apenas com a opção de café
expresso, utilizando o grão 100% arábica de torra média produzido na região do cerrado mineiro e algumas guloseimas
para acompanhar, como é o caso do famoso sonho Dulca.
A novidade é que em breve a cafeteria vai consolidar sua
vinda para o ECP, contando com um novo espaço exclusivo,
onde ficava a antiga agência do Bradesco.
Fazendo jus à sua tradição, o projeto da nova cafeteria
contará com mobiliário mais puxado para o vintage e uma
loja com uma fachada bem clean, utilizando cores claras
no ambiente. A partir do momento em que o local for inaugurado, o público também contará com um cardápio mais
amplo de bebidas e comidas.
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Frescor na
literatura
brasileira
Torto arado
Para celebrar o Dia Nacional
do Livro, selecionamos
10 trabalhos de autores
brasileiros contemporâneos

O Dia Nacional do Livro é comemorado em
29 de outubro, data em que foi fundada
a Biblioteca Nacional do Brasil, em 1810.
Para homenagear a literatura brasileira,
listamos 10 produções de escritores contemporâneos de diversas partes do País e
de diversos gêneros para trazer um panorama da nova escrita nacional.
fotos: divulgação

Tendo como pano de fundo o sertão baiano,
o romance aborda as relações de trabalho
semiescravagistas, a discriminação social
e a questão da terra, compondo uma história
instigante que prende a atenção do leitor
do começo ao fim. A prosa melodiosa, épica
e lírica, que fala sobre vida e morte, combate
e redenção, consagrou o autor entre os mais
aclamados da literatura brasileira. O livro
venceu os prêmios Jabuti em 2020 e Leya em
2018 (em Portugal) e se tornou um clássico.

Itamar Vieira
Junior
Nascido em Salvador, em 1979,
o autor é geógrafo e doutor em
estudos étnicos e africanos pela
UFBA. Escreveu também Dias e
A oração do carrasco.

O avesso da pele

Relações raciais, violência e negritude são
os principais temas do romance do escritor
Jeferson Tenório. O leitor conhece a história de Pedro, jovem que perdeu o pai em
uma desastrosa abordagem policial e busca
resgatar a trajetória de sua família. A narrativa traz à tona um Brasil marcado pelo
racismo e mostra as falhas do sistema educacional, além de falar, é claro, sobre as
relações entre pais e filhos. Em O avesso da
pele, o autor se consolida como uma das
vozes mais potentes e corajosas da literatura
nacional contemporânea.

Jeferson
Tenório
Nasceu no Rio de Janeiro, em 1977,
mas vive em Porto Alegre, onde estuda
teoria literária. É autor de O beijo na
parede (2013), seu romance de estreia,
eleito o livro do ano pela Associação
Gaúcha de Escritores, e também de
Estrela sem Deus (2018).

Copo vazio

A autora Natalia Timerman aborda um tema
bastante recorrente na literatura universal:
o abandono. A protagonista do livro, Mirela,
padece do mesmo sofrimento de grandes
personagens como Emma Bovary e Anna
Kariênina, e precisa se reconstruir após o
término de um relacionamento. Os leitores
percebem que há algo de atemporal na história, que revela uma dor já vivida por todos
e, ao mesmo tempo, elementos contemporâneos, como as redes sociais.

Natalia
Timerman
Nascida em São Paulo, a autora é formada em psiquiatria pela Unifesp,
mestre em psicologia e doutoranda em
literatura pela USP. Publicou Desterros:
Histórias de um hospital-prisão (Elefante,
2017) e a coletânea de contos
Rachaduras (Quelônio, 2019).
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E foi assim que eu e a
escuridão ficamos amigas

Se deus me chamar não vou

Nesse livro, Mariana Salomão Carrara
conta a história de Maria Carmem, criança
de 11 anos que está escrevendo um livro
e conta suas experiências em casa e na
escola. O leitor conhece os sentimentos mais
profundos da protagonista: medos, angústias, sonhos e segredos. A voz de criança que
conduz a narrativa é muito acertada, já que
Se deus me chamar não vou não parece um
livro infantil. Com toques de humor e também
de melancolia, o livro rende boas risadas
e muitos aprendizados, trazendo questões
contemporâneas, como o poliamor.

Mariana
Salomão Carrara
Paulistana, defensora pública e nascida em 1986, a escritora tem mais três
livros publicados.

O rapper Emicida mostra mais uma vez seu
talento literário nesse livro infantil sobre
como lidar com o medo do desconhecido.
Em uma narrativa poética e ritmada, o autor
conta a história de uma menina que tem pavor
de escuridão e fica preocupada com o que
o escuro pode esconder. Até que a protagonista percebe que a escuridão também é uma
criança como ela, mas que tem medo da claridade. Assim, ambas descobrem que enfrentar
o que nos assusta é o caminho para nos transformarmos por dentro e por fora.

Emicida
Leandro Roque de Oliveira, conhecido
pelo nome artístico Emicida, nasceu
na zona norte de São Paulo. Rapper,
cantor, letrista e compositor brasileiro,
se lançou na literatura infantil.

Preocupações

O cotidiano é material para a poesia no
terceiro livro da escritora Ana Guadalupe,
com textos escritos entre 2013 e 2017.
Em Preocupações, a ida ao mercado, o preço
do aluguel e até o ônibus ganham atmosfera
poética, mostrando que a autora brasileira
tem um olhar único para transformar o aparentemente banal em versos. A inspiração
vem de seu próprio dia a dia, com uma mescla
de experiências com memórias e imagens que
encontra por aí. Em 84 páginas, os leitores
conhecem 45 poemas da escritora.

Ana
Guadalupe
Nascida em Londrina, Paraná, em 1985,
a poeta é formada em letras pela
Universidade Estadual de Maringá.
Hoje mora em São Paulo e trabalha
também como revisora e tradutora.

A palavra que resta

Nesse livro, o leitor acompanha a trajetória
de Raimundo, homem analfabeto que aos
71 anos aprende a ler e a escrever. Nascido
e criado na roça, não frequentou a escola para
poder ajudar o pai na lida. Quando deixou
a vida no sertão para trás, o protagonista só
levou a carta de seu grande amor, Cícero, que
agora finalmente poderá ler. O autor cearense
Stênio Gardel fala do passado de Raimundo
e da dor da ocultação de sua sexualidade,
mas também das pessoas que conheceu no
caminho, após fugir de casa. A narrativa sensível e magnética mantém o público envolvido
nas 160 páginas do romance.

Stênio
Gardel
O autor nasceu em Limoeiro do Norte,
interior do Ceará, em 1980, e é especialista em escrita literária. Esse livro
foi escrito durante os ateliês de narrativa ministrados pela escritora Socorro
Acioli em Fortaleza.
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Os tais caquinhos

O romance conta a história de uma família
formada pelo pai Lúcio e suas duas filhas adolescentes, Abigail e Berta. O trio vive em um
apartamento caótico, repleto de lixo, já que
Lúcio é um acumulador pouco afeito à vida
prática. Em meio a esse cenário, as jovens
crescem em meio às descobertas da adolescência com os conselhos incomuns do pai.
Nesse romance de formação trágico e comovente, a autora vai tecendo o retrato dessas
três pessoas que buscam conviver com seus
sonhos, manias e medos.

Natércia
Pontes
A autora nasceu em Fortaleza, em 1980,
e hoje mora em São Paulo. Tem outro
livro publicado, Copacabana Dreams
(2012), que chegou a ser finalista do
prêmio Jabuti.

Pequena coreografia do adeus
Em seu segundo romance, Aline Bei constrói um retrato sensível e brutal sobre família,
amor e abandono. O leitor conhece a história
de Júlia, filha de pais separados, que mora
com a mãe e assiste de perto a seu processo
de lidar com o abandono do marido. Sufocada
por uma atmosfera de brigas, a protagonista
busca encontrar sua individualidade, desvencilhando-se dos traumas familiares. Com um
estilo muito peculiar que a tornou uma grande
revelação da literatura brasileira, a autora
nos mostra como nossas relações moldam
quem somos.

Aline
Bei
Formada em letras pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo
e em artes cênicas pelo Teatro-Escola
Célia Helena, a escritora é vencedora
do prêmio São Paulo de Literatura com
seu primeiro livro, O peso do pássaro
morto (2017).

Redemoinho em dia quente

Conhecida na literatura de cordel, Jarid Arraes
se lança no gênero conto nessa coletânea de
histórias. As narrativas, que misturam realismo, fantasia e crítica social, têm como
protagonistas as mulheres da região do Cariri,
no Ceará. A escritora narra a vida das personagens com exatidão, originalidade e fluência,
o que a transformou em uma voz única na
literatura brasileira. Os contos têm motes interessantes, como a história da lavadeira que
tenta entender os desejos da filha, da mototáxi
que começa um novo trabalho e da senhora
católica que encontra uma sacola com pílulas,
entre outras.

Jarid
Arraes
Escritora, cordelista e poeta, a autora
nasceu em Juazeiro do Norte, na região
do Cariri. Hoje mora em São Paulo e
tem outros três livros publicados: Um
buraco com meu nome, As lendas de
Dandara e Heroínas negras brasileiras.

Cães

Quando o cão chamado Cafeína chega a
sua casa para fazer parte da família, uma
menina passa a refletir sobre o que nos diferencia e nos aproxima dos outros animais,
investigando a condição humana em uma
interessante viagem existencial. O romance
de estreia da escritora baiana Júlia Grilo, lançado em 2021, tem uma linguagem ao mesmo
tempo densa e fluida, com toques autobiográficos, e aborda, também, o processo de
amadurecimento da protagonista, da infância
à vida adulta. Com 89 páginas, o livro conta
com prefácio da cartunista Laerte e edição
da Penalux.

Júlia
Grilo
Romancista, ensaísta e cronista, a
autora nasceu em 2000, em Amélia
Rodrigues, no Recôncavo Baiano.
Atualmente mora em Salvador e cursa
psicologia na Universidade Federal da
Bahia (UFBA).
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MUSICAL

DIA DAS BRUXAS

Super
Fantástico

Halloween
no parquinho

 12 de outubro

 12 de outubro

 28 de outubro

Terça
 11h, 14h e 15h
 Salão de Festas Infantil

Terça
 12h
 Parquinho Infantil

Quinta
 18 às 21h
 Parquinho Infantil

Para aproveitar o Dia das Crianças de uma
maneira muito divertida, o ECP preparou uma
oficina criativa. Os pequenos pinheirenses produzirão um lindo boné para aproveitar essa data
especial em grande estilo.

Devido ao sucesso, o teatro do Clube fará uma
apresentação musical no Parquinho. Venha
dançar e recordar os sucessos apresentados na
peça “Super Fantástico”.

Com animação de recreadores, drinks temáticos
(sem álcool), cenografia de arrepiar e muitos
personagens das histórias e dos contos de fadas,
esse dia ficará na memória da criançada.
Venha com a sua fantasia e aproveite um dos
eventos mais aguardados do ano.

