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• Abertura de conta 
gratuita

• Isenção na taxa 
de corretagem

• + 800 opções 
de investimentos

Ágora é 
pra todos.
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RUA CRISTIANO VIANA, 140  |  PINHEIROS

PARCERIA INTERNACIONAL REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO

11 3522.1277 CYRELA.COM.BR/LEJARDIN

Incorporadora: CYRELA PUGLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.  Memorial de Incorporação prenotado sob n° 354.766 do 13º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo - SP na data de 27/08/2021. Terreno 
sem potencial contaminação conforme estudos aprovados pela CETESB, por meio do processo CETESB 45/00547/20. Manejo arbóreo e plantio compensatório autorizados conforme processo SEI 6027.2021/0002365-
0. Projeto arquitetônico: MCAA Arquitetos. Projeto paisagístico: Benedito Abboud. Projeto de decoração das áreas comuns: Chris Silveira Arquitetos Associados e Design YOO. Perspectivas ilustradas sujeitas a alter-
ações. Acabamentos, quantidade de mobiliário e os equipamentos serão entregues conforme Memorial Descritivo do empreendimento. Perspectiva artística da vegetação com porte adulto, que será atingido após 
a entrega do empreendimento e de acordo com o projeto de paisagismo. O empreendimento está localizado na Rua Cristiano Viana,140 – Pinheiros. Cyrela: Rua do Rócio, 109, 3° andar – Sala 01 – Vila Olímpia – Cep: 
04.552-000. Comercialização: Cyrela (Creci: J-17592). Material preliminar, sujeito a alteração.

213  M2 |  4  DORMS. OU 3  SUÍTES | 3  VAGAS
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Feliz Ano-Novo!

Terminamos o ano também com reconhecimento 
externo. Recebemos duas honrarias, o Prêmio 
Clube Formador de Atletas e o Clube TOP 100, e 
confirmamos nossa tradição e importância como 
um dos maiores do Brasil.

Nos últimos dias acompanhei de perto a pre-
sença da criançada nos espaços do Clube. Elas, 
o futuro do ECP, estão nas Quadras de Areia, nas 
piscinas, no Parquinho, na Pista de Skate e em di-
versos outros lugares. E, conversando diretamente 
com os pequenos associados, vi o orgulho de ser 
pinheirense passando de geração para geração e 
se renovando. 

E é com essa sensação de esperança e de um 
amanhã melhor que gostaria de convidar os asso-
ciados para celebrar as conquistas nos eventos 
que fazem parte deste mês tão especial. Para as 
crianças, a chegada do Papai Noel é um dos mo-
mentos mais esperados – por isso, não perca nosso 
Dia Legal de Natal, que acontecerá na Pista de Atle-
tismo no dia 18 de dezembro.

E, para celebrar a vida com a família e com os 
amigos, o nosso tradicional Réveillon no Salão de 
Festas está de volta. Com todo cuidado, montamos 
um evento especial para comemorar em grande 
estilo a chegada de um ano de renovação.

Forte abraço a todos e um feliz Natal e Ano-Novo.

O ano de 2021 está quase acabando, e com ele se 
vai um período repleto de desafios, ensinamentos, 
descobertas e muita emoção.

É bom poder voltar a sentir a energia e a alegria 
que movem a rotina do Esporte Clube Pinheiros. 
Aos poucos, e seguindo os mais diversos protoco-
los de segurança, nos despedimos do ano com a 
boa notícia do retorno total das atividades e com 
a grande alegria de ver os associados nos espa-
ços pinheirenses.

Afinal, é isso que move o nosso trabalho e que 
nos faz encarar o desafio de administrar o maior 
clube poliesportivo da América Latina. Todas as 
nossas ações são planejadas e executadas para 
transformar a experiência dos associados em um 
momento para se guardar na memória.

Gostaria de agradecer a todos que estiveram 
conosco em 2021 e, apesar dos acontecimentos 
negativos, ajudaram a fazer desse Clube um lugar 
ainda melhor. Faço um agradecimento especial a 
todos os associados que colaboram com as ações 
dos DAS. Com a ajuda de vocês, conseguimos ajudar 
centenas de pessoas em um dos momentos mais 
dif íceis pelos quais nosso País já passou.

O ano do ECP termina com boas notícias em 
três pilares importantes: finanças, infraestrutura e 
valorização do título social. Com uma boa gestão 
dos recursos, o período fiscal de 2021termina com 
a saúde financeira favorável e todas as obrigações 
cumpridas. Os recursos possibilitaram a realização 
de diversas obras e reformas de 2021, que tornaram 
os locais e a estrutura do ECP ainda mais adequada 
e bela para os associados, rendendo elogios regis-
trados no Fala Pinheiros, e, como consequência 
dessas ações, o título social do Clube foi valorizado.



PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Última mensagem do ano

Eis nossa última mensagem do ano de 2021, mere-
cendo ser salientado que o Conselho Deliberativo, 
no pleno exercício de suas relevantes atribuições 
institucionais, examinou e deliberou, em sede de 
Reunião Ordinária, realizada no dia 29/11/2021, a 
proposta orçamentária apresentada pela Diretoria, 
referente ao exercício de 2022.

Como afirmara na edição anterior – mas sempre 
é bom relembrar –, um orçamento, como regra geral, 
é o plano financeiro estratégico de uma adminis-
tração, cuja execução deverá ser concretizada no 
exercício seguinte a que se destina.

Pode-se dizer, assim – e em nossa mais que 
Centenária Instituição não é diferente –, que o 
orçamento é, além de tudo, um ato financeiro de 
relevância, em que são previstas as rendas indis-
pensáveis à satisfação das despesas, dentro do 
período correspondente ao ano civil.

Em suma, o Conselho Deliberativo deliberou 
sobre as regras de como o dinheiro do associado 
haverá de ser aplicado em 2022, visando a propi-
ciar aos nossos associados – destinatários finais 
de nossos empenhos – o melhor em termos de 
comunhão associativa, o que faz com que nossa 
Modelar Instituição seja considerada extensão de 
nossas Casas, recanto que a todos abriga com zelo 
e carinho.

José Manssur

Já, agora, no presente mês de dezembro, preci-
samente no dia 4, será realizada a Assembleia Geral 
Extraordinária, Órgão maior deliberativo de nossa 
Instituição e para a qual foram convocados todos 
os associados do Esporte Clube Pinheiros, com di-
reito a voto, conforme os editais sucessivamente 
publicados em jornal de circulação nacional, com 
a finalidade de decidirem sobre relevantes proposi-
ções de alterações de nosso Estatuto Social, nota-
damente aquela em que se pretende adequá-lo às 
disposições contempladas na Lei Municipal 17.557 
de 26/5/2021, no que diz respeito às novas regras 
para que nossa grandiosa Instituição possa usufruir 
da isenção do IPTU.

Assim, e a teor do Edital que faz parte integral 
desta singela palavra conferida à Presidência do 
Conselho Deliberativo, ficam convidados todas 
e todos Associados para, a partir das 9:00 horas, 
estendendo-se até as 17:horas, do dia 4/11/2021, 
comparecer ao local nele indicado e expressar seu 
voto, a respeito das relevantes propostas apresen-
tadas, exercendo, desse modo, o maior dos poderes 
conferidos à comunidade, que é a manifestação 
livre de vontade a respeito dos assuntos que lhe são 
submetidos ao veredicto final e soberano.

Mas, em meio a estas relevantes deliberações, 
não poderia, nesta última mensagem do corrente 

ano, deixar de expressar a tristeza que ao longo de 
seus meses vivenciamos, em razão dos falecimen-
tos havidos, decorrentes da trágica pandemia, a 
maior crise sanitária havida nos últimos cem anos 
em nosso País. A pandemia atingiu a humanidade 
como um todo, mas, com esperança na ciência, na 
medicina e na verdade, haveremos de superá-la, 
para que possamos, em breve tempo, retornar ao 
tempo normal, no qual o convívio social consti-
tuiu-se sempre como fator marcante a caracterizar 
nossa Entidade de mais de 122 anos de esplendo-
rosa existência.

De tudo quanto tudo que já fora dito, peço li-
cença para acrescer que, sendo a saudade a eter-
nidade do amor, inspirado nas palavras dos que 
sonham em poesia, digo que estarão entre nós 
presentes aqueles cuja ausência f ísica haveremos 
de sempre lamentar.

Concluindo, permito-me dizer que já se sente na 
atmosfera os tempos felizes das festas natalinas. 
Momento, também, de reflexão, que nos permite 
dizer que o bom da vida é conviver em harmonia, em 
paz, de mãos dadas, unidos, em prol de um objetivo 
maior: a realização de nossos objetivos, amando e 
respeitando o próximo como a nós mesmos, senti-
mento que há de nos reger não apenas no momento 
presente, mas e sempre no tempo futuro, não fora 

esta e desde sempre a vocação institucional do Es-
porte Clube Pinheiros, nossa Alma Mater.

Esta a mensagem que o Menino Santo, cujo 
nascimento celebramos, nos legou como o mais 
belo sentimento que deve presidir as ações da hu-
manidade, para um mundo sempre melhor em que 
reine, entre todos, a paz que acalanta os homens 
de boa vontade.

Feliz Natal! Natal de Alegria, Advento de sonhos 
e de um novo florescer no ano que se aproxima.

Que o Supremo Criador a todos abençoe nos 
dias felizes de dezembro, mas sem nunca nos ol-
vidar que um Menino, com sua mensagem de amor 
e de humildade, ensinou-nos os caminhos da vida. 
Basta segui-los, sem hesitação.

Com renovado apreço,



Nos termos do disposto nos Arts. 22, inciso II, 23, 
primeira parte, e 24, à finalidade disposta no inciso 
II, do §2º, do Art. 22, todos do Estatuto Social do 
Esporte Clube Pinheiros, convoco os SENHORES 
ASSOCIADOS para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária a se realizar no Auditório do 
Centro Cultural e Recreativo (CCR), com abertura 
dos trabalhos às 09:00 horas do dia 04 de dezembro 
de 2021, sábado, em primeira convocação com a 
seguinte Ordem do Dia:

I – eleição do Presidente da Assembleia (Art. 
28, “caput”, do Estatuto Social);

II – deliberação sobre as seguintes proposi-
ções de alterações estatutárias aprovadas pelo 
Conselho Deliberativo na forma do Art. 66 do 
Estatuto Social:

a) proposta subscrita por cinquenta e seis Con-
selheiros, de alteração do §1º, do Art. 66 do Esta-
tuto Social, para estabelecer que a proposta de 
alteração estatutária somente será aceita, para 
fins e efeitos de ser submetida à aprovação da 
Assembleia Geral, se obtiver votação favorável 
da maioria absoluta dos Conselheiros, em duas 
discussões, em reuniões distintas do Conse-
lho Deliberativo;
b) proposta formulada pela Mesa do Conselho 
Deliberativo em conjunto com a Diretoria, de al-
teração do artigo 4º do Estatuto Social, desmem-
brando em “caput” e dois incisos o parágrafo 1º; 

criando oito novos parágrafos e renumerando 
para 10, 11 e 12 os atuais parágrafos 2º, 3º e 4º, vi-
sando adequar o Estatuto Social à Lei Municipal 
nº 17.557/21, de 26/05/2021, no que diz respeito 
às novas regras para isenção do IPTU.
Na hipótese de não haver presença mínima de 

quinhentos (500) associados com direito a voto, a 
Assembleia será instalada em segunda convocação, 
uma hora após, às 10:00 horas, com o mínimo de 
cem (100) associados presentes, e será encerrada 
às 17:00 horas.

A documentação e textos pertinentes estão 
à disposição para consulta o site do Clube 
(www.pinheiros.org.br), na Sala do Conselho Deli-
berativo, na Biblioteca e na Central de Atendimento.

Poderão votar, nos termos dos Arts. 16, §4º e 21 
do Estatuto Social:

• associados da classe Familiar e da classe 
Individual, inscritos no quadro social há mais 
de um (1) ano, que sejam maiores de dezes-
seis (16) anos e que se encontrem em dia com 
suas contribuições sociais e outros débitos 
quitados, até os vencidos pelo menos no mês 
anterior à realização da presente Assembleia;

• o cônjuge, o(a) companheiro(a) em união está-
vel nos termos da lei vigente, de associados da 
classe Familiar e demais membros de sua famí-
lia definidos no §1º do Art. 9º do Regulamento 
Geral: as filhas, as tuteladas e os enteados 

maiores de dezesseis (16) anos de idade, 
enquanto solteiras ou que não tenham cons-
tituído união estável, e os filhos, os tutelados 
e os enteados entre dezesseis (16) e vinte e 
quatro (24) anos de idade), inscritos no quadro 
social há mais de um (1) ano e que se encon-
trem em dia com suas contribuições sociais e 
outros débitos quitados, até os vencidos pelo 
menos no mês anterior à realização da pre-
sente Assembleia;

• associados Veteranos, Beneméritos e Remidos;
• associados Atletas Beneméritos e Honorários, 

desde que possuidores de título social;
• associados Atletas Beneméritos que, após re-

cebida a benemerência, tenham alienado seus 
títulos sociais.
Não poderão votar, nos termos dos Arts. 16, §§2º, 

3º e 5º; 17, II, III, VI e §§1º e 2º e 72 do Estatuto 
Social, os associados:

• Honorários e Atletas Beneméritos não possui-
dores de título social;

• que estiverem licenciados ou cumprindo pena-
lidade de suspensão;

• que estiverem prestando serviços, ao Clube, 
como empregado ou concessionário;

• Militantes que passaram à categoria de 
associados Contribuintes e que não pos-
suam títulos;

• o pai, ou a mãe, o sogro, ou a sogra, que 
tenham sido incluídos como dependentes na 
ficha social do associado da classe Familiar na 
forma do §2º do Art. 9º do Regulamento Geral;

• que não estejam em situação de regularidade 
com relação às suas obrigações sociais, taxas 
e outras contribuições estipuladas nos termos 
estatutários e regulamentares.
O direito de votar só será exercido pessoal-

mente. Não é permitido o voto por procuração ou 
representação de qualquer natureza.

São Paulo, 09 de novembro de 2021.

ESPORTE CLUBE PINHEIROS ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021

Edital 
de Convocação

José Manssur
Presidente do Conselho Deliberativo
Esporte Clube Pinheiros
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O DAS realizou ações que beneficiaram 
centenas de pessoas. Confira alguns 
projetos sociais que marcaram o 
ano e as novidades para 2022. 

