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No próximo mês, teremos uma nova eleição para 
renovação de 1/3 do Conselho Deliberativo.

Quero aproveitar este espaço para deixar regis-
trado meus agradecimentos a esse egrégio conse-
lho pois muitos conselheiros ajudaram esta Direto-
ria com seu empenho e dedicação, compreendendo 
as demandas dos associados.

Pela sua dinâmica e seu porte, o ECP exige 
seriedade e busca constante pela excelência na 
sua administração.

Pelo cuidado que mantivemos, o Pinheiros é hoje 
referência e exemplo para muitos outros clubes.

Isso inclui não apenas a gestão administrativa, 
financeira e de manutenção, mas também a política 
ambiental adotada, que busca reduzir de maneira 
contínua o impacto que os serviços do Clube pode-
riam causar ao meio ambiente.

A consolidação da gestão do verde, a amplia-
ção do reúso das águas e o aumento da ilumina-
ção LED são alguns exemplos das ações adotadas 
para a prática responsável dos cuidados com 
o meio ambiente.

Na área Financeira, mantemos desde 2019, um 
índice de liquidez crescente, um bom saldo dos 
recursos para investimento e uma situação equi-
librada nas finanças, reforçando o caixa do Clube.

Isso tudo apesar dos contratempos causados 
pela pandemia nos anos de 2020 e 2021, em que, 
com o esforço da Diretoria, também continuamos 
as reformas e ampliações necessárias, além da 
construção de novos espaços destinados ao bem-

-estar dos associados.
A valorização do título do Clube e a retomada 

da frequência média diária ao patamar de antes da 
pandemia são alguns dos reflexos do bom momento 
que o Pinheiros está passando.

Para que o Clube continue nesta trajetória de 
crescimento equilibrado e melhorias constantes, 
é muito importante que os associados decidam 
e votem de maneira consciente em seus candida-
tos ao Conselho na próxima eleição.

Seguiremos firmes no propósito de tornar 
o  Clube cada vez mais acolhedor, confortável 
e seguro para seus associados, sempre atentos 
aos desafios e oportunidades deste espaço mara-
vilhoso chamado Esporte Clube Pinheiros.

 
Agradecimentos 
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Senhoras e senhores 
associados,

José Manssur

 

José Manssur

José Manssur

Eis porque de suma relevância a Reunião em 
apreço, à qual, inclusive, se lhe dá a natureza jurí-
dica de obrigatória.

Para este momento vital de nossa Paradigmática 
Instituição, ficam convidados as associadas e os 
associados, a fim de que possam constatar uma 
notória realidade, a de que o Conselho Deliberativo, 
autônomo e independente e, sobretudo, cônscio 
de suas atribuições e responsabilidades, jamais 
deixará de medir esforços para estar à altura da 
investidura que o Corpo Associativo do Esporte 
Clube Pinheiros lhe conferiu, ao expressar, força 
do voto recebido, como manifestação livre de von-
tade, o direito de representação – princípio maior 
da chamada democracia representativa – confe-
rido aos seus Dignos Integrantes, zelosos guar-
diães de suas normas Estatutárias, Regulamentares 
e Regimentais.

Assim é e deste modo sempre será, com abso-
luta certeza, pois tais princípios fazem parte da 
tradição gloriosa de uma Entidade, por todos os 
títulos, considerada primus inter pares na afirmação 
socioesportiva e cultural da Nação.

Com a renovação de meu apreço,

 

O mês de abril de cada ano reserva ao Conselho 
Deliberativo atribuição sua, privativa e da maior 
relevância à nossa Instituição, que se encontra al-
bergada no artigo 39, inciso I, alínea “a” de nosso 
Estatuto Social e que assim estabelece:

“Art: 39 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á:
I - Ordinariamente, em cada ano:
a) na segunda quinzena de abril, para deliberar 

sobre o relatório da Diretoria, balanço e demons-
tração das contas de receita e despesa do exercício 
findo, que serão apresentados com o parecer do 
Conselho Fiscal”.

Igual disposição encontra-se hospedada no 
artigo 70, inciso I, alínea “a” do Regulamento Geral.

À luz do preceito normativo invocado, verifica-se 
que está reservada ao Conselho Deliberativo, neste 
mês de abril de 2022, a Sessão Ordinária, marcada 
para o dia 25 e que tem como objetivo precípuo 
votar, após exame e discussão, o Relatório da Di-
retoria, balanço e demonstração das contas de re-
ceita e despesa do exercício de 2021, acompanha-
dos dos pareceres do Conselho Fiscal e, de igual 
modo, dos Auditores Independentes.

As assim denominadas demonstrações finan-
ceiras e contábeis representam, em última análise, 
a prestação de contas do Órgão Executivo – Direto-
ria – às associadas e associados do Esporte Clube 
Pinheiros, destinatários principais das ações de 
nossa mais que secular Instituição, de tudo quanto 
realizado no exercício que se findou.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do disposto nos Arts. 23 e 24, do Es-
tatuto Social, combinados com os Arts.  54 e 55, 
do Regulamento Geral e o Art. 3º, do Regimento 
para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo do 
Esporte Clube Pinheiros, convoco as sEnhoras as-
soCiadas e os sEnhorEs assoCiados para se reuni-
rem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no 
Salão de Festas, na Rua Tucumã, nº 36, Jardim Eu-
ropa, São Paulo, SP, a se iniciar às 8:00 horas do dia 
07 de maio de 2022, sábado, em primeira convoca-
ção, encerrando-se às 17:00 horas, com a seguinte  
Ordem do Dia:

I - abertura dos trabalhos pelo Presidente do 
Conselho Deliberativo;

II - eleição do Presidente da Assembleia e cons-
tituição da Mesa dos Trabalhos;

III - eleição parcial do Conselho Deliberativo;
IV - várias.

Na hipótese de não haver presença mínima de 
quinhentos (500) associados com direito a voto, 
a Assembleia será instalada em segunda convoca-
ção, uma hora após, às 9:00 horas, com qualquer 
número de presentes, de acordo com o disposto 
no Parágrafo Único, do Art. 26 do Estatuto Social, 
no Parágrafo Único do Art. 57 do Regulamento Geral 
e no “caput” do Art. 5º do Regimento para Eleição 
Parcial do Conselho Deliberativo.

A Assembleia Geral constituir-se-á de associados, 
de seus cônjuges e demais membros de sua família, 
definidos no §1º do Art. 9º do Regulamento Geral, 

desde que estejam inscritos no quadro social há 
mais de um (1) ano, sejam maiores de dezesseis (16) 
anos e se encontrem em dia com os pagamentos das 
contribuições e outros débitos para com o Clube, 
na forma estabelecida no “caput” do Art. 4º do Regi-
mento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, 
ressalvado o disposto nos §§2º, 3º e 5º do Art. 16 do 
Estatuto Social, nos §§2º, 3º e 5º do Art. 33 do Regu-
lamento Geral e no §1º, do Art. 4º, do Regimento para 
Eleição Parcial do Conselho Deliberativo. 

Poderão votar os Associados elencados nos Arts. 
16, §4º e 21 do Estatuto Social, Arts. 33, §4º e 52 do 
Regulamento Geral e Art. 4º, “caput”, do Regimento 
para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo.

Não terão direito a voto os associados relacio-
nados nos Arts. 16, §§2º, 3º e 5º; 37 e 72 do Estatuto 
Social, Arts. 33, §§2º, 3º e 5º; 38, §1º; 68 e 140 do 
Regulamento Geral e do Art. 4º, §1º do Regimento 
para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo.

O direito de votar só pode ser exercido pessoal-
mente. Não é permitido o voto por procuração ou re-
presentação de qualquer natureza.

São Paulo, 17 de março de 2022.

ESPORTE CLUBE PINHEIROS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
07 DE MAIO DE 2022

Presidente do Conselho Deliberativo
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O Jantar Dançante está de volta à 
programação do Clube e, este mês, 
terá como tema a cultura árabe, com 
cardápio e apresentações especiais.

A infraestrutura pinheirense 
vem sendo constantemente 
aprimorada – saiba quais espaços 
passaram por melhorias recentes.

Conheça os artistas que darão 
um show no Piano’s Bar em 
abril, interpretando grandes 
sucessos e divertindo o público.

Os chefs dos restaurantes O Ponto 
e CCr buscaram inspiração na alta 
gastronomia, e os associados vão 
se deliciar com os pratos do mês.

O Ginásio Azul teve o piso 
substituído por um ainda mais 
adequado para os pinheirenses 
praticarem esportes.

A equipe pinheirense de 
Basquete segue disputando 
o NBB, uma das competições mais 
importantes da modalidade.

Preparamos uma lista com 10 filmes 
sobre o Carnaval para os pinheirenses 
se prepararem para a grande 
festa, que este ano será em abril.

Hall Multifuncional, Café Dulca e Praça 
Boulevard deram novos ares à Sede 
Social e representam mais opções de 
área de convívio para os associados.

Além dos cursos regulares, 
será possível se inscrever na 
Oficina de Escrita, com o autor 
Fernando Oria Carneiro.

29

2016

A Páscoa está chegando e a 
criançada vai aproveitar a tradicional 
Parada, com a presença do 
coelhinho e várias brincadeiras.

Conheça o Coral Pinheiros Canta 
e saiba como a atividade contribui 
para melhorar a saúde da voz 
e ampliar o repertório musical.

O restaurante Kame Kami completa 
uma década no Clube, oferecendo 
aos pinheirenses o melhor da 
gastronomia asiática.

índice
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Desde a compra do terreno na Chácara Itaim, em 1920, para centralizar as atividades 
pinheirenses, a infraestrutura do Clube vem se desenvolvendo intensamente. Ao longo 
desses mais de 122 anos, foram construídos diversos espaços para atividades esporti-
vas, sociais, culturais e de lazer. O primeiro deles, a Casa de Barcos, completa este ano 
o centenário da sua construção e representa um marco na história do ecP.

Como antigamente a maioria das atividades do Clube acon-
tecia às margens do rio Pinheiros, a primeira obra foi criada 
para guardar os barcos utilizados no Remo. Inaugurada 
em 1922, a Casa de Barcos se localizava ao lado da antiga 
figueira de tronco duplo e se tornou um cartão-postal 
na época, permanecendo até hoje nos álbuns de fotos 
dos associados.

Em seus 55 anos de existência, a Casa de Barcos foi 
espaço de várias atividades do Clube. Em 1945, deixou 

de guardar as embarcações e passou a ser sala de aula para o 
Jardim de Infância Tia Lucy, marcando a história da Escolinha. 
Nas décadas de 1950 e 1960, tornou-se ginásio para o Judô, 
a Ginástica Artística e o Halterofilismo. De 1970 a 1977, foi sede 
do antigo Museu Hans Nobiling e do Recanto dos Veteranos.

A Casa de Barcos foi demolida em 1977 para a construção 
do prédio do Centro Cultural e Recreativo (CCr). O espaço, 
porém, permanece vivo na lembrança dos associados. Veja 
as fotos.

CASA DE 
BARCOS EM 
CONSTRUÇÃO  
EM 1921

EQUIPE DE HÓQUEI 
E GRUPO DE SÓCIOS 
DO S. C. GERMANIA 
EM 1922

CASA DE 
BARCOS NA 

DÉCADA  
DE 1920 

CASA DE BARCOS 
NA OCASIÃO DA 
INAUGURAÇÃO DA 
PISTA DE ATLETISMO, 
EM 1926 

INAUGURAÇÃO 
DA CASA 

DE BARCOS 
EM 1922 

12
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A NOVA  
CASA DE 
BARCOS

O espaço para guardar barcos do Remo 
e da Canoagem passou a ser próximo à Raia 
Olímpica da usP. Em 2019 o local foi aprimo-
rado, com ampliação de 300 para 528 m² e nova 
estrutura em arcos, modular e autoportante, 
com peças desmontáveis. O galpão passou a ter 
mais conforto térmico, com utilização de telhas 
termoacústicas que garantem uma temperatura 
de oito graus a menos do que na parte externa.
Há, também, um novo espaço para musculação 
e aparelhos ergométricos, que tornaram o espaço 
ainda mais adequado para associados, atletas 
e equipamentos.