Oficina
Criativa

Atividade gratuita
Limite de 40 participantes por sessão

Evento gratuito

O universo infantil contado com diversão, aprendizado e imaginação

criança

DIA DAS
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PFzinho
PINHEIRENSE
Restaurantes e lanchonetes do Clube ganham cardápios especiais
para a criançada com opções de almoço completo e lanches rápidos

O pequeno pinheirense agora
conta com menu exclusivo para
fazer as refeições no ECP. Novos
cardápios com pratos kids foram
disponibilizados nos restaurantes
do CCR e Germania e nas lanchonetes do Futebol e 9 Pinos.
Criados pelo chef executivo
Marcio Teles Rodrigues, em parceria com nutricionistas e mães
pinheirenses, os menus têm
opções saudáveis para que os
pequenos se alimentem de forma
correta, sem abrir mão dos lanches que são campeões de
pedidos da criançada.
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HORA DO LANCHE
Os lanches também fazem parte
dos cardápios das lanchonetes
9 Pinos e do Futebol, onde os
associados encontram opções
como o mini-hambúrguer de
cheddar, de polpetone ou de
plant based nuggets, com batatas
fritas ou rústicas de acompanhamento. Na Lanchonete do Futebol,
há também a porção de 10 plant
based nuggets com fritas, com
molho tipo maionese ou de queijo.

CONFIRA OS CARDÁPIOS
NOS QR CODES.

FOTOS: Divulgação/ECP

Nos menus kids, há quatro opções
de massa, como o delicioso
espaguete com almôndegas e o
capeletti de carne, disponíveis
no restaurante Germania e na
Lanchonete 9 Pinos. Quem preferir
saborear pratos com proteínas
encontra quatro itens nos
cardápios dos restaurantes do
CCR e Germania e na Lanchonete
9 Pinos. Pratos como tiras de
frango e de carne bovina dão
direito a duas guarnições, como
arroz, feijão e legumes, entre
outras – são 14 opções no total.
Exclusivamente na 9 Pinos a
criançada encontra o hambúrguer
à pizzaiolo.
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Retorno
feliz e
seguro

Conheça a programação que o
ECP preparou para reintroduzir
atividades físicas e culturais
na rotina das crianças
Mais de um ano depois do início da pandemia,
momento em que adultos e crianças tiveram que
readaptar a rotina e praticar o isolamento social,
as restrições, aos poucos, começaram a diminuir
e o tão esperado retorno começa a se desenhar.
Passar muito tempo em casa, em um espaço
que muitas vezes não é o mais adequado para
praticar atividades, sejam aquelas ligadas à
parte física ou intelectual, foi um dos problemas
enfrentados durante o período de isolamento.
Para as crianças, manter-se em movimento
vai muito além de cuidar da saúde do corpo:
tem relação também com o desenvolvimento
de habilidades como interagir e conviver em
grupo, trabalhar a autoestima e saber lidar com
as diferenças e os sentimentos, entre tantas
outras coisas.
Durante o período em que ficou com as
atividades suspensas, o ECP readequou a
programação e as atividades para suprir as
necessidades dos pequenos. Um dos exemplos
foi a criação do canal de YouTube “CAD em Casa”,
com opções de vídeos com dicas de atividades a
serem desenvolvidas com as crianças.
Agora, atento ao momento de reabertura, o
Clube readequou os serviços, mantendo os cuidados necessários para a segurança de todos,
e as atividades voltaram a fazer parte da rotina
dos associados.
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Perdas e ganhos
Lidar com a pandemia no geral já
não foi uma tarefa fácil, mas, no
caso das crianças, as “perdas”
associadas à situação podem ter
sido inúmeras. “Nós sentimos a
influência que a pandemia causou
agora, no retorno das atividades
coletivas. As crianças menores, por
exemplo, perderam um pouco da
noção de espaço. No pega-pega, que
antes acontecia normalmente, agora
elas se batem, às vezes caem. Além
disso, elas não sabem mais dividir os
materiais. Nos jogos também tivemos
que retroceder, fazendo jogos menos
competitivos, porque elas começavam
a chorar quando perdiam. Estamos
tentando reformular tudo, para os
menores numa proporção maior e para
os mais velhos trabalhando mais para
que eles se reacostumem a jogar, a
participar, a saber que tem o outro”,
observou a supervisora do CAD, Ana
Célia Osso.
Quem também trabalha diretamente com as crianças mais novas
e percebeu como elas foram impactadas durante esse período foi a
coordenadora de ensino do Jardim de
Infância Tia Lucy, Regina Delduque.

“Penso que os mais impactados
foram os pais e familiares, mas isso
acabou se refletindo no comportamento das crianças. Observamos
muita alegria nelas nesse retorno, ao
reencontrar os amigos, mas por outro
lado ouviram falar muito em doença,
morte e um “vírus invisível”, o que
causou medo. Isso refletiu-se no comportamento de algumas crianças, que
ficaram mais sensíveis.”
Se for para destacarmos algo positivo, no entanto, o fato de as famílias
terem passado mais tempo juntas possibilitou que os pais participassem
de forma mais ativa das atividades
dos filhos, algo que era mais difícil na
rotina antiga.
“Quando entramos na pandemia,
pensamos que precisávamos fazer
alguma coisa para as crianças, e daí
veio a ideia do ‘CAD em Casa’. O legal
foi a possibilidade de interação, principalmente com os menores, que os pais
precisavam ajudar e isso não costuma
acontecer com frequência no dia a dia
do CAD”, explica Ana Célia.
Sobre o retorno, a supervisora do
CAD comenta que, no início, as mães
até ficaram com um pouco de receio

de deixar que as crianças retomassem
as atividades, mas, ao observarem
os protocolos adotados pelos professores das atividades e todos os
cuidados que estão tomando durante
as aulas, acabaram ficando mais
tranquilas. Afinal, os benefícios de
um retorno seguro, comparados ao
tempo perdido durante a pandemia,
são inúmeros.
“Acho que a convivência em grupo, o
saber ganhar e perder, o respeito com
o outro, o saber dividir, eles voltarem
a ter noção das coisas básicas, que na
pandemia eles não tiveram, é o mais
importante. E, mesmo que os pais
sejam ativos, isso não é uma coisa
que eles conseguem desenvolver na
casa deles, é bem difícil. As crianças
podiam até estar se mexendo, então
nós estávamos nos preocupando
muito mais com o mental do que com
o físico. Porque o físico você consegue correr atrás, principalmente
com as crianças, mas a cabeça foi o
que mais padeceu”, finaliza Ana Célia.

Tanto na parte esportiva quanto em
relação às atividades culturais, o
Clube tem diversas opções disponíveis para todas as idades.

Veja as atividades
esportivas para
os pequenos

Centro de Aprendizado
Desportivo – CAD
Para crianças de 3 a 10 anos
Além do CAD, o Clube conta com as escolinhas para as crianças de diversas as
idades em diferentes modalidades, que vão desde os esportes coletivos até
os individuais.

Musicalização da Criança
de 4 meses a 2 anos e 8 meses

Violão
a partir de 10 anos

Piano
a partir de 5 anos

Teclado
a partir de 5 anos

Jazz Dance
a partir de 7 anos

Sapateado
a partir de 7 anos

Street Dance
a partir de 7 anos

Ballet
a partir de 1 ano

Teatro
Infantil até os 12 anos
Infantojuvenil a partir de 12 anos
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Conheça as várias maneiras
de ajudar o GRAACC,
o hospital referência
no tratamento de crianças
e adolescentes com câncer

C

om a missão de garantir a crianças
e adolescentes com câncer o direito
de alcançar todas as chances de cura
com qualidade de vida, dentro do mais
avançado padrão científico, o GRAACC virou uma
verdadeira referência em oncologia pediátrica.
Criado em 1991, o GRAACC é um hospital especializado no tratamento de tumores infantis e
anualmente atende mais de 4.000 pacientes,
em sua maioria casos de alta complexidade.
Você também pode fazer parte desse trabalho
como doador ou voluntário, ou participando das
campanhas em prol das crianças e adolescentes.
Para saber mais acesse o link.

FAÇA PARTE DO MCDIA FELIZ
Uma das maiores campanhas em prol de crianças e adolescentes do País, o McDia Feliz será realizado no dia 23 de
outubro. Muito mais que uma empreitada de arrecadação,
é uma iniciativa que mobiliza os mais diferentes setores da
sociedade em torno de duas causas de grande importância:
saúde e educação.
O evento destina o valor com a venda do sanduíche Big Mac, isoladamente ou na McOferta nº1 (exceto impostos), para instituições sociais, como
o Hospital do GRAACC. A campanha é realizada no País desde 1988 e neste ano
beneficiará 67 projetos de 56 instituições que atuam na oncologia pediátrica
no Brasil.
Desde a primeira edição da campanha, mais de R$ 300 milhões já foram
arrecadados, transformando a vida de milhares de famílias que lutam
pelos seus filhos com câncer. Com o contexto da pandemia, O McDia
Feliz 2021 seguirá uma série de medidas que priorizam a saúde e a
segurança dos clientes, funcionários e parceiros da rede, guiadas pelo programa McProtegidos.

Os associados conectados com os fatos do Clube

MOMENTO ECP
DE SOLIDARIEDADE

panorama
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panorama

Ágora é
pra todos.

RIOS DESCOBERTOS

• Abertura de conta
gratuita

•+
opções
de investimentos

foto: DIVULGAÇÃO

Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir.

• Isenção na taxa
de corretagem

Centro Pró-Memória fornece imagens para exposição que apresenta a
importância do rio Pinheiros na formação da identidade do paulistano

A

Ciclovia Rio Pinheiros receberá até o dia 31 de
outubro a exposição “Rios DesCobertos – De frente
para o Pinheiros”. O trabalho faz parte da Virada
Sustentável 2021 e contou com a colaboração
especial do Centro Pró-Memória, que forneceu oito fotos
para o projeto.
Apresentada a céu aberto, a mostra faz recorte de
antigas fotografias do rio Pinheiros, feitas em suas margens
no início do século passado e exibidas próximos aos locais
onde foram tiradas originalmente.
As imagens retratam não apenas a vida no século passado, mas também o processo de desenvolvimento da
cidade de São Paulo e a relevância do rio para a formação da
identidade do paulistano.
Por estar na ciclovia, para visitar e conhecer mais é
preciso estar de bicicleta, já que pedestres não podem permanecer na área. Mas na Revista on-line você consegue ver
as imagens e que estão em exposição.

DATA até 31 de outubro
HORÁRIO 5h30 às 17h30
LOCAL Ciclovia Rio Pinheiros | Entre
o ponto de apoio da Vila Olímpia
e Jaguaré.
Entradas pelas estações Vila Olímpia,
Cidade Universitária e Passarela
Parque do Povo.
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TEMPO DE REAPROVEITAR
ECP faz o reúso da água para a jardinagem,
lavagem das alamedas e outras atividades
que não necessitam de água potável
Soluções sustentáveis fazem parte do dia a dia pinheirense,
e adotar medidas conscientes para o uso da água e para
diminuir os impactos no meio ambiente está entre as prioridades do Clube. Com base em estratégias para o reúso
desse recurso, os profissionais do ECP pesquisaram, planejaram e criaram a Estação de Tratamento de Água Cinza
(ETAC) em 2019.
A instalação realiza a despoluição das águas coletadas
dos chuveiros, torneiras dos vestiários e banheiros do
Centro Esportivo e garante a qualidade adequada para reúso
em diversas atividades. A ação traz benefícios econômicos,
ambientais e sociais – não só para o ECP, mas também para
cidade de São Paulo.
Para as ações recentemente implementadas (reúso no
CAO – sanitários), já foram poupados e disponibilizados
mais de oito mil litros de água para usos mais nobres.
Atualmente esse reúso possibilita economia e sustentabilidade em oito atividades distintas do Clube, e já existem
estudos para ampliar os diversos usos não potáveis.
Com o projeto da ETAC, mais de 1.200.000 litros estão
sendo “poupados” mensalmente, com uma economia de
mais de R$ 12.000,00 mensais.

