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ECP de história

e reconhecer o trabalho e a dedicação de tantos 
que por aqui passaram. Sejam atletas, conselheiros 
ou funcionários.

Preservando a nossa história, estaremos 
também preservando os nossos valores. O Clube 
é a realização dos sonhos e ideais dos seus funda-
dores, e, para nós, é uma responsabilidade muito 
grande administrar este legado maravilhoso cha-
mado Esporte Clube Pinheiros. Fazemos todos 
parte deste espaço incrível que está sempre 
pronto a nos acolher. O Clube foi feito para todos 
e devemos agradecer por poder aproveitar e des-
frutar tudo o que ele tem.

Realizar e inovar sempre, para manter o ECP cada 
vez mais apto a receber seus associados.

Dormir sobre os sonhos dos nossos fundado-
res, jamais.

O Pinheiros completa 123 anos no próximo mês 
de setembro. Forte e bem-cuidado como deve ser. 
Tudo nele foi pensado e é pensado para o bem-es-
tar dos associados. Tem muita história para con-
tar. Muitos pinheirenses que por aqui já passaram 
ajudaram a construir essa história. Devemos muito 
a eles, que fizeram da sua vida uma dedicação total 
ao Clube. Eles passaram, assim como todos nós 
vamos passar, mas o Pinheiros continua e vai con-
tinuar para sempre.

Não podemos nos esquecer de que o Clube já 
enfrentou e superou todos os obstáculos que foram 
colocados nestes seus 123 anos de existência. 
Outros obstáculos ainda virão, com certeza serão 
superados com a ajuda de todos nós e também 
farão parte da história do nosso Clube.

Respeitar a tradição do ECP (preservada no 
Centro Pró-Memória) é respeitar seu passado 



PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Guilherme Domingues de Castro Reis

BERÇÁRIO
ed. infantil

ens. fundamental
ens. médio

VENHA NOS

CONHECER!CONHECER! Estimado(a)  
associado(a),

breve serão levados ao Plenário do Conselho De-
liberativo. Um deles – apenas para exemplificar –, 
que entendo de suma importância, diz respeito às 
alterações de dispositivos do Ordenamento Ins-
titucional de nosso Clube, que estão sendo cui-
dadosamente estudados pela Comissão Especial 
criada pela Resolução 02/2021 e que envolvem 
temas como sistema eleitoral, orçamento, gover-
nança e compliance e obras, entre outros igual-
mente relevantes.

O Conselho Deliberativo, como órgão máximo de 
representação dos associados e com suas atribui-
ções claramente dispostas no artigo 45 do Estatuto 
Social, mantém-se firme no seu propósito de bem 
representar o corpo associativo de nosso querido 
Clube, que no próximo mês de setembro comemo-
rará seus 123 anos.

Um forte abraço.

No último dia 27 de junho realizou-se a 735ª Reunião 
Extraordinária do Conselho Deliberativo do Esporte 
Clube Pinheiros, a primeira sob a direção da Mesa 
do Conselho, recém-empossada.

Nessa reunião, após importantes debates, 
o Conselho Deliberativo aprovou o pedido de au-
torização, formulado pela Diretoria, para conces-
são de serviço de comercialização de alimentos 
e bebidas na área do complexo do novo Prédio 
do Tênis, bem como do uso do Fundo Especial de 
Investimento para realização de obras: (i) novo 
espaço destinado ao Cad Gym, (ii) transferên-
cia do espaço destinado aos colaboradores do 
DAS (Departamento de Assistência Social) para 
o Centro Administrativo, (iii) reforma e troca 
do telhado da Escolinha da Tia Lucy e (iv) reforma 
e substituição do piso e forro da piscina infantil.

Os trabalhos da Mesa do Conselho e das comis-
sões (especial e permanentes) continuam a todo 
vapor. Vários assuntos estão sendo debatidos e em 
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No projeto Música ao Ar 
Livre, o público vai se divertir 
relembrando sucessos de Tim 
Maia no Pergolado da Alameda.

Conheça o livro que será debatido 
no Clube de Leitura e o tema do 
Grupo de Escritores e aproveite as 
atividades literárias do Clube.

As mulheres pinheirenses contam 
com uma programação especial. 
Este mês, o destaque é a roda de 
conversa sobre saúde e bem-estar.

A infraestrutura do Clube está em 
constante transformação. Confira 
obras e reformas que tornaram os 
espaços ainda mais adequados.

Os veteranos vão visitar um dos 
mais importantes espaços culturais 
de São Paulo: a Pinacoteca.

Em agosto, é celebrado o Dia Nacional 
da Saúde. Para comemorar a data, 
listamos os principais serviços de 
bem-estar oferecidos no ECP.

As atividades dos atletas da 
Esgrima, Saltos Ornamentais 
e Ginástica Artística estão em 
destaque na edição do mês.fotos: DIVULGAÇÃo

27

21

Para aprender mais sobre 
o meio ambiente, a criançada 
participou de um passeio pelas 
alamedas no Projeto Arvorear.

Você sabia que há cem anos havia 
hóquei na grama no ECP? Saiba 
mais sobre essa história e veja 
fotos do Centro Pró-Memória.

22

1016

O segundo semestre é o momento 
ideal para começar um curso e 
aprender algo novo. Confira quais 
opções são oferecidas no Clube.

Para celebrar o Dia dos Pais,  
os associados contam os 
principais desafios dessa relação 
e alegrias vividas no Clube.

ECP indica: listamos 10 filmes 
que retratam a relação entre 
pais e filhos para os pinheirenses 
assistirem em família.



Ser paiO ecp conta com diversos eventos, 
atividades e espaços que contri‑
buem para a relação entre pais e 
filhos, proporcionando momentos 
inesquecíveis em família. No ecp 
os pais educam, ensinam e pre‑
param os filhos para os desafios 
da vida, sendo um ponto de apoio 
e referência e acompanhando de  
perto suas alegrias e tristezas, 
perdas e conquistas, sonhos e   
perspectivas. ¶ Nas próximas li‑
nhas, veja como o ecp é parte 
fun damental dessa formação e 
co mo os pais se aliam ao Clube 
nessa trajetória de muita respon‑
sabilidade e determinação.

(no ecp)

Para celebrar o Dia dos Pais, 
conversamos com os pinheirenses 
sobre os principais desafios e alegrias 
da paternidade vividos no Clube

fotos: DIVULGAÇÃo
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“As atividades que pratico, os amigos 
e o convívio com a família no Clube 
me permitem cultivar essa relação, 
com efeitos muito positivos no dia a 
dia com minhas duas filhas, Gabriela 
e Luiza. Eu trazia as meninas ao ECP 
desde muito pequenas, era uma opor-
tunidade de estarmos juntos. Elas se 
lembram com carinho dos brinquedos 
do Parquinho Infantil, especial-
mente do escorregador Foguete e do 
Bondinho, onde eu contava minhas 
histórias. A Gabriela foi alfabetizada 
no Jardim de Infância Tia Lucy. As duas 
fizeram suas primeiras viagens 
desacompanhadas dos pais indo 
para eventos do CAD. São muitos os 
desafios da paternidade, mas o maior 
deles é alimentar cada vez mais essa 
relação de amor e confiança, fazendo 
sempre o melhor que posso, sendo 
presente, participativo, abrindo bons 
canais de comunicação entre nós. 
Para que cresçam felizes, indepen-
dentes e seguras.”

“É muito gratificante ensinar aos 
meus filhos a importância da prá-
tica esportiva e os benefícios que 
traz para a saúde e o bem-estar das 
pessoas. O convívio social e o for-
talecimento dos laços de amizade 
para o resto da vida também são fun-
damentais para a boa formação dos 
meus filhos. E tudo isso é proporcio-
nado pelo Clube. Além disso, é muito 
prazeroso frequentar um ambiente 
agradável em meio a tanta natureza. 
Sem contar as inúmeras boas lem-
branças que carregamos ao longo dos 
anos. Duas recordações de meus filhos 
relacionadas ao Pinheiros marcaram 
muito a minha vida. Uma delas foi 
quando levei o Pedro pela primeira vez 
ao Jardim de Infância Tia Lucy, onde 
também estudei, e a outra lembrança 
foi a primeira competição da Carol na 
Ginástica Olímpica. Minha maior satis-
fação como pai é perceber que meus 
filhos estão se tornando pessoas ínte-
gras. É um grande desafio criá-los em 
um mundo com tanta violência, mas 
é preciso ensiná-los a caminhar sozi-
nhos e sem superproteção.”

mário berlowitz: Minha maior satis ‑ 
fa   ção como pai é perceber que 
meus filhos estão se tornando  
pes soas íntegras. É um grande de ‑ 
safio criá‑los em um mundo com 
tanta violência, mas é pre ciso 
ensiná‑los a caminhar sozi nhos e 
sem superproteção. flávio liberado: 
São muitos os desafios da pa ‑ 
ter nidade, mas o maior deles é  
ali   mentar ca da vez mais essa 
relação de amor e confiança, fa ‑ 
zendo sempre o melhor que pos ‑ 
so, sendo presente, participativo, 
abrindo bons canais de comuni‑
cação entre nós. Para que cresçam 
felizes, independen  tes e seguras. 

