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O maior clube poliesportivo 
da América Latina

Afinal, é sempre muito bom fazer novas amizades 
e conquistar novos amigos.

Por falar em melhorias e novos espaços, enfren-
tamos uma situação que nos deixou bastante tristes, 
pois misturou divergência política com o bem-estar 
dos associados.

Não é o perfil desta Diretoria que decisões 
e embates políticos interfiram no desejo dos asso-
ciados, que é o de ter à sua disposição um Clube 
sempre e cada vez mais preparado para atender 
suas demandas.

Divergências políticas existem e sempre vão 
existir. É salutar, inclusive, mas desde que exista 
respeito e que não afetem o bom andamento de uma 
gestão. Interesses e motivações pessoais exigem 
sempre uma reflexão das suas consequências.

O resultado desses interesses não pode pri-
vilegiar alguns poucos em detrimento da maio-
ria. O Clube perde e os pinheirenses também.

Grande abraço a todos.

O Esporte Clube Pinheiros, por tradição e compe-
tência, é o maior clube poliesportivo da América 
Latina. Nossos associados têm à sua disposição 
uma variedade enorme de atividades f ísicas. Es-
porte é o que não falta.

Quem gosta de esportes e pratica alguma mo-
dalidade sabe como é gostoso e saudável trocar 
ideias com os amigos depois de terminado o exercí-
cio. Claro que nessa troca de ideias nunca faltam as 
brincadeiras, principalmente entre os praticantes 
de esportes coletivos.

As risadas de um grupo de amigos, é sempre 
muito contagiante.

Constantemente, o Clube investe na ampliação 
e na melhoria dos espaços esportivos, procurando 
sempre oferecer o que há de mais moderno aos as-
sociados. Mas investe também em espaços de con-
vivência, para que a confraternização após a prática 
do esporte, ou mesmo entre uma atividade e outra, 
possa se dar com todo o conforto.

Acreditamos que a amizade e a convivên-
cia social são partes importantes na nossa vida 
dentro e fora do ECP e procuramos incentivar que 
essas relações se estreitem cada vez mais neste 
espaço maravilhoso.
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PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Das relevantes atribuições  
das Conselheiras e Conselheiros

Dentre as relevantes atribuições conferidas às Se-
nhoras Conselheiras e aos Senhores Conselheiros 
prepondera, fundamentalmente, a de propor ações 
as quais, após ampla discussão, são levadas à deli-
beração, tendo como norte único o interesse geral, 
ou seja, o bem-estar das Associadas e Associados 
do Esporte Clube Pinheiros.

Para tanto, fundamental que nos debates pro-
positivos prevaleçam os sentimentos de respeito 
a eventuais opiniões discordantes, essenciais à 
preservação do diálogo, pois que necessárias  
à construção de uma sociedade que se pretende 
plural e fraterna.

Nessa linha, impõe-se rejeitar qualquer tentativa, 
diante de eventual opinião dissonante, de se buscar 
eliminá-la mediante a desconsideração de quem, 
no exercício de princípio constitucional, manifes-
tou, de modo livre, seu pensamento a respeito de 
determinado tema.

Somente poderemos manter e restabelecer as 
relações de amizade, essências à vida social, so-
bretudo no convívio em nosso Grandioso Clube, 
abandonando qualquer resquício de ressentimento, 
a nos permitir percorrer suas floridas e belas alame-
das, com alegria e felicidade, como integrantes de 
uma só família, atados pelos mesmos ideais.

Como em primorosa lição se ensinou, “o pressuposto 
da convivência democrática é a aceitação de que todos são 
iguais ou de mesmo valor na coletividade política.”

José Manssur

Na busca constante deste relevante objetivo, 
o Conselho Deliberativo, que em nossa Ordem 
Institucional Interna é o Poder que representa, 
com independência e autonomia, os lídimos an-
seios do prestigiosos Corpo Associativo, tem plena 
consciência de sua enorme responsabilidade, por-
quanto dele depende a estabilidade institucional 
do Esporte Clube Pinheiros e a segurança das re-
lações jurídicas.

Exercendo esta sua indeclinável vocação, o Con-
selho Deliberativo, saibam todas e todos que me 
distinguem com a leitura destas despretensiosas 
palavras, estará sempre acima de quaisquer outros 
interesses, que não sejam aqueles intangíveis e im-
postergáveis e que dizem respeito aos direitos 
e interesses das associadas e associados desta 
Entidade, digo e repito, extensão de nossos lares, 
templo de civismo, orgulho olímpico da Nação.

Como disséramos em momento anterior, o Con-
selho Deliberativo é de todos e tê-lo uno e unido 
é o meio eficaz de preservação de suas relevantes 
atribuições, sempre observadas ao longo de mais 
de setenta e cinco anos de respeitável existência, 
período no qual se distinguiu como paladino dos 
legítimos interesses das associadas e associados, 
por isso que destinatários finais de sua atuação 
e tal desiderato somente tem sido possível, mercê 
do desempenho de todas e todos que, com dedica-
ção incomum honram-no em integrá-lo. 
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Confira a participação dos 
pinheirenses do Tênis, Squash 
e Esgrima em diversos campeonatos.

A fase classificatória da Superliga 
feminina de Vôlei está acabando; 
veja os últimos jogos do ECP dessa 
etapa e prepare sua torcida.

O Programa Esporte e Saúde oferece 
atividade f ísica com especialista para 
ajudar na recuperação da pós-Covid.

Jogos de memória, caminhadas 
e dança sênior são algumas 
das atividades preparadas 
para os veteranos.

Com apresentações aos sábados, 
a programação do Piano’s Bar receberá 
diversos artistas e estilos musicais.

O autor Fernando Oria Carneiro será 
entrevistado por Gerald Mishari 
no Clube de Leitura de março.

61
Com menos de 10 jogos para terminar 

a primeira etapa do NBB, a equipe segue 
na luta para voltar à elite da modalidade. 

443736

352818

Em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher, o ECP preparou um mês inteiro 
de eventos dedicados às associadas.

Uma programação especial com 
muita brincadeira e história 
vai tomar conta dos finais de 
semana no Parquinho Infantil.

A oficina lúdica vai ensinar a criançada 
a construir brinquedos com diversos 
tipos de materiais reaproveitáveis 
no Salão de Festas Infantil.

A magia do circo vai encantar 
os pequenos associados com 
o espetáculo promovido pelo 
grupo Caravana Tapioca.

Para homenagear grandes 
personalidades femininas, 
separamos filmes e séries com 
biografias inspiradoras.

Veja como aliar ainda mais 
atividade f ísica e bem-estar 
nas modalidades praticadas no 
Complexo de Areias do Clube.

Conheça o funcionamento  
do Conselho Deliberativo e saiba quais são suas 
principais funções, descritas no Estatuto Social.

10
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Veja como funciona o Conselho 
Deliberativo e quais são suas 
principais funções, descritas 
no Estatuto Social

9 10
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ECP conta com um sistema eficiente de adminis-
tração: a Diretoria representa o poder executivo, 
enquanto o Conselho é o órgão legislativo, de 
natureza deliberativa, nos termos do inciso I, 

do artigo 20 do Estatuto Social, que cria ou altera normas 
estatutárias, regulamentar e regimentais, aprova ou 
veta projetos e, na específica hipótese prevista no artigo 
18,§3º do Estatuto Social, manifesta-se, em deliberação 
final, sobre decisão de exclusão de associado, além de 
ser o porta-voz de quase 38.600 mil pinheirenses que 
compõem o corpo associativo. 

fotos: DIVULGAÇÃo

À esq.: O presidente do Conselho Deliberativo, José Manssur, 
na inauguração da nova sala no CA. Acima: Ivan Castaldi Filho, 
presidente da Diretoria, também prestigiou o evento

O Conselho e a Diretoria contam com dirigentes eleitos 
de forma democrática, que têm o compromisso de atuar 
sempre de acordo com os interesses do Clube, presentes 
os princípios dispostos no artigo 4º,§2º do Estatuto Social.

Recentemente, os Conselhos Deliberativo e Fiscal, além 
das Comissões Permanentes, ganharam uma nova sala, 
no prédio do Centro Administrativo (CA), em uma área de 
325,95 m², mais moderna e adequada. Mas como funcionam 
as “engrenagens” do Conselho Deliberativo? Como são 
tomadas as decisões que regem o ECP? 

11 12

Uma das principais funções dos conselheiros 
é eleger os presidentes e vices da Diretoria 
e do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal 
e Comissão de Sindicância e os presidentes 
das demais Comissões Permanentes, além 
dos integrantes da Comissão Permanente de 
Processamento e Julgamento. Atualmente, 
o Colegiado conta com o total de 216 inte-
grantes votantes, divididos em três grupos: 15 
são efetivos (ex-presidentes da Diretoria e do 
Conselho Deliberativo), 24 são veteranos (A) e 177 
são associados há mais de 10 anos (B). 

Os conselheiros têm mandatos de seis anos, e 
a cada dois, nos anos pares, 1/3 dos conselheiros 
dos grupos A e B é renovado por meio de eleição, 
cujo colégio eleitoral, composto por associados 
com direito a voto, nos termos do Estatuto Social, 
se reúne, para tal fim, em Assembleia Geral. Após 
a posse, os integrantes escolhem o presidente e 
o vice-presidente do Conselho Deliberativo, os 
membros da Comissão de Sindicância e os presi-
dentes das outras sete Comissões Permanentes, 
grande base de assessoria e consultoria tanto 
para o Conselho quanto para a Diretoria, em 
assuntos específicos: Financeira, Jurídica, de 
Obras, Saúde e Higiene, Esportes, Veteranos e 
Jovens, além de todos os integrantes da Comissão 
Permanente de Processamento e Julgamento. 

1
Eleição

As responsabilidades do órgão legislativo 
pinheirense estão descritas no Estatuto Social, 
e listamos seis funções para os pinheirenses 
saberem mais sobre a área e ficarem por dentro 
das atribuições do órgão deliberativo do Clube.