GEORGE RIETHER 
AUTOGRAFA A FOTO 
DA PRIMEIRA 
EQUIPE DE FUTEBOL 
DO GERMANIA, 
NA OCASIÃO DA 
INAUGURAÇÃO 
DO MUSEU HANS 
NOBILING, EM 1970

 O GALPÃO DE REMO 
E CANOAGEM EM 
CONSTRUÇÃO

fotos: CENtRo PRÓ-MEMÓRIA

fotos: DIVULGAÇÃo

CASA DE  
BARCOS NA 

DÉCADA  
DE 1970  

VISTA DA 
CASA DE 

BARCOS POR 
VOLTA DOS 
ANOS 1930  

ESPECIAL 



16 17NOME DA MATÉRIA 17RESTAURANTE DO LAGO COMPLETA UMA DÉCADA NO CLUBE

Restaurante 
do Lago 
completa
uma década
no Clube

fotos: DIVULGAÇÃoO Kame Kami oferece o melhor 
da gastronomia japonesa e já 
é consagrado como um dos 
cartões-postais do Clube

ESPECIAL 
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m meio à exuberante paisagem pi-
nheirense, próximo ao Lago, reside 
um dos restaurantes mais amados 
dos pinheirenses: o Kame Kami. Inau-
gurado no dia 24 de abril de 2012, o 
local está completando uma década 

no Clube, oferecendo aos associados o melhor da 
gastronomia japonesa. O sabor oriental e a bela ar-
quitetura do espaço o transformaram em um car-
tão-postal do ECP.

Com capacidade para receber cerca de cem 
pessoas, o Kame Kami (que significa “tartaruga em 
papel”) conta com dois ambientes: o salão principal 

e o lounge. Os móveis e as louças, feitos especial-
mente para o restaurante, trazem um ar sofisticado. 
Já o cardápio alia as tradições japonesas com as 
inovações dos pratos, tudo sob o comando do sushi 
chef Luiz Hirata.

Carpaccio de salmão, combinados, teppans e ya-
kissobas são as opções preferidas dos clientes, que 
embarcam na cultura japonesa utilizando os famo-
sos hashis para se deliciar com os pratos. Ao longo 
desses dez anos, o menu passou por algumas atua-
lizações, mas o conceito permaneceu o mesmo: 
oferecer aos associados comida de qualidade 
e apresentar os sabores orientais ao público.

O projeto é assinado por Nórea De Vitto e Beto 
Galvez, com coautoria de Gustavo Massimino, 
e procurou integrar elementos naturais e orgâni-
cos, criando um clima moderno e aconchegante. 
Construído em balanço, o Restaurante do Lago foi 
inspirado nas Glass Houses de Philip Johnson, o 
criador do conceito “less is more” (“menos é mais”). 
Há, na decoração, peças de pedra e de madeira que 
dão um charme especial ao espaço.

A prioridade foi integrar o espaço construído ao 
espaço f ísico existente, de modo que a principal 
marca da arquitetura fosse a continuidade entre o 
interior e o exterior. Quem olha o Kame Kami tem 
a impressão de que o restaurante está “flutuando” 
sobre o Lago – isso confere leveza ao edifício e com-
pleta a paisagem.

ARQUITETURA 
INOVADORA

ESPECIAL 
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Solte 
sua voz 

DIA MUNDIAL DA VOZ

(e cuide dela)

Dia Mundial da Voz, celebrado em 16 de abril, foi 
criado em 1999 em uma iniciativa de médicos, 
fonoaudiólogos e professores de canto da 
Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz (sBLV) 
para conscientizar a população sobre a impor-
tância da voz, alertando sobre a prevenção de 
problemas e mostrando como incluir hábitos 
saudáveis para manter a saúde em dia. Para 
comemorar a data, saiba mais sobre a atividade 
oferecida pelo Clube para trabalhar as cordas 
vocais: o Coral Pinheiros Canta.

Participar do grupo de canto pinheirense traz 
inúmeras vantagens para os associados. Os ins-
critos aprendem a cantar, fazem exercícios de 
respiração e de técnica vocal, e ainda ampliam 

No mês em que se comemora o 
Dia Mundial da Voz, conheça os 
benefícios de trabalhar as cordas 
vocais no Coral Pinheiros Canta

ILUstRAÇÃo: PoLAR.LtDA/stELLA boNICI

O
sua bagagem cultural ao conhecer diversos 
estilos musicais. Além de espantar os males, 
cantar tem vantagens cientificamente com-
provadas, e fazer aulas de canto melhora os 
aspectos emocionais e cognitivos e, claro, a 
saúde da voz. A socialização com os outros inte-
grantes é um dos destaques entre os benefícios 
da atividade.

Liderado pela maestrina Márcia Hentschel, o 
Coral Pinheiros Canta foi criado em 2016 e, atual-
mente, tem 30 inscritos que se encontram na Sala 
de Carteado às quartas-feiras, às 20h30. Para 
participar não é necessário ter experiência: basta 
enviar um e-mail para administracaocultural@
ecp.org.br.

ESPECIAL 
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Carnaval 
sem sair 
do sofá

Conheça sete produções 
audiovisuais sobre a festa 
e sua importância para 
a cultura brasileira

O desfile de Carnaval deste ano será realizado 
este mês e, para celebrar a festa brasileira mais 
importante do calendário, listamos sete filmes e 
documentários sobre a celebração. As produções 
mostram os bastidores de escolas de samba tradi-
cionais e a história de carnavalescos de destaque, 
entre outros temas.

O documentário registra a vitória da escola 
de samba Mangueira em 2016, com enredo 
em homenagem a Maria Bethânia. Dirigido por 
Macio Debellian, o longa mostra a preparação da 
escola de samba e as festas de Nossa Senhora 
da Purificação, além de ter depoimentos de 
Caetano Veloso, Chico Buarque, Leandro Vieira 
(carnavalesco da Mangueira), Luiz Antonio Simas 
(historiador), Mabel Velloso (poeta) e Squel Jorgea 
(porta-bandeira da Mangueira).TRAILER  ↗

DISPONÍVEL NO GLOBOPLAY

FEVEREIROS

fotos: DIVULGAÇÃo

ECP INDICA

https://www.youtube.com/watch?v=J5sP-8OA3HE
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Essa comédia musical, lançada em 2007, é diri-
gida por Monique Gardenberg e estrelada por 
atores do Bando de Teatro Olodum. O enredo 
trata dos moradores de um animado cortiço do 
centro histórico do Pelourinho, em Salvador, no 
último dia do Carnaval, em meio a muita música 
e dança. Dona Joana, porém, não gosta nada 
da festa e faz de tudo para acabar com a cele-
bração. O filme aborda, também, temas como 
desigualdade social, violência e preconceito.TRAILER  ↗

DISPONÍVEL NO GLOBOPLAY

Ó, PAI, Ó – O FILME

O filme, que tem direção de Lula Buarque de 
Hollanda e Carolina Jabor e produção de Marisa 
Monte, conta o cotidiano e as histórias da velha 
guarda da escola de samba Portela, além de 
mostrar o grupo de artistas veteranos dessa 
que é uma das escolas mais populares do 
Brasil. O mistério do samba também tem depoi-
mentos de artistas, inclusive do fundador da 
escola, Paulinho da Viola.TRAILER  ↗

O MISTÉRIO DO SAMBA

Durante o Carnaval em Salvador, a grande mídia 
foca nos trios elétricos e camarotes lotados de 
personalidades e artistas famosos. Mas o diretor 
Marcio Cavalcante procurou conversar com o 
povo, pessoas anônimas que são fundamentais 
para compor a histeria coletiva que sustenta o 
Carnaval baiano há anos. É uma pesquisa apro-
fundada sobre as origens da festa popular que 
é reconhecida mundialmente pela alegria e sim-
patia que reproduz durante os quatro dias – ou 
mais – de duração.TRAILER  ↗

SOU CARNAVAL

https://www.youtube.com/watch?v=oYOPjcba1OI
https://www.youtube.com/watch?v=bJXzj3BsYc4
https://www.youtube.com/watch?v=grM5hYwrzOY
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O filme mostra os bastidores – da preparação até 
o desfile – de uma das maiores escolas de samba 
do mundo, a Estação Primeira de Mangueira, até 
vencer o Carnaval de 2016, depois de 14 anos sem 
uma vitória. Dirigido por Marcelo Lavandoski, o 
documentário foi lançado em 2018.TRAILER  ↗

O PRÓXIMO SAMBA

A cinebiografia do carnavalesco Joãozinho Trinta 
traça um retrato do artista dos anos 1960, quando 
se mudou do Maranhão para o Rio de Janeiro 
para se tornar bailarino do Theatro Municipal, até 
1974, quando assume o posto de carnavalesco da 
Acadêmicos do Salgueiro, tradicional escola de 
samba carioca. O filme aborda, também, temas 
polêmicos de sua vida, como o rompimento com 
o carnavalesco Fernando Pamplona e o precon-
ceito que sofria.TRAILER  ↗

TRINTA

As mulheres são as protagonistas dessa 
série documental sobre o Carnaval. Damas do 
samba apresenta uma retrospectiva da traje-
tória do samba ao longo da história, com foco 
na participação feminina em sua construção e 
desenvolvimento até os dias de hoje. O docu-
mentário mostra o trabalho das carnavalescas, 
passistas e porta-bandeiras em quatro episódios.TRAILER  ↗

DAMAS DO SAMBA
DISPONÍVEL NO DISNEY +

https://www.youtube.com/watch?v=xMiyURx7rAc
https://www.youtube.com/watch?v=7RVfgFLisIA	
https://www.youtube.com/watch?v=JCdJ6UuDgLQ


Parada 
de Páscoa

PROGRAMAÇÃO
Mais uma vez, os pequenos 
estão convidados para 
acompanhar o coelho da 
Páscoa e sua turminha 
em um lindo passeio 
pelas alamedas do Clube. 
Venha participar!

CHEGADA DO COELHO NA 
ALAMEDA DO RELÓGIO DAS 
FLORES (PARADA DO COELHO ATÉ 
O SALÃO DE FESTAS INFANTIL)

FOTOS COM O COELHO NO 
PARQUINHO INFANTIL

ENCERRAMENTO DO EVENTO

11H

11H30

14H

 9 DE ABRIL, SÁBADO
 11 ÀS 14H
 DIVERSOS LOCAIS

ILUstRAÇÃo: stELLA boNICI/PoLAR.LtDA C
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Venha ouvir as tradicionais histórias 
contadas pela querida Tia Sônia, além 
daquelas que seguirão a temática do 
mês: Criatividade e Inovação.

O 16º aniversário da Brinquedoteca 
será comemorado com a presença de 
personagens especiais que vão animar 
a festa. 

Contação 
de Histórias 
com a Tia Sônia

Aniversário da 
Brinquedoteca

Recreação

Dia das Mães: 
Minha mãe é 
a melhor!

ATIVIDADES Criatividade e InovaçãoTEMA

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 aspecto lúdico. Fique atento à 
programação dos jogos colaborativos 
realizados nas quadras externas.

Mães e filhos serão desafiados a parti-
cipar de brincadeiras muito divertidas, 
nas quais a parceria será fundamental 
para a conquista do título de “Melhor 
Mãe”.

40 PARTICIPANTES POR SESSÃO.
ATIVIDADE GRATUITA E SUJEITA A LOTAÇÃO.

Com ateliê e brincadeiras super-
divertidas, as colaboradoras da 
Brinquedoteca darão um show 
de criatividade junto com os 
pequenos pinheirenses.

ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
DIVULGADA NO LOCAL.

