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Os desafios de 2022

Estamos atentos a tudo o que está acontecendo 
e fazendo tudo dentro das nossas possibilidades 
para proteger o bem-estar dos associados. Por esse 
motivo, fomos os primeiros a cancelar eventos que 
gerassem aglomeração, como, por exemplo, a tão 
aguardada Feijoada Carnavalesca, que já faz parte 
da agenda do Clube.

Tudo isso tem impactado também a parte finan-
ceira, já que a frequência diminuiu bastante. Agora 
é o momento de ter calma e acreditar que em breve 
estaremos de volta ao nosso convívio social.

Um grande abraço a todos.

Ainda estamos enfrentando uma situação bas-
tante delicada no que diz respeito à pandemia da 
Covid-19, que se iniciou em março de 2020. Após 
tudo o que passamos, ainda caminhamos por uma 
linha tênue entre o que é verdade e o que é exagero 
ou medo.

Médicos, órgãos governamentais, associações 
e entidades médicas e a própria OMS (Organização 
Mundial da Saúde) têm tido leituras e opiniões 
bastante diferentes no que diz respeito ao enfren-
tamento desta pandemia. Mesmo os governos de 
vários países têm adotado posturas e recomenda-
ções antagônicas entre si.

Isso quer dizer que, mesmo entre aqueles que 
deveriam cuidar e zelar pela saúde da população, o 
consenso não existe. Não há um caminho ou mesmo 
uma orientação que possamos seguir com segu-
rança. Todos nós estamos cansados e inseguros, 
e isso tem afetado os nossos ânimos.

Neste ambiente bastante adverso, o ECP tem 
sentido os efeitos de todos esses desencontros, 
e eles se refletem nos nossos associados. Anali-
samos e estudamos as mais diversas opiniões dos 
órgãos governamentais e temos usado o conheci-
mento da nossa área Médica e procurado agir de 
acordo com o bom senso.
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Antônio Fagundes 
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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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PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Tempos novos

Na primeira semana de janeiro foram inaugura-
das, no segundo andar do Centro Administra-
tivo de nosso Clube, as atuais dependências do 
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comis-
sões Permanentes.

Desse modo, concretizou-se um antigo anseio, 
qual seja o de reunir, em um só lugar, próximos um 
d’outro, os Órgãos que compõem a estrutura institu-
cional do Esporte Clube Pinheiros, devidamente as-
sentados no artigo 20 e respectivos incisos de seu 
Estatuto Social, a saber: o Deliberativo, o Executivo, 
o de Fiscalização, os Consultivos e o de Julgamento.

Como sempre tenho dito, correspondendo a uma 
sociedade democrática, os Órgãos albergados no 
dispositivo estatutário indicado são independentes, 
cada qual com estrutura e competência próprias e 
específicas, mas todos harmônicos entre si.

Que este importante momento da quadra histó-
rica de nossa mais que centenária Instituição venha 
a se caracterizar, tal como incessantemente tenho 
insistido, pelo diálogo, afastado o confronto, pela 
paz, que não significa a ausência de opiniões, pois 
que essas, em sua essência, são vitais para o en-
contro do consenso, mas, sim, pela capacidade de 
saber administrar as divergências, encontrando o 
modo justo e adequado de resolvê-las.

Como superiormente se ensina, o tempo pas-
sado das coisas presentes traz-nos à memória as 
lembranças dos momentos históricos que mere-
cem ser observados, palmilhando o caminho a 
ser trilhado para que se possa alcançar um tempo 
presente das coisas futuras e que se caracteriza 
pela esperança.

José Manssur

Os locais, nos quais os Órgãos de nossa Admi-
nistração encontram-se situados e que pertencem 
ao Corpo Associativo, hão de retratar o momento 
presente em que todos deveremos estar irmanados 
em um só e preciso objetivo: a grandeza contínua e 
perene de uma Entidade que não pertence, apenas, 
ao seu expressivo e respeitável Corpo Associativo, 
mas, de igual modo, à própria Nação Brasileira, 
pelos valores que cultiva, pelos princípios de ética, 
entendidos como normas de conduta, que exigem 
sejam observados e, sobretudo, pelo intransigente 
compromisso com os dogmas da verdade, legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade, eficiência, responsabilidade social 
e gestão democrática.

Este o legado que recebemos desde 07 de se-
tembro de 1899, data da fundação de nossa Insti-
tuição, nossa alma mater, e que, intransigentemente, 
nos cabe observar, pois é de conhecimento geral 
que o Esporte Clube Pinheiros se distingue por seu 
notório caráter cívico, social, esportivo e cultural, 
que desde sempre o faz, e assim sempre será, in-
tangível patrimônio nacional.



NESTA EDIÇÃO

48

38

De olho na próxima fase da Superliga, 
o time pinheirense encara as 
principais equipes da competição. 

Jenifer do Nascimento e Valdilene 
dos Santos levaram o ECP ao pódio da 
corrida mais importante do Brasil.

37

Para deixar o dia a dia dos veteranos 
ainda mais especial, o Clube prepara 
mensalmente uma série de atividades.  

Veja a programação do Clube de 
Leitura e Grupo de Escritores, os 
principais encontros literários do ECP. 

36

foto: joão raposo

44
O ECP recebeu um dos eventos mais 
tracionais do Boxe brasileiro. Confira 

como foi a Forja dos Campeões de 2022.

49

Os pinheirenses terão mais seis 
compromissos em fevereiro 
no Novo Basquete Brasil.

50

Confira a participação dos 
atletas do Clube em diversas 
modalidades e competições.

34

Veja como aproveitar o começo 
do ano e fazer parte da Banda 
de Jazz e do Coral do Clube. 

12
O Clube ganha um espaço com diversas 

opções de cafés, doces e outras 
produções artesanais exclusivas.

foto: GUstaVo porto

33

Escalope de mignon e frango à 
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Os finais de semanas dos pequenos 
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folia, a dica é fazer as brincadeiras 
carnavalescas tradicionais em casa. 

26

20

Idiomas, artes, músicas, danças: esses 
são alguns dos cursos oferecidos 
no ECP para os associados. 
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UM 
SONHO

DE CAFÉ
SAIBA MAIS SOBRE A DULCA, 

A NOVA CAFETERIA E CONFEITARIA 
INSTALADA NO ECP

fotos: GUstaVo porto

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

TERÇA A DOMINGO 
7 ÀS 22H
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A história da Dulca Confeitaria e Café 
tem início na Itália, para ser mais 
exato na cidade de Torino, quando 
as famílias Garrone e Bongiovanni 
decidiram criar a cafeteria e con-
feitaria. Os Bongiovanni eram 
fornecedores da Casa Real Italiana e 
produziam pães e massas especiais. 
Já os Garrone eram confeiteiros e tra-
balhavam em sua “pasticceria” desde 
1860. Desse encontro, surgiu esse que 
se tornou um dos cafés mais conhe-
cidos e tradicionais do mundo.

O nome Dulca vem do latim “dulcis”, 
que significa “doce”, e a primeira loja 

brasileira chegou em 1951, na rua 
Dom José de Barros, por coincidência 
também o local da primeira sede do 
Sport Club Germania. No entanto, 
ainda demoraria 70 anos para que 
o café e o Clube de fato se encon-
trassem, com a contratação da Dulca, 
inaugurada no prédio da Sede Social, 
em dezembro de 2021.

Com diversas opções de cafés, 
doces e outras delícias artesanais 
exclusivas, o novo espaço vem se tor-
nando um dos sucessos do Clube.

DELÍCIAS DULCA

O carro-chefe da cafeteria é o clássico 
sonho, recheado à escolha do cliente, 
nas opções creme de baunilha, doce 
de leite ou brigadeiro. Para enaltecer 
a gastronomia italiana, os associados 
encontram, também, delícias típicas do 
país europeu, como o torrone, extre-
mamente cremoso e crocante, nos 
sabores amêndoas, misto ou choco-
late. Doces mais conhecidos também 
são vendidos na Dulca: bomba, briga-
deiro, pão de mel, entre outros.

Entre os salgados, destaque para 
o croissant misto e para a focaccia 
caprese. No menu de bebidas, para 
acompanhar essas comidas saborosas, 
os clientes contam com os tradicionais 
espresso, cappuccino, chás e outras 
alternativas. Há, ainda, pratos quentes, 
como sopas, cremes e opções de 
massa para quem deseja fazer uma 
refeição completa. No total, são mais 
de 100 itens no cardápio, que fazem 
da experiencia gastronômica dos 
pinheirenses um momento ainda mais 
especial na companhia dos amigos ou 
da família.

AMBIENTE ACONCHEGANTE

A Dulca está localizada no prédio da 
Sede Social, entre o Hall Multifuncional 
e a Praça Boulevard, em um espaço 
convidativo para os associados 
fazerem uma pausa entre uma ativi-
dade e outra no Clube.

Com área de 24 m², a cafe-
teria conta com sete mesas e 24 
lugares. O mobiliário em estilo vintage 
e a fachada clean, que utiliza cores 
claras, fizeram com que a novidade se 
tornasse mais uma opção de convívio 
para os associados.



CARDÁPIO
ALÉM DO CAFÉ E DOS ACOMPANHAMENTOS, O DULCA 
É UMA OPÇÃO PARA FAZER AS REFEIÇÕES DE ALMOÇO 

E JANTA. CONFIRA OS PRATOS OFERECIDOS.

CALDO VERDE Sopa tradicional 
que combina caldo de legumes, 
purê de batatas, linguiça calabresa 
e couve manteiga crocante.

CREME DE MANDIOQUINHA 
Mandioquinha cozida no caldo de legumes 
e purê de batatas compõe este creme 
saboroso e de aparência aveludada. 

SOPA DE LEGUMES COM 
FRANGO Seleção dos melhores 
legumes cozidos no caldo de 
galinha e frango desfiado.

MINESTRONE Receita tradicional italiana 
que leva legumes em pedaços e macarrão 
tipo argola cozidos em caldo de legumes.

LASANHA BOLONHESA Prato clássico 
italiano, que intercala camadas de massa 
a base de ovos com molho bolonhesa 
e finalizada com creme bechamel. 

LASANHA DE BERINJELA Versão 
vegetariana, intercala fatias de berinjela 
grelhadas e molho bolonhesa a base 
de proteína vegetal (plant based). 
Finalizada com creme bechamel.

ESCONDIDINHO A opção vegetariana 
é preparada com purê de batatas e 
proteína vegetal (plant based) refogada 
com cebola e cubos de tomate.

