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Associadas relembram
como o dia a dia
do Clube marca as
boas recordações
com os filhos
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Um espaço como o do Clube
não se transforma a cada dia,
mas a cada hora
Pela sua complexidade e demanda, a execução
de qualquer melhoria, atualização ou obra nova no
Clube exige de cada um dos envolvidos uma atenção e um envolvimento enorme.
Se a isso tudo adicionarmos um pequeno contratempo, que sempre existe e claro sempre atrapalha,
imagine quando este imprevisto surge sob a forma
de uma pandemia e obriga a todos nós obedecer
a um “não saia de casa, porque tudo será fechado”.
Mesmo com esta complexidade, uma pandemia e uma oposição política jamais vista, conseguimos realizar obras e melhorias indispensáveis
para a manutenção do ECP e o bem-estar e conforto
dos associados, mesmo enfrentando uma situação
como a que enfrentamos.
Aproveito para apresentar algumas realizações
feita por essa gestão:
Conjunto Esportivo, substituição do telhado,
estrutura metálica e telhas termo acústicas/ampliação do Fitness/recuperação do piso das quadras do
4º do Conjunto Esportivo/substituição do piso do
Ballet no 5º do Conjunto Esportivo/novo sistema
de ventilação do vestiário infantil/iluminação led
ginásio principal e quadras do 4º/Campo Futebol
A com nova grama sintética com qualificação FIFA
Quality Pro/iluminação led no Campo de Futebol

B/ampliação da quadra de Fut 7 com melhoria na
drenagem, campo sintético, novas arquibancadas,
novas áreas para técnicos e jogadores e pergolado
com iluminação especial/troca de piso no Ginásio
de Handebol/Fitness Aquático/espaço CAD e CAD
gym com novo espaço de 683 m²/Campo de Futebol A com novos vestiários para árbitros e times
visitantes/novas estações de ginástica e alongamento na Pista de Atletismo/nova Pista de Skate
com 706 m²/ ampliação do Complexo de Areia em
117 m² e iluminação led/ampliação quadra de Vôlei
de Praia/ampliação do pergolado no Complexo de
Areias e execução do sistema de irrigação/novo
deck espaço ECP com 96 m²/Prainha do Boliche
com novas luminárias/novo paisagismo na praça
do Lago/nivelamento do deck no Tucumã Bar Snooker e troca dos toldos/ reforma do Bilhar, Carteado
e Piano’s Bar/nova Sede Social com construção
de Hall Multifuncional de 357 m², com novo mobiliário sob medida e projeto luminotécnico/revitalização do piso de granito do hall/construção da Praça
Boulevard/Lanchonete Alameda com revitalização
do espaço que passou de 1.855 m² para 2.165 m².
Elevador monta carga para o roof top e reposicionamento da escada para ampliação do espaço
gastronômico/lanchonete da Piscina com novo

sistema de ventilação/novo jardim atrás da lanchonete/nova agência Bradesco no ca/construção
do novo Centro Pró Memória Hans Nobiling na Sede
Social/cozinha experimental com espaço próprio
de 11 m²/novo piso na sala de Carteado/reforma
do camarim do CCR com nova pintura, novos boxes,
novas luminárias, e portas/nova pavimentação com
melhor drenagem, conforto térmico e anti derrapante/instalação de 560 m² de ladrilho hidráulico
nas rampas de entrada e saída de estacionamento
Tucumã. Também ampliação das calçadas, criação
de vagas para carros maiores e novos banheiros
com acessibilidade/reforma nas quadras de Tênis
com remoção e recolocação de saibro, melhoria no
sistema de irrigação e iluminação led em todas as
quadras/no Parquinho Infantil execução da base de
concreto para instalação de estação baby, reforma
nos sanitários e melhoria na instalação/na sauna
masculina troca de piso e revitalização do bar/
bancos de madeira feitos na marcenaria do Clube
(sustentabilidade)/nova iluminação e paisagismo/
revitalização do espaço entre o Mini Zoo e a Pista
de Atletismo/novos canteiros com novas espécies
de flores/nova iluminação para maior conforto dos
animais do Mini Zoo/novo espaço para Conselho
Deliberativo e Fiscal no ca em uma área de 325,95

m² com nova iluminação, novo ar-condicionado
e novo mobiliário, mais modernos e atuais/novo
piso no Esgrima/novo espaço cafeteria e café
na Sede Social/troca de piso do Ginásio Azul com
melhoria também na acústica e ventilação/spinning
revitalizado/novas bikes.
Importante ressaltar que existem obras em
andamento. E com tudo isso, e mesmo durante
a pandemia, mantivemos o caixa do Clube com
superávit de 7,8 milhões e 62 milhões na conta
de investimento.
Melhoramos também os serviços de manutenção, limpeza e jardinagem, e não podemos deixar
de citar o das que atuou de modo exemplar durante
a pandemia, auxiliando não só os nossos colaboradores, mas também a outras instituições, através
da doação de roupas e alimentos, e que hoje continua atuando cada vez mais no atendimento aos
nossos colaboradores.

RESPEITO,
TRANSPARÊNCIA
E EFICIÊNCIA.

Ivan Castaldi Filho

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Assembleia Geral
dos Associados

ESPORTE CLUBE PINHEIROS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
07 DE MAIO DE 2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do disposto nos Arts. 23 e 24, do Estatuto 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 associadas e os senhores associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no
Salão de Festas, na Rua Tucumã, nº 36, Jardim Europa, São Paulo, SP, a se iniciar às 8:00 horas do dia
07 de maio de 2022, sábado, em primeira convocação, 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 constituição 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 convocação, 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 Regimento 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 Regulamento 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 relacionados 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 pessoalmente. Não é permitido o voto por procuração ou representação de qualquer natureza.
São Paulo, 17 de março de 2022.

José Manssur
Presidente do Conselho Deliberativo

Conforme escrevera antes, neste mesmo espaço,
no próximo dia 07 de maio, como acontece, invariavelmente, a cada biênio, nos anos pares, o Poder
Maior de nossa Entidade – A Assembleia Geral dos
Associados – reúne-se para a eleição parcial do
Conselho Deliberativo.
Momento vital de nossa Instituição, não apenas
porque se constitui na reafirmação dos princípios
democráticos que têm no voto livre e unitário
a expressão maior de seu intangível valor como,
também, por se constituir em festa cívica, na qual
a voz maior, que é o associado, é a que sempre
terá vez, fazendo-se ouvir, nesta mais que secular
e grandiosa Entidade, destinatário final dos objetivos sociais do Esporte Clube Pinheiros.
Nada haverá de condicionar a fundamental
manifestação solene de vontade do colégio eleitoral que não sejam os superiores interesses
desta nossa pujante Entidade, que é grande, sim,
e perene, por isso que se situa, com absoluta certeza, acima dos homens que a compõem, estes de
presença transitória, medida pela inexorabilidade
do tempo que se esvai.
O Conselho Deliberativo, nascido em uma tarde
de sábado de abril de 1942, precisamente, no dia
18, portanto há oitenta anos, sempre se conduziu
com independência e soberania, porquanto assim
está vocacionado, e estes valores superiores hão
de ser preservados e respeitados, com a união de
todos, por mais diversas que sejam suas ideologias, em busca da pacificação e da reconciliação,
tão necessárias à busca dos relevantes objetivos
do Esporte Clube Pinheiros, patrimônio socio esportivo cultural da Nação.
Aos eleitos, cujos nomes serão conhecidos no
próprio dia da eleição, já no início da noite, peço
licença para lhes dizer, invocando Mahatma Gandhi
(O despertar dos humilhados, página 218, Jacques
Attali), que “nós nascemos para servir nossos semelhantes e só podemos fazê-lo, convenientemente,
se estivermos plenamente despertos”. Às eleitoras e aos eleitores, se me permitirem, conceito que,
aliás, ouso afirmar deve ser observado em todos os

pleitos eletivos, que o voto não é e nunca poderá ser
ato de benevolência, mas, sim, e essencialmente,
de consciência.
O mês de maio nos traz o encanto da homenagem sempre devida às mães, expressão maior do
sentimento do amor que o pronunciar de seu nome
a todos inspira. A elas a poesia imortal, o canto do
Poeta, que sublima a alma, refletida nas palavras
PARA SEMPRE de Carlos Drummond de Andrade
(Poesia completa, editora Nova Aguilar, página 491):
Por que Deus permite que as mães vão‑se embora?
Mãe não tem limite,
É tempo sem hora,
luz que não apaga
quando sopra o vento
e chuva desaba,
veludo escondido
na pele enrugada,
água pura, ar puro,
puro pensamento.
Morrer acontece
com o que é breve e passa
sem deixar vestígio.
Mãe, na sua graça, é eternidade.
Por que Deus se lembra
– mistério profundo de
tirá-la um dia?
Fosse eu Rei do Mundo,
Baixava uma lei:
Mãe não morre nunca, mãe ficará sempre
junto de seu filho e ele, velho embora,
será pequenino feito grão de milho.

José Manssur
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O maior evento do Clube está de volta.
Conheça as principais atrações da
Festa Junina e saiba como adquirir
os ingressos antecipadamente.
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O dia a dia das mães pinheirenses
é marcado por muitas histórias
e lembranças. Veja como o Clube
faz parte da relação mãe e filho.

Para celebrar a literatura brasileira,
selecionamos 10 livros clássicos que
ajudaram a retratar a história do País.
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O Salão de Festa será palco para a Galinha
Pintadinha viver uma aventura com
seus amigos famosos: a Borboletinha,
a Baratinha, o Sapo Cururu e muitos outros.

Petrucio continua fazendo
história no esporte. O atleta
pinheirense quebrou dois
recordes mundiais.
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Ser mãe
pinheirense
é...

Para celebrar o Dia das Mães,
as associadas contam qual
é o papel do Clube na sua
vivência da maternidade

ilustração: stella bonici/
polar.ltda

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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O ECP é o cenário de histórias
inesquecíveis compartilhadas entre
mães e filhos, desde momentos
alegres até ensinamentos
importantes. Conversamos com
algumas associadas do CAD
sobre a relevância do Clube nessa
relação e sobre histórias que elas
viveram nos espaços pinheirenses.

Jornada de mãe
“O Clube tem sido fundamental na minha jornada
como mãe. Aqui as crianças
usufruem de um espaço ao
ar livre, arborizado e repleto
de atividades esportivas
para que tenham um desenvolvimento físico e mental
saudável. O CAD traz felicidade para as crianças
e proporciona momentos
inesquecíveis. Uma vez
houve um evento que foi
como uma ‘festa de família’:
levaram os pais para jogar
na quadra e todos entraram
na brincadeira. As crianças
ficaram encantadas e felizes.
Esse dia sempre é lembrado
por nós em casa. Para mim,
a maternidade é indescritível, é uma bênção. Mas
tem suas dificuldades, ainda
mais hoje em dia que temos
outros afazeres, como a
carreira. É desafiador conciliar as atividades e ficar
plena. A plenitude vem com
o tempo e com a ajuda das
minhas próprias filhas, que
são companheiras, amorosas, compreensivas
e muito participativas.”

Para mim,
amaternidade
é indescritível,
éuma bênção.

Maria
Carolina
46 anos, mãe da
Alice, de 13 anos,
e da Olívia, de 10 anos

Liberdade e autonomia
“Oferecer um ambiente
ao ar livre e proporcionar
a prática de esportes
sempre foi prioridade para
mim. O Clube é o espaço
ideal, sempre com atividades para os meus filhos,
onde posso criá-los em
liberdade, por ser um
espaço seguro, dando muita
autonomia, o que acredito
ser importante para desenvolver responsabilidade nas
crianças. Além de fazerem
amizades que levarão para
a vida toda, como aconteceu comigo. Meus filhos
sempre fizeram CAD, é
a atividade de que mais
gostam. A vivência de todas
as modalidades esportivas
faz com que desenvolvam
habilidades, gosto pelo
esporte, e ainda será importante para encontrarem
uma atividade para a qual
tenham mais aptidão.”

[No Clube]
posso criá-los
em liberdade.

Lia
Pinheiro
Marson
42 anos, mãe de
Max, de 8 anos, João,
de 7 anos, e Raul, de
3 anos

Participação e orgulho
“Queremos o melhor para
os nossos filhos, que eles
cresçam saudáveis, façam
amigos, sejam fortes,
aprendam a respeitar,
sejam respeitados, tenham
o prazer da vitória, amadureçam com a frustração da
derrota. Pois então, esse é
o papel do Clube. O ECP é
o ambiente mágico que faz
com que tudo isso aconteça. O papel do CAD é o de
romper a relação com a mãe
e construir a relação com
outras crianças. Cada sorriso depois de uma Cadíada,
depois do Torneio Pais e
Filhos na Natação, depois
de uma luta de Judô, foi
um momento importante.
Mas arriscaria dizer que os
mais prazerosos, e que realmente fizeram sentido na
vida de toda a minha família,
são os momentos em que
o Clube, através de atividades, consegue incluir a
participação dos pais. Meus
filhos vibram, se sentem
felizes e orgulhosos."

O Clube é um
ambiente
mágico.

Melissa
Ferreira
48 anos, mãe de
Felipe, de 14 anos,
Gabriel, de 12 anos,
e Tiago, de 9 anos
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FESTA JUNINA: PROGRAMAÇÃO

ESPECIAL

Festa
Junina
QUANDO

30 DE JUNHO
1º, 2 E 3 DE JULHO
QUINTA, 19 À 1H
SEXTA, 19 ÀS 2H
SÁBADO, 11H30 ÀS 2H
DOMINGO, 11H30 ÀS 20H30

ONDE

CAMPO B DE FUTEBOL
E QUADRAS EXTERNAS

30 DE JUNHO

Falamansa
SHOW UMA GERAÇÃO DO FORRÓ
Dono de um dos hits de forró mais
tocados no brasil, “Rindo à toa”,
hoje já um clássico da música brasileira, o grupo Falamansa mistura o
carisma e a alegria do forró jovem,
sem desprezar as raízes desse ritmo
tão brasileiro e que marcou uma
geração inteira.