Flávio  
Liberado 
58 ANOS

Mário 
Berlowitz
49 ANOS

Depoimentos

PAI DE PEDRO,  
DE 17 ANOS,  
E CAROLINA,  
DE 15 ANOS

PAI DE GABRIELA,  
DE 20 ANOS,  

E LUIZA,  
DE 16 ANOS



14 1515SER PAI (NO ECP)14 ESPECIAL

PAI DE FERNANDO  
E FREDERICO, DE 20 
ANOS, FRANCISCO,  

DE 15 ANOS, E CLARA, 
DE 13 ANOS

fabio saad: O ecp se tornou nosso 
quintal e nos proporciona até hoje 
referências e valores muito impor‑
tantes para a nossa formação. luiz 
fernando loureiro: O Clube é como 
um porto seguro para a minha 
família, o nosso "oásis" em São 
Paulo. Ser pai é estar sem pre 
nos bastidores, garantindo que 
tudo dê certo no final. gilberto 
chaves weiler: A alegria de ser pai 
tem início na sala do parto, mo ‑ 
mento único, dia do nascimen  to 
do filho. Dali em diante, os momen‑  
 tos de alegria se sucedem dia 
após dia. É muito difícil definir o 
momento de maior alegria.
   

“Ser pai no Clube é poder dar aos filhos 
diversas sensações e experiências: 
liberdade, formação esportiva e ami-
zades para a vida toda. Vivências que 
eles levarão com lembranças positivas, 
como as que tenho da minha convi-
vência em família no ECP. Não tenho 
um só momento inesquecível, porque, 
de fato, são muitos. O primeiro jogo 
deles no CAD, os primeiros campeo-
natos de Judô e Futebol, a primeira 
viagem internacional pelo Clube, os pri-
meiros títulos. Todos esses momentos 
me fazem lembrar de como foi comigo 
na minha época e trazem uma alegria 
e emoção enorme de poder propor-
cionar o mesmo a eles. O Clube é como 
um porto seguro para a minha família, 
o nosso ‘oásis’ em São Paulo. Ser pai 
é estar sempre nos bastidores, garan-
tindo que tudo dê certo no final. É nossa 
sina e nossa maior motivação.”

“Sou associado do Clube desde que 
nasci. Tudo nele faz parte da minha 
história de vida, e isso quero passar 
aos meus filhos. Me sinto realizado 
de vê-los crescerem se sentindo tão à 
vontade com seus amigos, como uma 
grande família, em meio a um ambiente 
que proporciona lazer, esporte e entre-
tenimento. O ECP se tornou nosso 
quintal e nos proporciona até hoje refe-
rências e valores muito importantes 
para a nossa formação. Frequentei 
a escolinha da Tia Lucy e meus filhos 
também. O CAD nos incentivou a pra-
ticar esportes e, atualmente, meus 
filhos participam de campeonatos. 
Vivemos grandes emoções em seus 
jogos internos e interclubes. Tanto 
a sensação da vitória como o aprendi-
zado das derrotas são importantes para 
o crescimento do Lucca e do Caio como 
seres humanos. Acompanho de perto 
cada fase dos meus filhos e isso é muito 
gratificante, um constante ensinamento 
e desafio. Sempre estive atento às ami-
zades deles, e o ambiente do Clube 
favorece muito esse aspecto.”

“O ECP tem um papel fundamental 
na minha relação com meu filho. Ser 
pai no Clube é fazer as mais diversas 
atividades junto do filho, desde 
trocar fraldas no fraldário, estar 
em festas no Jardim de Infância Tia 
Lucy, brincar com ele no Parquinho 
Infantil, ir às atividades do CAD, às 
aulas de Natação e Atletismo. Um 
momento inesquecível foi quando 
meu filho dormiu pela primeira vez no 
ECP, em um acampamento organizado 
pelo CAD. As pequenas tendas para 
as crianças dormirem foram armadas 
na grama da Pista de Atletismo. Era 
uma noite muito fria e, como ele só 
tinha quatro anos, hesitamos em 
deixá-lo lá para dormir, mas confiamos 
no trabalho dos profissionais pinhei-
renses. A alegria de ser pai tem início 
na sala do parto, momento único, dia 
do nascimento do filho. Dali em diante, 
os momentos de alegria se sucedem 
dia após dia. É muito dif ícil definir 
o momento de maior alegria.”  ★

Fabio  
Saad
47 ANOS

Gilberto 
Chaves Weiler
67 ANOS

Luiz Fernando 
Loureiro
49 ANOS

PAI DE LUCCA,  
DE 16 ANOS,  

E CAIO,  
DE 12 ANOS

PAI DE 
GABRIEL,  
18 ANOS
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PAIS E 
FILHOS NA
SÉTIMA
ARTE

17ECP INDICA

Selecionamos 10 filmes 
com o tema da paternidade 
para que pais e filhos 
celebrem o Dia dos Pais 
na frente da telinha

A relação entre pais e filhos é retratada muitas vezes na 
ficção, sendo o tema de inúmeras produções cinema-
tográficas e emocionando o público com seus desafios 
e alegrias. No mês em que se comemora o Dia dos Pais, 
listamos 10 produções da sétima arte que têm como 
foco o convívio familiar, mostrando-o de maneira pro-
funda e comovente. Confira.fotos: DIVULGAÇÃo

ECP INDICA

→ DisPonívEl nA nExflix

Quando sua esposa morre um dia após o parto 
da filha, Matt se vê sozinho na tarefa de criar a 
menina, tendo que se esforçar para se tornar um 
pai responsável e amoroso. Inspirado em uma 
história real, o filme mostra o protagonista, inter-
pretado por Kevin Hart, superando desafios sem 
medir esforços para criar seu bebê da melhor 
forma. Paternidade diverte e emociona o público.

PATERNIDADE
(PAul WEitz, 2021)PAIS E 

FILHOS NA
SÉTIMA
ARTE

https://www.youtube.com/watch?v=1k6vmXrR_jw
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Esse documentário é uma fascinante imersão 
no universo da paternidade moderna, reunindo 
depoimentos de pais do mundo todo, com dife-
rentes experiências. Os cinco participantes 

– entre eles os famosos Will Smith e Neil Patrick 
Harris – falam sobre as alegrias e os desafios 
de ser pais nos dias de hoje, em um retrato 
real da relação com os filhos. As histórias são 
bem diversas, incluindo um pai que luta pela 
saúde do filho e um casal homoafetivo que opta 
pela adoção.

Brad se esforça para ser o melhor padrasto 
para os filhos de sua namorada Sarah, até que 
Dusty, o pai biológico das crianças, reaparece e 
ambos começam uma competição pelo amor e 
pela atenção dos pequenos. Com várias cenas 
cômicas, o filme conquistou o público e ganhou 
até uma sequência, em 2017, em que os ex-rivais, 
após resolverem suas diferenças, precisam lidar 
com o retorno dos próprios pais para suas vidas.

Quem não se lembra da busca incessante do pai 
superprotetor Marlin pelo filho Nemo? Nessa pro-
dução da Pixar, vencedora do Oscar de Melhor 
Animação, o peixe filho é capturado por mer-
gulhadores, e o pai precisa embarcar em uma 
verdadeira jornada para reencontrá-lo. Ao longo 
da odisseia, o público se emociona com a per-
severança de Marlin e torce para que o final seja 
feliz ao lado de Nemo.

