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Além disso, tivemos, aos sábados, o delicioso
piano da associada Betth Ripolli, que tem levado
um número grande de pessoas à Sede Social. As atividades físicas, notadamente no Fitness, também
estão voltando a ocupar um espaço importante nas
nossas vidas, e o CCR voltou à normalidade.
Hoje vemos amigos voltando a se encontrar, seja
nos restaurantes, nos bares ou no esporte.
É muito gratificante sentir que o ECP está retornando à sua atividade principal, que é a de oferecer
aos seus frequentadores a alegria dos encontros, a
prática de esportes e o convívio social em um ambiente único na cidade.
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Como é bom andar pelo ECP e perceber que estamos voltando à normalidade da nossa rotina. A intensidade desse retorno pode ser sentida durante
as atividades para comemorar os 122 anos do Clube.
Este ano, por questão de segurança, as festividades de aniversário se iniciaram em setembro
e foram estendidas até o final de 2021. Foi uma programação bastante intensa que procurou oferecer
aos associados de todas as idades um calendário
bem diversificado.
Várias foram as ações programadas e realizadas
nessa comemoração:
- Corrida Kids
- Torneio das Areias
- Futebol misto no Campo A
- Exposição de carros antigos
- Distribuição de camisetas comemorativas nos
torneios esportivos
- Orquestra Camerarte
- Zoo Experience – Musical infantil
- Show com Mauricio Manieri
- Exposição 122 anos com fotos estereoscópicas
espalhadas pelo Clube
- Distribuição de catálogo com fotos e óculos 3D
- Adesivos enigmas 3D para intervenção dos
associados
- Programação especial do Programa Esporte
e Saúde
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Veja como o PIP, uma das iniciativas
mais inovadoras do Clube, potencializou
a cultura de integração social.
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Separamos 10 livros gastronômicos
para você enriquecer seu
repertório culinário e se inspirar
para os próximos jantares.

O Clube já se prepara para
receber o Papai Noel, mas,
antes, que tal escrever uma
carta para o bom velhinho?

Do clássico ao samba, confira
a programação musical do
mês e aproveite os shows
com a família e os amigos.
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Uma das equipes mais tradicionais
da Superliga feminina de Vôlei,
o Esporte Clube Pinheiros estreia
em casa em novembro.

Embalada pela conquista da Liga
de Desenvolvimento de Basquete
(LDB), a equipe do Clube
começa sua jornada no NBB.

O Futebol feminino pinheirense
conquistou mais do que títulos.
Veja a trajetória da modalidade que
conta com mais de 100 inscritas.

foto: GUSTAVO PORTO/ECP

O Estatuto Social do Esporte Clube Pinheiros, em seu
artigo 36, prevê que o Conselho Deliberativo reunir-se-á
inciso I, ordinariamente, em cada ano: “(...); b) na segunda quinzena de novembro a fim de apreciar a proposta referente ao exercício seguinte.
Deste modo e já designada para o dia 29 de novembro de 2021, o Conselho Deliberativo reunir-se-á para
apreciar e deliberar sobre a proposta orçamentária elaborada pela Diretoria para viger no exercício de 2022.
Assim, permito-me tecer algumas singelas reflexões,
deste momento importante para a vida social de nossa
grandiosa Instituição, iniciando por afirmar que, a meu
sentir, louvado em esmeradas lições, que Orçamento é
o ato pelo qual são previstas as receitas e fixadas as despesas, dentro do período correspondente ao ano civil.
Neste norte, na reunião ordinária sempre prevista
para se realizar, de acordo com o preceito estatutário invocado, o Egrégio Conselho delibera e tão somente, a respeito da aprovação prévia das receitas
e das despesas.
Pode-se dizer, assim, que o orçamento é, além de
tudo, um ato financeiro de relevância, em que são previstas as rendas indispensáveis à satisfação das despesas.
Sob o prisma financeiro, pois, orçamento é ato de previsão de receita e fixação de despesas, tornando-se legal,
autorizado o cumprimento de suas metas, somente após
sua aprovação pelo Egrégio Plenário.
A peça orçamentária, deste modo, elaborada, deve
ser analisada pelas Conselheiras e Conselheiros,
sempre zelosos em suas relevantes atribuições, como
um todo equilibrado, entre receitas e despesas, observando o princípio de que os recursos arrecadados se
destinam, somente, ao custeio das atividades e de serviços do Clube, sem oneração de seu patrimônio, como,
aliás, encontra-se previsto no artigo.45 do Regimento
Interno da Diretoria, especificamente no capítulo em que
versa sobre “Proposta Orçamentária e do Orçamento.”
Deste modo, o que se apresenta à deliberação soberana do Conselho Deliberativo é um planejamento
daquilo que nossa Modelar Entidade pretende fazer no
próximo ano, no que concerne a serviços e projetos.
Mister deixar destacado, a teor dos regramentos regimentais de nosso ordenamento institucional, que três
são os orçamentos que, embora independentes entre si,
hão de ser harmônicos para o bom desenvolvimento da

gestão administrativa que compete ao executivo exercer,
como ato seu de competência. São eles: Orçamento de
Custeio, Orçamento de Bares e Restaurantes e Orçamento de Investimento.
Inicio falando sobre o orçamento de investimento
para dizer, em rápidas linhas, que é aquele em que são
fixados os projetos, as obras e as atualizações tecnológicas, sendo que os recursos para tanto decorrem
da venda de títulos e dos valores oriundos das taxas
de transferência.
Por sua vez, o orçamento de Bares e Restaurantes,
sempre fonte de preocupação, é aquele em que não se
pode cogitar de lucro, muito menos de prejuízo, sendo
que os serviços projetados em seus equipamentos têm
como destinatário final os associados, condôminos,
desta grande e pujante universalidade-ECP.
Vale dizer, se a receita dos Bares e Restaurante alcança determinado valor, a despesa há de observar este
mesmo valor, por isso que ao Clube compete praticar
preços mais módicos em relação ao mercado comum,
tudo em prol da satisfação de nossos associados.
Finalmente, nosso orçamento de custeio, que tem
como principal fonte a contribuição social, em significativa proporção, completado pelas taxas esportivas,
sociais e eventos culturais, que se espera venham a retomar, paulatinamente, seu curso normal, visa, como se
deduz de sua própria denominação, a suportar as despesas rotineiras necessárias para fazer com que este
Clube - oásis dentro da Cidade de São Paulo - mantenha
a regularidade de seu funcionamento, para gáudio dos
que têm o privilégio de frequentá-lo.
Eis assim, e como sempre, o Conselho Deliberativo,
Órgão de representação do Corpo Associativo, cumprindo, com zelo e dedicação, as elevadas atribuições
que lhe são conferidas pelo Estatuto Social de nossa
grandiosa Instituição.

José Manssur

Giovanna Flavia
Marteleto na
atividade esportiva
na Pista de Atletismo

CLUBE
DE TODOS
Saiba como o Projeto Inclusão Pinheiros fortaleceu
a cultura de integração social no Clube
fotos: GUSTAVO PORTO/ECP

Com o lançamento do Projeto Inclusão
Pinheiros (PIP), uma das iniciativas
mais inovadoras do Clube, em 2018,
os associados com deficiência física
ou desenvolvimento atípico passaram
a contar com atividades de lazer,
cultura, esporte e socialização que
podem ser realizadas por pinheirenses,
com e sem deficiência.
“A Mari sempre foi muito bem-aceita
no Clube. Inicialmente pelo pessoal
do Jardim de Infância Tia Lucy, depois
da Natação, agora do CAD. A criação
do PIP fez os irmãos se envolverem
mais com o projeto e com a condição
dela. Acho muito legal fazerem as atividades dentro da estrutura do Clube,
convidando as outras crianças que
não têm qualquer dificuldade, porque
isso mostra que todos podem participar juntos, todos podem brincar
juntos, cada um respeitando o tempo
do outro”, conta Cristiane Ös Ferlin,
mãe da Mariana Ös Ferlin, de 10 anos,
participante do PIP.
O objetivo do programa é promover a cultura de participação
e inclusão na vida comunitária no
ECP, possibilitando a melhoria do relacionamento interno dos diferentes
grupos. As atividades esportivas,
recreativas, teatrais e lúdicas possibilitam que os integrantes do PIP se
socializem e desenvolvam mais independência e autonomia.
“Percebo que houve uma conscientização, uma modernização e uma
aceitação da diversidade, inclusive
no Clube. Sabemos que a atividade
física melhora a parte cognitiva, não
só a parte motora. O projeto foi de
fundamental importância. Estamos
a caminho da inclusão social, que deve
ser mais ampla ainda”, conta Marcia
Pavan Andrade, mãe da Giovanna
Flavia Marteleto.

Mariana Ös Ferlin
(ao centro) com os
irmãos Jose Fernando
e Maria Helena
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11
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“É TEMPO DE
TRANSFORMAR
CONHECIMENTO
EM AÇÃO”
No início do programa, houve um
mapeamento dos inscritos e a subdivisão por idades: 3 a 8 anos (infantil),
9 a 13 anos (adolescentes) e a partir
de 14 anos (adultos). Isso garantiu um
melhor aproveitamento das atividades
e uma estrutura adequada para os participantes explorarem seu potencial.
Além de contar com ações inclusivas, o PIP também realiza eventos
e atividades de conscientização
quanto à importância da integração
social. Informações são transmitidas
aos associados por meio de palestras,
podcasts e posts nas redes sociais,
contribuindo assim para ampliar
o objetivo do projeto de tornar o Clube
um espaço para todos.
“Tudo o que envolve a inclusão é
muito importante. As pessoas começaram a se conscientizar de que é
necessário que isso aconteça, que
não podemos segregar. É importante
demais que a gente entenda que por
trás de cada deficiência existe um
ser humano. Trabalhamos especificamente para cada deficiência, então, por
meio do conhecimento que adquirimos
durante a caminhada e através dos
estudos, a gente tenta tirar o melhor
para a prática esportiva”, diz Abner
Dorea Simões, professor do PIP.
Entre as ações realizadas pelo
PIP, o destaque vai para o podcast
Inclusão Pinheiros, que completa
20 episódios no mês de novembro,
com debates importantes sobre
a inclusão. Na Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência de 2021, foi
realizado o I Festival Esportivo do PIP,
com o Vinícius Savioli. Para fechar
as comemorações, a secretária da
pessoa com deficiência de SP, Silvia
Grecco, e seu filho Nickollas Grecco,
participaram de uma roda de conversa
sobre o tema “É tempo de transformar
conhecimento em ação”.

programa conta, atualmente, com uma turma para jovens acima de 14 anos, e as aulas
acontecem às segundas, quartas e sextas, com exercícios de percepção e expressão corporal,
encorajamento pessoal, linguagem e jogos teatrais. Respeitando as capacidades físicas dos
participantes, as atividades e os eventos são aprimorados dentro da prática recreativa de diferentes modalidades esportivas. A grade de eventos é organizada de acordo com os grupos:

SOCIALIZAÇÃO,
RECREATIVAS,
ARTÍSTICAS E SOCIAIS
Proporcionam a interação com
o meio externo, desenvolvendo
as habilidades de comunicação,
independência e integração entre
pessoas com desenvolvimento
típico ou atípico, por meio de
atividades recreativas, esportivas,
culturais, artísticas e sociais.

OCUPACIONAL
E COTIDIANA

CULTURAIS
E ARTÍSTICAS

Por meio de recursos tecnológicos
e atividades orientadas, os participantes têm a oportunidade de
melhorar seu desenvolvimento,
buscando adaptações para facilitar
as tarefas da vida diária, profissionais avançadas e esportivas.