ILUstRAÇÃo: stELLA boNICI/PoLAR.LtDA

Brinquedoteca

 10 E 24 DE ABRIL, DOMINGO
 10 ÀS 13H
 PARQUINHO INFANTIL

 30 DE ABRIL, SÁBADO
 15H
 BRINQUEDOTECA

 FINAIS DE SEMANA
 10 ÀS 17H
 PARQUINHO INFANTIL 

E QUADRAS EXTERNAS

 7 DE MAIO, SÁBADO
 SESSÕES ÀS 

10H30/11H30/13H30/14H30
 SALÃO DE FESTAS INFANTIL

PROGRAMAÇÃO
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BERÇÁRIO
ed. infantil

ens. fundamental
ens. médio

VENHA NOS

CONHECER!CONHECER!
32

Galinha 
pintadinha
a fabulosa trupe

★ O SHOW OFICIAL DA GALINHA 
PINTADINHA

 15 DE MAIO, DOMINGO
 16H
 SALÃO DE FESTAS

A Galinha Pintadinha vive uma nova 
aventura em busca do Pintinho 
Amarelinho que se perdeu. No caminho 
eles vão encontrar muitos amigos já 
conhecidos por toda a família bra-
sileira: a Borboletinha, a Baratinha, 
o Sapo Cururu e muitos outros. 
Tudo isso em um espetáculo 
mágico, com muita luz, música 
e incríveis animações.

SHOW INFANTIL

ASSOCIADO (ACIMA DE 13 ANOS): R$ 40
ASSOCIADO MENOR (2 A 12 ANOS): R$ 30
CONVIDADO (ACIMA 13 ANOS): R$ 60
CONVIDADO MENOR (2 A 12 ANOS): R$ 50
VENDAS PELO PORTAL DE SERVIÇOS E NA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO A PARTIR DO DIA 
13 DE ABRIL.

CRIANÇA



Relembre as reformas realizadas em 2021 e em 2022 
(até agora) para tornar os espaços pinheirenses 
ainda mais adequados para os associados

Patrimônio  
pinheirense
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A
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Um passeio 
pela Sede 
Social

Nova
pavimentação

P. 48

P. 44
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MAIO
Pista de Skate
O espaço pinheirense dedicado às 
manobras ficou ainda mais adequado 
e seguro. O desenho e o traçado da 
pista foram reformulados, com uni-
ficação das duas alas (que tinham 
365,83 m²), e o espaço passou a ter um 
total de 706,85 m² para as manobras 
radicais dos pinheirenses. O material 
utilizado é o concreto armado, com 
granilite na superf ície, tudo da mais 
alta tecnologia. 

A Pista de Skate conta com 
Bowl, que é como uma piscina para 
manobras, e área de Street, com obs-
táculos como corrimãos e rampas. 
Há, ainda, uma “mini ramp”, ideal 
para iniciantes. A borda e a profundi-
dade também foram aprimoradas na 
obra, garantindo um espaço moderno 
para alunos iniciantes, intermediários 
e avançados.

ABRIL
Praça Boulevard
Os pinheirenses ganharam mais um 
espaço de convivência ao ar livre:  
a Praça Boulevard, localizada atrás 
da Sede Social (onde antes estava 
o Viveiro das Plantas). O local conta 
com canteiros com árvores e flores, 
sete mesas com guarda-sóis e seis 
bancos de madeira. O espaço é inte-
grado ao prédio da Sede, local nobre 
com diversas atividades culturais.

Escada da Lanchonete 
Alameda
Adequação da escada do espaço gas-
tronômico e de convivência Alameda, 
com realocação da escada para o 
lado externo para melhor utilização 
do salão interno, aumentando a capa-
cidade de lugares e possibilitando a 
visão 360° de todo seu entorno a partir 
do mezanino.

Iluminação
Instalações de luminárias de LEd nas 
Quadras de Tênis 19-20.

Em 2021 e 2022, a infraestrutura do Clube passou por 
diversas melhorias e reformas que tornaram os es-
paços ainda mais adequados para atividades sociais, 
culturais, esportivas e de lazer. Confira um calendário 
com as principais obras realizadas e descubra como 
aproveitar os locais. 

Banco Bradesco
O banco Bradesco ganhou um novo 
espaço no Centro Administrativo (Ca), 
próximo à Central de Atendimento, 
para facilitar ainda mais o dia a dia 
do associado.

Iluminação
Instalação de novas luminárias de LEd 
na Quadra de Tênis número 7.

fotos: DIVULGAÇÃo

JANEIRO
Campo de Futebol B
Substituição de lâmpadas comuns 
por iluminação de LEd com maior efi-
ciência energética e luminância de 500 
lux. Foi feita, também, a revitalização 
do gramado sintético.

FEVEREIRO
Quadras de Areia 
Execução de sistema de irrigação das 
Quadras de Areia.

MARÇO
Hall multifuncional
O prédio da Sede Social ganhou um 
hall multifuncional, de 357 m², com pro-
jeto luminotécnico que valorizou ainda 
mais as obras expostas. O piso, que 
foi nivelado, é de granito, para garantir 
a acessibilidade e a segurança dos 
visitantes. O novo forro também con-
tribui para a contemplação das peças 
artísticas, criando uma área “clean” 
para instalação dos quadros, e o novo 
mobiliário foi feito sob medida, garan-
tindo um espaço mais aconchegante. 

2021 Um piano foi instalado no local para 
que os dias de estreia das mostras 
sejam ainda mais especiais.

Quadras de Tênis 11 e 12
Reforma das Quadras de Tênis 11 e 12, 
com remoção e recolocação de saibro 
e afofamento do sistema de drenagem.

Parquinho Infantil
Execução da base de concreto para 
instalações da Estação Baby, conjunto 
de atividades para crianças de até 
três anos.

Iluminação
Instalações de luminárias embutidas 
de solo na alameda entre a Pista de 
Atletismo e as Quadras Externas e nas 
proximidades da Portaria das Araras. 
Instalações de luminárias de LEd nas 
Quadras de Tênis 9-10, 11-12 e 13-14.
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Sanitários do Parquinho 
Infantil
O local foi reformado e passou a ter 
revestimento impermeável e um novo 
projeto luminotécnico, criando-se, 
assim, uma atmosfera mais confortável 
e aconchegante. O ambiente ganhou, 
também, decoração lúdica, com pin-
tura colorida feita com tinta antimofo 
e temas que remetem à infância. Com 
a ampliação de 8 m², foi possível criar 
outros dois toaletes, feminino e mas-
culino, para os adultos, e assim os 
acompanhantes dos pequenos nas 
aventuras no Parquinho também 
terão mais comodidade na hora 
de levar a criançada para se divertir 
nos brinquedos.

JUNHO
Quadras de Tênis
Reforma da Quadra de Tênis 3 e 4, com 
remoção e recolocação de saibro.

JULHO
Espaço Gastronômico  
e de Convivência Alameda
O terraço do local passou por melhorias, 
tornando-se ainda mais aconchegante 
e confortável, com novo mobiliário, ins-
talação de geladeiras, readequação de 
monta-carga e transferência da escada 
do centro do salão para a lateral. A vista 
é privilegiada: é possível observar os 
360 graus do entorno, inclusive as ati-
vidades das quadras externas e do 
Complexo Tenístico, além de ver a crian-
çada se divertindo no Parquinho Infantil.

AGOSTO
Design natural
A decoração sustentável do Clube 
ganhou mais uma peça: um grande 
banco foi instalado próximo ao 
Parquinho Infantil. O móvel, feito 
a partir de um tronco de eucalipto, 
foi esculpido no formato cilíndrico, 
lixado, lapidado com a plaina, para 
uniformizar, e selado. Depois desse 
processo, a peça recebeu tratamento 
com verniz para garantir resistência e 
alta durabilidade.

Nova iluminação
O espaço entre a Pista de Atletismo e o 
Mini Zoo passou por uma revitalização, 
com aprimoramento do paisagismo 
e da iluminação. Um canteiro com 

Sanitários do 
Estacionamento Tucumã
Os sanitários feminino e masculino do 
estacionamento Tucumã também pas-
saram por uma reforma, que garantiu 
uma estrutura ainda mais cômoda 
para os pinheirenses. Além disso, um 
banheiro unissex para pessoas com 
deficiência foi criado, atendendo às 
normas NBR 9050 e tornando o espaço 
ainda mais adequado e inclusivo 
para os associados com necessi-
dades especiais.

Iluminação
Foi instalada uma nova iluminação nas 
quadras de Tênis 18, 21, 22 e 23, com 
troca das luminárias de 400 w vapor 
metálico por luminárias de LEd 200 w.

Revitalização do Bar  
da Sauna Masculina
Revitalização do Bar da Sauna, com 
substituição do revestimento da 
parede de vidro e mudança de prate-
leiras e iluminação.

flores da espécie agapanthus foi 
criado. O intuito foi tornar a iluminação 
da área próxima às araras mais suave, 
com luz amarela, e, assim, harmonizar 
o espaço para melhorar o conforto 
dos pássaros do zoológico, além de 
tornar o local mais aconchegante para 
os associados.

Quadras de Tênis
A quadra de Tênis 5, de saibro, foi refor-
mada. E a de número 16 recebeu nova 
iluminação, com troca das luminárias 
de 400 W vapor metálico por luminá-
rias LEd 200 W.

Quadras de Squash
Serviços de lixamento das quadras 
de Squash.
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DEZEMBRO
Quadras Externas
Para atender a demanda de pinhei-
renses que utilizam as Quadras 
Externas, foram construídos novos 
sanitários feminino, masculino 
e acessível unissex, e um espaço 
para zeladoria esportiva, para faci-
litar o controle dos itens utilizados 
nas modalidades. O projeto seguiu 
a mesma linguagem arquitetônica da 
Lanchonete Alameda, integrando as 
construções pinheirenses.

Conselhos Deliberativo 
e Fiscal
Antes localizados no Centro Desportivo, 
em um espaço de 198 m², os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal foram transfe-
ridos para o Centro Administrativo, 
em uma área de 325,95 m² (mais 197,95 
m²). O principal objetivo do projeto foi 
tornar o local mais moderno e dinâ-
mico. O presidente conta com uma sala 
exclusiva e há, no total, oito espaços 
de reunião – dois com capacidade para 
oito lugares e quatro que comportam 
seis pessoas. Como a estrutura é 
modular, existe a possibilidade de abrir 
as divisórias retráteis, formando um 
espaço único para reuniões.

Foram realizadas, também, troca 
do forro, instalação de ar-condicio-
nado e nova iluminação, contribuindo 
para a ergonomia do local. O espaço 
do Hall Social, onde estão a copa 
e os sanitários feminino e masculino, 
também foi reformado para atender 
à nova demanda. Para garantir a 
acessibilidade, foi construído um sani-
tário acessível.

Karaokê
O Karaokê passou por uma reforma 
completa, com ampliação do 
espaço, possibilitando que a capa-
cidade aumentasse de 32 para 42 
lugares. A mudança de layout deixou 
o ambiente mais arejado e bem-ilumi-
nado. Para tornar o espaço ainda mais 
convidativo, a porta foi colocada em 
outra parte, deixando o palco e o piano 
ao fundo. Houve, também, instalação 
de um novo sistema de ar-condicio-
nado e reformulação da parte elétrica 
e de iluminação.

Praça Boulevard
Localizada atrás da Sede Social, a Praça 
Boulevard é uma opção de lugar tran-
quilo e aconchegante, com paisagismo 
que contribui para o bem-estar dos 
pinheirenses. Para tornar a praça ainda 
melhor, foi adquirido um novo mobiliário, 
somado às sete mesas com guarda-sóis 
e seis bancos de madeira, totalizando 
45 lugares. O local é bastante utilizado 

pelos associados para ler um livro, tomar 
um café, conversar com os amigos ou 
aproveitar o contato com a natureza.

Dulca Confetteria & Caffè
Os pinheirenses ganharam mais uma 
opção para tomar um cafezinho no 
Clube com a contratação da empresa 
Dulca Confetteria & Caffè. Inicialmente 
instalado na Sede Social com uma 
food bike, o café passou a ter um 
espaço próprio onde antes funcionava 
a agência do banco Bradesco.