1º DE JULHO

SEX, 19 ÀS 2H

Cesar
Menotti
& Fabiano

2 DE JULHO

SÁB, 11H30 ÀS 2H

Simone
& Simaria
SHOW AS COLEGUINHAS
Energia e irreverência impressionantes
em cima do palco, respeito ao público,
letras caprichadas e amor pela música:
essa tem sido a fórmula do sucesso
para as irmãs Simone e Simaria, já
consideradas um verdadeiro fenômeno da música sertaneja, que se
tornaram “as coleguinhas” do Brasil.
Com a formação inédita de uma dupla
de mulheres iniciada no forró, com
uma pegada sertaneja e ainda fazendo
uma deliciosa mistura com as principais tendências da música, as cantoras
vêm construindo uma sólida carreira,
resultado do trabalho árduo e intensa
agenda de shows por todo o Brasil.

SHOW OS MENOTTIS
3 DE JULHO
Unidos pelo sangue, pela música e
principalmente pela moda de viola,
César Menotti e Fabiano Menotti
formam uma das duplas sertanejas
de maior sucesso e reconhecimento
no Brasil. Os Menottis são referência
quando o assunto é clássico sertanejo e são responsáveis por propagar
a música sertaneja entre os jovens
através de grandes sucessos como
“Ciumenta” e “Leilão”, que renderam
à dupla o Gramy Latino.

Venha curtir uma das melhores festas juninas
de São Paulo. Comidas típicas, forró, MPB e
música sertaneja vão dar o tom do evento,
que reúne a família e os amigos pinheirenses.
PROGRAMAÇÃO →

QUI, 19 À 1H

FOTOS: DIVULGAÇÃO

DOM, 11H30 ÀS 20H30

Zé
Ramalho
SHOW SHOW DOS SUCESSOS
Um trovador urbano comparado por
muitos aos ícones da música mundial, Zé Ramalho traçou uma linha que
une Pink Floyd, Bob Dylan e Beatles a
Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e
outros artistas. Com mais de 30 discos
lançados, o artista tem a expressiva
marca de mais de 5 milhões de álbuns
vendidos, e em 2022 chega ao palco
da Festa Junina do Pinheiros com seu
“Show dos Sucessos”, comemorando
45 anos de carreira.
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FESTA JUNINA: PROGRAMAÇÃO

ESPECIAL

Arraiá
da Criança

Ingressos
ASSOCIADO

→

CONVIDADO →
DE ASSOCIADO

ENTRADA FRANCA
QUINTA: R$ 110
SEXTA: R$ 155
SÁBADO: R$ 170
DOMINGO: R$ 120

PONTOS DE VENDA
Portal de Serviços
23 de maio a 3 de julho às 17h
Central de Atendimento e Recepção do Fitness
24 de maio a 29 de junho
Pontos de vendas nas PORTARIAS DOS estacionamentos Tucumã e Faria Lima
25 de maio a 28 de junho, das 6 às 24h, e 29 e 30
de junho, das 6 às 18h30
Ingressos limitados por data

PAGAMENTO
Cartão de crédito
Em todos os pontos de venda.
Cartão de débito, cheque ou dinheiro
Na Central de Atendimento, Recepção do Fitness
e caixas de estacionamento.
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CARTÃO-MOEDA JUNINA CASHLESS
Para proporcionar uma experiência ainda melhor,
o cartão-moeda Junina Cashless (cartão pré-pago) é a garantia de comodidade, segurança
e rapidez no consumo nas barracas de alimentação, bebidas, brincadeiras e brinquedos.
• Ao adquirir o cartão Junina Cashless, será
cobrada uma taxa de ativação no valor de R$ 5,
que será reembolsada junto dos valores não utilizados depois da festa, de 5 a 31 de agosto, na
Central de Atendimento.
• Os associados poderão adquirir o cartão Junina
Cashless com antecedência e carregá-lo com
a quantia desejada a partir de 1º de junho, nos
caixas das lanchonetes do Boliche, Piscina,
Fitness e Alameda, mediante o pagamento da
taxa de ativação e com o número do CPF.
• O cartão poderá ser utilizado em todos os dias
da festa e não há necessidade de adquirir um
novo, apenas carregá-lo nos caixas volantes.
• Se nos dias da festa você ainda não tiver o
cartão, poderá adquiri-lo nos caixas volantes.
• Em caso de perda do cartão, procure imediatamente o ponto de atendimento, informe o
número do CPF para bloqueá-lo e receba um
novo cartão já com os valores não utilizados
mediante pagamento da nova taxa de ativação
de R$ 5.
• Esse será o único meio de pagamento nas
barracas da Festa Junina. Carregue-o e ganhe
tempo para curtir o evento mais esperado
do ano.

ONDE

QUADRAS EXTERNAS

Espaço exclusivo para os
pequenos pinheirenses,
com praça de alimentação,
barracas de brincadeiras
juninas e brinquedos infláveis.

2 E 3 DE JULHO

11 ÀS 18H

Recreação
Infantil
Atividades e brincadeiras no Salão de
Festas Infantil e no Parquinho Infantil.
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Os clássicos
inesquecíveis
Para comemorar o Dia da
Literatura Brasileira, listamos
10 livros nacionais que
marcaram a história do País

02

Lygia Fagundes Telles (1918-2022)
Considerada a dama da literatura brasileira, Lygia Fagundes Telles recebeu
vários prêmios ao longo de sua carreira, como o Camões e o Jabuti.

fotos: DIVULGAÇÃO

03

Clarice Lispector (1920-1977)
Um dos maiores nomes da literatura
brasileira, Clarice Lispector inovou
com sua escrita poética e intimista,
que apresenta toques autobiográficos
e densidade psicológica.

Capitães da areia
Publicado em 1937, esse livro conta a história
de meninos pobres e infratores que moram
em um trapiche abandonado no areal do cais
de Salvador, vivendo à margem da sociedade. O romance de formação faz com que os
leitores fiquem íntimos dos personagens, do líder
Pedro-Bala ao religioso Pirulito. Com uma prosa
envolvente, o autor nos mostra essa realidade
social repleta de desigualdades.

04

A hora da estrela
Esse romance, publicado em 1977, conta a história de Macabéa, uma datilógrafa alagoana órfã
e pobre que migra para o Rio de Janeiro. O livro
mostra, assim, uma realidade comum na época:
a dos nordestinos que iam tentar a vida em outro
estado e encontravam muitos desafios. A trajetória da protagonista é narrada por um escritor
fictício, chamado Rodrigo S. M., que relata sua
vida simples e sem grandes emoções até a hora
de sua morte.

Antes do baile verde
Os contos escritos por Lygia Fagundes Telles
de 1949 a 1969 estão reunidos nesse livro, que
é considerado pelos críticos o mais bem-sucedido da autora. Os temas das histórias são
variados, desde conflitos amorosos, como em “O
jardim selvagem”, até narrativas sombrias, como
em “Venha ver o pôr do sol”. A prosa elegante e
segura da escritora prende a atenção dos leitores
com narrativas surpreendentes.

Em 1º de maio é celebrado o Dia da Literatura Brasileira, data criada para homenagear
escritores e livros, incentivando a leitura e divulgando a produção literária nacional.
Selecionamos dez histórias inesquecíveis que mostram aspectos da sociedade, cultura
e política do País em diversas épocas e contribuíram para o desenvolvimento da nossa
literatura, conquistando leitores de diversas gerações.

01
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Jorge Amado (1912-2001)
O escritor é um dos mais importantes
representantes da ficção regionalista,
mostrando, em seus livros, uma análise
da realidade rural e urbana da Bahia.

Dom Casmurro
Em Dom Casmurro, Machado de Assis escreve
sobre Bento Santiago, conhecido como Bentinho,
e sua história de amor com Capitu, uma das
personagens mais enigmáticas da literatura brasileira. Perturbado pelo ciúme, o protagonista
desconfia que sua esposa o traiu. Aos leitores,
resta a dúvida: o adultério ocorreu de fato ou a
desconfiança é fruto da imaginação de Bentinho?

Machado de Assis (1839-1908)
Precursor do realismo brasileiro e fundador e presidente da
Academia Brasileira de Letras, o
autor publicou mais de 200 contos,
10 romances e outras publicações de
diversos gêneros.

20
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05

João Guimarães Rosa (1908-1967)

09
José de Alencar (1829-1877)

Macunaíma
Mario de Andrade busca desvendar, nesse livro,
“a verdadeira identidade nacional”, criando um
protagonista cheio de malandragem, que nasceu
na selva e chega à cidade com heranças indígenas. A obra se tornou um dos grandes marcos
do movimento modernista brasileiro. Publicado
em 1938, Macunaíma inova na linguagem e traz o
tema da realidade brasileira para a literatura.

Mário de Andrade (1893-1945)
Poeta, contista, romancista, cronista e crítico de arte, o escritor,
que iniciou sua carreira em 1917, é
considerado um dos fundadores do
modernismo brasileiro.

10

Rachel de Queiroz (1910-2003)
Nascida no Ceará em 1910, a escritora
publicou romances, crônicas, peças
teatrais e livros infantis e, em 1977, se
tornou a primeira mulher a fazer parte
da Academia Brasileira de Letras.

Quarto de despejo:
Diário de uma favelada
Nesse livro, Carolina Maria de Jesus abre aos leitores seu diário de catadora de papel, em que
relata o cotidiano triste e cruel da vida na favela.
Com uma linguagem simples, mas contundente,
a escritora comove pelo realismo e olhar sensível
sobre o período em que morou na comunidade de
Canindé, em São Paulo, com três filhos. Publicada
em 1960, essa narrativa autobiográfica é um
retrato da sociedade brasileira da época.

Fundador do romance de temática
nacional, o escritor foi um dos maiores
representantes da corrente literária
indianista e o principal romancista brasileiro da fase romântica.

23

O quinze
Romance de estreia da aclamada escritora cearense Rachel de Queiroz, o livro aborda o drama
da seca histórica de 1915, que assolou o Nordeste
brasileiro. O “duelo” entre o homem e a terra é
apresentado no enredo, em uma narrativa envolvente escrita por uma mulher de apenas vinte
anos de idade. Os leitores se entretêm com as
histórias de Conceição e Vicente e a saga do
vaqueiro Chico Bento e sua família.

Nascido em Cordisburgo, Minas Gerais,
em 1908, o escritor é considerado o
maior da literatura brasileira. Criou
uma linguagem inovadora, ao mesmo
tempo erudita e regionalista.

Iracema
Esse romance indianista conta a história de amor
entre a índia Iracema e o europeu Martim, em
uma metáfora do encontro entre a civilização e a
cultura autóctone. A prosa poética do autor e a
valorização da paisagem brasileira fizeram com
que o livro se tornasse um clássico e encantasse
diversas gerações de leitores. Publicado em 1865,
o texto é essencial para conhecer mais sobre a
cultura nacional.

07

08

Grande Sertão: Veredas
Esse livro revolucionou a literatura brasileira ao
atribuir ao sertão mineiro uma dimensão universal, apresentando um profundo mergulho
na alma humana, retratando amor, sofrimento,
violência e alegria. A história gira em torno do
jagunço Riobaldo, também conhecido como
Tatarana ou Urutu-Branco, narrador-protagonista
do livro.

06
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Carolina Maria de Jesus (1944-1977)
A autora nasceu em Sacramento,
Minas Gerais, e é uma das primeiras
escritoras negras publicadas no Brasil.

Vidas secas
Vidas secas conta a trajetória de uma família de
retirantes sertanejos que se desloca de tempos
em tempos para áreas menos castigadas pela
seca. O cenário é a paisagem árida da caatinga
do Nordeste, por onde passam o pai, Fabiano,
sua esposa, a Sinhá Vitória, e seus dois filhos sem
nome chamados de “filho mais velho” e “filho
mais novo”. A cachorrinha da família, Baleia, os
acompanha nessa caminhada.

Graciliano Ramos (1892-1953)
Esse romancista, cronista, contista,
jornalista, político e memorialista brasileiro do século XX nasceu no Rio de
Janeiro, em 1892, e é considerado um
dos maiores escritores do País.
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UM “MERGULHO” NO RIO

ESPECIAL

O Centro Pró-Memória
convida os associados para
uma expedição fotográfica
às margens do Pinheiros

25

foto: CENTRO PRÓ-MEMÓRIA

UM
“MERGULHO”
NO RIO
o acervo iconográfico de mais de 40 mil imagens
do Centro Pró-Memória, reunidas desde 1899,
encontra-se uma raridade: a coleção de fotos
do rio Pinheiros na época em que era cenário
para a diversão dos paulistanos. O tempo passou,
as curvas foram retificadas e as águas, poluídas, mas o conjunto de imagens sobreviveu e continua sendo inspiração
para pesquisadores, estudantes, jornalistas e curiosos.
Para homenagear a história do rio Pinheiros, o Centro
Pró-Memória realizou, em 2010, a primeira expedição fotográfica pelas margens das águas. Cerca de vinte associados
participaram do passeio e registraram a fauna e a flora,
criando um acervo de imagens que foi exposto na mostra
Curvas da Memória. No dia 28 de maio, os pinheirenses
terão a oportunidade de realizar novamente esse percurso.
Em parceria com o Instituto Trilhas, o evento tem
como foco a educação socioambiental e será voltado
para a observação dos animais e da vegetação típicos da
região. A atividade, conduzida por especialistas em meio
ambiente, incluirá uma caminhada, com dinâmicas e interações, realizada em um percurso preestabelecido. As fotos
feitas durante o passeio serão incorporadas ao acervo do
Centro Pró-Memória e algumas serão expostas.