O
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O Clube constitui-se de associados distribuídos 
nas seguintes categorias: I - Beneméritos; II 

- Honorários; III - Remidos; IV - Contribuintes; V - 
Veteranos; VI - Atletas Beneméritos; VII - Atletas 
Beneméritos Contribuintes. É também atribuição 
do Conselho Deliberativo conceder títulos 
de associados beneméritos (associados que 
tenham prestado serviços relevantes ao Clube), 
honorários (não associados que recebem esse 
título por serviços de excepcional relevância 
prestados ao Clube ou ao esporte brasileiro) 
e atletas beneméritos (atletas, associados ou 
não, que há oito anos ininterruptos, no mínimo, 
tenham permanecido inscritos no Departamento 
Esportivo, com exemplar comportamento e parti-
cipando de competições oficiais em modalidades 
esportivas competitivas olímpicas, defendendo 
o Clube ou a Seleção Brasileira, e nesse período 
obtido um dos seguintes feitos esportivos: 
medalha em Jogos Olímpicos, organizados pelo 
Comitê Olímpico Internacional [COI]; medalha 
em Campeonato Mundial, na categoria de 
adultos, organizado pela respectiva Federação 
Internacional da modalidade, reconhecida pelo 
Comitê Olímpico Internacional [COI], em modali-
dades e/ou provas incluídas na última edição dos 

Jogos Olímpicos, respeitadas as especificações 
das instalações desportivas; medalha em duas 
edições dos Jogos Pan-Americanos, organizados 
pela Organização Desportiva Pan-Americana 
[ODEPA] ou sua sucessora; recorde mundial 
na categoria de adultos, desde que obtido em 
condições idênticas às das provas da última 
edição dos Jogos Olímpicos e homologado pela 
Federação Internacional da modalidade, reco-
nhecida pelo Comitê Olímpico Internacional 
[COI]; sendo que o atleta que, comprovadamente, 
for punido por doping, perderá o título de Atleta 
Benemérito, após o trânsito em julgado da 
referida decisão, e o ingresso de atletas – asso-
ciados ou não – como Contribuintes, na classe 
Individual, sem necessidade de aquisição de 
título, aquele que atuando no Departamento 
Esportivo há oito anos ininterruptos, com 
exemplar comportamento e participando de 
competições oficiais em modalidades esportivas 
competitivas, defendendo o Clube, conquistando 
medalha de ouro em campeonatos brasileiros, na 
categoria de adultos; ou acidentado em atividade 
esportiva na defesa do Clube ou de entidades 
oficiais, devidamente convocado,tenha ficado 
impossibilitado de competir).

Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social, do 
Regulamento Geral e dos Regimentos Internos 
é outra tarefa do Conselho Deliberativo. Um 
exemplo dessa função aconteceu no fim de 
2021, quando o Conselho, consciente de seu 
papel legislador, organizou uma votação com 
a participação dos associados com direito a 
voto (Assembleia Geral), para referendar adap-
tações do Estatuto Social às disposições da Lei 
Municipal 17.557 de 26/5/2021, que estabelece 
novas regras para que o Clube possa usufruir da 
isenção do IPTU. 

2  
Estatuto Social

3 
Títulos Honoríficos
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Os conselheiros são convocados mensalmente 
para as reuniões previamente programadas, 
duas delas de natureza ordinária, e as demais 
extraordinárias, que cumprem um roteiro prede-
finido. As convocações são feitas com 10 dias de 
antecedência, quando também são enviados os 
principais processos a serem debatidos. O que 
é decidido é consolidado por escrito em uma 
resolução do Conselho.

Na abertura dos trabalhos, é feito o 
Expediente, momento dos comunicados da Mesa 
do Conselho, das Comissões Permanentes, posse 
de conselheiros, além de propostas de caráter 
cívico, como votos de louvor e de pesar. Em 
seguida, acontece a Ordem do Dia, que se inicia 
com a apreciação e aprovação da Ata da reu-
nião anterior.

A etapa seguinte é a da discussão e votação 
dos processos que dependam de deliberação 
específica do Conselho, prosseguindo com a 
Voz do Conselheiro, quando quatro conselheiros 
apresentam reivindicações e anseios dos asso-
ciados. As solicitações ou questões trazidas têm 
um prazo de 30 dias para serem respondidas pela 
Diretoria ou pela Mesa do Conselho.

A reunião termina com o item Várias, mais um 
espaço para manifestação dos conselheiros.

7 
Deliberações  
do Conselho  
Deliberativo

Submeter à Assembleia Geral proposta de des-
tituição dos administradores (o presidente e 
o vice-presidente da Diretoria) que atentarem 
contra o Estatuto Social, o Regulamento 
Geral e os Regimentos é outra atribuição do 
Conselho Deliberativo.

6  
Outra atribuição 
do Conselho 
Deliberativo

As contribuições sociais, taxas e outras questões 
financeiras previstas no Estatuto Social são 
fixadas pelo Conselho Deliberativo.

Outra atribuição do Conselho é a de deliberar 
sobre a proposta orçamentária do exercício 
seguinte, sobre o relatório anual, balanço e 
demonstração de contas de receita e despesa do 
exercício findo, enviados pela Diretoria. A função 
do Conselho é fiscalizar a administração feita 
pelo poder executivo com relação a obras, 
orçamento e planejamento de ações.

4 
Contribuições

5 
Finanças
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O
SUCESSO

Descubra por que o Beach 
Tennis, o Futevôlei e o Vôlei 
de Praia viraram esportes 
queridinhos dos pinheirenses

AREIAS
DAS 
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Para atender a esse número crescente de asso-
ciados que frequentam a “praia pinheirense”, 
o Clube vem aprimorando a infraestru-
tura do espaço, para torná-lo ainda melhor 
e mais adequado.

Em 2020, foi realizado um estudo para revita-
lização do Complexo de Areia, e, com ampliação 
de 116,56 m² e novo layout, foi possível passar de 
seis para sete quadras. Uma nova iluminação e 
a criação de um segundo pergolado (um fica no 
acesso do Beach Tennis, de 68 m², e outro nas 
quadras de Futevôlei, de 42,7 m²) também fizeram 
parte das melhorias. Recentemente, 20 novas 
cadeiras foram compradas.

Para atender aos pinheirenses que uti-
lizam as areias e também as Quadras Externas, 
foram construídos, em 2021, novos sanitários 

feminino, masculino e acessível unissex, além 
de um espaço de zeladoria esportiva, para 
facilitar o controle dos itens utilizados nas 
modalidades. O projeto seguiu a mesma lin-
guagem arquitetônica do espaço gastronômico 
Alameda, integrando-se ao estilo das constru-
ções pinheirenses.

Além disso, outras ações foram realizadas para 
atender a demanda crescente pelos esportes 
de areia: foram criadas novas turmas e o sistema 
de fila de espera. A fila do Beach Tennis é diferente: 
para que nenhum associado fique aguardando 
apenas em um horário, foram criadas filas de cate-
gorias (A, B, C e D), e, quando surgem vagas em 
turmas correspondentes a determinada categoria, 
o Clube entra em contato com os associados 
e associadas para oferecer o horário disponível.

Infraestrutura 
de primeira

SETE 
QUADRAS

NOVO 
PERGOLADO

Com a pandemia da Covid-19, 
a procura por esportes ao ar livre 
aumentou, já que passou a ser mais 
seguro para a saúde fazer atividade 
f ísica em locais abertos. Com 1.950,56 
m², sete quadras e 1.174,4 toneladas de 
areia, o Complexo de Areia do Clube se 
tornou um dos espaços mais frequen-
tados nos últimos meses.

Sem precisar descer a serra, 
o associado encontra uma paisagem 

semelhante à da praia e ainda pode 
praticar Beach Tennis, Futevôlei e 
Vôlei de Praia.  Esse cenário “lito-
râneo” está garantindo o aumento do 
número de inscritos nessas modali-
dades. Atualmente, há 364 alunos de 
Beach Tennis, 107 de Futevôlei e 194 de 
Vôlei de Areia, totalizando 665 pinhei-
renses praticando as três modalidades 
de areia.
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Brilho 
das areias
Quem quiser pode praticar as 
modalidades até mesmo à noite, 
já que o Complexo de Areia conta 
com uma iluminação potente. Em 
2020, as lâmpadas convencionais 
(87 projetores de vapor metálico 
de 400 W, que tinham aproxima-
damente três anos de uso) foram 
trocadas por 61 projetores de LED 
de 200 W, com temperatura de cor 
de 4.000K. As novas lâmpadas são 
mais econômicas e têm maior efi-
ciência energética, além de exigirem 
menos manutenções periódicas. 
Houve aumento da intensidade 
luminosa média de 500 para 650 lux, 
e, além disso, foi instalado um poste 
metálico, em substituição ao de 
cimento/alvenaria.
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Outro motivo que fez os esportes de areia con-
quistarem mais adeptos foram os benefícios 
que o Beach Tennis, o Futevôlei e o Vôlei de 
Praia trazem aos praticantes. As modalidades 
são recomendadas tanto para queimar calorias 
quanto para melhorar o condicionamento 
f ísico, combater o estresse e promover o bem- 
-estar. A superfície na qual essas modalidades 
são praticadas conta com algumas particulari-
dades, responsáveis por vantagens específicas.

Como a areia é um terreno irregular e instável, 
a força necessária para pegar impulso precisa 
ser maior, contribuindo para o fortalecimento 
dos músculos e prevenindo problemas nas arti-
culações e nos ossos. Por ser mais dif ícil se 
deslocar nesse material, o gasto calórico tende 
a ser maior, contribuindo para a perda de peso. 
Além disso tudo, a exposição ao sol estimula a 
produção de vitamina D, que contribui para o 

Faz 
bem

aumento da imunidade e para a melhor absorção 
de cálcio.

Atividades ao ar livre, de modo geral, 
aumentam a disposição dos praticantes, comba-
tendo o estresse e a ansiedade, além de melhorar 
o humor e a autoestima. Ao sair de casa e ver 
paisagens verdes e, no caso dos esportes de 
areia, um cenário que remete à praia, as pessoas 
se sentem revitalizadas. Outra vantagem é que 
já foi comprovado por pesquisas que esportes 
outdoors melhoram a capacidade de atenção 
e concentração.