STROGONOFF DE FRANGO Com 
gostinho de casa, combina cubos de peito 
de frango salteados com champignon, 
creme de leite, ketchup e mostarda. 
Acompanha arroz e batata palha caseira.

RONDELLI DE PRESUNTO E QUEIJO 
Rolinhos de massa fresca recheados 
com presunto e mozzarella em molho 
rosé (molho bechamel com tomates). 
Gratinado com parmesão. Acompanha 
manjericão fresco ou rúcula.

CAPPELLE DOIS QUEIJOS Massa 
recheada com mozzarella e um toque 
delicado de queijo provolone em 
molho leve de tomates. Acompanha 
manjericão fresco ou rúcula.

CAPPELETTI DE FRANGO 
E ESPINAFRE Massa recheada com 
frango assado e espinafre refogado 
com molho de tomate leve e aromático. 
Acompanha manjericão fresco ou rúcula. 

especial14 15
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EM 
FAMÍLÍA

Conheça 10 séries que 
têm como tema as 
relações familiares
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One Day at a Time
A série acompanha uma família 
hispano-americana nos Estados 
Unidos, formada por Penélope, uma 
mãe recém-divorciada, enfermeira e 
ex-militar que precisa criar sua filha 
adolescente e o filho mais jovem 
com a ajuda de sua mãe, Lydia, uma 
cubana conservadora, e seu amigo 
Schneider. A produção é uma refil-
magem da série homônima de 1975 
e aborda temas como xenofobia, 
machismo, homofobia, depressão, 
relacionamentos entre pais e filhos, 
religião, entre outros assuntos.
DiSPOnívEl na nEtflix

Família Soprano
O público acompanha o protagonista 
Tony Soprano, chefe da máfia, e de 
sua grande família, entretendo-se com 
questões pessoais e profissionais 
dos personagens. A série, lançada 
em 1999, foi um sucesso, mantendo a 
audiência até o fim, em 2007, com um 
total de seis temporadas. Os Sopranos 
se tornaram uma das famílias mais 
famosas do mundo nesse drama 
criminal cheio de originalidade, com 
episódios surpreendentes. 
DiSPOnívEl na HBO Max

Gilmore Girls
Nessa comédia dramática, ambien-
tada na cidade fictícia de Stars 
Hollow, Connecticut, os especta-
dores conhecem a história da mãe 
solteira Lorelai e de sua filha Rory, e 
de diversos personagens peculiares. 
Com sete temporadas, a série, que 
ficou no ar de 2000 a 2007, mostra 
a relação da família Gilmore, entre-
tendo o público com questões de 
amor, amizade, educação e classe 
social, entre outros temas. Lorelai 
administra uma pousada, enquanto 
Rory se dedica a entrar em uma uni-
versidade de prestígio e aproveitar 
as oportunidades.
DiSPOnívEl na nEtflix

Jane, a virgem
A jovem católica Jane é inseminada 
artificialmente por engano e precisa 
lidar com o fato de estar grávida 
mesmo sendo virgem. Ao lado da 
mãe e da avó, a protagonista passa 
por alegrias e tristezas e conquista 
o público ao longo de cinco tempo-
radas. A série ficou no ar de 2014 a 2019 
e conta com 100 episódios. A história 
da virgem grávida traz temas como 
relações familiares, maternidade e 
amizade, entre outros.
DiSPOnívEl na nEtflix

Grace and Frankie
Quando seus maridos pedem o 
divórcio para se casar um com o 
outro, Grace e Frankie decidem ir 
morar juntas e descobrem o valor 
da amizade e o amplo significado da 
palavra “família”. A série apresenta 
as dores e as delícias da terceira 
idade, em um drama cômico estrelado 
pelas veteranas Jane Fonda e Lily 
Tomlin. A produção conquistou o 
público e já conta com sete tempo-
radas e 95 episódios.
DiSPOnívEl na nEtflix

Succession
Logan Roy, patriarca de uma família 
dona do império midiático Waystar 
Royco, sempre se dedicou mais aos 
negócios do que aos quatro filhos – 
Connor, Kendall, Roman e Siobhan. 
Quando o protagonista tem um 
problema de saúde, os herdeiros 
começam uma disputa pelo controle 
das empresas do pai, em um jogo 
perigoso de poder. Os Roys conquis-
taram o público, e a série conta com 
três temporadas e 29 episódios e está 
em produção desde 2018.
DiSPOnívEl na HBO Max

The Fosters
Essa família é formada por duas mães, 
Stef, uma policial, e Lena, a vice-di-
retora de uma escola. Juntas, elas 
decidem criar dois filhos adotivos, 
Jesus e Marianna, irmãos gêmeos 
que foram abandonados pela família, 
e Callie, adolescente problemática 
que deseja resgatar seu irmão, Jude, 
que vive em um lar adotivo. A série foi 
exibida de 2013 a 2018 e conquistou os 
espectadores com suas cinco tempo-
radas e 104 episódios.

Modern Family
Essa série de tv norte-americana 
criada por Christopher Lloyd e Steven 
Levitan foi exibida de 2009 a 2020, 
contando com onze temporadas e 250 
episódios. O sucesso foi tanto que 
a produção ganhou 19 Emmys e foi 
aclamada pela crítica. Modern Family 
trata de três famílias que vivem em Los 
Angeles, mostradas pelas lentes de 
um documentarista e sua equipe, com 
diversas situações que fazem o público 
se identificar.
DiSPOnívEl nO StaR PluS

Parenthood
Baseada em uma comédia dramática 
de 1989, Parenthood narra a história 
da família Braverman: o casal Zeek e 
Camille e seus quatro filhos. A série 
foi bem recebida pela crítica por 
conseguir representar os pontos 
positivos e negativos das relações 
familiares, fazendo com que o público 
se identifique com as questões 
abordadas na trama. A produção ficou 
no ar de 2010 a 2015 e conta com seis 
temporadas e 103 episódios.
DiSPOnívEl na aMazOn PRiME viDEO

A sete palmos
A série conta a história da família 
Fisher, que tem uma empresa familiar 
um tanto quanto diferente: a funerária 
Fisher & Sons Funeral Home, em Los 
Angeles, Estados Unidos. Abordando 
o tema da morte com ironia e humor, 
a produção se aprofunda na vida 
da matriarca Ruth e dos irmãos 
David, Nate e Claire, após a morte do 
patriarca Nathaniel Fisher. Exibida pela 
HBO, entre 2001 e 2005, A sete palmos 
teve cinco temporadas e 63 episódios 
e recebeu 53 indicações ao Emmy, 
vencendo nove.
DiSPOnívEl na HBO Max

As histórias em família servem de inspiração para a ficção 
há muito tempo, e as séries exploram as mais diversas 
situações entre pais, filhos, tios e avós para criar ver-
dadeiros clássicos. Em uma lista que vai dos famosos 
Sopranos da máfia aos queridinhos de Modern Family, 
passando pelas garotas Gilmore, confira as produções que 
têm como enredo a família.

ILUstraÇÕEs: stELLa bonIcI/poLar.LtDa
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ENGLISH FOR PLEASURE
Odila Moraes
O objetivo do curso é desenvolver a 
fluência oral, a compreensão e o voca-
bulário, por meio da leitura e discussão 
de textos atuais de revistas, jornais 
e short stories. Requisitos: Avaliação 
presencial, a partir de 18 anos.

ESPANHOL
Versátil Idiomas
Faça uma avaliação on-line e conheça 
a nova escola que vai ministrar esse 
curso no ECP. A partir de 16 anos. Faça 
uma aula experimental.

FRANCÊS
Versátil Idiomas
Faça uma avaliação on-line e conheça 
a nova escola que vai ministrar esse 
curso no ECP. A partir de 16 anos. Faça 
uma aula experimental.

ITALIANO
Centro Cultural Brasil Itália
O curso conta com gramática e conver-
sação, 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, internacional-
mente reconhecido. 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 ins-
trumento. A leitura e prática musical 
com partituras convencionais também 
serão ensinadas nas aulas, com 
metodologia desenvolvida pela pró-
pria professora.

PIANO
Vivian Aguiar
Os alunos vão aprender sobre os 
diversos tipos de piano, a utilização 
de nomenclaturas e as funções do ins-
trumento. Haverá também leitura e 
prática musical com partituras conven-
cionais e metodologia desenvolvida 
pela professora.

MUSICALIZAÇÃO 
DE CRIANÇAS
Vivian Aguiar e Daise Aguiar
O curso proporciona ao bebê estí-
mulos sensoriais, visuais e auditivos, 
e ensina a utilização de instrumentos 
musicais para favorecer a coorde-
nação motora.

VIOLÃO
Antônio Carlos
O curso proporciona aos alunos o 
aprendizado do instrumento violão, 
para que vivam a experiência de tocar 
diversas músicas, entre elas suas 
favoritas. Focado na prática do instru-
mento, desenvolve a técnica e a teoria 
junto com o repertório.

Música

20

Idiomas

ILUstraÇÕEs: poLar.LtDa

DANÇA SOCIAL PALLADINO
Quintas
Iniciante: 19h30 às 21h
Intermediário: 21h às 22h30
Início: 3 de fevereiro 
Sala de Danças

Venha se divertir em um curso alto astral, para aprender a 
dançar ritmos tradicionais e da moda, se exercitar e fazer 
novas amizades.

Inscrições na Central de Atendimento ou no Portal de Serviços.
Plano trimestral individual: R$ 715
Plano trimestral casal: R$ 1.144 (total)

Novidade

Que tal começar 2022 
apostando cada vez 
mais no conhecimento? 
Você conhece os cursos 
que Clube oferece aos 
associados? São diversas 
áreas, como idiomas, artes, 
músicas e danças, e todos 
os cursos são ministrados 
por profissionais 
especialistas. Confira 
abaixo os detalhes, faça 
uma aula experimental 
e programe-se para o 
ano que começa.

Cursos 
culturais
2022
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Artes

DANÇA DE SALÃO
Marco Antonio e Ricardo 
Figueiredo
As danças de salão são conside-
radas uma forma de entretenimento 
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 coreogra-
fada 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 par-
ceiros e pode ser praticada por 
pessoas de diversas idades. 

EXPRESSÃO CORPORAL
Luiz Sorrentino
O curso tem como objetivo o 
autoconhecimento corporal por 
meio do relaxamento e do alon-
gamento. 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 protagonistas, desenvolve a 
musicalidade, a flexibilidade e a coor-
denação 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, desenvol-
vimento cultural e memorização.