14
O ECP conquistou o prêmio de Maior Clube 

Formador de Atletas e o TOP 100 em um dos 
maiores eventos clubísticos da América Latina.

foto: Gustavo Porto

34

De viagens a volta às aulas, passando 
pelo fim da pandemia, inspire-se 
nos desejos das crianças do ECP 
para planejar o ano novo.

26

Fazer atividade f ísica de forma 
segura garante, além dos 
benefícios da prática, o cuidado 
e respeito com o corpo.

20

Relembre as séries que brilharam 
em 2021, mas que ainda vão 
conquistar o coração dos 
espectadores por muito tempo.

Dezembro chegou com uma 
programação especial. O Dia 
Legal trará o Papai Noel e diversos 
personagens para o Clube.

29

24

Yoga é uma ótima alternativa para 
encontrar o equilíbrio interno. 
Conheça as vantagens dessa atividade 
para o corpo e para a mente.

NESTA EDIÇÃO

Internet com 
até 600 Mega 
de ultravelocidade 
para sua casa 
ou escritório.
Atendimento premium, 
exclusivo para associados 
do Esporte Clube Pinheiros.

A velocidade anunciada de acesso e tráfego é a nominal máxima, podendo sofrer variações decorrentes de fatores externos. Oferta sujeita à análise de 
crédito e ao compromisso de fidelidade de 12 meses. Consulte mais informações, condições da oferta, disponibilidade de cobertura e demais condições em 
vivo.com.br/fibra ou ligue 103 15 ou 142, para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

11 94387-4699
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EXCELÊNCIA 
COMPROVADA 
E PREMIADA

ECP recebe duas honrarias, o Prêmio 
Clube Formador de Atletas e o Clube 
TOP 100, e confirma sua importância 
como um dos maiores do Brasil

Ivan Castaldi Filho discur-
sando ao receber o Prêmio 
Clube Formador de Atletas

ABAIXO



especial16 17

O ECP conquistou, em novembro, 
o Prêmio de Maior Clube Formador 
de Atletas e o TOP 100 durante a 1ª 
Semana Nacional dos Clubes, um 
dos maiores eventos clubísticos da 
América Latina, realizado na cidade de 
Campinas (SP).

A cerimônia foi organizada pela 
Confederação Nacional dos Clubes 
(Fenaclubes) em parceria com o Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC). Dividido 
em duas partes – Congresso Brasileiro 
de Clubes e Seminário Nacional de 
Formação Esportiva –, o evento contou 
com a presença de mais de mil pes-
soas, de 26 estados brasileiros, para 
trocas de experiências, palestras e 
mesas-redondas.

O Esporte Clube Pinheiros recebeu 
do CBC o Prêmio Clube Formador de 
Atletas, reconhecendo sua excelente 
atuação no último ciclo olímpico e 
nos resultados dos Campeonatos 
Brasileiros Interclubes.

A honraria atesta a grandiosidade 
e a importância do ECP como um dos 
maiores formadores de esportistas do 
Brasil, destacando seu trabalho com 
atletas da base até o alto rendimento 
em cinco modalidades: Atletismo, 
Basquete, Esgrima, Ginástica Artística 
e Judô.

Ivan Castaldi Filho, presidente da 
Diretoria, ressaltou a importância das 
premiações, pois são o reconheci-
mento de muito trabalho e dedicação: 

“O ECP vem contribuindo há décadas 
para a formação de atletas, desde a 
base até o alto rendimento, além de 
ser um clube que oferece o melhor em 
atividades esportivas, sociais, cultu-
rais e de lazer, trabalhando em prol 
do desenvolvimento da sociedade em 
geral”, comenta.

fotos: CoMItÊ BrasILEIro DE CLuBEs

O Congresso Brasileiro de 
Clubes e o Seminário Nacional 
de Formação Esportiva 
reuniram representantes de 
26 estados brasileiros

Membros da Diretoria do Clube prestigiaram o evento de 
premiação: José Marlon Salvador Barroso (assessor especial da 
Presidência), Fabio Prado Ferraro (diretor de área de Esportes 
Coletivos e diretor de área de Esportes Individuais e Aquáticos), 
Ricardo Luís Sacardo (diretor de área de Relações Sociais), Ney 
Roberto Caminha David (diretor de área de Relações Esportivas), 
Carlos Alexandre Brazolin (vice-presidente da Diretoria), Ivan 
Castaldi Filho (presidente da Diretoria), Adriana Florence Spinelli 
(presidente do Departamento de Assistência Social – DAS), Roque 
Antonio Horta de Ferreira Mendes (diretor de área de Marketing), 
Gerson Aguiar de Brito Vianna (diretor de área de Patrimônio) e 
Dante Boccuto Junior (diretor de área de Operações)

AO LADO ABAIXO

“O ECP vem contribuindo há 122 anos para a 
formação de atletas, desde a base até o alto 
rendimento, além de ser um clube que oferece 
o melhor em atividades esportivas, sociais, 
culturais e de lazer.” — IVAN CASTALDI FILHO
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Na mesma cerimônia, o ECP recebeu, 
também, pelo quinto ano, o Prêmio 
Clube TOP 100, considerado o “Oscar” 
do segmento clubístico, que tem como 
objetivo premiar agremiações na cate-
goria Clube Destaque do Ano.

O reconhecimento é oferecido pela 
Fenaclubes para homenagear as agre-
miações que contribuem de forma 
significativa para o desenvolvimento da 
comunidade e da sociedade, por meio 
de atividades esportivas, sociais, cul-
turais, filantrópicas, de comunicação e 
de lazer.

A Fenaclubes recebeu 65 inscrições 
para o prêmio, de 30 agremiações, dis-
tribuídas pelas cinco regiões do Brasil. 
Isso mostra o sucesso dessa pre-
miação, que está na quinta edição e já 
se consolida como uma das principais 
do Brasil.

É 
OURO

O presidente da Diretoria Ivan 
Castaldi Filho recebendo o 
Prêmio Clube TOP 100

AO LADO



Dom
A série conta a história real do 
criminoso brasileiro Pedro Dom, 
chefe de uma quadrilha especia-
lizada em assaltar residências de 
luxo no Rio de Janeiro, e de seu 
pai, o policial Victor Lomba. Em 
oito episódios, a produção bateu 
recorde de público no fim de 
semana de lançamento no Brasil e é 
a produção internacional original da 
Amazon mais vista no mundo.
Disponível no Amazon Prime Video

Invincible
Essa série animada norte-ameri-
cana, destinada ao público adulto, 
é baseada no personagem Mark 
Grayson, da revista em quadrinhos 
homônima, criada por Robert 
Kirkman (o criador de The Walking 
Dead). Em oito episódios de, em 
média, 40 minutos (duração atípica 
para um desenho), a produção 
conquistou muitos fãs e já está 
com a segunda e a terceira tempo-
radas confirmadas.
Disponível no Amazon Prime Video

↗ trailer
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O ano está terminando, e é hora de relembrar (e indicar) 
as melhores séries de 2021, que entreteram o público 
com cenas memoráveis e discutiram temas importantes. 
Conheça as produções que fizeram alarde nesses 12 meses 
e ainda vão conquistar o coração dos espectadores por 
muito tempo.

fotos: DIvuLGaÇÃo 

Round 6 (Squid Game)
Considerada a série de maior 
sucesso da Netflix (até hoje foi 
assistida por 11 milhões de contas 
globais), a produção mostra 
a história de cidadãos com 
problemas financeiros que são 
escolhidos para participar de um 
doentio jogo de sobrevivência, com-
petindo por um prêmio em dinheiro.
Disponível na Netflix

Cidade Invisível
Criada por Carlos Saldanha e 
estrelada por Alessandra Negrini, 
essa série de fantasia se tornou um 
sucesso na Netflix, chegando ao 
top 10 de mais de 40 países. Isso 
é um grande feito, uma vez que o 
assunto abordado é muito espe-
cífico: o folclore nacional. Na tela, 
aparecem Saci-Pererê, Iara e 
Curupira, entre outras entidades 
mitológicas brasileiras.
Disponível na Netflix

Confira 10 séries que deram o que falar em 
2021 e que ainda dá tempo de ver ou rever 

Campeãs de  
 “bilheteria”

↗ trailer

↗ trailer

↗ trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Ncra_hUVtMM
https://www.youtube.com/watch?v=PNaRkd0ijqk
https://www.youtube.com/watch?v=chcPVeszoUo
https://www.youtube.com/watch?v=GodwQKNXIYk
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Maid
Uma das séries mais elogiadas do 
fim do ano, Maid conta a história de 
Alex, uma mulher que deixa para 
trás o relacionamento abusivo 
com o marido, Sean, e começa 
a trabalhar como empregada 
doméstica para sustentar a filha 
de dois anos, Maddy. A trama 
é baseada no livro Superação: 
Trabalho duro, salário baixo e o dever 
de uma mãe solo, de Stephanie Land.
Disponível na Netflix

Manhãs de Setembro
Estrelada pela cantora e composi-
tora Liniker, a série conta a história 
de Cassandra, uma mulher trans e 
negra que, de dia, trabalha como 
motogirl de aplicativo em São Paulo 
e, à noite, faz covers de Vanusa em 
uma boate. A produção conquistou 
o público trazendo temas da atua-
lidade, como a representatividade 
negra e LGBTQUIA+. A segunda 
temporada já foi confirmada.
Disponível no Amazon Prime Video

Ginny & Georgia
Logo no lançamento, em março de 
2021, essa série escalou o ranking 
de séries mais vistas da Netflix – 
segundo dados da empresa, 52 
milhões de assinantes assistiram à 
primeira temporada em 28 dias no 
ar. A comédia dramática, criada por 
Sara Lampert, conta a história da 
uma mãe solteira, Georgia, lidando 
com os desafios de criar a filha ado-
lescente Ginny e o filho Austin.
Disponível na Netflix

Mare of Easttown
A detetive Mare Sheehan decide 
investigar o assassinato de uma 
mulher na pequena cidade da 
Pensilvânia enquanto lida com 
problemas pessoais. O sucesso 
desse drama policial foi tanto que 
Kate Winslet, intérprete da protago-
nista, venceu o Emmy na categoria 
Melhor Atriz em Série Limitada ou 
Filme para TV.
Disponível na HBO Max

Lupin
A história de Assane Diop, inter-
pretado por Omar Sy, foi assistida 
por 76 milhões de assinantes da 
Netflix nos primeiros 28 dias de 
lançamento e se tornou a primeira 
série francesa a entrar no top 10 da 
empresa nos EUA. O protagonista 
busca vingar o pai, acusado injus-
tamente, e se inspira no famoso 

“ladrão de casaca” da literatura 
francesa, conhecido como Robin 
Hood da Belle Époque.
Disponível na Netflix

↗ trailer↗ trailer

↗ trailer↗ trailer

↗ trailer↗ trailer

The Underground Railroad
Dirigida por Barry Jenkins, a 
série utiliza o realismo fantástico 
para contar a história de Cora, 
mulher que foge do sul escravo-
crata rumo ao norte dos Estados 
Unidos. Baseada no livro de Colson 
Whitehead, vencedor do prêmio 
Pulitzer (2017), a produção con-
quistou o público, com índice de 
aprovação de 95%.
Disponível no Amazon Prime Video

https://www.youtube.com/watch?v=LTtjZnAntac
https://www.youtube.com/watch?v=FoiQ-Xr8NDI
https://www.youtube.com/watch?v=39-P2z35wLM
https://www.youtube.com/watch?v=M4nrGje_pyc
https://www.youtube.com/watch?v=NoXyFvRjem0
https://www.youtube.com/watch?v=GApM0D2gI1s


AJUDA NO COMBATE AO ESTRESSE E À ANSIEDADE

AUXILIA NA CONCENTRAÇÃO

DIMINUI A PRESSÃO ARTERIAL

AUMENTA A CAPACIDADE RESPIRATÓRIA

MELHORA A FREQUÊNCIA CARDÍACA

BENEFÍCIOS DA YOGA
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Fazer Yoga é uma ótima maneira de encontrar o 
equilíbrio interno, já que a prática traz inúmeros 
benefícios para o corpo e para a mente. Com 
exercícios de força, flexibilidade e respiração, que 
aumentam a sensação de bem-estar, a modali-
dade proporciona um efeito calmante, trazendo 
relaxamento, conexão interna e um estado medi-
tativo capaz de apaziguar as emoções. Sendo 
assim, a atividade é indicada como tratamento 
auxiliar para aliviar o estresse e a ansiedade.

Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o Brasil é o país com a maior taxa de pes-
soas que apresentam transtornos de ansiedade. 
Com a pandemia, esse quadro se agravou, e vem 
sendo cada vez mais necessário usar terapias 
complementares para combater o problema. 
Estudos realizados desde a década de 1970, por 
diversas instituições acadêmicas, comprovam 
que a Yoga reduz os sintomas relacionados ao 
estresse e à ansiedade, e é uma ótima estratégia 
contra essas doenças.

Yoga contra 
o estresse 
e a ansiedade

A prática traz benefícios ao corpo e à 
mente, atuando como coadjuvante no 
combate de transtornos psicológicos

CAMINHO DO EQUILÍBRIO
Entre as vantagens de fazer a atividade estão 
a melhoria da frequência cardíaca, a redução 
da pressão arterial e o aumento da capacidade 
respiratória. Isso faz com que os praticantes 
passem a conseguir modular a resposta fisioló-
gica ao estresse e à ansiedade, diminuindo seus 
efeitos. Além disso, ao melhorar a concentração 
e trazer o foco para o momento presente, a Yoga 
minimiza a preocupação com acontecimentos 
futuros e imprevisíveis, ou relacionada a aconte-
cimentos passados.

As sequências de movimentos da atividade tra-
balham os centros de energia do corpo, chamados 
de chakras, cada um ligado a uma glândula do 
corpo. Assim, a Yoga regula o sistema hormonal. 
Durante crises de ansiedade, por exemplo, a adre-
nalina é liberada em excesso, sendo necessário 
modular a dosagem para reencontrar o equilíbrio, 
e é aí que a prática da modalidade auxilia no tra-
tamento do problema. Além disso, a ansiedade é 
causada pelo excesso de energia, que pode ser 
regularizado com exercícios de respiração.ILustraÇÃo: PoLar.LtDa / fotos: DIvuLGaÇÃo
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Já é comprovado que praticar atividade 
f ísica regularmente traz benefícios fisio-
lógicos, psicológicos e sociais, além de 
diminuir o risco de doenças crônicas.