Com 24 m², o espaço, que 
levou quatro meses para ser finali-
zado, tem mobiliário estilo vintage 
e uma fachada clean, com cores 
claras. O público conta com um car-
dápio com diversas opções de bebidas 
e comidas, inclusive o famoso sonho 
Dulca. O café foi instalado entre o Hall 
Multifuncional e a Praça Boulevard 
para integrar esses dois espaços, 
tornando-se mais um ambiente de con-
vívio dos associados.

41PATRIMÔNIO PINHEIRENSEPANORAMA
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FEVEREIRO
Pergolado do Tênis
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 pergolados 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 ade-
quado para os associados.

2022 MARÇO
Piso intertravado
A nova superfície instalada nas pro-
ximidades da portaria do Boliche é 
intertravada e antiderrapante, oferece 
alta resistência ao atrito, garante a 
acessibilidade e, por ser de concreto, 
melhora o conforto térmico.

Ginásio Azul
Foram trocados 625 m² de piso da 
quadra por um material de madeira 
grápia. Foi realizada, também, insta-
lação de ventilação natural nas laterais, 
e de revestimento de espuma termoa-
cústico para melhorar a qualidade da 
temperatura interna. Houve adequação 
às normas de acessibilidade.

PANORAMA
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NOVA PAVIMENTAÇÃO

A alameda entre 
a Prainha do Boliche 
e o Campo de Futebol B 
passou por melhorias

Quem passa pelo boulevard entre a Prainha do 
Boliche e o Campo de Futebol B percebe que 
o caminho está diferente. O piso de concreto 
com faixas de mosaico português foi substi-
tuído por um intertravado, proporcionando uma 
alameda ainda mais segura e confortável para 
os associados.

Foram trocados 1.500 m² de piso por um mate-
rial antiderrapante, com alta resistência ao atrito, 
melhorando a acessibilidade. A nova superfície 
garante o conforto térmico e tem alta durabili-
dade, necessitando de pouca manutenção, além 
de contar com uma boa permeabilidade, permi-
tindo um melhor escoamento da água.

Uma miniguia de 900 m² também foi instalada, 
para separar a alameda do jardim e assegurar a 
estética do local de passagem dos pinheirenses. fotos: DIVULGAÇÃo

PANORAMA
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Na Claro, é tudo junto e conectado: internet com fibra, 
ultravelocidade e Wi-Fi que chega na casa toda, pra você trabalhar, 
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GINÁSIO AZUL PASSA 
POR MELHORIAS

O espaço foi reformado e está 
ainda mais adequado para os 
pinheirenses praticarem esportes

Os associados que utilizam o Ginásio Azul vão 
gostar da novidade: o espaço passou por várias 
melhorias. Os 625 m² de piso foram substi-
tuídos por um de madeira grápia, versátil, nobre 
e com alta resistência aos impactos mecânicos. 
Essa superfície é ideal para os treinos e jogos 
sediados no local.

Para tornar o espaço ainda mais arejado, 
foi instalada ventilação natural nas laterais e 
revestimento de espuma termoacústico, aumen-
tando o conforto térmico dos pinheirenses. Além 
disso, houve adequação às normas de acessibi-
lidade. O Ginásio Azul foi inaugurado na década 
de 1960 e já foi palco de diversas competições. foto: DIVULGAÇÃo

PANORAMA
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Descubra como o espaço pinheirense 
se tornou uma das áreas de convívio 
mais privilegiadas do Clube

A Sede Social, inaugurada na década de 1960, vem 
passando por diversas transformações ao longo dos 
anos. O espaço é conhecido por abrigar espaços como 
os restaurantes O Ponto e Germania, além da Biblioteca 
Pedro Affonso Grimaldi e, mais recentemente, o Centro 

PRAÇA PINHEIRENSE
Atrás da Sede Social foi criada uma área de convívio ao 
ar livre. Com sete mesas com guarda-sóis e seis bancos 
de madeira, totalizando uma capacidade de 45 lugares, 
o espaço é tranquilo e aconchegante, e conta com um 
projeto paisagístico especial. Os canteiros com árvores 
e flores de cores vibrantes fazem do local um refúgio 
repleto de natureza, para os associados se conectarem 
com o verde.  

HORA DO CAFÉ
A Cafeteria e Confeitaria Dulca se tornou mais uma 
opção para os associados tomarem um cafezinho no 
Clube. Com 24 m², o espaço conta com sete mesas 
e 24 lugares, mobiliário em estilo vintage e fachada 
clean. O ambiente aconchegante é ideal para os pinhei-
renses fazerem uma pausa no passeio no Clube. Entre 
a ida à Biblioteca e ao Museu, nada melhor do que apre-
ciar uma bebida quente e o famoso sonho Dulca. 

Pró-Memória Hans Nobiling. No último ano, o prédio 
ganhou mais três ambientes que, integrados, conquistaram 
os pinheirenses.

O Hall Multifuncional, o Café Dulca e a Praça 
Boulevard deram novos ares à Sede Social, e os 
pinheirenses passaram a ter mais esse grande local de con-
vívio. Os ambientes vêm sendo utilizados pelos associados 
para encontros com amigos e familiares, leitura, apreciação 
da paisagem, entre outras funções. Saiba mais sobre cada 
local e como aproveitá-lo.

UM PASSEIO  
PELA SEDE SOCIAL

SALA DE ESTAR
Com 357 m², o Hall Multifuncional é como uma sala de estar 
para os pinheirenses. Aconchegante e agradável, o espaço 
é ideal para quem quer fazer uma pausa entre uma ativi-
dade e outra em um local tranquilo. A iluminação é um dos 
atrativos, já que valoriza a decoração do Hall, destacando 
as obras de arte que ornamentam as paredes. A sala conta, 
também, com um piano, e de vez em quando são realizadas 
apresentações que enchem o local de boa música. 

 30 DE ABRIL, SÁBADO
 21H

 RESTAURANTE GERMANIA
★ BANDA NEWSP + DJ + BAILARINOS  

+ DANÇA DO VENTRE

JANTAR DANÇANTE

Especial 
Árabe

ACESSO PELA PORTARIA PRINCIPAL, NA RUA TUCUMÃ, 
142, OU ESTACIONAMENTOS TUCUMÃ E FARIA LIMA, 

PORTANDO O CONVITE DO EVENTO.

ASSOCIADO: R$ 95
CONVIDADO DE ASSOCIADO: R$ 130
ROLHA: R$ 40 (QUALQUER BEBIDA)

CONVITE NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E PELO PORTAL 
DE SERVIÇOS, A PARTIR DE 8 DE ABRIL.

O Jantar Dançante está de volta, e nada melhor  
do que retomar em grande estilo: os associados 

vão se divertir em uma noite muito especial,  
com dançarinos de dança do ventre e um 

cardápio árabe delicioso.
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Música
Momento Musical Piano's Bar 

Ensaio da Banda de Jazz Ensaio do Coral

Nas apresentações, a pianista Betth 
Ripolli revisitará temas de grandes 
autores e intérpretes 
de diversos gêneros musicais.

 9 E 23 DE ABRIL, SÁBADOS
 16H30
 HALL DA SEDE SOCIAL

 QUARTA 
 20H30
 SALA DE CARTEADO

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

 SEGUNDA
 20H30
 PIANO’S BAR

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

MAIS INFORMAÇÕES: ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR

com Betth Ripolli Festival

 SÁBADOS
 21H

A cantora Mila Curti interpreta 
canções no estilo da bossa nova, 
pop, big band e dance, além 
de sucessos italianos, franceses 
e espanhóis. Iniciou a carreira 
na Europa, participando de turnês 
com o cantor e compositor Fred 
Bongusto, e já participou de 
programas de grandes nomes 
da televisão brasileira, como Hebe 
Camargo e Jô Soares. Flávio Carppes e Darcio Barbagli 

formaram o Duo Dékada há mais 
de 20 anos. Inspirados nos anos 
60, 70 e 80, tocam e cantam suas 
influências musicais individuais 
em um repertório que relembra 
sucessos internacionais e grandes 
clássicos da MPB.

O Trio Los Cuatro surgiu em 
2017, da reunião de amigos que 
já tocavam em outras bandas, 
trazendo o melhor da música 
desde os anos 50 até os anos 90 
e conquistando o público.

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.

Mila Curti
 2 DE ABRIL

Trio Los Cuatro
 23 DE ABRIL

Fat Cats
 9 DE ABRIL
Formada em 2016, a Banda Fat 
Cats faz um show com hits do 
rock/pop, tocando sucessos de 
artistas que vão de Rolling Stones 
a Lulu Santos, sempre convidando 
o público a participar, cantando 
e dançando junto.

Duo Dékada
 30 DE ABRIL

Karaokê Pinheiros
 QUINTA A SÁBADO
 21H
 PIANO'S BAR

foto: DIVULGAÇÃo

A banda transita pelo blues 
e pelo 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 no som 
de André Youssef.

André Youssef
 16 DE ABRIL

Rock Cover

 14 DE MAIO, SÁBADO
 21H
 SALÃO DE FESTAS

As melhores bandas covers do rock 
nacional e internacional se apresen-
tarão no palco do ECP, em um festival 
incrivelmente emocionante. São três 
bandas que representam fielmente os 
originais e são destaque nas casas de 
show do todo o Brasil:  Foo Fighters 
Cover Brazil, Pearl Jam Blaymorphead 
e Guns N´Roses Cover Brazil.

ASSOCIADO: R$ 50
CONVIDADO DE ASSOCIADO: R$ 90
MESA COM 4 LUGARES: R$ 100
VENDAS PELO PORTAL DE SERVIÇOS E NA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO A PARTIR DO DIA 
13 DE ABRIL.
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A primeira versão dessa obra foi publicada origi-
nalmente em 1937, mas foi apenas dez anos depois 
que o escritor japonês laureado com o Prêmio 
Nobel de Literatura em 1968, já influenciado pelos 
acontecimentos da Segunda Guerra, terminou a 
versão final desse romance sobre o amor espon-
tâneo e sem nenhuma esperança de retribuição. 

Nesse livro, de grande repercussão no Japão 
e no exterior (inclusive com adaptações para 
o cinema), Kawabata expõe a densidade e as 
contradições das relações humanas por meio 
do encontro entre Shimamura, um culto senhor 
de posses, Komako, uma gueixa das montanhas, 
e Yoko, uma bela jovem provinciana, trazendo 
ao leitor um texto comovente e lírico ao extremo. 

Em vez de provocantes paixões, o desperdício 
do amor e o sacrif ício pessoal dos persona-
gens conduzem-nos a uma atmosfera gélida, 
com pinceladas de forte afetividade, em que 
o branco da neve e o frio penetrante contribuem 
para dar o tom melancólico da narrativa. Não é à 
toa: a estação termal de Yusawa, que o escritor 
visitou pela primeira vez em 1934, serviu de ins-
piração para a criação do cenário onde se passa 
a história.
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★  COM HELEN SPAILER
 19 DE ABRIL, TERÇA
 20H30
 SALA DE CONFERÊNCIAS 1

O encontro vai abordar o conceito do Feng 
Shui, os benefícios que ele traz para o ambiente 
e para as pessoas que estão reunidas com um 
objetivo comum: comemorar, decidir, amar 
ou agregar. Além disso, conselhos práticos 
sobre decoração, cores e paisagismo farão parte 
da palestra.

 23 DE ABRIL, SÁBADO
 11H
  SALA DE CONFERÊNCIAS 1 – SEDE SOCIAL

O Grupo de Escritores do Clube Pinheiros se 
reúne para leitura e análise dos seus contos 
baseados em temas predeterminados. Nesse 
encontro o tema será “O troar dos canhões”. 
Coloque para fora o escritor que há dentro 
de você e junte-se ao grupo.