TRILHA URBANA PELO RIO PINHEIROS
28 DE MAIO, SÁBADO, 15 ÀS 17H
SAÍDA DO CLUBE ÀS 14H
VAGAS: 30 | VALOR: R$ 30
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P. 29
Atividades

SHOW INFANTIL

a
★ O SHOW OFICIAL DA GALINHA

PINTADINHA
 15 DE MAIO, DOMINGO
 16H
 SALÃO DE FESTAS

fabulosa
A Galinha Pintadinha vive uma nova
aventura em busca do Pintinho
Amarelinho que se perdeu. No caminho
eles vão encontrar muitos amigos já
conhecidos pela família brasileira:
a Borboletinha, a Baratinha, o Sapo
Cururu e outros. Tudo isso em um
espetáculo mágico, com muita luz,
música e incríveis animações.
ASSOCIADO (ACIMA DE 13 ANOS): R$ 40

ILUSTRAÇÃO: stella bonici/POLAR.LTDA

trupe
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.

CRIANÇA

Galinha
Pintadinha
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 15 E 29 DE MAIO, DOMINGO
 10 ÀS 13H
 PARQUINHO INFANTIL

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

Dia das Mães:
Minha mãe é
a melhor!




7 DE MAIO, SÁBADO
SESSÕES ÀS 10H30, 11H30,
13H30, 14H30
SALÃO DE FESTAS INFANTIL

Mães e filhos serão desafiados a participar 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.

Science Place
 21 DE MAIO, SÁBADO
 SESSÕES ÀS 10H, 11H, 13H E 14H
 SALÃO DE FESTAS INFANTIL

O Science Place Kids terá atividades
lúdicas e interativas para as crianças
aprenderem ciência com experimentos
superdivertidos e lúdicos.
60 PARTICIPANTES POR SESSÃO.
ATIVIDADE GRATUITA E SUJEITA A LOTAÇÃO.

Criatividade e Inovação

L
Contação
de Histórias
com a Tia Sônia

ILUSTRAÇÃO: stella bonici/POLAR.LTDA

TEMA

Recreação

Brinquedoteca



FINAIS DE SEMANA
SÁBADOS E DOMINGOS
 10 ÀS 17H
 PARQUINHO INFANTIL
E QUADRAS EXTERNAS

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

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

ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO SEMANAL
DIVULGADA NO LOCAL.
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P. 34

Portal de Serviços é atualizado e
ganha versão no formato de aplicativo;
saiba quais serviços pinheirenses
são oferecidos pela internet

ACESSE O PORTAL
DE SERVIÇOS

No computador
www.portalecp.b1app.
com.br/login ↗

No Portal de Serviços, os associados conseguem visualizar a quantidade de vagas no
estacionamento e a disponibilidade das quadras
de Tênis, realizar inscrição em cursos e atividades, acessar a revista digital e consultar
a Biblioteca, entre outros serviços. A novidade
dessa nova versão do Portal é que, agora, é possível fazer reserva e agendamento de horários
na Sauna e de massagem, emitir carta convênio
e cadastrar boletos para recebimento via e-mail.
Para acessar o Portal de Serviços, é só entrar
no site do Clube e clicar na aba no começo da
página. Já para fazer o download da versão em
app, basta ir até a loja do celular, App Store
ou Play Store, procurar por “Esporte Clube
Pinheiros”, digitar o login e a senha já utilizados
no Portal no computador e aproveitar as facilidades da novidade.

SERVIÇOS DO APLICATIVO

No celular

① Vá até a loja do
seu celular: App
Store ou Play
Store

② Digite “Esporte
Clube Pinheiros”
e faça o download
do aplicativo

③ Informe o login
do Portal de
Serviços, com
e-mail e senha

→ Acesso à Revista EC Pinheiros
→ Agendamento de atendimento
na Sauna e massagem
→ Boletos eletrônicos
→ Cartão Pinheiros:
movimentações
→ Cupom convidado
→ Cursos e atividades: inscrições
→ Disponibilidade das quadras de
Tênis
→ Emissão de carta convênio
→ Fala Pinheiros
→ Programação mensal
→ Reunião do Conselho
→ Serviços financeiros
→ Visualização da quantidade de
vagas nos estacionamentos

PIP

P. 36
Eleição
ECP 2022

PANORAMA

CLUBE
ON-LINE

A tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço
no Clube, e assim os associados se mantêm
conectados com as notícias sociais, culturais
e esportivas e têm acesso à agenda de eventos
por meio do mundo digital. Mas, além de ficar
sabendo o que acontece no ECP, é possível realizar diversos serviços administrativos de forma
remota, antes mesmo de chegar ao Clube, pelo
site ou aplicativo, no Portal de Serviços.
Nessa plataforma exclusiva, que pode ser
acessada com login e senha, os associados
realizam diversos procedimentos sem a necessidade de telefonar ou vir pessoalmente ao Clube.
Recentemente, a página foi reformulada e passou
a contar com novo layout e mais opções de serviços. Além disso, o Portal ganhou uma versão em
app com as mesmas funções, que pode ser acessada de qualquer lugar, via celulares ou tablets.
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PANORAMA

DIA DO
FUNCIONÁRIO

FOTO: DIVULGAÇÃO

No dia 23 de maio, segunda,
o Clube estará fechado
para o tradicional evento
dos funcionários.
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INSCRIÇÃO 2022

PROJETO INCLUSÃO
PINHEIROS (PIP)
O programa que promove a inclusão de pessoas com deficiência em
atividades esportivas, culturais, recreativas e de socialização está com
as inscrições abertas. Os associados com e sem deficiência participam
de aulas de teatro e recreação esportiva, que tiveram início em 18 de
abril de 2022. Conheça a programação.

ATIVIDADES PIP
Atividades esportivas
e recreativas



SEGUNDA E SEXTA
14 ÀS 15H30

O objetivo é aprimorar as habilidades
motoras, cognitivas e psicossociais
dos participantes através de atividades
esportivas e recreativas. A atividade
proporciona aos participantes um
primeiro contato com algumas modalidades e estimula uma melhora física e
cognitiva. Combinando aulas técnicas
e lúdicas, oferece um ambiente dinâmico e divertido.
ATIVIDADE SEMANAL
VALOR: R$ 60/MÊS

Aula de teatro
Através de exercícios teatrais, as aulas
consistem em um trabalho de socialização, integração, perda da timidez,
coordenação corporal, autoconhecimento corporal, expressão vocal,
projeção vocal e interpretação.
São duas turmas, sem restrição
de idade, podendo se inscrever associados com ou sem deficiência em uma
ou nas duas propostas de aula.

Montagem circense

Folias e libras




QUARTA-FEIRA
15H30 ÀS 17H
★ COM HENRIQUE CESARINO
PESSOA




PROGRAMAÇÃO
• Aulas de clown com histórias ilustrativas e exercícios de palhaço.
• Jogos teatrais.
• Expressão corporal.
• Expressão vocal.
• Improvisos.
• Malabares, mágica e equilíbrio.
• Foco sobretudo no trabalho corporal
dos alunos.
• Todas as aulas são finalizadas
com uma conversa e uma sessão
de relaxamento.

PROGRAMAÇÃO
• Contribuir para o desenvolvimento do
equilíbrio emocional, do pensamento
crítico, do corpo e da mente através
de jogos teatrais e técnicas.
• Promover integração e a cooperação
do trabalho em grupo.
• Analisar o mundo de forma crítica,
usando da empatia, os modismos,
danças, novelas e artes.
• Ouvir, falar e expressar com gestos
os sentimentos e opiniões lógicas
ou não.
• Conhecer a história do circo no Brasil
e no mundo.

VALOR: R$ 60/MÊS

SÁBADO
15 ÀS 16H30
★ COM CLAUDIA MARIA SOARES
BOTELHO DA CUNHA

VALOR: R$ 60/MÊS
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ELEIÇÃO ECP
2022

AQUI É

TIME
O vôlei tem 6 fundamentos: saque, passe,
levantamento, ataque, bloqueio e defesa. É um ciclo,
do começo ao ﬁm, que se repete durante toda a partida.
Falando desse jeito técnico, nem parece que esses
fundamentos criam um jogo de alta performance e
de uma beleza que desperta cada vez mais a paixão
dos brasileiros.
A Verzani & Sandrini também é assim. Investimos no
desenvolvimento de nossas pessoas para entenderem
a necessidade do seu negócio, criarem a estratégia ideal,
customizarem a solução e executarem com excelência.

Em maio, acontecem
duas votações para o
Conselho Deliberativo;
conheça as regras

ILUSTRAÇÃO: STELLA BONICI/POLAR.LTDA

No dia 7 de maio, os pinheirenses
poderão ir às urnas para escolher um
terço do Conselho Deliberativo, órgão
responsável por determinar as normas
de funcionamento do Clube, tomando
decisões que afetam o corpo associativo e definindo os principais aspectos
da organização, papéis, responsabilidades e alçadas de atuação, entre
outras atribuições.
Os 67 novos pinheirenses escolhidos terão mandato de seis anos,
ou seja, até 2028, e a cada dois anos
uma parte do grupo é renovada por
eleição. Em 2022, oito vagas estão
em disputa para o grupo A, em que

concorrem os associados veteranos,
e 59 vagas para o grupo B, em que concorrem pessoas que são associadas há
mais de 10 anos.
Outra eleição será realizada
no dia 30 de maio, dessa vez para
presidente e vice-presidente do
Conselho Deliberativo, da Comissão
de Sindicância, dos membros
da Comissão Permanente de
Processamento e Julgamento e dos
presidentes das demais Comissões
Permanentes, todos para o biênio
2022/2024.
CONFIRA AS ORIENTAÇÕES GERAIS ↗

FALANDO ASSIM, NEM PARECE QUE NO JOGO
JOGADO NA QUADRA DO CLIENTE, NA SUA
PROPRIEDADE, NOSSO PAPEL MAIS IMPORTANTE
É O DE NUTRIR RELAÇÕES HUMANIZADAS.

Shopping
centers

Aeroportos

Departamento Comercial
(11) 4428-3015 / 4428-3000
comercial@verzani.com.br

Instituições
de ensino

Condomínios

Indústrias

w w w.ve r z ani . co m . b r

Instituições
ﬁnanceiras

Hospitais
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Os chefs dos restaurantes O Ponto e CCR buscaram
inspiração no fundo do mar para os pratos de maio

↓ Linguado à
fiorentina

↓ Robalo com
arroz negro

CCR

Onde encontrar

O PONTO

Quando

MAIO

Quando

MAIO

Preço

R$ 50

Preço

R$ 65

O linguado é preparado ao molho
fiorentina, de acordo com uma receita
italiana em que o molho bechamel é
acrescido de creme de leite e ganha
um toque especial de espinafre. O prato traz, também, batata aperitivo assada com alecrim e arroz à grega.

Os associados vão se deliciar com o robalo com crosta de castanha-do-pará,
acompanhado de arroz negro ao molho
francês beurre blanc.

Jantar
Dançante

P. 46
Veteranos

fotos: HENRIQUE PERON

Onde encontrar

P. 42
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AGENDA

Música
Momento Musical

com Betth Ripolli

 14 DE MAIO, SÁBADO
 21H
 SALÃO DE FESTAS

 14 E 28 DE MAIO, SÁBADOS
 16H30
 HALL DA SEDE SOCIAL

As melhores bandas cover do rock
nacional e internacional se apresentarão 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.

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

Piano's Bar




Cris Olímpio

André Youssef

 7 DE MAIO

 14 DE MAIO

 21 DE MAIO

Compositora e instrumentista,
conhecida pela marcante personalidade que expressa em suas
interpretações e pela versatilidade
em suas apresentações, com um
variado repertório que vai do samba
ao flashback.

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.

Jack Rabbit

 QUINTA A SÁBADO
 21H
 PIANO'S BAR

Um repertório de canções já consagradas por grandes intérpretes como
Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto
Gil, Marisa Monte, entre outros.
Composta por músicos experientes
e criativos, a banda traz em seu show
um repertório cativante, animado e
muito dançante, encantando o público
e lotando as casas por onde passa.



28 DE MAIO

A banda paulistana foi fundada em
2003 por músicos experientes da noite
de São Paulo e conta com quase 20
anos de experiência em pubs, bares e
eventos em geral. No repertório há o
melhor do blues, rock e pop.

FOTO: DIVULGAÇÃO

SÁBADOS
20 À 1H

Karaokê Pinheiros

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.

Rock Cover

Banda MP4

ASSOCIADO: R$ 50
CONVIDADO DE ASSOCIADO: R$ 90
MESA COM 4 LUGARES: R$ 100
VENDAS PELO PORTAL DE SERVIÇOS
E NA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

Festival

Let’s Dance
 28 DE MAIO, SÁBADO
 22H
 RESTAURANTE GERMANIA
★ BANDA SERIAL FUNKERS E DJ

LUCIANO RAZUCK
Uma noite para relembrar os grandes
hits dos anos 60, 70 e 80, nas vozes do
trio Divazz, grupo que se apresenta no
Altas Horas (de Serginho Groisman).
Além do trio, o DJ Luciano Razuck
apresentará grandes sucessos da
época. Venha se divertir num ambiente
totalmente modificado, com clima descontraído e aconchegante.
ASSOCIADO: R$ 45
CONVIDADO DE ASSOCIADO: R$ 60
CONVITE NA CENTRAL DE ATENDIMENTO
E PELO PORTAL DE SERVIÇOS, A PARTIR
DE 6 DE MAIO.
ROLHA: R$ 40 (QUALQUER BEBIDA).
ACESSO PELA PORTARIA PRINCIPAL, NA
RUA TUCUMÃ, 142, OU ESTACIONAMENTOS
TUCUMÃ E FARIA LIMA, PORTANDO O
CONVITE DO EVENTO.