AÇÕES JÁ EXECUTADAS COM
A ÁGUA DE REÚSO
• Jardins (regadio)
• Lavagem de alamedas, Quadras de
Areia, Campo de Futebol A, Campo
Society, lavagem de caixas de
gordura e caixas de esgoto.

AÇÕES RECENTES
IMPLEMENTADAS
Abastecimento de 100% dos vasos
sanitários e mictórios do CAO, totalizando quinze vasos e seis mictórios.

fotos: DIVULGAÇÃO
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Sexta
 18 às 19h30
 Salão de Festas

Atividade gratuita e sujeita a lotação
Inscrições até 14 de outubro, pelo
e-mail encontroderitmos@ecp.org.br

Venha se divertir ao som de vários ritmos de dança.
PROTOCOLO DE SEGURANÇA
• Demarcações medindo 2x2 m no piso do Salão de Festas para o devido distanciamento entre os participantes.
• Local arejado e com ventilação natural, com portas abertas e capacidade máxima
de 32 pessoas.
• Distanciamento social de 2 m entre os participantes.
• Uso obrigatório de máscara durante o evento (participantes e professores).
• Display de álcool em gel estarão distribuídos no local para higienização das mãos.

A TARD
D
Á
E
CH

 25 de outubro

Segunda
 14 às 16h30
 Carteado

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

Participe de uma tarde muito agradável na companhia de
amigos, com atividades especiais e muita diversão.
PROTOCOLO DE SEGURANÇA
• Mesas de quatro lugares, mantendo distanciamento social seguro.
• Distanciamento de 1,50 m entre as mesas.
• Uso de máscara durante o evento, exceto durante a refeição.
• Serviço de alimentação realizado diretamente nas mesas.
ilustração: polar.ltda

Caminhada

Movimente-se

Dança Sênior

 Quinta
 10h30 às 11h30
 Ponto de encontro:

 Terça
 10h30 às 11h30
 Salão de Festas e Salão

 Terça
 14h30 às 16h
 Salão de Festas Infantil

Relógio das Flores

de Festas Infantil

★ Com Professor Reinildo

Com o tema Não
envelhecemos, nos
tornamos vintage!,
a comemoração
ao Dia do Veterano
conta com
uma exposição
e um show
especial. Confira
a programação,
que foi montada
para valorizar o
reconhecimento,
a autoestima, a
motivação e as
memórias dos
associados.

EXPOSIÇÃO

Protagonismo
 1º a 13 de outubro
 Praça Boulevard – Sede

SHOW BEATLEMANIA

Banda
Beatles
Abbey Road
 2 de outubro

Sábado
 19h
 Auditório do CCR
Beatles Abbey Road não se
trata de um simples cover,
mas sim de um espetáculo cênico musical que
descreve com fidelidade
a trajetória da maior banda
de todos os tempos, The
Beatles. Seus integrantes
se destacam também pelo
fiel comportamento no
palco, com trejeitos, tiques
e manias dos garotos
de Liverpool.

Social
Os associados têm a orientação de um profissional para
uma caminhada moderada,
melhorando o condicionamento, a respiração e o
equilíbrio, além de aumentar a
socialização, sair da rotina e
fazer amigos.
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 acessórios, em círculos. O mais
importante é se divertir e
trabalhar o corpo e a mente.
Valor: R$ 77

O espaço receberá uma
exposição com fotos e
frases dos veteranos, para
homenagear os associados
acima de 60 anos e mostrar
seu protagonismo na
história do Clube.

Evento gratuito.
Exclusivo para Veteranos – limite
de dois ingressos por matrícula.
Ingressos na Central de
Atendimento ou no Portal
de Serviços.
foto: divulgação

Um guia com a programação cultural e social pinheirense

ENCONTRO
DE RITMOS

 15 de outubro

agenda
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MOMENTO
MUSICAL

CLUBE DE LEITURA
A VEGETARIANA,
DE HAN KANG
(EDITORA TODAVIA)

 2, 9 e 23 de outubro

Sábado
 16 de outubro

 16h
 Hall da Sede Social

COM BETTH RIPOLLI

ENSAIO
DA BANDA
DE JAZZ
 Segunda
 20h30
 Sala de Conferências 1

A pianista e compositora Betth Ripolli
se apresenta no novo espaço da
Sede Social, entretendo os pinheirenses com boa música nas tardes
de sábado. O temas dos shows
serão “Volta ao mundo”, “O melhor da
Bossa” e “Noite de choro”, e em cada
um a artista tocará composições de
músicos de vários países.

ENSAIO
DO CORAL

A vegetariana conta a história de uma
mulher comum que, pela simples
decisão de não comer mais carne,
transforma uma vida aparentemente
sem maiores atrativos em um pesadelo
perturbador e transgressivo. Narrado
por três vozes, o romance apresenta
o distanciamento progressivo da
condição humana de uma mulher que
decidiu deixar de ser aquilo que marido
e família a pressionaram a ser a vida
inteira. Esse romance de Han Kang
tem sido apontado como um dos livros
mais importantes da ficção contemporânea. Uma história sobre rebelião,
tabu, violência e erotismo escrita com
a clareza atordoante das melhores e
mais aterradoras fábulas.
COMPARTILHE SUA LEITURA E EXPERIÊNCIA
E AINDA CONHEÇA OUTROS PONTOS DE
VISTA SOBRE A OBRA.
Os associados interessados em participar da
atividade devem enviar um e-mail para
administracaocultural@ecp.org.br.
FOTO: DIVULGAÇÃO

 Quarta
 20h30
 Sala de Carteado e Sala

de Conferências (turma dividida)
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 outros instrumentos. Se você
tem boa leitura de partituras e acordes e
sabe improvisar, faça o teste para integrar
a banda de 2021.

Sábado
 14h
 Plataforma: Zoom

Com a regência da maestrina
Márcia Hentschel, os associados
soltam a voz no ECP.
Mais informações:
administracaocultural@ecp.org.br
FOTO: DIVULGAÇÃO

Grupo de
escritores

O Grupo de Escritores do ECP se reúne para leitura e análise
dos seus contos baseados em temas predeterminados. Nesse
encontro o tema será “Viva bem com a vida que você tem”.
Coloque para fora o escritor que há dentro de você e junte-se
ao grupo.

 23 de outubro

O associado interessado em participar da atividade deve enviar um e-mail
para administracaocultural@ecp.org.br.

Sábado
 14h
 Plataforma: Zoom

ilustração: polar.ltda
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M

ÊS

Salmão com creme
de espinafre e champignon

DO

• PR

Nada a
esconder

A

TO

ÊS

E o palhaço
o que é?

Conheça as sugestões do mês que estarão nos
cardápios dos restaurantes O Ponto e CCR

M

T E A T R O

DO

D E
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TO

N Ú C L E O

• PR
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 16 de outubro

Inscrição até 15 de outubro pelo e-mail
administracaocultural@ecp.org.br.
Vagas limitadas.






Onde encontrar
O Ponto
Quando
Outubro
Preço
R$ 55,25

4 a 7 e 11 a 14 de novembro
Quinta, sexta e sábado, 20h
Domingo, 19h
Auditório do CCR

O restaurante
O Ponto apresenta um
suculento lombo de
salmão com creme de
espinafre e cogumelos
frescos.

DIREÇÃO: LUIZ SORRENTINO
ELENCO: ASSOCIADOS DO ECP
Você participaria de um jogo com
outros casais amigos, no qual todos
colocam seus celulares sobre a mesa,
e, a partir daí, todas as chamadas
e mensagens que chegarem serão
abertas para o grupo todo ler e ouvir?
Depois de mais de 20 produções cinematográficas em diversos
países, esse sucesso de bilheteria
ganhará uma adaptação teatral no
Clube, intitulada Nada a esconder,
criada e encenada pelo Núcleo de
Teatro do ECP.
Com enredo bastante atual, a peça
incita uma reflexão sobre quem realmente somos, o jogo social que
fazemos e nosso relacionamento
com o celular, que virou nossa
“caixa preta”, contendo todo tipo de
segredos, dos mais inocentes aos
mais comprometedores.

Sujeito a lotação.
Não será necessário retirar ingresso.
FOTOs: DIVULGAÇÃO

Risoto
de camarão com
limão siciliano
Onde encontrar
ccr
Quando
Outubro
Preço
R$ 74
fotos: HENRIQUE PERON

O núcleo de Teatro ECP recebe diversos
profissionais especialistas para oferecer atividades gratuitas para os associados.
Nesse encontro, a atriz, palhaça, professora e diretora de teatro Soraya Saide
contará um pouco da sua experiência.
Formada pela Escola de Arte Dramática da
USP e pela PUC-SP, onde cursou jornalismo,
ela é fundadora do Palhaços Sem Juízo, projeto de intervenções artísticas em ambientes
do Poder Judiciário. A convite do Sanctvs
-TJSP, o projeto criou os vídeos da campanha
Não Se Cale! Contra a Violência à Criança
e Adolescente (2020 e 2021).
Soraya integrou o elenco dos Doutores da
Alegria por 26 anos, atuando como palhaça
nos hospitais e eventos, e é uma das criadoras da Escola de Palhaços da ONG, onde
foi coordenadora nacional de formação por
12 anos. Além disso, foi professora de interpretação no Teatro Escola Célia Helena por
cinco anos.
Escreveu o roteiro do primeiro espetáculo infantil dos Doutores da Alegria, Vamos
Brincar de Médico, ganhador dos prêmios APCA
e FENSA 2006 por transposição de trabalho
social para o palco. Participou da criação
de O Homem Que Fala, primeiro espetáculo
adulto dos Doutores da Alegria, com direção
de Celso Frateschi, no qual também atuou.

espetáculo

master class

Sábado
 14 às 17h
 Sala de Conferências 2
★ Com Soraya Saide

Para o mês de outubro,
o restaurante do CCR
oferece um delicioso
e refrescante risoto
de camarão com
limão siciliano.
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TEATRO SÊNIOR
 Quintas, 16 às 18h
 Salão de Festas Infantil

★ Professor Henrique Pessoa
Um curso interativo que desenvolve a
fala, a expressão corporal e a interpretação do teatro.
Inscrição na Central de Atendimento ou pelo
Portal de Serviços.
Valor: R$ 120 mensais
foto: Tamara Gak / Unsplash

fotos: divulgação/pexels

STREET DANCE
 Terças e quintas, 16 às 17h

(Infantil)
 Sala de Danças
★ Equipe Paula Castro
Um curso de dança com uma explosão
de movimentos que estimulam
coordenação motora, flexibilidade,
musicalidade, socialização, desenvolvimento cultural e memorização.
Inscrição na Central de Atendimento ou pelo
Portal de Serviços.
Valor: R$ 250 mensais

VI CURSO
DE
HISTÓRIA
DO JAZZ

 Início: 9 de novembro (4 aulas)

Terças 19h30 às 21h30
 Sala de Conferências 2
★ Musicólogo: Flávio Lembo
No fim do século XIX, em pequenos
bares e teatros da região portuária de
Nova Orleans (sul dos Estados Unidos),
de uma mistura de cantos africanos
e música popular europeia, nascia o
jazz: uma música ao mesmo tempo
vibrante e melancólica, transgressora
e dançante, protestante e romântica.
Valor: R$ 260 (taxa única)
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PROJETO INCLUSÃO
PINHEIROS
Festival ACESC de Teatro
 1º a 21 de novembro
 Diversos

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 interno dos diversos grupos, oferecendo independência e autonomia para crianças, adolescentes e adultos por meio de atividades
esportivas, recreativas e teatrais. Confira as atividades de outubro.