TEATRO INFANTIL
Edson Gon
O curso tem como objetivo estimular o 
potencial criativo, desenvolver a socia-
lização 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 adolescentes com a arte 
teatral, por meio da vivência do pro-
cesso 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 desen-
volve a fala, a expressão corporal e 
a interpretação do teatro. Faça uma 
aula experimental.

Mais informações:  
administracaocultural@ecp.org.br

Danças

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

23
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Venha ouvir as tradicionais histórias 
contadas pela querida Tia Sônia, além 
dos livros com as temáticas do mês.

Contação 
de Histórias 
com a Tia Sônia

Recreação

 13 e 27 de fevereiro 
Domingo

 10 às 13h 
 Parquinho Infantil

PARQUINHO INFANTIL
tEMa: SOMOS tODOS DifEREntES – vaMOS tRaBalHaR a inCluSãO

A equipe de recreação realizará as 
atividades de que as crianças pinhei-
renses mais gostam, sempre com 
ensinamentos sobre o tema do mês, 
explorando o aspecto lúdico. Fique 
atento à programação completa, que 
será divulgada nas redes sociais e no 
site do Clube.

Uma oficina divertida em que os 
pequenos pinheirenses poderão 
personalizar uma ecobag com 
muita criatividade.

Capacidade: 30 participantes por sessão.

Os pequenos pinheirenses poderão 
usar a criatividade para customizar 
uma almofada com desenhos, tiras 
e acessórios, para levar para casa e 
decorar seu ambiente preferido.

Capacidade: 30 participantes por sessão.

Em fevereiro, as atividades na 
Brinquedoteca serão mais do que 
especiais. Oficinas, jogos e brin-
cadeiras serão propostos para os 
pequenos associados.

Acompanhe a programação semanal 
divulgada no local.

ILUstraÇão: stELLa bonIcI/poLar.LtDa

Oficina de ecobag

Oficina 
de almofada

Brinquedoteca

 Finais de semana
 10 às 17h
 Parquinho Infantil e 

Quadras Externas

 12 de fevereiro 
Sábado

 Sessões às 10h, 11h, 12h e 14h
 Salão de Festas Infantil

 19 de fevereiro 
Sábado

 11 às 14h
 Salão de Festas Infantil

PROGRAMAÇÃO
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FOLIA 
EM 
CASA

Conheça brincadeiras 
carnavalescas tradicionais 
para fazer em casa 
com os pequenos 

O Carnaval está chegando, e com ele 
a hora de se divertir com as marchi-
nhas, fantasias e brincadeiras típicas 
da época mais animada do ano. Já 
que o evento da Matinê não será rea-
lizado, devido ao aumento do número 
de casos de Covid-19, indicamos cinco 
ideias de como entreter os pequenos 
nos dias de festa. É só abrir um espaço 
em casa e curtir a folia com toda a 
segurança que o momento pede.

ILUstraÇão: stELLa bonIcI/poLar.LtDa

01

Solte a voz
Faça (ou escolha) uma playlist de mar-
chinhas tradicionais de Carnaval e 
ensine para a criançada. As canções 
têm origem na década de 1920 e fazem 
sucesso até hoje, já que são animadas 
e fáceis de aprender.

02 

Baile de máscaras
As máscaras são um símbolo da folia 
carnavalesca e dão um show à parte 
nas festas, bloquinhos e desfiles. Em 
vez de comprar esses itens prontos, 
a dica é criar, com a criançada, uma 
oficina para confeccioná-los. Deixe 
à disposição das crianças moldes, 
cartolina, lantejoulas, tintas e todo 
o material necessário para decorar 
as máscaras.
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04

Minibaterias
Outra brincadeira divertida é impro-
visar instrumentos musicais e fazer 
como as escolas de samba, que são 
as grandes atrações do Carnaval. Com 
música, a dança está garantida. É pos-
sível transformar latas em tambores 
e encher garrafas com grãos para 
fazer chocalhos.

03

Mundo de fantasias
Escolha os figurinos para a criançada 
soltar a imaginação. Super-heróis, prin-
cesas, astronautas, piratas – essas são 
algumas das fantasias que costumam 
agradar os pequenos no Carnaval.

05

Bailinho
Com as marchinhas na ponta da 
língua, as máscaras e fantasias de 
confecção própria e os instrumentos 
improvisados, está na hora de fazer 
um baile de Carnaval em casa mesmo 
e promover um desfile com os figu-
rinos, caindo na folia sem sair para a 
rua. As crianças também podem ajudar 
na decoração da festa, com muito con-
fete e serpentina.
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Para ajudar na brincadeira, o ECP criou máscaras exclusivas para a criançada. Imprima as 
páginas em casa e recorte em volta da máscara, sem esquecer de recortar também ao redor 
da linha pontilhada, na região dos olhos e nos círculos laterais. Depois enfeite como quiser, 
passe um elástico pelo furo lateral, amarre no rosto e aproveite!
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As duas sugestões de pratos do 
mês de fevereiro vão surpreender 
os associados tanto pela 
escolha e preparo do ingrediente 
principal quanto pelos deliciosos 
acompanhamentos. Confira 
com seus próprios olhos.

Gastronomia

Onde encontrar
o ponto

Quando
fevereiro

Preço
r$ 75

O Ponto aposta na saborosa 
combinação de escalope 
de filé mignon ao vinho do 
Porto com um risoto de 
tomate seco e rúcula.

fotos: HEnrIQUE pErÓn

Onde encontrar
restaurante do ccr

Quando
fevereiro

Preço
r$ 50

O CCR traz um sucesso da 
culinária italiana, o tradi-
cional frango à Caprese, um 
suculento e saboroso filé de 
frango empanado recheado 
com muçarela, tomate seco, 
requeijão e manjericão, e, 
para acompanhar, talharim 
à Romanesca.

Escalope de mignon 
ao vinho do Porto

Frango à 
Caprese 
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CARTEADO  Terça, quinta, sábado, 
domingo e feriados

 13 às 20h

agenda34 35

 Quarta 
 20h30
 Sala de Carteado

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

Mais informações:  
administracaocultural@ecp.org.br

Uma semana inteira dedicada ao 
público feminino em homenagem 
ao Dia Internacional da Mulher. 
Uma programação com atividades 
que vão proporcionar entretenimento, 
bem-estar e autoconhecimento. 
Confira a programação completa 
na próxima edição.

EntretenimentoBem-estar

D Q Q S SS

 7 a 13 de 
março 
Segunda a 
domingo

 Segunda
 20h30
 Sala de Conferências 1

Ensaio  
da  
Banda  
de

A Banda de Jazz do ECP, formada em 
2007 por associados e liderada pelo
trompetista Sebastião Bazotti, está 
com vagas para quem toca saxofone,
clarineta, trombone e outros instru-
mentos. Se você toca um desses
instrumentos, tem boa leitura de parti-
turas e acordes e sabe improvisar, faça 
o teste para integrar a banda de 2022.

Ensaio  
do Coral 
Pinheiros

VEM AÍ

MÚSICA

Semana 
da 
Mulher

T

Autoconhecimento
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O Grupo de Escritores do ECP se reúne para 
leitura e análise dos seus contos baseados em 
temas predeterminados. Nesse encontro o tema 
será “Algo deve mudar para continuar tudo como 
está”. Coloque para fora o escritor que há dentro 
de você e junte-se ao grupo.

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

 26 de fevereiro 
Sábado 

 14h
 Videoconferência

COMPaRtilHE Sua lEituRa E ExPERiênCia E ainDa 
COnHEça OutROS POntOS DE viSta SOBRE a OBRa.

fo
to

: DIVULG
aÇãoO lugar

de Annie Ernaux (Fósforo Editora)

CLUBE DE LEITURA

 12 de fevereiro 
Sábado 

 14h
 Videoconferência

Livro que lançou Annie Ernaux à fama, O lugar, 
inédito no Brasil, estabelece as bases para o 
projeto literário que Ernaux levaria adiante por 
três décadas de consagração crítica e sucesso 
de público. Nessa autossociobiografia, uma das 
mais importantes escritoras vivas da França se 
debruça sobre a vida do próprio pai para esmiuçar 
relações familiares e de classe, numa mistura 
entre história pessoal e sociologia que décadas 
mais tarde serviria de inspiração declarada a 
expoentes da autoficção mundial e grandes 
nomes da literatura francesa, como Édouard 
Louis e Didier Eribon. O resultado é um clássico 
moderno profundamente humano e original.

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

GRUPO DE ESCRITORES

M
O

VIMENTE-SE

D A N Ç A
S Ê N I O R

C

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

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

Valor: R$83

 Quinta
 10h30 às 11h30
 Local de encontro: Relógio  

das Flores

A caminhada está de volta como ati-
vidade exclusivamente presencial. 
Associados têm a orientação de um 
profissional para uma caminhada 
moderada, melhorando o condiciona-
mento, a respiração e o equilíbrio, além 
de aumentar a socialização, sair da 
rotina e fazer amigos.

Atividade gratuita.

 Terça
 10h30 às 11h30
 Salão de Festas

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

Atividade gratuita.

VETERANOS

ESPECIAL

Aulão 
 11 e 25 de fevereiro 

Sexta
 10h30 às 11h30
 Salão de Festas Infantil
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Depois de o Atletismo con-
quistar mais uma medalha 
olímpica para o Clube, com 
Alison dos Santos nos 
Jogos de Tóquio, a modali-
dade voltou a orgulhar os 
associados com Jenifer do 
Nascimento e Valdilene dos 
Santos, que fizeram história 
ao subir no pódio da 96ª 
edição da Corrida de São 
Silvestre, a prova mais tradi-
cional do País.

O evento reuniu, em 31 
de dezembro de 2021 – Dia 
de São Silvestre –, cerca de 
20 mil pessoas, que partici-
param do desafio de correr 
os 15 km da Avenida Paulista, 
passando por vias da região 
central de São Paulo. Além 
das medalhistas, a também 
pinheirense Graziele Zarri 
se destacou na prova e ficou 
com o 7º lugar. fotos: GUstaVo porto

Jenifer do Nascimento 
e Valdilene dos 
Santos subiram ao 
pódio da corrida 
mais importante do 
Brasil e colocaram 
mais uma vez o ECP 
na elite esportiva 

TRADIÇÃO 
& ESPORTE
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JEnifER DO naSCiMEntO Silva con-
quistou o 3º lugar no pódio feminino da 
Corrida de São Silvestre de 2021, com 
o tempo de 53 minutos e 32 segundos, 
o que representou um grande passo 
em sua carreira e a tornou mais respei-
tada no cenário internacional.