Show
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JANTAR DANÇANTE

ESPECIAL

Dia dos
Namorados
11 DE JUNHO, SÁBADO
 21H
 RESTAURANTE GERMANIA
★ BANDA + DJ + BAILARINOS

Ensaio da Banda
de Jazz
 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
instrumentos, tem boa leitura de partituras e acordes e sabe improvisar,
faça o teste para integrar a banda
de 2022.

Programa Mais Mulher
Programa
Mais Mulher

Alimentação
consciente

O programa vai apresentar diversas
atividades, como rodas de conversa
e oficinas, com o objetivo de trazer
informação, bem-estar e momentos
de descontração para as associadas pinheirenses.





9 DE MAIO, SEGUNDA
15H
SALA DE CARTEADO

ATIVIDADE GRATUITA.
INSCRIÇÃO PELO EMAIL:
PROGRAMAMAISMULHER@ECP.ORG.BR

HAVERÁ UMA PROGRAMAÇÃO NOVA
E DIVERSIFICADA TODOS OS MESES. VENHA
PRESTIGIAR!

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 12 DE MAIO.





30 DE MAIO, SEGUNDA
19H
SALA DE CARTEADO

Oficina interativa para montagem de
bastões de ervas naturais, para harmonizar energias, perfumar e presentear,
com materiais explicativos sobre cada
erva e suas funções.
INGRESSOS: R$ 30
VAGAS LIMITADAS.
VENDAS PELO PORTAL DE SERVIÇOS E
CENTRAL DE ATENDIMENTO A PARTIR DE
3 DE MAIO.



O Jantar Dançante de junho vai celebrar
o Dia dos Namorados. Com um clima
romântico, a noite será muito especial.

Oficina
de incensos
naturais

APRESENTAÇÃO
 18 DE MAIO, QUARTA
 20H30
 PIANO’S BAR
Depois do sucesso da apresentação
no Deck do Lago, em novembro de
2021, a Banda de Jazz do ECP volta a se
apresentar, dessa vez no Piano’s Bar.

Torneio de Tranca
Ensaio do Coral
 QUARTA
 20H30
 SALA DE CARTEADO

Com a regência da maestrina
Márcia Hentschel, os associados soltam a voz no ECP.
ACESSO PELA PORTARIA PRINCIPAL,
NA RUA TUCUMÃ, 142, OU ESTACIONAMENTOS
TUCUMÃ E FARIA LIMA, PORTANDO O CONVITE
DO EVENTO.

Pinheiros




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

6, 13 E 20 DE MAIO, SEXTA
13 ÀS 17H
SALA DE CARTEADO

1ª ETAPA

06.MAI

2ª ETAPA

13.MAI

3ª ETAPA (FINAL)

20.MAI

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
SOMENTE PARA ASSOCIADOS ACIMA DE 18 ANOS.

MAIS INFORMAÇÕES:
ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR
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NÚCLEO DE TEATRO DO ECP APRESENTA

O
um
entre




amor
rosas

12 A 15 E 19 A 22 DE MAIO
QUINTA A SÁBADO, 20H
DOMINGO, 16H30
AUDITÓRIO DO CCR

direção

Ednaldo Freire

elenco

Associados

e

é
sufoco
socos

A peça reúne cinco obras de curta duração,
escritas por renomados autores da dramaturgia,
com um tema em comum: relacionamentos amorosos. O título da encenação foi inspirado em
um poema do escritor brasileiro Paulo Leminski,
que traduz muito bem o paradoxo do sentimento amoroso.

Clube de Leitura
título

Morte no Nilo

autor

Agatha Christie

editora

HarperCollins

 21 DE MAIO, SÁBADO
 10H
  SALA DE CONFERÊNCIAS 1

SEDE SOCIAL
A tranquilidade de um cruzeiro de luxo pelo
Nilo chega ao fim quando o corpo de Linnet
Doyle, uma bela e jovem milionária, é descoberto em sua cabine. Porém, para azar do autor
do crime, o brilhante detetive Hercule Poirot
está a bordo. Ele logo descobre que cada passageiro é suspeito, pois todos tinham motivos
para tirar a vida de Linnet. Em um rio de mentiras,
Poirot precisa descobrir a verdade sobre esse
estranho assassinato.

EVENTO GRATUITO. SUJEITO A LOTAÇÃO.
COMPARTILHE SUA LEITURA E EXPERIÊNCIA E AINDA
CONHEÇA OUTROS PONTOS DE VISTA SOBRE A OBRA.

FOTO: DIVULGAÇãO

PALESTRA

Como funciona
o nosso
mundo digital?
24 DE MAIO, TERÇA
20H30
SALA DE CONFERÊNCIAS 1
★ COM MARIO GONÇALVES




ACESC


16 A 20 DE MAIO
Concurso e Mostra
de Fotografia ACESC



21 DE MAIO
Master Chef ACESC
em Casa Salgado



A palestra apresentará uma visão
global do mundo digital, com dicas de
como criar sua presença digital e como
se inserir nessa realidade virtual.

22 DE MAIO
Master Chef ACESC
em Casa Doce

REGULAMENTOS E INSCRIÇÃO: ACESC.ORG.BR

Grupo
de Escritores
 28 DE MAIO, SÁBADO
 11H
  SALA DE CONFERÊNCIAS 1

SEDE SOCIAL
O Grupo de Escritores do Clube se reúne para leitura e análise dos
seus contos baseados em temas predeterminados. Nesse encontro
o tema será “Os erros são os portais da descoberta” (James Joyce).
Coloque para fora o escritor que há dentro de você e junte-se
ao grupo.

O ASSOCIADO INTERESSADO
EM PARTICIPAR DAS ATIVIDADES
DEVE ENVIAR UM E-MAIL PARA
ADMINISTRACAOCULTURAL@
ECP.ORG.BR.
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dança sênior

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.

R$ 84

chá da tarde




16 DE MAIO, SEGUNDA
14 ÀS 16H30
CARTEADO

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

VETERANOS

movimente-se




programa
viva melhor

TERÇA
10H30 ÀS 11H30
SALÃO DE FESTAS INFANTIL





ESPECIAL
AULAS EXTRAS
 5 E 19 DE MAIO, QUINTA
 10H30 ÀS 11H30
 SALÃO DE FESTAS

NÃO VETERANOS
(ACIMA DE 60 ANOS)

R$ 22
R$ 27

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.

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

encontro
de ritmos

QUARTAS
10H30 ÀS 11H30
PONTO DE ENCONTRO:
RELÓGIO DE FLORES

Participe do Programa Viva Melhor, atividade
de caminhada que tem como objetivo estimular os associados a fazer atividade física.
Com exercícios específicos e dirigidos, os participantes poderão receber orientação para
melhorar sua qualidade de vida.
ATIVIDADE GRATUITA

veteranos

maio.22





27 DE MAIO, SEXTA
18 ÀS 19H30
SALÃO DE FESTAS

Venha se divertir ao som de vários ritmos
de dança.
ATIVIDADE GRATUITA. SUJEITA A LOTAÇÃO.
INSCRIÇÃO ATÉ O DIA 26 DE MAIL, PELO E-MAIL:
ENCONTRODERITMOS@ECP.ORG.BR
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↗ REGULARES

Cursos
culturais
Você conhece os cursos que Clube
oferece aos associados? São
diversas áreas, como idiomas, artes,
músicas e dança, e todos os cursos
são ministrados por profissionais
especialistas. Confira abaixo os
detalhes e faça uma aula experimental.

Música

↗ ESPORÁDICOS

Dança de Salão
Palladino
 INICIANTE: 19H30 ÀS 21H

INTERMEDIÁRIO: 21H ÀS 22H30
 QUINTAS


INÍCIO: 5 DE MAIO
RESTAURANTE GERMANIA

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 PELO PORTAL DE SERVIÇOS.
PLANO TRIMESTRAL INDIVIDUAL: R$ 715
PLANO TRIMESTRAL CASAL: R$ 1.144 (TOTAL)

Teclado
VIVIAN AGUIAR
★

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

Musicalização
de
crianças
VIVIAN AGUIAR E DAISE AGUIAR

★

O curso proporciona ao bebê estímulos sensoriais, visuais e auditivos, e ensina a utilização de
instrumentos musicais para favorecer a coordenação motora.

★ VIVIAN AGUIAR

Piano

Violão
ANTÔNIO CARLOS

Os alunos vão aprender sobre os diversos tipos
de piano, a utilização de nomenclaturas e as funções do instrumento. Haverá também leitura
e prática musical com partituras convencionais
e metodologia desenvolvida pela professora.

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.

★
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Artes
Aquarela

★ LILIAN ARBEX

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

Danças
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 física, e podem ser
praticadas mesmo sem parceiro. Turmas a partir
de 14 anos.

Idiomas

Teatro

English
for pleasure
ODILA MORAES

★

Teatro
infantil
EDSON GON

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 presencial, a partir de 18 anos.

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

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

Francês

Teatro
infantojuvenil
MARIA SIQUEIRA
★

★ LUIZ SORRENTINO

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.

O projeto tem como objetivo incentivar o contato 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.

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

★ VERSÁTIL IDIOMAS

Italiano

★ CENTRO CULTURAL BRASIL ITÁLIA

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

★

Teatro
sênior
PROFESSOR HENRIQUE PESSOA
★

Um curso interativo, que desenvolve a fala,
a expressão corporal e a interpretação do teatro.
Faça uma aula experimental.

World
dance
MARCO ANTONIO
★

Expressão corporal

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 física e proporciona maior agilidade.
MAIS INFORMAÇÕES: ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR

Sapateado

★ BALLET PAULA CASTRO

Esse ritmo dançante, em que os pés se tornam
protagonistas, desenvolve a musicalidade, a flexibilidade e a coordenação motora, além de
melhorar a postura e ser uma ótima maneira de
queimar calorias.

Street dance

★ EQUIPE PAULA CASTRO

Um curso de dança com uma explosão de movimentos que estimula a coordenação motora,
flexibilidade, musicalidade, socialização, desenvolvimento cultural e memorização.
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CONFIRA OS RESULTADOS DO
PINHEIROS NO SEXTO E ÚLTIMO
DIA DE COMPETIÇÃO:

P. 54
Petrucio
Ferreira

200M MEDLEY MASCULINO
OURO
Caio Pumputis (01:59.02)

ECP conquista seu 19º título no Troféu Brasil de
Natação e garante nove atletas para o Mundial
Depois de seis dias de competições no Parque
Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca, Zona
Oeste do Rio de Janeiro, o ECP conquistou o
19º título do Campeonato Brasileiro Absoluto
de Natação – Troféu Brasil. O Clube totalizou
2.138,00 pontos, contra 1.626,50 do Minas Tênis
Clube, que ficou com a segunda colocação.
Além de ser a equipe com o maior número
de vitórias no campeonato, que é o principal da
modalidade, o Pinheiros confirmou a participação
de nove atletas no Mundial de Esportes Aquáticos
de Budapeste e de um atleta no Mundial Júnior.
Os atletas pinheirenses começaram na frente,
obtendo o maior número de pontos desde a primeira etapa. “Tudo começou no final do ano
passado, na montagem do time. Renovamos
a equipe com a ajuda dos outros treinadores
e usamos o conhecimento dos esportistas mais
experientes para seguir formando os novos
atletas, mostrando a forma como o ECP trabalha.
Trabalhamos para ganhar o campeonato e o

resultado está aí, em mais um título para a história do Clube”, reforça o head coach da Natação
pinheirense, André Ferreira, o Amem.
O atleta João Gomes, que está há 13 anos
defendendo as cores do ECP, é campeão pan
‑americano e recentemente ganhou a medalha de
bronze nos 50m de peito em Abu Dhabi, fala da
sua conquista do índice. “Agora estou indo para
o Mundial para defender as minhas medalhas e,
consequentemente, treinar para alcançar o lugar
mais alto no pódio. Na próxima semana vou descansar um pouco, colocar a cabeça no lugar
e recomeçar o trabalho firme e forte”, finaliza.
Giovana Reis, de 17 anos, foi um dos destaques
da categoria júnior II na competição e garantiu
sua vaga em Budapeste no revezamento dos
4×100. “Tinha 15 anos quando entrei no Pinheiros,
em 2019. Como todo atleta de alto nível, tenho
o objetivo de disputar um Mundial ou Olimpíada,
mas não esperava que iria evoluir tão rápido
como atleta e pessoa. O Clube é o grande responsável pela minha formação. Conseguir uma
classificatória para o Mundial agora, aos 17 anos,
é melhor do que eu podia imaginar para a minha
carreira, que está apenas começando.”

REVEZAMENTO 4×100 FEMININO
OURO	
Malu Pessanha

P. 56
Esporte
Geral

Jhennifer Conceição
Giovanna Diamante
Ana Carolina Vieira

REVEZAMENTO 4×100 MASCULINO
PRATA	
Guilherme Guido
Joao Gomes Jr
Kayky Mota
Gabriel Santos

Quadro de medalhas

OURO
12
PRATA 12
BRONZE 12

Vagas no Mundial
100M PEITO

Jhennifer Conceição

REVEZAMENTO 4X200M
Giovanna Diamante
Ana Vieira
Breno Correia

50M PEITO
João Gomes

100M LIVRE
Gabriel Santos
Marcelo Chierighini

4X100M
Giovanna Medeiros

200M MEDLEY
Caio Pumputis

Mundial Júnior

Matheus Bueno

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ESPORTE

É
CAMPEÃO!