O país das neves
título original: Yukiguni [雪国]

Yasunari Kawabata

Estação Liberdade

Clube de leitura

 9 DE ABRIL, SÁBADO
 10H
  SALA DE CONFERÊNCIAS 1 

SEDE SOCIAL

COMPARTILHE SUA LEITURA E EXPERIÊNCIA E AINDA 
CONHEÇA OUTROS PONTOS DE VISTA SOBRE A OBRA.
O ASSOCIADO INTERESSADO EM PARTICIPAR 
DA ATIVIDADE DEVE ENVIAR UM E-MAIL PARA 
ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR. G
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O ASSOCIADO INTERESSADO EM PARTICIPAR 
DA ATIVIDADE DEVE ENVIAR UM E-MAIL PARA 
ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR. 

título

autor

editora

foto: DIVULGAÇÃo

PALESTRA

pelo Feng Shui
Morar bem

Torneio de Tranca 
Pinheiros

Forme sua dupla e participe da 3ªedição 
do Torneio de Tranca Pinheiros.

premiação 
Serão premiadas as duplas vencedoras do 
1º ao 4º lugar.

etapa final
1º lugar: 2 gift cards no valor de R$ 600 cada
2º lugar: 2 gift cards no valor de R$ 400 cada
3º lugar: 2 gift cards no valor de R$ 300 cada
4º lugar: 2 gift cards no valor de R$ 200 cada 

GRATUITO. INSCRIÇÃO E REGULAMENTO DE 13 A 27 
DE ABRIL PELO PORTAL DE SERVIÇOS. SOMENTE PARA 
ASSOCIADOS ACIMA DE 18 ANOS.

1ª ETAPA
 
2ª ETAPA 

3ª ETAPA (FINAL)

06.MAI

13.MAI

20.MAI

 6, 13 E 20 DE MAIO, SEXTA
 15H
 SALA DE CARTEADO

AGENDA

mailto:administracaocultural@ecp.org.br
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chá da tarde

dança sênior

Participe de uma tarde muito agra-
dável na companhia de amigos, 
com atividades especiais e 
muita diversão.

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

R$ 84

VETERANOS R$ 22

R$ 27

veteranos abril.22

 25 DE ABRIL, SEGUNDA
 14 ÀS 16H30
 CARTEADO

 TERÇA
 14H30 ÀS 16H
 SALÃO DE FESTAS INFANTIL
★ PROFESSOR REINILDO

movimente-se

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.

ESPECIAL
AULAS EXTRAS

 7 E 28 DE ABRIL, QUINTA
 10H30 ÀS 11H30
 SALÃO DE FESTAS

ATIVIDADE GRATUITA VENDAS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO OU 
PELO PORTAL DE SERVIÇOS.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA
• MESAS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 

4 LUGARES, MANTENDO DISTANCIAMENTO 
SOCIAL SEGURO.

• SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REALIZADO 
DIRETAMENTE NAS MESAS.

 TERÇA
 10H30 ÀS 11H30
 SALÃO DE FESTAS INFANTIL

NÃO VETERANOS (ACIMA DE 60 ANOS)

AGENDA
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Vem da culinária espanhola, com um toque 
chinês, o prato do mês no Restaurante do 
CCR. O emblemático arroz negro com fru-
tos do mar traz aroma diferenciado e sabo-
roso, com alto valor nutritivo.

A deliciosa combinação de medalhão com 
brie, harmonizada com um saboroso mo-
lho de Pinot Noir e acompanhada de aspar-
gos frescos e batatas laminadas, é a suges-
tão do mês no Restaurante O Ponto.

↓  Arroz negro  
com frutos  
do mar

↓  Medalhão com 
brie ao molho  
de Pinot Noir

Onde encontrar

Quando

Preço

Onde encontrar

Quando

Preço

CCR

ABRIL

R$ 65

O PONTO

ABRIL

R$ 80

Harmonização de sabores: essa será a inspiração dos chefs para 
as sugestões de prato do mês nos restaurantes O Ponto e CCR.P
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Você conhece os cursos que o Clube 
oferece aos associados? São diversas 
áreas, como idiomas, artes, músicas 
e danças, e todos são ministrados 
por profissionais especialistas. 
Confira abaixo os detalhes, faça uma 
aula experimental e programe-se.

“Desconforto Criativo”
  7 DE ABRIL A 30 DE JUNHO, QUINTAS  

(12 AULAS – NÃO HAVERÁ AULA NOS 
FERIADOS)

 19H30 ÀS 21H30
 SALA DE CONFERÊNCIAS 2

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

Cursos 
culturais

↗ ESPORÁDICOS

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.

ESCRITA DE OFICINA CRIATIVA

AGENDA
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Curso de Introdução  
à Música Erudita
★ FLÁVIO LEMBO
 12 DE ABRIL A 31 DE MAIO, TERÇAS
 19H30 ÀS 21H30 (8 REUNIÕES)
 SALA DE CONFERÊNCIAS 1
Oito encontros audiovisuais com explicações 
de como entender e ouvir melhor a música eru-
dita ocidental – desde o canto gregoriano até os 
dias de hoje. Informações e dicas do que se está 
ouvindo, como escutar, e o que realmente se deve 
escutar para se iniciar e gostar de música de con-
certo, sempre enfocando as principais obras 
e artistas de cada período.

VALOR: R$ 547 (TAXA ÚNICA), EM ATÉ TRÊS VEZES 
NO CARTÃO DE CRÉDITO. 
INSCRIÇÕES NA CENTRAL DE ATENDIMENTO OU PELO 
PORTAL DE SERVIÇOS.

Mindfulness para  
qualidade de vida
★ FABIANA SAES
  7 DE MAIO A 25 DE JUNHO, SÁBADOS  

(8 ENCONTROS)
 9H30 ÀS 11H30
 SALA DE CONFERÊNCIAS 2
Venha aprender e se aprofundar nos princípios 
de Mindfulness, com práticas meditativas para 
aprimorar os níveis de atenção/foco, regulação 
emocional e escolhas mais conscientes no seu 
dia a dia.

INSCRIÇÕES NA CENTRAL DE ATENDIMENTO OU PELO 
PORTAL DE SERVIÇOS.
VALOR: R$ 1.041, EM ATÉ TRÊS PARCELAS.

↗ REGULARES

Teclado
★ VIVIAN AGUIAR
O curso trata dos diversos tipos de teclado, 
da utilização de nomenclaturas e das funções do 
instrumento. A leitura e prática musical com parti-
turas 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 fun-
ções do instrumento. Haverá também leitura 
e prática musical com partituras convencionais 
e metodologia desenvolvida pela professora.

Música
Musicalização  
de crianças
★ VIVIAN AGUIAR E DAISE AGUIAR
O curso proporciona ao bebê estímulos senso-
riais, 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 instrumento, desenvolve 
a técnica e a teoria junto com o repertório.

Artes

Teatro infantil
★ EDSON GON
O curso tem como objetivo estimular o poten-
cial criativo, desenvolver a socialização e 
habilidades de expressão pela manifestação 
espontânea e prazerosa da criança. Faça uma 
aula experimental.

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

Teatro sênior
★ PROFESSOR HENRIQUE PESSOA
Um curso interativo, que desenvolve a fala, 
a expressão corporal e a interpretação do teatro. 
Faça uma aula experimental.

Aquarela
★ LILIAN ARBEX
A oficina irá proporcionar aos alunos o conhe-
cimento da técnica de aquarela como meio de 
representação plástica, a partir do conhecimento 
de suas propriedades, história, possibilidades 
pictóricas e técnicas de produção artística.

TeatroIdiomas
English for pleasure
★ ODILA MORAES
O objetivo do curso é desenvolver a fluência oral, 
a compreensão e o vocabulário, por meio da 
leitura e discussão de textos atuais de revistas, 
jornais e short stories. Requisitos: Avaliação pre-
sencial, a partir de 18 anos.

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 conversação, 
ensinamentos sobre a cultura italiana e ativi-
dades em grupo, além de incluir o uso de material 
impresso ou audiovisual. As aulas seguem o 
padrão de níveis A1-A2-B1-B2-C1-C2 do Quadro 
Europeu de Referência, internacionalmente 
reconhecido. O aluno se torna apto a prestar 
exames padrão.

AGENDA
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Dança Social Palladino
Venha se divertir em um curso alto astral, para 
aprender a dançar ritmos tradicionais e da moda, 
se exercitar e fazer novas amizades.
INSCRIÇÕES EM MAIO. CURSO TRIMESTRAL.

Dança de salão
★  MARCO ANTONIO  

E RICARDO FIGUEIREDO
As danças de salão são consideradas 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 coreografada trabalha vários 
ritmos, como samba, forró, chá-chá-chá, salsa 
e danças folclóricas de vários países. É uma ati-
vidade divertida e descontraída, que não exige 
parceiros 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 alonga-
mento. 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 resis-
tência f ísica e proporciona maior agilidade.

Danças

MAIS INFORMAÇÕES: 
ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR fotos: UNsPLAsH

Sapateado
★ BALLET PAULA CASTRO
Esse ritmo dançante, em que os pés se tornam 
protagonistas, desenvolve a musicalidade, a fle-
xibilidade e a coordenação motora, além de 
melhorar a postura e ser uma ótima maneira de 
queimar calorias.

Street dance
★ EQUIPE PAULA CASTRO
Um curso de dança com uma explosão de movi-
mentos que estimula a coordenação motora, 
flexibilidade, musicalidade, socialização, desen-
volvimento cultural e memorização.

ECP X PATO BASQUETE
2 de abril, sábado
18h
 No ECP 

Confira os últimos jogos pinhei-
renses na fase classificatória 
e venha torcer para a Clube 
avançar para a próxima fase do 
NBB, a competição mais impor-
tante do Basquete nacional.

CORINTHIANS X PINHEIROS
4 de abril, segunda
20h
Ginásio Wlamir Marques

ECP X MOGI
11 de abril, segunda
20h
 NO ECP 

ECP X MINAS
14 de abril, quinta 
20h
 NO ECP 

ECP X FLAMENGO
16 de abril, sábado
18h
 No ECP 

CHEGOU
A HORA!

AGENDA
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SQUASH

BRASILEIRO JUVENIL
Em fevereiro, foi realizada a primeira etapa do Campeonato 
Brasileiro Juvenil de Squash. As chaves da competição foram 
divididas entre Sub-13, 15, 17,19, 23 e feminino, e o ECP foi 
representado por três atletas, na Sub-13 e na Sub-15: Henrique 
Dinamarco, Lucas Pitta e Diogo Guerra.

Diogo Guerra e Henrique Dinamarco atingiram as quartas de 
final e Lucas Pitta sagrou-se campeão Sub-15 masculino.

Lucas Pitta, campeão da categoria Sub-15, Luiz Castro (treinador), Walter Karl 
(diretor-adjunto de Squash), Ronaldo Pitta e Henrique Dinamarco

Atletas pinheirenses participantes                    

Lucas Pitta (à direita), campeão da Sub-15

TÊNIS

TORNEIOS NACIONAIS
52º Banana Bowl – 12 Anos e Tennis Kids – Criciúma 
(SC) 
Sofia Wessler Andretto, vice de simples e duplas, 11F

TORNEIOS PAULISTAS
Copa Futuro Kids – Yacht Club Paulista (SP)
Guilherme Guerrero Humberg, vice de simples, 9M
Melissa Fernandes Kishimoto, vice de simples, 10F

Circuito FPT Infantojuvenil Slice Tennis & Wellness 
Center – Alphaville (SP)
Rafael Chakian Toledo Santos, campeão de simples, 14M

Copa Futuro Kids – Slice Tennis – Alphaville Tamboré 
(SP)
Rodrigo Diez Gomes Correa, vice de simples, 10M
Melissa Fernandes Kishimoto, vice de simples, 10F

Copa Yacht Club Paulista Infantojuvenil (SP)
Felipe Friedrich Von Bernuth, vice de simples, 14M
Fernanda Candido Rodrigues Procopiuk, vice de sim-
ples, 16F

Copa Yacht Club Paulista (SP)
Adriano Rosenberger Piacentini, campeão de simples, 
11M

Rafael Chakian Toledo Santos Melissa Fernandes Kishimoto

Anderson Santos e Felipe Friedrich Von Bernuth Adriano Rosenberger Piacentini, à esquerda

Sofia Wessler Andretto, à direita

https://www.tenisintegrado.com.br/torneio


O evento Hidro Folia animou os associados em fevereiro
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FITNESS AQUÁTICO

HIDRO FOLIA 
Relembrando os bons tempos dos bailes de salão, a Hidro Folia 
2022 reuniu mais de 50 associados para “pular” e treinar na 
piscina externa ao som das tradicionais marchinhas de Carnaval. 
Os professores Jorge e Vera (da Hidrofitness), fantasiados com 
roupas havaianas, fizeram um treino especial de cárdio em duplas, 
com todo distanciamento e segurança que o momento pede.