“Batalhei em todo o trajeto e, graças 
a Deus, no final deu certo. É um per-
curso duro, uma prova dif ícil, que 
desgasta. Passa um filme de toda a 
trajetória na minha cabeça, foi emocio-
nante viver esse momento, senti muita 
felicidade por ter conseguido superar 
tudo e estar lá no pódio”, afirma.

No Atletismo desde os 13 anos, a 
barueriense de 30 anos iniciou sua 

NASCIMENTO  17/5/1991
ALTURA   1,63 m
PESO   50 kg
CIDADE NATAL  Osasco (SP)
CATEGORIA  3.000mSC – 5.000m  
  10.000m

NASCIMENTO  18/12/1991
ALTURA   1,58 m
PESO   44 kg
CIDADE NATAL  São Paulo (SP)
CATEGORIA  Maratona

PRINCIPAIS TÍTULOS

3º lugar na Corrida de São Silvestre 2021
2º lugar no Troféu Brasil Caixa de Atletismo/10.000m 2017
3º lugar no Troféu Brasil Caixa de Atletismo/5.000m 2017
3º lugar no Cross Country/10km 2016
1º lugar no Troféu Brasil Caixa de Atletismo/5.000m 2016

PRINCIPAIS TÍTULOS

4º lugar na Corrida de São Silvestre 2021 
6º lugar nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019
7ª melhor marca da história entre as maratonistas 
brasileiras
Vice-campeã Sul-Americana de Meia-Maratona
Bicampeã SP City 21km
Tricampeã Asics Golden 21km

Treino        
 e sonho

valDilEnE DOS SantOS também colocou 
o ECP em destaque na Corrida de São 
Silvestre de 2021, ao conquistar o 4º lugar 
na prova, com o tempo de 53 minutos e 33 
segundos. “Realizei um sonho de infância. 
Eu sempre acompanhava a São Silvestre 
pela televisão quando criança e me 
apaixonei pela corrida. Comecei a treinar 
com o sonho de um dia me tornar uma das 
atletas a conquistar uma boa colocação 
na prova. Estou muito feliz por ter trazido 
essa conquista para o povo brasileiro e 
espero ficar em 1º lugar nos próximos 
anos”, revela.

Valdilene conta que não fez nenhuma 
preparação especial para a corrida, apenas 
continuou sua rotina para realizar a mara-
tona, e a competição a ajudou a pegar 
ritmo para alcançar esse objetivo. “A São 
Silvestre é a prova mais esperada do ano, 
pelo público e pelos corredores, e ter 
atletas com condições de conquistar um 
lugar no pódio mostra a força do Atletismo 
pinheirense”, comenta.

A esportista começou no Atletismo aos 
12 anos, quando participou de uma cor-
rida promovida pela equipe de Itapecerica 
da Serra e venceu, sendo convidada para 
fazer parte do time. Aos 14 anos, passou a 
treinar no Clube, praticando de segunda 
a domingo, com treinos de pista de duas 
a três vezes por semana, além de roda-
gens de ritmos. “Nesses 15 anos treinando 
no ECP, tive a oportunidade de conviver 
com grandes atletas de muitas modali-
dades. O Clube me proporcionou essa 
troca de experiências e, assim, pude traçar 
um caminho rumo ao pódio”, afirma.

Em 2022, seu objetivo é melhorar 
suas marcas nas provas e participar do 
Campeonato Mundial de Atletismo, em 
Eugene, e do Mundial de Meia Maratona, 
na China. Para isso, a atleta pretende 
fazer camping e participar de competi-
ções internacionais, além de aproveitar a 
infraestrutura do Clube: “Realizar treinos 
com qualidade é a melhor preparação para 
as grandes disputas”, conclui. 

Trajetória        
 vitoriosa

trajetória na modalidade na escola em 
que estudava, onde havia uma pista. 
Começou a treinar no Clube em março 
de 2015: “Quando cheguei ao ECP, fui 
entender o que era treinamento de ver-
dade. Aqui encontrei esportistas que 
eram referência para mim e me ins-
piram. Evoluí muito como atleta”, conta.

A conquista na São Silvestre foi 
resultado de muito empenho e dedi-
cação. Com uma rotina de quatro horas 
diárias de treino, Jenifer chega a correr 
de 90 a 100 km por semana. A atleta 
ressalta a importância da infraestru-
tura pinheirense para a formação dos 
esportistas e a chegada dos bons 
resultados. “A estrutura vai além da 

Pista de Atletismo. Podemos utilizar 
outros setores do Clube, ser atendidas 
no Departamento Médico, além de ter 
outros benefícios”, conta.

Seu objetivo agora é participar 
do campeonato de Cross Country e 
se classificar para o Pan-Americano, 
depois para o Troféu Brasil, Ibero-
Americano e Sul-Americano. Além 
disso, Jenifer está se preparando 
para os Jogos Olímpicos de Paris, em 
2024. A pinheirense se inspira na 
corredora holandesa Sifan Hassan, 
ex-recordista mundial dos 10 mil metros.

Passa um filme de toda a trajetória na minha cabeça, foi 
emocionante viver esse momento, senti muita felicidade por ter 

conseguido superar tudo e estar lá no pódio.

”

“
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Um pouco de história…

O primeiro evento do esporte foi realizado no Clube no dia 
8 de abril de 1900, na forma de um pentatlo, com chute de 
bola de Futebol à distância, arremesso de rocha, corrida 
de 80 metros, salto em distância e arremesso de bola de 
críquete. A estreia da modalidade nas Olimpíadas foi em 
Berlim (1936).

Hermann Friese, Elisabeth Clara Mueller, Ícaro de 
Castro Mello, Roberto Chap Chap, além do maior nome do 
Atletismo pinheirense, João Carlos de Oliveira, são alguns 
dos nomes pinheirenses do Atletismo que entraram para a 
história nacional.

A Pista de Atletismo também evoluiu ao longo dos anos. 
Inaugurada em 1926, a primeira foi projetada pelos enge-
nheiros Hans Muller e Fritz Faust, com a supervisão do então 
presidente, Guilherme Machado Kawall. O espaço logo 
começou a ser palco de diversos eventos pinheirenses, além 
das conquistas esportivas, como o Desfile de Aniversário, e se 
tornou o lugar onde se expressa o orgulho de ser pinheirense, 
hasteando a bandeira do Clube, de São Paulo e do Brasil.

Hoje, o Clube é uma verdadeira galeria de campeões, 
fornecendo atletas para disputar os Jogos e outras compe-
tições nacionais e internacionais. João do Pulo foi bronze 
no salto triplo na Olimpíada de Montreal (1976), batendo 
o recorde mundial da categoria. Mais recentemente, nos 
Jogos de Tóquio 2020, o atleta pinheirense Alison dos 
Santos conquistou o bronze nos 400 m com barreiras, que-
brando um “jejum” de 45 anos em que o Atletismo ficou sem 
conquistar uma medalha olímpica.

Reformas foram realizadas para tornar a Pista ainda 
melhor para os associados e os atletas. Na década de 
1970, foi construído um estacionamento no subsolo do 
espaço. Em 2015, foi realizada a substituição do piso por 
um com materiais que atendem às normas da Federação 
Internacional de Atletismo (iaaf). Hoje, esse cartão-postal 
já conta com mais de 90 anos e guarda, na memória, impor-
tantes momentos da história pinheirense.

Atletismo       
 no ECP

Evolução       
 na pista
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Forja dos 
Campeões
ECP RECEBE O MAIS IMPORTANTE TORNEIO 
DE BOXE PARA INICIANTES, PROMOVIDO PELA 
FEDERAÇÃO PAULISTA

O Salão de Festas do Clube se trans-
formou em um ginásio de Boxe para 
sediar, pela quarta vez consecutiva, 
o mais importante torneio da moda-
lidade para iniciantes: a Forja dos 
Campeões. De 3 a 20 de janeiro, 142 
atletas disputaram 10 rodadas, com 
a torcida de, em média, 260 especta-
dores, que assistiram aos golpes nos 
ringues. Foram quatro lutas femininas 
e 12 masculinas. Na final, o público 
chegou a 600 pessoas.

A plateia contou com grandes 
nomes do Boxe, que prestigiaram o 
evento, como o ex-atleta brasileiro 
Éder Jofre, uma lenda da modalidade. 

Conhecido como “Galo de Ouro”, o 
lutador é considerado por especia-
listas o melhor pugilista da década 
de 1960, à frente do estadunidense 
Muhammad Ali. Com inúmeros títulos 
na modalidade, Éder entrou para o 
“hall da fama” do Boxe, na cidade de 
Canastota, Estados Unidos.

A Forja dos Campões foi criada 
na década de 1940 pela Federação 
Paulista de Boxe e já contou com a 
participação dos principais pugilistas 
nacionais, revelando grandes nomes 
da modalidade, como Servilho de 
Oliveira, Miguel de Oliveira, Maguila e 
Popó Freitas.
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fotos: joão raposo

 1  A Forja contou com 142 atletas 
inscritos, que subiram ao ringue para 
disputar um lugar no pódio

 2  O evento contou com a presença 
do pugilista Éder Jofre, uma lenda no 
esporte

 3  Ivan Castaldi Filho e Mário Soares

1 2

3

O lugar mais alto do pódio ficou com a 
Fundação Gibi, que conquistou nove 
medalhas – oito de ouro e uma de 
prata – e dois troféus. O ouro foi trazido 
pelos atletas Guilherme Sanches 
Gresse (69 kg), Pedro Paulo Figueiredo 
Silva (69 kg), Pedro Henrique Rodrigues 
Alves (81 kg), Maíra Joana de Oliveira 
Barcelos (51 kg), Felipe dos Santos 
Silva (91 kg), Magali Sogabe (57 kg), 
Wellington Rodrigues Dantas (75 kg) e 
André Lucas de Moraes (64 kg). David 
dos Santos (64 kg) ficou com a prata.

O segundo lugar na Forja dos 
Campões ficou com o São Caetano 
Esporte Clube, seguido pelo 
Centro Olímpico.

Luvas 
de ouro

No Clube
O Boxe pinheirense teve início 
em 2016, e, desde então, os 
atletas vêm se destacando em 
disputas. Os 120 inscritos no 
esporte contam com professores 
capacitados e reconhecidos no 
mundo da luta.
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MÊS DE 
CLÁSSICO

Na disputa para ficar entre os oitos 
primeiros colocados e avançar para 
a próxima fase da Superliga feminina 
de Vôlei, a equipe do ECP entra em 
quadra contra as principais equipes 
da competição.
Confira.