Estrelado por Kristen Bell (da aclamada série The 
Good Place), o filme mostra uma mulher workaholic 
que acaba sendo deixada no altar pelo noivo. Para 
sua surpresa, seu pai, que a havia abandonado 
aos cinco anos de idade, aparece na cerimônia 
e ambos decidem fazer o cruzeiro de lua de mel 
juntos. Em uma comédia dramática empolgante, 
pai e filha encontram a cura para antigas dores e 
resolvem suas mágoas.

Nesse drama, baseado em uma história real, o pai 
– jornalista e escritor – precisa lidar com o filho 
viciado em metanfetamina, orientando-o a sair do 
mundo das drogas. David tenta entender o que 
acontece na vida do filho, rememorando aconte-
cimentos da infância, ao mesmo tempo em que 
estuda sobre drogas e dependência química. Nic, 
por sua vez, luta para se livrar do vício, vivendo 
um ciclo de recuperação e recaída.

→ DisPonívEl nA AmAzon PrimE viDEo

→ DisPonívEl nA APPlE tv+

→ DisPonívEl nA hbo → DisPonívEl no DisnEy+

→ DisPonívEl nA nEtflix

→ DisPonívEl no AmAzon PrimE viDEo

PAIS
(BryCE DAllAs HowArD, 2019)

PAI EM DOSE DUPLA
(SEAn AnDErs, 2015)

PROCURANDO NEMO
(AnDrEw StAnton, 2003)

TAL PAI, TAL FILHA
(LAurEn MillEr, 2018)

QUERIDO MENINO
(FElix VAn GroEningEn, 2018)

Ed Bloom decide contar as histórias de sua juven-
tude nesse filme icônico de Tim Burton. Todos 
ficam encantados com as narrativas – uma mis-
tura de ficção e realidade – do protagonista, 
exceto seu filho, Will. Para reaproximar ambos, a 
mãe, Sandra, faz com que Ed conte ao garoto o 
que é verdade e o que é invenção em suas histó-
rias maravilhosas.

PEIXE GRANDE E SUAS 
HISTÓRIAS MARAVILHOSAS
(Tim Burton, 2004)

ESPECIAL ECP INDICA

https://www.youtube.com/watch?v=RgzoERO1MnY
https://www.youtube.com/watch?v=RMNxBl686YM
https://www.youtube.com/watch?v=lJhvtAt_1Nk
https://www.youtube.com/watch?v=ziP_17r56QY
https://www.youtube.com/watch?v=lzjfMnJe_8c
https://www.youtube.com/watch?v=P0O6XLMDPTs
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Nesse drama turco, um pai com problemas men-
tais que mora com a filha e a avó é injustamente 
acusado de matar uma criança e condenado 
à morte. Agora, Memo precisa provar sua ino-
cência para salvar a sua vida e poder rever a filha 
Ova. Para isso, conta com a ajuda de seus com-
panheiros de cela. O filme comove o público ao 
mostrar o carinho que há entre pai e filha.

Exibido no Festival Internacional de Cinema 
de Toronto, o filme acompanha um pai que está 
sempre priorizando seu trabalho como caça-ta-
lentos em vez da família. Seu objetivo é substituir 
o chefe da empresa, que está prestes a se apo-
sentar. Tudo muda, porém, quando seu filho mais 
novo é diagnosticado com câncer e ele precisa 
rever suas prioridades e cuidar do menino.

Inspirado na história de Zezé Di Camargo e 
Luciano, o longa mostra como o amor entre pais e 
filhos pode ultrapassar barreiras. Francisco é um 
homem simples que luta para que seus meninos 
conquistem o sonho de fazer sucesso no universo 
da música sertaneja, orientando Mirosmar (Zezé) 
e Welson (Luciano) na trilha da fama até se tor-
narem uma das duplas mais famosas do Brasil.

→ DisPonívEl no AmAzon PrimE viDEo

→ DisPonívEl no AmAzon PrimE viDEo

→ DisPonívEl no globoPlAy E PArA AlugAr no youtubE E googlE PlAy

MILAGRE NA CELA 7
(MEhmEt ADA ÖztEkin, 2019)

UM HOMEM DE FAMÍLIA
(MArk WilliAms, 2016)

2 FILHOS DE FRANCISCO
(BrEno SilvEirA, 2005)

ESPECIAL

Na década de 1920, 
a modalidade era praticada 
pelos associados e fez 
história no Clube

foto: CENtRo PRÓ-MEMÓRIA

O hóquei sObre grama fOi praticadO nO clube na década de 1920

esporte, no formato 
em que hoje é conhe-
cido, teve início na 
Inglaterra, no século 
XVIII, e o primeiro jogo 

oficial de hóquei sobre grama foi dis-
putado em 1890, pelas universidades 
Oxford e Cambridge. Em Olimpíadas, 
a estreia ocorreu em Londres, em 
1908. A atividade foi trazida para o 
Brasil pelos ingleses, mas não ganhou 
impulso, fazendo parte somente dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016.

O hóquei sobre grama foi prati-
cado no Clube há cem anos. Em 1922, 
um grupo de pinheirenses formou 
uma equipe para praticar o esporte 
em um espaço localizado ao fundo 
da Casa de Barcos, próximo à famosa 
figueira. A modalidade permaneceu 
no ECP por dez anos, até a década de 
1930. Apesar do pouco tempo no ECP, 
a atividade ainda é lembrada pelos 
associados e faz parte da história 
esportiva pinheirense.

HÓQUEI  
PINHEIRENSE
SOBRE GRAMA

O
CENTRO PRÓ-MEMÓRIA

https://www.youtube.com/watch?v=kipVc36vCTI
https://www.youtube.com/watch?v=C71grF33Cys
https://www.youtube.com/watch?v=M1vzU3kCcaU
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Você conhece os cursos que o Clube ofe-
rece aos associados? São diversas áreas, 
como idiomas, artes, músicas e danças, 
e todos são ministrados por profissionais 
especialistas. Confira abaixo os detalhes 
e faça uma aula experimental.

CURSOS

REGULARES

Inclusão digital
  INÍCIO: 15 DE AGOSTO 

SEGUNDA E QUARTA
 9 ÀS 10H30
 SALA DE CONFERÊNCIAS 1
★ COM VALMIR TAVARES
Um curso criado para auxiliar os 
associados com seus smartphones, 
melhorando a interação com a família, 
contribuindo para aprimorar as fun-
ções cognitivas e reduzindo o risco 
de depressão ao promover a sociali-
zação do indivíduo.

VALOR: R$ 200 MENSAIS
INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE  
ATENDIMENTO OU PELO PORTAL  
DE SERVIÇOS

Teatro Musical
 INÍCIO: 10 DE AGOSTO 

QUARTA

PRÉ-BABY: 3 E 4 ANOS 
sAlA DE DAnçAs
9 às 9h45 ou 15 às 15h45

BABY: 5 E 6 ANOS 
sAlA DE DAnçAs
9h45 às 10h30 ou 15h45 às 16h30

PRÉ-TEEN: 10 A 12 ANOS
18 às 19h30
sAlA DE DAnçAs

TEEN: 10 A 12 ANOS
18 ÀS 19H30
sAlA DE DAnçAs
Com lEs ArtEs EstúDio DE ArtEs

VALOR: R$ 180 – AULAS DE 45 MINUTOS
R$ 240 – AULAS DE UMA HORA E MEIA
INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO  
OU PORTAL DE SERVIÇOS.

Que tal aproveitar as aulas 
oferecidas no Clube a partir 
do segundo semestre?

Culturais
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 ABERTAS. 
CURSO TRIMESTRAL.

Dança de salão
★  MARCO ANTONIO E RICARDO FIGUEIREDO
As danças de salão são consideradas uma forma 
de entretenimento e de integração social, bem 
como uma forma de atividade f ísica, e podem ser 
praticadas mesmo sem parceiro. Turmas a partir 
de 14 anos.

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

Jazz
★ BALLET PAULA CASTRO
A atividade desenvolve o equilíbrio corporal, 
a postura e a coordenação. Como todo exercício 
aeróbico, ativa a circulação, aumenta a resis-
tência f ísica e proporciona maior agilidade.

Expressão corporal
★ LUIZ SORRENTINO
O curso tem como objetivo o autoconhecimento 
corporal por meio do relaxamento e do alonga-
mento. Os alunos desenvolvem a percepção de 
deslocamento e a contagem musical ao trabalhar 
diversos ritmos de dança.