★ Inscrição: até 30 de setembro

Concurso e Mostra ACESC
de Fotografia

Concurso e Mostra ACESC
de Arquitetura em SketchBook

 16 a 18 de outubro (coquetel: 14/10)
 Clube Atlético Monte Líbano

 4 a 11 de novembro (coquetel: 4/11)
 Clube Esportivo Helvetia

★ Inscrição: até 15 de outubro

★ Inscrição: até 15 de outubro

Atividade
Esportiva PIP
 2 de outubro

Sábado
 10h30 às 12h
 Quadra de Peteca 1
★ Professor Abner Dorea
Empresa Vinicius Savioli
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.

The Voice ACESC

Mostra ACESC de Dança

 16 de outubro
 Esporte Clube Sírio

 7 de novembro
 Clube Hebraica SP

★ Inscrição: até 30 de setembro

★ Inscrição: até 15 de outubro

Inscrição até 1º de outubro, pelo e-mail
pip@ecp.org.br
Gratuito | Vagas limitadas

The Voice ACESC Júnior

Concurso e Mostra ACESC
de Artes Plásticas

Jogos Teatrais

 11 a 21 de novembro (coquetel: 11/11)
 Clube Paineiras do Morumby

Sábado
 10h30 às 12h
 Sala de Conferências 1
★ Professora Cláudia Cunha

 23 de outubro
 Clube Atlético Paulistano

★ Inscrição: até 15 de outubro

★ Inscrição: até 15 de outubro

Mostra ACESC de Dança Juvenil

Fim de Ano dos Corais ACESC

 31 de outubro
 Esporte Clube Pinheiros

 Em novembro
 Clube Homs

★ Inscrição: até 15 de outubro

★ Inscrição: até 15 de outubro

 16 de outubro

Jogos lúdicos e personalizados que
proporcionam experiências únicas,
com o objetivo de desenvolver a comunicação e estimular a perda da timidez
e a interação entre os participantes,
priorizando a vivência de crianças e
jovens com e sem deficiência.
Inscrição de 11 a 15 de outubro, pelo e-mail
pip@ecp.org.br
Gratuito | Vagas limitadas

ilustrações: polar.ltda

Maratona
Cultural
Acesc
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PODCAST INCLUSÃO PINHEIROS

Jogos no
voluntariado
 26 de outubro

Terça
 12h
 Plataformas de áudio
Clarissa Meyer entrevista Beila
Schapiro, diretora presidente da ONG
Friendship Circle, que falará sobre o
seu trabalho e a importância do voluntariado para a inclusão.

foto: ale cabral/comitê paralímpico brasileiro (cpb)

Os associados e atletas do Clube pelo mundo

Assim como aconteceu
na Olimpíada, em
agosto, o Atletismo foi
responsável por levar
mais um atleta do ECP
ao pódio em Tóquio

esporte
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ETRUCIO FERREIR
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ETRUCIO FERREIR
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O PARALÍMPICO
MAIS RÁPIDO
DO MUNDO

fotos: comitê paralímpico brasileiro (cpb)
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Natural de São José do Brejo do Cruz (PB), Petrucio Ferreira se
acidentou, aos dois anos, com uma máquina moedora de capim,
perdendo parte do braço esquerdo. O acidente, no entanto, nunca o
impediu de ter uma vida ativa e de ser uma criança e adolescente que
gostava de esportes.
Assim como boa parte dos jovens brasileiros, o medalista sonhava
com o Futebol e chegou a jogar com atletas “convencionais”. E foi
justamente durante uma partida, em uma competição realizada em
uma cidadezinha do interior nordestino, que um dos organizadores do
evento viu nele potencial para o Atletismo e o convidou para conhecer
a modalidade.
O convite acabou dando tão certo que Petrucio passou por uma
etapa regional de um campeonato e conseguiu uma vaga para o
nacional. Mesmo sem muito treino e ainda sem saber direito o que
estava fazendo, ganhou a competição. E foi assim que, em 2013, ele
entrou de vez para o paratletismo, e de lá para cá viu sua carreira se
tornar cada vez mais sólida – e seu título de homem mais rápido do
paratletismo se tornar realidade.
Em 2015 Petrucio foi a Toronto e tornou-se campeão pan-americano dos 100m e 200m. Já sua estreia em Paralimpíadas foi nos Jogos
do Rio, nos quais, aos 19 anos, foi campeão dos 100m com direito
a recorde e conquistou mais duas pratas, uma nos 400m e outra
no revezamento 4x100m T42-47. E mesmo com uma carreira relativamente nova no paratletismo, também é o nome a ser batido nos
mundiais, já que em 2017 (Londres) foi campeão dos 100m e 200m e,
na edição de 2019 (Dubai), conseguiu o título de bicampeão mundial
dos 100m livres, além de ter sido o campeão dos 400m.
Antes de brilhar duas vezes na Paralimpíada 2020, em setembro,
o pinheirense precisou lidar com uma lesão às vésperas de sua
estreia. O foco e a estratégia tiveram que ser alterados para que sua
ida à capital japonesa não fosse frustrada.
Aos 24 anos, Petrucio sagrou-se bicampeão paralímpico com direito
a novo recorde na prova dos 100m T47, com o tempo de 10s53, e ainda
conquistou o bronze nos 400m, com o tempo de 48s04. “Eu saio muito
contente da competição por ter conquistado duas medalhas, mas sei
que poderia ter tido resultados melhores. Acabei tirando o foco do
tempo que eu queria, passando a olhar apenas para a medalha. Mesmo
assim consegui esse ouro e me tornei bicampeão”, comenta o velocista
de forma descontraída.
Com a primeira etapa concluída com êxito, o velocista ainda tinha
uma importante missão pela frente: a prova dos 400m T47. Correr essa
distância é um desafio que ele vem encarando desde o último ciclo
olímpico, já que se especializou nos 100m e 200m. “Dos 100m para os
400m são provas bem diferentes. São treinos totalmente distintos, um
trabalha um pouco mais de resistência, e o outro, dos 100m, trabalha
mais a velocidade. Então a gente tem que treinar com cautela para
não perder de nenhum dos dois lados”, conta Petrucio. Tudo acabou
dando certo, e mais uma vez o paraibano subiu ao pódio com toda a
sua alegria e irreverência, com direito a chapéu de couro e dancinha.
Vale lembrar que, contando com os últimos resultados de Tóquio,
Petrucio é o atual recordista paralímpico dos 100m e o recordista
mundial dos 100m e dos 200m.
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A CONQUISTA
ALÉM DAS
MEDALHAS

fotos: miriam jeske/comitê paralímpico brasileiro (cpb)

Em Tóquio, O ECP também foi representado pelos remadores Jairo
Klug e Cláudia Santos, que se mantiveram entre o grupo dos 10
melhores em suas respectivas provas: Cláudia com uma expressiva
sexta colocação no Single Skiff Feminino PR1 e Jairo, junto dos outros
três remadores brasileiros, com o 10º lugar do Quatro com Misto PR3.
A pinheirense inclusive é uma veterana em Olimpíadas, e essa foi a
quarta vez que representou as cores brasileiras. Entre todas as suas
atuações, Londres foi a de resultado mais expressivo, já que a remadora quase subiu ao pódio ao conquistar o 4º lugar.
Foi também em Londres que Jairo fez sua estreia, momento que
segundo o próprio atleta foi um dos mais emocionantes da sua carreira,
um recomeço após o acidente de moto que limitou seus movimentos
dos braços e a chance de continuar praticando o “remo convencional”.
Em Tóquio, o Clube também foi representado pelo atual analista
de desempenho da equipe feminina de Vôlei do Pinheiros, Ubiratan
Curupaná, que fez parte da comissão brasileira do vôlei sentado
nas Paralimpíadas.
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O Clube fez sua estreia em
Paralimpíadas e conquistou
5 medalhas: 4 ouros e 1 prata

LONDRES

RIO DE JANEIRO

2016

O Brasil levou sua primeira delegação
aos Jogos Paralímpicos

PEQUIM

2012

Com 23 países e 400 atletas participantes, foi a primeira edição oficial
dos Jogos Paralímpicos

HEIDELBERG

2008

ROMA

em movimento, que o ECP segue desde sua
primeira participação em Jogos Paralímpicos até
a edição realizada em Tóquio.
Com as duas novas medalhas conquistadas
por Petrucio Ferreira, o ouro nos 100m e um
bronze nos 400m da classe T47 (membros superiores amputados), o Clube agora conta com 17
medalhas paralímpicas.