EQUIPE PINHEIRENSE 
ENFRENTA AS PRINCIPAIS 
EQUIPES DA SUPERLIGA DE 
OLHO NA CLASSIFICAÇÃO 
PARA OS PLAYOFFS

CONFIRA OS COMPROMISSOS 
QUE O ECP TEM EM 
FEVEREIRO, NO SEGUNDO 
TURNO DO NBB, O 
CAMPEONATO MAIS 
IMPORTANTE DO BASQUETE 
BRASILEIRO

N
B

B
ECP X CERRADO BASQUETE
 2 de fevereiro, quarta, 20h 

NO ECP  

UNIFACISA X ECP
 9 de fevereiro, quarta, 19h
 Arena UNIFACISA

ECP X CURITIBA VÔLEI
 3 de fevereiro, quinta, 18h
 Em Curitiba

ECP X SESI VÔLEI BAURU
 8 de fevereiro, terça, 16h30 

NO ECP  

OSASCO X ECP
 11 de fevereiro, sexta, 21h30 
 Em Osasco

ECP X BRASÍLIA VÔLEI
 17 de fevereiro, quinta, 17h 

NO ECP  

ITAMBÉ MINAS X ECP
 21 de fevereiro, segunda, 21h30 
 Em Minas

FORTALEZA B. C. X ECP
 11 de fevereiro, sexta, 20h30
 Centro de Formação Olímpica

ECP X SÃO PAULO
 15 de fevereiro, terça, 20h 

NO ECP  

foto: DIVULGaÇão

fo
to

s: DIVULG
aÇão
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Pódio de Beatriz

Pódio de Patrick

GINÁSTICA 
ARTÍSTICA

Convocados pela Confederação Brasileira de Ginástica 
Artística, os atletas pinheirenes Patrick Sampaio Correa 
e Beatriz Ferreira Lima, com os técnicos Cristiano Albino 
e Danilo Bornea, participaram do Campeonato Sul-Ame-
ricano realizado em dezembro, na cidade de San Juan, 
na Argentina. Confira os resultados.

Beatriz Ferreira Lima
Campeã por equipe e vice individual geral

Patrick Sampaio Correa
Campeão por equipe e campeão na barra fixa

Diego Tschick Gobbi e Walter Meyer Karl Atleta do ECP Guilherme Giuzio, vice-campeão da quinta 
classe masculina, ao lado de Glaucio Novack, promotor do 
evento 4ª Etapa do Circuito Paulista - Delta Squash (SP)

Diego Gobbi, segundo da esquerda para a direita, ao lado de Guilherme 
Melo, vencedor da etapa, e de José Henrique Lopes, presidente da 
Confederação Brasileira de Squash, além dos promotores do evento PAC 
Open Squash 10K - PSA World Tour

SQUASH

PAC OPEN 
Em dezembro foi realizado o PaC Open Squash 2021, e o atleta 
do ECP Diego Tschick Gobbi sagrou-se vice profissional, sendo 
derrotado na final pelo também brasileiro Guilherme Melo. 

PSA WORLD TOUR 3K
A última etapa do PSa World Tour de 2021 foi realizada em 
dezembro, no Brasil. A competição contou com a presença de 
Gustavo Santos e Diego Tschick Gobbi. Gustavo foi derrotado 
por Yuri Pollack em 3x2, e Diego Tschick Gobbi venceu todos os 
seus adversários e se sagrou campeão ao derrotar o argentino 
Miguel Puyol, por 3x2.

CIRCUITO PAULISTA
Em dezembro, foi realizada a 4ª e última etapa do Circuito 
Paulista 2021. O ECP foi representado por sete participantes: 
Gustavo Santos (1ª classe e duplas), Alec Conolly (6ª classe), 
Lucas Pitta (6ª classe), Guilherme Giuzio (5ª e 4ª classes), Luiza 

Niemeyer (5ª classe feminino), Walter Karl (Master 40ª e duplas) 
e Hamilton Guidorizzi (duplas e 2ª classe). Confira a participação 
dos pinheirenses.

Quartas de final
Gustavo Santos, 1ª classe masculina
Hamilton Guidorizzi, 2ª classe masculina
Lucas Pitta, 6ª classe masculina
Luiza Niemeyer, 5ª classe feminina

Semifinais
Alec Conolly, 6ª classe masculina
Hamilton Guidorizzi e Walter Karl, duplas masculinas
Walter Karl, Master 40A

Vice 
Guilherme Giuzio, vice 5ª classe masculina



Evanildo Mondeck, Paulo Schwarz, Fabio Brito, 
Andre Antunes, Rodrigo Villar e Gustavo Petreca
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Guilherme Souza Keleti Rafael Fontes, Felipe Rebouças Oliveira, Juan José Cevasco Jr., Márcio Corradi 
Leoni e Gustavo Martini Matos

Evanildo Mondeck, Mirella Salles, Vanesa Ziravello, 
Luz Mayorga, Ludmilla Guimarães, Flavia Soares 
e Gustavo Petreca

Dariusz Robert Czarcinski, Antônio Augusto Lemos 
Ramos, Paulo Henrique Forte Curi, Martin Daniel 
Shores e João Paulo Chuquer Brandileone

À esquerda, Bruno Arrivabene Pastore

Marina Souza ValenteAntonio Martinez Quintas

TÊNIS

INFANTOJUVENIL
TORNEIOS PAULISTAS (FPT)

Masters Kids – YCP – Yacht Club Paulista (SP)
Antonio Martinez Quintas, campeão de simples, 9M

Masters Infantojuvenil – Slice Tennis & Wellnes Cen-
ter (SP)
Bruno Arrivabene Pastore, campeão de simples, 12MP

Copa Play Tennis - Play Tennis Morumby (SP)
Marina Souza Valente, campeã de simples, 14F

Copa Yacht Club Paulista (SP)
Guilherme Souza Keleti, campeão de simples, 12M

ADULTO
23º TORNEIO ACESC MASCULINO

ECP campeão, vencendo o Clube Altos dos Pinheiros 
por 2x1
Fizeram parte dessa conquista: Adriano Bovino Facchini, 
Andre Meirelles Antunes, Antoine Louis Rene Faugeres, 
Brian Michael Crotty, Chander Anantha Krishnan, Fabio 
Roberto Brito Antonio, Felipe Rebouças Oliveira, Gus-
tavo Martini Matos, Marcio Corradi Leoni, Mario Martins 
Cintra Carneiro, Paulo Schwarz, Rodrigo Berber Villar, 
Ruy Berardo Carneiro Cunha Neto e Thiago Miano Mori.

2º TORNEIO ACESC FEMININO
ECP campeão, vencendo o Ipê Clube por 2x1
Fizeram parte dessa conquista: Andrea Olivares Maga-
lhães, Anamaria Marques Starck, Bianca Hargreaves 
Rainer, Celia Zahoul Machado, Claudia Spina, Daniela 
Carla Meneghetti, Flavia Azevedo Soares, Ludmilla Kojin 
Guimaraes, Luz Andrea Vasques Mayorga, Maria Helena 
Ribeiro Nagle, Mirella Mariano Costa Salles e Vanesa 
Maria Malagoli Ziravello.

TORNEIOS PAULISTAS (FPT)
Masters Adultos e Seniors – Slice Tennis & Wellnes 
Center (SP) 
Rodrigo Cabianca Santos Gazire, vice de simples, 50M

EQUIPES CAMPEÃS DO PAULISTA INTERCLUBES
Seniors Masculino 45 a 49 Anos “C”
Eduardo Almeida Pinto Andretto, Felipe Rebouças Oli-
veira, Gustavo Martini Matos, Juan Jose Cevasco Junior, 
Jose Henrique Sapag Arvelos e Marcio Corradi Leoni

Seniors Masculino 19 a 29 Anos “C”
Adriano Thiago, Antonio Augusto Lemos Ramos, Dariusz 
Robert Czarcinski, João Paulo Chuquer Brandileone, 
Martin Daniel Shores e Paulo Henrique Forte Curi

 
EQUIPES VICES PAULISTA INTERCLUBES

Seniors Masculino 55 a 59 Anos “C” 
Alberto Luiz Burani, Eduardo Vianna Mendes Filho, Flavio 
Del Nero Junior, Jose Claudio Ribeiro Oliveira, Marcelo 
Borborema e Walter Meyer Karl 

Seniors Feminino 45 a 54 Anos “A”
Daniela Botti, Fernanda Santis Cecco Barone, Marisa 
Carmo Tasca Giusa, Nê Longarço, Renata Diez Gomes 
Correa e Roberta Paula Gomes Silva Mendes

Seniors Masculino 35 a 39 Anos “B”
Cezar Roberto Leão Granieri Filho, Daniel Kim Ting, 
Eugenio Luis Falsetti Branco, Ferdinando Cesar Lunardi 
Filho, Sergio Meira Castro e Vitor Grunpeter Correa

Seniors Masculino 35 a 39 Anos “A”
Andre Galuppo Buzzoni, Diego Silva Cubas, Gabriel 
Migliori Neto, Marcus Vinicius Brazão Fadul, Pedro Henri-
que Rodrigues Campos e Walter Muller Filho

Seniors Feminino 19 a 29 Anos 
Bianca Hargreaves Rainer, Daniela Carla Meneghetti, 
Graziella Fraccaroli Baptista Costa, Maria Fernanda 
Mendes e Natalia Duarte Teixeira Mesquita
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JUDÔ

SELETIVA NACIONAL – PROJETO PARIS 2024
Em dezembro, na cidade de Pindamonhangaba (SP), foi 
realizada a primeira seletiva olímpica do Projeto Paris 
2024. A competição foi realizada em formato de bolha, 
seguindo todos os protocolos exigidos em virtude da 
pandemia da Covid-19, como número determinado 
de atletas pré-classificados, membros das comissões 
técnicas e dirigentes da Confederação Brasileira da 
modalidade. O público pôde acompanhar as lutas 
apenas pelo canal Brasil Olímpico. Ao final da seletiva, 
o ECP foi a associação que classificou o maior número 
de atletas, alguns fazendo parte da seleção brasileira 
pela primeira vez. No total, foram sete atletas classifi-
cados que se juntam aos dois pré-classificados, Rafael 
Carlos da Silva e Maria Suelen Altheman Gagliardi, por 
terem ficado até o sétimo lugar nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, critério estabelecido pela CBJ. Os classificados 
são: Allan Eiji Kuwabara, Willian de Souza e Lima, Eric 
Gomes Takabatake, Vinicius Taranto Panini, Rafael 
Augusto Buzacarini, Beatriz Furtado Petri de Freitas e 