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

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR

Teclado
★ VIVIAN AGUIAR
O curso trata dos diversos tipos de teclado, 
da utilização de nomenclaturas e das funções do 
instrumento. A leitura e prática musical com parti-
turas convencionais também serão ensinadas nas 
aulas, com metodologia desenvolvida pela pró-
pria professora.

Piano
★ VIVIAN AGUIAR
Os alunos vão aprender sobre os diversos tipos 
de piano, a utilização de nomenclaturas e as fun-
ções do instrumento. Haverá também leitura 
e prática musical com partituras convencionais 
e metodologia desenvolvida pela professora.

Musicalização  
de crianças
★ VIVIAN AGUIAR E DAISE AGUIAR
O curso proporciona ao bebê estímulos senso-
riais, visuais e auditivos, e ensina a utilização de 
instrumentos musicais para favorecer a coorde-
nação motora.

Violão
★ ANTÔNIO CARLOS
O curso oferece aos alunos o aprendizado do ins-
trumento 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.

CURSOS CULTURAIS



ESPECIAL24

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

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

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

Francês
★ VERSÁTIL IDIOMAS
Faça uma avaliação on-line e conheça a nova 
escola que vai ministrar esse curso no ECP. A partir 
de 16 anos. Faça uma aula experimental.

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

Teatro sênior
★  PROFESSOR HENRIQUE 

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

Desconforto Criativo
 9 DE AGOSTO A 25 DE OUTUBRO,  

TERÇAS (12 AULAS)
 19H30 ÀS 21H30
 SALA DE CONFERÊNCIAS 2

O
F

IC
IN

A

A oficina de escrita literária busca desenvolver 
e estimular a criatividade do aluno, explorando 
personagem, tempo, diálogos, conflitos e outros 
aspectos da narrativa. O mediador, Fernando 
Oria Carneiro, é escritor, autor do romance 
A Tróia de Aquiles (2004) e do livro de contos 
Desconforto (2008), do livro infantil Fogueira (2013), 
do romance Espaço vazio (2016) e de Passageiro. 
Fernando, que também é associado, coordena 
oficinas literárias desde 2006, em espaços como 
a Casa das Rosas, a Livraria da Vila, o Clube 
Paulistano, o Sindiclube, o Colégio Santa Cruz e a 
Escola da Vila.

INSCRIÇÕES NA CENTRAL DE 
ATENDIMENTO OU PELO PORTAL DE 
SERVIÇOS, A PARTIR DE 4 DE JULHO.
VALOR: R$ 665 – EM ATÉ TRÊS 
PARCELAS.

ESPORÁDICOS

11 5054-8320
R .  J O S É  M A R I A  L I S B O A ,  5 9 1

O empreendimento será comercializado somente após o Registro de Incorporação. Futura intermediação: A7 Intermediação Imobiliária Ltda. CRECI: 035523-J e Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários. Av. Morumbi, 3.669 - São Paulo,
SP - CEP 05607-300. Tel.: (11) 3888-3000. Creci: J-961. Imagens preliminares e sujeitas a alterações.

FUTURA INCORPORAÇÃO

D E S I G N  E XC LU S I VO  N A 

R UA  J O S É  M A R I A  L I S B OA

B R E V E  L A N Ç A M E N T O  –  J A R D I N S

201 M2 1 POR 
ANDAR

3   SUÍTES
3   VAGAS

FUTURA INTERMEDIAÇÃO

PERSPECTIVA ILU STRADA DA FACHADA

ESCRITA LITERÁRIA



Criançada realiza passeio pelo Clube 
para aprender sobre o meio ambiente

Projeto
Arvorear

Venha ouvir as tradicionais 
histórias contadas pela Tia Sônia, 
além daquelas que seguirão a 
temática do mês.

Uma experiência incrível para pais 
e filhos, que terão o desafio de resgatar 
o motorista de um ônibus, em uma 
atividade lúdica e divertida.

Contação 
de Histórias 
com a Tia Sônia

Escape 60

Recreação

ATIVIDADES

Folclore Brasileiro 

A criançada vai viajar pelo mundo encantado das mais 
tradicionais histórias infantis e relembrar personagens nas 
atividades do Parquinho Infantil e Brinquedoteca. O tema do 
mês é “Folclore Brasileiro”, com lendas que fazem parte da 
cultura nacional.

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

 7 E 28 DE AGOSTO, DOMINGO
 10 ÀS 13H
 PARQUINHO INFANTIL  13 DE AGOSTO, SÁBADO

 10 ÀS 17H
 ALAMEDA DAS ARARAS

 FINAIS DE SEMANA
 10 ÀS 17H
 PARQUINHO INFANTIL 

E QUADRAS EXTERNAS

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

ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
DIVULGADA NO LOCAL.

Brinquedoteca

TEMA 
DO MÊS

ILUstRAÇÃo: stELLA BoNICI/PoLAR.LtDA

ATIVIDADE ESPECIAL: DIA DOS PAIS

C
R

IA
N

Ç
A

26 27

C
R
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N

Ç
A

P. 28

Pré-
-Inscrição → 
Jd. de 
Infância 
Tia Lucy

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, realizada 
em junho, os alunos do Jardim de Infância Tia Lucy parti-
ciparam de uma caminhada educativa, em parceria com o 
setor de Meio Ambiente, que contempla o Projeto Arvorear – 
Conhecendo as árvores nativas do Esporte Clube Pinheiros.

Na ocasião, foram apresentadas importantes árvores 
nativas, que são essenciais para auxiliar na manutenção 
da biodiversidade, sobrevivência e conforto da fauna local, 
qualidade do solo, da água e de vários outros aspectos do 
ecossistema onde o Clube está inserido.  Para facilitar a visita, 
os alunos receberam um mapa com os pontos de parada, 
onde se localizavam as árvores da flora nativa. Nas espécies 
selecionadas constavam informações como grau de ameaça 
e importância à fauna associada e aos ecossistemas em geral.

Ao todo, foram cinco pontos de parada, onde os alunos 
tiveram contato com as árvores e puderam aprender um 
pouco mais sobre suas características e curiosidades, que 
podiam ser verificadas por meio da leitura do QR Code afi-
xado nos troncos.

O roteiro contou com as seguintes espécies: canela-preta, 
mogno-brasileiro, paineira, jatobá e, por fim, peroba-rosa.foto: DIVULGAÇÃo
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PRÉ-INSCRIÇÃO

1. A pré-inscrição é destinada aos 
associados que pretendem matri-
cular seus filhos no Jardim de 
Infância Tia Lucy para o ano letivo 
de 2023.

2. A pré-inscrição se dará através do 
site do Esporte Clube Pinheiros 
(www.ecp.org.br).

3. O período para realização da pré-
-inscrição terá início às 9 horas do 
dia 06/09/2022 e será encerrado às 
22 horas do dia 26/09/2022.

4. A pré-inscrição deverá ser 
registrada em nome da criança 
associada; pai ou mãe da criança 
(filha de associado); avô ou avó da 
criança (neta de associado).

5. O associado deverá indicar 
número de matrícula, informações 
pessoais de segurança solicitadas 
pelo sistema, telefones e e-mail 
para contato.

6. Depois de registrada a pré-ins-
crição, o associado receberá um 
comunicado em seu e-mail infor-
mando o número de protocolo e 
uma senha, caso deseje efetivar 
o cancelamento ou consultar a 
pré-inscrição. Caso não receba 
esse comunicado em 72 horas, é 
necessário entrar em contato com 
a secretaria do Jardim de Infância 
Tia Lucy.

7. O associado poderá acompanhar 
o andamento de sua inscrição pelo 
site do Esporte Clube Pinheiros, 
na Central de Atendimento ou 
no Jardim de Infância Tia Lucy, 
através do número do protocolo 
recebido por e-mail ou do número 
de matrícula/informação de 
segurança solicitada pelo sistema. 

Condições necessárias para 
participação → Matrículas para 2023

Jardim de 
Infância 
Tia Lucy

8. Não será permitido ao associado 
registrar mais de 1 (uma) pré-ins-
crição por criança.

9. A pré-inscrição é pessoal 
e intransferível.

10. Em virtude da verificação dos 
dados cadastrais informados 
pelo associado (turma e período), 
a pré-inscrição está sujeita a 
confirmação. Caso haja alguma 
divergência de informação será 
enviado um comunicado para 
o e-mail cadastrado no ato da 
pré-inscrição.

DA CONTEMPLAÇÃO

11. A quantidade de vagas disponíveis 
para cada classe será informada 
depois de encerradas as pré-ins-
crições e após a reserva das vagas 
dos alunos que passarão para o 
próximo ano letivo.