A Organização Mundial da Saúde 
recomenda que a população faça 300 
minutos semanais de exercícios, cerca 
de 42 minutos diários, para sair do 
sedentarismo e obter as vantagens 
para a saúde. O Clube é um ambiente 
seguro e estimulante para a prática 
de exercícios.

O associado encontra diversas 
opções de esportes para praticar 
dentro do ECP, por isso há muitas pes-
soas fazendo exercícios regulares de 
modo recreativo ou com uma rotina 
diária de treinamento semelhante à de 
um atleta de alto rendimento.

Quem realiza exercícios f ísicos 
regularmente, seja para cuidar da 
saúde ou para participar de campeo-
natos, precisa estar atento para evitar 
lesões. Qualquer queixa f ísica referida 
pelo atleta resultante da participação 
em uma partida ou treinamento, inde-
pendentemente da necessidade de 
consultas com profissionais de saúde 
ou afastamento das atividades espor-
tivas, pode ser considerada uma lesão.

Mas saiba que existem diversas 
maneiras de diminuir o risco de lesões, 

Conheça a importância dos exercícios 
preventivos para diminuir o risco 
de lesão em atletas amadores

TREINE 
COM 
SEGURANÇA

mesmo praticando diariamente um 
esporte. O trabalho preventivo é uma 
delas, pois fatores biomecânicos e 
neuromusculares podem ser modifi-
cados, diminuindo o risco de dores, 
além de evitar ou recuperar lesões de 
forma mais rápida.

Exercícios de estabilização do 
core, mobilidade articular, melhora 
na flexibilidade corporal e fortale-
cimento muscular podem reduzir 
significativamente o aparecimento 
de lesões que causam limitações ou 
até mesmo afastam os praticantes de 
sua modalidade.

No Futebol, por exemplo, é utilizado 
um programa de treinamento, elabo-
rado por fisioterapeutas e médicos 
atuantes na modalidade, que tem 
como objetivo a prevenção de lesões. 
Essa ferramenta é difundida e usada no 
mundo inteiro como um norteador do 
trabalho preventivo.

Cada esporte tem sua peculiari-
dade que deve ser levada em conta 
em um trabalho preventivo. Por esse 
motivo, é sempre recomendado que 
o praticante procure um fisiotera-
peuta ou profissional qualificado 
para a orientação e construção de 
um trabalho específico dentro da 
sua modalidade.

O ECP OFERECE AOS ASSOCIADOS 
O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DE 
SEGUNDA A SEXTA. 

42 
MIN.
DE ATIVIDIDADE 

FÍSICA POR 
DIA É O TEMPO 

RECOMENDADO 
PELA OMS

ILustraÇÃo: PoLar.LtDa
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ILustraÇÃo: PoLar.LtDa

Cartinha 
do Papai Noel

Dia Legal 
de Natal

 Até 15 de dezembro  18 de dezembro, sábado
 Pista de Atletismo

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 res-
posta personalizada.

RETIRADA DO FORMULÁRIO
Na Brinquedoteca

ENTREGA DAS CARTINHAS
Até 15 de dezembro

As caixinhas para envio das cartas 
estarão distribuídas pelo Clube: na 
Brinquedoteca, na entrada do Jardim 
da Infância Tia Lucy e no Hall da 
Sede Social.

A chegada do Papai Noel será especial: 
ele virá de helicóptero, para a alegria 
dos pequenos pinheirenses. O bom 
velhinho virá acompanhado de muitos 
personagens e muita animação. 

11H 
Recepção com personagens 

11H30 
Chegada do Papai Noel 

11H30 àS 13H 
Registro fotográfico
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Crianças 
em Férias

 17 a 21 de janeiro de 2022 
Segunda a sexta

 9 às 12h e 14 às 17h
 Salão de Festas Infantil 

Ponto de Encontro: Salão de Festas Infantil
(próximo ao Parquinho Infantil)
Chegar com 30 minutos de antecedência

Chegou o momento de as crianças terem uma 
semana cheia de brincadeiras, jogos divertidos e 
personagens animados.

OPÇÕES
1 pERíODO → MANHã OU TARDE 
R$ 50 por dia 

2 pERíODOS → MANHã E TARDE 
R$ 100 por dia

5 DIAS → pERíODO DA MANHã
R$ 250

5 DIAS → pERíODO DA TARDE
R$ 250

5 DIAS → DOIS pERíODOS: MANHã E TARDE
R$ 500

REGRINHAS
• A atividade não contempla almoço, apenas 

lanchinhos com itens variados, como bolachi-
nhas, bolinhos, pipoca e minisanduíche em 
cada período de brincadeiras.

• Só poderão participar crianças com idade de 
3 anos (completos até o primeiro dia da ativi-
dade) a 10 anos.

• As crianças serão divididas em equipes de 
acordo com a faixa etária: 3 e 4 anos; 5 e 6 
anos; 7 e 8 anos; 9 e 10 anos.

• As inscrições acontecerão até o dia 8 de 
janeiro de 2022, impreterivelmente, pelo 
Portal de Serviços.

• Um adulto responsável deverá buscar a 
criança ao término de cada período, mesmo 
que a criança participe dos dois períodos 
(manhã e tarde).

• Regulamento completo no site do Clube.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA
• As atividades acontecerão em área externa 

(em caso de chuva, serão transferidas para o 
Salão de Festas e outros espaços cobertos).

• Brinquedos não serão compartilhados.
• Uso obrigatório de máscara.
• Higienização das mãos com álcool em gel 

durante as atividades.
• Monitores portarão os EPIs necessários.
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PROFESSORA  
Sueli Fernanda de Cassia Nogueira 
Oliveira
 
Arthur Tadashi Vieira Sazaki
Carolina Mello Curam
Enrico Fagá Spada
Enrico Zeizer
Estela de Padua Egydio Martins
Isabel Gonçalves Duenhas Marcos
Isabela Chahin Pedroso Barbosa
João Pedro Andreoli Carneiro Da Cunha
Joaquim Aguirre Bizarro da Nave
Lara De Arruda Baccarelli D’Elia
Luca Dórea Martinelli Garone
Luiza D’Almeida Chaves
Maria Clara Moreira de Queiroz Telles
Martina Burgos Ronca
Melissa Sargo Simonsen
Octávio Siqueira Amaral
Rafael Kfouri Meirelles Soares Cabral

PROFESSORA 
Sueli Fernanda de Cassia Nogueira 
Oliveira
 
Enrico Gonsales Collesi
Frederico Yones de Moura Braga
Gustavo Asperti Nahas
Helena Calcopietro Carolei
Joana Rizzini Corral Perles
Lucca Toledo Winck
Maria Fernanda de Barros Daotro
Moisés Guarieiro
Nina Taibo Arvelos
Otávio Queiroz de Miranda
Sérgio Vieira da Costa Lobo Neto
Valenttina Fonseca Dantas Camilo

M
A

N
H

Ã

PROFESSORA 
Mariana Pires
 
Bernardo Sacchi Inglese
Caio de Brito Alouche
Catharina Rocha Taricano Gordinho
Giorgio Andrea Miller Lantieri
João Crósta Scatena
Luigi Bernardini Martiniano de Azevedo
Mateo Osborn Nogueira
Pedro de Oliveira Bilinski
Raduan Salem Mesquita Nasser
Valentina Strenger Imperatriz

PROFESSORA 
Mariana Pires
 
Alessandra Marigo
Bárbara Carrieri Paíga
Iara Maria Pires Antonelli
Lucas Carrijo Muramatsu
Maria Clara Foletto Guido
Maurício Ramalho da Riva
Pedro Bomfim Pompeu de Campos dos Santos
Pedro Figueiredo Lojkasek Lima
Ricardo Pandolpho Roessler
Rodrigo Santangelo de Campos Maia
Tomás Padula Carmona

A formatura da 76ª turma 
do Jardim de Infância Tia 
Lucy será realizada no dia 
2 de dezembro, às 18h, no 
Auditório do CCR, e terá 

"Alegria" como tema

Formatura 
dos alunos

fo
to

s:
 D

Iv
uL

G
aÇ

Ão

Jardim  

de Infância  

Tia Lucy

DIRETORA HONORÁRIA
Lucy de Araujo Lima Delduque (In memorian) 

COORDENADORA DE ENSINO  
Regina Delduque

COORDENADORA PEDAGÓGICA 
Renata Martins Costa

DIRETORA CULTURAL  
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo
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Falta pouco tempo para a chegada de 2022, e é 
hora de fazer a famosa lista de desejos para o 
novo ano. E isso vale não só para os adultos, mas 
também para as crianças. Conversamos com os 
pequenos associados sobre o que querem para 
os próximos 12 meses, e as respostas vão desde 
viajar mais e ser feliz até o fim da pandemia.  

Veja o que a criançada 
pinheirense mais deseja 
para o ano novo

PequenosPequenos
planosplanos

parapara
20222022

“No ano novo, eu quero que 
a gente possa ficar sem 
máscara.” → CHARLOTTE 
RUFFIER ROCHA SOUzA, 
8 ANOS

“Não pode faltar viagem no 
ano que vem.” ↓ CAROLINA 
AyUb FERREIRA pETRONI 
CALDAS, 6 ANOS

“No ano que vem tem que ter 
todos os jogos que antes tinha 
no CAD, deveria voltar a ter todos 
os outros esportes.” ↓ ANTôNIO 
LAGRASTA CANDIDO, 10 ANOS

“Eu quero que as pessoas 
não tenham mais que ter 
aulas on-line e que seja 
tudo presencial.” ← RAFAEL 
FIGUEIREDO bAENA, 9 ANOS

“Ano que vem não pode faltar 
animação.” → EDUARDO 
LARANjEIRA KAyAT, 7 ANOS

“Quero que ano que vem 
não precisemos mais usar 
máscara.” → GUILHERMINA 
HEGG MOURA, 10 ANOS

“O que não pode faltar 
no ano que vem são 
viagens e encontrar com 
os primos.” ← MANUELA 
NUNES FERRAz, 8 ANOS

“Ano que vem quero que 
não precise mais usar 
máscara.” ← LUCCA 
ANGELOTTI REIS, 8 ANOS

“Felicidade não 
pode faltar no ano 
novo.” → jOAqUIM 
AGUIRRE bIzARRO NAvE, 
6 ANOS

“No ano que vem eu quero que 
tenha muitas viagens, quero 
viajar bastante.” ↑ NATÁLIA 
CORRêA pEREIRA, 6 ANOS

fotos: DIvuLGaÇÃo
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riado para promover iniciativas de responsabili-
dade social e assistencial, com foco na melhoria da 
qualidade de vida de colaboradores e familiares, o 
DAS direciona seus projetos de acordo com cinco 

pilares: assistencial, educacional, de saúde, de bem-estar 
e motivacional. Durante 2021, foram realizadas diversas 
ações que beneficiam centenas de pessoas. Relembre o que 
aconteceu este ano por meio dos projetos sociais e inspi-
re-se para aumentar essa corrente do bem em 2022.

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
O DAS fez uma parceria com a área 
de Restaurantes, e foram distribuídas 
9.519 toneladas de alimentos.

PINHEIROS SOLIDÁRIO
Foram recebidos 28.764 itens de 
doação, como roupas, livros e brin-
quedos, entre outros, depositados 
pelos associados nos coletores do 
estacionamento Faria Lima.

SENHORAS DO DAS
O grupo de associadas voluntárias se 
reuniu às quartas-feiras, na Sala do 
Carteado, para produzir diversos itens, 
como enxovais para bebês e artesa-
nato, que foram doados ou vendidos 
em bazares. O valor arrecadado foi 
revertido em ações do DAS.

ANDORINHAS DO BEM
Outro grupo de associadas voluntárias 
se reuniu, também às quartas-feiras, 
para produzir itens de necessidade 
para serem doados para as institui-
ções cadastradas no Departamento de 
Assistência Social.

O Departamento de Assistência 
Social realizou diversas ações em 
2021 – relembre os projetos e participe 
você também dessa corrente

SOLIDARIEDADE 
O ANO TODO

C

VIVER MELHOR
Aulas de ginástica funcional foram 
oferecidas aos colaboradores, com o 
objetivo de estimular os cuidados com 
a saúde e o bem-estar.

ENCONTRO DE GESTANTES
Com o objetivo de esclarecer dúvidas 
em relação ao período gestacional de 
colaboradores que se tornarão pais, o 
projeto foi ministrado por associados 
voluntários de áreas como amamen-
tação, anestesia, obstetrícia, pediatria 
e odontologia e por doula. Ao final do 
encontro, os participantes receberam 
um enxoval completo que o DAS 
prepara para cada bebê.

SACOLÃO DO DAS
No projeto, são vendidos produtos 
de hortifrúti de qualidade e a preços 
especiais, trazidos diretamente do 
mesmo fornecedor do Clube, que 
repassa em consignação. Centenas de 
colaboradores foram atendidos.

TAMPINHAS E LACRES
Foram arrecadados em vários pontos 
do ECP, separados e vendidos a um 
parceiro que faz coletas. Com a arreca-
dação, o DAS está juntando a verba para 
adquirir uma cadeira de rodas funcional.

DOAÇÕES DE LIVROS
Os livros doados foram disponi-
bilizados aos colaboradores, a 
instituições de bibliotecas públicas e 
a comunidades.

AULAS PARA FUNCIONÁRIOS
No total, 40 colaboradores 
fizeram aulas de inglês e Excel no 
DAS. Os cursos foram ministrados por 
associados voluntários.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
Em parceria com o IABSP (Instituto 
Bioenergético de São Paulo), o cola-
borador que teve a necessidade de 
apoio emocional foi encaminhado pela 
assistente social do DAS ao Instituto 
para um atendimento pelo período 
de seis meses, uma vez por semana, 
subsidiado (ou custeado) pelo Clube. 
Este ano, 25 colaboradores foram 
atendidos pelo projeto.

VOLUNTÁRIOS DO ECP
Um grupo de associados voluntários 
que auxiliam o DAS e as diversas ações 
que aconteceram demandadas pela 
diretoria do ECP. 