É preciso, porém, ter alguns cuidados ao pra-
ticar as modalidades no Complexo de Areia: 
passar protetor solar, utilizar óculos escuros e 
se reidratar sempre que possível. Aí é só colocar 
o pé na areia e curtir a paisagem praieira do ECP, 
em meio à selva de pedras paulistana, e se sentir 
perto das ondas do mar.

fotos: DIVULGAÇÃo



especial25 26

“Há seis anos, a convite do nosso querido 
e saudoso Walter Silva (ex-conselheiro e ex-di-
retor executivo de Serviços Gerais) recebi 
o desafio de responder pelos jardins do ECP. 
Mais do que um desafio, foi um prazer. Como pai-
sagista, me vi em um grande parque de diversão. 
Passados esses anos, tenho o reconhecimento 
dos associados de que os jardins pinheirenses 
ganharam beleza e maturidade.

Dentre alguns trabalhos realizados, posso 
destacar a recuperação do Jardim do Lago (1), 
que ganhou acesso em toda a sua obra, com 
áreas de estar e convivência, iluminação e valori-
zação paisagística.

O jardim do Espaço Gastronômico e de 
Convivência Alameda (2) foi um grande desafio 
por ser uma área de interesse cultural, pois ali 
criamos, junto com a lanchonete, uma praça de 
eventos que trouxe uma grande revitalização à 
antiga Cabana do Pai Tomás.

Importante obra paisagística foi o Boulevard 
da Sede Social (3). A área de serviço foi transfor-
mada em uma grande praça de convivência, com 
o apoio do Tucumã Bar Snooker, e agora com 
o Café Dulca, que são espaços extremamente 

p o r  m a r c e l o  f a i s a l

Marcelo Faisal é arquiteto, agrônomo 
e paisagista. Alia em seus projetos valor 
estético, descontração e a experiência 
acumulada em mais de 20 anos de profissão.

Beleza e maturidade 
no paisagismo pinheirense

confortáveis entre árvores centenárias em um 
calçadão que permite um belíssimo passeio.

O jardim do Tucumã Bar Snooker (4) se 
transformou em uma das áreas de convivência 
externa mais importantes, nobres e agradá-
veis. Na entrada principal do Clube, tem-se 
o prazer de ver e ser visto, entre mesas e ombre-
lones, com um paisagismo que isola e protege.

Além das áreas citadas, fica claro, por entre 
percursos variados e surpreendentes, que nem 
mesmo eu conhecia, o cuidado com todos os jar-
dins, tanto de sol como de sombra, assim como 
os jardins de vegetação e os floridos, tão dese-
jados pelos pinheirenses.

Restauramos também o Relógio das Flores 
(5) e criamos áreas de convivência com bancos 
e poltronas em diversos pontos estratégicos,  
permitindo um passeio agradável e confortável.

Por fim, estou certo de que, passando a pan-
demia, na próxima primavera, estaremos juntos 
no nosso prazeroso e já consagrado Garden Tour, 
passeio realizado com os amantes da paisagem, 
por entre os jardins, conhecendo, entendendo 
e aperfeiçoando com os pinheirenses o nosso 
grande patrimônio verde."

1 4

3 2

5
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Para celebrar o dia 8 de março, listamos  
10 produções que contam a vida de mulheres 
importantes na história mundial e, de quebra, 
têm a atuação de atrizes renomadas como Audrey 
Tautou, Daniela Elizabeth Ramírez e Glória Pires.

Ver trailer ↗
A poeta sul-africana Ingrid Jonker tem sua 
história contada no filme Borboletas negras 
(Oest, 2011). Na trama, a escritora luta 
contra a desigualdade racial em pleno 
Apartheid, indo contra seu próprio pai, um 
dos responsáveis pela censura do que era 
publicado na época. O reconhecimento 
póstumo vem quando Nelson Mandela 
lê seu poema “A criança que foi assassi-
nada pelos soldados de Nyanga” em seu 
primeiro discurso para o parlamento da 
África do Sul, em 1994.

A atriz e cantora holandesa Carice van 
Houten é que dá vida a Ingrid Jonker no 
filme. É conhecida por sua atuação no 
filme estadunidense Operação Valquíria 
(Singer, 2008).

INGRID JONKER

E CARICE VAN HOUTEN

Ver trailer ↗
Grandes olhos (Burton, 2015) conta 
a história real da pintora Margaret 
Keane, artista norte-americana que 
fez sucesso nos anos 1950 com seus 
retratos de crianças com olhos grandes 
e assustadores. A trama mostra a luta 
judicial que a artista teve de travar 
com o marido, o também pintor Walter 
Keane, que afirmava ser o autor de suas 
obras. O diretor da produção, Tim Burton, 
é colecionador dos quadros de Keane e 
decidiu contar essa história nesse filme.

Amy Adams é uma atriz e cantora esta-
dunidense que já atuou em filmes como Ela 
(Jonze, 2013) e A chegada (Villeneuve, 2016).

MARGARET 
KEANE

E AMY ADAMS

No mês em que se comemora 
o Dia Internacional da 
Mulher, conheça filmes 
e séries que retratam 
personalidades inspiradoras

https://www.youtube.com/watch?v=YNNtywJEmyE
https://www.youtube.com/watch?v=XYspgszjsZg
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FRIDA 
KAHLO

E SALMA HAYEK

ISABEL ALLENDE

E DANIELA ELIZABETH RAMÍREZ

MA 
RAINEY

E VIOLA DAVIS

Ver trailer ↗
A vida e a história de Madam C.J. Walker 
(Barrois, 2020) retrata, em quatro 
episódios, a trajetória de Sarah Breedlove, 
primeira mulher negra a se tornar 
milionária nos EUA, nos anos 1900. A pro-
tagonista conquista seu império ao 
criar uma empresa de produtos cos-
méticos e capilares para mulheres 
negras. A produção aborda questões 
raciais e de gênero, além do empodera-
mento e da superação, já que Sarah sai 
de uma vida pobre, em que sofria abuso 
por parte do marido, e consegue se tornar 
independente e bem-sucedida.

Octavia Spencer dá vida a Madame 
C. J. Walker, mostrando todo o seu 
talento. A atriz estadunidense ficou 
conhecida por seu papel como Minny 
Jackson no filme Histórias cruzadas (Taylor, 
2012), que lhe rendeu o Oscar de Melhor 
Atriz Coadjuvante.
DIsPonívEl na nETflIx

C.J. 
WALKER 

E OCTAVIA SPENCER

Ver trailer ↗
Quem se interessa por artes plásticas vai 
gostar desse filme sobre a icônica pintora 
mexicana Frida Kahlo. Frida (Taymor, 
2003) conta a história da artista da ado-
lescência até a morte, passando por 
momentos decisivos, como o acidente 
que desencadeou diversos problemas de 
saúde e as relações amorosas com Diego 
Rivera e Leon Trotsky, que influenciaram 
sua carreira artística. Em vida, Frida não 
teve o devido reconhecimento, vivendo 
à sombra do marido. Seu talento só foi 
reconhecido na década de 1970.

No cinema, Frida foi interpretada por 
uma conterrânea: a também mexicana 
Salma Hayek, que foi indicada ao Oscar 
de Melhor Atriz.
DIsPonívEl na aPPlE Tv

Ver trailer ↗
A minissérie conta a jornada da autora 
de língua espanhola mais lida no mundo: 
Isabel Allende. Em três capítulos, 
o público conhece a escritora chilena 
da juventude até se tornar jornalista 
e publicar seu primeiro livro, A casa dos 
espíritos, aclamado pela crítica. A trama 
trata, também, do cenário político da 
época, com o golpe militar e o refúgio 
na Venezuela, do feminismo da autora 
e da doença de sua filha Paula, que 
inspirou um de seus livros.

A escritora é interpretada pela atriz 
também chilena Daniela Elizabeth 
Ramírez, que realizou uma ampla pes-
quisa sobre sua biografia e sua obra.
DIsPonívEl no amazon PrImE vIDEo

Ver trailer ↗
A história da cantora Ma Rainey, consi-
derada a “mãe do blues”, é apresentada 
na cinebiografia A voz suprema do blues 
(Boseman, 2021). A produção mostra a tra-
jetória da artista, destacando sua relação 
conturbada com a indústria musical de 
Chicago, na década de 1920, devido à 
exploração da cultura negra por produ-
tores brancos. Além disso, Ma Rainey foi 
responsável por popularizar o gênero 
nascido com os negros do sul dos 
Estados Unidos.

Ma Rainey é interpretada por Viola 
Davis, que faz uma atuação épica. A atriz 
norte-americana conta com três indi-
cações ao Oscar e ganhou o prêmio na 
categoria Melhor Atriz Coadjuvante em 
2017, por seu trabalho em Um limite entre 
nós (Washington, 2016).
DIsPonívEl na nETflIx

https://www.youtube.com/watch?v=PxIAdqHbloM
https://www.youtube.com/watch?v=-CTM7FcY1LE
https://www.youtube.com/watch?v=3NcDkHkmUXA&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=HkRE1vBs-lY
https://pt.wikipedia.org/wiki/Denzel_Washington
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MARGARETH THATCHER

E MERYL STREEP

MARIA 
ANTONIETA

E KIRSTEN DUNST

Ver trailer ↗
A médica psiquiatra Nise da Silveira 
revolucionou o tratamento psiquiá-
trico no Brasil ao propor formas menos 
agressivas de cuidar dos pacientes, eli-
minando práticas como o eletrochoque 
e a lobotomia. A ideia da profissional foi 
fazer as pessoas melhorarem a partir do 
amor e do fazer artístico. Nise coloca suas 
teorias inovadoras em prática ao assumir 
o Hospital Psiquiátrico Pedro II, clínica 
localizada no Rio de Janeiro, processo 
retratado no filme Nise: O coração da 
loucura (Berliner, 2016).