LEVANTAMENTO  
DE PESO OLÍMPICO

LPO DAY 
LPO DAY é um evento ao ar livre e aberto ao público no qual é 
possível conhecer exercícios básicos do Levantamento de Peso 
Olímpico (LPO). As aulas são divididas em turmas, do iniciante ao 
avançado, e a inscrição pode ser realizada no Fitness, na Central 
de Atendimento ou no Portal de Serviços.

O LPO é um esporte que exercita o corpo em sua totalida-
de. A prática ensina a aplicar força aos grupos musculares na 
sequência apropriada, partindo do centro do corpo (core) para 
extremidades (braços e pernas), trazendo benefício vital à saúde.

Evento ao ar livre da modalidade

ESPORTE
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André Mura (cadete)
Guilherme Vianna (cadete)
Lorenzo Mion (juvenil)
Paulo Morais (juvenil)
Theo Cholfe (cadete)

Sabre
Isabela Chen (cadete e juvenil)
Luana Pekelman (juvenil)
Valentina Castilho (cadete)
Érico Patto (cadete)
Gabriel Vasques (juvenil)
Matheus Becker (juvenil)

Técnicos: Marcos Cardoso (Espada) e Roberto Lazzarini 
(Florete)

ESGRIMA

A Confederação Brasileira de Esgrima (CBE) convocou atletas 
das categorias cadete e juvenil para representar o Brasil em 
duas importantes competições internacionais: Pan-America-
no de Esgrima Cadete e Juvenil, que foi realizado em março 
em Lima, no Peru, e Campeonato Mundial de Esgrima Cadete 
Juvenil, que será realizado em Dubai, UAE, este mês. O ECP foi 
o clube com maior número de convocados e será representado 
por 15 atletas das categorias cadete e juvenil e dois técnicos.
Confira os convocados:

Espada
Clara Amaral (juvenil)
Mauricio Pellegrino (juvenil)

Florete
Gabriella Vianna (juvenil)
Stella Frias (cadete)

Parte da equipe de Esgrima convocada para a seleção Brasileira. Em pé: Marcos Cardoso 
(técnico), Clara Amaral, Roberto Lazzarini (técnico), Gabriella Vianna, Stella Frias, Alkhas Lakerbai 
(técnico) e Luana Pekelman. Agachados: Lorenzo Mion, Guilherme Vianna, André Mura,  
Theo Cholfe e Érico Patto 

RESULTADOS - COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS
FEVEREIRO
Copa do Mundo de Espada Feminina – Barcelona 
(Espanha)
Nathalie Moelhausen – 39º lugar individual, 20º lugar 
equipe

Copa do Mundo de Florete Masculino Juvenil – Saba-
dell (Espanha)
Paulo Morais – 43º lugar individual, 15º lugar equipe
Lorenzo Mion – 128º lugar individual, 15º lugar equipe

Copa do Mundo de Florete Masculino – Cairo (Egito)
Lorenzo Mion – 158º lugar individual, 18º lugar equipe
Paulo Morais – 169º lugar individual, 18º lugar equipe

Copa do Mundo de Florete Feminino – Guadalajara 
(México)
Ana Beatriz Bulcão – 100º lugar individual, 14º lugar 
equipe
Gabriella Vianna – 124º lugar individual

MARÇO
Copa do Mundo de Sabre Feminino – Atenas (Grécia)
Isabela Carvalho – 71º lugar

Gabriella Vianna (à esquerda) e Ana Beatriz Bulcão (à direita), com as demais 
atletas da delegação Brasileira na Copa do Mundo de Florete em Guadalajara

ESPORTE
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VÔLEI MASTER

Esquenta LMN 
Em janeiro e fevereiro foi realizado no Clube o Esquenta 2022 – 
Festival de Vôlei Master Feminino. O torneio, que tem como 
objetivo ampliar a cultura esportiva por meio da integração entre 
atletas e incentivar a atividade física, reuniu cerca de 120 atletas, 
divididos entre sete equipes na categoria 50+ e quatro na 59+. 
A competição teve 38 disputas ao longo desses quatro dias, e as 
atletas pinheirenses da equipe 59+ consagraram-se campeãs da 
Chave Ouro.

As finais contaram com a presença da campeã olímpica de Vôlei 
Fofão, do vice-presidente Carlos Alexandre Brazolin e da diretora 
da modalidade, Vera Gomes.

Equipe campeã na chave 59+, Denize (técnica), Vera Gomes  
(diretora da modalidade ) e Hélia Rogério (Fofão)

Glauce, Hélia Rogério (Fofão), Carlos Brazolin (vice-presidente) e Vera Gomes

Em pé: Adriana Becker, Denise, Neusa, Ligia, Silvania, Claudia, Regina 
 e Bia Moreno. Agachadas: Mara, Vania, Cleusa e Sandra

BADMINTON

CAMPEONATO NACIONAL 
A equipe pinheirense esteve em fevereiro no Clube Recreio da 
Juventude, em Caxias do Sul, para a disputa da primeira etapa 
do Campeonato Nacional de Badminton. Representaram as cores 
do Clube os atletas Bruno Alonso, Eduardo Dante Pierini, Enzo 
Sugiura, Mateus Cutti, Sofia Alonso e o estreante Luca Galhano-
ne, que venceu três partidas em seu primeiro nacional e chegou 
perto da medalha na dupla masculina Sub-17. Rafael Lajusticia 
acompanhou os jogadores.

O ECP conquistou seis medalhas (um ouro, três pratas e dois 
bronzes). O primeiro lugar veio com Bruno Alonso, em parce-
ria com Joaquim Mendonça (CAP) na dupla masculina Sub-17. 
Na mesma categoria também veio a prata de Eduardo Pierini, que 
jogou com Mateus Misturini Rei De Jesus (IBIRAMA) e fez a primei-
ra final de um brasileiro com dois pinheirenses em lados opostos. 
Sofia Alonso conseguiu a prata na dupla feminina Sub-19 e Bruno 
ficou em segundo na simples masculina Sub-17 B. Já os bronzes 
vieram com Mateus Cutti, na dupla masculina, ao lado de Alisson 
De Souza Vasconcellos (TOLEDO), e com Sofia, na dupla mista 
Sub-19 com João Mendonça (CAP).

CAMPEONATO REGIONAL
 Em fevereiro, os atletas Eduardo Pierini, Luca Galhanone, Vinicius 
Silvestre, Renato Campi e Pedro Pulcinelli estiveram no Centro 
de Treinamento de São Bernardo do Campo (SP) para a disputa 
da 1ª etapa do Campeonato Regional de Badminton. Ao final dos 
jogos, apenas Pedro terminou sem vaga no próximo estadual, 
mas mostrou muito espaço para evoluir e atingir resultados ao 
longo da temporada.

Rafael Lajusticia, Eduardo Pierini, Enzo Sugiura, Mateus Cutti, Bruno Alonso, 
Luca Galhanone e Sofia Alonso

ESPORTE



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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CLASSIFICADOS

ALTÍSSIMO PADRÃO 

Em frente ao Clube... 
Vista cinematográfica!
Exclusividade
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: 98174-5675 (WhatsApp)  
CRECI 75.13

F. ABREU – 262 M² ÚTEIS – PRONTO 
PARA MORAR

3 suítes – 4 vgs
Terraço gourmet, living integrado                                                                                
Lazer completo, piscina aquecida
Consulte valor (Ref.: 74184)                                                                       
www.cheznousimoveis.com.br                                                      
contato@cheznousimoveis.com.br                                                                                                        
Tony: 98174-5675 (WhatsApp)  
CRECI 75.133

VENDO APARTAMENTO

Na rua Tucumã, nº 123
Bem em frente ao portão principal  
do Clube Pinheiros.
Andar alto com vista para todo o Clube.
Oportunidade:
Mario: (11) 99253-4960

SOBRADO JD. EUROPA JUNTO  
AO CLUBE EM RUA FECHADA 

Com portaria 24h, arborizada,
ensolarada e tranquila. Imóvel antigo 
em ótimo estado, com 2 ou 3 vagas, 
living, escritório, sala de almoço, 
lavabo, copa cozinha, dep. completas, 
terraços, 3 suítes sendo 1 delas no 
térreo e outra num grande sótão, 
ricamente equipado com muita madeira 
de demolição do Sul.
Tratar associado Paulo Negreiros:  
(11) 99932-3541 
CRECI 59.162.

ELIANE OPEN HOUSE

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



WILDVET CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI – CNPJ 
18.393.949/0001-64 – Aditivo nº 4 – Prestação de 
serviços de medicina veterinária para manu-
tenção da fauna existente nas dependências 
do Clube – valor total do contrato: 12 parcelas 
no valor de R$ 3.424,00 – 01/02/2022 até 
31/01/2023.

JOSÉ AUTÊNIO VIEIRA DA SILVA 26285448817 – 
CNPJ 22.778.758/0001-98 – Contratação de mão 
de obra especializada para a instalação de piso 
emborrachado para o ginásio da Esgrima – valor 
total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 3.080,00 – 12/01/2022 até 27/01/2022.

ANA GUADALUPE DE M CASTRO TRADUTORA 
– CNPJ 23.330.339/0001-51 – Aditivo nº 1 – 
Prestação de serviços de revisão de texto dos 
periódicos denominados Revista EC Pinheiros 
e “Agenda ECP” – valor total do contrato: 12 
parcelas de R$ 2.100,00 – 30/11/2021 até 
31/12/2022.

VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES 
E INFORMÁTICA S.A – CNPJ 05.872.814/0001-30 
– Fornecimento de link corporativo de internet 
fisicamente independente com velocidade de 
300 Mbps Full dedicado para uso interno nas 
dependências do Clube – valor total do contrato: 
24 parcelas no valor de R$ 1.865,67 – 01/08/2021 
até 31/12/2022.

WINDOW VENT COMÉRCIO DE VENEZIANAS 
LTDA. – CNPJ 44.020.037/0001-57 – 
Fornecimento e instalação de venezianas 
industriais com aletas em PVC e requadro em 
perfil de PVC extrudado branco – valor total do 
contrato: 1ª parcela no valor de R$ 1.765,66 e 2ª 
parcela no valor de R$ 3.531,33 – 07/02/2022 até 
24/02/2022.

RAFAEL FERIGOLLI MAJDALANI 3382355820 – 
CNPJ 24.467.551/0001-28 – Ministração de aulas 
de Bolão aos associados – valor total do con-
trato: 24 parcelas de R$ 1.750,00 – 18/11/2021 
até 31/12/2023.

P2M PRODUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 
39.941.421/0001-52 – Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de 6 (seis) 
carregadores (mão de obra) pelo período de 
12 (doze) horas diárias para dia 2 de janeiro e 5 
(cinco) carregadores (mão de obra) para o dia 21 
de janeiro para auxiliar na montagem do ringue 
de Boxe para o evento denominado “Forja dos 
Campeões” – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 1.650,00 – 03/01/2022 até 
21/01/2022.

FK CONSULTORIA, SERVIÇOS E TREINAMENTOS 
EMPRESARIAL LTDA. – CNPJ 03.956.572/0001-37 
– Prestação de serviços de assessoria e 
preparação dos documentos necessários 
para protocolo do pedido de residência junto 
às autoridades de imigração brasileira, para 
regularização e permanência de atleta da moda-
lidade de Polo Aquático no Brasil – valor total do 
contrato: 2 parcelas no valor de R$ 1.625,00 – 
21/01/2022 até 28/02/2022.