Conheça as novidades do 
Departamento de Assistência Social 
que serão implementadas em 2022

OS PLANOS 
DO DAS

PLATAFORMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA
Está sendo criada uma plataforma para arreca-
dação de doações financeiras para o atendimento 
de pessoas em situação de vulnerabilidade social, 
que englobe a assistência alimentar, de higiene, 
material, de saúde e bem-estar. O objetivo é 
facilitar e aumentar a captação de recursos.

CURSOS DE TRABALHOS MANUAIS
O projeto vai proporcionar aos colaboradores 
workshops de trabalhos manuais ministrados 
por associados voluntários. O DAS fornecerá o 
material para a confecção das peças. A ideia é 
ensinar o ofício para que os participantes possam 
ter mais uma fonte de renda.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EM GRUPO
Será oferecida mais uma possibilidade de atendi-
mento psicológico e, assim, mais colaboradores 
poderão compartilhar vivências uns dos outros. 

DESAFIO SOLIDÁRIO DO DAS
Será realizada uma ação em comemoração 
ao Dia Mundial da Atividade Física, na qual o 
DAS incentivará a prática regular de atividades 
em todas as fases da vida e para todos os 
públicos. As doações arrecadadas serão des-
tinadas a instituições sociais. Em 2021, foram 
doados 800 litros de leite a quatro ONGs.

BAZAR DO BEM POSSÍVEL
Em 2022, o evento, que é oferecido e subsidiado 
ou custeado pelo ECP às Instituições cadastradas 
no DAS, será estendido também para os colabora-
dores, que poderão expor suas multipluralidades 
criativas para venderem. 

fotos: DIvuLGaÇÃo
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Antônio Fagundes 

’’

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

A EMS está há quase 60 anos investindo em tecnologia para 

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. 

EMS. Sua saúde merece.

“
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Realizar pagamentos da Contribuição 
Social, atividades ou cursos ficou 
ainda mais fácil com o boleto ele-
trônico. O documento financeiro é 
enviado aos associados por e-mail e 
SMS, reduzindo a impressão de papel 
e tornando a distribuição mais rápida 
e segura.

Para utilizar o serviço e toda a 
comodidade, basta realizar o cadastro 
on-line pelo e-mail cat@ecp.org.br ou 
telefone 3598-9700, presencialmente 
na Central de Atendimento ou no 
Posto Avançado do Fitness, e passar a 
receber o boleto de forma virtual.

BOLETO 
ELETRÔNICO

Clube reforça 
a campanha 
do pagamento 
eletrônico que traz 
mais comodidade 
aos associados

foto: ChrIstIn huME / unsPLash
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 31 de dezembro 
Sexta

 20h30 às 3h30
 Salão de Festas
★ Atrações:  

Stevie Wonder Experience 
Big Band M. Misiuk  
Bee Band  
DJ Luciano Razuck

Ceia completa 

Shows especiais

Espaço kids

DJ

Um dos eventos mais tradicionais 
do Clube está de volta. O Réveillon 
2022 terá muita animação, com ceia 
especial, boa música, shows e Espaço 
Kids. Venha celebrar com a família e os 
amigos a chegada de 2022. O evento 
seguirá os protocolos contra a 
Covid-19.

Associado: R$ 350
Associado menor: R$ 110
Convidado de associado: R$ 420
Convidado de associado menor: R$ 130
Mesa completa familiar e/ou amigos com 4, 6, 
8 e 10 lugares
Venda pelo Portal de Serviços e pela Central 
de Atendimento.
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Para fechar 2021 em grande estilo, os restaurantes O Ponto e CCR apostam 
em preparações e ingredientes sofisticados

PARA ENTRAR NO CLIMA DO FIM DE ANO, SEPARAMOS ALGUNS 
FILMES COM TEMAS NATALINOS QUE ESTÃO EM CARTAZ NO 

AUDITÓRIO DO CCR

Com seu estilo de vida despreocupado em jogo, um 
homem rico finge ser um ajudante de fazenda para 
conseguir que um agricultor trabalhador venda as terras 
de sua família antes do Natal.

 22 de 
dezembro 
Quarta

 17h30

DIREÇÃO: SHAUN PAUL PICCININO
COM LAUREN SWICKARD, JOSH 
SWICKARD E AMANDA DETMER
ROMANCE, COMÉDIA/
EUA/2020/1H46/14 ANOS 

 26 de 
dezembro 
Domingo

 14h30

DIREÇÃO: CLAY KAYTIS
COM KURT RUSSELL, JUDAH LEWIS  
E DARBY CAMP
COMÉDIA, FAMÍLIA, FANTASIA/
EUA/2020/1H44/LIVRE

O presente de Natal das crianças ao redor do mundo está 
em risco porque dois irmãos fizeram muitas travessuras. 
Empenhados em flagrar o exato momento da chegada do 
Papai Noel, os dois se acomodaram em seu trenó e, aciden-
talmente, danificaram o veículo. Agora eles precisam fazer 
uma força-tarefa para ajudar o bom velhinho a correr contra 
o tempo, entregar os presentes e salvar o Natal.

 26 de 
dezembro 
Domingo

 19h

DIREÇÃO: ÁLVARO FERNÁNDEZ 
ARMERO. COM TAMAR NOVAS, 
VERÓNICA FORQUÉ E ANDREA ROS
COMÉDIA, ROMANCE/
ESPANHA/2021/1H51/14 ANOS

Um homem na faixa dos trinta anos aprende, meio que a 
contragosto, a se envolver com o espírito natalino e tudo o 
que ele representa.

 22 de 
dezembro 
Quarta

 20h

DIREÇÃO: RICHARD DONNER
COM BILL MURRAY, CAROL KANE 
E KAREN ALLEN
COMÉDIA/EUA/1988/1H40/12 ANOS 

Um diretor de uma rede de televisão que só pensa na 
audiência encontra um amigo falecido, que o avisa sobre 
três fantasmas do Natal que irão visitá-lo e que essa será 
sua única oportunidade de salvação.

O restaurante O Ponto traz aos associados um delicioso 
lombo de cordeiro acompanhado de um refrescante risoto 
de aspargos ao molho de hortelã.

fotos: hEnrIQuE PErÓn

Um dos mais famosos pratos italianos é a proposta do 
restaurante do CCR: um saboroso risoto de funghi, acompa-
nhado de medalhão de filé mignon ao molho de champignon.

CRÔNICAS DE NATAL TUDO MENOS NATAL

UM BRINDE AO NATAL OS FANTASMAS CONTRA-ATACAM

Lombo de cordeiro  
com risoto  
de aspargos  
ao molho de hortelã

Medalhão de mignon  
ao molho  
de champignon  
com risoto ao funghi

22
/

12

26
/

12

CINEMA
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 4 e 11 de dezembro 
Sábado 

 16h30
 Hall da Sede Social

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

Nesse Natal, o Clube vai homenagear Maria e todas as mães que ela 
representa. Em um cortejo de pais, mães, filhos e famílias, a peça vai 
passear pelo ECP apresentando canções de afeto junto ao coral e, ao 
chegar à árvore, um cordel será encenado.

A homenagem se encerrará com um ato que representa um abraço 
da família. Venha se emocionar e participar desse ato de amor.

 4 de dezembro 
Sábado

 11h
 Alameda Principal: em 

frente à árvore de Natal

DIREÇÃO E DRAMATURGIA: CARLOS 
MIRA COM PARTICIPAÇÃO DA 
MAESTRINA MARCIA HENTSCHEL 
E REGÊNCIA DE MUNIR SABAG
ELENCO: NÚCLEO DE TEATRO DO ECP 
E CORAL PINHEIROS CANTA

foto: DIvuLGaÇÃo

MOMENTO 
MUSICAL
com Betth Ripolli

MÚSICA

EVENTO NATALINO

VETERANOS

Marias
Auto de Natal

44 45

As atividades respeitam o limite de ocupação 
previsto no Plano SP

A caminhada está de volta como atividade 
exclusivamente presencial. Associados têm 
a orientação de um profissional para uma 
caminhada moderada, melhorando o condicio-
namento, a respiração e o equilíbrio, além de 
aumentar a socialização, sair da rotina e fazer 
amigos. A atividade entra em recesso no dia 
9 de dezembro.

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. A atividade 
entra em recesso no dia 14 de dezembro.

Atividade gratuita.

 Quinta
 10h30 às 11h30
 Local de encontro: Relógio das Flores

 Terça
 10h30 às 11h30
 Salão de Festas

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. A atividade entra em recesso no dia 
14 de dezembro.

Valor: R$ 77

 Terça
 14h30 às 16h
 Salão de Festas Infantil
★ Com Professor Reinildo
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Que tal começar 2022 apostando 
cada vez mais no conhecimento? 
O Clube oferece cursos em 
diversas áreas, como idiomas, 
artes, músicas e danças, todos 
ministrados por profissionais 
especialistas. Confira os detalhes, 
faça uma aula experimental e 
programe-se para o ano que começa.

fotos: DIvuLGaÇÃo

English for pleasure
★ Odila Moraes
O objetivo do curso é desenvolver a fluência oral, a com-
preensão e o vocabulário, por meio da leitura e discussão de 
textos atuais de revistas, jornais e short stories. Requisitos: 
Avaliação presencial, a partir de 18 anos.

Espanhol
★ Instituto Lenguae
Nesse curso são trabalhadas as habilidades do idioma: con-
versação, escuta, escrita e leitura. Como base, é usado o 
livro Aula Internacional. Requisitos: Avaliação on-line, a partir 
de 16 anos.

Francês
★ Fabio Graziano, Ana Paula e Jacy Brasil
O idioma é ensinado por meio de situações de comunicação 
que permitem que os alunos adquiram o conhecimento de 
estruturas linguísticas e lexicais. A cultura francesa também 
faz parte do conteúdo das aulas, ampliando a bagagem 
intercultural dos estudantes. Requisitos: Avaliação on-line, 
a partir de 18 anos. 

Italiano
★ Simona Mariotto
O curso conta com gramática e conversação, ensinamentos 
sobre a cultura italiana e atividades em grupo, além de 
incluir o uso de material impresso ou audiovisual. As aulas 
seguem o padrão de níveis A1-A2-B1-B2-C1-C2 do Quadro 
Europeu de Referência, internacionalmente reconhe-
cido. O aluno se torna apto a prestar exames padrão.

Teclado
★ Vivian Aguiar
O curso trata dos diversos tipos de teclado, da utilização 
de nomenclaturas e das funções do instrumento. A leitura 
e prática musical com partituras convencionais também 
serão ensinadas nas aulas, com metodologia desenvolvida 
pela própria professora.

Piano
★ Vivian Aguiar
Os alunos vão aprender sobre os diversos tipos de piano, 
a utilização de nomenclaturas e as funções do instrumento. 
Haverá também leitura e prática musical com partituras con-
vencionais e metodologia desenvolvida pela professora.

Musicalização de crianças
★ Vivian Aguiar e Daise Aguiar
O curso proporciona ao bebê estímulos sensoriais, visuais 
e auditivos, e ensina a utilização de instrumentos musicais 
para favorecer a coordenação motora.

Violão
★ Antônio Carlos
O curso proporciona aos alunos o aprendizado do ins-
trumento violão, para que  vivam a experiência de tocar 
diversas musicas, entre elas as suas favoritas. Focado na 
prática do instrumento, com toda técnica e teoria desenvol-
vida juntamente com o repertório.

CURSOS CULTURAIS
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Aquarela
★ Lilian Arbex
A oficina irá proporcionar aos alunos o conhecimento da 
técnica de aquarela como meio de representação plástica, a 
partir do conhecimento de suas propriedades, história, pos-
sibilidades pictóricas e técnicas de produção artística.

Desenho e pintura 
1x por semana
★ Ana Gentil
O objetivo desse curso é despertar, resgatar e/ou desen-
volver o potencial criativo por meio de exercícios e técnicas, 
contribuindo para que os alunos pensem de forma mais 
criativa em qualquer atividade do dia a dia, seja ela pessoal 
ou profissional.

Dança de salão
★ Marco Antonio e Ricardo Figueiredo
As danças de salão são consideradas uma forma de entre-
tenimento e de integração social, bem como uma forma 
de atividade f ísica, e podem ser praticadas mesmo sem 
parceiro. Turmas a partir de 14 anos.

World dance
★ Marco Antonio
A dança dinâmica e coreografada trabalha vários ritmos, 
como samba, forró, chá-chá-chá, salsa e danças folclóricas 
de vários países. É uma atividade divertida e descontraída, 
que não exige parceiros e pode ser praticada por pessoas 
de diversas idades. 

Expressão corporal
★ Luiz Sorrentino
O curso tem como objetico o autoconhecimento corporal 
por meio do relaxamento e do alongamento. Os alunos 
desenvolvem a percepção de deslocamento e a contagem 
musical ao trabalhar diversos ritmos de dança. 

Jazz
★ Ballet Paula Castro
A atividade desenvolve o equilíbrio corporal, a postura 
e a coordenação. Como todo exercício aeróbico, ativa a 
circulação, aumenta a resistência f ísica e proporciona 
maior agilidade.

Sapateado
★ Ballet Paula Castro
Esse ritmo dançante, em que os pés se tornam prota-
gonistas, desenvolve a musicalidade, a flexibilidade e a 
coordenação motora, além de melhorar a postura e ser uma 
ótima maneira de queimar calorias.

Street dance
★ Equipe Paula Castro
Um curso de dança com uma explosão de movimentos que 
estimula a coordenação motora, flexibilidade, musicalidade, 
socialização, desenvolvimento cultural e memorização.

Teatro infantil
★ Edson Gon
O curso tem como objetivo estimular o potencial criativo, 
desenvolver a socialização e habilidades de expressão pela 
manifestação espontânea e prazerosa da criança. Faça uma 
aula experimental.

Teatro infantojuvenil
★ Maria Siqueira
O projeto tem como objetivo incentivar o contato de adoles-
centes com a arte teatral, por meio da vivência do processo 
de montagem de um espetáculo. Esse contato permite 
não só um maior autoconhecimento como a abertura de 
um caminho válido para a formação cultural. Faça uma 
aula experimental.