Para se aprofundar na biografia de 
Nise da Silveira e interpretá-la no cinema, 
a renomada atriz brasileira Glória Pires 
conviveu com pacientes psiquiátricos em 
uma clínica no Rio de Janeiro.
DIsPonívEl na HBo max

NISE DA SILVEIRA

E GLÓRIA PIRES

Ver trailer ↗
Em Coco antes de Chanel (Fontaine, 
2009), o público conhece a trajetória da 
estilista que se tornou um dos maiores 
ícones da moda: Coco Chanel. O filme 
retrata a vida de Gabrielle antes da fama, 
mostrando sua infância no orfanato e os 
anos em que trabalhou como cantora 
e costureira, até que começasse a criar 
peças de roupas. A modista é conhecida, 
também, por ter revolucionado o 
vestuário feminino, abolindo o espartilho 
e outros adereços típicos utilizados pelas 
mulheres da época.

Quem interpreta Chanel é uma das 
atrizes mais emblemáticas do cinema 
francês: Audrey Tautou, que ficou conhe-
cida mundialmente por ter protagonizado 
O fabuloso destino de Amélie Poulain 
(Jeunet, 2001).
DIsPonívEl no TElECInE

COCO 
CHANEL

E AUDREY TAUTOU

Ver trailer ↗
Margareth Thatcher tem sua vida revelada 
no filme franco-britânico A dama de 
ferro (Lloyd, 2011). A produção mostra 
os preconceitos que a líder política 
sofreu na função de primeira-ministra 
do Reino Unido em um mundo dominado 
por homens, e as medidas que tomou 
diante da recessão econômica decor-
rente da crise do petróleo na década de 
1970. Thatcher era chamada de “dama 
de ferro” por seu estilo forte de governo, 
com intensas transformações políticas 
e econômicas.

A atuação de Meryl Streep foi acla-
mada pela crítica e é considerada uma 
das melhores de sua carreira, renden-
do-lhe seu terceiro Oscar, na categoria 
Melhor Atriz.

Ver trailer ↗
Dirigido por Sofia Coppola, Maria 
Antonieta (2007) conta a história da 
princesa austríaca que foi enviada ainda 
adolescente à França para se casar com 
o príncipe Luís XVI, em cumprimento 
a um acordo entre os dois países. Para 
aproveitar sua juventude, a jovem cria 
um universo à parte em meio à corte de 
Versalles. Fora do palácio, a realidade 
é outra, com a revolução iminente e a 
fome. Maria Antonieta era odiada pela 
corte francesa e pelo povo, acusada de 
influenciar o marido, favorecendo os inte-
resses austríacos.

A atriz estadunidense Kirsten Dunst foi 
quem deu vida à personalidade histórica. 
Famosa por seu papel em Entrevista com 
o vampiro, quando tinha apenas 12 anos, 
Kirsten fez vários filmes queridinhos do 
público, como Jumanji (Johnston, 1996) 
e Homem-Aranha (Raimi, 2002).
DIsPonívEl no amazon PrImE vIDEo

fotos: DIVULGAÇÃo

https://www.youtube.com/watch?v=UeAUNvcM_xk
https://www.youtube.com/watch?v=ctgyhLwoQ5c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=QvZ8LF0Cs7U
https://www.youtube.com/watch?v=yBWyKRoh98U
https://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-12360/
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Cavaco e Nina são uma excêntrica 
dupla de artistas viajantes apre-
sentando um espetáculo com uma 
variedade de atrações circenses que 
encontraram em suas apresentações 
pelo mundo. O grande faquir encan-
tador de serpentes e a foca equilibrista 
são alguns dos números com que essa 
dupla promete surpreender e encantar 
os pequenos pinheirenses.

Capacidade: 40 participantes por sessão.
Controle de acesso com pulseiras que 
serão distribuídas 30 minutos antes de 
cada sessão.

 12 de março 
Sábado

 10h30, 11h30 e 14h
 Salão de Festas Infantil
★ Com o grupo Caravana 

Tapioca

PROTOCOLOS 
DE SEGURANÇA
• Uso obrigatório de máscara.
• Higienização das mãos 

com álcool em gel durante 
as apresentações.
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Oficina lúdica que possibilita cons-
truções, brincadeiras e criações de 
brinquedos com diversos tipos de 
materiais reaproveitáveis. O que vale é 
usar a imaginação e a criatividade.

Capacidade: 40 participantes por sessão
Controle de acesso com pulseiras que 
serão distribuídas 30 minutos antes de 
cada sessão.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA
• Uso obrigatório de máscara.
• Higienização das mãos com álcool 

em gel durante as atividades.

BRINCAR DE CONSTRUIR COM 
MATERIAIS REAPROVEITADOS

Oficina 
Construtrecos

 26 de março 
Sábado

 10h30, 11h30 e 14h
 Salão de Festas Infantil

Venha ouvir as tradicionais histórias 
contadas pela querida Tia Sônia, além 
daquelas que seguirão a temática do 
mês: Criatividade e Inovação. 

Contação 
de Histórias 
com a Tia Sônia

Recreação

 13 e 27 de março 
Domingo

 10 às 13h 
 Parquinho Infantil

COMPLEXO INFANTIL
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

A equipe de recreação estará presente 
no Parquinho aos finais de semana, 
trazendo também as atividades de que 
as crianças mais gostam, sempre com 
ensinamentos sobre o tema, explo-
rando o lado lúdico. Fique atento à 
programação dos jogos colaborativos 
realizados nas quadras externas.

Com ateliê e brinca-
deiras superdivertidas, 
as colaboradoras da Brinquedoteca 
darão um show de criatividade com 
os pequenos pinheirenses.

Acompanhe a programação semanal 
divulgada no local.

ILUstRAÇÃo: steLLA bonIcI/PoLAR.LtDA

Brinquedoteca

 Sábado e domingo
 10 às 17h
 Parquinho Infantil e 

Quadras Externas

PROGRAMAÇÃO



NOSSA MELHOR RESPOSTA 
                  É  A RENTABILIDADE.

Ter destreza em cada movimento é a maior habilidade para quem deseja alta performance, inclusive nos 

investimentos. E com a Garde você pode contar com diversas opções de aplicação e uma vasta experiência 

em fundos multimercado como o fundo D’Artagnan, um dos mais rentáveis desde o início de sua operação*.  

Fale agora mesmo com um dos nossos especialistas e surpreenda-se: clientes@garde.com.br e (11) 3017-0570.

Este documento foi produzido com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento em títulos e valores mobiliários, tampouco 
recomendação para compra de cotas de fundos, cujas características poderão ou não se adequar ao perfil do investidor, nos termos da Resolução CVM 30, de 11 de maio de 2021. 
Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Garde não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, 
nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de 
performance e dos outros custos pertinentes aos fundos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada leva em consideração os principais fundos 
multimercado disponíveis no mercado, desde a data de início do Garde D’Artagnan Master FIM. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do 
gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. Leia as 
lâminas de informações essenciais, se houver, e os regulamentos dos fundos antes de investir. Os fundos utilizam estratégias com derivativos e com concentração de poucos emissores 
como parte integrante de suas políticas de investimento, as quais, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas podendo 
inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Alguns fundos estão 

autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que os fundos terão o tratamento tributário de longo prazo. Para avaliação 
da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, doze meses. Informações relativas aos horários, valores máximos e mínimos, 
prazo de carência, conversão e liquidação para movimentações, taxas de administração, performance, entrada e saída cabíveis aos fundos, tratamento tributário 
perseguido, utilização de derivativos, aquisição de ativos negociados no exterior, concentração de poucos emissores de ativos de renda variável, dentre outras 
informações poderão ser adquiridas em documentos específicos tais como: lâminas de informações essenciais e regulamentos ou através do site www.garde.com.br.
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Para essa expedição ser um sucesso, vamos precisar dos 
pinheirenses mais corajosos e destemidos. Lindos perso-
nagens vão guiar essa aventura, e a busca do Ovo Dourado 
será repleta de emoções e charadas. Participe! 

PROGRAMAÇÃO
11h:  Chegada do coelho à Alameda do Relógio das Flores 

(parada do coelho até o Salão de Festas Infantil)
11h30: Fotos com o coelho no Salão de Festas Infantil
14h: Encerramento do evento

Atividade para toda a família.

PARADA
DE PÁSCOA
 9 de abril 

Sábado
 11 às 14h
 Diversos locais
★ Expedição: Em busca do Ovo Dourado!
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Os pinheirenses que praticam Tênis no Clube ganharam um espaço de apoio 
e descanso para utilizar entre uma atividade e outra. O novo pergolado, localizado 
próximo às Quadras 1 e 2, conta com uma área de 80 m², deck de madeira cumaru 
e teto de vidro com ripas de madeira. 

Foi criado um ambiente lounge com sofá, cinco mesas com tampo de mármore 
e quatro cadeiras de tela cada. O mobiliário segue o padrão dos outros pergo-
lados do Clube para manter a linguagem arquitetônica nos locais pinheirenses.

Uma televisão de 50 polegadas foi instalada no espaço e haverá, também, um 
sistema de som, tornando o espaço do Tênis ainda mais confortável e adequado 
para os associados.

Para inauguração do novo espaço foi realizado um evento especial. 
Confira as fotos.

O espaço conta 
com novo pergolado 
próximo às quadras 
de Mini Tênis

Complexo 
Tenístico  
com novidades



panorama

Para inauguração do novo espaço foi realizado um evento especial. Confira as fotos.

41 42

fotos:  DIVULGAÇÃo

↑  Os homenageados Rubens 
Horemans e Vicente Longarço



EXPOSIÇÃO RODA DE CONVERSA

Sessão de clareza
 8 de março 

Terça
 19h30
 Salão de Festas Infantil

Roda de conversa sobre como ter 
clareza de quem somos, das nossas 
necessidades, como estabelecer 
planos, atingir objetivos e viver a vida 
em tempos pós-pandêmicos.
Capacidade: 30 pessoas
Inscrição até 7 de março, na Central de 
Atendimento ou pelo Portal de Serviços.
Atividade gratuita. Sujeita a lotação.
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Lugar de Fala
 7 a 21 de março
 Alameda das Palmeiras

A exposição é formada por frases 
de mulheres que fizeram e fazem 
a diferença no mundo.

Um mês inteiro dedicado 
ao público feminino 
em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher. 
Uma programação com 
atividades que vão 
proporcionar entre-
tenimento, bem-estar 
e autoconhecimento. 