12. Criança associada que seja irmã de 
aluno já matriculado deverá fazer 
a pré-inscrição. Na ocorrência de 
excedente de criança associada 
que seja irmã de aluno já matri-
culado em relação ao número 
de vagas disponíveis, a contem-
plação se dará conforme a ordem 
crescente da data (mês/dia/hora) 
de admissão como associada do 
Clube (a mais antiga prevalece 
sobre a mais nova).

12.1 Criança associada (aluno 
novo) segue o mesmo critério 
do item 12.

13. Após o término do período de 
pré-inscrição, para as classes em 
que houver maior número de can-
didatos do que de vagas, haverá 
sorteio para contemplação das 
vagas e formação da lista de espera ILUstRAÇÃo: stELLA BoNICI/PoLAR.LtDA

(exceto para as prioridades 1 e 2, 
conforme descrito nos itens 12 e 
12.1), conforme o seguinte critério:

1. Criança associada, irmã de 
aluno já matriculado;

2. Criança associada, 
aluno novo;

3. Criança filha de associado, 
irmã de aluno já matriculado;

4. Criança filha de associado, 
aluno novo;

5. Criança neta de associado, 
irmã de aluno já matriculado;

6. Criança neta de associado, 
aluno novo.

SORTEIOS E CONTEMPLAÇÕES

14. Participarão do sorteio as crianças 
pré-inscritas nas classes em que o 
número de candidatos for maior do 
que o número de vagas.

15. Será emitida relação dos pré-ins-
critos na condição de sorteio, 
em ordem alfabética, sendo-
-lhes atribuída uma numeração 
sequencial. A contemplação se 
dará através do sorteio dessa 
numeração. Essa lista é disponibili-
zada no dia do sorteio.

16. No caso de gêmeos/trigêmeos/
etc., o sorteio de um dos irmãos 
garante a(s) vaga(s) do(s) outro(s), 
desde que não seja a última/
penúltima/etc. vaga e seguindo os 
critérios do item 13 (devem estar na 
mesma prioridade).

17. No caso de gêmeos/trigêmeos/
etc., as pré-inscrições deverão ser 
realizadas no mesmo período.

18. Os sorteios serão tanto das vagas 
como da posição na lista de espera.

Processo de pré-inscrição 
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28. As matrículas deverão ser efeti-
vadas na secretaria do Jardim de 
Infância, no período de 1 a 15 de 
dezembro de 2022, das 8h30 às 
11h30 e das 13h30 às 16h30 de 
segunda a sexta-feira, quando 
informaremos a mensalidade 
de 2023, definida na reunião 
do Conselho Deliberativo em 
novembro de 2022.

29. No ato da matrícula, o responsável 
pelo aluno deverá assinar um ins-
trumento de compromisso com 
emissão de protocolo.

30. Os boletos de pagamento da 
matrícula (para não associados) 
e mensalidades de janeiro serão 
enviados para a residência do 
associado responsável.

31. Os casos omissos serão resolvidos 
pela Diretoria Cultural.

Esclarecimentos poderão ser obtidos 
no Jardim de Infância Tia Lucy, pelo 
telefone (11) 3598-9852.

RESERVA DE VAGAS E 
MATRÍCULA PARA ALUNOS JÁ 
MATRICULADOS EM 2022

1. O período de reserva de vagas para 
2023 será de 6/9 a 26/9/2023.

2. A reserva de vaga deverá ser 
realizada na secretaria do Jardim de 
Infância, das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30.

3. O Jardim de Infância funciona 
de segunda a sexta-feira, nos 
seguintes horários:

Período da manhã: das 8h às 12h
Período da tarde: das 13h15 às 17h15
Período integral: das 8h às 17h15

4.  Documentos necessários para 
reserva de vaga

• Carteira de associado (da criança 
ou do responsável)

• Seis fotos 3x4
• Xerox da carteira de vacinação 

atualizada
• Exame oftalmológico para alunos 

do Infantil 4
• Audiometria e exame oftalmológico 

para alunos do Infantil 5 

5. As matrículas serão efetivadas na 
secretaria do Jardim de Infância, 
no período de 1 a 15 de dezembro 
de 2022, das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30, quando informa-
remos a mensalidade de 2023, 
definida na reunião do Conselho 
Deliberativo em novembro de 2022.

6. No ato da matrícula, o responsável 
pelo aluno deverá assinar um ins-
trumento de compromisso com 
emissão de protocolo.

CRITÉRIOS DE PRIORIDADE PARA 
AS MATRÍCULAS DE 2023:

1. Criança associada e irmão de 
aluno já matriculado;

2. Criança associada, 
aluno novo;

3. Criança não associada, filho 
de associado e irmão de 
aluno já matriculado;

4. Criança não associada, filho 
de associado e aluno novo;

5. Criança não associada, neto 
de associado e irmão de 
aluno já matriculado;

6. Criança não associada, neto 
de associado e aluno novo.

19. Os sorteios mencionados serão 
realizados em 05/10/2022, às 10h, 
na sala de conferências.

20. A contemplação é pessoal, não 
sendo permitido transferi-la a 
outro associado.

21. A contemplação corresponde à 
classe e ao período indicados na 
pré-inscrição, não sendo possível 
a utilização da vaga para outra 
classe ou período.

22. O associado poderá assistir ao 
sorteio na sala de conferências, 
no dia 05/10/2022.

23. Fica registrado que a contemplação 
do pré-inscrito não está vinculada 
à presença do associado, ou seja, 
mesmo se o associado contem-
plado não estiver presente no ato 
do sorteio, lhe será garantido o 
direito à vaga, obedecidos os pro-
cedimentos deste termo.

24. A relação dos sorteados será dispo-
nibilizada no Jardim de Infância Tia 
Lucy e no site do Clube.

25. Após a realização do sorteio, as 
pré-inscrições contempladas 
deverão proceder à reserva de vaga 
no período de 13/10 a 22/10/2022, 
na secretaria do Jardim de Infância 
Tia Lucy, de segunda a sexta-
-feira, nos seguintes horários: 
das 8h30 às 11h30 e das 13h30 
às 16h30. Nessa oportunidade 
será divulgado o valor proposto 
das mensalidades, constante na 
Previsão Orçamentária de 2023, 
a ser apreciada pelo Conselho 
Deliberativo na reunião de 
novembro de 2022, podendo 
haver variação. No momento da 
efetivação da matrícula o valor 
aprovado será informado.

26. As pré-inscrições estarão auto-
maticamente vinculadas à 
idade da criança, conforme os 
seguintes critérios:

 
CLASSES

inFantil 1 crianças que completam 
2 anos em abril, maio e junho do ano 
letivo
inFantil 2 crianças que completam 2 
anos até 31/março do ano letivo
inFantil 3 crianças que completam 3 
anos até 31/março do ano letivo
inFantil 4 crianças que completam 4 
anos até 31/março do ano letivo
inFantil 5 crianças que completam 5 
anos até 31/março do ano letivo
Período integral para classes de 
infantil 4 e 5

  
PERÍODOS

27. O Jardim de Infância funciona nos 
seguintes horários:

Período da manhã: das 8h às 12h
Período da tarde: das 13h15 às 17h15
Período integral: das 8h às 17h15

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA RESERVA DE VAGA

• Carteira de associado (da criança 
ou do responsável)

• Xerox da certidão de nascimento
• Seis fotos 3x4
• Xerox da carteira de vacinação
• Exame oftalmológico para alunos 

do Infantil 4
• Audiometria e exame oftalmológico 

para alunos do Infantil 5

Todos os novos alunos, incluindo 
irmãos de crianças já matricu-
ladas, devem realizar pré-inscrição 
de 6/9 a 26/9/2022 no Portal de 
Serviços do ECP. O preenchimento 
das vagas se dará conforme a dispo-
nibilidade de vagas por classe e de 
acordo com os critérios de prioridade 
acima estabelecidos.

Caso o número de candidatos 
(crianças associadas, dentro do mesmo 
critério de prioridade) seja maior do que 
de vagas por classe, a preferência para 
contemplação das vagas disponíveis 
e formação da lista de espera se dará 
conforme a ordem crescente da data 
de associação (a mais antiga prevalece 
sobre a mais nova).

No caso de crianças não 
associadas, haverá sorteio para con-
templação das vagas disponíveis e 
formação da lista de espera.