Teatro senior
★ Professor Henrique Pessoa
Um curso interativo, que desenvolve a fala, a expressão 
corporal e a interpretação do teatro. Faça uma 
aula experimental. Mais informações: administracaocultural@ecp.org.br



Inscreva seu filho(a) na 
clínica  de Futebol 
do FC Porto. 
Dois dias de prática, com treinadores
vindos diretamente de Portugal. 
 ///  17 e 18 de DEZEMBRO | CAMPO A

O Programa Inclui:
- 2 dias de treinamento de aproximadamente 2h.
- Kit com 2 camisetas, 2 calções e 2 meiões personalizados do evento.
- Certificado de participação.
- Relatório de desempenho técnico individual. 
- Uma foto com backdrop digital oficial da Dragon Force by FC Porto. 

Para as idades de 6 a 15 anos em 4 turmas/horários. Vagas Limitadas.

       41 9968-1326
eventoscampionepro.com.br
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BAURU X ECP 
 2 de dezembro, quinta, 19h30
 Em Bauru

ECP X CAXIAS DO SUL BASQUETE
 7 de dezembro, terça, 20h 
  NO ECP  

ECP X LUVIX/UNIÃO CORINTHIANS
 9 de dezembro, quinta, 20h 

 NO ECP

ECP X PAULISTANO
 14 de dezembro, terça, 20h
  NO ECP  

PATO BASQUETE X ECP
 16 de dezembro, quinta, 19h30
 Em Pato Branco

MOGI X ECP
 22 de dezembro, quarta, 20h
 Em Mogi das Cruzes

A EQUIPE PINHEIRENSE VAI SE 
ENCONTRAR COM A TORCIDA, 
ESTE MÊS, EM TRÊS JOGOS 
REALIZADOS NO CLUBE

foto: rICarDo BufoLIn

Antes da tradicional pausa de fim de 
ano, a competição mais importante 
do Basquete brasileiro continua com 
a fase classificatória. O time do ECP 
tem seis compromissos no mês, com 
direito a clássicos no Ginásio Henrique 
Villaboim. 

DEZEMBRODEZEMBRO  

          NBBNBB
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fotos: CEntro 
PrÓ-MEMÓrIa

Livreto de Julius 
von Schütz com 
o regulamento e 
resultados das provas 
do Distintivo Esportivo 
Alemão de 1931 e 1932. 
Está exposto na sala 
do Centro Pró-Memória 
na Sede Social

Distintivo bordado 
que pertenceu a Julius 
von Schütz

SAIBA MAIS SOBRE A HONRARIA 
ESPORTIVA CONCEDIDA 
A ATLETAS FORA DO ALTO 
RENDIMENTO

Concedido pelo Comitê Olímpico Alemão, o 
Distintivo Esportivo Alemão (DEA) é uma con-
decoração esportiva para atletas fora do alto 
rendimento, atestando seu desempenho 
f ísico acima da média. A honraria foi trazida 
da Suécia para a Alemanha em 1912, pelo Dr. 
Carl Diem, e lá, na época, tinha o nome de DRA: 
Auszeichnung des Deutschen Reichsausschusses 
für Leibesübungen – Prêmio do Comitê do Reich 
Alemão para Exercícios Físicos. Hoje se chama 
Deutsches Sportabzeichen (DSA).

O primeiro esportista no Brasil a atingir os 
índices para receber o DEA foi Julius von Schütz, 
pai do associado Hellmut von Schütz, em 1932, e 
sua conquista virou história. O livreto de Julius 
von Schütz com o regulamento, sua foto e seus 
resultados nas provas está em exposição na sala 
do Centro Pró-Memória, na Sede Social. A família 
doou ao museu do Clube um distintivo da 
época, bordado em dourado. Também integra o 
acervo um broche da honraria, conquistada por 
Johannes Krohn, pai da associada Lilly Krohn Jany.

O histórico 
Distintivo 
Esportivo 
Alemão 
(DEA)
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As provas para obtenção do DEA pelos associados são reali-
zadas no ECP ou no Colégio Visconde de Porto Seguro, desde 
2005, e organizadas pelo Centro Integrado de Apoio ao Atleta 
(CIAA) e pelo consulado do governo alemão. Os atletas do 
Clube conquistam grandes resultados nas disputas: em 2007, 
18 associados conseguiram o selo. Em 2014, foram 25 pinhei-
renses, e, em 2015, 20 atletas do ECP levaram o DEA. Entre 
os vitoriosos, há um recordista: o associado Ernst Helmut 
Goppert conseguiu o distintivo quarenta vezes.

Os atletas inscritos no evento são divididos em grupos 
etários, variando de cinco em cinco anos, exceto pela 
primeira faixa, que vai de 18 a 19 anos. O desempenho é 
orientado pelas capacidades motoras básicas em quatro 
grupos: resistência – corrida ou natação; força: medicin-ball, 
arremesso do peso ou salto em distância parado; veloci-
dade: natação ou corrida; e coordenação: salto em altura, 
salto em distância, bola com alça ou pular corda.

Para cada prova existem índices a serem atingidos, 
com três graus de dificuldade: bronze, prata e ouro. 
Independentemente dos grupos, é necessário que o atleta 
comprove que sabe natação, bastando nadar 25 metros 
caso tenha optado por corrida nas provas de resistência 
e velocidade.

Para cada bronze conquistado, o inscrito ganha um 
ponto; para cada prata, dois pontos; e para cada ouro, três 
pontos. Quem conseguir de quatro a sete pontos recebe o 
certificado de bronze; com oito a dez pontos, a prata; e com 
11 ou 12 pontos, o ouro. Os resultados são informados para a 
Alemanha, que envia os certificados e os pins, entregues aos 
atletas em cerimônia oficial de premiação no Clube, no final 
do primeiro semestre do ano seguinte.

O DEA

O DEA é trazido da Suécia para a Alemanha com o nome de DRA, pelo Dr. Carl Diem, 
para premiar homens e mulheres adultos por seu desempenho esportivo.

O Dispositivo Esportivo Alemão é ampliado para jovens com menos de 15 anos.

O DEA é reconhecido pelo governo alemão como título honorífico.

Aproximadamente 1,5 milhão de atletas receberam o DEA.

Após ter sido cancelado em 1944, devido à Segunda Guerra Mundial,  
voltou a ser realizado em 11 estados alemães.

Voltou a ser reconhecido oficialmente pelo governo federal alemão 
como título honorífico.

Até esse ano, quase cinco milhões de alemães haviam 
conquistado o distintivo, entre homens e mulheres.

Distintivo Esportivo 
Alemão (pin) 
conquistado na 
Alemanha por Johannes 
Krohn, na década 
de 1920

1912

1924

1935

1948

1958

1977

1913 
a 

1944

Linha do tempo
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18 atletas, apesar da pandemia2020

18 atletas2007

25 atletas2014

20 atletas2015

23 atletas2018

27 atletas2021

23 atletas2019

O DEA foi realizado no dia 30 de outubro e 27 atletas conquistaram o selo. Confira algumas fotos do evento deste ano.

DEA 2021Atletas pinheirenses que conquistaram o DEA
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O Centro Dia do Geros Center é especial. Aqui, quem já passou dos 60 anos pode aproveitar o dia de um jeito 
diferente, com atividades que estimulam a mente, escolhidas de acordo com a individualidade e a vontade 
de cada visitante. E tudo, claro, respeitando os mais rigorosos protocolos de higiene e alimentação. Se você já 
está vacinado com as duas doses, programe uma visita. Estamos localizados numa área muito agradável de um 
dos bairros mais nobres de São Paulo: Alto de Pinheiros. Venha nos conhecer, porque aqui a casa é toda sua.

Centro Dia do Geros Center. 
Onde um dia é sempre diferente do outro.

• Atividades físicas, intelectuais e manuais
• Lazer em grupo
• Fisioterapia especializada para idosos
• Fisioterapia voltada para pós-operatório

• Centro Dia (Day Care) 
  com alimentação incluída
• Atendimento especializado
• Equipamentos de última geração

Ligue 11 95044-6947 (WhatsApp) e venha passar o dia com a gente.
Rua Bernarda Luiz, nº 129 – Alto de Pinheiros – São Paulo – SP

GerosCenter_ Clube Pinheiros_21x27,5cm.indd   1GerosCenter_ Clube Pinheiros_21x27,5cm.indd   1 17/11/2021   18:57:2217/11/2021   18:57:22
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Em 122 anos de história, inúmeras vitórias 
esportivas marcaram a trajetória do Clube. Uma 
delas aconteceu em 1984. Os atletas recreativos 
pinheirenses se dividiram em oito equipes para 
disputar o XV Campeonato Interno de Voleibol, na 
categoria Veteranos. 

Os times receberam os nomes dos grupos de 
Boliche, em homenagem ao esporte dos pinos: 
Azes, Cobras, Caçadores, Caiçaras, Domadores, 
Pescadores, Lobos e Titãs.

A equipe Pescadores venceu a disputa, sagran-
do-se campeã e sendo eternizada na memória dos 
associados. Para comemorar, foi realizada uma fei-
joada de confraternização, ocasião em que foram 
entregues as medalhas para o primeiro, segundo e 
terceiro lugar no Campeonato. Os vitoriosos ainda 
ganharam uma viagem da Transbrasil (antiga com-
panhia aérea brasileira) para mostrar seu talento 
nas quadras do Clube Náutico Cearense. 

Saiba mais sobre 
a partida de Vôlei 
que entrou para a 
história do Clube 
na década de 1980

Conquista

histórica
Na foto: equipe Pescadores, campeã 
do XV Campeonato Interno de 
Voleibol: Ayrton Pinheiro de Castro, 
Layr Barcci, Lúcio Cyrilo, Caetano 
Álvares, Ivan Gilberto Castaldi, Odir, 
e Denise dos Santos, campeões em 
1984

fotos: DIvuLGaÇÃo



COM PARTIDAS EM MARINGÁ, NO RIO 
DE JANEIRO E NO CLUBE, A EQUIPE 
PINHEIRENSE FECHA O CALENDÁRIO 
DO ANO. A temporada 2021/2022 já está se 
firmando como uma das mais disputadas da 
história da Superliga feminina de Vôlei. O ECP, que 
participou de todas as edições do campeonato, 
se despede do ano com três jogos na agenda.    

FIM DE ANO  
COM SUPERLIGA foto: rICarDo BufoLIn

esporte60 6160

UNILIFE - MARINGÁ X ECP 
 14 de dezembro, terça, 18h
 Em Maringá

ECP X FLUMINENSE
 17 de dezembro, sexta, 18h30
 No Clube

ECP X LUVIX/UNIÃO CORINTHIANS
 21 de dezembro, terça, 20h
 No Rio de Janeiro

Semifinalistas da categoria Iniciante, professores Guilherme e Paulo e Ivan Castaldi Filho, presidente da Diretoria

Participantes das duas categorias

Jogadoras da categoria Intermediária

VÔLEI DE AREIA

TORNEIO FEMININO INTERNO
Em outubro foi realizado, nas areias do ECP, o Torneio 
Feminino Interno de Vôlei de Areia. O evento contou com 
50 atletas divididas entre as categorias Iniciante e In-
termediária. Após abertura realizada pelo presidente da 
Diretoria Ivan Castaldi Filho, a competição se iniciou com 
a categoria Iniciante e, logo após veio a Intermediária.

Confira os resultados.

Iniciante
1º lugar: Andrea Mareuse e Mônica Roth
2º lugar: Graziela Moretti e Lia Pinheiro
3º lugar: Roma Pilia e Naira Feldmann
4º lugar: Maísa Mendonça e Melissa Araujo

Intermediária
1º lugar: Carol Cha e Anna Apostolopoulos
2º lugar:  Alessandra Zangari Lepera e Melissa Bizatto
3º lugar: Fernanda Berendt e Renata Bortolotti
4º lugar: Fernanda Costa e Tatiana Moreno
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Walter Karl (vice brasileiro Masters 55 A) e Diego Gobbi (vice brasileiro profissional)

Renato Narkevitz, Pedro Pahor, Daniel Lucena, Fábio Moreira, 
Luciana Pierini e Ricardo Lobo

Tatiana Borges, vice brasileira profissional

Gustavo Santos, vice brasileiro juvenil Sub-23

SQUASH

TORNEIOS NACIONAIS
Circuito Paulista
A 1ª etapa do Circuito Paulista de Squash foi 
realizada na Academia Squash Wall, entre 30 
de setembro e 2 de outubro. O evento marcou 
a retomada das competições da modalidade e 
contou com grande participação dos atletas do 
ECP. O pinheirense Gustavo Santos conquistou 
o segundo lugar da 1ª classe.

Campeonato Brasileiro
O ECP foi representado por cinco atletas no 42º 
Campeonato Brasileiro de 2021, realizado em 
Brasília (DF) entre os dias 30 de outubro e 2 de 
novembro. Os atletas profissionais do Clube 
chegaram às finais e se sagraram vices. O atleta 
juvenil Sub-23 Gustavo Santos Silva também 
conquistou o segundo lugar na sua categoria, 
além de disputar as categorias profissionais e 
Primeira Classe. Walter Karl ficou com a prata no 
Master 55 A. Ainda houve a participação de Alec 
Conolly na categoria Juvenil Principiante, como 
destaque do juvenil.

BADMINTON 

ESTADUAL SÊNIOR
Em outubro foi realizada a segunda etapa do Campeo-
nato Estadual Sênior no Centro de Treinamento de 
Badminton de São Bernardo do Campo. O ECP foi re-
presentado pelos atletas Daniel Lucena, Fábio Moreira, 
Luciana Pierini, Renato Narkevitz e Ricardo Lobo. Confira 
os resultados.

Daniel Lucena, campeão simples, masculina 
sênior 1B
Ricardo Lobo e Renato Narkevitz, campões 
dupla, masculina master 2
Luciana Pierini e Renato Narkevitz, prata, dupla 
mista master 1
Fábio Moreira, 5º lugar simples, masculina 
sênior 2A
Fábio Moreira e Daniel Lucena, 5º lugar dupla, 
masculina sênior 2A

PINHEIRINHO
A edição de 2021 do Pinheirinho de Badminton, o 
festival que vai encerrar o ano, acontecerá no dia 19 de 
dezembro, a partir das 9h. As inscrições devem ser reali-
zadas até o dia 8/12, pelo e-mail pedro@ecp.org.br.