1972

1960

Diferentemente dos Jogos Olímpicos, que levam
os famosos cinco anéis de cores diferentes
representando cada continente, na Paralimpíada
o símbolo é o “agito”, que em latim significa “me
movimento”. Trata-se de um desenho assimétrico de três arcos nas cores vermelha, verde
e azul, que representam o lema “espírito em
movimento”. E é exatamente assim, mantendo-se

O ECP conquista mais 5 medalhas:
3 ouros e 2 pratas,
somando 10 resultados
(todos de Andre Brasil – Natação)

Mais 5 medalhas foram conquistadas, sendo uma delas inédita,
no Atletismo: uma prata com Alan
Fonteles (e mais 2 pratas e 2 bronzes
de Andre Brasil)

2020/21

ECP NAS PARALIMPÍADAS

TÓQUIO

Petrucio Ferreira conquista mais
2 medalhas no Atletismo, um ouro
e um bronze, somando 17 medalhas
para o Clube
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ELENCO
CAMILA MESQUITA
Idade 21 anos Posição Ponta/
Oposta Último Clube Minas
Tênis Clube (MG) Altura 1.81
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ISIS BORTOLASO SIMONETTI
Idade 18 anos Posição Levantadora
Último Clube Pinheiros (SP)
Altura 1.73

KELLY GOMES
CAROLINA GROSSI
Idade 19 anos Posição Ponta/
Oposta Último Clube Barueri
Vôlei Clube (SP) Altura 1.92

ORGULHO
E TRADIÇÃO

LARISSA GONGRA
CAROLINA LEITE
Idade 29 anos Posição
Levantadora Último Clube Sesi
Bauru (SP) Altura 1.72

O time, com média de idade de 23 anos, continua sob
o comando do técnico Reinaldo Bacilieri, que assumiu o
posto na última temporada 2020/21. “Identificamos as
potencialidades de cada atleta para que todas contribuam,
mantendo a consciência de que estamos em uma fase inicial
de desenvolvimento e que a melhor performance virá com
a sequência do trabalho. E o projeto que desenvolvemos,
além de ter importância enorme para o Vôlei brasileiro,
também é conduzido por gente muito comprometida e orgulhosa de vestir a camisa do Clube”, avalia o técnico.
A prova de que o projeto realizado com a base gera
bons frutos é que as atletas também marcam presença
na seleção brasileira desde as categorias menores. Entre
os casos mais recentes estão o de Carol Grossi e o de Isis
Simonetti, que estiveram com a equipe nacional na disputa
do Mundial Sub-20.
O time segue renovado, com apenas duas atletas da
equipe principal da temporada passada – a oposta Edinara
Brancher e a central Gabriela Martins. O ECP já estreou com
o Campeonato Paulista e aos poucos tem se entrosado para
ir em busca dos principais objetivos da temporada: ficar
entre as melhores da Superliga e disputar a Copa Brasil.
fotos: DIVULGAÇÃO/ECP

Idade 29 anos Posição Central
Último Clube São José dos Pinhais
(SP) Altura 1.90

ROSELY NOGUEIRA

Conheça a equipe feminina de Vôlei que
representará o ECP na temporada 2021/22

O CLUBE ESCALOU O NOVO ELENCO PARA
ATUAR EM MAIS UMA EDIÇÃO DO PRINCIPAL
CAMPEONATO DE VÔLEI DO BRASIL.
MANTENDO A TRADIÇÃO NA FORMAÇÃO
DE ATLETAS, DESDE A BASE ATÉ A FASE DE
TRANSIÇÃO PARA O ADULTO, A EQUIPE PINHEIRENSE CONTARÁ COM JOVENS JOGADORAS EM
BOA PARTE DA COMPOSIÇÃO.

Idade 20 anos Posição Central
Último Clube Sesc Flamengo (RJ)
Altura 1.90

DANIELE CRISTINE MARCELO DE
OLIVEIRA (DANI SUCO)
Idade 21 anos Posição Central
Último Clube: São José dos
Pinhais (SP) Altura 1.85

VESTINDO A CAMISA AZUL
Um dos exemplos da transição das atletas é Isabella Araújo,
que até a Superliga passada estava em quadra, mas como
pegadora de bolas nas partidas, e ouviu do técnico da
equipe adulta que já estava na hora de trocar de função
e entrar da quadra. No início deste ano, a pinheirense foi surpreendida com um telefonema em que Bacilieri oficializou
o convite para que ela viesse compor a equipe principal.
Quem também vai assumir um novo papel nessa temporada é a levantadora Carol Leite, que teve boa parte da
sua formação construída no Clube, jogando no juvenil, e,
depois de ter passado por outros grandes times atuantes na
Superliga, agora retorna para casa na condição de veterana,
sendo uma das mais experientes do grupo.
“Eu me sinto em casa, é muito gostoso retornar. Nos
últimos anos, sempre que vim aqui para jogar contra, sentia
um carinho especial pelo Clube. Pela primeira vez serei uma
das mais experientes da equipe. Joguei ao lado de jogadoras
da seleção e absorvi o máximo de aprendizado, agora será
gratificante passar para as mais novas o que eu aprendi”,
comenta Carol.
Quem também já teve uma passagem pelo ECP e está
retornando depois de um bom tempo é a central Dani Suco,
34, que atuou por quatro anos em um time de Israel (Hapoel
– 2014/2018). E mesmo para quem está chegando agora,
vestir a “camisa azul” de um time tão tradicional é motivo de
orgulho. Vinda do atual campeão da Superliga, o Minas Tênis
Clube, Camila Mesquita sempre teve vontade de atuar pelo
ECP e comemorou sua chegada com um post em suas redes
sociais, ao lado da bandeira pinheirense, com a seguinte
legenda: “Temporada 2021/2022 começando de casa nova.
Feliz demais em chegar ao ginásio azul”.

EDINARA BRANCHER
Idade 25 anos Posição Oposta
Último Clube Pinheiros (SP)
Altura 1.86

ÉRICA MOTTA LIMA
Idade 25 anos Posição Líbero
Último Clube Osasco (SP)
Altura 1.66

GABRIELA MARTINS
Idade 25 anos Posição Central
Último Clube Pinheiros (SP)
Altura 1.85

ISABELA ARAUJO BERNARDO
Idade 19 anos Posição Líbero
Último Clube Pinheiros (SP)
Altura 1.77

Idade 20 anos Posição Levantadora
Último Clube Fluminense (RJ)
Altura 1.75

SONALY CIDRÃO
Idade 28 anos Posição Ponteira
Último Clube Osasco (SP)
Altura 1.81

TALIA COSTA
Idade 24 anos Posição Ponteira
Último Clube São José dos Pinhais
(SP) Altura 1.80

VICTÓRIA JUSTI
Idade 20 anos Posição Central
Último Clube Barueri Vôlei Clube (SP)

VITÓRIA MALLMAN PARISE
Idade 19 anos Posição Ponta
Último Clube Barueri Vôlei Clube (SP)
Altura 1.96

YASMIN SÁNCHEZ
Idade 20 anos Posição Oposta
Último Clube AFV Franca (SP)
Altura 1.82

↗ VEJA NO SITE DA REVISTA A FORMAÇÃO COMPLETA
DA EQUIPE PARA A TEMPORADA 2021/22
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Base forte
VEM AÍ MAIS UMA TEMPORADA DO NOVO
BASQUETE BRASIL (NBB), A PRINCIPAL COMPETIÇÃO NACIONAL DA MODALIDADE. Com
estreia prevista para o dia 23 de outubro, a edição 2021/22
reunirá 17 equipes de diversas partes do País.
Sob o comando do técnico David Pelosini pela segunda
temporada consecutiva, o time pinheirense manterá o perfil
formador e entrará em quadra com diversos atletas da base,
com um grupo com média de idade de 18 a 23 anos.
Acostumado a conquistar títulos com os jovens, o técnico comenta que o principal desafio é entender que
as derrotas também fazem parte da evolução do grupo.
“Construí a minha trajetória aqui dentro do Clube, estou
há nove temporadas como treinador e com o ECP fui campeão em todas as categorias, do Sub-16 ao Sub-22, então
estava acostumado com uma sequência de vitórias. Mas
foi um aprendizado muito grande e já estou colhendo os
frutos, porque, quando sofre essas derrotas e tem um
caminho mais duro, você se prepara cada vez melhor”,
revelou Pelosini.
Para boa parte da equipe a temporada já começou, já
que mais de 76% deles, 13 jogadores, disputam a LDB (Liga
de Desenvolvimento de Basquete) 2021. E na primeira fase
desse que é o principal campeonato da base o ECP teve
100% de aproveitamento, com 10 vitórias em 10 jogos,
seguindo intacto até a fase final para buscar o tetracampeonato e terceiro título seguido da competição.

Em paralelo às disputas do campeonato da base, os pinheirenses também já começaram a atuar pelo Campeonato
Paulista Adulto, no qual a equipe tem tido a oportunidade
de trabalhar em conjunto e ganhar ritmo para a temporada.
Também obteve bons resultados, ficando entre as primeiras
colocações na fase classificatória, ao lado de equipes que têm
os maiores orçamentos do Basquete de São Paulo.

ELENCO REFORÇADO
Para a temporada de 2021/22, além de manter parte da
base que havia atuado no NBB anterior, o Clube também
realizou contratações para reforçar o elenco. Os pivôs
Dikembe, que veio do Bauru, e Scheuer, do Pato Basquete,
e o ala Guilherme Abreu, vindo da equipe de Franca, por
ainda estarem dentro da faixa etária, até 22 anos, também
ajudaram o grupo com o desempenho na LDB.
Três veteranos – o armador Deryk, 27, que já está
indo para a sua 12ª edição de NBB, o ala norte-americano Coleman e o mais experiente de todos, o ala/
pivô Jefferson, presente no Novo Basquete Brasil desde
a temporada 2008/09 – também chegaram para completar o time. Já atuando na categoria adulta, o pivô Lucas
Cauê está retornando para a casa após ter defendido o
Corinthians no NBB 20/21. Ele também faz parte da base do
Basquete pinheirense.
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Equipe de Basquete do ECP se prepara para disputar a nova temporada do NBB
EQUIPE DA TEMPORADA 2021/22
TIAGO ALCANTARA ABBADE
AGUIAR FARIA
Idade 18 anos Posição Armador
Altura 1.78

DOMINIQUE COLEMAN

DERYK EVANDRO RAMOS

Idade 32 anos Posição Lateral
Altura 1.96

Idade 27 anos Posição Armador
Altura 1.85

EMANUEL FERNANDES DE LIMA
E SILVA
Idade 18 anos Posição Pivô
Altura 1.98

JAMISON COSTA SILVA JÚNIOR

DIKEMBE DA SILVA ANDRÉ

Idade 20 anos Posição Lateral
Altura 1.97

Idade 22 anos Posição Pivô
Altura 2.06

JOÃO VICTOR CAPELA DOS SANTOS

MAICON DOUGLAS DA SILVA
WALDEMAR

LUCAS CAUÊ DE ALMEIDA
PEREIRA

Idade 18 anos Posição Armador
Altura 1.89

Idade 20 anos Posição Pivô
Altura 2.05

Idade 23 anos Posição Pivô
Altura 2.05

JEFFERSON WILLIAM ANDRADE
DA SILVA ANTÔNIO

DANILO ARAÚJO SENA SANTOS

RAFAEL MUNFORD MONTEIRO

PAULO HENRIQUE SCHEUER

Idade 38 anos Posição Ala/Pivô
Altura 2.07

Idade 22 anos Posição Lateral
Altura 1.96

Idade 23 anos Posição Lateral
Altura 1.95

Idade 22 anos Posição Pivô
Altura 2.01

JONAS MATHEUS BUFFAT

LUAN LIMA LEITE

GUILHERME BRAGA ABREU

Idade 21 anos Posição Armador
Altura 1.97

Idade 20 anos Posição Lateral
Altura 1.99

Idade 22 anos Posição Lateral
Altura 2.00

GABRIEL CAMPOS
Idade 20 anos Posição Armador
Altura 1.79

DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA
SANTOS DE LIMA
Idade 18 anos Posição Pivô
Altura 2.04
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Luis Felipe Ferraz Sandoval Carvalho no Paraguai Junior Open

Rodrigo Diez Gomes Correa no Cosat Serra Negra International Junior Series I

Cristiano Calfat Jabra na Copa Tênis & Cia Infantojuvenil
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3ª classe feminina acima de 50 anos. Da esquerda para a direita, Rafael Fontes,
Bianca Rainer, Claudia Spina e Marta Wright