PRÉ-INSCRIÇÃO
 5/9 A 26/9/2022

SORTEIO DE VAGAS
 5/10/2022
 10H
 SALA DE CONFERÊNCIAS

RESERVA DE VAGAS PARA 
CRIANÇAS CONTEMPLADAS
 13/10 A 22/10/2022

EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA
 DE 1º A 15/12/2022

PRÉ-INSCRIÇÃO→ JD. DE INFÂNCIA TIA LUCY



fotos: GUstAVo PoRto

É grande a expectativa para a inauguração dos espaços pinheirenses 
que vêm passando por uma série de obras e reformas, tudo para atender 
ainda melhor os associados. Nessa reta final das intervenções, é possível 
ter uma ideia do que os associados poderão encontrar em locais mais 
modernos e agradáveis. Confira.

Está quase tudo pronto para que os associados desfrutem 
de ambientes ainda mais adequados e confortáveis

Sala  
de Pilates
Com 85 m², a sala conta com equipa-
mentos modernos para a prática de Pilates 
e segue a mesma linguagem arquitetônica 
da Sala de Yoga. O forro acústico, a ilumi-
nação e os detalhes em madeira tornaram 
o local mais adequado para a atividade. 
Esse espaço também fica no 2º andar do 
Conjunto Desportivo.

CLUBE AVANÇA NAS OBRAS

Sala  
de Yoga
Os alunos da modalidade passaram a ter 
um novo espaço para a prática, ainda 
mais adequado e confortável. Localizada 
no 2º andar do Conjunto Desportivo, 
onde antes se localizava o Conselho 
Deliberativo (que hoje está no Centro 
Administrativo), a sala conta com 150 m² 
e foi produzida com detalhes em madeira 
e acabamentos naturais, oferecendo mais 
aconchego. O forro acústico torna a sala 
mais silenciosa e favorece a concentração 
necessária para os exercícios. A iluminação 
colorida é um show à parte, auxiliando no 
relaxamento para as práticas de meditação 
(foto à esquerda).
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Edifício  
do Tênis
O edifício do Tênis, um dos espaços mais tradicionais 
do Clube, passou por uma grande revitalização e ficou 
ainda melhor para receber os associados. O prédio, 
que abriga a lanchonete, a praça de convivência, as 
quadras e os vestiários, foi ampliado de 1.855 m² 
para 2.165 m². Preservou-se parte do edifício e novos 
ambientes foram criados: um bar ao lado do restau-
rante e três espaços de convivência.

Os vestiários, que irão receber 1.000 armários no 
masculino e 600 no feminino, foram realocados para 
o andar superior. Com isso, o restaurante ocupará 
todo o térreo, com um total de 250 lugares. No salão 
central há um bar estilo lounge, com móveis de sala 
de estar, sofás e poltronas. O setor administrativo 
também funciona no edifício, com central de aten-
dimento, serviço de agendamento das quadras 
e outros. A utilização de tecnologias sustentáveis, 
com iluminação zenital, sombreamento e ventilação 
cruzada, foi outra das medidas adotadas para ade-
quar e modernizar os ambientes.

Novo DAS
O Departamento de Assistência Social ganhou uma 
nova sala, localizada no Centro Administrativo, ao 
lado do Refeitório e do vestiário dos funcionários, 
facilitando o acesso dos colaboradores pinhei-
renses. O novo DAS conta com duas salas de aula, 
uma sala de atendimento, espaço administrativo 
e também uma sala de televisão para entretenimento.

CAD Gym
O espaço foi desenvolvido para atender 
à demanda dos alunos do Centro de 
Aprendizagem Desportiva, principalmente 
nas atividades que precisam ser realizadas 
em local com pé direito alto. O novo ginásio 
tem altura de 6 m e área de 230 m². A inau-
guração está prevista para este mês.

↓ VESTIÁRIOS RECEBERÃO  
UM TOTAL DE 1.600 ARMÁRIOS

↙REPAROS NA PARTE EXTERNA 
DO EDIFÍCIO DO TÊNIS

PANORAMA CLUBE AVANÇA NAS OBRAS
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Novo teto para 
a Escolinha
O telhado do Jardim de Infância Tia Lucy, de fibroci-
mento, estilo calhetão, está sendo substituído por 
um de telha metálica zipada termoacústica. O mate-
rial traz mais conforto aos alunos, melhorando 
a regulagem da temperatura. A obra teve início em 
julho, durante o recesso escolar da criançada, para 
não comprometer o período letivo.

Poltronas  
do Auditório  
do CCR
As cadeiras do auditório pinheirense 
ganharam novo estofado, proporcio-
nando mais conforto para os associados 
assistirem aos espetáculos, filmes e apre-
sentações. As poltronas, antes vermelhas, 
agora são azuis.

O Dia Nacional da Saúde foi criado para cons-
cientizar sobre a importância de ter um estilo 
de vida saudável e é, também, uma home-
nagem ao médico e sanitarista Oswaldo 
Gonçalves Cruz, que nasceu em 5 de agosto 
de 1872. O ecp conta com diversos serviços 
de saúde e bem-estar para que os associados 
mantenham o corpo e a mente em equilíbrio.

Conheça as opções, que vão desde ses-
sões de massagem até consulta ortopédica, 
saiba os principais benefícios de cada uma 
e descubra como cuidar da saúde no Clube.

foto: UNsPLAsh

SAÚDE E 
BEM-ESTAR 
PARA OS 
PINHEIRENSES

Em agosto, é celebrado 
o Dia Nacional da Saúde 
e, para comemorar a data, 
listamos alguns serviços 
que o Clube oferece

1. FISIOTERAPIA E RPG
Há vários motivos para procurar a fisioterapia 
e a técnica mais específica do RPG (Reeducação 
Postural Global). As sessões propiciam 
melhoras na postura, diminuição de dores e pre-
venção de lesões e auxiliam até em problemas 
respiratórios. O tratamento tem como objetivo 
realinhar o corpo e promover o equilíbrio entre 
as forças musculares. 

2. MASSAGEM
Para quem quiser relaxar e renovar as ener-
gias, a massagem é a escolha ideal, já que é 
cientificamente comprovado que a prática traz 
vantagens ao corpo e à mente, garantindo uma 
sensação de bem-estar. Ao trabalhar os sistemas 
circulatório, linfático, nervoso e energético, pro-
porciona a descontração do corpo e combate 
o estresse. O Clube conta com diversas técnicas 
de massagem e um espaço totalmente equipado.

3. NUTRIÇÃO
Realizar consultas periódicas com nutricio-
nistas ajuda a orientar o comportamento 
alimentar, contribuindo para uma vida mais sau-
dável. Os profissionais adaptam a dieta a cada 
metabolismo, de acordo com exames, ajustando 
o cardápio com todos os nutrientes necessários. 
Não é novidade que uma boa alimentação traz 
inúmeros benefícios, visando a manutenção e a 
recuperação da saúde e a prevenção de doenças.

4. SAUNA
A redução de riscos cardiovasculares e a melhora 
da função cerebral, do humor e da respiração são 
apenas alguns dos benefícios da sauna. A prática 
pode proporcionar, também, sensações praze-
rosas, já que promove a liberação de endorfinas 
e facilita o relaxamento do corpo. Outra vantagem 
que merece destaque tem relação com a pele: 
a sauna auxilia no processo de limpeza, elimi-
nando toxinas.

5. ORTOPEDIA
Os associados podem, ainda, marcar uma 
consulta com o ortopedista do Clube, para o 
tratamento de distúrbios nos tendões e osteo-
mioarticulares, resultados de traumas e fraturas. 
Além disso, a ortopedia também trata lesões 
oriundas de esforço repetitivo e patologias orto-
pédicas crônicas.