EntretenimentoBem-estar

D Q Q S SS

DE 7 
A 21/3

Mês 
da 
Mulher

T

SEGUNDA 
A DOMINGO

VIVÊNCIA

SHOW

Meditando com as Fadas
 16 de março 

Quarta
 19h30
 Salão de Festas Infantil

Meditando com as Fadas é um 
método de meditação que utiliza as 
histórias de contos de fadas para 
levar as participantes a processos 
de autoconhecimento e experiências 
muito especiais.
Capacidade: 30 pessoas
Inscrição: 4 a 15 de março, na Central de 
Atendimento ou pelo Portal de Serviços.
Atividade gratuita. Sujeita a lotação.

Música ao ar livre: 
Homenagem ao Mês  
da Mulher
 19 de março 

Sábado
 14h
 Pergolado Alameda

O grupo Madalena reúne grandes obras 
da música popular brasileira nos estilos 
samba, bossa nova, forró e choro. 
Além de sucessos já consagrados, 
os músicos apresentam, também, 
composições próprias com influência 
dos poetas da MPB, mas com uma 
linguagem inovadora em sua sonori-
zação e apresentação.
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WORKSHOPS CINEMA ESPECIAL

Dinâmica interativa com suculentas
 9 de março 

Quarta
 15h
 Salão de Festas Infantil

Cada vez mais em alta, as suculentas estão entre 
as apostas de quem procura tornar o ambiente 
doméstico mais bonito e agradável. Nesse 
workshop, as associadas vão aprender a plantá-las 
e descobrir de que cuidados elas necessitam.
Capacidade: 20 pessoas
Inscrição até a 8 de março, na Central de Atendimento 
ou pelo Portal de Serviços. 
Atividade gratuita. Sujeita a lotação.

Aromaterapia
 11 de março 

Sexta
 15 às 17h
 Salão de Festas Infantil

A aromaterapia é uma antiga arte e ciência de 
misturar óleos essenciais, extraídos de plantas e 
outros compostos vegetais, para equilibrar, har-
monizar e promover a saúde do corpo e da mente. 
Conheça o poder dessas substâncias e saiba tudo 
sobre a técnica, quais as propriedades encon-
tradas nesses óleos e como fazer da aromaterapia 
uma aliada para aliviar sintomas de estresse 
e ansiedade.
Capacidade: 30 pessoas
Inscrição: 4 a 10 de março, na Central de Atendimento 
ou pelo Portal de Serviços.
Atividade gratuita. Sujeita a lotação.

Mothers of Revolution
 9 de março 

Quarta
 17h30 e 20h
★  DIREÇÃO: BRIAR MARCHCOM GEORGIE 

OULTON, AMELIA REYNOLDS E JACQUE DREW 
DOCUMENTÁRIO/NOVA ZELÂNDIA/2021/1H42/ 
16 ANOS

Em 1981, 36 bravas mulheres inglesas marcharam 
contra as armas nucleares, ganhando 70 mil segui-
dores no processo. Esse documentário olha para 
aqueles indivíduos extraordinários que disseram 
basta e desencadearam uma revolução.

Raya e o último dragão
 12 de março 

Sábado
 14h30
★   DIREÇÃO: TIM HILL 

DUBLAGEM: LUZIA PORTO, LINA MENDES  
E GABY MILANI 
ANIMAÇÃO, AVENTURA, AÇÃO/EUA/2021/1H47/
LIVRE

Há muito tempo, no mundo de fantasia de 
Kumandra, humanos e dragões viviam juntos 
em harmonia. Mas, quando uma força maligna 
ameaçou a terra, os dragões se sacrificaram para 
salvar a humanidade. Agora, 500 anos depois, 
o mesmo mal voltou e cabe a uma guerreira 
solitária, Raya, rastrear o lendário último dragão 
para restaurar a terra despedaçada e seu 
povo dividido.

Upcycling
 14 de março 

Segunda
 15 às 17h
 Carteado

O upcycling propõe o reaproveitamento de 
materiais em bom estado, como roupas e outros 
objetos, com muita criatividade. O que é velho 
ou não serve mais se torna novo ou útil, como 
uma calça jeans pode se transformar em uma 
peça descolada e muito atual. Para participar 
da atividade, é necessário levar uma peça em 
jeans para ser transformada.
Capacidade: 30 pessoas
Inscrição: 4 a 12 de março, na Central de Atendimento 
ou pelo Portal de Serviços.
Atividade gratuita. Sujeita a lotação.

Automaquiagem
 21 de março 

Segunda
 19h30
 Sala de Conferências 1

As participantes terão informações a respeito dos 
cuidados com a pele na pré-maquiagem, todas as 
etapas da maquiagem e a função de cada produto, 
desde a construção de uma pele perfeita, aplicação 
de sombras esfumadas até contorno e ilumi-
nação, para ocasiões especiais e também para o 
dia a dia. É necessário que a participante leve sua 
maquiagem e pincéis.
Valor: R$ 20
Capacidade: 20 pessoas
Inscrição: 7 a 19 de março, na Central de Atendimento 
ou pelo Portal de Serviços.

Respect: A história de Aretha Franklin
 12 de março 

Sábado
 17h e 20h
★  DIREÇÃO: LIESL TOMMY 

COM JANNIFER HUDSON, FOREST WHITAKER 
E MARLON WAYNES  
BIOGRAFIA, DRAMA MUSICAL/EUA, 
CANADÁ/2021/2H25/14 ANOS 

Acompanhando a ascensão da carreira de 
Aretha Franklin, desde criança cantando no 
coral da igreja até seu estrelato internacional, 
Respect: A história de Aretha Franklin é a incrível 
história real da jornada de um ícone da música em 
busca de sua voz.

Ainbo: A guerreira da Amazônia
 13 de março 

Domingo
 14h30
★  DIREÇÃO: RICHARD CLAUS, JOSE ZELADA 

DUBLAGEM: LOLA RAIE, BERNARDO DE PAULA 
E DINO ANDRADE 
ANIMAÇÃO, COMÉDIA, AVENTURA/PERU, 
HOLANDA/2021/1H24/LIVRE

Ainbo nasceu e foi criada na aldeia de Candámo, 
na Floresta Amazônica. Um dia, ela descobre 
que sua tribo está sendo ameaçada por outros 
seres humanos. A garota enfrenta a missão de 
reverter essa destruição e extinguir a maldade dos 
Yakuruna, a escuridão que habita o coração de 
pessoas gananciosas.

Annette
 13 de março 

Domingo
 19h
★  DIREÇÃO: LEOS CARAX 

DRAMA, MUSICAL, ROMANCE/FRANÇA, 
BÉLGICA, ALEMANHA, EUA, JAPÃO, MÉXICO, 
SUÍÇA/ 2021/2H21/16 ANOS

Após a morte inesperada de sua esposa, um 
comediante de stand-up se vê sozinho tendo que 
cuidar de sua filha pequena Annette, de apenas 
dois anos. Se não bastassem as dificuldades em 
cuidar dela, ele acaba descobrindo que ela tem 
um dom especial.
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GRUPO DE
ESCRITORES

O Grupo de Escritores 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.

A oficina busca desenvolver e estimular a criati-
vidade do aluno, explorando personagem, tempo, 
diálogos, conflitos e outros aspectos da narrativa.

MEDIADOR
Fernando Oria Carneiro é escritor, autor do 
romance A Troia de Aquiles (2004), do livro de 
contos Desconforto (2008), do livro infantil 
Fogueira (2013), do romance Espaço vazio (2016) 
e de Passageiro, seu mais recente trabalho, 
que será o livro de março do Clube de Leitura. 
Coordena oficinas literárias desde 2006, em 
espaços como a Casa das Rosas, a Livraria da Vila, 
o Clube Paulistano, o Sindiclube, o Colégio Santa 
Cruz e a Escola da Vila.

Inscrição: na Central de Atendimento ou pelo Portal de 
Serviços, a partir de 1º de março.
Valor: R$ 665 – Parcelado em até 3x.

 26 de março 
Sábado 

 14h
 Sala de Conferências 1 

(Sede Social)

 7 de abril  a 30 de junho  
(12 aulas – não haverá aula nos feriados) 
Quinta 

 19h30 às 21h30
 Sala de Conferências 2

ComParTIlHE sUa lEITUra E ExPErIênCIa E aInDa 
ConHEça oUTros PonTos DE vIsTa soBrE a oBra.
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Passageiro
de Fernando Oria Carneiro

“DESCONFORTO 
CRIATIVO”

CLUBE DE LEITURA

 19 de março 
Sábado 

 14h
 Sala de Conferências 1 (Sede Social)

Para celebrar o oitavo aniversário do Clube de 
Leitura e também o 101º título debatido no programa, 
o evento contará com a presença do autor Fernando 
Oria Carneiro, que será entrevistado por Gerald 
Mishari – mediador da atividade – e, em seguida, 
participará do debate a respeito do livro Passageiro, 
de sua autoria.

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

OFICINA DE ESCRITA LITERÁRIA
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Com o toque dos chefs 
de cozinha do ECP, 
as sugestões do mês vão 
do camarão ao mignon 
em preparações especiais.

O Ponto aposta 
na combinação de 
camarões flambados 
com arroz à moda do 
Ponto (preparado com 
cogumelos frescos, 
tomate e queijo 
parmesão), tudo com 
um toque especial de 
vinho branco.

fotos: HenRIQUe PeRÓn

Para os associados 
que vão passar 
no CCr em março, 
a sugestão de prato 
fica por conta do 
medalhão de mignon 
ao molho madeira 
acompanhado de 
risoto de açafrão.

Crevettes 
à moda do Ponto

Medalhão 
de mignon ao 
molho madeira 
com risoto 
de açafrão

Onde encontrar
o Ponto

Quando
março

Preço
r$ 50

Onde encontrar
rEstaurantE do CCr

Quando
março

Preço
r$ 80



agenda50 51

 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

 Segunda
 20h30
 Piano's Bar

 Sábados

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

MÚSICA

Piano’s Bar
A banda paulistana foi formada em 
2003 por músicos experientes da noite 
de São Paulo, com 19 anos de expe-
riência em pubs, bares e eventos em 
geral. No repertório: o melhor do blues, 
rock e pop.