TÊNIS
TORNEIO INTERNACIONAL
Campeonato Sul-Americano – Assunção – Paraguai
(Equipe Brasileira)
Luis Felipe Ferraz Sandoval Carvalho, campeão por
equipes, 16M
TORNEIO INTERNACIONAL – COSAT
15Th Paraguai Junior Open – Luque
Luis Felipe Ferraz Sandoval Carvalho, campeão de simples e duplas, 16 anos
Cosat Serra Negra International Junior Series I
Serra Negra (SP)
Manuela Filardi Vieira, vice de duplas, 16F
TORNEIO NACIONAL – CBT
Cosat Serra Negra International Junior Series I
Yacht Club Paulista (SP)
Rodrigo Diez Gomes Correa, campeão de simples e
duplas, 9M
Rafael Fernandes Kishimoto, vice de simples, 11M
TORNEIO INTERNACIONAL – ITF
J3 Lambare – Open – Paraguai
Maria Helena Cerqueira Sodré, campeã de duplas,
17/18 anos

TORNEIOS PAULISTAS – FPT – INFANTOJUVENIL
Copa Futuro Artengo Kids – Slice Tennis & Wellness
Center (SP)
Antonio Martinez Quintas, campeão de simples, 9M
Copa Yacht Club Paulista (SP)
Aloysio Kuster Becker, vice de simples, 11M

Copa Play Tennis Infantojuvenil – Play Tennis
Morumby (SP)
Luiza Liporoni Paradeda, campeã de simples, 16F
Fernanda Candido Rodrigues Procopiuk, vice de simples, 16F
Sofia Avanzi Leonardi, campeã de simples, 18F
Gabriel Oliveira Jacintho, campeão de simples, 18M

Copa FPT Next Gen – Yacht Club Paulista (SP)
Davi Domarco Carlos, campeão de simples, 21M

Copa Futuro Artengo Kids – Yacht Club Paulista (SP)
Rodrigo Diez Gomes Correa, campeão de simples, 9M

Copa Tênis & Cia Infantojuvenil – Santo André (SP)
Cristiano Calfat Jabra, campeão de simples, 14M
Copa Yacht Club Paulista (SP)
Rafael Fernandes Kishimoto, vice de simples, 11M
Rafael Chakian Toledo Santos, vice de simples, 14M
Aberto Infantojuvenil CFTRP – Centro de Formação
e Treinamento – Ribeirão Preto (SP)
Augusto Rosenberger Piacentini, vice de simples, 12M

CAMPEONATO PAULISTA INTERCLUBES
1° lugar
Campeonato Paulista Interclubes
2ª classe feminina de 13 a 34 anos
Fernanda Lopes Freixona, Graziella Fraccaroli Baptista
Costa, Luiza Liporoni Paradeda, Maria Helena Cerqueira
Lima Sodré e Manuela Filardi Louza Vieira.
2° lugar
18 anos masculino – Equipe A
Enrico Meleragno Medeiros, Gabriel Oliviera Jacintho,
Henrique Safadi Fernandes, João Pedro Belém Chede, Luis
Felipe Ferraz Sandoval Carvalho e Marcelo Mifano Pinto.

ADULTO
CAMPEÃO EM CAMPEONATO PAULISTA INTERCLUBES
1ª classe masculina acima de 50 anos
Evanildo Mondeck, Mauro Piacentini, Marcelo Luis Del
Grande Pricoli, Nelson Roesch Aerts, Sergio Ricardo
Spina e Silvio Emilio Oliveira Junior.
3ª classe feminina acima de 50 anos
Adriana Amaral Micheloni, Bianca Hargreaves Rainer,
Claudia Spina, Cristiane Medeiros Muniz, Maria Fernanda Izzo Arbex e Marta Maria Wright Silveira.
Confira a galeria de fotos no site.
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LANÇAMENTO EM JUNDIAÍ, A 45 MINUTOS DE SÃO PAULO

Professora Claucys

LEVANTAMENTO
DE PESO OLÍMPICO
MASTER TRAINING
O Levantamento de Peso Olímpico é um esporte que
vem crescendo ao longo dos anos, e no Clube não
poderia ser diferente. A modalidade oferece turmas
direcionadas para os associados, chamadas LPO Master
Training, com aulas para iniciantes voltadas para aprendizagem técnica e fortalecimento muscular. A nutricionista e aluna Bianca Giometti completa um ano de treinos de LPO e relata seus ganhos. “Eu me sinto com mais
disposição nos treinos e fora deles. Faço LPO como
preparação física para o Jiu-Jitsu e sinto que estou mais
forte, ágil e executando os movimentos com mais facilidade.” Por ser um esporte com predominância da capacidade física, força e potência, é um treinamento que
recruta o maior número de fibras musculares e trabalha

o corpo de forma global, inclusive os sistemas neural e
muscular. Bianca afirma também: “Consegui ver meu desempenho bem melhor na luta e na minha alimentação,
aumentei a ingestão de nutrientes diários para suprir as
necessidades de ambos os esportes e tive um ganho de
massa muscular muito importante para a longevidade”.
PRATIQUE
Horários e turmas:
8 às 9h
9 às 10h
12 às 13h
18 às 19h
19 às 20h

Lotes de ALTO

PADRÃO a partir de 418m2

com as facilidades da 2ª melhor cidade em qualidade de vida do Brasil!
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Equipe masculina. Atrás: Hilton Dichelli, Caio Buonanotte, Guilherme Oliveira, Raimundo Blanco,
Lourenço Ritli e Luciano Deluqui; na frente: Pitchi, Gabriel, Eduardo, Guilherme, Erick e João

Izabella e o técnico Felipe

GINÁSTICA
ARTÍSTICA
ESTADUAL JUVENIL E PRÉ-INFANTIL
Após quase dois anos sem competições, a equipe do juvenil
masculino e a ginasta pré-infantil Izabella Fontes Machado, do
ECP, participaram do Campeonato Estadual realizado em agosto,
na cidade de São Bernardo do Campos (SP). A equipe, formada
por Eduardo Cintra Belli, Erick Trautwein de Oliveira Domingues,
Gabriel Alves de Souza, Guilherme de Amorim Silva e João Victor
da Silva Perdigão, sagrou-se vice. Os pinheirenses foram comandados pelos técnicos Lourenço Ritli e Guilherme Oliveira.

Erick Trautwein de Oliveira Domingues (Sub-17)
Ouro: argolas
Bronze: cavalo com alças
Gabriel Alves de Souza (Sub-17)
Prata: salto
Guilherme de Amorim Silva Guilherme (Sub-17)
Bronze: barra fixa

BRASILEIRO DE CLUBE JUVENIL E PRÉ-INFANTIL
Também realizado em São Bernardo do Campo, em agosto, o
campeonato contou com a participação de clubes de nove
estados. A equipe do ECP, formada por Eduardo Cintra Belli,
Erick Trautwein de Oliveira Domingues, Gabriel Alves de Souza,
Guilherme de Amorim Silva e João Victor da Silva Perdigão, e
comandada pelos técnicos Lourenço Ritli e Hilton Dichelli, sagrou-se tricampeã.

Gabriel Alves de Souza (Sub-17)
Prata: Solo e salto
Guilherme de Amorim Silva (Sub-17)
Bronze: barra fixa, argolas e cavalo com alças
Izabella Fontes Machado (Pré-Infantil)
Bronze: individual geral
Acompanhada pelo técnico Felipe Polato

CONFIRA OS RESULTADOS INDIVIDUAIS
CONFIRA OS RESULTADOS INDIVIDUAIS
Eduardo Cintra Belli (Sub-15)
Ouro: paralelas
Prata: barra fixa
Bronze: individual geral, solo e argolas

João Victor da Silva Perdigão (Sub-17)
Ouro: solo e no salto
Prata: paralelas
Bronze: individual geral
Izabella Fontes Machado (Pré-Infantil)
Prata: individual geral
A pinheirense foi acompanhada pelo técnico Felipe
Polato

Eduardo Cintra Belli (Sub-15)
Ouro: barra fixa
Prata: individual geral
Bronze: argolas, cavalo com alças, salto e paralelas
Erick Trautwein de Oliveira Domingues (Sub-17)
Ouro: argolas e barra fixa
Bronze: paralelas

João Victor da Silva Perdigão (Sub-17)
Ouro: individual geral e salto
Prata: cavalo com alças
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Solenidade de graduação

JUDÔ
NOVIDADE NA SOLENIDADE DE GRADUAÇÃO
Em agosto foi realizada a primeira etapa da graduação das turmas de formação do Judô pinheirense.
Devido à pandemia, a solenidade não foi realizada no
Auditório do CCR, como acontece tradicionalmente,
com a presença de cerca de 400 crianças e seus
familiares. Para garantir a segurança dos associados,
o ECP optou por fazer o evento no dojô e em duas
etapas. Nessa primeira etapa, a graduação contou
com 150 crianças divididas em sete grupos, cinco
deles no sábado (28) e dois no domingo (29). O dojô
foi dividido em 27 quadrados de 9 m x 9 m, e os familiares foram convidados a participar com seus filhos.
Cada família ficou em um espaço reservado e os
próprios pais fizeram a troca da faixa de seus filhos. O
novo modelo agradou os pequenos judocas e responsáveis, criando mais uma oportunidade de aproximar
as relações familiares com os graduandos e professores. Em novembro, a segunda etapa da graduação
atenderá 250 alunos, e a quantidade de turmas e
horários será ampliada para manter o distanciamento entre as famílias e aperfeiçoar esse modelo.