PANORAMA
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1. Ivan Castaldi Filho (presidente do Conselho Superior 
da ACESC e presidente do Esporte Clube Pinheiros), 
Samsão Woiler (conselheiro consultivo da ACESC) e Pedro 
Salla Ramos Filho (vice do Conselho Superior da ACESC 
e presidente do Alphaville Tênis Clube)

2. Pedro Salla Ramos Filho (vice do Conselho Superior 
da ACESC e presidente do Alphaville Tênis Clube), Ivan 
Castaldi Filho (presidente do Conselho Superior da ACESC 
e presidente do Esporte Clube Pinheiros) e Francisco 
Henrique Chimenti Della Manna (vice do Conselho Superior 
da ACESC e presidente do Clube de Campo de São Paulo)

3. Maria Cristina Machado de Araújo (diretora administrativa 
da ACESC), Ivan Castaldi Filho (presidente do Conselho 
Superior da ACESC e presidente do Esporte Clube 
Pinheiros), Paula Taberner (conselheira do Alphaville Tênis 
Clube) e Pedro Salla Ramos Filho (vice do Conselho Superior 
da ACESC e presidente do Alphaville Tênis Clube)

4. Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (conselheiro 
consultivo da ACESC), Antônio Moreno Neto (conselheiro 
consultivo da ACESC), Pedro Salla Ramos Filho (vice do 
Conselho Superior da ACESC e presidente do Alphaville 
Tênis Clube), Ivan Castaldi Filho (presidente do Conselho 
Superior da ACESC e presidente do Esporte Clube 
Pinheiros), Maria Cristina Machado de Araújo (diretora 
administrativa da ACESC), Samsão Woiler (conselheiro 
consultivo da ACESC) e Arlindo Virgílio Machado Moura

5. Wilson Rabahy (ex-presidente do Alphaville Tênis Clube), 
Pedro Salla Ramos Filho (vice do Conselho Superior da 
ACESC e presidente do Alphaville Tênis Clube), Geraldo 
José Michelotti (conselheiro consultivo da ACESC), Marco 
Chiaparini (Alphaville Tênis Clube), Ivan Castaldi Filho 
(presidente do Conselho Superior da ACESC e presidente 
do Esporte Clube Pinheiros) e Sergio Zunder da Rocha 
(presidente executivo da ACESC)

6. Carlos Rossi (diretor de Esporte da ACESC), Pedro Salla 
Ramos Filho (vice do Conselho Superior da ACESC e presidente 
do Alphaville Tênis Clube), Reginaldo (do Alphaville Tênis Clube) 
e Ivan Castaldi Filho (presidente do Conselho Superior da 
ACESC e presidente do Esporte Clube Pinheiros)

7. Arlindo Virgílio Machado Moura, Antônio Moreno Neto 
(conselheiro consultivo da ACESC), Adriana Florence Spinelli, 
Ivan Castaldi Filho (presidente do Conselho Superior da 
ACESC e presidente do Esporte Clube Pinheiros), João 
Ricardo Siqueira e Maria Cristina Machado de Araújo (diretora 
administrativa da ACESC)

8. Sentados, da esquerda para a direita: Maria Cristina 
Machado de Araújo (diretora administrativa da ACESC), 
Lia Mara Jorge Aloe (diretora de Solidariedade da ACESC), 
Ivan Castaldi Filho (presidente do Conselho Superior da 
ACESC e presidente do Esporte Clube Pinheiros), Miriam 
Basílio Fernandes Prado Alves (diretora social da ACESC) 
e Mônica Tabacnik Hutzler (conselheira consultiva da 
ACESC). De pé, da esquerda para a direita: Sergio Nabhan 
(conselheiro consultivo da ACESC), Roberto Mauro (diretor 
social), Ricardo Fontes Lavieri (presidente do Conselho 
de Administração), Wilson Luiz Xavier Fisher (conselheiro 
consultivo da ACESC), Carlos Rossi (diretor de Esporte da 
ACESC), João Francisco Farhat Kehdi (presidente do SPAC), 
Sebastião (diretor financeiro da ACESC), Antônio Moreno 
Neto (conselheiro consultivo da ACESC), Sergio Zunder da 
Rocha (presidente executivo da ACESC), Francisco Chimenti 
Della Manna (vice do Conselho Consultivo da ACESC 
e presidente do Clube de Campo de São Paulo), Mario 
Fontes (diretor de Meio Ambiente da ACESC), Luiz Antônio 
Dutra (conselheiro consultivo da ACESC), Arlindo Virgílio 
Machado Moura, Geraldo José Michelotti (conselheiro 
consultivo da ACESC), Carim Cardoso Saad (presidente do 
Clube Paineiras do Morumby), Jorge Augusto de Albuquerque 
Ehrhardt (conselheiro consultivo da ACESC), Samsão 
Woiler (conselheiro consultivo da ACESC), Emílio Medauar 
(conselheiro consultivo da ACESC) e Silvio Vieira Pomin 
(presidente do Ipê Clube)

fotos: PAULo sAVALA

REUNIÃO  
DO CONSELHO  
SUPERIOR  
DA ACESC

No dia 23 de junho, Ivan Castaldi 
Filho, presidente da Diretoria, 
participou de um evento do 
Conselho Superior da ACESC, 
realizado no Alphaville Tênis Clube
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REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA ACESC
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O pato branco hoje faz parte da gastro-
nomia de diversos países. Nesse prato 
do restaurante O Ponto, a iguaria vem 
acompanhada do aligot, uma especia-
lidade da culinária francesa: purê de 
batatas com queijo.

Este mês, o Restaurante do CCR 
oferece um prato típico da Argélia, 
o frango argelino, acompanhado de 
purê de banana-da-terra. Uma recei-
ta simples, mas de um sabor incrível, 
que une tradições.

↓ Coxa  
de pato  
com aligot

fo
to

s: hENRIq
UE PERÓ

N

↓ Frango argelino 
com purê de 
banana-da-terra

Onde encontrar

Quando

Preço

Onde encontrar

Quando

Preço

O PONTO

AGOSTO

R$ 90

CCR

AGOSTO

R$ 47,50

Conheça as opções que estão no cardápio dos 
restaurantes O Ponto e CCR no mês de agostoP
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Projeto 
Inclusão 
Pinheiros

P. 48

Programa 
Mais Mulher

P. 47
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Música

Momento Musical Piano's Bar 

Na apresentação ao vivo, a pianista 
Betth Ripolli revisitará temas 
de grandes autores e intérpretes 
de diversos gêneros musicais.

 6 E 27 DE AGOSTO, SÁBADO
 16H30 ÀS 17H30
 HALL DA SEDE SOCIAL

Música ao Ar LivreEspecial

com Betth Ripolli Show
 QUINTA A SÁBADO
 20 À 1H

Intérprete, compositora e instru-
mentista, a cantora é conhecida pela 
marcante personalidade que expressa 
em suas interpretações e pela versa-
tilidade em suas apresentações, com 
um variado repertório que vai do samba 
ao flashback.

A banda paulistana foi fundada em 
2003 por músicos experientes da 
noite de São Paulo. Com 19 anos de 
experiência em pubs, bares e eventos 
em geral, o grupo apresenta o melhor 
do blues, rock e pop.

Entre no ritmo e solte a voz no Karaokê.
ASSOCIADO: ENTRADA FRANCA
IDADE: A PARTIR DE 18 ANOS
ATENÇÃO: PROIBIDA A ENTRADA DE PESSOAS 
COM SHORTS, CHINELO, CAMISETA, REGATA, 
TRAJE DE BANHO, MOCHILA E UTENSÍLIOS 
DE JOGOS.

Cris Olímpio
 13 DE AGOSTO

Jack Rabbit
 6 DE AGOSTO

Trio Los Cuatro
 27 DE AGOSTO

O Trio Los Cuatro surgiu em 2017, da 
reunião de amigos que já tocavam 
em outras bandas, trazendo o melhor 
da música desde os anos 50 até os 
anos 90, atingindo uma ampla gama 
de espectadores.

Karaokê Pinheiros
 QUINTA A SÁBADO
 20H
 PIANO'S BAR

foto: DIVULGAÇÃo

A banda transita pelo blues e pelo early 
rock ’n’ roll (rock das décadas de 50 e 
60), country e folk. Nomes como Dire 
Straits, Johnny Cash, Eric Clapton, Van 
Morrison, Fats Domino e Chuck Berry 
ganham novas versões no som de 
André Youssef.

André Youssef
 20 DE AGOSTO

Tributo a Tim Maia,  
o rei do soul

Recordando  
a Semana da Arte Moderna

Let’s Dance

 20 DE AGOSTO, SÁBADO
 13H
 PERGOLADO DA ALAMEDA

 20 DE AGOSTO, SÁBADO,  
 9 ÀS 17H
 ALAMEDA EM FRENTE AO RELÓGIO 

DAS FLORES

 27 DE AGOSTO, SÁBADO
 22H
 RESTAURANTE GERMANIA
★ TRIO DIVAZZ E DJ

Interpretado por Nestor Marangoni, 
cantor, pianista e maestro da Rede 
Record. Os associados vão reviver 
grandes sucessos que ficaram imor-
talizados na voz do cantor Tim Maia, 
como “Primavera”, “Azul da cor do 
mar” e “Não quero dinheiro”, além de 
outros hits.