Morgana é intérprete, compositora 
e instrumentista, conhecida pela 
marcante personalidade que expressa 
em suas interpretações e pela versatili-
dade em suas apresentações, com um 
variado repertório que vai do samba 
ao flashback.

Os músicos apresentarão um reper-
tório com vários estilos do pop, rock, 
MPB, samba e atualidades.

Entre no ritmo e solte a voz no Karaokê.

Associado: entrada franca. 
Idade: a partir de 18 anos
Atenção: proibida a entrada de pessoas 
vestindo shorts, chinelo, camiseta, regata, 
traje de banho, mochila e utensílios de jogos.

Jack Rabbit
 5 de março

Banda NewSp
 26 de março

Andre Youssef
 12 de março
A banda toca early  rock 'n' roll  (rock 
das décadas de 50 e 60), country e 
folk. Nomes como Dire Straits, Johnny 
Cash, Eric Clapton, Van Morrison, 
Fats Domino e Chuck Berry ganham 
novas versões.

Cris Olímpio
 19 de março

Karaokê Pinheiros
 Quinta a sábado
  21h
 Piano's Bar

BAZAR 
DO DIA 
DAS MÃES

INSCRIÇÃO
Confira os dias da inscrição 
para o Bazar, que oferecerá 
itens de vestuário, 
decoração, perfumaria 
e muito mais. Mais informa-
ções no Regulamento do 
Bazar, disponível na Central 
de Atendimento e no site 
a partir de 7 de março.

Inscrição:
 12 a 26 de março 

Quinta a domingo
  Central de Atendimento 

e Portal de Serviços

Data do sorteio:
 2 de abril
 10h
  Auditório do CCR 

(Abertura às 8h)

Vem aí mais uma edição 
do Bazar do Dia das Mães

 21 a 24 de abril 
Quinta a domingo

 Salão de Festas

PALESTRA CULTURAL

A importância 
e os efeitos 
de ter um 
planejamento 
financeiro 
pessoal 

 22 de março 
Terça

 20h30
 Sala de Conferências 1
★ com Caco Santos

O encontro abordará, com 
exemplos práticos e leves, 
os benefícios do planeja-
mento em suas diversas 
dimensões: como pensar 
nas suas carteiras de 
seguros e investimentos 
de forma estruturada 
e eficiente?
Sujeita a lotação.

EVENTO CANCELADO
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 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 acessórios, em 
círculos. O mais importante é 
se divertir e trabalhar o corpo e 
a mente.

Valor: R$ 84

 18 de março 
Sexta

 18h às 19h30
 Salão de Festas

 28 de março 
Segunda 

 14h às 18h
 Carteado

 25 de abril 
Segunda

 14h às 16h30
 CarteadoVenha se divertir ao som de vários ritmos 

de dança.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA:
• Local arejado e com ventilação natural, 
com portas abertas e capacidade de 
32 pessoas.

• Uso obrigatório de máscara durante todo 
o evento (participantes e professores).

• Display de álcool em gel estarão dis-
tribuídos no local para higienização 
das mãos.

Atividade gratuita sujeita a lotação.
Inscrições até 17/3 através do e-mail: 
encontroderitmos@ecp.org.br

Participe de uma tarde muito agradável na com-
panhia de amigos, com atividades especiais e 
muita diversão.

Veteranos: R$ 22
Não veteranos (acima de 60 anos): R$ 27 
Vendas na Central de Atendimento ou pelo Portal 
de Serviços a partir de 23 de março.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA:
• Mesas com capacidade máxima de 4 lugares, 
mantendo distanciamento social seguro.

• Uso de máscara durante todo o evento, exceto 
durante a refeição.

• Serviço de alimentação realizado diretamente 
nas mesas.

Os associados farão exercí-
cios para melhorar a saúde da 
mente, ter mais concentração, 
agilizar o raciocínio e melhorar 
a memória, a criatividade 
e a autoestima.

 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   

AulAs extrAs 
 3 e 17 de março 

Quinta
 10h30 às 11h30
 Salão de Festas

encontro

movimente-se

de ritmosdança sên
io

r

ATIVIDADE SUPERA

c
há

 d
a tarde

 jogosde memória
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Odila Moraes
O objetivo do curso é desenvolver a 
fluência oral, a compreensão e o vocabu-
lário, 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
Simona Mariotto
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
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Idiomas

ILUstRAÇões: PoLAR.LtDA

DANÇA DE SALÃO 
MARCELLO PALLADINO
Quintas
Iniciante: 19h30 às 21h
Intermediário: 21h às 22h30
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

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 os detalhes e faça 
uma aula experimental.

Cursos 
culturais
2022

Regulares

ENGLISH FOR PLEASURE
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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.

56



es
po

rt
e

O
s 

as
so

ci
ad

os
 e

 a
tl

et
as

 d
o 

C
lu

b
e 

p
el

o 
m

un
do

57 58

Segundo estudos, pessoas infectadas 
pelo coronavírus podem levar até sete 
meses para ter a recuperação plena 
da saúde.  Conhecidas como pós- 

-Covid, uma síndrome caracterizada 
por diversos sinais e sintomas em 
vários sistemas fisiológicos, as compli-
cações estão levando muitas pessoas 
a praticar alguma atividade física.

Vale ressaltar que antes de 
retomar ou começar a rotina fitness 

ATIVIDADE FÍSICA 
NO COMBATE 
À PÓS-COVID

CRESCE A BUSCA  
POR PROGRAMAS  
DE EXERCÍCIOS 
DE REABILITAÇÃO  
APÓS A INFECÇÃO  
PELO CORONAVÍRUS

fotos: UnsPLAsH

Segundo estudo de Philips e Cols (2020), o exercício f ísico é necessário a todas 
as pessoas, independentemente da faixa etária, para:

é importante fazer uma avaliação 
médica. Pensando na melhor forma 
de auxiliar os associados no pós-

-Covid, o programa esporte e saúde 
oferece um planejamento de treinos 
que atende às necessidades de cada 
indivíduo, aprimorando a performance 
física e, consequentemente, melho-
rando a qualidade de vida.

 Para participar da atividade pinhei-
rense, é necessário se inscrever na 

BENEFÍCIOS DE UMA ROTINA 
DE ATIVIDADES FÍSICAS  

1.
Superar a falta 
de condicionamento f ísico.

3.
Restabelecer a autonomia 
do paciente em atividades 
importantes.

2.
Melhorar a função pulmonar 
e quaisquer outras complicações
neuromusculares.

4. 
Transmitir informações psicológicas para 
oferecer terapia cognitiva comportamental, 
terapia de aceitação e comprometimento 
e outras formas de ajudar os pacientes com 
possíveis sequelas.

Central de Atendimento e agendar 
uma consulta com a cardiologista Dra. 
Kathia Helena Takiuti e com as nutri-
cionistas Renata Quaresma Pahlsson  
e Iris Emanueli Segura.

Com duração de uma hora, as aulas 
são realizadas de segunda a sexta no 
prédio do antigo Fitness e na Pista 
de Atletismo.
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A FASE CLASSIFICA-
TÓRIA DA SUPERLIGA 
ESTÁ CHEGANDO AO 
FIM. Faltam três rodadas 
para os oitos times colocados 
avançarem para o playoff da 
competição mais importante 
do País. Para voltar à elite do 
Vôlei nacional, a equipe pinhei-
rense terá jogos decisivos 
este mês.

ECP X UNILIFE
 4 de março, sexta, 20h
NO ECP

FLUMINENSE X ECP
 8 de março, terça, 19h
 no Rio de Janeiro

ECP X SESC RJ FLAMENGO
 11 de março, sexta, 21h
NO ECP

MOMENTOMOMENTO
DE  DECISÃODE  DECISÃO

fotos: DIVULGAÇÃo

60

FALTAM MENOS DE DEZ JOGOS 
PARA CONHECERMOS AS 
EQUIPES QUE ESTARÃO CLAS-
SIFICADAS PARA A PRÓXIMA 
FASE DO NBB. Por isso, agora cada 
jogo terá clima de decisão. Veja os 
próximos compromissos da equipe  
do Clube e prepare sua torcida.

ECP X BAURU
 6 de março, domingo, 11h
NO ECP

CAXIAS DO SUL BASQUETE X ECP
 12 de março, sábado, 17h
 sesi

LUVIX/UNIÃO CORINTHIANS X ECP
 14 de março, segunda, 20h30
 Gin. Poliesportivo Arnão

PAULISTANO X ECP
 24 de março, quinta, 19h30
 Gin. Antônio Prado Jr.

FALTA FALTA 
POUCO!POUCO!
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RELEMBRE A EQUIPE DE OURO 
DO POLO AQUÁTICO DO ECP

EM 1963, NO PAN-AMERICANO, 
A CONQUISTA DO OURO DO POLO 
AQUÁTICO BRASILEIRO, por uma seleção 
predominantemente pinheirense, foi um dos 
momentos mais gloriosos da história esportiva 
do ECP.

Um dos integrantes dessa equipe era Paulo 
Kesselring Carotini, conhecido como Polé, que 
faleceu no dia 10 de fevereiro deste ano. Para 
homenagear esse pinheirense que contribuiu 
para a história da modalidade, que hoje conta 
com 41 atletas beneméritos – o maior número 
entre todas as modalidades –, confira a história 
da maior conquista do Polo Aquático do Clube.

O Polo Aquático pinheirense teve início em 
1949 com atletas da Natação, e o Clube começou 
participando de torneios com equipes improvi-
sadas, pois a modalidade ainda não era oficial 
no ECP.

Os resultados dessas primeiras experiências 
animaram jogadores e dirigentes, e a estreia em 
competições oficiais aconteceu em dezembro 
de 1952. A primeira equipe competitiva foi lide-
rada pelo capitão Rolf Kestener e o técnico Luiz 

Mendes Pereira. A década de 1950 transcorreu 
com diversas vitórias em campeonatos paulistas, 
sempre em disputas acirradas contra o Floresta 
(atual Esperia) e o Tietê.