200M MEDLEY MASCULINO
BRONZE Léo Santos (02:00.10)
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PETRUCIO
FERREIRA

O PARALÍMPICO
MAIS VELOZ
O atleta pinheirense
se reafirmou como o
mais rápido da história
ao quebrar dois
recordes mundiais
O bicampeão olímpico Petrucio
Ferreira somou mais duas vitórias ao
seu hall de conquistas. O pinheirense
quebrou dois recordes mundiais e se
reafirmou como o velocista mais rápido
da história. Somadas a esse feito estão
as duas medalhas que o esportista
ganhou recentemente na Paralimpíada
de Tóquio 2020.
Durante o desafio da Confederação
Brasileira de Atletismo e do Comitê
Paralímpico Brasileiro no Centro
Paralímpico, em São Paulo, o paraibano atingiu a marca de 10s29 nos 100
metros, na classe T47, para competidores com deficiência nos membros
superiores. Assim, o atleta superou sua
própria marca, de 10s42, estabelecida
no Mundial de Dubai, em 2019.
Em menos de 24 horas, Petrucio
quebrou outro recorde, dessa vez nos
200 metros classe T47, com o tempo
de 20s83, também no desafio da CBA
e do CPB. A meta do atleta pinheirense
é continuar se preparando para brilhar
nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Troféu
Eficiência
O Clube conquistou oTroféu Eficiência
2021 do Vôlei Feminino. O prêmio destaca o trabalho dos clubes em todas
as competições realizadas ao longo
da temporada em diversas categorias. O ECP sagrou-se campeão com
580 pontos. No feminino, a última
conquista do Pinheiros tinha ocorrido em 1994. No masculino, o Troféu
Eficiência foi conquistado pela última
vez em 2006.
FOTOs: DIVULGAÇÃO
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Rodrigo Nemi Porta
Eduardo Giorgio Viana Garcia Longoni

Diego Laurindo Avancine

Sofia Wessler Andretto (à esquerda)

Felipe Gallucci Tarneaud

Rafael Fernandes Kishimoto e Aloysio Kuster
Becker

Eduardo Podlubny, Gustavo Diez Correa, Anderson
Santos e João Vita

Giovanna Fanucchi Meirelles Andrade, Ana Luisa Hoop Meirelles Planta, Guilherme Migliore Paolillo,
Guilherme Branco Nosralla, Tatiana Beloti Maranesi Arroyo e Maria Luiza Porto Gennari

Evanildo Mondeck, Christopher Anthony Ananiadis
e Daniel Lins Mattos

Maysa Marilia Martini Ferreira Caruso, Vilma Rosa
Huerta Munoz Santangelo, Vera Lucia Pereira
Leite Zacharias, Mariângela Drouet Feliciano
e Cibele Pimenta Borges Spinelli

TÊNIS
TORNEIOS DA FPT
João Ogando Monteiro Machado – campeão simples,
categoria 14M – FPT – Copa Kirmayr Infantojuvenil
Eduardo Teixeira Freitas Podlubny – campeão de simples, categoria 12MP – FPT – Copa Yacht Club Paulista
Infantojuvenil
Adriano Rosenberger Piacentini – vice de simples, categoria 11M – FPT – Tênis Clube de Mogi das Cruzes
Rodrigo Diez Gomes Correa – vice de simples, categoria
11M – FPT – Copa Yacht Club Paulista Infantojuvenil
Leonardo Macedo Ibanez – vice de simples, categoria
14MP – FPT – Copa Yacht Club Paulista Infantojuvenil

TORNEIO INCENTIVO DE DUPLAS
Foi realizado em março o Torneio Incentivo de Duplas Masculino
e Feminino. Houve a participação de 72 associados no evento.
O intuito do torneio foi dar oportunidade de competir aos nossos jogadores não federados e promover uma maior integração
entre nossos tenistas.
RELAÇÃO DOS CAMPEÕES E VICE-CAMPEÕES
Duplas femininas:
Iniciantes
Campeãs: Marina Barbosa/Fabiana Freitas
Vices: Fernanda Costabile/Cristine Pucci
Intermediárias
Campeãs: Giovanna Andrade/Ana Luisa Von Planta
Vices: Tatiana Arroyo/Maria Luiza Porto

Duplas masculinas:
Iniciantes
Campeões: Daniel Mattos/Christopher Ananiades
Vices: Murilo Albregard/Plinio Antônio Albregard
Intermediárias
Campeões: Guilherme Paolillo/Guilherme Nosralla
Vices: Rodrigo Avelar/Pedro Sílvio Farsky
TÍTULO EM TORNEIOS PAULISTAS – FPT
Copa Yacht Club Paulista Infanto – Juvenil – SP
Rafael Fernandes Kishimoto, campeão de simples,
na categoria 12M
Aloysio Kuster Becker, vice de simples, na categoria
12M

Copa Play Tennis Infantojuvenil – Play Tennis Morumbi – SP
Rafael Chakian Toledo Santos, campeão de simples,
na categoria 14M
Rodrigo de Meo Dores, campeão de simples, na categoria 18M
Open de Tênis Infantojuvenil – Paulo Carvalho Tennis –
Campinas (SP)
Gustavo Safadi Fernandes, vice de simples, na categoria 14M
Fernanda Candido Rodrigues Procopiuk, vice de simples, na categoria 16F
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Adriano Rosenberger Piacentini, à esquerda

Gilberto de Luccia, Marina Barbosa Brecheret, Fabiana Freitas Santos, Arivaldo Galinari, Fernanda
Caroline Prudy Costabile, Cristine Steward Pucci e Evanildo Mondeck

Nê Longarço, Graziella Fraccaroli Baptista Costa
e Renata Diez Gomes Correa

Eduardo Teixeira F. Podlubny, à esquerda

Copa Nese Infantojuvenil – Slice Tennis/Alphaville (SP)
Sofia Wessler Andretto, campeã de simples, na categoria 11F
Eduardo Teixeira Freitas Podlubny, vice de simples,
na categoria 12MP

Leonardo Macedo Ibanez, à direita

Circuito Infantojuvenil de Tênis – Slice Tennis & Wellness Center/SP
Marina Souza Valente, vice de simples, na categoria 14F

Copa Futuro Kids – Academia Tênis & Cia – SP
Antonio Martinez Quintas, vice de simples, na categoria
10M
Melissa Fernandes Kishimoto, vice de simples, na categoria 10F

Copa Yacht Club Paulista Infantojuvenil – SP
Felipe Gallucci Tarneaud, campeão de simples, na categoria 11M
Rodrigo Nemi Porta, campeão de simples, na categoria
16M
Marcos Doria Marinho Lutz, vice de simples, na categoria 14MP

Torneio Smash Center – Academia Smash Center/
Sorocaba (SP)
Adriano Rosenberger Piacentini, vice de simples, na categoria 11M

Torneio Aberto Infantojuvenil do Sport Club Corinthians Paulista/SP
Rafael Chakian Toledo Santos, vice de simples, na categoria 14M

Antonella Di Nucci, Marcela Nazari e Marjorie
Medeiros com o Presidente da Diretoria, Ivan
Castaldi Filho

João Ogando M. Machado, à direita

TÍTULO EM CAMPEONATO PAULISTA INTERCLUBES
Equipe Campeã:
12 anos Masculino Principiante
Eduardo Teixeira Freitas Podlubny, João Campos Vita,
Gustavo Diez Gomes Correa, Luca Refinetti Werner,
Nicolas Wessler Andretto e Vitor Figueiredo Pulcinelli.
ADULTO
Título em Torneios Internacionais
ITF Seniors de Santos – Porto Alegre (RS)
Diego Laurindo Avancine, vice de simples, na categoria
+30 anos
Nese Open de Classes – Slice Tennis – Alphaville (SP)
Eduardo Giorgio Viana Garcia Longoni, campeão de
simples, na categoria 5M1
Título em Campeonato Paulista Interclubes
Equipe Campeã:

Rodrigo Diez G. Correa, à direita

65 anos Feminino
Andiara Maria Roessle Guimarães, Cibele Pimenta
Borges Spinelli, Maysa Marilia Martini Ferreira Caruso,
Mariângela Drouet Feliciano, Vera Lucia Pereira Leite
Zacharias e Vilma Rosa Huerta Munoz Santangelo.
Equipe Vice
40 a 44 anos Feminino
Bianca Hargreaves Rainer, Fernanda Lopes Freixosa,
Graziella Fraccaroli Baptista Costa, Marialice Barros Pereira Alonso, Nê Longarço e Renata Diez Gomes Correa.
PARTICIPAÇÃO INFANTIL
As pequenas associadas Antonella Di Nucci, Marcela
Nazari e Marjorie Medeiros entregaram ao presidente
da diretoria Ivan Castaldi Filho uma cartinha com sugestões de melhorias para o Clube. O presidente agradeceu
às pinheirenses e avaliará as ideias da criançada junto
da Diretoria.
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Equipe ECP

Claudio Pierini, Renato Campi Júnior, Luciana Pierini, Pedro Pahor
e Jean Paul Metzger

Pedro Pahor, Bruno Alonso, César Bianchi, Pedro Pulcinelli e Gabriela Lepera

BADMINTON
CAMPEONATO ESTADUAL
Em março, o Clube participou da primeira etapa do Campeonato
Estadual, na Sociedade Hípica de Campinas, com 13 atletas representantes: Aline Brasil, Bruno Alonso, Enzo Sugiura, Eduardo
Pierini, Fábio Moreira, Francisco Brandão, Gianfranco Dieguez,
Luca Galhanone, Mateus Cutti, Otávio Vasques, Renato Campi,
Sofia Alonso e Vinícius Silvestre. Os esportistas enfrentaram
25 equipes de São Paulo em dois dias de disputas. O Clube conquistou 11 medalhas, sendo três de ouro, quatro de prata e quatro de bronze. Os ouros vieram com Mateus Cutti na Simples
Masculina A Especial, Bruno Alonso e Eduardo Pierini na Dupla
Masculina D e Bruno Alonso na Simples Masculina Sub-17.
Os segundos lugares foram obtidos por Sofia Alonso, com Aline Miyabara (CAP), na Dupla Feminina A Especial, Enzo Sugiura
na Simples Masculina A, Aline Brasil e Vladia Kaida (SBB) na
Dupla Feminina C e Eduardo Pierini na Simples Masculina D,
o que garantiu o acesso do atleta à categoria C. As medalhas
de bronze foram conquistadas por Mateus Cutti na Dupla Masculina A Especial, Sofia Alonso e Mateus Cutti na Dupla Mista A
Especial; Enzo Sugiura e Francisco Brandão na Dupla Masculina
A e Fábio Moreira e Otávio Vasques na Dupla Masculina C.
Dessa vez, Gianfranco, Luca e o estreante Renato não conquistaram medalhas.

Encontro masculino de Squash

SQUASH
CAMPEONATO ESTADUAL SÊNIOR
Houve, também em março, a disputa da primeira etapa do
Campeonato Estadual Sênior, na Sociedade Hípica de Campinas, com a participação de 130 atletas de 18 diferentes equipes
de todo o estado. A equipe pinheirense foi composta pelos atletas Claudio Pierini, Fábio Moreira, Jean Paul Metzger, Luciana
Longue Pierini, Renato Campi Júnior, Renato Narkevitz e Teresa
Faleiro, que conquistaram dez medalhas, sendo duas de ouro
e oito de bronze. Jean, Renato Júnior e Teresa fizeram suas
estreias e terminaram com medalhas.

2ª ETAPA DO CAMPEONATO REGIONAL
Em abril, o Clube participou da disputa da 2ª Etapa do Campeonato Regional, em São Bernardo do Campo. A competição é um
torneio de entrada para novos jogadores no circuito estadual,
bem como para atletas das categorias júnior que queiram competir entre os adultos. O Clube foi representado pelos atletas
César Bianchi, Gabriela Lepera, Bruno Alonso Luca Galhanone,
Renato Campi e Pedro Pulcinelli. Foi a primeira competição
de César e Gabriela, que jogaram muito bem e ficaram com
o bronze em suas categorias. O ECP conquistou quatro medalhas, sendo duas de prata e duas de bronze, com quatro atletas
classificados para a próxima etapa do Estadual.