As aulas de teatro, pintura, dança
e recreativas promovem o encorajamento, estimulando a expressão,
o equilíbrio e o desenvolvimento
cultural em grupo.
ícones: the noun project
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O PIP
PELOS ALUNOS

Os participantes do PIP contarão, no ano que vem, com a consultoria
de Vinícius Savioli, especialista em esporte inclusivo, para iniciar
a adaptação de atividades esportivas do Clube. Além disso, a grade
regular do projeto passará a ter mais horários, para atender a outras
faixas etárias.
Trazendo cada vez mais conteúdo e informação para o associado,
serão realizadas rodas de conversa sobre temas diversos, com personalidades engajadas em causas inclusivas, e a programação seguirá
as datas importantes do calendário de inclusão. O PIP também ganhará
uma página exclusiva no site do Clube, com informações sobre as atividades e programação e conteúdo do universo do programa.

“O PIP é como uma família para mim. Quando
alguém precisa de nós, estamos sempre
juntos. É arte e inclusão. A atividade de que
eu mais gosto é o teatro. O teatro é o meu
programa favorito, eu gosto de fazer brincadeiras, essas coisas.”

NOVIDADES
PARA 2022

VIVI, MARIA VICTORIA SANCHEZ ALARCON

PROGRAMAÇÃO DO PIP EM NOVEMBRO

“Na segunda eu faço aula com o professor
Abner, na terça faço aula de teatro,
na Oficina dos Menestréis. Na quarta
venho ao Clube ter aula com o professor
Henrique. Na quinta dou aula em casa.
Sexta-feira tem o Abner. Fiz bastante
amigos aqui no PIP. Tem a Vivi, o Leo
e muitos outros.”

ATIVIDADE ESPORTIVA
PIP

II FESTIVAL
ESPORTIVO DO PIP

 6 de novembro, sábado
 10h30 às 12h
 Quadra de Peteca 1

 4 de dezembro, sábado
 9h30 às 12h
 Pista de Atletismo

Espetáculo: O Natal de Todos
Nós
 25 de novembro, quinta
 20h
 Auditório do CCR

Atividade com participantes
do PIP e convidados, utilizando
o esporte como possibilidade
e oportunidade para as famílias,
associados e amigos e promovendo a inclusão das pessoas
com deficiência.

Com direção da prof.ª Cláudia
Cunha, os participantes
do PIP e convidados apresentarão uma história de
Natal emocionante.

★ C
 om prof. Abner Dorea

(Empresa Vinicius Savioli)
Utilizando o esporte para
realizar a inclusão das pessoas
com deficiência, a atividade
traz conceitos de modalidades
de forma lúdica e recreativa
para todos os associados.

RENATO CAMPOS BISTAFA
“O PIP na minha vida é uma paixão. Fico
muito feliz de participar do PIP. Mais associados têm que conhecer. Eu já participei
de festivais e eventos do Clube.”

GUIGA, LUIZ GUILHERME MARTINS GIACUMMO

Gratuito | Vagas limitadas
Inscrição até 6 de novembro,
pelo e-mail pip@ecp.org.br

PODCAST INCLUSÃO
PINHEIROS
 30 de novembro, terça
 12h

Evento gratuito | Vagas limitadas
Inscrição de 24 de novembro a 1º de
dezembro pelo e-mail pip@ecp.org.br

JOGOS TEATRAIS
 20 de novembro, sábado
 10h30 às 12h
 Sala de Conferências 1

Tema: Educação inclusiva

★ Com prof.ª Cláudia Cunha

Spotify ↗
Clarissa Meyer entrevista
Rodrigo Mendes, fundador
do Instituto Rodrigo Mendes,
uma organização sem fins
lucrativos cuja missão é
garantir que as pessoas com
deficiência tenham acesso
a uma educação de qualidade
na escola comum.

Estimulando o trabalho colaborativo e a criatividade, as
crianças vão confeccionar um
lindo enfeite de Natal para
a peça O Natal de Todos Nós.
Gratuito | Vagas limitadas
Inscrição de 22 a 26/11 através
do e-mail pip@ecp.org.br

TEATRO PIP

Gratuito | Vagas limitadas
Retirada de ingressos na Central
de Atendimento de 10 a 24
de novembro.
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Novembro
Azul
Atividades físicas moderadas
diminuem a incidência geral
do câncer de próstata
No dia 17 de novembro comemora-se
o Dia Mundial de Combate ao Câncer
de Próstata. No mesmo mês, surgiu
em 2003, na Austrália, o movimento
Novembro Azul, que em pouco tempo
tornou-se mundialmente conhecido,
transformando novembro no período
do combate à doença.
O câncer de próstata é o sexto tipo
mais comum de câncer e representa
aproximadamente 10% dos casos
de tumores malignos. O exame clínico (toque retal), combinado com
a dosagem do antígeno prostático
específico (PSA, na sigla em inglês)
no sangue, pode sugerir a existência
da doença.
Muitos estudos investigaram
o efeito da atividade física na incidência, no tratamento e na evolução
do câncer de próstata. E a notícia é otimista: atividades físicas moderadas,
de pelo menos 30 minutos por dia,
diminuem de 7% a 12% a incidência
geral do câncer de próstata.
As pessoas que fazem atividades
físicas vigorosas por pelo menos três
horas por semana têm uma redução
de 57% na progressão do câncer após
o diagnóstico e 61% menos chance de
morrer de câncer de próstata, além
de uma redução de 49% na mortalidade geral.

A atividade física
auxilia na manutenção
do peso corporal, diminui
os processos agressivos
da doença, equilibra melhor
as funções do corpo, além
de minimizar os efeitos colaterais do tratamento hormonal,
como a osteoporose e a perda
de massa muscular.
A associação de exercícios gerais
e localizados de forma sistemática
e constante promove saúde, previne
doenças, prolonga a vida e o mais
importante, melhora a qualidade
de vida. Uma das soluções mais interessantes são os exercícios de Kegel,
que promovem o fortalecimento do
assoalho pélvico (períneo) e reduzem
de forma importante a incontinência
urinária causada pela doença.
EXERCÍCIOS DE KEGEL
Enquanto está deitado ou sentado
em uma cadeira, contraia o assoalho
pélvico por 10 segundos, descansando por mais 10 segundos. Repita
o processo cinco vezes, fazendo esse
exercício três vezes ao dia.

Não deixe para
depois, previna-se.

foto: unsplash
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O sabor
nas
palavras
Conheça 10 livros gastronômicos
que vão enriquecer seu repertório
culinário e quem sabe inspirar
os próximos jantares
O pinheirense que gosta de cozinhar e quer aperfeiçoar seus conhecimentos gastronômicos,
ou que está pensando em se aventurar por esse
mundo, vai aproveitar esta seleção de livros. Há
uma variedade de publicações do gênero, desde
aquelas com receitas até as que abordam técnicas
culinárias, temperos e sabores, além daquelas que
apresentam a cultura e as tradições de um lugar por
meio de sua cozinha.
Descubra qual livro tem mais a ver com você,
comece a estudar a arte do paladar e aprimore seus
dotes culinários.

fotos: DIVULGAÇÃO/unsplash

LE CORDON BLEU
Todas as técnicas culinárias
Jeni Wright e Eric Treuille
Considerado a “bíblia” da culinária, esse livro
conta com mais de 800 segredos de preparação
e técnicas de cozinha, além de dicas, sugestões
e receitas de chefs renomados. A Le Cordon Bleu
é uma das escolas de gastronomia mais famosas
do mundo. Fundada em Paris, em 1895, está
presente em 20 países e forma mais de 20 mil
alunos por ano. Em 352 páginas, essa publicação
é um guia completo e ilustrado com cerca de
2 mil fotografias e imagens especiais e o passo
a passo das receitas, que vão da cozinha clássica
francesa e italiana às tradições culinárias
do Oriente.

ERVAS E ESPECIARIAS
Origens, sabores, cultivos
e receitas
Jill Norman
As ervas e especiarias têm o poder de realçar
ou mudar completamente os sabores dos pratos.
Por isso, é importante incluir esse livro na lista
e conhecer melhor esses temperos com a autora
Jill Norman, que descreve as características
de mais de 200 tipos, organizados por aroma
e sabor. Os leitores vão aprender a comprar,
armazenar e preparar, além de obter informações
sobre combinações e cultivo dessas plantas.
Há, ainda, um capítulo dedicado a ensinar o uso
desses ingredientes na culinária cotidiana.
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PANELINHA
Receitas que funcionam
Rita Lobo

COMIDA & COZINHA
Ciência e cultura da culinária
Harold McGee

Quem busca praticidade na hora de cozinhar
vai gostar das dicas escritas pela chef e apresentadora do programa de TV Cozinha Prática,
do GNT, Rita Lobo. Em 400 páginas, a autora reúne
receitas para variadas situações do cotidiano,
como jantares práticos, saladas elaboradas,
massas rápidas, comida de criança, entre outras
sugestões. O nome Panelinha é uma referência
ao site que a chef criou em 2000 para ensinar
a preparar pratos saudáveis e simples, que
qualquer pessoa consegue fazer. Essa publicação
é uma ótima pedida para quem está começando
a se aventurar pelo mundo da culinária.

Clássico da gastronomia, esse livro foi aclamado
como uma “pequena obra-prima” pela revista
Time, quando foi publicado pela primeira vez,
em 1984. Isso porque, em 992 páginas, o autor
fala sobre a história dos alimentos, de que são
feitos e como a culinária os transforma em
iguarias novas e deliciosas. Os leitores absorvem
o conteúdo de maneira didática, obtendo informações sobre ingredientes e métodos de cocção.
Comida & Cozinha traz, ainda, uma reflexão
sobre o alimento, apresentando um panorama
completo, de sua origem até o momento
da refeição.

CULINÁRIA BRASILEIRA,
MUITO PRAZER
Tradições, ingredientes
e 170 receitas de grandes
profissionais do país
Roberta Malta Saldanha
Essa publicação é essencial para entender
a culinária brasileira, descobrindo os ingredientes
típicos e aprendendo o preparo de diversas
receitas da nossa cozinha. O livro conta com mais
de 170 receitas, assinadas por 170 chefs, cozinheiros e confeiteiros, entre outros profissionais,
detalhando a gastronomia nacional do passado
e do presente. Em 504 páginas, o livro está
dividido por regiões do Brasil, em seis capítulos:
bebidas; petiscos e entradas; pratos principais e
acompanhamentos; doces, sobremesas e outras
iguarias; receitas clássicas e ingredientes.

A ARTE CULINÁRIA
DE JULIA CHILD
Técnicas e receitas essenciais
de uma vida dedicada à cozinha
Julia Child
Julia Child, a responsável por introduzir conceitos
da culinária francesa nos Estados Unidos,
oferece respostas para diversas questões da
cozinha doméstica, com receitas detalhadas
e truques para os leitores se aprimorarem no
mundo da alta gastronomia. Um dos atrativos
do livro, que fez sucesso com o público, é que
a autora mostra o que fazer caso o preparo do
prato dê errado. A chefe dá dicas, também,
de como utilizar os utensílios de cozinha de
forma diferente do habitual, com muita criatividade. Publicado em 2013, o livro conta com
240 páginas.
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NA MESA DA BAIANA
Receitas, histórias, temperos
e espírito tipicamente baianos
Tereza Paim e Sonia Robatto
A jornalista Sonia Robatto transmite, em textos,
as receitas da chef Tereza Paim, apresentando
a riqueza da tradição baiana por meio de sua
gastronomia. Pratos típicos são ensinados pela
cozinheira, que explica os sabores da Bahia e
coloca à mesa, também, a história dessa terra,
os ingredientes, os segredos e as curiosidades
que tornam essa culinária tão especial para
o Brasil. Os pinheirenses vão aprender a fazer
vatapá, bobó de camarão e moqueca, entre
outros itens comuns na Bahia, em uma leitura
muito didática, que explica desde a origem dos
ingredientes até o momento do consumo.

especial

TODAS AS SEXTAS
Paola Carosella
O livro de estreia da chef Paola Carosella é uma
obra inspiradora. Todas as sextas, que venceu
o Prêmio Jabuti, combina um relato autobiográfico
arrebatador e uma seleção de mais de 90 receitas
que fizeram o sucesso dos menus executivos da
chef às sextas-feiras em seu restaurante Arturito,
em São Paulo. A prosa poética de Paola revela
uma mulher batalhadora, determinada e vitoriosa,
que transcendeu os percalços da vida com
a ajuda da cozinha. Suas receitas, com histórias
e comentários instigantes, transbordam generosidade, gratidão, amor e excelência técnica. E as
belíssimas imagens do premiado fotógrafo
britânico Jason Lowe completam o livro de forma
natural, como Paola tanto gosta.