Categoria 50 - Ouro

Categoria 55 - Ouro

Categoria 60 - Prata

VÔLEI MASTER 

TORNEIO DA AMIZADE
O Torneio de Voleibol Master Internacional, 
que está na XVIII edição, denominado Torneio 
da Amizade, realizado em novembro, na cida-
de de Águas de São Pedro (SP), contou com a 
participação de 68 equipes e 900 atletas, com 
idades entre 33 e 79 anos, que representaram 
seis estados brasileiros. O ECP participou da 
competição com 21 atletas em três categorias, 
50, 55 e 60 anos, conquistou o lugar mais alto 
do pódio em duas categorias, 50 e 55 anos, e 
foi prata na categoria 60 anos. O técnico pi-
nheirense Carlos Alberto da Silva foi homena-
geado e recebeu o troféu Fair Play.
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Principiante Feminino de 13 a 34 anos: Mirella Salles, Maria Renata Lofti, Helena 
Schmidt, Luz Mayorga, Virginia Kumvich e Gustavo Petreca

Principiante Feminino infantil até 14 anos: José Eduardo Valin, Helena Schmidt 
e Marina Valente

ITF Seniors de São Paulo: Henrique Avancine

Principiante Feminino acima de 50 anos: Irene Serrentino Pantaleão, 
Ana Cecilia Davini, Célia Zahoul Machado, Christiana Paris Cunha 
Leitão e Rafael Toledo Fontes

Taça Taroi Juniors / Copa Santa Catarina: Manuela Vieira (à direita)

Mariângela Drouet Feliciano, campeã de dupla, na categoria 60M

Londrina Juniors Cup: Sergio Ferreira e Maria Sodré (à direita)

TÊNIS

TORNEIO INTERNACIONAL
Londrina Juniors Cup – Londrina Country Club   
Londrina (PR)
Maria Helena Cerqueira Lima Sodré, campeã de dupla, 
18F

Taça Taroi Juniors / Copa Santa Catarina  
Clube Itamirim – Itajaí (SC)
Rodrigo Nemi Porta, vice de dupla, 14M
Manuela Filardi Louza Vieira, vice de dupla, 16F

TORNEIOS PAULISTAS – INFANTOJUVENIL
Copa Yacht Club Paulista – Yacht Club Paulista (SP)
Rafael Fernandes Kishimoto, vice de simples, 11M
Rodrigo Rocha Golombek, vice de simples, 12MP

Copa Win Infantojuvenil (SP)
Roberto Calfat Jabra, vice de simples, 12M

Copa Futuro Kids – Santo André (SP)
Adriano Rosenberger Piacentini, vice de simples, 10M

Copa Futuro Kids – YPC (SP)
Sofia Wessler Andretto, vice de simples, 10F

Copa Futuro Kids – YPC (SP)
Sofia Wessler Andretto, vice de simples, 10F

Circuito FPT Infantojuvenil G1 – Slice Tennis 
Alphaville (SP)
Luiza Liporoni Paradeda, vice de simples, na ca-
tegoria 16F

Equipes campeãs Paulista Interclubes
Principiante Feminino infantil até 14 anos
Helena Martins Pereira Schmidt e Marina Souza 
Valente

Principiante Feminino de 13 a 34 anos
Helena Martins Pereira Schmidt, Luz Andrea 
Vasquez Mayorga, Maria Renata Silva Lotfi, Mari-
na Souza Valente, Mirella Mariano Costa Salles e 
Virginia Kumvich

Equipes vices Paulista Interclubes
3ª Classe Feminina de 13 a 34 anos
Fernanda Candido Rodrigues Procopiuk, Luiza 
Liporoni Paradeda, Manuela Filardi Louza Vieira, 
Maria Fernanda Mendes, Marta Maria Wright 
Silveira e Natalia Duarte Teixeira Mesquita

ADULTO
TORNEIO INTERNACIONAL
ITF S700 – ITF Seniors de São Paulo – São Bernardo 
Tênis Clube (SP)
Henrique Avancine, campeão de dupla, na categoria 
65M
Mariângela Drouet Feliciano, campeã de dupla, na cate-
goria 60M

TORNEIOS PAULISTAS
Campeonato Estadual de Classes – Alphaville (SP)
Gabriel Migliori Neto, campeão de simples, 2M2
Paulo Henrique Forte Curi, vice de simples, 5M1
Theo de Nigris, vice de simples, EM

Copa Yacht Club Paulista de Classes (SP)
Dariusz Robert Czarcinski, campeão de simples, EM
Flavio Del Nero Filho, vice de simples, 5M1

EQUIPES CAMPEÃS NO CAMPEONATO PAULISTA  
INTERCLUBES
Principiante Feminino acima de 50 anos
Ana Cecilia Davini, Célia Zahoul Machado, Christiana 
Paris Cunha Leitão, Denise Lopes Ferreira David, Flavia 
Azevedo Soares e Irene Serrentino Pantaleão

Taça Taroi Juniors / Copa Santa Catarina: Rodrigo Nemi Porta
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Participantes do evento

BOLÃO

CAMPEONATO INTERNO
Foi realizado em outubro, em homenagem aos festejos 
do Clube, o Campeonato Interno, evento que contou 
com a participação dos alunos da escolinha e de alguns 
atletas. Confira os medalhistas.

Valetes
Campeão: Christian Frederick Hempel Lima 
Junior
Vice: Gabriel Souza Queiroz Pozzani Santos
3º lugar: Henrique Castro de Mendonça

Damas
Campeão: Diogo Petti Silva
Vice: Miguel Petti Silva
3º lugar: Thales Barci Gugliotti

Reis
Campeão: Felipe Capobianco Porto Agricola
Vice: Daniel Camargo Issuani Carneiro

Cheio
Campeão: João Vitor Arruda Brito Costa
Vice: Christian Frederick Hempel Lima Junior
3º lugar: Diogo Petti Silva

Limpa
Campeão: Henrique Castro de Mendonça
Vice: Gabriel Souza Queiroz Pozzani Santos
3º lugar: Miguel Petti Silva

Duplas
Campeões: Christian Frederick Hempel Lima 
Junior e Gabriel Souza Queiroz Pozzani Santos
Vice: Diogo Petti Silva e João Vitor Arruda Brito 
Costa 
3º lugar: Felipe Capobianco Porto Agricola e 
Daniel Camargo Issuani Carneiro

Trios
Campeões: Rafa Majdalani, João Vitor Arruda 
Brito Costa e Lucas Castro Mendonça
Vice: Silvia Schuster, Christian Frederick Hem-
pel Lima Junior e Thales Barci Gugliotti
3º lugar: Celso Machado Silva, Henrique Castro 
de Mendonça e Gabriel Souza Queiroz Pozzani 
Santos

BOCHA

TORNEIO INTERNO INDIVIDUAL 2021
Em comemoração ao aniversário do Clube, foi 
realizado o Torneio Interno de Bocha.
O evento contou com a participação dos asso-
ciados e teve como campeão Luiz Roberto Age-
rami Troncoso em uma disputada final contra 
Rogério Sanchez.

Campeão: Luiz Roberto Agerami 
Troncoso
Vice: Rogério Sanchez
3ª lugar: Cristina Faria de Castro 
Bandrão

BOLICHE 
10 PINOS

BRASILEIRO INDIVIDUAL
O maior campeonato individual do Brasil foi 
realizado em Brasília (DF), em outubro. O ECP foi 
representado por três associados, Julia Calmon 
Feliciano Paschoal, Marcio Zanettin de Paschoal 
e Stephanie Migliore Dubbio Martins, e dois pré-

-militantes, Celso Ricardo Cordeiro de Azevedo 
e Nilson Issamu Wada. Confira os pinheirenses 
que subiram ao lugar mais alto do pódio.

Campeões
Celso Ricardo Cordeiro de Azevedo, 
sênior masculino
Stephanie Migliore Dubbio Martins, all 
events feminino

Dario Lúcio Reichmann, Rogério Sanchez, Luiz Roberto Agerami 
Troncoso e Luciano Migliore
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Luiz Mendes, Patrícia Ellen, Ivan Castaldi Filho e Roque Antonio Horta de Ferreira Marina Ohno, Pierre Schrappe e Danielle de Azevedo Marques

PARTIDA ESPECIAL 
O presidente da Diretoria, Ivan Castaldi Filho, convi-
dou a nova associada Patrícia Ellen da Silva, secretária 
de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia de São 
Paulo, para uma partida especial de Beach Tennis no 
Clube. Participaram da disputa Luiz Mendes, professor 
do esporte, e Roque Antonio Horta de Ferreira Mendes, 
diretor de área de Marketing. Formada em administração 
de empresas pela FEA-USP, Patrícia Ellen tem mestrado 
em administração pública pela Harvard Kennedy School 
e MBA pelo Insead, e foi presidente da Optum no Brasil, 
empresa de tecnologia em saúde do grupo United Health.

BEACH TENNIS

COPA DAS FEDERAÇÕES
O Estado de São Paulo conquistou o lugar mais alto do 
pódio da Copa das Federações, uma das competições 
de Beach Tennis mais importantes do Brasil. O even-
to, realizado entre 30 de outubro e 2 de novembro em 
Biguaçu (SC), recebeu 644 atletas, representando 21 
federações e associações estaduais. Com a participa-
ção de três associados, Danielle de Azevedo Marques, 
Marina Ohno e Pierre Schrappe, a equipe de São Paulo 
somou 244 pontos e garantiu o título de campeã geral 
(troféu conquistado pela federação que apresenta 
melhor desempenho em todas as categorias, somando 
mais pontos). Em segundo lugar ficou a Federação Gaú-
cha de Tênis, com 266 pontos, seguida pela Federação 
Catarinense de Tênis com 222. Foram disputadas as 
categorias +14, +40, +50, Amador A, Amador B, Amador 
C e Profissional. Em cada categoria, as disputas foram 
realizadas por equipes, com duplas femininas, duplas 
masculinas e duplas mistas.

Lista de campeões
Campeão geral
1º SP
2º RS
3º SC

Primeiros colocados do dia 23 de outubro

Primeiros colocados do dia 24 de outubro

Primeiros colocados do dia 22 de outubro

Sábado
Campeões: Marcio Zanettin de Paschoal e Mirian Theo-
doro de Morais
Vices: João Ricardo Siqueira e Leila Baptista Silva 
Zuccari
3º lugar: Tomaz Gomes do Amaral e Vera Lúcia Antunes 
Albuquerque
4º lugar: Celso Machado Silva e Maria José Dottori 
Fonseca
5º lugar: João Luis Gagliardi Palermo e Telma Magalhães 
Buckup 

Domingo
Campeões: Maurício Cocchi Labônia e Cacilda Basille 
Antonaccio
Vices: Marcio Zanettin de Paschoal e Thais Basille 
Antonaccio
3º lugar: Fábio Andrade Reinbold e Julia Calmon Felicia-
no Paschoal
4º lugar: Diogo Petti Silva e Maria José Dottori Fonseca
5º lugar Luiz: Carlos Mantovani Junior e Silvia Moll 
Reinbold

BOLICHE  
9 PINOS

TORNEIO INDIVIDUAL DE RETORNO 2021
O evento foi realizado em outubro, com a participação de 102 
associados. Foram premiados os cinco primeiros colocados de 
cada dia e categoria, masculina e feminina. Confira.

Sexta
Campeões: Renato Campi Junior e Mariângela Pinto 
Vieira Marcondes
Vices: João Paulo de Queiroz Alves e Marcia Peixoto 
silva
3º lugar: João de Martino Junior e Maria Luisa Amando 
de Barros
4º lugar: Marcelino Heinke e Luciana de Souza Campos
5º lugar: José Maria Ferreira Santos Neto e Mirian Theo-
doro de Morais
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Técnico Roberto Lazzarini, Heitor Shimbo, Henrique Marques, Lorenzo Mion, Paulo Morais 
e Mauricio Vianna

Erico Patto e Guilherme Vianna: medalhistas da 
categoria Pré-Cadete

Lorenzo Mion, Luana Pekelman e Paulo Morais: medalhistas da categoria Juvenil

Roberto Lazzarini (técnico), Lorenzo Mion, Gabriella Vianna e Matheus Becker: 
medalhistas da categoria Cadete

Espada Masculina
Bronze: Nicolas Ferreira

Sabre Masculino
Prata: Enrico Pezzi
Bronze: Bruno Pekelman

CAMPEONATO SUL-AMERICANO
Também em outubro, foi realizado em Ibagué, na Colômbia, o 
Campeonato Sul-Americano Pré-Cadete, Cadete e Juvenil. A 
delegação brasileira contou com a participação de 17 atletas do 
ECP, que garantiram, no total, oito medalhas individuais e seis 
por equipes. Confira a participação dos atletas do Clube.

Pré-Cadete (U15)
Florete Masculino
Bronze: Guilherme Vianna
5º lugar: Theo Cholfe
8º lugar: Vinicius Alonso

Florete Feminino
8º lugar: Marina Pasqualetti

ESGRIMA

CAMPEONATO BRASILEIRO
Em outubro, foi realizado em Porto Alegre (RS) o Campeonato 
Brasileiro de Esgrima Adulto, a competição mais importante do 
calendário nacional. A delegação do ECP, acompanhada dos 
técnicos Marcos Cardoso (Espada), Roberto Lazzarini (Florete) 
e Alkhas Lakerbai (Sabre), participou com 22 atletas, que, além 
das provas individuais, representaram a Federação Paulista nas 
provas disputadas por equipes. O destaque ficou para o Florete 
Masculino Individual, que garantiu um pódio todo pinheirense. 
Confira a participação dos atletas do Clube.