I ENCONTRO MASCULINO DE SQUASH
Em março foi realizado o I Encontro Masculino de Squash de
2022, nas quadras do ECP. O encontro contou com mais de 60
atletas juvenis e adultos, de vários clubes e academias de São
Paulo, como Delta, Sumaré Sports, Vertical, Paulistano, SPAC,
que, com os atletas do ECP, promoveram uma série de jogos e
disputas em um ambiente amistoso e saudável. O evento contou com a participação de 38 atletas do ECP e 30 convidados.
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Associadas em prática na aula aberta

FITNESS AQUÁTICO
DEEP AND PUMP
Em abril, foi lançada uma novidade no Fitness Aquático: o Deep
and Pump, prática que soma os benefícios do treinamento de
resistência e de força aos dos de cardio do Deep Running.
O Deep é realizado em suspensão, com o auxílio de um colete
de flutuação: o objetivo é melhorar a condição aeróbica do praticante por meio da corrida. É um treino na água sem impacto
para o corpo, que preserva a saúde da coluna e das articulações
e melhora o condicionamento cardíaco e muscular.
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Equipe de Espada e Florete 13 anos

Equipe de Espada Pré-Cadete e Florete 9 anos

Equipe de Espada 13 anos e Pré-Cadete

Mauricio Pellegrino e o técnico Marcos Cardoso no Campeonato Mundial

ESGRIMA
TEMPORADA NACIONAL 2022
Em março, teve início a temporada nacional 2022 de Esgrima,
com o Festival Infantil Mestre Buonafina e o Torneio Nacional
Pré-Cadete. Na competição, realizada em São Paulo, no Club
Athletico Paulistano, os pinheirenses conquistaram 27 medalhas, sendo onze de ouro, oito de prata e oito de bronze, garantindo assim o primeiro lugar geral na competição.
CONFIRA OS RESULTADOS
Festival Infantil Mestre Buonafina e Torneio Nacional Pré-Cadete – São Paulo (SP)
Florete Feminino U09
Bronze: Valentina Billi
Bronze: Victoria Barbosa

Sabre Feminino U09
Bronze: Valentina Billi
Florete Feminino U11
Ouro: Antonella Dinucci
Prata: Olivia Grahl
Florete Masculino U11
Bronze: Kim Posses
Bronze: Carlos Eduardo Ventura

Florete Feminino U13
Ouro: Valentina Basso
Prata: Ana Beatriz Fraga
Bronze: Julia Grahl
Florete Masculino U13
Prata: Pedro Pascuotti
Espada Feminina U13
Ouro: Valentina Basso
Prata: Pietra Brazolin

Espada Feminina U11
Ouro: Antonella Dinucci
Prata: Luiza Milani

Sabre Feminino U13
Ouro: Ana Beatriz Fraga

Florete Masculino U09
Ouro: Theo Kadunc

Espada Masculina U11
Bronze: Octavio Ghilardi

Sabre Masculino U13
Ouro: Joaquim Pelucio

Espada Feminina U09
Ouro: Victoria Barbosa
Prata: Helena Reis

Sabre Masculino U11
Prata: Rafael Sauan

Florete Feminino U15
Prata: Valentina Basso

Espada Masculina U09
Ouro: Theo Kadunc

Florete Masculino U15
Bronze: Luiz Foschini
Espada Masculina U15
Ouro: Matheus Brandt
Sabre Feminino U15
Ouro: Ana Beatriz Fraga
TEMPORADA INTERNACIONAL 2021/2022
Em março e abril, os esgrimistas cadetes e juvenis do ECP representaram o Brasil no Campeonato Pan-Americano, realizado em
Lima, no Peru, e no Campeonato Mundial, realizado em Dubai,
nos Emirados Árabes Unidos, as competições mais importantes
dessas categorias, encerrando assim o calendário internacional
2021/2022. No Campeonato Mundial, o destaque brasileiro
ficou por conta do atleta Mauricio Pellegrino, que terminou
a competição entre os 16 melhores do mundo na Espada Masculina Juvenil, melhor posição alcançada por um atleta brasileiro
até hoje.
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Isabella Chen e Luana Pekelman, medalha de bronze por equipes no Pan-Americano

Gabriella Vianna, Stella Frias, Roberto Lazzarini, Lorenzo Mion e Paulo Morais,
no Campeonato Pan-Americano

Em pé: Beatriz, Cláudia Maria, Ana Cristina, Everaldo, Gabriel, Tatiana e Maria
Angela. Agachadas: Milena, Mariana Balarin, Mariana Briquet e Cristina Helena

JIU-JÍTSU
CONFIRA OS RESULTADOS DOS ATLETAS CADETES E JUVENIS
MARÇO
Campeonato Pan-Americano Cadete e Juvenil – Lima – Peru
Categoria Juvenil
Sabre
Erico Patto – 21º lugar individual/5º lugar equipes
Matheus Becker – 23º lugar individual/5º lugar equipes
Gabriel Vasques – 30º lugar individual/5º lugar equipes
Luana Pekelman – 6º lugar individual/Bronze equipes
Isabella Chen – 23º lugar individual/Bronze equipes
Florete
Lorenzo Mion – 9º lugar individual/Bronze equipes
Paulo Morais – 25º lugar individual/Bronze equipes
Gabriella Vianna – 26º lugar individual/Prata equipes
Stella Frias – Prata equipes
Espada
Mauricio Pellegrino – 9º lugar individual/4º lugar equipes
Clara Amaral – 20º lugar individual/4º lugar equipes

Categoria Cadete
Sabre
Erico Patto – 12º lugar individual
Isabella Chen – 10º lugar individual
Florete
Andre Mura – 14º lugar individual
Guilherme Vianna – 23º lugar individual
Theo Cholfe – 26º lugar individual
Stella Frias – 16º lugar individual
ABRIL
Campeonato Mundial Cadete e Juvenil – Dubai – UAE
Categoria Juvenil
Sabre
Matheus Becker – 83º lugar individual/16º lugar equipes
Erico Patto - 16º lugar equipes
Luana Pekelman – 56º lugar individual/20º lugar equipes
Isabella Chen – 95º lugar individual/20º lugar equipes

Florete
Lorenzo Mion – 46º lugar individual/11º lugar equipes
Guilherme Vianna – 11º lugar equipes
Gabriella Vianna – 82º lugar individual/13º lugar equipes
Espada
Mauricio Pellegrino – 16º lugar individual/24º lugar
equipes
Categoria Cadete
Sabre
Erico Patto – 80º lugar individual
Isabella Chen – 69º lugar individual
Florete
Guilherme Vianna – 106º lugar individual
Stella Frias – 76º lugar individual

DEFESA PESSOAL
No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher,
ocorreu, no tatame do Jiu-Jítsu, mais uma edição do curso de
defesa pessoal feminina, voltado às faixas etárias juvenil e adulta. Foram ministrados métodos de antecipação de possíveis
situações de violência, bem como técnicas para se manter em
segurança.
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Equipe de nadadores Master que participaram da 1ª Etapa do Circuito

NATAÇÃO
CIRCUITO PAULISTA
Depois de dois anos sem competições, devido à pandemia,
a associação voltou a realizar campeonatos metropolitanos da
categoria Master.
1ª ETAPA
Em março foi realizada, no Clube Paineiras do Morumbi, a 1ª Etapa
do Circuito Paulista Master de Natação, pela Associação Paulista
Master de Natação. A competição tem cinco etapas, e a segunda,
que teve como sede o Clube, foi realizada no dia 3 de abril. A 1ª
etapa foi realizada em piscina de 25 m com as provas 400m
livres, 100m borboleta, 50m costas e 100m peito, além do
revezamento 4x50m medley misto, em que nadam dois homens
e duas mulheres. A soma de idades é que determina a categoria
do revezamento. Todas as provas individuais são realizadas no
feminino e no masculino. O ecp participou com 58 representantes e foi vice da etapa. O Clube Paineiras do Morumbi saiu
vitorioso e a equipe TNT foi a terceira colocada.
RECORDES PINHEIRENSES – BRASILEIRO E SUL-AMERICANO
Três nadadores pinheirenses bateram recordes brasileiros e sul-americanos na primeira etapa do Circuito:

Giseli Caetano Pereira – categoria 50 anos
Recorde brasileiro nos 100m borboleta e recorde sul
americano nos 50m nado costas.
Alfred Jacob – categoria 80 anos
Recordista brasileiro nos 400m livre.
Detlef Schultze – categoria 85 anos
Recordista brasileiro nos 100m peito.
Os atletas que subiram ao pódio na 1ª etapa:
400M LIVRE
1º lugar
Alfred Jacob – 81 anos
Sandra Battistella – 50 anos
2º lugar
João D’amato – 76 anos
Marta Junqueira – 58 anos
3º lugar
Arthur Berni Neto – 78 anos
Fabio Yamada – 47 anos
Jorge Brandão – 68 anos

100M BORBOLETA
1º lugar
Flavia Prada – 57 anos
Giseli Caetano Pereira – 50 anos
Wolf Heineken – 84 anos
50M COSTAS
1º lugar
Giseli Caetano Pereira – 50 anos
Jorge Brandão – 68 anos
Leonel Mata Ribas – 51 anos
Osmar Silva – 83 anos
2º lugar
Arthur Berni Neto – 78 anos
Fabio Yamada – 47 anos
Sandra Figueira – 66 anos
3º lugar
Sandra Battistella – 50 anos

100M PEITO
1º lugar
Alfred Jacob – 81 anos
Cristina Corrêa – 53 anos
Detlef Schulze – 85 anos
Eliana Alvares – 77 anos
João D’amato – 76 anos
2º lugar
Flavia Prada – 57 anos
Laís Lima – 67 anos
Wolf Heineken – 84 anos
3º lugar
Burkhard Cordes – 86 anos
Sandra Figueira – 66 anos
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JUDÔ
GRAND SLAM
A competição foi realizada em abril, na cidade de Antalya, Turquia. A etapa do Circuito Mundial dá ao 1º colocado mil pontos
no ranking olímpico, válidos para a Olimpíada de Paris 2024.
Quatro atletas pinheirenses compuseram a seleção brasileira:
Eric Gomes Takabatake, categoria 66 kg, venceu os dois primeiros adversários e caiu nas oitavas de final, não tendo oportunidade de participar da repescagem. Larissa Cincinato Pimenta,
categoria 52 kg, que não participava de competições internacionais desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, disputou o bronze
com a atleta francesa Gneto, mas foi derrotada no golden score
com uma terceira punição, quando ambas estavam empatadas
com duas punições cada. A atleta pinheirense ficou em 5º lugar.
Rafael Augusto Buzacarini, categoria 100 kg, disputou o bronze
com o sérvio Kukolj e ficou com o 5º lugar. Willian Souza e Lima,
categoria 66 kg, venceu quatro adversários, mas perdeu a final
para o atleta Denis Vieru, ficando com a prata. Essa é a primeira
medalha do Willian em um Grand Slam.
CAMPEONATO PAULISTA FASE INTER REGIONAL
Em abril, o São Paulo Futebol Clube foi sede do Campeonato
Paulista Fase Inter Regional das classes Sub-18, Sub-21 e Sênior,
competição classificatória para o Campeonato Paulista Fase Final.
CONFIRA OS RESULTADOS
Sub-18
Eduardo Yuiti Cavicchioli Okido – 66 kg – 3º lugar
João Francisco Oliveira Rodrigues – 50 kg – vice
Tiago Iori Yonemura – 81 kg – 3º lugar

Sub-21
Ângelo Luís Sousa e Silva – 60 kg – 3º lugar
Beatriz Furtado Petri de Freitas – 78 kg – campeã
Mirella Fernandes Nery Fontes – 70 kg – vice
Nauana Aparecida das Dores Lopes da Silva – 63 kg –
campeã
Pedro Henrique Jorge Leopoldo Alvarenga – +100 kg –
campeão
Ronald Oliveira lima – 66 kg – campeão
Sarah Vieira de Souza – 57 kg – campeã
Sênior
Bruna Santos Galloro – 70 kg – 3º lugar
Ellen Froner Santana – 70 kg – campeã
Felipe André Pelim – 66 kg – campeão
Gabriel Dezani Arévalo – 100 kg – vice
Gabriela Shinobu Chibana – 57 kg – vice
Giovani Henrique Ferreira – 90 kg – 3º lugar
Jonas Irwing Castro Ribeiro – 73 kg – vice
Karol Priscila Bueno Salvador Gimenes – 78 kg – vice
Ketelyn Araujo Nascimento – 57 kg – campeã
Lincoln José Damasceno Gonçalves – 60 kg – 3º lugar
Lucas Antonio Martins Lima – 100 kg – campeão
Marcelo Garcia Contini – 81 kg – campeão
Mariana dos Santos Silva – 63 kg – campeã
Rafael Bondezan de Freitas – 73 kg – campeão
Jonas Facho Inocencio – +100 kg – 3º lugar
Vitoria Siqueira Andrade – 63 kg – vice
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NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ
04.597.289/0001-29 – Implantação de toda
a infraestrutura de rede de dados, composta
pela rede física de cabeamento estruturado,
bem como rede ativa através de lan switching e
wi-fi, para o novo prédio do Tênis – valor total do
contrato: R$ 950.000,00, conforme medições –
16/11/2021 até 30/06/2022.
DETALHES SERVIÇOS TÉCNICOS
DE IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA. – CNPJ
07.346.572/0001-76 – Fornecimento e instalação de serviços de tratamento, regularização
de superfícies e sistemas de impermeabilização
para a modernização do novo prédio do Tênis –
valor total do contrato: R$ 334.999,94, conforme
medições – 25/10/2021 até 08/02/2022.
RECOMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
E INDÚSTRIA LTDA. – CNPJ 51.212.348/0001-83 –
Fornecimento e instalação de piso flutuante em
madeira de pintura demarcatória para o Ginásio
Azul – valor total do contrato: R$ 209.160,00,
conforme medições – 20/01/2022 até
18/03/2022.
ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS
ASSOCIADOS – CNPJ 05.857.075/0001-07 –
Contratação de escritório especializado em
assessoria jurídica, visando a condução de todos
os processos e de contratação com recursos
públicos oriundos de repasse do Comitê
Brasileiro de Clubes – CBC, para aquisição
de materiais e equipamentos destinados à
formação de atletas olímpicos, em consonância
com o Programa de Formação de Atletas do
CBC – valor total do contrato: 3 parcelas no valor
de R$ 33.333,33 – 01/03/2022 até a entrega
de todos os materiais necessários.
DSBRITO COMÉRCIO DE ARTEFATOS EM
AÇO INOX EIRELI – CNPJ 30.046.586/0001-47
– Fornecimento e instalação de corrimão
acessível, nos termos da NBR 9050, pelas
dependências do Clube – valor total do contrato:
R$ 91.000,00, conforme medições – 25/01/2022
até 04/04/2022.
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA. – CNPJ 07.432.517/0001-07 – Aditivo nº 2
– Fornecimento de locação de impressoras no
regime “outsourcing” – valor total do contrato:
R$ 17.838,77, variável conforme medições 22/02/2022 até 15/05/2023.
VIRA FESTA SHOWS E EVENTOS LTDA. – CNPJ
08.411.726/0001-29 – Empresa especializada
em eventos com personagens exclusivos e
de impacto visual, feitos sob medida, para
circulação pelas alamedas durante o evento
denominado “Dia Legal de Páscoa” – valor
total do contrato: parcela única no valor
de R$ 15.000,00 – 07/03/2022 até 09/04/2022.