COMPRO

ELIANE OPEN HOUSE

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

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

EM FRENTE AO CLUBE PINHEIROS

COMPRO

Melhor vista do 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: 98174-5675 whatsapp
CRECI 75133

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

VENDO LOTE - COND. DUAS MARIAS

AVALIARTE

Excelente lote com
Localização: Jaguariúna/Holambra
Ao lado do Hotel Fazenda Duas Marias
Tratar c/ Alberto Macedo Neto
Tel./WhatsApp: 99653-8510
Email: amacedonetohotmail.com

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

R PROF. ARTUR RAMOS/ILHAS
GREGAS–329M2
4 suítes, 4 vagas, pronto para morar
Piscina, academia, sauna, quadra
Consulte-nos. Ref.: 74036
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: 98174-5675 (WhatsApp)
CRECI 75.133

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: 98473-0274

Anuncio-SulAmerica_NOVO_ECP.pdf 1 12/04/2018 11:28:19

SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE LIMPEZA
PARA CASA OU ESCRITÓRIO
DIARISTAS OU
MENSALISTAS

RECRUTAMENTO
E SELEÇÃO

SANITIZAÇÃO DE
AMBIENTES

MARY HELP JARDIM EUROPA

11 3845-1858 / 91011-2100

975_675_CLUBEPINHEIROS.pdf

Rua São Tomé, 119 - CONJ 121
@maryhelpspjardimeuropa
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contratos

BENEFÍCIOS UPS LTDA. – EPP – CNPJ
17.359.884/0001-78 – Prestação de serviços de
administração, fornecimento, manuseio, coleta e
entrega de vale-benefícios para distribuição aos
colaboradores e colaboradoras do ECP – valor
total do contrato: 24 parcelas de R$ 200.000,00
– 14/06/2021 até 30/06/2023.
KPMG CONSULTORIA LTDA. – CNPJ
01.708.167/0001-74 – Disponibilização de plataforma tecnológica web para identificação de
fatores de riscos, riscos inerentes, respostas
e controles mitigatórios aos riscos inerentes
e os consequentes riscos residuais do ECP,
devidamente registrados em Matrizes de Riscos
bem como Planos de Ação para os riscos identificados – valor total do contrato: R$ 102.200,00
a serem pagos da seguinte forma: parcela
única no valor de R$ 70.200,00 e 8 parcelas de
R$ 4.000,00 a serem pagas a partir do mês de
outubro de 2022 – 14/06/2021 até 14/06/2023.
ESCUDERO & ZIEBARTH SOCIEDADE DE
ADVOGADOS – CNPJ 23.494.609/0001-60 –
Prestação de serviços advocatícios, na área de
Direito Tributário, especialmente para distribuição e condução de ação judicial relativa aos
IPTU’s do ECP correspondentes aos exercícios
de 2017/2018/2019, incluindo 2020 e 2021 –
valor total do contrato: R$ 50.000,00 a serem
pagos da seguinte forma: parcela única de
R$ 26.000,00 e as demais parcelas no valor de
R$ 6.000,00 – 12/04/2021 até a conclusão dos
serviços prestados.
REGATEC SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA. – CNPJ
38.990.553/0001-67 – Prestação de serviços técnicos especializados de implantação de sistema
de irrigação nas Quadras de Areia, contemplando
desenvolvimento de projeto, fornecimento de
mão de obra, comissionamento da operação
e treinamento da equipe do ECP no uso e
operação do sistema – valor total do contrato:
parcela única de R$ 40.400,00 – 01/12/2020 até
15/01/2021.

contratos

KPMG CONSULTORIA LTDA. – CNPJ
01.708.167/0001-74 – Aditivo nº 1 – Prestação
de serviços de consultoria especializada
para a implementação e operação de Canal
de Denúncias, orientado pelo Código de
Conduta e Ética do ECP e apoiado nas recomendações do Código de Melhores Práticas de
Governança Corporativa do IBGC – 5ª edição,
do Código Brasileiro de Governança Corporativa
para Companhias Abertas e das Cartilha de
Governança em Entidades Esportivas do
Ministério de Esportes e da norma ISO37001:
2017 de Sistemas de Gestão Antissuborno,
com foco no acolhimento de opiniões, críticas,
reclamações e denúncias das partes interessadas – valor total do contrato: parcela única de
R$ 27.000,00 e pela manutenção e prestação
de serviços mensais, o valor de R$ 4.200,00 –
10/06/2021 até 01/04/2023.
POLAR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. – CNPJ
27.984.864/0001-41 – Aditivo nº 4 – Prestação de
serviços de desenvolvimento de projeto gráfico
e diagramação do periódico denominado Revista
Digital Pinheiros, além do serviço de adaptação
do conteúdo para Wordpress e Upload de conteúdo e gestão de home – valor total do contrato:
3 parcelas de R$ 20.000,00 – 30/06/2021 até
30/09/2021.
RESINSA BRASIL CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS
LTDA. – CNPJ 07.207.658/0001-18 – Prestação
de serviços de Empreitada Global para revisão e
reparos no piso sintético da pista de Atletismo
com fornecimento de material e mão de obra,
contemplando identificação e localização das
áreas de piso que se soltaram da base de concreto devido à pressão da umidade ascendente;
abertura manual desses locais e aplicação de
resina especial de poliuretano para fixação
do mesmo piso sintético na base de concreto,
além de fornecer a documentação específica da
obra como ART, inspeções e laudos – valor total
do contrato: parcela única de R$ 17.500,00 –
28/04/2021 até 30/04/2021.

GUICHARTE EVENTOS LTDA. – CNPJ
39.275.113/0001-35 – Prestação de serviços
de recreação, monitoria e atividades lúdicas,
para a atividade denominada “Crianças em
Férias” – valor total do contrato: 2 parcelas de
R$ 15.950,00 – 05/07/2021 até 30/07/2021.
CARLOS ROBERTO MIRA SANTOS 28007661824
– CNPJ 13.583.246/0001-85 – Apresentação do
espetáculo denominado “Super Fantástico”,
incluindo elaboração, montagem e desmontagem de cenário – valor total do contrato: 2
parcelas de R$ 11.500,00 – 20/06/2021 até
16/07/2021.
VITTA TECNOLOGIA EM SAÚDE S.A. - CNPJ
19.543.285/0001-35 – Aditivo nº 2 – Prestação
de serviços de suporte técnico, hospedagem
e armazenamento para registro e controle de
prontuários médicos (associados, atletas e
emergência médica) na plataforma ClinicWeb
– valor total do contrato: 24 parcelas de
R$ 7.917,25 – 13/04/2021 até 01/12/2023.
DESENTUPIDORA 3R LTDA. - EPP – CNPJ
04.246.071/0001-20 – Prestação de serviços de
limpeza das galerias nas alamedas, com fornecimento de caminhão equipado com sistema de
hidrojateamento de alta pressão e auto vácuo,
incluindo o fornecimento de material, máquinas,
equipamentos e mão de obra especializada
– valor total do contrato: parcela única de
R$ 5.500,00 – 12/02/2021 até 30/03/2021.
PRENDAS MINHAS CURSOS E OFICINAS LTDA.
– CNPJ 16.937.420/0001-39 – Prestação de
serviços de recreação infantil, com oficina de
personalização de canecas para o evento denominado “Dia dos Pais” – valor total do contrato:
parcela única de R$ 3.867,00 0 - 03/08/2021 até
07/08/2021.
FLORESTAL ATLÂNTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA. - CNPJ 10.738.401/0001-05
– Aditivo nº 2 - Prestação de serviços de Suporte
Ambiental – valor total do contrato: 24 parcelas
de R$ 4.400,00 e R$ 650,00 para cada visita
extra, quando solicitado pelo ECP – 30/06/2021
até 01/07/2023.

PROMINENT BRASIL LTDA. – CNPJ
38.875.381/0001-25 - Aditivo nº 2 – Prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva
no sistema Dulcomarin para Piscina Olímpica
com medição e controle de pH/ORP/Cloro livre/
Cloro total e dosagem de hipoclorito de sódio e
redutor de pH. E manutenção preventiva e corretiva no sistema Splash para piscina coberta com
medição e controle de cloro e pH com dosagem
de hipoclorito de sódio e redutor de pH – valor
total do contrato: 12 parcelas de R$ 3.500,00 –
31/05/2021 até 21/05/2022.
MANDIC S.A. - CNPJ 04.700.392/0001-52
– Aditivo nº 2 - Prestação de serviços para o
fornecimento de Data Center Virtual, conforme
descrito a seguir: (i) 1x Firewall dedicado; (ii)
1x Cloud App/DB; (iii) Backup com 800 GB de
espaço para backup dos servidores – valor
total do contrato: 12 parcelas de R$ 3.138,96 –
08/06/2021 até 31/12/2021.
VINÍCIUS SAVIOLI - CNPJ 20.369.858/0001-35
– Prestação de serviços especializados em
esportes inclusivos para o evento denominado
“Primeiro torneio esportivo do PIP – Projeto
Inclusão Pinheiros”, em comemoração à
“Semana Nacional da Pessoa com Deficiência”
– valor total do contrato: parcela única
R$ 2.650,00 – 29/07/2021 até 21/08/2021.
TRANE TECHNOLOGIES INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO LTDA. –
CNPJ 01.610.517/0018-03 – Prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva do sistema
de ar-condicionado da academia Fitness do
Conjunto Desportivo – valor total do contrato:
12 parcelas de R$ 1.991,03 – 01/06/2021 até
31/03/2022.
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NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE LTDA. – CNPJ
44.649.812/0001-38 – Aditivo nº 5 – Alteração na
nomenclatura do plano contratado de Advance
600 para Advance 650, além da prorrogação do
contrato por mais 12 (doze) meses – valor total
do contrato conforme tabela de preços por faixa
etária sendo o maior no valor de R$ 1.780,05 para
pessoas com 59 anos ou mais – 30/06/2021 até
31/10/2022.

ENTRE LINHAS EVENTOS LTDA. – CNPJ
10.921.425/0001-97 – Prestação de serviços
de arbitragem especializados em Futebol de
Campo – valor total do contrato: pelos serviços
prestados, considerando 1 (um) árbitro, 2 (dois)
assistentes e 1 (um) representante por jogo,
a contratada receberá os seguintes valores:
R$ 410,00 por jogo comum e R$ 500,00 por jogo
de final – 01/06/2021 até 31/05/2022.

MVERAS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO LTDA.
– CNPJ 06.210.806/0001-90 – Aditivo nº 4 –
Prestação de serviços de desenvolvimento,
implantação e treinamento de sistema de gestão
para campeonatos de Futebol de Campo e
Society via internet, bem como a prestação de
serviços de manutenção e alteração do sistema –
valor total do contrato: R$ 1.083,69 - 30/06/2021
até 30/06/2022.

IGOR ALEXANDRE ROMANO – CPF
353.249.358-67 – Ministração de aulas de
Boxe para os associados – valor total do
contrato: R$ 340,13 em maio/2021 e de junho
a dezembro/2021 o valor de R$1.428,57 –
24/05/2021 até 31/12/2021.

BRASCON REFRIGERAÇÃO LTDA. – CNPJ
06.236.903/0001-52 – Aditivo nº 2 – Prestação de
serviços para manutenção preventiva e corretiva
no sistema de ar condicionado e ventilação
da Sala de Spinning – valor total do contrato:
12 parcelas de R$ 950,00 – 30/04/2021 até
30/04/2022.
THIAGO SILVEIRA NUNES VALADÃO
07970275648 – CNPJ 14.573.924/0001-91 –
Contratação de empresa especializada para
fornecer licença de uso temporal de um software
para sinalização digital de 7 (sete) TVs localizadas
nas dependências do Clube, bem como a prestação de serviços de assistência técnica quando
se fizer necessário – valor total do contrato:
R$ 490,00 mensais – 26/04/2021 até 31/12/2021.
CATHO ONLINE LTDA. – CNPJ 03.753.088/0001-00
– Prestação de serviços para disponibilidade e
acesso do ECP ao site www.catho.com.br, para
identificação e recrutamento de profissionais
com deficiência e/ou reabilitados do INSS –
valor total do contrato: 12 parcelas de R$ 486,00
– 15/06/2021 até 15/06/2022.