LEGACY INSTALAÇÕES LTDA. – CNPJ 
28.857.807/0001-64 – Contratação de mão de 
obra especializada, em regime de empreitada 
global, para a execução de instalações elétricas, 
tecnológicas, hidrossanitárias, gás combustível 
e sistema de proteção e combate a incêndio no 
prédio do Tênis – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 1.395.000,00 – 22/11/2021 
até 21/07/2022.

TCI PROJETOS LTDA. – CNPJ 42.443.810/0001-62 
– Fornecimento e instalação de alvenaria em 
tijolo de vidro para modernização do Prédio do 
Tênis – valor total do contrato: parcela única 
no valor de R$ 253.680,00 – 26/01/2022 até 
31/05/2022.

LBJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – CNPJ 
02.067.516/0001-89 – Prestação de serviços 
para reforço estrutural do tanque de balanço 
localizado no prédio do Centro Esportivo – valor 
total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 160.000,00 - 21/10/2021 até 25/12/2021.

ECCAPLAN – CONSULTORIA EM 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LTDA. – CNPJ 
09.465.233/0001-34 – Aditivo nº 4 – Prestação 
de serviços para gerenciamento de resíduos 
sólidos e líquidos em atendimento às legislações 
vigentes, com foco na melhoria da eficiência 
operacional e na redução dos possíveis impactos 
ambientais gerados pelo manuseio e descarte 
dos resíduos produzidos internamente pelo 
Clube – valor total do contrato: 24 parcelas de 
R$ 27.828,35 – 31/12/2021 até 31/12/2023.

NC MENDES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 
– CNPJ 13.369.636/0001-57 – Ministração de 
treinamento teórico e prático de combate a 
incêndios, realizado por brigadistas, aos cola-
boradores do Clube – valor total do contrato: 
2 parcelas de R$ 21.487,50 – 01/10/2021 até 
22/10/2021.

POLAR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. – CNPJ 
27.984.864/0001-41 – Aditivo nº 5 – Prestação de 
serviços de desenvolvimento de projeto gráfico 
e diagramação do periódico denominado Revista 
EC Pinheiros, considerando o formato de 64 a 80 
páginas e do encarte da denominada “Agenda de 
Bolso/Guia Pinheiros”, contemplando o formato 
de 32 a 72 páginas – valor total do contrato: 
12 parcelas de R$ 20.000,00 – 30/09/2021 até 
30/11/2022.

TGM CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI – CNPJ 
28.925.692/0001-06 – Prestação de serviços de 
limpeza, desinfecção, higienização e análises 
microbiológicas dos dutos de ar-condicionado 
e ventilação localizados nas dependências 
do Clube – valor total do contrato: 2 parcelas 
no valor de R$ 19.600,00 – 10/01/2022 até 
30/08/2022.

INOSERVICE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO LTDA. 
– CNPJ 67.634.592/0001-74 – Prestação de ser-
viços de inspeção de estrutura existente na obra 
de reforma do prédio do Tênis, compreendendo a 
inspeção visual de montagem de campo, ensaios 
de ultrassom e tratamento das áreas com 
estruturas metálicas corroídas – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 13.500,00 
– 17/11/2021 até 30/11/2021.

TGM CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI – CNPJ 
28.925.692/0001-06 – Prestação de serviços de 
limpeza de dutos de exaustão, coifas e motores 
em cozinhas localizadas no Clube – valor total do 
contrato: 3 parcelas no valor de R$ 13.033,33 – 
19/01/2022 até 30/11/2022.

SUPTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 
LTDA. – CNPJ 32.390.191/0001-31 – Prestação de 
serviço de limpeza de galerias de águas pluviais 
na região da obra do Tênis – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 12.000,00 
– 20/01/2022 até 02/03/2022.

TÂNIA RODRIGUES ASSESSORIA NUTRICIONAL 
EIRELI – CNPJ 40.179.345/0001-79 – Prestação de 
serviços de atendimento nutricional aos atletas 
do Clube – valor total do contrato: R$ 9.000,00 – 
01/11/2021 até 31/10/2022.

FEUERTEC ENGENHARIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA. – CNPJ 
08.917.829/0001-65 – Serviços de assessoria 
técnica na área de proteção contra incêndios, 
voltada à orientação no projeto técnico de segu-
rança contra incêndios e sistema instalados na 
edificação, visando atender o Decreto Estadual 
nº 63.911/18 – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 8.000,00 – 13/10/2021 até 
18/12/2021.

TARNOCZY ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA – 
ME – CNPJ 08.748.515/0001-86 – Contratação 
de empresa especializada em engenharia 
estrutural para verificação do projeto estrutural 
de reforço do novo Prédio do Tênis – valor total 
do contrato: 1ª parcela no valor de R$ 5.200,00 e 
2ª parcela no valor de R$ 7.800,00 – 16/11/2021 
até 31/01/2022.

SÃO PAULO RENTAL LTDA. – CNPJ 
32.213.783/0001-88 – Locação de 1 (um) com-
pressor pneumático modelo Kaeser M43 e 2 
(dois) rompedores modelos Chicago CP1230 
30KG, mais mobilização/desmobilização para 
serviços nas quadras de tênis 21 e 22 – valor 
total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 5.714,40 – 07/01/2022 até 28/01/2022.

WILLIANS ROBSON NONAKA PEREIRA – CNPJ 
19.723.102/0001-63 – Locação de caminhão 
modelo Munck para içamento de tronco de 
árvore caído e locação de caminhão, modelo 
Munck biarticulado com cesto, para podas das 
palmeiras-imperiais conforme solicitação da 
área de Operações – valor total do contrato: par-
cela única no valor de R$ 5.360,00 – 07/01/2022 
até 17/01/2022.

WAGNER DOS SANTOS 21355907896 – CNPJ 
22.626.107/0001-82 – Personalização das lonas 
do Ringue dos Chineses e do ringue da escola de 
Boxe – valor total do contrato: 1 (uma) parcela no 
valor de R$ 5.000,00 e 2 (duas) parcelas no valor 
de R$ 4.000,00 – 29/12/2021 até 04/01/2022.

PRENDAS MINHAS CURSOS E OFICINAS LTDA. 
– CNPJ 16.937.420/0001-39 – Ministração de 
atividades lúdicas infantis para as oficinas 
denominadas “Customização de Almofadas” e 
“Oficina de Ecobag” – valor total do contrato: 
1ª parcela no valor de R$ 3.510,00 e 2ª parcela 
R$ 5.400,00 – 02/02/2022 26/02/2022.

CAIO DE ALMEIDA BASSIT 30744916801 – CNPJ 
26.328.729/0001-85 – Aditivo nº 1 – Contratação 
de empresa especializada em serviços artísticos 
para apresentação da banda Big Shot Blues no 
Piano’s Bar – valor total do contrato: R$ 1.300,00 
por apresentação – 31/12/2021 até 31/12/2023.

MÁRCIO TORRES FRANCISCO 33836849895 
– CPF 338.368.498-95 – Aditivo nº 1 – Prestação 
de serviços de monitoria para os associados 
praticantes da modalidade Skate – valor total do 
contrato: 12 parcelas de R$ 746,55 – 31/12/2021 
até 31/12/2022.

SEMCAMISA.COM AUDIOVISUAL LTDA. – CNPJ 
19.364.960/0001-69 – Prestação de serviços de 
filmagem, narração esportiva e transmissões 
ao vivo de 20 (vinte) partidas de Futebol do 
Campeonato Adulto e Interclubes Adulto, tempo-
rada 2021/2022, pela plataforma YouTube – valor 
total do contrato: R$ 725,00 por partida transmi-
tida – 01/11/2021 até 08/11/2022.

FR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA. – ME – CNPJ 
01.602.479/0001-07 – Aditivo nº 4 – Prestação de 
serviços de arbitragem de jogos dos campeo-
natos internos e amistosos de Futebol Adulto 
Masculino durante os jogos do Campeonato 
Interno, amistosos e eventos especiais da 
referida seção, nas categorias juvenil, iniciante, 
principal, sênior, master e super master – valor 
total do contrato: variável conforme as seguintes 
especificações: (i) Futebol Adulto masculino, 
composto por 1 (um) árbitro, 2 (dois) assistentes 
e 1 (um) representante por partida, R$ 385,73 
por jogo indicado com grau de dificuldade A e, 
R$ 440,84 por jogo indicado com grau de dificul-
dade AA; (ii) Fut7 Society em todas as categorias, 
composto por 2 (dois) árbitros, e 1 (um) árbitro 
representante por partida, em jogos de 25 x 25, 
R$ 245,00 por jogo na fase normal e R$ 280,00 
por jogo na fase semi final e final – 31/12/2021 
até 31/12/2022.

FÁBIO ALMEIDA ANDRADE 02275179895 – CNPJ 
43.960.556/0001-32 – Prestação de serviços 
fotográficos nos eventos realizados nas depen-
dências do Clube – valor total do contrato: 
variável conforme as seguintes especificações: 
(i) Eventos de pequeno porte com duração de até 
3 (três) horas e com tiragem mínima de 30 (trinta) 
fotos, R$ 330,00; (ii) Eventos de médio porte 
com duração de 3 (três) horas e 1 (um) minuto a 6 
(seis) horas com tiragem mínima de 60 (sessenta) 
fotos, R$ 495,00; (iii) Eventos de grande porte 
com duração superior a 6 (seis) horas e 1 (um) 
minuto com tiragem mínima de 100 (cem) fotos, 
R$ 627,00 – 16/12/2021 até 31/12/2023.

ARTE RECRIAR EVENTOS LTDA. – CNPJ 
08.951.997/0001-77 – Aditivo nº 2 – Prestação 
de serviços de recreação, monitoria e ativi-
dades lúdicas aos domingos, na Brinquedoteca 
– valor total do contrato: R$ 297,00 por cada 
recreador e por dia de atividade – 28/12/2021 até 
31/12/2022.

MARIA ODILA MOZZILLI ARMBRUSTER 
DE MORAES 67134750868 – CNPJ 
17.574.953/0001-66 – Aditivo nº 1 – Ministração 
de aulas de inglês aos associados – valor total do 
contrato: R$ 244,80 por aluno/mês – 30/11/2021 
até 01/02/2022.

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA MARQUES 
37972039852 – CNPJ 29.702.789/0001-04 – 
Aditivo nº 1 – Ministração de aulas de violão aos 
associados – valor total do contrato: R$ 238,20 
por aluno/mês – 29/11/2021 até 08/12/2022.

LILIAN WALESKA FARINAZZO VITRAL ARBEX 
71095896687 – CNPJ 15.712.668/0001-39 – 
Aditivo nº 1 – Ministração de aulas de aquarela 
aos associados – valor total do contrato: 
R$ 235,20 por aluno/mês – 01/12/2021 até 
14/12/2022.

ZEMINIAN ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E 
RECEPÇÕES EM GERAL EIRELI – ME – CNPJ 
30.346.834/0001-14 – Aditivo nº 1 – Ministração 
de aulas de dança, ritmos e alongamento através 
da atividade denominada “Movimente-se” aos 
associados – valor total do contrato: R$ 185,40 
por aluno/aula – 08/12/2021 até 08/12/2022.

SANDRA SELMA CARNEIRO – CPF 
852.536.699-49 – Aditivo nº 3 – Prestação de 
serviços de taquigrafia para as reuniões do 
Conselho Deliberativo – valor total do con-
trato: R$ 172,48 por hora técnica trabalhada 
– 27/12/2021 até 31/12/2022.

OPVS CONSULTORES ASSOCIADOS E PROJETOS 
EM TI LTDA. – CNPJ 11.880.826/0001-09 – Aditivo 
nº 2 – Prestação de serviços de consultoria, 
suporte e atendimento personalizado referente 
ao software Fluig, especificamente para o 
projeto denominado “Banco de Horas”, além de 
melhorias das funcionalidades do mesmo – valor 
total do contrato: R$ 144,51 por hora técnica 
trabalhada – 31/12/2021 até 31/12/2022.

LUIZ ANTÔNIO DE CASTRO MENDES – ME – CNPJ 
32.807.231/0001-06 – Aditivo nº 3 – Ministração 
de treinamentos e acompanhamentos à equipe 
de Beach Tennis – valor total do contrato: 
R$ 117,74 por aluno/mês – 01/06/2021 até 
30/06/2022.