Beatriz Rodrigues de Souza. Todos farão competições 
internacionais, escalados pela CBJ, visando pontua-
ção no ranking mundial e olímpico. Em setembro, será 
realizada a segunda e definitiva seletiva nacional 
Projeto Paris 2024, que será a oportunidade de entrar 
ou retornar à seleção brasileira e participar da corrida 
olímpica. Confira os demais atletas que terão chance 
de entrar ou retornar à seleção brasileira, na Seletiva 
Nacional, em setembro: Charles Koshiro Chibana, 
Jonas Irwing Castro Ribeiro, Igor da Silva Morishigue, 
Giovani Henrique Ferreira, Lucas Antonio Martins Lima, 
Jonas Facho Inocencio, Gabriel Dezani Arévalo, Marce-
lo Garcia Contini, Bruna Sales Galloro, Camila Vitoria V. 
M. Ponce Ellen Froner Santana, Fernanda C. Rodrigues 
dos Santos, Larissa Cincinato Pimenta, Nauana A. das 
Dores L. da Silva, Sibilla M. J. Daniel Faccholli, Vitoria 
Siqueira Andrade e Yanka Dalbem Pascoalino, além 
dos atletas que estavam lesionados e em recuperação 
de cirurgia: Ketelyn Araujo Nascimento, Phelipe André 
Pelim e Eduardo Yudy Brito Santos.

Atletas Sofia, Rafaela, Luiza, Laura, Lais, Amanda, Ana Beatriz, Debora, 
Pietro, Lucas e Livi, as técnicas Izumi e Evelyn e a diretora Verônica

SALTOS 
ORNAMENTAIS

BRASILEIRO INTERCLUBES
Em dezembro, os atletas dos Saltos Ornamentais do ECP parti-
ciparam de quatro campeonatos simultâneos em Gama, Distrito 
Federal. Confira as melhores colocações dos pinheirenses.

Brasileiro Interclubes Copinha Brasil 
1º lugar
Lais Bonacio Aguirra
Lucas Caldart Sasahara

3º lugar
Rafaela Anantha Krishnan Millani 

4º lugar
Sofia Merofa Reis Baptista

5º lugar
Luisa Cerchiari Andrade Mansi

Brasileiro Interclubes Grupos C e D

1º lugar
Pietro Bezerra De Lima Costa

4º lugar
Laura Ramos Carlota

Brasileiro Interclubes Troféu Brasil
3º lugar
Ana Beatriz Martins Valença
Debora Ciocler Trahtenberg

4º lugar
Jackson Andre Rondinelli Oliveira

10º lugar
Livi Giglio De Castilho

Brasileiro Interclubes Grupos A e B
1º lugar
Debora Ciocler Trahtenberg
Livi Giglio De Castilho

4º lugar
Amanda Cristina Aniceto Braga Fidelis
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Alex Souza, medalhista no Campeonato Brasileiro de Paraesgrima. Crédito: CBE. À frente: Bia Bulcão, Theo Cholfe, Stella Frias, Gabriella Vianna, Valentina 
Castilho, Isabela Chen, Gabriel Vasques e Guilherme Vianna. Atrás: Erico Patto, 
Marcio Bernardino, Nathalie Moellhausen, André Mura, Mauricio Pellegrino 
e Rafael Mangiaterra

ESGRIMA

ESTÁGIO NACIONAL — CATEGORIAS DE BASE
Em dezembro, a Confederação Brasileira de Esgrima realizou, 
na Escola de Educação Física do Exército – ESEfEx, no Rio de 
Janeiro, um estágio de treinamento para as categorias de base 
da Esgrima. Participaram do estágio 11 atletas do ECP. Durante 
dez dias de integração e treinamento, os pinheirenses partici-
param de palestras, atividades f ísicas e táticas e simulação de 
competições. Além dos atletas da categoria de base, o evento 
contou com a participação de técnicos e esportitas da seleção 
brasileira adulta. O preparador f ísico Marcio Bernardino e as 
atletas Bia Bulcão (Florete) e Nathalie Moellhausen (Espada) 
representaram o Clube e puderam passar aos mais novos um 
pouco de suas experiências com a Esgrima.

COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS
Com o encerramento do calendário nacional, alguns atletas 
da Esgrima Juvenil e Adulta do ECP representaram o Brasil em 
competições internacionais. 

Resultados:

COPA DO MUNDO DE ESPADA – TALIN – ESTÔNIA  
(19/11 A 20/11)

Espada Feminina
Nathalie Moellhausen – 19º lugar

COPA DO MUNDO JUNIOR DE FLORETE – LEZNO – POLÔNIA 
(4/12)

Florete Masculino
Pedro Montagna – 142º lugar

SUL-AMERICANO ADULTO – LIMA – PERU (13/12 A 17/12)
Florete Masculino
Fernando Scavasin – 7º lugar individual/bronze equipe
Heitor Shimbo – 8º lugar/bronze equipe
Pierre Souza – 9º lugar/bronze equipe

Espada Feminina
Marcela Silva – 10º lugar individual/4º lugar equipe

Sabre Masculino
Fernando Scavasin, Heitor Shimbo e Pierre Souza – 
bronze equipe

DECEMBER NAC – COLUMBUS, OHIO – EUA (09/12 A 12/12)
Florete Masculino DIV I
Paulo Morais – 189º lugar

Florete Masculino Juvenil
Paulo Morais – 70º lugar

COPA DO MUNDO DE FLORETE – SAINT MAUR – FRANÇA 
(10/12 A 12/12)

Florete Feminino
Bia Bulcão – 62º lugar individual/18º lugar equipe

CIRCUITO EUROPEU – FLORETE CADETE – CABRIES – FRANÇA 
(11/12)

Florete Masculino
Pedro Montagna – 150º lugar

The Southern RYC/RJCC – Carolina do Sul – EUA (18/12 a 
19/12) 

Florete Masculino Juvenil
Ouro – Paulo Morais

ESGRIMA 
EM CADEIRA 
DE RODAS

BRASILEIRO DE PARAESGRIMA – SÃO PAULO (SP)  
(1/12 A 5/12)

Espada Masculina A
Bronze - Alex Souza

Florete Masculino A
Bronze - Alex Souza 

Sabre Masculino A
Prata - Alex Souza      



ANUNCIE
NA REVISTA

DO CLUBE
TELEFONE: 3598-9667

E-MAIL: marketing@ecp.org.br
Associados possuem 40% de desconto.

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

Mais de 10 mil acessos mensais.
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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, inox.
Enfim, tudo de casa. Pag. à vista.
Eliane (associada veterana)
Tels.: 3082-4161/99109-8903

JUNTO À RUA MARIO FERRAZ, 195 M² 
3 VAGAS

Prédio excelente, recuo/jardim/lazer 
completo
3 suítes, terraço. Pronto para morar
Valor: R$ 4.000.000 – Ref.: 74164
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: 98174-5675 (WhatsApp)
CRECI 75.133

VENDO JAZIGO – TRÊS GAVETAS

Cemitério Morumbi
Excelente localização (Q. 18 - setor 04)
Vicente ou Arlete
Tel.: 98487-3173/98275-4857

JUNTO À ENTRADA CLUBE 
PINHEIROS/158 M2 – 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: 98174-5675 (WhatsApp)
CRECI 75.133Associados no festival Pinheirinho

BADMINTON 

PINHEIRINHO
O tradicional festival Pinheirinho de Badminton foi realizado em 
dezembro e contou com a participação de mais de 50 asso-
ciados de diversas faixas etárias. No evento, os iniciantes têm 
a chance de jogar contra os mais fortes e com os mais fortes, 
misturando todos em uma divertida confraternização.
 
CAMPEONATO ESTADUAL
A equipe do ECP esteve na cidade de Brodowski, em dezembro, 
para disputar a última etapa do Campeonato Estadual de 2021. 
Essa competição foi importante para dar mais experiência a 
atletas que começaram a competir no ano passado, e, mesmo 
com uma delegação menor do que a usual, o ECP voltou com 
diversas medalhas. Aline Brasil foi bronze na Dupla Mista C e 
Vinicius Silvestre também conquistou um bronze, na Dupla 
Masculina. Gianfranco Dieguez, Eduardo Pierini e Luca Galhano-
ne, os demais jogadores presentes nesse torneio, apresentaram 
um nível de jogo acima do que tinham mostrado nas etapas 
anteriores.

PRATIQUE
A equipe competitiva já retornou aos treinos na preparação para 
as mais de 25 competições que terá ao longo dessa temporada, 
desde o Infantil até o Master. Já as aulas retornarão a partir do 
dia 8 de fevereiro, no 4º andar do Centro Esportivo. Venha co-
nhecer o esporte de raquetes mais rápido do mundo no horário 
que for melhor para você.

Horários
Terças: 18 às 22h
Quartas: 9 às 12h
Quintas: 18 às 22h
Sextas: 9 às 12h e 16 às 22h



EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 
DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. – CNPJ 
11.251.050/0001-68 – Entrega, fornecimento e insta-
lação de 52 (cinquenta e dois) Bikes Keiser Modelo 
M3i, bem como recompra de 38 (trinta e oito) Bikes 
Schwinn usadas da interveniente anuente BK Fitness 
EIRELI – CNPJ 07.421.916/0001-64 – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 945.737,28 
e cláusula de recompra das 38 (trinta e oito) Bikes 
Schwinn será devido o valor de R$ 81.700,00 a ser 
pago em parcela única – 10/12/2021 até a entrega, 
retirada e instalação de todos os equipamentos.

VERZANI & SANDRINI S.A. – CNPJ 
20.369.858/0001-35 – CNPJ 57.559.387/001-38 
– Contratação de mão de obra especializada de 
serviços de limpeza para as dependências do Clube 
– valor total do contrato: R$ 587.044,03 mensais – 
27/10/2021 até 01/12/2024.

TICKET SERVIÇOS S.A. – CNPJ 60.854.205/0001-66 
– Aditivo nº 2 – Prestação de serviços de implan-
tação e gerenciamento pela Ticket para o Ticket 
Alimentação Eletrônico – valor total do contrato: 
valor mensal estimado com base nos funcionários 
ativos, R$ 125.000,00 – 01/05/2021 até 30/04/2023.