CONTRATOS

VERRE TECH COMÉRCIO DE ESPELHOS E
VIDROS EIRELI – CNPJ 06.539.812/0001-96 –
Fornecimento e instalação de vidros, espelhos
e ferragens, conforme necessidade do Clube –
valor total do contrato: R$ 13.782,98, conforme
medições – 01/01/2021 até 31/12/2021.

TELEMEETING BRASIL LTDA. – CNPJ
01.107.726/0001-90 – Contratação de empresa
para votação on-line da reunião do Conselho
Deliberativo – valor total do contrato: parcela
única no valor de R$ 5.500,00 – 07/02/2022 até
21/02/2022.

LPE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. – CNPJ
71.729.438/0001-53 – Fornecimento de projeto
para piso em concreto interno, em fundação
direta, com previsão de deformação com área
aproximada de 900 m² e fornecimento dos traços
de concreto a ser aplicado para modernização
do prédio do Tênis – valor total do contrato: parcela única no valor de R$ 12.000,00 – 23/12/2021
até 31/01/2022.

CARAVANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
E CULTURAIS LTDA. – CNPJ 29.741.744/0001-49
– Apresentação circense do show denominado
“Circo Caravana” – valor total do contrato: parcela única no valor de R$ 5.500,00 – 21/02/2022
até 12/03/2022.

EDNALDO FREIRE PINTO 47637480844 – CNPJ
14.980.217/0001-10 – Prestação de serviços
de direção, ensaios e produção do espetáculo
denominado “Cenas Curtas” – valor total do
contrato: 3 parcelas no valor de R$ 9.667,00 –
08/03/2022 até 22/05/2022.
J.H.G DA SILVA TERRAPLANAGEM – ME – CNPJ
02.511.003/0001-15 – Locação de 1 (uma)
máquina Bob Cat minicarregadeira e 1 (um)
rompedor, incluindo operador e combustível
para utilização da modernização do novo prédio
do Tênis – valor total do contrato: o pagamento
se dará da seguinte forma: (i) 1ª parcela no valor
de R$ 9.000,00 e; (ii) 2ª parcela no valor de
R$ 3.600,00 – 16/11/2021.
FAGNO CHAGAS FEITOSA 0927154930 – CNPJ
22.079.227/0001-07 - Contratação de serviço
de bambolê para nivelamento, sarrafeamento
e acabamento em aproximadamente 850 m²
no piso do Ginásio Azul – valor total do contrato: parcela única no valor de R$ 8.500,00
– 07/02/2022.
SERVIÇO SUBMERSO INOVAÇÃO EM PISCINAS
LTDA. – ME – CNPJ 25.816.316/0001-87 – Aditivo
nº 3 – Contratação de mergulhador profissional
para serviços de manutenção e reparação emergenciais subaquáticos das piscinas do Clube
– valor total do contrato: 12 parcelas no valor
de R$ 7.200,00 – 17/12/2021 até 31/12/2022.
DENILSON MORAES LOURENÇO 25456732858 –
CNPJ 32.011.779/0001-37 – Prestação de serviços
técnicos aos atletas de alto rendimento da
modalidade Judô – valor total do contrato: 10
parcelas no valor de R$ 6.500,00 – 01/03/2022
até 31/12/2022.
SÃO PAULO RENTAL LTDA. – CNPJ
32.213.783/0001-88 – Locação de 1 (um) compressor e 2 (dois) rompedores para serviços
nas quadras de Tênis 21 e 22 e troca de 3 (três)
postes – valor total do contrato: parcela única no
valor de R$ 5.714,40 – 07/02/2022.

MESSIAS GOMES – CPF 829.341.008-63 –
Ministração de aulas de Boxe aos associados
inscritos na modalidade – valor total do contrato:
12 parcelas no valor de R$ 5.381,65 – 03/01/2022
até 31/12/2023.
PAOLO GOIS DE JESUS 47512436831 – CNPJ
44.695.852/0001-16 – Ministração de aulas
de Futebol Base aos associados inscritos na
modalidade – valor total do contrato: 2 parcelas
no valor de R$ 5.224,27 – 23/02/2022 até
31/03/2022.
BRUNO CORDEIRO CASSONI 33795644860
– CNPJ 33.878.755/0001-42 – Prestação
de serviços de direção, ensaios e produção do
espetáculo denominado “Contos em Green”
– valor total do contrato: 3 parcelas no valor
de R$ 5.000,00 – 17/03/2022 até 05/06/2022.
EVERTON ALVES DOS REIS 30976486822 –
CNPJ 26.913.516/0001-10 – Apresentação ao ar
livre do musical denominado “Grupo Madalena”
– valor do contrato: parcela única no valor
de R$ 4.900,00 – 25/02/2022 até 19/03/2022.
LUÍS GUSTAVO ANDRADE ARANTES CÂNDIDO
22934555801 - CNPJ 26.744.457/0001-02
– Aditivo nº 5 – Ministração de aulas, acompanhamento em treinamentos e acompanhamento
em provas dos associados praticantes da
modalidade Corrida de Rua – valor total do
contrato: 12 parcelas no valor de R$ 4.162,32.
– 01/02/2022 até 31/12/2022.
TRILLO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
SIMPLES LTDA. – EPP – CNPJ 06.119.792/0001-02
– Aditivo nº 1 – Prestação de serviços de direção,
produção, preparação vocal e ensaios do Coral
do ECP, composto por associados – valor total
do contrato: 12 parcelas no valor de R$ 3.857,35
– 31/12/2021 até 31/12/2022.
VIVIAN AGUIAR HESPANHOL BORGMANN
25937098823 – CNPJ 17.317.788/0001-67
– Aditivo nº 1 – Contratação de mão de obra
especializada em ministração de treinos e acompanhamentos da equipe de Basquete Máster
– valor total do contrato: 11 parcelas no valor
de R$ 3.210,00 – 17/12/2021 até 31/12/2022.

EMANUELA APARECIDA SANTANA COITO
29463124888 – CNPJ 27.103.408/0001-45
– Aditivo nº 3 – Preparação e realização de treinamento, planejamento e monitoramento aos
associados inscritos na modalidade Corrida
de Rua – Master Training – valor total do contrato:
R$ 3.611,25 para grupo de até 60 (sessenta)
alunos inscritos – 25/02/2022 até 31/12/2022.
M.S.ALTHEMAN GAGLIARDI COMISSÃO TÉCNICA
– CNPJ 44.699.032/0001-00 – Assistência
técnica para monitorar o desenvolvimento,
aprimoramento e realizar avaliações técnicas
com os atletas de alto rendimento da modalidade de Judô – valor total do contrato: 11
parcelas no valor de R$ 3.500,00 – 01/02/2022
até 31/12/2022.
MAURO HENRIQUE DO AMARAL 25974376803
– CNPJ 22.726.229/0001-40 – Aditivo nº 1 –
Ministração de aula de Xadrez aos associados
inscritos na modalidade – valor total do contrato:
10 parcelas no valor de R$ 3.057,86 – 31/12/2021
até 31/12/2022.
ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA. –
CNPJ 55.930.630/0004-08 – Locação de 1 (uma)
escada modulada 2,40 m x 4 m x 5 m de altura
pelo período de 5 (cinco) meses, para utilização
na modernização do novo prédio do Tênis –
valor total do contrato: parcela única no valor
de R$ 2.719,00 – 17/11/2021 até 19/04/2022.
VICENTE ROSA GODINHO – CNPJ
24.557.162/0001-93 – Prestação de serviços
de recreação infantil e atividades lúdicas para
o evento denominado “Oficina Construtecos”
– valor total do contrato: parcela única no valor
de R$ 2.616,00 – 03/03/2022 até 26/03/2022.
PROJECT BUILDER LTDA. – CNPJ
05.336.713/0001-44 – Aditivo nº 10
– Fornecimento de software de gerenciamento
de projetos – valor total do contrato: R$ 12
parcelas no valor de R$ 1.939,95 – 31/12/2021
até 31/12/2022.
SX PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA.
– CNPJ 42.218.127/0001-21 – Apresentação da
banda denominada “Jack Rabbit” no Piano’s Bar
– valor total do contrato: parcela única no valor
de R$ 1.800,00 – 18/02/2022 até 06/03/2022.
FLEXIGRASS CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS
LTDA. – CNPJ 13.505.197/0001-62 – Aditivo nº 1 –
Manutenção preventiva e revitalização periódica
do gramado sintético do Campo de Futebol
B – valor total do contrato: 24 parcelas no valor
de R$ 1.800,00 – 31/08/2021 até 31/08/2023.

MARIA CRISTINA OLÍMPIO 17807304898 – CNPJ
29.806.358/0001-98 – Apresentação da cantora
Cris Olímpio no Piano’s Bar – valor total do
contrato: parcela única no valor de R$ 1.700,00 –
14/02/2022 até 19/03/2022.
FELIPE HERMAN FERREIRA VAN RIEMSDIJK –
CPF 355.643.378-83 – Aditivo nº 5 – Ministração
de aulas de Xadrez aos associados inscritos
na modalidade – valor total do contrato: 12
parcelas no valor de R$ 1.653,15 – 31/12/2021 até
31/12/2022.
MARIUS ROMBOUT FERREIRA VAN RIEMSDIJK –
CPF 259.736.958-75 – Aditivo nº 5 – Ministração
de aulas de Xadrez aos associados inscritos
na modalidade – valor total do contrato: 11
parcelas no valor de R$ 1.653,15 – 24/02/2022
até 31/12/2022.
FELIPE CURTI THEODORO LIMA 42770730851
– CNPJ 24.544.332/0001-03 – Apresentação
da cantora Mila Curti no Piano’s Bar – valor do
contrato: parcela única no valor de R$ 1.500,00 –
07/03/2022 até 02/04/2022.
MAURO TIBÉRIO - ME – CNPJ 10.875.203/0001-85
– Apresentação da banda Fat Cats no Piano’s Bar
– valor total do contrato: parcela única no valor
de R$ 1.500,00 – 11/03/2022 até 10/04/2022.
EDNALDO FREIRE PINTO 47637480844 – CNPJ
14.980.217/0001-10 – Prestação de serviços
de direção e ensaios para peças teatrais –
valor total do contrato: 2 parcelas no valor
de R$ 1.500,00 – 17/02/2022 até 22/05/2022.
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ
69.112.514/0001-35 – Aditivo nº 2 – Licença
de uso e serviço de manutenção do sistema
denominado "Sophia Biblioteca Padrão",
utilizado para gerenciar o acervo de livros da
Biblioteca – valor total do contrato: R$ 1.560,61 –
01/01/2021 até 31/12/2022.
ART’ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS –
EIRELI – CNPJ 08.623.577/0001-61 – Locação de 4
(quatro) unidades de praticáveis (tipo plataforma)
para a premiação do Futebol realizada no Campo
B – valor total do contrato: parcela única no valor
de R$ 1.450,00 – 02/12/2021 até 13/12/2021.
HENRIQUE L. PERON FOTOGRAFIAS – CNPJ
14.913.576/0001-54 – Prestação de serviços
fotográficos para a área de Restaurantes,
compreendendo ensaios fotográficos de 6
(seis) pratos mensais elaborados pelos chefs
de cozinha – valor total do contrato: R$ 880,00
por ensaio mensal realizado e R$ 146,66 por foto
adicional – 01/10/2021 até 30/09/2022.

73

WIRELESS COMM SERVICES LTDA. – CNPJ
09.520.219/0001-96 – Aditivo nº 1– Fornecimento
de link de internet para ser instalado dentro da
Raia Olímpica da USP – valor total do contrato:
12 parcelas no valor de R$ 837,50 – 31/12/2021
até 31/12/2022.
ÁLVARO RODRIGUES – CPF 061.467.451-46 –
Aditivo nº 1 – Prestação de serviços de monitoria
aos associados praticantes da modalidade Skate
– valor total do contrato: 15 parcelas no valor
de R$ 711,00 – 31/12/2021 até 31/12/2022.
SURE STEP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
– ME – CNPJ 02.398.806/0001-05 – Aditivo nº 1
– Fornecimento de equipamentos necessários
para a execução dos serviços de Videokê, envolvendo preparo, montagem/desmontagem, teste
e realização dos eventos às quintas-feiras, sextas-feiras e sábados no Piano’s Bar – valor total
do contrato: R$ 595,00, por evento – 04/03/2022
até 31/12/2022.
HARMONIA EVENTOS MUSICAIS LTDA. – CNPJ
61.866.059/0001-51 – Apresentação da pianista
Betth Ripolli aos sábados, no piano do Hall
da Sede Social – valor total do contrato: 10
parcelas no valor de R$ 400,00 – 07/02/2022 até
18/06/2022.
MAURO TIBÉRIO - ME – CNPJ 10.875.203/0001-85
– Aditivo nº 2 – Prestação de serviços de agenciamento dos músicos Mauro Tibério, Ricardo
Tibério e Fernando César Tadeu Raymundo,
para apresentações e/ou serviços artísticos,
em eventos e atividades realizadas pela área
de Restaurantes – valor total do contrato:
R$ 281,68 por apresentação – 31/12/2021 até
31/12/2022.
MARCELO ANDREA PALLADINO 10061343870 –
CNPJ 14.894.626/0001-01 – Ministração de aulas
de dança de salão aos associados inscritos na
modalidade – valor total do contrato: R$ 143,00
por aluno individual e R$ 228,80 por dupla –
01/02/2022 até 30/12/2022.
CENTRO CULTURAL BRASIL ITÁLIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. – CNPJ 73.524.969/0001-35
– Aditivo nº 1 – Ministração de aulas de italiano
aos associados inscritos na modalidade – valor
total do contrato: R$ 210,00 por aluno inscrito –
30/12/2021 até 30/11/2022.
T.A.G ESTÚDIO FILMAGENS E EVENTOS LTDA.
– CNPJ 13.041.287/0001-40 – Aditivo nº 1
– Ministração de aulas de contação de estórias – valor total do contrato: R$ 200,00 por
dia de atividade ministrada – 31/12/2021 até
31/12/2022.