BELA COZINHA
As receitas
Bela Gil
A chef Bela Gil desmistifica a fama de que comida
saudável é sem graça nesse livro, mostrando
que é possível se alimentar de forma equilibrada e utilizando ingredientes naturais, mas
sem perder o sabor. Bela cozinha traz 50 pratos
deliciosos, apresentados em seu programa do
GNT, e outros selecionados especialmente para
o livro. As receitas são divididas em categorias
e contam com um comentário da autora quanto
às propriedades dos ingredientes e os benefícios que trazem à saúde. Bela Gil convida os
leitores a refletir sobre os hábitos alimentares
e as mudanças que podem fazer a diferença.

CONFEITARIA
ESCALAFOBÉTICA
Sobremesas explicadas
tim-tim por tim-tim
Raiza Costa
Nada melhor que fechar a seleção com diversas
dicas de sobremesa. Apaixonada pela confeitaria e suas técnicas verdadeiras, Raiza Costa
apresenta receitas exclusivas e também as de
maior sucesso da chef, sempre acompanhadas de
importantes dicas que fazem a diferença. No livro,
são ensinadas técnicas de confeitaria avançadas
para seu séquito de fãs (e também para os fãs da
confeitaria), de um jeito simples e divertido.
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MOMENTO
ECP DE
SOLIDARIEDADE
Conheça mais duas
instituições sociais
e transforme a realidade
de centenas de pessoas

EXPOSIÇÃO

ESPORTE É PARA
TODAS E TODOS
Em novembro, o Centro Pró-Memória Hans
Nobiling vai instalar uma nova exposição
nos muros da avenida Faria Lima. Intitulada
“Esporte é para todas e todos”, a mostra apresentará imagens do acervo pinheirense que
mostram a importância do esporte na vida
atual, não diferenciando idade, gênero, raça
ou finalidade.
Serão 11 painéis que deverão ficar em exposição até janeiro.
FOTOS: CENTRO PRÓ-MEMÓRIA

O Departamento de
Assistência Social (DAS)
indica mais duas ONGs para
quem quiser praticar a solidariedade fazendo o bem
para pessoas em situação
de vulnerabilidade. Saiba
como funciona o trabalho
da Sociedade Beneficente
Alemã – SBA Girassol
e da Casa da Criança e do
Adolescente Santo Amaro
Grassari e veja como contribuir para transformar vidas.

CASA DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
SANTO AMARO GRASSARI
Com o objetivo de acolher e promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade, a ONG forma
cidadãos conscientes de seus direitos e
deveres. A instituição é dividida em três frentes:
o Centro da Criança e do Adolescente – CCA, que
atende 60 pessoas, a Casa Lar, que fornece acolhimento institucional a dez integrantes, e o Saica,
que atende vinte pessoas. A Casa ainda oferece
moradia a jovens cujas famílias perderam sua
guarda, temporária ou definitivamente.

COMO POSSO
AJUDAR?
A instituição aceita
doações de produtos
de higiene pessoal,
material escolar e pedagógico, brinquedos,
roupas, entre outros
itens. As contribuições
financeiras podem ser
feitas pelo PagSeguro
ou depósito bancário.

SAIBA MAIS ↗

SOCIEDADE BENEFICENTE
ALEMÃ SBA GIRASSOL
A ONG, fundada em 1992 com o nome Lar Social
Girassol, tem como propósito acolher crianças
e adolescentes em situação de abandono ou
negligência familiar. Ao longo dos anos, a instituição social agregou outros objetivos, até que,
em 2003, inaugurou o Centro Profissionalizante
SBA Girassol Pro, para oferecer formação profissional aos integrantes do grupo e à comunidade,
transformando vidas por meio da educação.
Em 2015, o Lar Social Girassol deixou de
prestar o serviço de acolhimento e foi criado
o Centro de Educação Infantil – SBA Girassol
Kids. A instituição social oferece, de forma gratuita, educação infantil, ensino complementar
e cursos profissionalizantes para crianças
e jovens em situação de vulnerabilidade social
oriundos das comunidades locais do Grajaú.

COMO POSSO
AJUDAR?
Para contribuir com
esse trabalho, é possível
fazer doações por meio
do imposto de renda,
transferência bancária
ou doar via PayPal
e Mercado Pago.

SAIBA MAIS ↗

ICO LUCA
G
Á
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CARTINHA
DO PAPAI NOEL

criança
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FOTO: DIVULGAÇÃO

Enfim, o Natal está chegando.
E um dos momentos mais esperados
pelos pequenos associados é o de
escrever e mandar a cartinha para
o bom velhinho e, claro, receber uma
resposta personalizada.
RETIRADA DO FORMULÁRIO
A partir de 18 de novembro
na Brinquedoteca

COM O SHOW

ENTREGA DAS CARTINHAS
De 29 de novembro a 15 de dezembro

MAGICANDO COM LUCAS
 27 de novembro

Sábado
 11h e 14h
 Salão de Festas Infantil
PROTOCOLO DE SEGURANÇA
• Montagem com cadeiras respeitando o distanciamento social.
• Crianças menores de 5 anos poderão entrar
acompanhadas pelos responsáveis.
• O uso de máscara é obrigatório durante
o espetáculo.
• Limpeza do local após as apresentações.

Dos palcos do mundo para o ECP. Depois de mais
de quatro mil exibições internacionais, o mágico
Lucas está no Brasil com seu mais novo espetáculo: Magicando com Lucas. O artista aguça
a imaginação de quem o assiste, de uma forma
inusitada e divertida, em que a dança, a música,
o circo, o teatro e a magia se combinam, fazendo
com que fantasia e realidade se transformem em
um delicioso conjunto de emoções.
Evento gratuito | Sujeito a lotação
Capacidade: 60 pessoas por horário
Distribuição de pulseiras 20 minutos antes do início
da apresentação

O EVENTO ESTÁ CONDICIONADO À MUDANÇA DE FASE DO PLANO SÃO PAULO DE COMBATE À COVID-19

DIA LEGAL
DE NATAL
 18 de dezembro

Sábado
 Salão de Festas Infantil
ANOTE NA AGENDA: a visita do
Papai Noel ao Clube já tem data
marcada. No dia 18 de dezembro,
o bom velhinho virá acompanhado
de muitos personagens e muita
animação. Aguardem!
ilustração: polar.ltda

As caixinhas para envio das cartas
estarão distribuídas pelo Clube:
Brinquedoteca, entrada do Jardim da
Infância Tia Lucy e Hall da Sede Social.

O universo infantil contado com diversão, aprendizado e imaginação

 29 de novembro a 15 de dezembro

P

RA
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TO DO

O sabor do mar vem até São Paulo
nos pratos de novembro

S •

TO DO

MÊ

MÊ

S •

P

Lombo de cação
ao molho de camarão
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Onde encontrar
Restaurante O Ponto

Quando
Novembro

Preço
R$ 63

Tartar
de salmão

Já a cozinheira líder
Maria Edileuza,
do CCR, colocou
no cardápio o refrescante tartar de
salmão, acompanhado de torradas
com parmesão.
Onde encontrar
Restaurante do CCR

Quando
Novembro

Preço
R$ 38

Um guia com a programação cultural e social pinheirense

fotos: henrique perón

A cozinheira líder
Gi Soares preparou
para novembro um
delicioso lombo
de cação ao molho
de camarão, acompanhado de mousseline
de mandioquinha.
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ESPETÁCULO

E N C E R R A M E N T O

D O S

C U R S O S

D E

T E A T R O

TEATRO INFANTIL

O enigma do espelho
 27 de novembro
 Sábado, 12h e 14h
 Auditório do CCR

★ DIREÇÃO E DRAMATURGIA:
EDSON GON
ELENCO: ALUNOS DO TEATRO
INFANTIL

O espetáculo conta a história de
amigas que se reúnem para fazer
um trabalho de escola sobre imaginação. No livro indicado pelo professor,
descobrem uma passagem secreta que
as conduzirá para um mundo mágico,
em uma viagem insólita através
do espelho, com muitas aventuras
e desafios.

Sujeito a lotação.
Não será necessário retirar ingresso.

TEATRO INFANTOJUVENIL

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

★ DIREÇÃO: LUIZ SORRENTINO
ELENCO: ASSOCIADOS DO ECP
FOTOs: DIVULGAÇÃO/pexels

Sujeito a lotação.
Não será necessário retirar ingresso.

Você participaria de um jogo com
outros casais amigos, no qual todos
colocam seus celulares sobre a
mesa, e, a partir daí, as chamadas
e mensagens que chegarem serão
abertas para o grupo 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 o relacionamento com
o celular, que virou nossa “caixa
preta”, contendo todo tipo de
segredos, dos mais inocentes aos
mais comprometedores.

Cenas de noivados
e casamento
 28 de novembro
 Domingo, 15h
 Auditório do CCR

★ DIREÇÃO: MARIA SIQUEIRA
ELENCO: ALUNOS DO TEATRO
INFANTOJUVENIL
Os alunos vão mostrar um
exercício teatral com muito
humor, dança e canto, nessa
peça que é uma coletânea
de causos. Cenas da
infância, da vida na fazenda,
de casamento e costumes
serão apresentadas
no espetáculo.
Sujeito a lotação.
Não será necessário retirar ingresso.
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MÚSICA
ENSAIO
DA BANDA
DE JAZZ

MOMENTO MUSICAL
 6 de novembro

Sábado
 16h30
 Hall da Sede Social

 Segunda
 20h30
 Sala de Conferências 1

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

VI CURSO
DE HISTÓRIA
DO JAZZ

ENSAIO
DO
CORAL

 Início: 9 de novembro (4 aulas)

 Quarta
 20h30
 Sala de Carteado e Sala

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.

com Betth Ripolli

MÚSICA AO AR LIVRE

de Conferências (turma dividida)
Com a regência da maestrina
Márcia Hentschel, os associados
soltam a voz no ECP.
Mais informações:
administracaocultural@ecp.org.br

com
Grupo Madalena

FOTOs: DIVULGAÇÃO/PEXELS

 20 de novembro

Sábado
Valor: R$ 260 (taxa única)
Mais informações: administracaocultural@
ecp.org.br e no Portal de Serviços.

A pianista e compositora Betth Ripolli
se apresenta no novo espaço da
Sede Social, entretendo os pinheirenses com boa música nas tardes de
sábado. Os temas de suas apresentacões vão de melodias de compositores
de vários países ao melhor da bossa
nova e do choro.

 14h
 Pergolado da Alameda

Evento gratuito.

Reunir as grandes obras da música
popular brasileira para manter acesa
a chama de poetas um tanto esquecidos nos dias de hoje. Esse foi o desejo
que uniu jovens paulistas na formação
de um grupo que leva o samba, a bossa
nova, o forró e o chorinho no coração.
Venha cantar junto e lavar a alma nessa
celebração do Brasil e da vida.
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CLUBE DE LEITURA

INSCRIÇÕES
DO BALLET 2022
 Centro Desportivo (5º andar)

Sala 1 e 2 de Ballet
Há mais de 30 anos desenvolvendo o físico
e a disciplina por meio da arte da dança,
que envolve música e movimento em uma
só atividade.
Professores formados pelas principais escolas do País, nos métodos de Royal
Academy of Dance (inglesa) e Vaganova (russa),
entre outros.
Ballet Clássico – Infantil e juvenil
Ballet Clássico – Adulto
Movimento Contemporâneo – Adulto
Ballet Pilates – Adulto

O LEGADO DOS GENES:
O QUE A CIÊNCIA PODE NOS
ENSINAR SOBRE O ENVELHECIMENTO

Inscrições do Ballet 2022
 8 a 12 de novembro (alunos inscritos em 2021)
 16 a 19 de novembro (novos alunos)

de Mayana Zatz e Martha San Juan França
(Editora Objetiva)

Turmas com idade inicial de 4 anos (completos
até 30/6), Ballet Adulto e Ballet Pilates, idade
mínima 16 anos (completos 30/6).