MAESTRO MISIUK PRODUÇÕES EIRELI – CNPJ 
17.798.464/0001-98 – Apresentações musicais 
das bandas Big Band M. Misiuk; DJ Luciano Hazuk 
e Bee Band M. Misiuk, para o evento denominado 
“Réveillon 2021/2022” – valor total do contrato: 
2 parcelas de R$ 61.312,50 – 03/12/2021 até 
01/01/2022.

SPECIAL FIRE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO 
DE EXTINTORES EIRELI – EPP – CNPJ 
18.967.553/0001-83 – Prestação de serviços de 
manutenção, troca, carga e recarga de equi-
pamentos de prevenção e combate a incêndio 
– valor total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 30.000,00 – 01/07/2021 até 30/06/2022.

SPIEL EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELI – CNPJ 
08.170.492/0001-75 – Contratação de empresa 
especializada para confecção de decoração natalina 
– valor total do contrato: 2 parcelas no valor de 
R$ 29.500,00 – 21/10/2021 até 11/01/2022.

TICKET SERVIÇOS S.A. – CNPJ 60.854.205/0001-66 – 
Aditivo nº 1 – Prestação de serviços de implantação e 
gerenciamento pela Ticket para o Ticket Restaurante 
Eletrônico – valor total do contrato: valor mensal 
estimado com base nos funcionários ativos, 
R$ 25.000,00 mensais – 09/12/2021 até 31/03/2022.

TH DECORAÇÃO E EVENTOS LTDA. – CNPJ 
41.647.341/0001-30 – Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de decoração 
para o evento denominado “Festa de Réveillon” 
– valor total do contrato: 2 parcelas no valor de 
R$ 22.500,00 – 02/12/2021 até 03/01/2022.

ECORENTAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS 
LTDA. – CNPJ 08.433.788/0001-31 – Contratação 
de empresa especializada para locação de 1 (um) 
máquina de ar-condicionado modelo Roof Top para 
o evento de Réveillon, realizado no Salão de Festas 
– valor total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 15.000,00 – 14/12/2021 até 01/01/2022.

VS-7 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO 
E ESTRUTURAS EIRELI – CNPJ 31.740.174/0001-14 
– Contratação de empresa especializada para 
locação, montagem e desmontagem da estrutura e 
equipamentos para atender o evento denominado 
“Festejos de Aniversário 122 anos”, realizado na 
Pista de Atletismo – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 13.000,00 – 01/10/2021 até 
24/10/2021.

YOGA VNC LTDA. – CNPJ 35.113.846/0001-12 – 
Ministração de aulas de Yoga para os associados 
do Clube – valor total do contrato: R$ 12.825,00 
mensais – 01/08/2021 até 01/07/2022.

W.F.A EVENTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. – CNPJ 
04.891.686/0001-09 – Contratação de empresa 
especializada para apresentação musical da banda 
Stevie Wonder Experience durante o evento denomi-
nado “Réveillon 2021/2022” – valor total do contrato: 
2 parcelas no valor de R$ 12.500,00 – 03/12/2021 até 
01/01/2022.

TOPOGRAFIA.COM EIRELI – CNPJ 
05.904.696/0001-02 – Contratação de serviço 
de topografia com mão de obra especializada, 
equipamento destinados à locação e acompanha-
mento de obra, para reforma no novo Prédio do Tênis 
– valor total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 12.000,00 – 27/10/2021 até 31/08/2022.

VIRA FESTA SHOWS E EVENTOS LTDA. – CNPJ 
08.411.726/0001-29 – Prestação de serviços artís-
ticos com personagens circenses que fizeram as 
intervenções com o público no dia da chegada do 
Papai Noel, durante o evento denominado “Dia Legal 
de Natal” – valor total do contrato: parcela única no 
valor de R$ 9.800,00 – 19/11/2021 até 18/12/2021.

KIYOSHI GERADORES SOLUÇÃO EM ENERGIA EIRELI 
– CNPJ 26.227.039/0001-30 – Locação especializada 
de geradores para atender o evento denominado 
“Festejo de Aniversário 122 Anos”, realizado na Pista 
de Atletismo – valor total do contrato: 2 parcelas de 
R$ 9.750,00 – 01/10/2021 até 25/10/2021.

KIYOSHI GERADORES SOLUÇÃO EM ENERGIA EIRELI 
– CNPJ 26.227.039/0001-30 – Locação especializada 
de geradores para atender o evento denominado 
“Réveillon 2021/2022”, realizado no Salão de Festas 
– valor total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 9.200,00 – 16/12/2021 até 03/01/2022.

ARTE RECRIAR EVENTOS LTDA. – CNPJ 
08.951.997/0001-77 – CNPJ 08.951.997/0001-77 – 
Prestação de serviços de recreação para o evento 
denominado “Réveillon de 2021/2022”, realizado no 
Salão de Festas – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 9.000,00 – 08/12/2021 até 
01/01/2022.

COLOR BARRAS PRODUTORA DE VÍDEO E 
ÁUDIO LTDA. – CNPJ 03.511.340/0001-75 – CNPJ 
03.511.340/0001-75 – Contratação de empresa 
especializada para locação de 2 (dois) painéis de 
led para atender ao evento denominado “Premiação 
do Futebol Menor” a ser realizado no Salão de Festa 
– valor total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 8.900,00 – 17/11/2021 até 13/12/2021.

LOC FESTA LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS 
PARA FESTA – EIRELI – CNPJ 00.939.610/0001-55 
– Locação de 800 (oitocentos) assentos brancos 
modelo Cadeira Tiffany Branca Resina para o evento 
denominado “Réveillon 2021/2022”, realizado no 
Salão de Festas – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 8.000,00 – 03/12/2021 até 
03/01/2022.

ADAUTO MARQUES MADURO – CPF 378.035.578-72 - 
Prestação de serviços para avaliação do andamento 
do Plano de Manutenção, Operação e Controle 
(PMOC) de sistemas de ar-condicionado, bem como 
desenvolvimento de relatório de inspeção dos equi-
pamentos do Parquinho, Brinquedoteca e Escolinha 
instalados no Clube – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 7.800,00 – 19/11/2021 até 
30/11/2021.

TH DECORAÇÃO E EVENTOS LTDA. – CNPJ 
41.647.341/0001-30 – Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de cenografia 
e decoração do palco para o evento denominado 
“Réveillon 2021/2022”, realizado no Salão de Festas 
– valor total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 7.752,00 – 15/12/2021 até 03/01/2022.

TALLENTO ENERGIA – ENGENHARIA LTDA. – CNPJ 
24.562.529/0001-67 – Contratação de empresa espe-
cializada para realização de estudo técnico, visando 
implementação de micro-cogeração de energia elé-
trica – valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 7.646,00 - 20/09/2021 até 15/12/2021.

CAMCORP COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA. – CNPJ 26.043.219/0001-61 - Contratação de 
empresa especializada para serviço de moni-
toramento de acesso durante os eventos em 
comemoração aos Festejos 2021 – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 6.900,00 – 
15/10/2021 até 23/10/2021.

LMN SPORTS EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS 
LTDA. – CNPJ 08.676.19/0001-26 – Prestação de 
serviços de arbitragem para 24 (vinte e quatro) jogos 
e inscrições de duas equipes na modalidade Voleibol 
Master, referente ao torneio denominado “Copa 
LMN” – valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 6.340,00 – 16/11/2021 até 30/11/2021.

POWER TECH REPARAÇÃO COMPANY FITNESS 
LTDA. – CNPJ 07.118.408/0001-01 – Aditivo nº 3 
– Manutenção preventiva e corretiva dos equipa-
mentos esportivos utilizados nas dependências do 
Fitness – valor total do contrato: 5 parcelas no valor 
de R$ 6.228,67 – 01/09/2021 até 31/12/2021.

G – PRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. – 
CNPJ 15.095.101/0001-60 – Contratação de empresa 
especializada para locação de 140 (cento e quarenta) 
grades de contenção com capa preta para atender 
o evento denominado “Bazar de Natal”, realizado 
no Restaurante Germânia – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 5.600,00 – 09/12/2021 
até 17/12/2021.

VINICIUS SAVIOLI – CNPJ 20.369.858/0001-35 – 
Contratação de empresa especializada em esportes 
inclusivos para fortalecer o evento denominado 
“II Festival Esportivo do PIP”, realizado na Pista de 
Atletismo – valor total do contrato: parcela única no 
valor de R$ 4.500,00 – 16/11/2021 até 04/12/2021.

EXITHUS EVENTOS LTDA. – CNPJ 02.744.085/0001-48 
– Prestação de serviços para decoração natalina do 
evento denominado “Dia Legal de Natal”, na Pista de 
Atletismo – valor total do contrato: parcela única no 
valor de R$ 4.000,00 – 14/12/2021 até 19/12/2021.

LEANDRO DI CICCO SANCHEZ 35226512864 – CNPJ 
29.293.386/0001-59 – Prestação de serviços de 
iluminação para o evento denominado “Espetáculo 
de Encerramento do Ballet Clássico”, a ser realizado 
no Teatro do Clube – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 3.000,00 – 29/11/2021 até 
11/12/2021.

HÉLIO M. GERBAS EVENTOS – CNPJ 
14.327.920/0001-23 – Prestação de serviços para 
apresentação de Papai Noel e Mamãe Noel, locação 
de 01 (um) trono para a chegada do Papai Noel na 
Pista de Atletismo e 3 (três) fotos para divulgação 
nas redes sociais e revista do Clube – Valor total 
do contrato: 2 parcelas no valor de R$ 3.000,00 – 
09/11/2021 até 18/12/2021.

PASSATEMPO EDUCATIVO – CNPJ 
07.734.376/0001-79 – Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviço de 4 (quatro) 
monitoras para executar atividades lúdicas recrea-
tivas durante o espetáculo denominado “Ballet 
Clássico” – valor total do contrato: parcela única no 
valor de R$ 2.980,00 – 12/11/2021 até 11/12/2021.

HELIMARTE TÁXI AÉREO LTDA. – CNPJ 
03.330.048/0001-56 – Prestação de serviço de 
transporte aéreo para transportar, de helicóptero, 
ator vestido de Papai Noel do Campo de Marte até 
as dependências do Clube – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 2.900,00 – 30/09/2021 
até 18/12/2021.