74

CONTRATOS

FL TREINAMENTO DESPORTIVO LTDA. – CNPJ
08.264.385/0001-06 – Aditivo nº 3 – Ministração
de treinamento físico aos associados praticantes da modalidade Futebol – valor total
do contrato: R$ 147,62 por aluno inscrito –
15/02/2022 até 31/12/2022.
EDMILSON BISPO JÚNIOR 33709187818 – CNPJ
23.370.172/0001-52 – Aditivo nº 2 – Ministração
de aulas de Beach Tennis aos associados inscritos na modalidade – valor total do contrato:
R$ 117,14 por aluno inscrito – 07/03/2022 até
30/11/2022.
PAULO HENRIQUE PINTO DA SILVA – ME – CNPJ
11.512.103/0001-57 – Aditivo nº 3 – Ministração
de aulas de Vôlei de Areia e Vôlei de Quadra
categoria Master D1 aos associados inscritos
na modalidade – valor total do contrato: (i)
R$ 112,20 por aluno inscrito na modalidade Vôlei
de Areia categoria adulto; (ii) R$ 80,20 por aluno
inscrito na modalidade Vôlei de Areia categoria
infantil; (iii) R$ 1.475,71 fixo mensal, por equipe,
na modalidade Vôlei de Quadra categoria Master
D1 – 24/02/2022 até 31/12/2022.

CLASSIFICADOS

MARIA PRUDENTE DE TOLEDO SIQUEIRA
25829142821 – CNPJ 24.095.389/0001-64 –
Aditivo nº 2 – Ministração de aulas de teatro
infantojuvenil aos associados inscritos na modalidade – valor total do contrato:(i) R$ 79,20 para
o curso de teatro infantojuvenil; (ii) R$ 105,00
para o curso de expressão corporal (duas
vezes por semana) e (iii) R$ 159,60 para o curso
de expressão corporal (três vezes por semana) –
29/11/2021 até 09/12/2022.
ALEX SANDRO MANUEL DA SILVA 31369468806
– CNPJ 34.763.105/0001-14 – Ministração
de aulas de Tae-Kwon-Do aos associados inscritos na modalidade – valor total do contrato:
R$ 42,00 por aluno inscrito – 04/03/2022 até
31/12/2022.
HENRIQUE CESARINO PESSOA 17833989819
– CNPJ 24.152.816/0001-07 – Aditivo nº 1 –
Ministração de curso de teatro sênior aos
associados inscritos na modalidade – valor
total do contrato: R$ 39,30 por aluno inscrito –
09/12/2021 até 08/12/2022.

VICTOR DI SESSA MONTEIRO 40790038897
– CNPJ 30.079.371/0001-71 – Aditivo nº 1 –
Ministração de aulas de Futebol, categoria
Futebol Base, aos associados inscritos na modalidade – valor total do contrato: R$ 33,17 por
hora/aula dada - 01/02/2021 até 31/12/2021.
BIANCA LANDEIRA GOMEZ CHAMELETE
45199953885 – CNPJ 34.341.951/0001-46 –
Aditivo nº 1 – Ministração de aulas de Futebol
Feminino às associadas – valor total do contrato:
R$ 33,17 por hora/aula dada – 24/02/2022 até
31/12/2022.
FRANCIS MELVIN LEE – CPF 077.329.628-00 –
Aditivo nº 4 – Ministração de aulas de Tai Chi
Chuan aos associados inscritos na modalidade –
R$ 31,20 por aluno inscrito – 18/11/2021 até
31/12/2022.

OPORTUNIDADE!

ALUGO APTO. ALAMEDA
GABRIEL MONTEIRO DA SILVA
02 por andar, c/ 70m², 02 dormitórios c/ arms.
Cozinha ampla, sala com belíssima vista para o Jd.
América. Iluminado! Próximo ao Esporte Clube Pinheiros.
Imperdível! Direto com o proprietário – (11) 3078-3296
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ELIANE OPEN HOUSE

ALTÍSSIMO PADRÃO 580 M²

250 M DO CLUBE PINHEIROS – 186 M²

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

Rua Salvador Cardoso
Vista cinematográfica!
5 suítes – 6 vagas de garagem
Ref.: 74233
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: 98174-5675 (WhatsApp)
CRECI 75.133

3 suítes – 1 vaga – terraço, living
integrado
Valor: R$ 3.000.000 (Ref.: 74234)
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: 98174-5675 (WhatsApp)
CRECI 75.133
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INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO – POSIÇÃO MARÇO 2022 (valores em reais)

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 MARÇO/2022

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2022
INFORME DO MÊS
ORÇADO
CUSTEIO

RESTAURANTES

ACUMULADO ATÉ O MÊS
REALIZADO

VARIAÇÕES

Receitas

17.445.279

18.011.000

Despesas

(16.680.180)

Resultado

765.099

Receitas

ORÇADO

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES

REALIZADO

VARIAÇÕES

TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE

50.709.975

52.541.167

(15.048.791)

1.631.388

(47.906.916)

(41.791.422)

6.115.495

2.962.209

2.197.109

2.803.059

10.749.745

7.946.686

3.822.159

3.421.568

(400.592)

11.333.249

8.759.385

(2.573.864)

Despesas

(4.119.259)

(3.944.459)

174.800

(12.368.994)

(10.753.240)

1.615.755

Resultado

(297.100)

(522.891)

(225.792)

(1.035.745)

(1.993.855)

(958.109)

21.267.438

21.432.568

165.129

62.043.224

61.300.552

(742.672)

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)

(20.799.439)

(18.993.251)

1.806.188

(60.275.910)

(52.544.661)

7.731.249

2.5 - 13º Salário a Desembolsar

468.000

2.439.317

1.971.318

1.767.314

8.755.890

6.988.577

Receitas

RESULTADO OPERACIONAL Despesas
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Resultado

1.831.191

1.

565.721

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA
RECEITAS

DESPESAS

ACUMULADO ATÉ O MÊS
DIRETORIAS
ADMINISTRATIVA

ORÇADO

VARIAÇÕES

ORÇADO

VARIAÇÕES

REALIZADO

1.185.325

856.056

(329.269)

(4.674.921)

(3.573.988)

1.100.933

(3.489.596)

(2.717.932)

771.664

-

-

-

(2.173.165)

(1.616.330)

556.835

(2.173.165)

(1.616.330)

556.835

10.000

20.687

10.687

(591.217)

(379.496)

211.721

(581.217)

(358.809)

222.408

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
COMUNICAÇÃO

-

1.004

1.004

(386.239)

(248.507)

137.732

(386.239)

(247.503)

138.736

1.940.568

1.806.970

(133.598)

(2.192.876)

(1.889.007)

303.868

(252.307)

(82.038)

170.270

ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS

387.444

590.938

203.494

(4.162.366)

(3.573.222)

589.144

(3.774.922)

(2.982.283)

792.639

ESPORTES COLETIVOS

234.309

413.799

179.490

(4.341.881)

(3.845.569)

496.312

(4.107.572)

(3.431.770)

675.802

FINANCEIRA

353.000

948.101

595.101

(2.300.995)

(2.434.053)

(133.058)

(1.947.995)

(1.485.951)

462.044

-

89.410

89.410

(924.433)

(900.076)

24.357

(924.433)

(810.666)

113.767

MARKETING

27.727

48.640

20.913

(252.661)

(148.660)

104.001

(224.934)

(100.020)

124.914

OPERAÇÕES

1.640.700

1.792.726

152.025

(9.605.034)

(9.215.127)

389.907

(7.964.334)

(7.422.401)

541.933

PATRIMÔNIO

-

-

-

(5.519.759)

(5.845.760)

(326.001)

(5.519.759)

(5.845.760)

(326.001)

39.856.293

40.483.950

627.657

(2.544.977)

(1.882.758)

662.219

37.311.316

38.601.192

1.289.876

4.073.938

5.181.043

1.107.105

(4.582.257)

(4.075.738)

506.520

(508.320)

1.105.305

1.613.625

RELAÇÕES SOCIAIS

135.755

146.926

11.171

(493.465)

(436.602)

56.863

(357.709)

(289.676)

68.034

SOCIAL

864.916

160.916

(703.999)

(2.107.388)

(841.587)

1.265.801

(1.242.473)

(680.671)

561.802

-

-

-

(1.053.282)

(884.942)

168.340

(1.053.282)

(884.942)

168.340

RESTAURANTES

11.333.249

8.759.385

(2.573.864)

(12.368.994)

(10.753.240)

1.615.755

(1.035.745)

(1.993.855)

(958.109)

TOTAIS

62.043.224

61.300.552

(742.672)

(60.275.910)

(52.544.661)

7.731.249

1.767.314

8.755.890

6.988.576

CONSELHOS
CULTURAL

JURÍDICA

PRESIDÊNCIA
RELAÇÕES ESPORTIVAS

SUPRIMENTOS

91.006.279

36.219.806

81.078.719

60.917.808

20.160.911

3.670.352

3.476.493

193.859

2.2 - Fundo Especial - Investimento

50.666.901

52.442.170

36.232.838

16.209.332

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

23.117.264

22.167.949

18.860.125

3.307.824

129.515

1.292.077

1.008.317

283.760

1.506.171

1.340.035

166.136

SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)

21.231.665

46.147.366

30.088.471

16.058.895

4.

COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL

21.231.665

46.147.366

30.088.471

16.058.895

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes

VARIAÇÕES

127.226.085

MAR./22 - MAR./21

3.594.766

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa

ORÇADO

98.740.111

MARÇO/2021

3.

ACUMULADO ATÉ O MÊS

REALIZADO

MARÇO/2022

77.508.446

COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA
2.1 - Fundo de Emergência

RESULTADO

ACUMULADO ATÉ O MÊS

REALIZADO

2.

DEZEMBRO/2021

5.

ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE
5.1 - Exercício Seguinte

12.170.443

12.170.443

8.350.000

3.820.443

9.061.222

33.976.923

21.738.471

12.238.452

12.006.650

32.845.227

32.261.492

583.735

12.006.650

0

5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes

32.845.227

32.261.492

583.735

6.

POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5)

9.225.015

13.302.139

(2.173.021)

15.475.160

7.

RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES

4.891.813

8.755.890

902.687

7.853.203

(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
MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS

CRITÉRIO: CONTÁBIL
EXERCÍCIO 2022
SALDO INICIAL CONTÁBIL

FUNDO DE EMERGÊNCIA

8.

Ativo Circulante

9.

Passivo Circulante

-

Mês

28.808

-

10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9

-

11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9

Adiant.fornec.
Tx transf/edital

3.594.766

Acumulado

327.891

613.516
10.374.049

61.987.766

23.117.264

Meses anteriores
Mês
Acumulado

3.670.352
52.442.170

10.992.975

Mês
Acumulado

75.586

50.666.901

Mês

FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO

SALDO CONTÁBIL ATUAL

46.777

Disponibilidade

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE

SAÍDAS

Meses anteriores
Acumulado

FUNDO DE INVESTIMENTOS

ENTRADAS

12.170.443

3.243.217

(2.350.191)

8.502.242

(7.060.274)

218.116

(569.708)

541.563

(1.490.879)

-

-

-

-

-

-

63.429.735

22.167.949

12.170.443

DEZEMBRO/2021

MARÇO/2022

MARÇO/2021

MAR./22 - MAR./21

117.670.646

147.900.785

104.882.676

43.018.109

65.978.021

87.334.949

75.343.120

(11.991.829)

1,78

1,69

1,39

0,30

51.692.625

60.565.836

29.539.556

31.026.280

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

78
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
ATIVO

MAR/22

MAR/21

CIRCULANTE

147.900.785

104.882.676

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA

127.226.085

91.006.279

296.814

117.850

36.478.357

23.968.973

* Caixa e Bancos
* Aplicações Financeiras - Outras
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência

3.670.352

3.476.493

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos

52.442.170

36.232.838

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro

12.170.443

8.350.000

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC

22.167.949

18.860.125

Realizável a Curto Prazo

20.674.700

13.876.397

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber

2.991.957

4.627.062

* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa

(1.313.471)

(2.291.670)

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)

10.374.049

8.043.084

613.516

230.420

619.196

770.836

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários
* Outras Contas a Receber

4.596.644

551.927

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes

1.959.421

1.382.909

* Despesas Antecipadas

833.388

561.829

553.105.402

547.860.186

Realizável a Longo Prazo

6.336.063

5.672.992

* Depósitos Recursais / Judiciais

6.336.063

2.724.325

-

2.948.667

IMOBILIZADO

546.769.339

542.187.194

* Imobilizado

546.769.339

542.187.194

NÃO CIRCULANTE

* Outras Contas a Receber

TOTAL DO ATIVO

701.006.187

652.742.862

PASSIVO
CIRCULANTE
* Fornecedores

87.334.949

75.343.120

6.388.586

3.266.502

12.258.927

11.093.662

* Provisões para Contingências Passivas

7.196.719

6.226.318

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais

5.185.464

2.626.704

32.845.227

32.261.492

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado

1.292.077

1.008.317

22.167.949

18.860.125

NÃO CIRCULANTE

2.626.873

5.988.412

* Provisões para Contingências Passivas

2.626.873

5.988.412

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

611.044.365

571.411.330

* Superávit no Exercício

14.599.505

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

3.263.165

* Patrimônio Social

596.444.860

568.148.165

TOTAL DO PASSIVO

701.006.187

652.742.862

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

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

BOLETO ON-LINE

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

FORMAS DE PAGAMENTO

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

LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS

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

MENSALIDADE EM ATRASO

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

DEVOLUÇÕES

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

INADIMPLENTES

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

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