Os fundadores se tornaram dirigentes e, 
assim, os mesmos veteranos Rolf Kestener, José 
Reynaldo de Lima, Flávio Ratto e Hugo Carotini 
acabaram concebendo, na década de 1960, a 
famosa Seleção de Ouro.

Em 1963, essa equipe conquistou o maior 
título alcançado até então pelo Polo Aquático 
masculino nacional: o primeiro lugar nos Jogos 
Pan-Americanos realizados em São Paulo, na pis-
cina da Sociedade Esportiva Palmeiras.

A equipe, conhecida como “Equipe de ouro 
do Polo Aquático”, era formada por: Luiz Daniel 
(que veio para o ECP logo após os Jogos Pan- 

-Americanos), Ivo Carotini (ECP), Paulo Carotini 
(ECP), Luís Eduardo Pinheiro Lima (ECP), João 
Gonçalves Filho (ECP), Luíz Carlos de Aguiar Valim 
(ECP), Flavio Ribeiro Ratto (ECP), Marvio Kelly dos 
Santos (Fluminense), Ademar Grijó (Fluminense) 
e Aladar Szabo (Fluminense). Técnico: Claudino 
Caiado de Castro (ECP).

Histórias, Histórias, 
conquistas conquistas 

e heróise heróis
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Um ponto positivo: tradição 
do Pinheiros no Polo. Houve 
um desafio, no bom sentido: 
o time dos mais velhos já era 
ótimo e nós, os mais jovens, 
queríamos suplantá-los, 
então nos empenhamos 
para aprender e conse-
guimos a década da Seleção 
de Ouro. Alguns jovens 
vieram fazer parte do nosso 
time de garotada, como o 
João, que se tornou o grande 
líder do time dentro da água. 
Era esse carinho, esse amor, 
essa injeção de ânimo que 
recebíamos dentro e fora 
da água. Éramos muito inte-
grados e convivíamos fora 
do Clube.

Nada seria possível se não 
tivéssemos a tendência 
para o esporte, a aptidão. 
João veio da Natação, Ivo 
e Caio vieram do Futebol 
e dificilmente iriam para 
a Natação, Liminha veio do 
Basquete, Polé dos Saltos 
e da Ginástica Olímpica. 
Surgiu uma gama enorme 
de moleques, com aptidão 
nata, se infiltrando. O fator 
principal: aptidão de cada 
um para o esporte, que 
ajudou a aflorar no Polo. 
Aconteceu o despertar, 
a catalisação, o agrupa-
mento das pessoas com 
a mesma aptidão, além 
da liderança.

Jogávamos tudo. Havia 
entre nós a amizade, 
a camaradagem. Até que 
um foi para o Polo e logo 
levou os outros. Cada um 
separado talvez não tivesse 
o sucesso que tivemos 
juntos. Eu me considero 
um privilegiado de ter tido 
a oportunidade de participar 
e assistir o crescimento 
daquele que foi um grande 
time de Polo. Além do time 
de Polo em si, a amizade que 
nos uniu e nos une até hoje 
foi um momento muito válido 
que o espírito de esporte 
pode trazer.

O Polo do Pinheiros já tinha 
uma tradição. Existia um 
time muito forte com Flávio 
Ratto, Rolf Kestener, Henry 
Sanson, João Gonçalves. 
Esse time foi mesclado 
com o nosso grupo, que 
era um grupo muito unido 
da Natação, morávamos 
perto do Clube. Começamos 
a jogar Polo com a orien-
tação do técnico Claudino. 
Em 1961, 1962, o Pinheiros 
tinha duas equipes dis-
putando o Campeonato 
Paulista da primeira 
divisão. Éramos muito 
unidos, frequentávamos 
o Clube diariamente.

Éramos uma família, 
morando perto do Clube. 
Então foi formado um time 
mesclado: a geração mais 
velha – Flávio, Rolf, João 
e Henry – e a geração nova. 
Formou-se um time especial, 
que deu certo. Tivemos 
a liderança do técnico 
Claudino. Os talentos apa-
receram, foram treinando 
e Claudino mesclou os mais 
experientes com os mais 
jovens, formando a equipe 
maravilhosa  
do Polo brasileiro.

Luís Eduardo 
Pinheiro Lima

 João 
Gonçalves

Paulo Carotini 
(Polé)

Ivo 
Carotini

Luíz Carlos de 
Aguiar Valim (Caio)

CONFIRA ALGUNS 
DEPOIMENTOS 
FEITOS EM 15/4/2000 
SOBRE ESSA 
GERAÇÃO HISTÓRICA:

fotos: centRo PRÓ-MeMÓRIA
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Da esquerda para a direita: Marcelo Mifano Pinto e Luis Felipe Sandoval Da direita para esquerda: Adriano Rosenberg Piacentini e Sergio FerreiraHenrique Avancine Luiza Liporoni Paradeda, segunda da direita para a esquerda 

Da esquerda para a direita: Gabriel Oliveira Jacintho e João Fontes D' Amorim Marcelo Mifano Pinto

Rodrigo Diez Gomes Correa

Antonio Martinez Quintas e Fernando Antonio Quintas Alves Filho Rafael Chakian Toledo Santos (à esquerda)

TÊNIS

PRÉ QUALIFYING DE TORNEIO FUTURE – ATP
Copa FPT Next Gen 2022 – Alphaville Tênis Clube (SP)
Marcelo Mifano Pinto, vice de simples, 21M
Luis Felipe Sandoval Carvalho, campeão de simples, 
21M

TORNEIOS NACIONAIS – CBT
Circuito Rota do Sol – 2ª Etapa Natal – Jerimum Bowl 
(RN)
Rodrigo Diez Gomes Correa, campeão de simples, 10M

Circuito Rota do Sol – 3ª Etapa ParaibaTur – João 
Pessoa (PB)
Rodrigo Diez Gomes Correa, campeão de simples, 10M

Circuito Rota do Sol – 4ª Etapa Natal – Recife (PE)
Rodrigo Diez Gomes Correa, campeão de simples, 10M

TORNEIOS PAULISTAS – FPT
18º Circuito de Tênis Kids e Infantojuvenil 1ª Etapa – 
Serra Negra (SP)
Antonio Martinez Quintas, campeão de simples, 10M
João Fontes D’Amorim, vice de dupla, 16M

18º Circuito Paulista de Tênis 2ª Etapa – Sport Club 
Corinthians (SP)
Gabriel Oliveira Jacintho, campeão de dupla, 16M
João Fontes D’Amorim, campeão de dupla, 16M
Luiza Liporoni Paradeda, vice de simples e dupla, 16F
Marcelo Mifano Pinto, campeão de simples, 18M

18º Circuito de Tênis Kids e Infantojuvenil 3ª Etapa – 
São Bernardo Tênis Clube (SP)
Adriano Rosenberg Piacentini, campeão de dupla, 11M
Rafael Chakian Toledo Santos, campeão de dupla, 14M
Gabriel Oliveira Jacintho, campeão de dupla, 16M
João Fontes D’ Amorim, campeão de dupla, 16M
Luiza Liporoni, campeã de dupla, 16F

XXX Copa São Paulo – Troféu Marilia Silbeberg – São 
Carlos (SP)
Antonio Martinez Quintas, vice de dupla, 10M
Marcelo Mifano Pinto, campeão de simples e dupla, 18M

ADULTO
TORNEIO PAULISTA – FPT

Copa São Paulo de Adultos e Seniors (SP)
Henrique Avancine, campeão de simples, 60M
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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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Faça parte da Escolinha de Squash

SQUASH

ESCOLINHA
Os associados de 7 a 16 anos contam com a Escolinha de 
Squash. Os interessados devem fazer a inscrição no ginásio da 
modalidade com os técnicos Gustavo e Fernando. Venha fazer 
parte dessa turma vitoriosa.

Confira os horários de aulas
Segunda, terça, quarta e sexta, 15 às 17h
Quinta, 14 às 16h



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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Luana Pekelman: atleta do Sabre Feminino Juvenil

ESGRIMA

INÍCIO DE TEMPORADA
Confira a participação dos pinheirenses em competições inter-
nacionais nos meses de janeiro e fevereiro.

JANEIRO
JANUARY NAC – SAN JOSE – CA (EUA)

Espada Masculina Juvenil
Leandro Seini – 166º lugar
Florete Masculino Juvenil
Paulo Morais – 44º lugar
Espada Masculina - Division I
Leandro Seini – 138º lugar
Florete Masculino - Division I
Paulo Morais – 40º lugar

COPA DO MUNDO SABRE – TBISILI – GEORGIA (EUA)
Sabre Feminino
Luana Pekelman – 37º lugar, 20º lugar equipe
Sabre Masculino
Bruno Pekelman – 128º lugar, 20º lugar equipe
Enrico Pezzi 147º – lugar, 20º lugar equipe

COPA DO MUNDO FLORETE FEMININO – POZNAN (POLÔNIA)
Ana Beatriz Bulcão – 64º lugar individual e 16º lugar 
equipe

COPA DO MUNDO FLORETE MASCULINO – PARIS (FRANÇA)
Henrique Marques – 181º lugar individual e 16º lugar 
equipe
Paulo Morais – 192º lugar individual e 16º lugar equipe

2ª ETAPA CIRCUITO NACIONAL CADETE (ITÁLIA)
Pedro Montagna – 20º lugar

COPA DO MUNDO FLORETE MASCULINO JUVENIL – AIX-EN-
-PROVENCE (FRANÇA)

Lorenzo Mion – 135º lugar individual e 12º lugar equipe
Paulo Morais – 180º lugar individual e 12º lugar equipe

COPA DO MUNDO SABRE FEMININO JUVENIL – SEGOVIA 
(ESPANHA)

Luana Pekelman – 34º lugar
Isabela Carvalho – 56º lugar

GRAND PRIX ESPADA – DOHA (QATAR)
Espada Feminina
Nathalie Moelhausen – 36º lugar

COPA DO MUNDO SABRE FEMININO – PLODIV (BULGÁRIA)
Luana Pekelman – 62º lugar

CHALLENGE INTERNACIONAL HAUTS-DE-SEINE (FRANÇA)
Paulo Morais – 97º lugar
Lorenzo Mion – 125º lugar