Florete Feminino
Ouro: Ana Beatriz Bulcão

Florete Masculino
Ouro: Henrique Marques
Prata: Heitor Shimbo
Bronze: Paulo Morais e Lorenzo Mion

Espada Feminina
Bronze: Marcela Silva

Sabre Masculino
Bronze: Erico Patto
9º lugar: Vinicius Alonso

Sabre Feminino
7º lugar: Valentina Castilho

Cadete (U17)
Florete Masculino
Ouro: Lorenzo Mion
9º lugar: André Mura

Florete Feminino
Bronze: Gabriella Vianna
9º lugar: Stella Frias

Espada Masculina
5º lugar: Lucas Busnardo

Sabre Masculino 
Ouro: Matheus Becker
14º lugar: Erico Patto

Sabre Feminino
6º lugar: Isabella Chen
12º lugar: Valentina Castilho

Estafeta (equipes)
Ouro: Lucas Busnardo, Matheus Becker, Isabella Chen, 
Gabriella Vianna, Lorenzo Mion

Juvenil (U20)
Florete Masculino
Lorenzo Mion: Ouro (individual) e 1º lugar (equipes)
Paulo Morais: Bronze (individual) e 1º lugar (equipes)

Florete Feminino
Gabriella Vianna: 7º lugar (individual) e 2º lugar (equipes)

Espada Masculina
Leandro Seini: 19º lugar (individual) e 1º lugar (equipes)
Mauricio Pellegrino: 22º lugar (individual) e 1º lugar 
(equipes)

Sabre Masculino 
Matheus Becker: 5º lugar (individual) e 3º lugar (equipes)

Sabre Feminino
Luana Pekelman: 2º lugar (individual) e 2º lugar (equipes)
Isabela Chen: 15º lugar (individual) e 2º lugar (equipes)
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Pietra Cecco Barone Cardoso e o presidente Ivan Castaldi Filho

DIVERSAS 
MODALIDADES 

PEQUENA MULTIATLETA
O DNA esportivo do ECP continua conquis-
tando diversas gerações. A associada Pietra 
Cecco Barone Cardoso é exemplo disso. A 
pequena utiliza as instalações esportivas do 
Clube para fazer Natação, Ginástica Artística 
e Futebol e ainda arruma tempo para brincar, 
comer e se divertir.
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ELIANE OPEN HOUSE

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

JUNTO ENTRADA CLUBE 
PINHEIROS/158M² ‒ REFORMADO

3 dts - 1 suíte/1 vaga, cozinha integrada a 
ampla sala
Valor: R$ 3.100.000 – Ref.: 74128
www.cheznousimoveis.com.br 
contato@cheznousimoveis.com.br 
Tony: (11) 98174-5675 (WhatsApp)
CRECI 75.133

FRENTE CLUBE PINHEIROS/207M² – 
3 VAGAS

3 dts/1 suíte máster – vários terraços, 
ótima iluminação
Rua tranquila, piscina, fitness 
Pronto para morar
Valor: R$ 4.450.000 – Ref.: 71141
www.cheznousimoveis.com.br 
contato@cheznousimoveis.com.br 
Tony: (11) 98174-5675 (WhatsApp)
CRECI 75.133

APARTAMENTO REFORMADO MODERNO 
NA RUA DO PARQUE DO POVO

Venda – Edif ício Araruama – Rua tranquila
Sala com painel de madeira ripado
Cozinha semi-integrada
1 suíte
2 quartos com 1 amplo banheiro
Infra de ar-condicionado
6º andar/1 vaga
Cel.: 98168.68.58 - @studio.L7

APTO. MODERNO, VARANDA COM VISTA 
PARA COPA DAS ÁRVORES AO LADO DO 
CLUBE PINHEIROS

Sala ampla integrada
3 suítes
Adega
Cozinha Kitchens
Home com lareira a gás
Armários italianos 
Ar-condicionado central automação 
8º andar/3 vagas
Cel.: 98168.68.58 - @studio.L7

STUDIO MODERNO, TOTALMENTE 
INTEGRADO AO LADO DO CLUBE 
PINHEIROS

Locação ou venda – Arthur Ramos – 50 
mts
Cozinha completa com eletrodomésticos
Sala integrada com quarto
Quarto amplo com cama king
Mesa de escritório com vista
Marcenaria planejada com muitos 
armários
Ar-condicionado
Com ou sem mobília
7º andar/1 vaga
Cel.: 98168-6858 - @studio.L7

APARTAMENTO INTEGRADO, 
TOTALMENTE REFORMADO AO LADO DO 
CLUBE PINHEIROS

Venda – Mário Ferraz – 136 mts
Sala integrada com amplas janelas
Cozinha planejada
1 suíte com closet
1 quarto com banheiro
Opção de fechamento dos 3 quartos
Armários novos
Ar-condicionado
Lavabo
12º andar/1 vaga
Cel.: 98168-6858 - @studio.L7

COMPRO

Antiguidades, pratas de lei, relógios 
de parede, móveis de jacarandá, lustres 
de cristal, 
muranos, estátuas de marfim e de bronze, 
brinquedos antigos, faqueiros e cristais.
Nelson Cardoso 
Tels.: 99666-2483/3104-5225

ESGRIMA

CAMPEONATO PAULISTA 
A pinheirense Antonella Dinucci, de apenas 
10 anos de idade, disputou o Campeonato 
Paulista em novembro. O evento reuniu mais 
de  200 esgrimistas da categoria infantil e a 
jovem atleta subiu ao pódio nas duas armas 
que disputou (espada e florete). 

Antonella Dinucci
3º lugar: espada
3º lugar: florete

A pinheirense iniciou no esporte este ano já 
vem se destacando na modalidade. No ranking 
oficial da Confederação Brasileira de Esgrima, 
Antonella está entre as 10 melhores do Páis, 
nas duas modalidades (florete e espada).

Antonella Dinucci e o presidente Ivan Castaldi Filho
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D.D. DRIN SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO 
DOMICILIAR EIRELI – CNPJ 60.500.055/0001-92 
– Aditivo nº 1 – Prestação de serviços de 
controle de pragas em todas as dependências 
do ECP – valor total do contrato: 12 parcelas de 
R$ 6.596,59 – 23/07/2021 até 09/09/2022.

MURILO NUNES DA COSTA SILVA 46331561870 
– CNPJ 25.058.624/0001-90 – Contratação de 
um bailarino profissional para ensaiar as alunas 
do 8º ano do curso de Ballet Clássico – valor 
total do contrato: R$ 6.500,00, a serem pagos 
da seguinte forma: 2 parcelas no valor de 
R$ 1.625,00, e uma única parcela no valor de 
R$ 3.250,00 – 13/09/2021 até 12/12/2021.

JEFERSON DIOGO DE SOUSA 41128905833 
– CNPJ 22.336.252/0001-64 – Aditivo nº 1 – 
Ministração de aulas de Educação Física aos 
associados inscritos no Centro de Aprendizagem 
Desportivo (CAD) – valor total do contrato: 
R$ 24.440,50 em 5 parcela de 4.888,10 – 
01/08/2021 até 31/12/2021.

ZEMINIAM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS 
E RECEPÇÕES EM GERAL EIRELI – CNPJ 
30.346.834/0001-14 – Contratação de empresa 
especializada para realizar um Flash Mob com 8 
bailarinos no evento denominado “Halloween no 
Parquinho” a ser realizado no dia 28/10/2021 – 
valor total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 4.670,00 – 29/09/2021 até 28/10/2021. 

P2M FACILITIES LTDA. – CNPJ 
39.941.421/0001-52 – Prestação de serviços 
com mão de obra especializada para ajuda na 
montagem e desmontagem do evento denomi-
nado “Festejos de aniversario – 122 anos” – valor 
total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 4.420,00 – 13/10/2021 até 23/10/2021.

PRENDAS MINHAS CURSOS E OFICINAS LTDA. 
– CNPJ 16.937.420/0001-39 – Prestação de 
serviços para o envio de 3 (três) profissionais 
treinados e uniformizados para desenvolver o 
evento denominado “Oficina de Bonés” – valor 
total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 4.230,00 – 28/09/2021 até 12/10/2021.

LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA. 
– CNPJ 60.691.250/0001-47 – Fornecimento de 
refeições e bebidas aos empregados, apren-
dizes, prestadores de serviços, dirigentes e 
demais colaboradores do Clube – valor total 
do contrato: 36 parcelas de R$ 591.000,00 - 
30/07/2021 até 02/08/2024.

CONSTRUTORA RENOVVA EIRELI – CNPJ 
31.419.615/0001-80 – Aditivo nº 1 – Serviços 
de mão de obra especializada e fornecimento 
de materiais para execução de obra civil 
na nova área do Centro de Aprendizagem 
Desportivo (CAD), denominada “Etapa II” – valor 
total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 530.000,00 – 20/07/2020 até 20/08/2020.

POIATTI CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA. – CNPJ 
22.416.402/0001-04 – Execução de obra em 
regime de empreitada por preço global com for-
necimento de material, equipamentos e mão de 
obra especializada para a reforma do Piano’s Bar, 
localizado na Sede Social – valor total do con-
trato: parcela única no valor de R$ 160.000,00 
– 08/06/2021 até 02/09/2021.

NOVA MODELAGEM ANÁLISE E APRENDIZADO 
LTDA. – EPP – CNPJ 06.120.403/0001-50 – Aditivo 
nº 5 – Disponibilização de profissionais para 
ministrar treinamentos e acompanhamentos 
aos atletas da modalidade Tênis Competitivo, 
na categoria Infantojuvenil – valor total do 
contrato: R$ 61.542,57, além das importâncias de 
R$ 262,50 para os acompanhamentos técnicos 
em torneios internos e R$ 276,31, para acom-
panhamentos técnicos em torneios externos 
– 01/09/2021 até 31/12/2021.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 
S/A – CNPJ 33.146.648/0001-20 – Aditivo nº 3 – 
Prestação de serviços técnicos especializados 
de gerenciamento das obras civis, em especial 
na denominada “Reforma do Tênis”, com a 
elaboração de relatórios técnicos e seus desdo-
bramentos – valor total do contrato: 09 parcelas 
de R$ 59.800,00 – 31/06/2021 até 31/03/2022.

EGPO ENGENHARIA NA GESTÃO DE PROJETOS 
E OBRAS LTDA. – CNPJ 56.100.332/0001-00 – 
Prestação de serviços técnicos especializados 
em engenharia civil para a gestão da obra 
denominada “Reforma do Tênis” – valor total 
do contrato: R$ 56.037,00 a serem pagos da 
seguinte forma: R$ 1.637,00, pelo período de 28 
a 30/06/2021; 2 parcelas de R$ 12.000,00, pelo 
período de 01/07 a 31/08/2021; R$ 24.000,00, 
pelo período de 01 a 30/09/2021 e R$ 6.400,00, 
pelo período de 01 a 08/10/2021 – 28/06/2021 
até 08/10/2021.

NOVA MODELAGEM ANÁLISE E APRENDIZADO 
LTDA. – EPP – CNPJ 06.120.403/0001-50 – Aditivo 
nº 7 – Ministração e coordenação de aulas na 
Escolinha de Tênis para crianças de 6 a 12 anos, 
bem como acompanhamento dos alunos em 
eventos dentro e fora das dependências do ECP 
– valor total do contrato: R$ 40.309,48, além das 
importâncias de R$ 262,50, para os acompa-
nhamentos técnicos em torneios internos e 
R$ 276,31, para acompanhamentos técnicos em 
torneios externos – 01/09/2021 até 31/12/2021.

DELTA P ELETROMECÂNICA EIRELI – CNPJ 
04.945.406/0001-06 – Contratação de empresa 
especializada para manutenção preventiva anual 
das cabines elétricas – Classes 15 e 35 KV – valor 
total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 38.000,00 – 01/09/2021 até 15/11/2021.

MARIA PRUDENTE DE TOLEDO SIQUEIRA 
25829142821 – CNPJ 24.095.389/0001-64 – 
Prestação de serviços de apresentação do 
espetáculo denominado “Nada a Esconder” 
de Teatro Amador – incluindo elaboração, 
montagem e desmontagem de cenário – valor 
total do contrato: R$ 28.000,00 a serem pagos 
da seguinte forma: R$ 8.500,00, em 15/08/2021; 
R$ 10.000,00, em 15/09/2021 e R$ 10.000,00, em 
15/11/2021 – 01/08/2021 até 15/11/2021.

JUAN ANTÔNIO DIAZ – CPF 148.077.198-82 – 
Ministração de aulas de boxe aos associados 
inscritos na modalidade – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 7.811,23 – 
11/08/2021 até 31/08/2021.

MARCELO GÓES ASSESSORIA E CONSULTORIA 
LTDA. – CNPJ 04.287.711/0001-40 – Aditivo nº 
4 – Prestação de serviços de consultoria em 
legislação desportiva nos processos discipli-
nares e ocorrências por fatos desportivos nos 
jogos dos Campeonatos Internos, das Seções 
de Futebol Adulto e Society – valor total do con-
trato: 12 parcelas de R$ 3.969,88 – 30/06/2021 
até 30/06/2022.

ABBEY ROAD PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA. 
– CNPJ 15.367.434/0001-00 – Prestação de 
serviços para única apresentação no evento 
denominado “Beatlemania”, com a banda 
Beatles Abbey Road, a ser realizado no Auditório 
do CCR – valor total do contrato: 2 parcelas de 
R$ 3.750,00 – 15/09/2021 até 02/10/2021.

ZEMINIAM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS 
E RECEPÇÕES EM GERAL EIRELI – CNPJ 
30.346.834/0001-14 – Contratação de empresa 
especializada para realização de Flash Mob 
com bailarinos com mais de 60 anos no evento 
denominado “Dia dos Veteranos”, a ser realizado 
no dia 02/10 – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 3.700,00 – 27/09/2021 até 
02/10/2021. 

JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO JÚNIOR 
24637641802 – CNPJ 29.981.632/0001-65 
– Ministração de aulas de Remo Indoor aos asso-
ciados – valor total do contrato: R$ 2.500,00, 
referentes às aulas efetivamente ministradas no 
mês de fevereiro de 2021; e, R$ 5.000,00, refe-
rentes às aulas efetivamente ministradas a partir 
de março de 2021 – 15/04/2021 até 31/12/2021.

K2. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DIGITAL 
EIRELI – CNPJ 10.960.389/0001-70 – Aditivo 
nº 1 – Fornecimento de licenças para uso da 
plataforma Zoom, para a realizações de aulas e 
reuniões à distância devido à pandemia – valor 
total do contrato: 9 parcelas de R$ 1.395,36 – 
01/09/2021 até 28/02/2022.

ALD – TOPOGRAFIA E PROJETOS – EIRELI – CNPJ 
18.605.050/0001-68 – Contratação de empresa 
especializada no serviço de topografia a ser 
realizado no dia 01/10/2021 na Pista de Atletismo 
– valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 1.300,00 – 27/09/2021 até 01/10/2021.

ÁLVARO RODRIGUES – CPF 061.467.451-46 
– Prestação de serviços de monitoria para os 
associados praticantes da modalidade Skate – 
valor total do contrato: 4 parcelas de R$ 711,00 
11/09/2021 até 31/12/2021.