 13 de novembro

Sábado
 10h
 Auditório do CCR
Qual seria o segredo de pessoas com idades entre
oitenta e cem anos que impressionam pela agilidade
mental e disposição física? Seriam elas a chave para
um envelhecimento saudável? Nesse livro, as autoras
apresentam, de modo simples e acessível, pesquisas
científicas sobre o envelhecimento na área da genética,
concluindo que, embora ajude cada vez mais a prever
ou a prevenir problemas futuros, ela não determina
totalmente o destino das pessoas.

ENTREVISTA COM AS AUTORAS
Mayana é professora titular do Instituto de Biociências
da USP, coordenadora do Centro de Estudos do
Genoma Humano e Células-Tronco e do Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia do Envelhecimento
e Doenças Genéticas.
Martha é jornalista e pesquisadora da área de divulgação científica, com mestrado e doutorado em história
da ciência pela PUC-SP. As autoras serão entrevistadas
pelo mediador do Clube de Leitura, Gerald Misrahi.
Sujeito a lotação.

GRUPO
DE ESCRITORES
 27 de novembro

Sábado
 14h
 Plataforma: Zoom
O Grupo de Escritores do ECP se reúne
para leitura e análise dos seus contos
baseados em temas predeterminados.
Nesse encontro o tema será “Não tenho
nada para dizer. E agora?”. Coloque para
fora o escritor que há dentro de você
e junte-se ao grupo.

Secretaria do Ballet
Segunda a quinta: 8h30 às 12h30
e 14 às 19h.
Sexta: 8h30 às 12h30 e 14 às 17h.
Mais informações pelo e-mail ballet@ecp.org.br
ou tel.: 3598-9854/3598-9525

ESPETÁCULO DE ENCERRAMENTO
DOS CURSOS DE DANÇA

DANÇAS IMAGINATION
 21 de novembro

Domingo
 18h30
 Auditório do CCR
Uma noite para despertar a imaginação artística através
da dança.
Apresentada pelos alunos das aulas de Jazz, Sapateado,
Expressão Corporal, Street Dance, Dança de Salão e World
Dance, com a produção e colaboração do Ballet Paula Castro.
Venha vivenciar e prestigiar essa experiência, em um
espetáculo em que seu sonho e a imaginação podem te levar
aonde quiser.
Sujeito a lotação (não é necessário retirar ingresso).

Maratona Cultural Acesc
Festival ACESC de Teatro
 1º a 21 de novembro
 Diversos lugares

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

Mostra ACESC de Dança

ilustração: polar.ltda | FOTOs: DIVULGAÇÃO/PEXELS

 7 de novembro
 Clube Hebraica SP

Concurso e Mostra ACESC
de Artes Plásticas
 4 a 11 de novembro (coquetel: 4/11)
 Clube Esportivo Helvetia

Concurso e Mostra ACESC
de Fotografia
 11 a 21 de novembro (coquetel: 11/11)
 Clube Paineiras do Morumby

35

36

agenda

VETERANOS

Encontro de ritmos

37

Caminhada
 Quinta
 10h30 às 11h30
 Local de encontro: Relógio

das Flores
A caminhada está de volta como
atividade exclusivamente presencial.
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.

Movimente-se
 Terça
 10h30 às 11h30
 Salão de Festas

Sexta
 18h às 19h30
 Salão de Festas

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.

Venha se divertir ao som de vários ritmos de dança.

Atividade gratuita.

 26 de novembro

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

Protocolo de segurança
• Demarcações medindo 2×2 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).
• Displays de álcool em gel estarão distribuídos no
local para higienização das mãos.

ilustração: polar.ltda

Dança Sênior
 Terça
 14h30 às 16h
 Salão de Festas Infantil

★ Professor Reinildo

As atividades respeitam o limite de ocupação previsto
no Plano SP.

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
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Réveillon
2022
REINAUGURAÇÃO
OFICIAL
foto: divulgação

ANUNCIE
NA REVISTA
DO CLUBE
TELEFONE: 3598-9667

E-MAIL: marketing@ecp.org.br

Associados possuem 40% de desconto.
Conteúdos de alta qualidade divulgado aos
associados em versão digital e on-line.
Mais de 10 mil acessos mensais.

Os pinheirenses têm diversos motivos
para se orgulhar da infraestrutura do
Clube, e um deles é o Campo de Futebol
A. O espaço passou a contar com a certificação FIFA Quality Pro, o mais alto grau de
qualidade profissional para um campo de
grama artificial. A homologado saiu oficialmente no site da Federação Internacional
este ano, e apenas quatro espaços têm
esse certificado no Brasil.
Os jogadores agora contam com
uma grama sintética, muito semelhante
à natural, de tecnologia importada da
Finlândia. Entre as diversas vantagens
do novo material estão o alto índice de
absorção de impacto, que diminui o
risco de lesão nos praticantes, a baixa
absorção de calor, que garante o conforto
térmico, e o sistema de drenagem, que

Para oficializar a reabertura do
Campo de Futebol A e celebrar
as melhorias no espaço, houve
uma partida comemorativa

possibilita partidas até em dias de chuva
e sem restrições de quantidade de jogos
ou tipo de chuteiras.
As melhorias dentro do campo não
pararam por aí. Também foram instaladas traves padrão FIFA, traves retráteis
para o Futebol Menor e iluminação com
lâmpadas de LED. Sem falar nos novos
bancos de reservas, na troca do alambrado e nas melhorias nos vestiários dos
visitantes e árbitros.
E, para celebrar todas essas melhorias
no Futebol pinheirense, no fim de outubro
foi realizada uma partida comemorativa
que reuniu a Diretoria. A equipe de camisa
preta venceu o time de camisa azul jogo
por 3 a 2. O presidente Ivan Castaldi Filho
jogou nas duas equipes e fez o gol da
vitória da equipe preta.

Os associados e atletas do Clube pelo mundo

foto: unsplash

Venha celebrar com os amigos
e com a família a chegada do
Ano-Novo. O Clube está preparando um evento especial para
comemorar 2022.
Aguardem!

SUPERLIGA 2021/2022
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NBB 2021/2022
O PRIMEIRO TURNO DO NBB
JÁ COMEÇOU, E 17 EQUIPES
ESTÃO NA DISPUTA DO TÍTULO
2021/2022 DO MAIOR CAMPEONATO DE BASQUETE DO
BRASIL. O ECP, embalado pela
conquista da Liga de Desenvolvimento
de Basquete (LDB) e pelas finais do
Campeonato Paulista, fez seus dois
primeiros jogos em casa e agora se
prepara para estrear fora.
Confira as partidas do ECP
em novembro.

CERRADO BASQUETE X ECP

A NOVA TEMPORADA DA
SUPERLIGA FEMININA
COMEÇOU NO DIA 28 DE
OUTUBRO. Com as finais programadas para os dias 22 e 29 de abril
e 6 de maio de 2022, a competição
reunirá, além do ECP, as equipes do
Brasília Vôlei (DF), Curitiba Vôlei (PR),
Dentil/Praia Clube (MG), Fluminense
(RJ), Itambé/Minas (MG), Osasco São
Cristóvão Saúde (SP), Country Club
Valinhos (SP), Unilife-Maringá (PR),
Barueri Volleyball Club (SP), Sesc RJ
Flamengo (RJ) e Sesi Vôlei Bauru (SP).
O Clube, que estreou no dia 29 de
outubro contra a equipe Dentil Praia
Clube, em Uberlândia, terá mais seis
compromissos este mês, com direito
a estreia em casa no dia 9 contra
a equipe do Barueri.
Confira os compromissos do mês
do time pinheirense.

CURITIBA VÔLEI X ECP

SESI VÔLEI BAURU X ECP

 6 de novembro, sábado
 19h
 Colégio do Positivo Júnior
(Curitiba)

 19 de novembro, sexta
 18h30
 Ginásio Sesi Bauru

ECP X BARUERI
VOLLEYBAL CLUB
 9 de novembro, terça
 17h
 no Clube

ECP X OSASCO SÃO
CRISTOVÃO SAÚDE
 23 de novembro, terça
 21h30
 no Clube

BRASÍLIA VÔLEI X ECP
ECP X COUNTRY CLUB
VALINHOS
 12 de novembro, sexta
 19h
 no Clube

 26 de novembro, sexta
 19h
 SESI Taguatinga
foto: Ricardo Bufolin/ECP

 2 de novembro, terça
 20h30
 ASCEB

BRB/BRASÍLIA X ECP
 4 de novembro, quinta
 20h
 Arena BRB Nilson Nelson

ECP X FORTALEZA B. C.
 8 de novembro, segunda
 20h
 no Clube

ECP X UNIFACISA
 10 de novembro, quarta
 20h
 no Clube

SÃO PAULO X ECP
 18 de novembro, quinta
 20h
 Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes
Galvão (Morumbi)

O SISTEMA DE DISPUTA
A fase de classificação será realizada em dois turnos, classificando os 12 primeiros
colocados aos playoffs. As equipes classificadas do primeiro ao quarto lugar já
garantem vaga automática nas quartas de final. Do quinto ao 12º lugar disputarão
as oitavas de final.

CLUBES PARTICIPANTES
ECP (SP), Bauru Basket (SP), Brasília Basquete (DF), Cerrado (DF), Caxias do Sul
Basquete (RS), C.A. Paulistano (SP), C.R. Flamengo (RJ), Fortaleza Basquete
Cearense (CE), Minas Tênis Clube (MG), Mogi Basquete (SP), Pato Basquete
(PR), Rio Claro (SP), São Paulo F.C. (SP), Sesi Franca (SP), S.C. Corinthians (SP),
Unifacisa (PB) e União Corinthians (RS).
foto: Ricardo Bufolin/ECP
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MULHERES EM CAMPO
COM MAIS DE 20 ANOS
NO CLUBE, CONHEÇA
A HISTÓRIA DO FUTEBOL
FEMININO PINHEIRENSE

O Futebol faz parte do DNA do ECP
desde sua fundação, em 1899, quando
o alemão Hans Nobiling reuniu os
amigos e formou um clube para
praticar a modalidade. Com o passar
dos anos, outros esportes foram
se desenvolvendo entre os pinheirenses, até que, na década de 1990,
foi a vez de as mulheres entrarem em
campo e conquistarem seu espaço
no Futebol, criando o primeiro time
feminino do Clube.
fotos: divulgação

O primeiro registro encontrado no
Centro Pró-Memória é de 1994, então
já são mais de 20 anos de vitórias,
superação e realizações das associadas, que escreveram uma história
de sucesso com conquistas que vão
além do gramado.
As pinheirenses entraram em um
espaço visto como masculino, mostrando resistência e quebrando
barreiras, e encontraram seu lugar.

Futebol feminino
número 1
Inspiradas por grandes mulheres que
vinham se destacando no Futebol
brasileiro desde os anos de 1920,
quando surgiram os primeiros times
femininos, seis associadas decidiram
criar a primeira equipe formada por
mulheres do Clube. As pinheirenses
que praticavam Vôlei, Handebol, Tênis
e Ginástica Artística passaram a se

encontrar uma vez por semana para
bater uma bolinha no ECP.
Uma dessas era Renata
Capobianco Barbosa, que contribuiu
para a formação do time feminino
no Clube. “Juntamos amigas que
se conheciam e jogavam juntas no
colégio e outras que eram pinheirenses e já faziam aula da modalidade.
Tivemos diversos desafios em competições, e um que marcou foi o
Campeonato Brasileiro do 7 Society,
que, mesmo sendo dif ícil, nós
ganhamos”, relembra a pinheirense.