AMG SERVIÇOS, CURSOS E COMERCIO LTDA. – CNPJ 
17.774.322/0001-90 – Contratação de empresa 
especializada para realização de serviços de teste 
de estanqueidade em 18 ramais secundários dos 
medidores de gás instalados no Clube – valor total 
do contrato: parcela única no valor de R$ 2.800,00 – 
08/09/2021 até 30/09/2021.

FOMAGE COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 
– ME – CNPJ 63.089.163/0001-02 – Contratação de 
empresa especializada para manutenção no fogão 
industrial instalado na Cozinha do CCR – valor total 
do contrato: parcela única no valor de R$ 2.760,00 – 
18/10/2021 até 25/10/2021.

F/X STUDIOS LTDA. – CNPJ 03.531.044/0001-36 
– Contratação de empresa especializada para 
mixagem, edição, gravação e tratamento da trilha 
sonora para o espetáculo de Ballet Clássico deno-
minado “Mágico de Oz” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 2.520,00 – 12/11/2021 
até 24/11/2021.

EVERTON BONFIM DANTAS 22515252893 – CNPJ 
28.202.948/0001-49 – Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de 
arbitragem para o evento denominado “Corrida de 
Revezamento”, a ser realizado na Pista de Atletismo 
– valor total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 2.200,00 – 24/11/2021 até 11/01/2022.

LUIZ AUGUSTO SANTOS DE SOUZA 15196201874 
– CNPJ 26.633.200/0001-75 – Ministração de curso 
de smartphone, realizado entre os dias 23, 27 e 30 
de novembro e 04, 07 e 11 de dezembro – valor total 
do contrato: parcela única no valor de R$ 1.800,00 – 
16/11/2021 até 11/12/2021.

CIRCUITO LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES 
LTDA. – CNPJ 12.606.319/0001-44 – Contratação de 
empresa especializada em locação de gerador para 
utilização durante o jogo de Voleibol pela Superliga 
Feminina 2021/2022 – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 1.700,00 – 19/11/2021 
até 23/11/2021.

CELSO CESAR MOTTA CENOGRAFIA – CNPJ 
25.263.512/0001-71 – Contratação de empresa 
especializada para confecção de 1 (um) cenário para 
o espetáculo de encerramento de Ballet Clássico, 
denominado “Em Busca de Oz”, realizado no 
Auditório do CCR – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 1.560,00 – 26/11/2021 até 
11/12/2021.

MARIUS ROMBOUT FERREIRA VAN RIEMSDIJK – CPF 
259.736.958-75 – Aditivo nº 4 – Ministração de aulas 
de Xadrez aos associados – valor total do contrato: 
R$ 1.545,00 mensais – 31/06/2021 até 31/12/2021.

FELIPE HERMAN FERREIRA VAN RIEMSDIJK – CPF 
355.643.378-83 – Aditivo nº 4 – Ministração de aulas 
de Xadrez aos associados – valor total do contrato: 
R$ 1.545,00 mensais – 01/08/2021 até 31/12/2021.

CLAUDIA MARIA SOARES BOTELHO DA CUNHA 
05089137803 – CNPJ 36.318.782/0001-59 – 
Contratação de profissional especializado para 
realização do espetáculo teatral denominado “O 
Natal de todos nós” – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 1.500,00 – 12/11/2021 até 
25/11/2021.

CARLOS ROBERTO MIRA SANTOS 28007661824 – 
CNPJ 13.583.246/0001-85 – Contratação de empresa 
especializada para direção, criação, texto e ensaios 
para auto de Natal denominado “Marias” – valor total 
do contrato: parcela única no valor de R$ 1.500,00 – 
04/11/2021 até 05/12/2021.

KLEBER ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 
17832472820 – CNPJ 20.038.811/0001-99 – 
Ministração de aulas de Voleibol Master aos 
associados inscritos na modalidade – valor total 
do contrato: R$ 1.339,00 mensais - 13/09/2021 até 
30/10/2021

TRIPLO M ESPORTES SOCIEDADE LIMITADA – CNPJ 
08.936.859/0001-19 – Prestação de serviços de 
acompanhamento técnico para as equipes de Vôlei 
Master que irão participar do evento denominado 
“Torneio da Amizade” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 1.250,00 – 11/11/2021 
até 15/11/2021.

ADILSON CARLOS MANTELATO – CPF 
105.230.688-83 – Prestação de serviços de acompa-
nhamento técnico, para as equipes de Vôlei Master 
participantes do evento denominado “Torneio da 
Amizade” – valor total do contrato: parcela única no 
valor de R$ 1.250,00 – 11/11/2021 até 15/11/2021.

HARMONIA EVENTOS MUSICAIS LTDA. – CNPJ 
61.866.059/0001-51 – Contratação de empresa 
especializada para apresentação da pianista Betth 
Ripolli, todas as quartas-feiras entre os dias 04 de 
novembro e 11 de novembro – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 1.200,00 – 11/11/2021 
até 1/12/2021.

AOX DO BRASIL CONTAINERS LTDA. – CNPJ 
04.855.619/0001-39 – Locação de 1 (um) contêiner 
modelo AOX EPS Lanchonete, para utilização 
provisória devido à obra do Tênis – valor total do 
contrato: 12 parcelas de R$ 1.010,00 – 12/08/2021 
até 23/08/2022.

FABIO PEREIRA DA SILVA – COMERCIAL – CNPJ 
04.547.627/0001-18 – Contratação de empresa espe-
cializada para locação de 15 (quinze) ventiladores 
de pedestal para atender o evento de premiação do 
Futebol Menor, no Salão de Festas – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 1.000,00 – 
30/11/2021 até 14/12/2021.

MURILO TOUR TRANSPORTES TERRESTRES E 
LOCAÇÕES LTDA. – CNPJ 10.552.124/0001-33 – 
Aditivo nº 1 – Prestação de serviços de transporte de 
pessoas em viagem estadual de até 300 km, inter-
municipal e grande São Paulo, por meio de vans com 
capacidade para 16 (dezesseis) lugares, pelo período 
mínimo de 07 (sete) horas diárias com 100 km de 
rodagem livres e disponibilidade para atendimento 
24 horas – valor total do contrato: o pagamento 
conforme serviço solicitado se dará da seguinte 
forma: vans: (i) R$ 430,00 por 07 horas de serviços, 
incluindo 100 km rodados; (ii) R$ 620,00 por 10 
horas de serviços, incluindo 100 km rodados; (iii) 
R$ 45,00 por cada hora excedente de serviços; (iv) 
R$ 2,00 por km excedente. Transfers Aeroporto van 
/ Esporte Clube Pinheiros (ida ou volta): (i) Aeroporto 
de Guarulhos / Pinheiros, R$ 420,00; (ii) Aeroporto 
de Congonhas / Pinheiros, R$ 330,00; (iii) Aeroporto 
Viracopos / Pinheiros, R$ 650,00 – 30/06/2021 até 
30/06/2022.

RAFAEL LEANDRO DE FREITAS SANTOS – CNPJ 
10.719.263/0001-09 – Prestação de serviços fotográ-
ficos para eventos de pequeno porte com duração 
máxima de 3 (três) horas com tiragem mínima de 30 
(trinta) fotos; eventos de médio porte com duração 
de 3 (três) horas e 1 minuto a 6 (seis) horas com 
tiragem mínima de 60 (sessenta) fotos e evento de 
grande porte com duração superior a 6 (seis) horas 
e 1 minuto tiragem mínima de 100 (cem) fotos – valor 
total do contrato: o pagamento conforme serviço 
solicitado se dará da seguinte forma: (i) eventos de 
pequeno porte, R$ 330,00; (ii) eventos de médio 
porte, R$ 495,00 e; (iii) eventos de grande porte, 
R$ 627,00 – 01/10/2021 até 01/10/2022.

INSTITUTO DO ATLETA ESPORTE E SAÚDE SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA. – CNPJ 17.791.624/0001-77 – Aditivo 
nº 2 – Prestação de serviços de medicina esportiva 
através de profissionais credenciados e habilitados, 
para o atendimento dos atletas de alto rendimento 
– valor total do contrato: pagamento pontual por pro-
cedimento realizado definidos da seguinte forma: (i) 
Consulta médica: R$ 250,00; (ii) Cirurgia em hospital 
indicado pelo Clube, com valor do profissional de 
anestesia incluso: a. Cirurgia de porte 1: R$ 4.000,00; 
b. Cirurgia de porte 2: R$ 6.000,00; c. Cirurgia de 
porte 3: R$ 8.000,00. (iii) Infiltração com corticoide: 
R$ 150,00; (iv) Infiltração com ácido hialurônico: 
R$ 1.000,00; e (v). PRP - Plasma rico em plaquetas: 
R$ 1.500,00 – 30/06/2021 até 31/07/2022.

M2U MOBILE TO YOU TECNOLOGIA EM 
INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ 06.038.603/0001-69 
– Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de envio de mensagens referente a 
avisos ou cobranças para os aparelhos celulares ou 
telefone fixos dos associados do Clube – valor total 
do contrato: pagamento será realizado da seguinte 
forma: R$ 250,00 mensais e; (i) pelo serviço de envio 
de mensagens SMS, R$ 0,055; (ii) pelo serviço de 
envio de tarifa de e-mail R$ 0,0055 – 01/07/2021 até 
30/04/2022.

MALRIZA FREIRE SERVIÇOS DE REMOÇÕES – EPP – 
CNPJ 09.298.690/0001-81 – Aditivo nº 2 – Prestação 
de serviços médicos com fornecimento de profissio-
nais especializado para suprir as necessidades em 
plantões na área medica, para cobertura de férias, 
domingos, feriados, afastamentos e eventos sociais 
e esportivos realizados no Clube – valor total do 
contrato: o pagamento conforme serviço solicitado 
se dará da seguinte forma: (i) locação de ambu-
lância UTI “Tipo D” com equipe médica (médico, 
enfermeiro e motorista socorrista), R$ 237,38; (ii) 
locação de ambulância UTI “Tipo D” com equipe 
médica (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem 
e motorista socorrista), R$ 262,38; (iii) locação de 
ambulância UTI “Tipo D” com motorista socorrista, 
sem equipe médica, R$ 64,80 por hora; (iv) locação 
de ambulância de suporte básico simples com moto-
rista socorrista sem equipe médica, R$ 46,80 por 
hora; (v) motorista, R$ 25,00 por hora; (vi) médico, 
R$ 166,00 por hora; (vii) enfermeiro, R$ 39,00 por 
hora; (viii) técnico em enfermagem, R$ 25,00 por 
hora; (ix) preparador f ísico, R$ 40,00 por hora – 
30/10/2021 até 30/11/2021.
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