HARMONIA EVENTOS MUSICAIS LTDA. – CNPJ 
61.866.059/0001-51 – Prestação de serviços 
para apresentação da pianista Betth Ripolli, aos 
sábados, no piano do Hall da Sede Social – valor 
total do contrato: 7 parcelas de R$ 400,00 – 
16/09/2021 até 06/11/2021.

FR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA. – CNPJ 
01.602.479/0001-07 – Aditivo nº 3 – Prestação 
de serviços de arbitragem de jogos dos cam-
peonatos internos e amistosos do Futebol 
conforme regulamento da modalidade de 
Futebol Adulto Masculino e Fut7 Society – 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$ 360,50, por 
jogo; R$ 412,00, por jogo indicado com grau de 
dificuldade AA; R$ 412,00, por jogo semifinal; 
R$ 412,00, por jogo de final – 01/09/2021 até 
31/12/2022.

MRW INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ 
04.203.888/0001-10 – Contratação de empresa 
especializada para licença de Sistema Presskit, 
dedicado inteiramente a criar e gerenciar canais 
de comunicação entre os jornalistas produtores 
de conteúdo e os veículos consumidores de 
informação – valor total do contrato: 4 parcelas 
de R$ 300,00 – 30/09/2021 até 12/12/2021.

ENLLUAM ENGENHARIA CONSULTORIA 
LTDA. – CNPJ 05.639.058/0001-01 – Aditivo 
nº 1 – Prestação de serviços de consultoria 
especializada em assuntos de regularização e 
acompanhamento de processos e documentos 
oficiais da prefeitura, subprefeitura, Corpo de 
Bombeiros e CET – Companhia de Engenharia 
de Tráfego – valor total do contrato: R$ 190,00 
por hora técnica trabalhada – 01/04/2021 até 
31/12/2022.

HENRIQUE CESARINO PESSOA 17833989819 
– CNPJ – 24.152.816/0001-07 – Ministração de 
curso de Teatro Sênior aos associados – valor 
total do contrato: R$ 72,00 por aluno inscrito – 
28/07/2021 até 09/12/2021.
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MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS 
EXERCÍCIO 2021

SALDO INICIAL CONTÁBIL ENTRADAS SAÍDAS SALDO CONTÁBIL ATUAL 

FUNDO DE EMERGÊNCIA

 Meses anteriores  76.742  -   

 Mês  14.443  -   

 Acumulado  3.462.658  91.185  -    3.553.843 

FUNDO DE INVESTIMENTOS

 Disponibilidade  34.272.394  47.114.111 

 Adiant.fornec.  319.175  224.920 

 Tx transf/edital  7.675.575  10.506.414 

 Mês  3.364.418  (976.851)

 Acumulado  42.267.143  23.969.673  (8.391.371)  57.845.445 

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE
 Mês  47.872  (390.654)

 Acumulado  19.872.127  1.722.410  (4.159.237)  17.435.300 

FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO 

 Meses anteriores  3.820.443  -   

 Mês  83.333  -   

 Acumulado  8.100.000  3.903.777  -    12.003.777 

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

RECEITAS DESPESAS RESULTADO

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

DIRETORIAS  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

ADMINISTRATIVA  2.863.565  1.447.123  (1.416.442)  (13.338.283)  (12.604.415)  733.868  (10.474.718)  (11.157.291)  (682.573)

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  -    -    -    (6.081.887)  (4.985.528)  1.096.359  (6.081.887)  (4.985.528)  1.096.359 

COMUNICAÇÃO  103.340  44.810  (58.530)  (2.266.437)  (1.484.811)  781.626  (2.163.097)  (1.440.001)  723.096 

CONSELHOS  -    2.265  2.265  (1.320.024)  (965.411)  354.613  (1.320.024)  (963.146)  356.878 

CULTURAL  5.815.853  4.936.029  (879.824)  (6.972.279)  (6.286.553)  685.726  (1.156.426)  (1.350.524)  (194.098)

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO  1.775.293  1.630.068  (145.225)  (26.882.188)  (24.328.828)  2.553.360  (25.106.895)  (22.698.760)  2.408.135 

FINANCEIRA  430.592  971.292  540.700  (11.482.767)  (10.808.809)  673.958  (11.052.175)  (9.837.517)  1.214.658 

JURÍDICA  -    567.783  567.783  (5.565.660)  (5.276.974)  288.686  (5.565.660)  (4.709.190)  856.470 

MARKETING  90.400  121.191  30.791  (993.288)  (499.102)  494.186  (902.888)  (377.911)  524.977 

OPERAÇÕES  5.588.681  3.381.181  (2.207.500)  (32.412.685)  (29.489.195)  2.923.490  (26.824.004)  (26.108.014)  715.990 

PATRIMÔNIO  -    170  170  (14.371.302)  (13.477.112)  894.190  (14.371.302)  (13.476.942)  894.360 

PRESIDÊNCIA  125.258.644  122.328.796  (2.929.848)  (5.859.964)  (4.945.495)  914.469  119.398.680  117.383.301  (2.015.380)

RELAÇÕES ESPORTIVAS  13.216.355  9.909.501  (3.306.854)  (15.844.660)  (12.082.736)  3.761.924  (2.628.305)  (2.173.236)  455.069 

RELAÇÕES SOCIAIS  283.115  169.409  (113.706)  (1.346.253)  (925.207)  421.046  (1.063.138)  (755.797)  307.341 

SOCIAL  3.320.336  64.716  (3.255.620)  (6.450.791)  (2.119.095)  4.331.696  (3.130.455)  (2.054.379)  1.076.076 

SUPRIMENTOS  -    -    -    (3.319.279)  (2.805.846)  513.433  (3.319.279)  (2.805.846)  513.433 

RESTAURANTES  33.602.150  17.932.246  (15.669.904)  (37.877.442)  (24.480.668)  13.396.774  (4.275.292)  (6.548.421)  (2.273.129)

TOTAIS  192.348.324  163.506.580  (28.841.745)  (192.385.189)  (157.565.782)  34.819.407  (36.865)  5.940.798  5.977.662 

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2021

INFORME DO MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

 ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

CUSTEIO

Receitas  16.203.741  15.279.976  (923.764)  158.746.174  145.574.333  (13.171.841)

Despesas  (15.044.501)  (13.844.108)  1.200.393  (150.405.247)  (128.982.614)  21.422.633 

Recomposição do Capital de Giro  (83.333)  (83.333)  -    (500.000)  (500.000)  -   

Resultado  1.075.907  1.352.535  276.628  7.840.927  16.091.719  8.250.792 

RESTAURANTES

Receitas  3.592.686  2.768.847  (823.839)  33.602.150  17.932.246  (15.669.904)

Despesas  (3.928.458)  (3.535.219)  393.239  (37.877.442)  (24.480.668)  13.396.774 

Resultado  (335.772)  (766.372)  (430.600)  (4.275.292)  (6.548.421)  (2.273.129)

RESULTADO OPERACIONAL 
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Receitas  19.796.427  18.048.823  (1.747.604)  192.348.324  163.506.580  (28.841.745)

Despesas  (19.056.292)  (17.462.661)  1.593.631  (188.782.689)  (153.963.282)  34.819.407 

Recuperação Déficit Operacional de 2019  (360.250)  (360.250)  -    (3.602.500)  (3.602.500)  -   

Resultado  379.885  225.913  (153.972)  (36.865)  5.940.798  5.977.662 

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 OUTUBRO/2021

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2020 OUTUBRO/2021 OUTUBRO/2020 OUT./21 - OUT./20

1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE 65.531.862 96.521.353 70.613.901 25.907.452

2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA 57.761.025 73.514.545 66.036.935 7.477.610

2.1 - Fundo de Emergência 3.462.658 3.553.843 3.453.739 100.104

2.2 - Fundo Especial - Investimento 34.272.394 47.114.111 35.824.489 11.289.622

2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) 19.872.127 17.435.301 20.383.252 (2.947.951)

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados) 153.846 214.083 144.319  69.764 

2.5 - 13º Salário a Desembolsar 4.542.393 4.984.649  (442.256)

2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020 390.955  (390.955)

2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020 855.532  (855.532)

2.8 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021 654.814  654.814 

3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2) 7.770.837 23.006.808 4.576.966 18.429.842

4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL 7.770.837 23.006.808 4.576.966 18.429.842

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa 7.749.098 12.003.777 8.100.000 3.903.777

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes 21.739 11.003.031  (3.523.034) 14.526.065

5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE 9.561.359 12.359.190 10.104.770  2.254.420 

5.1 - Exercício Seguinte 9.561.359 1.618.354 433.790 1.184.564

5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes 10.740.836 9.670.980  1.069.856 

6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)  (1.790.522) 10.647.618  (5.527.804) 16.175.422

7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES 509.593 5.940.798 4.945.362 995.436

(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.

INDICADORES DE DESEMPENHO

CRITÉRIO: CONTÁBIL DEZEMBRO/2020 OUTUBRO/2021 OUTUBRO/2020 OUT./21 - OUT./20

8. Ativo Circulante 79.614.099 115.539.007 85.613.050 29.925.957

9. Passivo Circulante 53.564.630 63.273.585 59.405.123  (3.868.462)

10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9 1,49 1,83 1,44 0,38

11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9 26.049.469 52.265.422 26.207.927 26.057.495

(11) Valor de Recomposição do Capital de Giro Equivalente ao Índice de Liquidez Corrente = 1,0



PERSPECTIVA ILUSTRADA DA QUADRA DE TÊNIS*

3  E  4  S U Í T E S

C O B E R T U R A S  D U P L E X
Q U A D R A  D E  T Ê N I S * 

277 E 342 M2

Incorporadora responsável: Natin Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda. Incorporação registrada 
em 26/08/2021 sob R.4 na matrícula 151.681 do 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, 
nos termos da Lei n° 4.591/64. Central de Atendimento Fraiha Vendas Negócios Imobiliários Ltda.: 
Av. Moema, 300 - 1º andar - Conj. 11 - Moema - SP - CEP 04077-020 - Tel.: (11) 3080-8530 - 
CNPJ/MF 39.529.659/0001-75 - CRECI/SP 36.188-J. As perspectivas da vegetação nas imagens 
são meramente ilustrativas, haja vista que consideram os exemplares arbóreos em seus portes 
adultos. *Não ofi cial.

R. VUPABUSSU, 210 X R.  NATINGUI   |   FRAIHA.COM.BR/SANPAOLOR. VUPABUSSU, 210 X R.  NATINGUI   |   FRAIHA.COM.BR/SANPAOLO
(EM FRENTE AOS RESTAURANTES TEUS, PECORINO, BRÁZ PIZZARIA E CARMELLA)

IDEALIZAÇÃO:INTERMEDIAÇÃO:1 1  1 1  2 5 3 8 - 2 8 6 42 5 3 8 - 2 8 6 4

SOFISTICADO E EXCLUSIVO. VISITE O MAIOR DECORADO DE SÃO PAULO!

A  G R A N D I O S I D A D E  D E  U M 

L E G Í T I M O  A L T O  P A D R Ã O

GERADOR FULL (100% DO PRÉDIO)

ROUPARIA TIPO WALK-IN

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR CENTRAL PARA 
BANHOS E COZINHA (PLACA SOLAR + CALDEIRA)

SUÍTE MASTER COM OPÇÃO DE BANHOS 
SR.  E SRA.  INDIVIDUAIS OU INTEGRADOS

TOMADAS USB EM TODOS OS AMBIENTES

PERSIANAS MOTORIZADAS

INFRAESTRUTURA PARA AQUECEDOR DE TOALHA
E DESEMBAÇADOR DE ESPELHO EM TODOS OS BANHOS

BANHOS DA SUÍTE MASTER ENTREGUES COM AQUECIMENTO 
DE PISO E TOMADA PARA BACIA SANITÁRIA

CONTRAPISO COM ATENUADOR DE RUÍDOS NO LIVING,
NO TERRAÇO SOCIAL E NAS SUÍTES

CAIXILHOS AMPLOS QUE ATENDEM O NÍVEL SUPERIOR DA 
NORMA DE DESEMPENHO (ACÚSTICO, TÉRMICO E LUMÍNICO)

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA FACHADA
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO OUT/21 OUT/20

CIRCULANTE 115.539.007 85.613.050

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA 96.521.352 70.613.901

* Caixa e Bancos 115.079 224.648

* Aplicações Financeiras - Outras 16.299.242 2.627.773

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência 3.553.843 3.453.739

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos 47.114.111 35.824.489

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro 12.003.777 8.100.000

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC 17.435.300 20.383.252

Realizável a Curto Prazo 19.017.655 14.999.149

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber 3.544.254 5.355.986

* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa  (1.335.064) -

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST) 10.506.414 5.538.144

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST) 224.920 112.620

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários 1.135.262 1.193.352

* Outras Contas a Receber 3.189.653 1.361.341

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes 1.166.896 1.100.065

* Despesas Antecipadas 585.319 337.641

NÃO CIRCULANTE 547.496.860 545.468.583

Realizável a Longo Prazo 4.341.878 5.459.509

* Depósitos Recursais / Judiciais 4.341.878 2.510.842

* Outras Contas a Receber - 2.948.667

IMObILIzADO 543.154.981 540.009.074

* Imobilizado 543.154.981 540.009.074

TOTAL DO ATIVO 663.035.866 631.081.633

PASSIVO

CIRCULANTE 63.273.585 59.405.123

* Fornecedores 4.631.053 3.345.925

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões 16.826.648 17.383.029

* Provisões para Contingências Passivas 5.817.146 5.156.289

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais 5.990.165 2.887.539

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente 10.740.836 9.670.980

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte 1.618.354 433.790

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado 214.083 144.319

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) 17.435.300 20.383.252

NÃO CIRCULANTE 7.577.262 2.250.000

* Provisões para Contingências Passivas 7.577.262 2.250.000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 592.185.019 569.426.510

* Superávit no Exercício 24.036.854 7.972.553

* Patrimônio Social 568.148.165 561.453.957

TOTAL DO PASSIVO 663.035.866 631.081.633

DIRETOR DE ÁREA FINANCEIRA Antonio Augusto B. Carvalho 

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

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

MAIS INFORMAÇÃO NA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 

TEL.: 3598-9500

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

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

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

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

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

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

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