Fernanda Themudo Wissenbach
também fez parte da primeira composição do time da década de 1990.
“O que me motivou a praticar a modalidade foram as amizades que fiz.
Algumas das minhas melhores amigas
até hoje vieram desse time incrível que
criamos quando iniciamos o Futebol
feminino no ECP. Tenho o orgulho de
defender as cores azul e preta há mais
de 25 anos e de fazer parte dessa história”, comenta a associada.
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Primeiro registro fotográfico
encontrado do Futebol feminino
do ECP (1994)

Mariana Zanettin de Paschoal também
participou das primeiras equipes de Futebol feminino do Clube e afirma que
o esporte trouxe disciplina e amizades
para sua vida. A pinheirense contou com
o apoio da família para praticar a modalidade: “Quando pedi ao meu pai para
comprar uma chuteira, em um primeiro
momento ele achou estranho, porque
naquela época não era muito comum
meninas jogarem Futebol. Mas ele percebeu que era o meu sonho e cedeu.
O Futebol é a minha paixão”, afirma.

45

A equipe se preparando para uma competição,
em 1997 | Futebol feminino em 2012 | Equipe que
defende as cores do Clube na temporada 2021

Logo na primeira década de atuação
o time das mulheres já conquistou
muitos títulos, mostrando que o
talento, a dedicação e a força de vontade tinham superado as barreiras
iniciais. Foram muitas competições ao
longo dos anos, com destaque para
um marco no ano de 2011, quando foi
montada, pela primeira vez no Clube,
uma equipe 100% feminina para o
Campeonato Interno, categoria Sub-13.
“As pinheirenses procuram
um esporte que seja coletivo,

competitivo e em que, ao mesmo
tempo, possam fazer novas amizades
no Clube. A contratação de uma técnica 100% dedicada e exclusiva em
todas as categorias – Pré-Mirim, Mirim,
Infantil e Adulto – possibilita que acompanhemos melhor a evolução de cada
associada dentro de campo, ganhando
mais espaço e visbilidade no ECP”,
relata Tatiana Moreno, também uma
das precursoras da primeira equipe
de Futebol feminino no Clube.

Além
do esporte
O Futebol feminino também transformou a vida de diversas associadas,
que conquistaram bolsas de estudos
nos Estados Unidos por meio do
esporte. Esse foi o caso de Luiza
Marangoni. “Quando comecei
a jogar Futebol, não imaginava
que chegaria aonde estou hoje.

Comecei jogando pelo Clube e foi
ali que criei minha base e meu amor
pelo esporte. Consegui bolsa para
terminar o colegial em Montverde
Academy, e segui minha vida esportiva
e acadêmica na Barry University,
em Miami”, conta.
Marina Do Valle também encontrou no esporte a oportunidade de
estudar no exterior. “O Futebol me
proporcionou diversão, amizades,
amor pelo esporte, mas, além de
tudo isso, me deu a grande chance

de praticar a modalidade e fazer faculdade nos Estados Unidos. Devo muito
aos treinadores que lutaram por nós,
às amizades que não nos deixaram
desistir e ao meu pai, que sempre
acreditou que eu poderia conseguir”,
afirma a pinheirense.
Hoje, a modalidade conta com mais
de 100 inscritas e continua fazendo história e conquistando diversos títulos.
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Sete equipes participaram da competição realizada no ECP

CAMPEONATO PAULISTA

O começo
no Brasil
A atuação feminina no
esporte das chuteiras
começou no Brasil nos
anos 1920, quando jornais
noticiavam disputas no
Rio de Janeiro, em São
Paulo e no Rio Grande do
Norte. Em 1940, surgiram as
primeiras partidas oficiais,
chocando a sociedade da
época e gerando proibições,
que só foram abolidas na
década de 1980. Ao longo
dos anos, diversas mulheres
se destacaram na modalidade, abrindo espaço
para que outras jogadoras
tomassem coragem
de seguir sua vontade
e praticar Futebol. Destaque
para Marta, a maior artilheira
da seleção brasileira entre
homens e mulheres.

DE PETECA 2021

Pratique
no ECP
TREINOS DO FUTEBOL FEMININO
Técnica: Bianca
Feminino Pré-Mirim (6 a 10 anos)
Sábado, 8h30 às 9h30
Feminino Mirim (10 a 12 anos)
Segunda e quarta, 17h às 18h15
Feminino Infantil (13 a 17 anos)
Segunda e quarta, 18h15 às 19h30
Feminino Adulto (+ 18 anos)
Segunda e quarta, 19h30 às 20h45
foto: agência brasil fotografias

Claudionor de Mattos,
Luiz Carlos Hortense,
Ivan Gilberto Castaldi
Filho e Ney Roberto
Caminhada David

O Esporte Clube Pinheiros
sediou, no dia 16 de outubro,
no Ginásio Poliesportivo,
a etapa de São Paulo
do Campeonato Paulista
de Peteca, organizado
pela Federação Paulista
da modalidade.
O evento contou com
a participação de atletas do
ECP, Corinthians, Indaiatuba
Clube, Flamengo de Americana,
Clube Paineiras do Morumby e
Monte Líbano, de São José do
Rio Preto.

Representando o Clube na
categoria Master III, os atletas
Ivan Gilberto Castaldi Filho
(Campeão Paulista 25 vezes
consecutivas), Ney Roberto
Caminha David e Luiz Carlos
Hortense sagraram-se campeões paulistas do ano de 2021.
Com a conquista, a equipe
pinheirense está classificada
para representar São Paulo no
Campeonato Brasileiro, que
será realizada em novembro,
no Iate Clube de Brasília.
FOTOS: Divulgação
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De pé, atrás: Chico Barretto, Danilo Bornea, Hilton Dichelli, Caio Buonanotte, Cristiano Albino, Felipe Polato,
Luciano Vasques e Pitchi Blanco. Ajoelhados no meio: Beatriz Lima, Arthur Nory Mariano, Patrick Correa, Leonardo Souza,
Guilherme Oliveira, Diogo Paes e Isabel Barbosa. Sentados na frente: Tiago Capella, E.Yasmin Gonçalves, Kadu Azevedo
Federico Lupi, Ryan Mendese Eduardo Belli

Associado Tiago Capella

GINÁSTICA
ARTÍSTICA
CAMPEONATO ESTADUAL
Em setembro foi realizado em São Caetano (SP) o Campeonato Estadual adulto e infantil. O ECP participou com equipes
completas no masculino e ginastas avulsas no feminino. Confira
a participação pinheirense.
EQUIPE INFANTIL: MEDALHA DE PRATA
Eduardo Belli, Federico Lupi, Ryan Mendes, Kadu
Azevedo e Tiago Capella, comandados pelos técnicos
Guilherme Oliveira e Raimundo Blanco
Tiago Capella (Sub-12)
Ouro: argolas e salto
Prata: individual geral, cavalo, paralelas e barra
Eduardo Belli (Sub-14)
Ouro: argolas
Prata: individual geral, solo, cavalo, salto e barra fixa
Bronze: paralelas
Kadu Azevedo (Sub-14)
3º lugar: cavalo
6º lugar: individual geral, salto, paralelas e barra
Federico Lupi (Sub-14)
4º lugar: cavalo e salto
5º lugar: individual geral, argolas, paralelas e barra
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Ryan Mendes (Sub-14)
4º lugar: individual geral, solo, argolas e paralelas
5º lugar: cavalo
Emilly Yasmin Gonçalves (Feminino Sub-14)
Prata: paralelas
4º lugar: salto e individual geral
5º lugar: solo e trave
Isabel Barbosa (adulto feminino)
Ouro: salto, trave e solo
Beatriz Lima (adulto feminino)
5º lugar: solo
6º lugar: trave
ADULTO MASCULINO: MEDALHA DE OURO
Francisco Barretto, Arthur Nory Mariano, Guilherme Oliveira, Leonardo Souza, Patrick Sampaio e Diogo Paes, comandada pelos técnicos Hilton Dichelli e Cristiano Albino
Francisco Barretto
Ouro: individual geral, solo, cavalo com alças e paralelas
Prata: barra fixa
Arthur Nory
Ouro: salto e barra
Prata: cavalo
Leonardo Souza
Prata: argolas
Bronze: individual geral, solo e barra
Guilherme Oliveira
Bronze: solo

CAMPEONATO BRASILEIRO
Após dois anos longe das competições nacionais, a equipe masculina do Clube, agora renovada, está de volta. Em setembro
e outubro, disputou em Aracaju (SE) o Campeonato Brasileiro
Loterias Caixa nas categorias adulto e infantil.
EQUIPE INFANTIL: MEDALHAS DE PRATA
Eduardo Belli, Federico Lupi, Ryan Mendes, Kadu
Azevedo e Tiago Capella, comandados pelos técnicos
Guilherme Oliveira e Hilton Dichelli
Tiago Capella (Sub-12)
Ouro: individual geral e cavalo
Prata: solo, argolas, salto e barra fixa
Bronze: paralelas

EQUIPE ADULTO MASCULINO: MEDALHA DE PRATA
Francisco Barretto, Arthur Nory Mariano, Guilherme Oliveira,
Leonardo Souza, Patrick Sampaio e Diogo Paes, comandados pelos técnicos Hilton Dichelli e Cristiano Albino
Francisco Barreto
Ouro: cavalo com alças
Prata: individual geral e paralelas
Arthur Nory
Ouro: barra fixa
Prata: solo
Guilherme Oliveira
Prata: argolas

Eduardo Belli (Sub-14)
Prata: individual geral, argolas e barra fixa
Bronze: solo

Patrick Sampaio
Prata: solo
Bronze: argolas

Beatriz Lima (adulto feminino)
4º lugar: trave solo
6º lugar: individual geral

Diogo Paes
Bronze: barra fixa
O Esporte Clube Pinheiros recebeu, mais uma vez, no masculino,
o Troféu Eficiência correspondente às competições de 2019
(não houve eventos no ano passado). A premiação refere-se
ao clube com maior soma de todos os campeonatos e medalhas
disputados em 2019.
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Sabre Masculino U11
Ouro: Joaquim Pelúcio
Espada Masculina U11
Ouro: Joaquim Pelúcio
Bronze: Octavio Ghilardi
Florete Feminino U13
Prata: Valentina Basso
Bronze: Manuela Tapajós

Equipe de Florete Pré-Cadete. Da esquerda para a direita: em pé, técnico
Bernardo Schwuchow, Theo Cholfe, Luiz Foschini, Gustavo Bueno, Guilherme
Vianna, Guilherme Maluf, Pedro Pascuotti, técnico Roberto Lazzarini e,
sentadas, Clara Chequer, Valentina Basso, Ana Beatriz Fraga, Marina Pasqualetti,
Helena Guerra e Manuela Tapajós

Equipe de Espada Infantil 13 anos. Da esquerda para a direita: em pé, técnico
Bernardo Schwuchow, Beatriz Cavalieri, Guilherme Maluf, técnico Roberto
Lazzarini, Pietra Brazolin, Bernardo Bicalho, técnico Marcos Cardoso
e, sentados, Octavio Ghilardi, Luiz Foschini, Manuela Tapajós, Julia Grahl,
Pedro Pascuotti e Valentina Basso

Florete Masculino U13
Ouro: Luiz Henrique Foschini
Prata: Gustavo Bueno
Bronze: Bernardo Bicalho
Sabre Feminino U13
Prata: Ana Beatriz Fraga
Sabre Masculino U13
Prata: Joaquim Pelúcio
Espada Feminina U13
Ouro: Manuela Tapajós

ESGRIMA
COMPETIÇÕES NACIONAIS
A Esgrima Infantil e Pré-Cadete do ECP retornou às competições nacionais em setembro, no Rio de Janeiro. Foram 23
meses desde a última competição brasileira dessas categorias.
A delegação pinheirense, acompanhada dos técnicos Bernardo
Schwuchow, Marcos Cardoso e Roberto Lazzarini, contou com
a participação de 25 atletas com idades entre 10 e 15 anos,
que trouxeram para casa 23 medalhas.
CONFIRA OS RESULTADOS
4ª etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Cadete
e Sênior – Florete – São Paulo (SP)
Masculino Cadete
Ouro: Lorenzo Mion
Bronze: André Mura
Feminino Cadete
Bronze: Gabriella Vianna
Masculino Sênior
Ouro: Henrique Marques
Prata: Paulo Morais
Feminino Sênior
Ouro: Ana Beatriz Bulcão