EDSON LUIZ GON 02369864818 – CNPJ 
23.839.033/0001-25 – Aditivo nº 1 – Ministração 
de aulas de teatro infantil aos associados – valor 
total do contrato: R$ 69,00 por aluno/mês – 
30/12/2021 até 26/11/2022.

REINILDO DE SOUZA 07270678855 – CNPJ 
29.298.185/0001-44 – Aditivo nº 1 – Ministração 
de aulas de dança sênior aos associados – valor 
total do contrato: R$ 49,80 por aluno/mês – 
02/12/2021 até 09/12/2022.

VICTOR DI SESSA MONTEIRO 40790038897 
– CNPJ 30.079.371/0001-71 – Aditivo nº 1 – 
Ministração de aulas de Futebol da categoria 
Futebol Base aos associados – valor total 
do contrato: R$ 33,17 por hora/aula dada – 
31/12/2021 até 31/12/2022.

EVENTOS A.V.A SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. 
- ME – CNPJ 13.310.653/0001-19 – Aditivo nº 
3 – Contratação de bombeiros e brigadistas 
habilitados e certificados por entidades 
legalmente credenciadas para executar as 
funções de prevenção e combate a incêndio nos 
eventos do Clube ou de terceiros realizados nas 
dependências do ECP – valor total do contrato: 
R$ 28,00 por hora trabalhada e por funcionário – 
31/12/2021 até 30/01/2023.

IWTS INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI – ME 
– CNPJ 07.088.286/0001-58 – Aditivo nº 5 – 
Prestação de serviços de produção (impressão 
gráfica e acabamento) de cartas de cobrança 
com periodicidade mensal, tiragem mínima de 
1000 (mil) cartas no formato 21,0x14,85 cm, em 
preto e branco – valor total do contrato: R$ 0,24 
por carta impressa – 30/11/2021 até 31/12/2022.
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MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS 
EXERCÍCIO 2022

SALDO INICIAL CONTÁBIL ENTRADAS SAÍDAS SALDO CONTÁBIL ATUAL 

FUNDO DE EMERGÊNCIA

 Meses anteriores  23.488  -   

 Mês  23.289  -   

 Acumulado  3.594.766  46.777  -    3.641.543 

FUNDO DE INVESTIMENTOS

 Disponibilidade  50.666.901  51.359.159 

 Adiant.fornec.  327.891  561.016 

 Tx transf/edital  10.992.975  10.616.534 

 Mês  3.157.296  (2.282.138)

 Acumulado  61.987.766  5.259.026  (4.710.083)  62.536.709 

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE
 Mês  116.796  (567.404)

 Acumulado  23.117.264  323.447  (921.170)  22.519.541 

FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO 

 Meses anteriores -  -   

 Mês -  -   

 Acumulado  12.170.443  -    -    12.170.443 

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

RECEITAS DESPESAS RESULTADO

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

DIRETORIAS  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

ADMINISTRATIVA  766.576  506.414  (260.162)  (3.239.736)  (2.402.998)  836.738  (2.473.161)  (1.896.584)  576.577 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  -    -    -    (1.675.072)  (1.189.342)  485.730  (1.675.072)  (1.189.342)  485.730 

COMUNICAÇÃO  10.000  19.748  9.748  (397.597)  (235.180)  162.417  (387.597)  (215.432)  172.165 

CONSELHOS  -    282  282  (194.791)  (136.662)  58.129  (194.791)  (136.380)  58.411 

CULTURAL  1.283.731  1.154.004  (129.726)  (1.410.746)  (1.098.421)  312.325  (127.015)  55.583  182.598 

ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS  201.396  306.666  105.270  (2.705.052)  (2.195.434)  509.617  (2.503.656)  (1.888.768) 614.888

ESPORTES COLETIVOS  169.094  331.245  162.151  (2.719.123)  (2.465.631)  253.492  (2.550.029)  (2.134.386)  415.643 

FINANCEIRA  235.333  510.565  275.231  (1.533.686)  (1.606.138)  (72.451)  (1.298.353)  (1.095.573)  202.780 

JURÍDICA  -    2.160  2.160  (609.622)  (252.984)  356.638  (609.622)  (250.824)  358.798 

MARKETING  16.364  13.420  (2.944)  (163.910)  (91.072)  72.838  (147.546)  (77.652)  69.894 

OPERAÇÕES  1.041.410  1.062.314  20.904  (6.404.368)  (6.044.343)  360.026  (5.362.958)  (4.982.029)  380.929 

PATRIMÔNIO  -    -    -    (3.611.364)  (3.834.535)  (223.171)  (3.611.364)  (3.834.535)  (223.171)

PRESIDÊNCIA  26.602.229  27.022.142  419.913  (1.539.264)  (1.339.003)  200.261  25.062.965  25.683.138  620.173 

RELAÇÕES ESPORTIVAS  2.564.338  3.413.998  849.660  (2.940.592)  (2.435.212)  505.381  (376.254)  978.786  1.355.040 

RELAÇÕES SOCIAIS  78.786  107.859  29.073  (250.690)  (277.375)  (26.686)  (171.903)  (169.516)  2.388 

SOCIAL  295.439  79.350  (216.089)  (1.129.898)  (563.514)  566.383  (834.459)  (484.165)  126.439 

SUPRIMENTOS  -    -    -    (701.226)  (574.787)  126.439  (701.226)  (574.787)  5.749.577 

RESTAURANTES  7.511.089  5.337.817  (2.173.272)  (8.249.735)  (6.808.780)  1.440.955  (738.646)  (1.470.963)  (732.318)

TOTAIS  40.775.785  39.867.984  (907.802)  (39.476.471)  (33.551.411)  5.925.061  1.299.314  6.316.573  5.017.259 

POSIÇÃO FINANCEIRA - 28 FEVEREIRO/2022

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2021 FEVEREIRO/2022 FEVEREIRO/2021 FEV./22 - FEV./21

1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE 98.740.111 125.539.994 93.119.197 32.420.797

2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA 77.508.446 79.896.073 60.148.024 19.748.049

2.1 - Fundo de Emergência 3.594.766 3.641.543 3.470.751 170.792

2.2 - Fundo Especial - Investimento 50.666.901 51.359.159 35.507.942 15.851.217

2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) 23.117.264 22.519.541 19.079.988 3.439.553

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados) 129.515 1.289.383 1.118.146  171.237 

2.5 - 13º Salário a Desembolsar 1.086.447 971.197  115.250 

3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2) 21.231.665 45.643.921 32.971.173 12.672.748

4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL 21.231.665 45.643.921 32.971.173 12.672.748

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa 12.170.443 12.170.443 8.266.667 3.903.776

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes 9.061.222 33.473.478 24.704.506 8.768.972

5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE 12.006.650 35.611.124 33.698.496 1.912.628

5.1 - Exercício Seguinte 12.006.650 0

5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes 35.611.124 33.698.496 1.912.628

6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5) 9.225.015 10.032.797 (727.323) 10.760.120

7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES 4.891.813 6.316.573 2.860.884 3.455.689

(4.2) Saldo Capital de Giro Operacional: Saldo das Disponibilidades (Caixa, Bancos e Aplicações) após deduzidos os Fundos de Emergência, 
Especial (Investimento) e Recomposição do Déficit de Caixa, Outros Adiantamentos - Não Associados e o Saldo do Orçamento LIE, apurado 
pelo Regime de Caixa.

(5.1) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Seguinte, ou seja:
recebimento em 2021 relativo à receita de 2022.

(5.2) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Corrente - Meses Seguintes dentro do próprio Exercício.

( 6 ) Indicador do valor necessário para a recomposição final dos Recebimentos Antecipados de Associados (item 5.1 e 5.2) frente ao seu 
equivalente de Caixa no Disponível (item 4.). 
Necessidade de Recomposição do Capital de Giro Operacional apurada pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo constituída em 2014.

( 7 ) Resultado Operacional Real do Orçamento Corrente - Custeio e Restaurantes, apurado pelo Regime de Competência.

INDICADORES DE DESEMPENHO

CRITÉRIO: CONTÁBIL DEZEMBRO/2021 FEVEREIRO/2022 FEVEREIRO/2021 FEV./22 - FEV./21

8. Ativo Circulante 117.670.646 147.056.195 108.930.045 38.126.150

9. Passivo Circulante 65.978.021 89.815.760 77.825.373  (11.990.387)

10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9 1,78 1,64 1,40 0,24

11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9 51.692.625 57.240.435 31.104.672 26.135.763

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

INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO – POSIÇÃO FEVEREIRO 2022  (valores em reais)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2022

INFORME DO MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

 ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

CUSTEIO

Receitas  16.890.067  17.659.682  769.615  33.264.696  34.530.167  1.265.470 

Despesas  (16.177.071)  (13.458.849)  2.718.222  (31.226.737)  (26.742.630)  4.484.106 

Resultado  712.997  4.200.833  3.487.837  2.037.960  7.787.536  5.749.577 

RESTAURANTES

Receitas  3.615.342  3.231.054  (384.288)  7.511.089  5.337.817  (2.173.272)

Despesas  (4.015.458)  (3.764.821)  250.637  (8.249.735)  (6.808.780)  1.440.955 

Resultado  (400.116)  (533.767)  (133.651)  (738.646)  (1.470.963)  (732.318)

RESULTADO OPERACIONAL 
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Receitas  20.505.409  20.890.736  385.327  40.775.785  39.867.984  (907.802)

Despesas  (20.192.528)  (17.223.670)  2.968.859  (39.476.471)  (33.551.411)  5.925.061 

Resultado  312.881  3.667.066  3.354.186  1.299.314  6.316.573  5.017.259 
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO FEV/22 FEV/21

CIRCULANTE 147.056.195 108.930.045

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA 125.539.994 93.119.197

* Caixa e Bancos 324.430 168.463

* Aplicações Financeiras - Outras 35.524.878 26.625.386

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência 3.641.543 3.470.751

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos 51.359.159 35.507.942

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro 12.170.443 8.266.667

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC 22.519.541 19.079.988

Realizável a Curto Prazo 21.516.201 15.810.848

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber 3.270.547 3.991.515

* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa  (1.461.227)  (1.812.929)

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST) 10.616.534 8.541.062

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST) 561.016 260.164

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários 662.370 674.355

* Outras Contas a Receber 5.512.673 2.031.949

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes 1.763.118 1.328.115

* Despesas Antecipadas 591.170 796.617

NÃO CIRCULANTE 551.631.242 548.031.352

Realizável a Longo Prazo 6.110.110 5.769.652

* Depósitos Recursais / Judiciais 6.110.110 2.820.985

* Outras Contas a Receber - 2.948.667

IMOBILIZADO 545.521.132 542.261.700

* Imobilizado 545.521.132 542.261.700

TOTAL DO ATIVO 698.687.437 656.961.397

PASSIVO

CIRCULANTE 89.815.760 77.825.373

* Fornecedores 6.801.795 4.392.687

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões 11.642.539 10.741.464

* Provisões para Contingências Passivas 6.741.673 5.891.115

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais 5.209.705 2.903.477

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente 35.611.124 33.698.496

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado 1.289.383 1.118.146

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) 22.519.541 19.079.988

NÃO CIRCULANTE 2.626.873 5.988.412

* Provisões para Contingências Passivas 2.626.873 5.988.412

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 606.244.804 573.147.612

* Superávit no Exercício 9.799.944 4.999.448

* Patrimônio Social 596.444.860 568.148.164

TOTAL DO PASSIVO 698.687.437 656.961.397

DIRETOR DE ÁREA FINANCEIRA Gervasio Angelo Teixeira   

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

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

MAIS INFORMAÇÃO NA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 

TEL.: 3598-9500

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

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

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

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

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

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

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



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai164303003115_Mkt_2021_2022_marketing_lojas_Clube_Pagina_Inteira_210x275px_V5.pdf   1   24/01/2022   10:13:54