TOPI ENGENHARIA LTDA. – CNPJ
14.718.129/0001-44 – Aditivo nº 3 – Prestação
de serviços de consultoria em engenharia civil,
com especialização nos sistemas hidráulicos e
de ventilação – valor total do contrato: R$ 250,00
por hora técnica trabalhada – 16/06/2021 até
31/08/2023.
CLÍNICA DE NUTRIÇÃO RENATA DAVID KITADE –
EIRELI – EPP – CNPJ 25.143.919/0001-65 – Aditivo
nº 1 – Prestação de serviços de nutrição aos
associados participantes do programa denominado “Programa Esporte Saúde” – valor total do
contrato: R$ 69,00 por hora comprovadamente
trabalhada – 23/07/2021 até 01/08/2022.
RZR – EDUCAÇÃO PARA RESULTADOS LTDA.
– CNPJ 08.342.948/0001-37 – Prestação de
serviços de atendimento psicoterápico aos
funcionários do ECP, através de profissionais
credenciados e habilitados – valor total do
contrato: R$ 50,00 por atendimento comprovadamente realizado – 01/04/2021 até 31/03/2022.
FUNDAÇÃO ADIB JATENE – CNPJ
13.505.197/0001-62 – Aditivo nº 4 – Prestação de
serviços de emissão de laudos eletrocardiográficos à distância, emitidos pela Central Médica
do Sistema Tele – ECG – valor total do contrato:
R$ 18,00 por laudo, estimando-se 50 exames
mensais, totalizando o valor de R$ 900,00 –
19/06/2021 até 18/06/2022.
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INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO – POSIÇÃO AGOSTO 2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 AGOSTO/2021

(valores em reais)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2021
INFORME DO MÊS
ORÇADO

CUSTEIO

RESTAURANTES

ACUMULADO ATÉ O MÊS
REALIZADO

VARIAÇÕES

ORÇADO

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES

REALIZADO

VARIAÇÕES

Receitas

16.197.169

16.153.307

(43.862)

126.064.682

114.751.339

(11.313.343)

Despesas

(14.464.604)

(13.086.871)

1.377.733

(120.195.659)

(101.478.445)

18.717.214

(83.333)

(83.333)

-

(500.000)

(500.000)

-

Resultado

1.649.232

2.983.103

1.333.871

5.369.023

12.772.893

7.403.871

Receitas

3.559.969

2.703.502

(856.467)

26.202.663

12.270.597

(13.932.066)

Despesas

(3.917.804)

(3.037.384)

880.420

(29.873.203)

(17.696.888)

12.176.315

Resultado

(357.835)

(333.882)

23.953

(3.670.540)

(5.426.291)

(1.755.751)

Recomposição do Capital de Giro

Receitas

RESULTADO OPERACIONAL Despesas
(ORÇAMENTO CORRENTE) Recuperação Déficit Operacional de 2019

19.757.138

18.856.809

(900.328)

152.267.345

127.021.935

(25.245.409)

(18.465.741)

(16.207.589)

2.258.152

(150.568.862)

(119.675.333)

30.893.529

(360.250)

(360.250)

-

(2.882.000)

(2.882.000)

-

931.147

2.288.971

1.357.824

(1.183.517)

4.464.602

5.648.120

Resultado

ADMINISTRATIVA

DESPESAS

RESULTADO

ACUMULADO ATÉ O MÊS

ACUMULADO ATÉ O MÊS

ACUMULADO ATÉ O MÊS

ORÇADO

REALIZADO

2.199.142

VARIAÇÕES

936.101

ORÇADO

REALIZADO

VARIAÇÕES

ORÇADO

REALIZADO

(1.263.041)

(10.908.895)

(10.637.789)

271.106

(8.709.753)

(9.701.688)

(991.935)

-

-

(4.855.877)

(3.924.832)

931.045

(4.855.877)

(3.924.832)

931.045

29.092

(53.580)

(1.820.549)

(1.205.532)

615.017

(1.737.877)

(1.176.439)

561.438

-

1.320

1.320

(1.125.995)

(785.010)

340.985

(1.125.995)

(783.690)

342.305

CULTURAL

4.640.993

3.832.028

(808.965)

(5.525.472)

(4.880.104)

645.368

(884.479)

(1.048.076)

(163.597)

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

1.337.797

1.223.052

(114.745)

(21.780.645)

(19.000.328)

2.780.317

(20.442.848)

(17.777.276)

2.665.572

CONSELHOS

FINANCEIRA

359.656

608.808

249.152

(9.168.386)

(8.638.614)

529.772

(8.808.730)

(8.029.806)

778.924

-

480.859

480.859

(4.476.518)

(4.189.596)

286.922

(4.476.518)

(3.708.737)

767.781

MARKETING

72.320

92.181

19.861

(806.068)

(409.765)

396.303

(733.748)

(317.585)

416.163

OPERAÇÕES

4.277.726

2.342.005

(1.935.721)

(25.828.512)

(23.206.036)

2.622.476

(21.550.786)

(20.864.031)

686.755

PATRIMÔNIO

-

170

170

(11.302.987)

(10.381.106)

921.881

(11.302.987)

(10.380.936)

922.051

100.071.564

97.878.397

(2.193.167)

(4.751.939)

(3.983.673)

768.266

95.319.625

93.894.723

(1.424.901)

9.911.035

7.177.332

(2.733.703)

(12.562.208)

(9.319.546)

3.242.662

(2.651.173)

(2.142.214)

508.959

206.139

103.664

(102.475)

(1.056.694)

(692.607)

364.087

(850.555)

(588.943)

261.612

2.905.638

46.330

(2.859.308)

(4.958.702)

(1.367.415)

3.591.287

(2.053.064)

(1.321.085)

731.979

-

-

-

(2.648.212)

(2.238.492)

409.720

(2.648.212)

(2.238.492)

409.720

12.270.597 (13.932.066)

(29.873.203)

(17.696.888)

12.176.315

(3.670.540)

(5.426.291)

(1.755.751)

127.021.935 (25.245.409) (153.450.862) (122.557.333)

30.893.529

(1.183.517)

4.464.602

5.648.120

JURÍDICA

RELAÇÕES SOCIAIS

SUPRIMENTOS
RESTAURANTES
TOTAIS

26.202.663
152.267.345

74.240.621
66.726.901

4.217.705

3.521.676

3.441.974

79.702

2.2 - Fundo Especial - Investimento

34.272.394

43.949.286

35.005.780

8.943.506

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

19.872.127

18.132.874

21.619.036

-3.486.162

153.846

392.842

366.449

26.393

3.575.110

3.847.837

(272.727)

721.959

(721.959)

1.723.866

(1.723.866)

2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020
2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020
1.372.818
7.770.837

26.621.043

7.513.720

19.107.323

COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL

7.770.837

26.621.043

7.513.720

19.107.323

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes

ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE
5.1 - Exercício Seguinte

7.749.098

11.837.110

8.100.000

3.737.110

21.739

14.783.433

(586.280)

15.370.213

9.561.359

19.110.116

9.561.359

7.

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

17.345.879

1.764.237

624.492

52.549

571.943

18.485.624

17.293.330

1.192.294

(1.790.522)

7.510.927

(9.832.159)

17.343.086

509.593

4.464.602

1.695.718

2.768.884

5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes

6.

1.372.818

SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa

5.

23.325.028

70.944.606

2.5 - 13º Salário a Desembolsar

VARIAÇÕES

-

SOCIAL

97.565.649

AGO./21 - AGO./20

3.462.658

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)

4.

82.672

COMUNICAÇÃO

RELAÇÕES ESPORTIVAS

65.531.862

AGOSTO/2020

57.761.025

COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA
2.1 - Fundo de Emergência

3.
RECEITAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

PRESIDÊNCIA

2.

TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE

AGOSTO/2021

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

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS

1.

DEZEMBRO/2020

(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 2021 relativo à receita de 2022.
(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.

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS
EXERCÍCIO 2021
SALDO INICIAL CONTÁBIL
Meses anteriores

FUNDO DE EMERGÊNCIA

Disponibilidade
Adiant.fornec.

FUNDO DE INVESTIMENTOS

Tx transf/edital

3.462.658

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE

3.521.676

186.057

7.675.575

9.147.877
3.933.035

(563.769)

42.267.143

17.516.897

(6.500.820)

1.053.754

(459.456)

19.872.127

1.570.357

(3.309.611)

3.653.777

-

Mês
Acumulado

-

319.175

Meses anteriores

FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO

12.384
59.018

8.100.000

83.333

-

3.737.110

-

INDICADORES DE DESEMPENHO
CRITÉRIO: CONTÁBIL

-

43.949.286

Mês
Acumulado

SALDO CONTÁBIL ATUAL

34.272.394

Mês
Acumulado

SAÍDAS
46.634

Mês
Acumulado

ENTRADAS

53.283.220

18.132.874

11.837.110

DEZEMBRO/2020

AGOSTO/2021

AGOSTO/2020

AGO./21 - AGO./20

8.

Ativo Circulante

79.614.099

115.935.087

88.341.073

27.594.014

9.

Passivo Circulante

53.564.630

71.121.322

66.808.637

(4.312.685)

1,49

1,63

1,32

0,31

26.049.469

44.813.765

21.532.436

23.281.329

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

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

* Caixa e Bancos
* Aplicações Financeiras - Outras

AGO/20
88.341.073

97.565.649

74.240.621

123.914

207.663

20.000.789

5.866.168

3.521.676

3.441.974

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos

43.949.286

35.005.780

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro

11.837.110

8.100.000

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC

18.132.874

21.619.036

Realizável a Curto Prazo

18.369.438

14.100.452

3.947.211

5.065.779

(1.615.793)

-

9.147.878

3.670.239

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)

186.057

1.493.920

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários

928.822

1.106.371

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)

* Outras Contas a Receber

3.501.104

885.044

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes

1.605.241

1.314.963

668.918

564.136

546.523.131

544.003.112

Realizável a Longo Prazo

2.657.252

5.556.648

* Depósitos Recursais / Judiciais

2.657.252

2.607.981

-

2.948.667

IMOBILIZADO

543.865.879

538.446.464

* Imobilizado

543.865.879

538.446.464

* Despesas Antecipadas
NÃO CIRCULANTE

* Outras Contas a Receber

TOTAL DO ATIVO

662.458.218

632.344.185

PASSIVO
CIRCULANTE
* Fornecedores

71.121.322

66.808.637

4.792.639

3.149.374

15.688.460

17.051.196

* Provisões para Contingências Passivas

6.934.699

4.666.629

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões

6.069.692

2.610.074

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente

18.485.624

17.293.330

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte

624.492

52.549

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado

392.842

366.449

18.132.874

21.619.036

5.988.412

2.250.000

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)
NÃO CIRCULANTE
* Provisões para Contingências Passivas

5.988.412

2.250.000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

585.348.484

563.285.548

* Superávit no Exercício

17.200.320

1.831.591

* Patrimônio Social

568.148.164

561.453.957

TOTAL DO PASSIVO

662.458.218

632.344.185

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

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.

Para cuidar da sua saúde,
é sempre bom ter em
quem conﬁar.
Eu conﬁo na EMS.
“

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA

AGO/21
115.935.087

’’

ATIVO
CIRCULANTE

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.

Antônio Fagundes
A EMS está há quase 60 anos investindo em tecnologia para

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).

cuidar da saúde dos brasileiros. Nosso esforço diário em
inovação e pesquisa garante medicamentos de qualidade
para que você tenha toda a conﬁança na hora de cuidar da
saúde. Por isso, quando for escolher seu medicamento,
peça pelos melhores medicamentos do país.

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.

EMS. Sua saúde merece.

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.

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