FEVEREIRO
COPA DO MUNDO SABRE JUVENIL – PLODIV (BULGÁRIA)

Sabre Feminino
Isabela Carvalho – 33º lugar
Sabre Masculino
Matheus Becker – 109º lugar

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

PRÉDIO COMERCIAL – ALUGO

Paraíso – nobre
2.000 m² úteis
8 andares + térreo + cobertura
Ótimo para: escolas, laboratórios, 
faculdades,
clínicas, empresas, hospitais etc.
Amplo estacionamento
Ótimo estado – andares amplos
Miguel: 99975-3941
miguelvalle@uol.com.br

F. ABREU – 262 M² ÚTEIS – PRONTO 
PARA MORAR

3 suítes – 4 vgs – terraço 
gourmet, living integrado                                                                                     
Lazer completo, piscina aquecida
Valor: 7.900.000 (Ref.: 74184)
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: 98174-5675 (WhatsApp)
CRECI 75.133
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ASSISFIT INDÚSTRIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EIRELI – CNPJ 
17.817.919/0001-75 – Fornecimento de 52 (cin-
quenta e duas) licenças do sistema Spivi Studio 
e 52 (cinquenta e dois) controles Xbox para Bikes 
Keiser – Modelo M3i instaladas no Fitness – valor 
total do contrato: parcela única no valor de R$ 
99.595,35 pela contratação das licenças e R$ 
1.310,00 mensais pela manutenção do sistema 
– 28/12/2021 até a entrega, instalação e orien-
tação técnica de utilização do sistema.

GUICHARTE EVENTOS LTDA. – CNPJ 
29.275.113/0001-35 – Serviços de recreação, 
monitoria e atividades lúdicas para a atividade 
denominada “Crianças em Férias” – valor total do 
contrato: 2 parcelas no valor de R$ 28.550,00 – 
01/01/2022 até 21/01/2022.

SELAR SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS 
LTDA. – CNPJ 13.171.577/0001-08 – Aditivo nº 3 – 
Serviços de assessoria de imprensa e apoio ao 
departamento de Comunicação para geração de 
conteúdo – valor total do contrato: 12 parcelas 
de R$ 7.000,00 – 11/11/2021 até 22/11/2022.

RECON LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
EVENTOS LTDA. – CNPJ 08.762.655/0001-09 
– Locação de tendas e gradil para o evento 
denominado “Dia Legal de Natal” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 6.900,00 – 
24/11/2021 até 18/12/2021.

ABC FERRAZ COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS TÉRMICOS LTDA. – CNPJ 
10.989.372/0001-46 – Serviços de inspeção 
de 16 (dezesseis) vasos de pressão e 02 (duas) 
panelas de cocção em cumprimento a Norma 
Regulamentadora NR-13 – valor total do con-
trato: parcela única no valor de R$ 6.270,00 
– 30/11/2021 até 04/01/2022.

RADAR SECURITY SOLUTIONS – EIRELI – CNPJ 
22.569.436/0001-39 – Contratação de 42 (qua-
renta e dois) carregadores para atender o evento 
denominado “Réveillon - 2021/2022” – valor 
total do contrato: parcela única no valor de R$ 
4.836,00 – 17/12/2021 até 31/12/2021.

ESPUMA SHOW EFEITOS ESPECIAIS E EVENTOS 
LTDA. – CNPJ 05.341.202/0001-10 – Contratação 
de máquinas de serpentinas para o evento deno-
minado “Réveillon - 2021/2022” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 4.144,00 
– 13/12/2021 até 01/01/2022.

JAIME SODRÉ DE FRANÇA – CPF 881.337.298-15 
– Aditivo nº 2 – Ministração de aulas de Boxe para 
associados – valor total do contrato: 24 parcelas 
de R$ 3.846,61 – 30/11/2021 até 31/12/2023.

JUAN ANTÔNIO DIAZ – CPF 148.077.198-82 – 
Aditivo nº 3 – Ministração de aulas de Boxe para 
associados – valor total do contrato: 24 parcelas 
de R$ 3.846,61 – 18/11/2021 até 31/12/2023.

P2M FACILITIES LTDA. – CNPJ 
39.941.421/0001-52 – Serviços de carrega-
dores (mão de obra) para ajuda na montagem 
e desmontagem do evento denominado “Bazar 
de Natal”, realizado entre os dias 14 e 16 de 
dezembro de 2021 no restaurante Germania – 
valor total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 3.000,00 – 08/12/2021 até 17/12/2021.

OFOS – TECNOLOGIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIOS LTDA. – CNPJ 
72.024.599/0001-04 – Aditivo nº 3 – Manutenção 
preventiva nos sistemas de alarmes e detecção 
de incêndios e sistema de gás FM200, pres-
surização da escada, sistemas de hidrantes, 
sprinklers localizados no Clube – valor total do 
contrato: 12 parcelas no valor de R$ 2.204,20 – 
01/01/2022 até 31/12/2022.

MAC CHIPS ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DE SISTEMAS S/C LTDA. – EPP – CNPJ 
02.237.724/0001-89 – Aditivo nº 4 – Manutenção 
do sistema de apuração de frequência de 
pessoal, incluindo os sistemas Mac Ponto, 
Versão Master Multiusuário, Sistema Gerencial 
de Estatística, Sistema para Controle de Acesso 
e Sistema para Controle de Refeitório – valor 
total do contrato: 12 parcelas de R$ 1.837,77 – 
26/12/2021 até 31/10/2022.

P2M FACILITIES LTDA. – CNPJ 
39.941.421/0001-52 – Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de 4 (quatro) 
carregadores (mão de obra) pelo período de 12 
(doze) horas diárias entre os dias 07, 08 e 09 de 
dezembro de 2021, no Centro Administrativo, 
para auxiliar no processo de mudança do 
Conselho Deliberativo – valor total do con-
trato: parcela única no valor de R$ 1.800,00 
– 19/11/2021 até 09/12/2021.

PEDRO STEPAN KALOUBEK – CPF 563.841.578-53 
– Aditivo nº 1 – Serviços de consultoria na área 
técnica de química para orientação no trata-
mento, verificação de certificados e resultados 
das análises das águas das piscinas localizadas 
no Parque Aquático, bem como verificação de 
certificados e resultados das análises de água 
potável dos bebedouros, reservatórios e caixa 
central localizados no Clube – valor total do 
contrato: 12 parcelas no valor de R$ 1.708,00 – 
30/12/2021 até 31/01/2023.

CIRCUITO LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES 
LTDA. – CNPJ 12.606.319/0001-44 – Locação 
de gerador para o jogo de voleibol da Superliga 
Feminina 2021/2022 – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 1.700,00 – 
13/12/2021 até 18/12/2021.

JOEDISON DE JESUS TEIXEIRA – CPF 
404.438.918-77 – Ministração de aulas de Boxe 
aos associados – valor total do contrato: 12 
parcelas no valor de R$ 1.428,57 – 30/12/2021 
até 31/12/2022.

P2M FACILITIES LTDA. – CNPJ 
39.941.421/0001-52 – Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de 8 (oito) 
carregadores (mão de obra) e fornecimento de 
caixas de papelão (100 unidades) pelo período de 
12 horas diárias entre os dias 13 e 14 de janeiro 
de 2022 para auxílio no processo de mudança do 
Conselho Deliberativo – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 1.200,00 pelo 
serviço de mão de obra dos carregadores e R$ 
770,00 pelo fornecimento das caixas de papelão 
– 13/01/2022 até 14/01/2022.

MARCOS MARSULO 00652767877 – CNPJ 
31.988.789/0001-64 – Aditivo nº 1 – Serviços 
de guiamento, monitoria e acompanhamento 
de grupos de associados em visitas e passeios 
externos – valor total do contrato: pagamento 
conforme serviços solicitados definidos da 
seguinte forma: (i) R$ 901,25 para saídas de 01 
(um) dia fora do município de São Paulo; (ii) R$ 
489,25 para saídas de ½ (meio) período dentro 
do município de São Paulo; (iii) R$ 669,50 para 
saída de 01 (um) dia dentro do município de 
São Paulo; (iv) R$ 566,50 para saídas fora do 
município de São Paulo até 60 km (1/2 período) – 
29/11/2021 até 31/12/2022.

SEBASTIÃO BAZOTTI 07484979864 – 
CNPJ 19.165.791/0001-38 – Aditivo nº 
1 – Apresentações e ensaios musicais do 
profissional Sebastião Bazotti, com a Banda Jazz 
Pinheiros – valor total do contrato: R$ 481,50 por 
ensaio realizado – 23/11/2021 até 28/02/2023.

INOVE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E 
PARTICIPAÇÕES EM SERVIÇOS MÉDICOS – CNPJ 
32.006.000/0001-95 – Serviços médicos com 
fornecimento de profissionais especializados 
em plantões para cobertura de férias, domingos, 
feriados, afastamentos e eventos sociais e 
esportivos – valor total do contrato: pagamento 
conforme serviços solicitados definidos da 
seguinte forma: (i) médico, R$ 149,50 por hora 
trabalhada; (ii) médico de apoio, R$ 149,50 por 
hora trabalhada; (iii) enfermeiro, por R$ 43,00 
hora trabalhada; (iv) técnico de enfermagem, 
R$ 25,00 por hora trabalhada; (v) motorista 
socorrista (mínimo de 6 horas), R$ 25,00 por 
hora trabalhada; (vi) fisioterapeuta (mínimo 
de 6 horas), R$ 43,00 por hora trabalhada; (vii) 
ambulância UTI móvel com motorista socorrista, 
enfermeiro e médico, R$ 210 por hora traba-
lhada; (viii) ambulância UTI móvel completa com 
enfermeiro, técnico de enfermagem e motorista 
socorrista (mínimo de 6 horas), R$ 235,00 por 
hora trabalhada; (ix) ambulância UTI móvel sem 
equipe médica, apenas motorista socorrista, 
R$ 95,00 por hora trabalhada; (x) ambulância 
suporte básico, apenas com motorista socor-
rista, R$ 75,00 por hora trabalhada – 11/11/2021 
até 31/10/2023.