5ª etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Cadete
e Sênior – Espada – Curitiba (PR)
Masculino Cadete
Ouro: Lucas Busnardo
Feminino Sênior
Prata: Marcela Silva
6ª etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Cadete
e Sênior – SABRE – São Paulo (SP)
Feminino Cadete
Prata: Isabela Chen
Bronze: Valentina Castilho
Masculino Cadete
Ouro: Matheus Becker
Bronze: Erico Patto
Feminino Sênior
Ouro: Luana Pekelman
Bronze: Isabela Chen
Masculino Sênior
Ouro: Bruno Pekelman
Prata: Enrico Pezzi
Torneio Nacional Infantil Mestre Pereira
Rio de Janeiro (RJ)
Florete Feminino U11
Bronze: Julia Aoki

Sabre Masculino Cadete
Ouro: Matheus Becker
Prata: Erico Patto
Florete Feminino Cadete
Prata: Gabriella Vianna
Bronze: Stella Frias
Florete Masculino Cadete
Ouro: Lorenzo Mion
Prata: André Mura
Espada Masculina Cadete
Ouro: Lucas Busnardo
Bronze: Rafael Mangiaterra
Sabre Feminino Juvenil
Prata: Luana Pekelman
Bronze: Isabela Chen
Sabre Masculino Juvenil
Prata: Matheus Becker
Florete Feminino Juvenil
Bronze: Gabriella Vianna

Espada Masculina U13
Prata: Bernardo Bicalho
Bronze: Luiz Henrique Foschini
Bronze: Guilherme Maluf

Florete Masculino Juvenil
Ouro: Paulo Morais
Bronze: Lorenzo Mion

Torneio Nacional Pré-Cadete – Rio de Janeiro (RJ)
Florete Feminino U15
Prata: Manuela Tapajós
Bronze: Ana Beatriz Fraga

Espada Masculina Juvenil
Prata: Mauricio Pellegrino
Bronze: Rafael Mangiaterra
Bronze: Lucas Busnardo

Florete Masculino U15
Prata: Guilherme Vianna
Bronze: Theo Cholfe

Sabre Feminino Juvenil Equipes
Ouro: Luana Pekelman e Isabela Chen

Sabre Feminino U15
Bronze: Ana Beatriz Fraga
Bronze: Valentina Castilho
Sabre Masculino U15
Ouro: Érico Patto
Espada Masculina U15
Bronze: Matheus Brandt
Campeonato Brasileiro Cadete e Juvenil – Curitiba
(PR)
Sabre Feminino Cadete
Ouro: Isabela Chen
Bronze: Valentina Castilho

Sabre Masculino Juvenil Equipes
Ouro Matheus Becker
Prata: Pedro Chen
Florete Feminino Juvenil Equipes
Ouro: Gabriella Vianna
Bronze: Stella Frias
Florete Masculino Juvenil Equipes
Ouro: Paulo Morais e Lorenzo Mion
Prata: André Mura
Espada Masculina Juvenil Equipes
Ouro: Mauricio Pellegrino, Leandro Seini,
Lucas Busnardo, Rafael Mangiaterra
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Atletas do Sub-15 e 17 com o vice-presidente Carlos Brazolin, a diretora do Vôlei de Praia Cássia Perim, Pedro Pace e Silvana Arjona e professores

Técnico Marcos Cardoso com o atleta Alex Souza

Vice-presidente Carlos Brazolin na abertura do evento

ESGRIMA EM
CADEIRA DE RODAS
COPA SATÉLITE
O esgrimista Alex Souza subiu ao pódio em todas as provas que
disputou na Copa Satélite de Paraesgrima, realizada no CT Paralímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo, em outubro. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Esgrima
e faz parte do calendário internacional.
Alex Souza, que estava há dois anos sem competir por conta
da pandemia, conquistou duas medalhas de ouro, uma no Florete Masculino e outra no Sabre Masculino categoria A, e uma
medalha de bronze na Espada Masculina categoria A.

Cássia Perim, Pedro Pace, Silvana Arjona, Guilherme Della Nina e Paulo Henrique Silva

VÔLEI DE PRAIA
TORNEIO INTERNO
Em outubro, foi realizado nas Quadras de Areias do ECP o 1º
Torneio Interno de Vôlei de Praia. O evento contou com 30 atletas divididos entre as categorias Sub-15, Sub-17, masculino e
feminino.
Após abertura realizada pelo vice-presidente Carlos Brazolin,
o torneio se iniciou com uma apresentação de dois quartetos
mistos e, na sequência, veio a competição por duplas femininas
e masculinas, finalizando com o Rei e Rainha da Praia.
CONFIRA OS MEDALHISTAS
Dupla Masculina
1º lugar: Bruno Pace e João Pedro Corte Real
2º lugar: Antônio Pace e Felipe Souza
3º lugar: Lucca Pace e Diogo Petti

Dupla Feminina
1º lugar: Nina Ferraro e Maria Cristina Lazzarini
2º lugar: Carolina Moro e Manuela Melgar
3º lugar: Gabriela Marchi Pasqua e Manuela Mammana
Milani
Rei e Rainha da Praia
Antônio Pace e Manuela Melgar
PRATIQUE
O Vôlei de Praia é um esporte olímpico que vem crescendo
ao longo dos anos dentro do ECP. A modalidade incentiva os
jovens à prática esportiva, contribui com a formação de atletas
de base e consequentemente gera frutos para competições
futuras fora do ECP.
Mais informações sobre aulas na Central de Atendimento
ou no Portal de Serviços.
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Alunos durante a aula de Pilates

De pé, atrás: Alexandre Martins, Matheus Oka, João Zago, Olavo Pelegrino e Luciano Sousa. No meio: Matias Boledi, Claudia Santos
e Maria Missasi. Sentados na frente: Amadeo e Alina Dumas

REMO
Alunos fazendo os exercícios

BRASILEIRO INTERCLUBES
Em setembro, foi realizado no Rio de Janeiro (RJ) o Campeonato
Brasileiro Interclubes de Remo e Para-Remo. O evento reuniu
mais de 300 atletas, entre 36 clubes de 11 estados do Brasil.
A pinheirense Maria Van Blarcum De Graaf Misasi, que competiu
na categoria Junior A feminino, ficou em terceiro lugar nas eliminatórias e quarto lugar na repescagem.
As atletas Alina Dumas e Alexandra Amadeo ficaram em
quinto e sexto lugares na prova Single Skiff Peso Leve Feminino
(barco individual).
Alexandra Amadeo, com sete atletas de outros clubes, conquistou o quinto lugar na prova Oito com Timoneiro Feminino
Sênior (barco com oito atletas e um timoneiro).
Alina Dumas ficou em terceiro lugar na prova Four Skiff Feminino (barco com quatro pessoas), em uma guarnição mista formada também por atletas do Grêmio Náutico União e Sport Club
Corinthians Paulista na categoria Feminino Sênior; em quarto
lugar na prova Double Skiff Feminino (barco com duas pessoas)
com uma atleta do Grêmio Náutico União e conquistou também
o quarto lugar na prova Double Skiff Feminino (barco com duas
pessoas) junto a uma atleta do Grêmio Náutico União.
Olavo Pelegrino chegou em quarto na prova Single Skiff (bar-

co individual) na categoria Masculino Sênior Peso Leve. Olavo
e o Matias ficaram em segundo lugar na prova Double Skiff (barco para duas pessoas) na categoria Masculino Sênior Peso Leve.
Matias Boledi e Matheus Oka, com dois atletas de clubes
distintos, conquistaram o terceiro lugar na prova Four Skiff Masculino Sênior Peso Leve (barco com quatro pessoas).
João Zago, Matheus Melo Oka, Olavo Pelegrino e Matia Boledi
conquistaram o terceiro lugar na prova Four Skiff Masculino
Sênior (barco com quatro pessoas).
No para-remo, Claudia Sabino ficou em primeiro lugar na prova Single Skiff Feminino PR1 (barco individual).
Jairo Klung ficou em segundo lugar em um barco com um
atleta do clube Associação dos Deficientes Auditivos, Pais
e Amigos. E em segundo lugar na prova Four Skiff, compondo um
barco com atletas de outros clubes.
O ECP, mesmo com uma delegação de poucos atletas
e competindo contra delegações com mais de 90 atletas, obteve ótimos resultados, ficando nas seguintes colocações no
Ranking Geral:
4º lugar nas competições do para-remo
7º lugar nas competições de barcos longos
15º lugar nas competições de barcos leves

GINÁSTICA
WELLNESS
AULA ABERTA
Em setembro foi realizada uma Aula Aberta na Pista de Atletismo. O evento contou com a participação de 45 associados da
Ginástica Wellness e foram realizados dois treinos: Full Body
e Pilates. As professoras Mônica e Lilsiani e o professor Renaldo
animaram o evento com música e vários acessórios.
Para conhecer mais sobre a modalidade, acesse o link ↗

Professora Lilsiani realizando a correção da atividade
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Início do Campeonato Interno

esporte

Seleção Sub-12 do Campeonato Interclubes 2021

Seletiva para o Sul-Americano Junior. Bruna, Pietro, Débora e Izumi

SALTOS
ORNAMENTAIS

FUTEBOL MENOR
CAMPEONATO INTERNO
Foram 524 dias longe dos campos pinheirenses, mas, finalmente, depois de mais de 12.000 horas sem a bola rolar dentro do
Clube, o Campeonato Interno de Futebol Menor está de volta.
A primeira rodada do Campeonato Carioca de 2021 (tema desta
temporada) foi realizada no dia 21 de agosto, e foi possível ver
no rosto dos pequenos a alegria de voltar a praticar o esporte
mais popular do País.
O evento conta com 742 crianças e 47 equipes divididas
em sete categorias (Sub-8, 9, 10, 11, 12, 14 e 16). Os jogos são
realizados aos sábados, nos campos A e B, a partir das 9h45,
e seguem os protocolos de saúde e segurança do Governo do
Estado e da Prefeitura de São Paulo.

PAULISTA INTERCLUBES
Também seguindo os protocolos estabelecidos pelo governo,
o Campeonato Paulista Interclubes de Futebol Menor está de
volta. Este ano serão sete clubes (ECP, Paulistano, Ipê Clube,
Ypiranga, Hebraica, Paineiras e São Paulo) nas categorias Sub-9,
11, 13, 15 e 17 e cinco times (ECP, Paulistano, Ipê Clube, Paineiras e São Paulo) nas categorias Sub- 10, 12, 14 e 16.
A IMPORTÂNCIA DO ESPORTE
O objetivo do Futebol Menor do ECP é educar as crianças por
meio do esporte. Ganhar é bom, mas o mais importante são
as experiências que os pequenos têm no campo do Clube e os
aprendizados que levam para a vida.

SELETIVA SUL-AMERICANO JÚNIOR
Em setembro, foi realizada a seletiva para o Campeonato Sul-Americano Júnior em Brasília. Os atletas Bruna Ravelli e Pietro
Costa, ambos da categoria Grupo C, conquistaram vagas para
integrar a seleção brasileira com sua técnica, Evelyn Winkler.
Participaram também a atleta Debora Ciocler (Grupo B) e a técnica Fabiana Izumi Hashimoto.
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André Minekava e Bruno Pastore, Nese Open Infantojuvenil

esporte

Antonio Martinez Quintas, Campeonato Estadual Kids

Pedro Teófilo Ramos (à esquerda)

59

Henrique Safadi Fernandes (à direita)

TÊNIS
Maria Helena Cerqueira Lima Sodré, Circuito FPT Infantojuvenil G1 – Alphaville

Serginho, Davi Carlos, Gabriel Jacintho e João Pedro Chede, 3ª Classe
Masculina 13 a 34 anos

INFANTOJUVENIL
TORNEIOS PAULISTAS
Copa Yacht Club Paulista – Yacht Club Paulista (SP)
Gustavo Safadi Fernandes, vice de simples, 12M
Henrique Safadi Fernandes, vice de simples, 16M
Cristiano Calfat Jabra, vice de simples, 18M
Nese Open Infantojuvenil – Slice Tennis & Wellness
Center – Alphaville (SP)
Andre Minekava Ferreira, campeão de simples, 12MP
Aloysio Kuster Becker, vice de simples, 11M
Bruno Arrivabene Pastore David, vice de simples, 12MP

Dariusz Robert Czarcinski

Sergio Ferreira e Luiza Liporoni Paradeda

Campeonato Estadual Kids – São Paulo Futebol Clube
(SP)
Antonio Martinez Quintas, campeão de simples, 9M
Torneio Aberto Infantojuvenil do Bauru Tênis Clube
(SP)
Henrique Safadi Fernandes, vice de simples, 16M

Circuito FPT Infantojuvenil G1 – Alphaville – Tamboré
(SP)
Maria Helena Cerqueira Lima Sodré, campeã de simples, 18
Luiza Liporoni Paradeda, vice simples, 16F
EQUIPES CAMPEÃS NO CAMPEONATO PAULISTA
INTERCLUBES
1ª classe masculina 13 a 34 anos
Andre Ricciardi Brisighello, Diego Laurindo Avancine,
Diego Silva Cubas, Gabriel Migliori Neto, Luis Felipe
Ferraz Sandoval Carvalho e Marcelo Mifano Pinto
3ª classe masculina 13 a 34 anos
Davi Domarco Carlos, Gabriel Oliveira Jacintho, Joao
Fontes D' Amorim, João Pedro Belem Chede, Leonardo
Mathias Von Bernuth e Rodrigo Meo das Dores
ADULTO
TORNEIO PAULISTA
Copa Yacht Club Paulista – Yacht Club Paulista (SP)
Pedro Teófilo Ramos, campeão de simples, PM1
Dariusz Robert Czarcinski, campeão de simples, 4M1
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Luiza Niemeyer Ribeiro Reis Zamorano (à direita)

Gustavo Silva dos Santos
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Fábio Moreira, Mateus Cutti, Eduardo Pierini, Rafael Lajusticia, Bruno Alonso, Felipe Mishima, Gianfranco Dieguez,
Enzo Sugiura, Sofia Alonso, Francisco Brandão e Francisca Lima

BADMINTON

Lucas Pitta (à direita)

SQUASH
TORNEIO NACIONAL
Confira a participação dos pinheirenses na Copa do Brasil Juvenil 2021 – Seção Caetano do Sul.
Luiza Niemeyer Ribeiro Reis Zamorano, campeã de
simples, Sub-15
Gustavo Silva dos Santos, campeão de simples, Sub-23
Lucas Pitta, vice de simples, Sub-11
Augusto Rosenberger Piacentini, vice de simples, 12M

CAMPEONATO ESTADUAL
Em setembro, após 18 meses sem competições estaduais,
a equipe do ECP voltou aos torneios na 1ª etapa do Campeonato Estadual de 2021, realizada em Mococa (SP). O Clube foi
representado pelos atletas Gianfranco Dieguez, Mateus Cutti,
Sofia Alonso, Enzo Sugiura, Francisco Brandão, Fábio Moreira,
Felipe Mishima, Bruno Alonso, Eduardo Pierini e Luca Galhanone,
comandados pelos treinadores Fran Lima e Rafael Lajusticia.
Depois de dois dias de competição, os pinheirenses conquistaram nove medalhas (três de ouro, duas de prata e quatro de bronze).
Ouro
Mateus Cutti, simples masculina, A especial
Bruno Alonso, simples masculina, Sub-15
Bruno e Eduardo, dupla masculina, Sub-17
Prata
Felipe Mishima, simples masculina, Sub-19
Enzo Sugiura, dupla masculina, A especial
Bronze
Sofia Alonso e Francisco Brandão, dupla mista, A especial
Francisco, dupla masculina, A especial
Fábio Moreira, dupla masculina, C
Eduardo Pierini, simples masculina, Sub-17

ESTADUAL SÊNIOR
Também em setembro, o ECP participou da 1ª etapa do Campeonato Estadual Sênior, na cidade de Serra Negra. Estiveram
no evento os pinheirenses Luciana Longue Pierini e Claudio
Pierini, que conquistaram três medalhas (uma de prata e duas
de bronze).
Prata
Claudio Pierini, dupla masculina, Master 3
Bronze
Claudio Pierini, dupla mista, Veterano 1
Luciana Longue, dupla feminina Sênior 1
BRAZIL INTERNATIONAL SERIES
O retorno do Badminton do Clube às competições se deu no
maior torneio profissional da América do Sul, o Brazil International Series 2021, realizado em Teresina, capital do Piauí. Enzo
Sugiura, Francisco Brandão e Mateus Cutti se juntaram a atletas
de 12 países em busca de pontos no ranking mundial e fizeram
uma boa volta aos eventos competitivos, vencendo duros adversários e chegando perto de conquistar medalhas.
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União e alegria

FITNESS AQUÁTICO
HIDRO DAY
Como ocorre anualmente, as professoras e professores do
Fitness Aquático ministraram o Hidro Day, aula com diversos
materiais diferentes na piscina externa. Com músicas animadas e a presença de 30 pinheirenses, a equipe agitou o sábado.
A modalidade conta com a incrível Acqua Functional Board, que
é utilizada nas aulas, desafiando e arrancando sorriso de todos
e todas.
Veja a grade de aulas ↗

esporte

Professora Vera Lúcia ministrando a aula

Professora Zuleica ministrando a aula

PROGRAMA
ESPORTE E SAÚDE
EVENTO DE 31 ANOS
Em outubro foi realizado o evento de 31 anos do Programa
Esporte e Saúde. A professora Zuleica, que está presente desde
o início da atividade, e o professor Ivan ministraram uma aula
comemorativa. O treino contou com a participação de 60 associados na Pista de Atletismo. O associado Novaes, filho do
grande José Roberto Carneiro Novaes, que foi o precursor e responsável pela criação do Programa Esporte e Saúde, em 1990,
esteve no evento. A modalidade tem atendimento da dra. Kathia,
cardiologista, desde sua fundação, há 31 anos.
Conheça a modalidade e seus horários ↗

Os associados no Programa Esporte e Saúde
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Marina Filizola de Azevedo recebendo o troféu de 1º lugar

Equipe com seu novo uniforme

A associada durante os treinos

Equipe do Clube no clássico contra o Tênis Clube Paulista

CORRIDA DE RUA

VÔLEI MASTER

BRASILEIRO DE ATLETISMO MASTER
A associada Marina Filizola Azevedo participou do XX Campeonato Brasileiro de Atletismo Master e bateu o recorde brasileiro
nos 100m e 200m. A pinheirense foi campeã na categoria 400m,
em Cascavel (PR).
As aulas de Corrida de Rua e Master Training ocorrem de
segunda a sexta, a partir das 7h, na Pista de Atletismo.
Venha realizar uma aula experimental.

SINDI CLUBE E LMN
As equipes do Vôlei Master pinheirense voltaram a competir
e apresentaram o novo uniforme para a temporada 2021. O ECP
disputa com quatro times os campeonatos do Sindi Clube e LMN.
As competições tiveram início em setembro e os jogos são disputados nos clubes participantes. Venha torcer!

Equipe pinheirense no jogo contra o São Paulo
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contratos

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

R. PROF. ARTUR RAMOS/ILHAS GREGAS
– 329 M²
4 suítes, 4 vagas, pronto para morar
Piscina, academia, sauna, quadra
Consulte-nos. Ref.: 74036
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: (11) 98174-5675 (WhatsApp)
CRECI 75.133

SOBRADO JD. EUROPA

COMPRO

Junto ao Clube em rua fechada
Portaria 24h, arborizada, ensolarada
e tranquila.
Imóvel antigo em ótimo estado, com 2 ou
3 vagas, living, escritório, sala de almoço,
lavabo, copa cozinha, dep. completas,
terraços, 3 suítes sendo uma delas
no térreo, e outra num grande sótão,
ricamente equipado com muita madeira
de demolição do sul.
Paulo Negreiros (associado)
(11) 99932-3541
CRECI: 59.162

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
Tel.: 99666-2483/3104-5225

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

Rua São Tomé, 119 - CONJ 121
@maryhelpspjardimeuropa

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

HRO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO
E INCORPORAÇÃO LTDA. – CNPJ
27.733.009/0001-68 – Prestação de serviços
para execução de obra em regime de empreitada global com fornecimento de material,
equipamentos e mão de obra especializada
para reforma do segundo pavimento do Centro
Administrativo – valor total do contrato:
R$ 918.000,00 sendo pagamento quinzenal
conforme medição do serviço executado –
08/06/2021 até 15/10/2021.
RESOLV FACILITIES SERVIÇOS DE LIMPEZA
LTDA. – CNPJ 26.075.068/0001-23 – Aditivo nº 3 –
Prestação de serviços de limpeza e conservação
por meio de pessoal especializado e treinado
– valor total do contrato: 3 parcelas no valor de
R$ 563.588,53 – 06/08/2021 até 31/11/2021.
SERAL OTIS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
– CNPJ 46.382.206/0001-24 – Prestação de
serviços para o fornecimento, instalação
e testagem de 1 (um) equipamento de elevador
no edifício do CCR – valor total do contrato:
R$ 156.637,92 divididos da seguinte forma:
1ª parcela no valor de R$ 62.500,00; 2ª parcela
no valor de R$ 55.000,00 e 3ª parcela no valor
de R$ 39.137,92 – 26/07/2021 até 20/10/2021.
OPUS ASSESSORIA E PROMOÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA. – CNPJ 88.916.135/0001-42
– Apresentação do artista Mauricio Manieri
no evento denominado “Mauricio Manieri –
Classics” – valor total do contrato: R$ 51.800
a serem pagos da seguinte forma: 1 parcela no
valor de R$ 21.500,00 e 1 parcela no valor de
R$ 30.300,00 – Contratação suspensa em razão
da pandemia, data a ser definida em comum
acordo entre as partes, devendo ser até 06/2022
- 22/09/2020 até 26/09/2020.

HRO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO LTDA. – CNPJ 27.733.009/0001Aditivo nº 1 – Fornecimento de material e mão
de obra especializada em obra civil, para a
reforma na nova sala de ginástica multifuncional
do Centro Esportivo – valor total do contrato
R$ 33.369,38 sendo pagamento quinzenal
conforme medição do serviço executado –
26/06/2020 até 30/06/2020.
ESCUDERO & ZIEBARTH SOCIEDADE DE
ADVOGADOS – CNPJ 23.494.609/0001-60 –
Prestação de serviços advocatícios na área de
assessoria de direito tributário, especificamente
na análise e alteração do Estatuto Social do ECP,
visando adequação aos termos do artigo 39 da
Lei Municipal 17.577/2021, que trata dos requisitos necessários para concessão da isenção de
IPTU às agremiações desportivas – valor total do
contrato: parcela única no valor de R$ 25.000,00
– 21/06/2021 até 31/12/2021.
ESCUDERO & ZIEBARTH SOCIEDADE DE
ADVOGADOS – CNPJ 23.494.609/0001-60 –
Prestação de serviços advocatícios na área
de direito urbanístico, especificamente para
condução e defesa do ECP para emissão do
certificado de acessibilidade junto à Prefeitura
de São Paulo, bem como ao Ministério Público
– valor total do contrato: 6 parcelas mensais de
R$ 14.166,67 – 16/08/2021.
MARIA CLÁUDIA CAPUZZI – CNPJ
22.989.930/0001-52 – Contratação de empresa
especializada para fornecimento de material
especializado em anamorfose, impressões
digitais em 3D, para compor a exposição em
comemoração aos 122 anos do Clube – valor
total do contrato: 2 parcelas no valor de
R$ 10.000,00 – 27/08/2021 até 25/10/2021.

RESOLV FACILITIES SERVIÇOS DE LIMPEZA
LTDA. – CNPJ 26.075.068/0001-23 – Aditivo nº 2 –
Prestação de serviços de jardinagem por meio de
pessoal especializado e treinado – valor total do
contrato: parcela única no valor de R$ 37.928,52
– 06/08/2021 até 31/11/2021.

INCLUSIVE PRODUÇÕES LTDA. – CNPJ
06.185.837/0001-39 – Locação de banheiro de
luxo para o evento denominado “Festejos de
Aniversário do ECP – 122 anos” – valor total do
contrato: parcela única no valor de R$ 8.500,00 –
16/06/2021 até 23/10/2021.

VIA VERDE PAISAGISMO AMBIENTAL LTDA.
– CNPJ 14.672.108/0001-35 – Prestação de
serviços especializados para a poda e remoção
de árvores localizadas na sede do ECP – valor
total do contrato: parcela única de R$ 37.000,00
– 01/03/2021 até 30/04/2021.

MALRIZA FREIRE – Serviços de Remoções – CNPJ
02.298.690/0001-81 – Locação de 1 ambulância
de suporte avançado com 1 médico, 2 enfermeiros e equipamentos para posto médico
estabelecido durante o evento denominado
“Festejos de Aniversario ECP – 122 anos” – valor
total do contrato: parcela única de R$ 5.900,00 –
17/09/2021 até 23/10/2021.
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ALPHA TOLDOS E LUMINOSOS LTDA. – CNPJ
08.368.081/0001-99 – Prestação de serviços de
manutenção em 4 braços articulados no toldo
da Sede Social – valor total do contrato: parcela
única de R$ 5.000,00 – 12/08/2021.
TARNOCZY ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA.
– CNPJ 08.748.515/0001-86 – Prestação de
serviços de elaboração de análise e verificação
do projeto estrutural da marquise (Bay Window)
do vestiário do Tênis – valor total do contrato
parcela única de R$ 3.850,00 – 03/05/2021 até
05/05/2021.
ECOLAB QUÍMICA LTDA. – CNPJ
00.536.772/0001-42 – Prestação de serviços
de fornecimento de produtos químicos para
higienização e sanitização do ECP – valor total
do contrato conforme tabela de preços, sendo
o maior no valor de R$ 793,21 – 15/09/2020 até
15/09/2021.
DEL GRANDE INFORMÁTICA E
TELECOMUNICAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. – CNPJ 81.785.545/0001-52 – Aditivo nº 5
– Prestação de serviços para renovação de uso
do sistema denominado “Intelix”, utilizado pelo
Departamento de Tecnologia – valor total do
contrato: 12 parcelas de R$ 504,58 – 07/06/2021
até 30/06/2021.
2BE CONSULTING SERVIÇOS EM TECNOLOGIA
LTDA. – CNPJ 33.180.948/0001-25 – Prestação
de serviços de manutenção do sistema denominado "Fluig” – valor total do contrato: R$ 120,00
por hora técnica trabalhada – 01/08/2021 até
01/08/2023.
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INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO – POSIÇÃO SETEMBRO 2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - 30 SETEMBRO/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

16.477.752

15.543.018

(934.734)

142.542.434

130.294.357

(12.248.077)

Despesas

(14.998.421)

(13.493.395)

1.505.026

(135.277.413)

(115.055.171)

20.222.242

(83.333)

(83.333)

-

(500.000)

(500.000)

-

Resultado

1.395.998

1.966.290

570.292

6.765.021

14.739.186

7.974.166

Receitas

3.806.801

2.892.803

(913.998)

30.009.464

15.163.400

(14.846.064)

Despesas

(4.075.781)

(3.248.561)

827.220

(33.948.984)

(20.945.449)

13.003.535

Resultado

(268.980)

(355.758)

(86.778)

(3.939.520)

(5.782.049)

(1.842.529)

Recomposição do Capital de Giro

Receitas

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

20.284.553

18.435.821

(1.848.732)

172.551.898

145.457.756

(27.094.141)

(19.157.535)

(16.825.289)

2.332.246

(169.726.397)

(136.500.619)

33.225.778

(360.250)

(360.250)

-

(3.242.250)

(3.242.250)

-

766.768

1.250.282

483.514

(416.749)

5.714.887

6.131.637

Resultado

ADMINISTRATIVA

DESPESAS

RESULTADO

ACUMULADO ATÉ O MÊS

ACUMULADO ATÉ O MÊS

ACUMULADO ATÉ O MÊS

ORÇADO

REALIZADO

2.545.758

VARIAÇÕES

1.213.766

ORÇADO

REALIZADO

VARIAÇÕES

ORÇADO

REALIZADO

(1.331.992)

(12.104.749)

(11.702.126)

402.623

(9.558.991)

(10.488.360)

(929.369)

-

-

(5.470.607)

(4.417.082)

1.053.525

(5.470.607)

(4.417.082)

1.053.525

33.016

(59.990)

(2.044.243)

(1.361.213)

683.030

(1.951.237)

(1.328.197)

623.040

-

1.356

1.356

(1.209.570)

(880.969)

328.601

(1.209.570)

(879.613)

329.957

CULTURAL

5.216.311

4.379.715

(836.596)

(6.225.780)

(5.593.971)

631.809

(1.009.469)

(1.214.256)

(204.787)

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

1.561.812

1.423.324

(138.488)

(24.208.000)

(21.633.831)

2.574.169

(22.646.188)

(20.210.507)

2.435.681

CONSELHOS

FINANCEIRA

395.124

794.112

398.988

(10.342.329)

(9.722.718)

619.611

(9.947.205)

(8.928.607)

1.018.598

-

486.682

486.682

(5.021.089)

(4.718.532)

302.557

(5.021.089)

(4.231.850)

789.240

MARKETING

81.360

103.641

22.281

(898.788)

(454.994)

443.794

(817.428)

(351.354)

466.074

OPERAÇÕES

4.930.299

2.875.107

(2.055.192)

(29.117.911)

(26.267.881)

2.850.030

(24.187.612)

(23.392.774)

794.838

PATRIMÔNIO

-

170

170

(12.849.351)

(11.935.387)

913.964

(12.849.351)

(11.935.217)

914.134

112.778.927

110.144.457

(2.634.469)

(5.299.413)

(4.453.872)

845.541

107.479.514

105.690.585

(1.788.928)

11.573.417

8.623.938

(2.949.479)

(14.209.633)

(10.649.741)

3.559.892

(2.636.216)

(2.025.802)

610.414

271.796

152.227

(119.569)

(1.214.816)

(802.351)

412.465

(943.020)

(650.124)

292.896

3.094.624

62.845

(3.031.779)

(5.822.163)

(1.684.623)

4.137.540

(2.727.539)

(1.621.779)

1.105.760

-

-

-

(2.981.221)

(2.518.129)

463.092

(2.981.221)

(2.518.129)

463.092

15.163.400 (14.846.064)

(33.948.984)

(20.945.449)

13.003.535

(3.939.520)

(5.782.049)

(1.842.529)

145.457.756 (27.094.141) (172.968.647) (139.742.869)

33.225.778

(416.749)

5.714.887

6.131.637

JURÍDICA

RELAÇÕES SOCIAIS

SUPRIMENTOS
RESTAURANTES
TOTAIS

30.009.464
172.551.898

72.215.876
66.627.469

3.459.782

3.539.400

3.449.290

90.110

2.2 - Fundo Especial - Investimento

34.272.394

43.396.115

35.016.741

8.379.374

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

19.872.127

17.778.082

21.247.195

-3.469.113

153.846

283.985

253.764

30.221

4.038.744

4.375.997

(337.253)

560.616

(560.616)

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
1.050.925
7.770.837

27.629.415

5.588.407

22.041.008

COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL

7.770.837

27.629.415

5.588.407

22.041.008

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes

ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE
5.1 - Exercício Seguinte

7.749.098

11.920.443

8.100.000

3.820.443

21.739

15.708.972

(2.511.593)

18.220.565

9.561.359

16.206.629

9.561.359

7.

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

13.428.176

2.778.453

1.293.737

164.614

1.129.123

14.912.892

13.263.562

1.649.330

(1.790.522)

11.422.786

(7.839.769)

19.262.555

509.593

5.714.885

3.541.437

2.173.448

5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes

6.

1.050.925

SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa

5.

25.500.790

70.087.251

2.5 - 13º Salário a Desembolsar

VARIAÇÕES

-

SOCIAL

97.716.666

SET./21 - SET./20

3.462.658

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)

4.

93.006

COMUNICAÇÃO

RELAÇÕES ESPORTIVAS

65.531.862

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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

3.539.400

186.057

7.675.575

9.875.706
3.088.358

(913.700)

42.267.143

20.605.255

(7.414.520)

458.973

(458.973)

19.872.127

2.029.330

(3.768.584)

3.737.110

-

Mês
Acumulado

-

319.175

Meses anteriores

FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO

17.724
76.742

8.100.000

83.333

-

3.820.443

-

INDICADORES DE DESEMPENHO
CRITÉRIO: CONTÁBIL

-

45.396.115

Mês
Acumulado

SALDO CONTÁBIL ATUAL

34.272.394

Mês
Acumulado

SAÍDAS
59.018

Mês
Acumulado

ENTRADAS

55.457.878

18.132.874

11.920.443

DEZEMBRO/2020

SETEMBRO/2021

SETEMBRO/2020

SET./21 - SET./20

8.

Ativo Circulante

79.614.099

117.013.396

87.998.333

29.015.063

9.

Passivo Circulante

53.564.630

67.940.452

64.528.111

(3.412.341)

1,49

1,72

1,36

0,36

26.049.469

49.072.944

23.470.222

25.602.722

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 30 DE SETEMBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
ATIVO
CIRCULANTE
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA
* Caixa e Bancos
* Aplicações Financeiras - Outras

SET/21

SET/20

117.013.396

87.998.333

97.716.666

72.215.876

227.577

162.612

18.855.049

4.240.038

3.539.400

3.449.290

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos

45.396.115

35.016.741

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro

11.920.443

8.100.000

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC

17.778.082

21.247.195

Realizável a Curto Prazo

19.296.730

15.782.457

3.787.801

6.109.086

(1.559.087)

-

* 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)

9.875.706

3.663.543

186.057

1.493.920

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários

1.083.899

1.272.235

* Outras Contas a Receber

3.565.263

1.281.065

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes

1.723.454

1.435.042

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)

* Despesas Antecipadas

633.637

527.566

546.116.908

544.347.841

Realizável a Longo Prazo

2.684.185

5.482.028

* Depósitos Recursais / Judiciais

2.684.185

2.533.361

-

2.948.667

IMOBILIZADO

543.432.723

538.865.813

* Imobilizado

543.432.723

538.865.813

NÃO CIRCULANTE

* Outras Contas a Receber

TOTAL DO ATIVO

663.130.304

632.346.174

PASSIVO
CIRCULANTE
* Fornecedores

67.940.452

64.528.111

4.530.016

3.782.152

16.070.587

18.159.014

* Provisões para Contingências Passivas

7.039.472

4.890.988

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões

6.031.681

2.766.822

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente

14.912.892

13.263.562

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte

1.293.737

164.614

283.985

253.764

17.778.082

21.247.195

5.988.412

2.250.000

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)
NÃO CIRCULANTE
* Provisões para Contingências Passivas

5.988.412

2.250.000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

589.201.440

565.568.063

* Superávit no Exercício

21.053.275

4.114.106

* Patrimônio Social

568.148.165

561.453.957

TOTAL DO PASSIVO

663.130.304

632.346.174

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.

BOLETO ON-LINE

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

FORMAS DE PAGAMENTO

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

LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS

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

MENSALIDADE EM ATRASO

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

DEVOLUÇÕES

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

INADIMPLENTES

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

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