Um evento para celebrar a arte e a 
cultura, revivendo o momento histórico 
que foi a Semana de Arte Moderna de 
1922 com apresentações de música, 
dança, arte, literatura e teatro.

EVENTO GRATUITO.

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$ 50
CONVIDADO DE ASSOCIADO: R$ 60
MESA: R$ 50
CONVITE NA CENTRAL DE ATENDIMENTO  
E PELO PORTAL DE SERVIÇOS.
ACESSO PELA PORTARIA PRINCIPAL, NA RUA TUCUMÃ, 
142, OU ESTACIONAMENTOS TUCUMÃ E FARIA LIMA, 
PORTANDO O CONVITE DO EVENTO. ROLHA: R$ 40 
(QUALQUER BEBIDA).

Ensaio da Banda de Jazz Ensaio do Coral
 QUARTA 
 20H30
 SALA DE CARTEADO

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

 SEGUNDA
 20H30
 PIANO’S BAR

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

MAIS INFORMAÇÕES:  
ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR

AGENDA
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Mário de Andrade publicou Macunaíma em 
1928. O livro foi um acontecimento. Debochado 
e intensamente brasileiro – ainda que muito 
pouco ou nada nacionalista –, esse romance é 
ainda hoje um dos textos fundamentais do nosso 
Modernismo e continua a influenciar as mais 
diversas manifestações artísticas. Nascido nas 
profundezas da Amazônia, o herói de Mário de 
Andrade é cheio de contradições – assim como o 
país que lhe serve de berço. Suas peripécias vêm 
embaladas numa linguagem rapsódica e inven-
tiva, um marco das pesquisas de seu autor em 
torno de uma identidade linguística brasileira.

foto: DIVULGAÇÃo

O Grupo de Escritores do Clube Pinheiros se reúne para leitura e 
análise dos seus contos baseados em temas predeterminados. 
Nesse encontro o tema será “Livro, quando te fecho, abro a vida” 
(Pablo Neruda). Coloque para fora o escritor que há dentro de você 
e junte-se ao grupo.

Macunaíma
Mário de Andrade

José Olympio

Clube de Leitura

 20 DE AGOSTO, SÁBADO
 14H
  SALA DE CONFERÊNCIAS 1 

SEDE SOCIAL

 27 DE AGOSTO, SÁBADO
 14H
  SALA DE CONFERÊNCIAS 1 

SEDE SOCIAL

COMPARTILHE SUA LEITURA E EXPERIÊNCIA E AINDA 
CONHEÇA OUTROS PONTOS DE VISTA SOBRE A OBRA.

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

título

autor

editora

Uma oficina com cinco encontros para processo 
de montagem teatral e apresentação para um 
pequeno público, sem a obrigação de memori-
zação do texto, que será escolhido durante os 
encontros. Serão trabalhados voz e corpo, com 
ênfase na leitura teatral e interpretação.

Será a beleza a melhor virtude que alguém pode 
ter? Quem poderá enxergar através de uma hor-
rível fera o coração bom de um homem? Você vai 
conhecer a versão original da história de amor 
que nasceu entre uma linda jovem e uma criatura 
horrenda: a Bela e a Fera.

INSCRIÇÃO: ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR

ENTRADA GRATUITA, SUJEITA A LOTAÇÃO.

Kadhu Carneiro

Luiz Sorrentino

direção e 
coordenação

direção

 ATÉ 27 DE AGOSTO, SÁBADOS
 14 ÀS 17H
  SALA DE CONFERÊNCIAS 2

 3 DE SETEMBRO, SÁBADO, 14H
	 4, 10 E 11 DE SETEMBRO, 

SÁBADO E DOMINGO, 11H E ÀS 
15H (DUAS APRESENTAÇÕES)

  AUDITÓRIO DO CCR

Leituras 
encenadas

A Bela e a Fera

NÚCLEO DE TEATRO DO ECP APRESENTA

TEATRO

2ª edição de

WORKSHOP

AGENDA
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Programa 
Mais  
Mulher

 10 DE AGOSTO, QUARTA
 19H
 PIANO’S BAR
★ COM RENATA KOTSCHO

No evento, as associadas vão aprender a preparar 
um coquetel inspirado no livro Cheers! Mulheres 
maravilhosas e drinks fáceis para dias difíceis. 
Será uma noite divertida em que as participantes 
vão descobrir a história por trás das bebidas pre-
feridas de mulheres famosas.

INGRESSOS: R$ 30
VAGAS LIMITADAS.
VENDA PELO PORTAL DE SERVIÇOS  
E CENTRAL DE ATENDIMENTO.

 22 DE AGOSTO, SEGUNDA
 19H
 SALA DE CONFERÊNCIAS 1
★ COM NATALIA YUDENITSCH

A Ayurveda é uma terapia indiana milenar que 
utiliza técnicas de massagem, nutrição, aromate-
rapia e fitoterapia, entre outras. Nesse encontro 
serão utilizados os doshas do sutil para equilibrar 
a mente e as emoções.

ATIVIDADE GRATUITA.
INSCRIÇÃO PELO E-MAIL PROGRAMAMAISMULHER@ECP.
ORG.BR, ATÉ O DIA 22 DE AGOSTO.

Mulheres  
& drinks

Visão do Ayurveda 
para saúde mental 
e emocional

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 pinheirenses.

 9 DE AGOSTO, TERÇA
 20H
 SALA DE CONFERÊNCIAS 1
★ COM ESDRAS AZEVEDO NETO

INSCRIÇÕES ABERTAS
INFORMAÇÕES NO SITE ACESCSP.ORG.BR OU PELO 
E-MAIL ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR

A palestra vai propor maneiras 
de levar uma vida mais saudável, 
criando novos hábitos, como 
melhorar a alimentação e praticar 
atividade f ísica, prevenindo o sur-
gimento de problemas de saúde.

MARATONA 
CULTURAL 
ACESC 2022

SAÚDE 
ATRAVÉS DE 
PEQUENOS 
CUIDADOS

PALESTRA GRATUITA E SUJEITA A LOTAÇÃO

Mostra ACESC de Dança
 27 DE AGOSTO

Mostra ACESC de Dança 
Infantojuvenil
 28 DE AGOSTO

The Voice ACESC Kids
 17 DE SETEMBRO
INSCRIÇÃO ATÉ 30 DE AGOSTO,  
NO DEPARTAMENTO CULTURAL

The Voice ACESC 2022
 18 DE SETEMBRO
INSCRIÇÃO ATÉ 30 DE AGOSTO,  
NO DEPARTAMENTO CULTURAL

Mostra ACESC  
de Literatura
 26 DE SETEMBRO 
INSCRIÇÃO ATÉ 12 DE AGOSTO,  
NO DEPARTAMENTO CULTURAL 

Mostra ACESC  
de Artes Plásticas
 17 DE OUTUBRO
INSCRIÇÃO ATÉ 30 DE AGOSTO,  
NO DEPARTAMENTO CULTURAL

foto: UNsPLAsh

PALESTRA

AGENDA
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2º Festival 
Esportivo do PIP
(Parte I)

Superando 
barreiras e  
ressignificando 
a deficiência

Atividade com participantes do PiP 
e convidados, utilizando o esporte 
para promover a inclusão das pessoas 
com deficiência.

Como ressignificar a deficiência dentro de 
casa para garantir um desenvolvimento sadio? 
Para refletir sobre essas questões, participarão 
da conversa Carolina Videira, empreendedora 
social e fundadora da Turma do Jiló, Vivian 
Broge, diretora de RH do Iguatemi e conselheira 
da Specialisterne e da Turma do Jiló, e Mauro 
Barbosa, empresário e membro do PiP. 

 20 DE AGOSTO, SÁBADO
 9 ÀS 12H30
 PISTA DE ATLETISMO

 26 DE AGOSTO, SEXTA
 19H
 SALÃO DE FESTAS INFANTIL
★ APRESENTAÇÃO E MEDIAÇÃO: 

FERNANDA GURIAN, ASSOCIADA 
E ESPECIALISTA EM PRÁTICAS 
INCLUSIVAS

Semana 
Nacional da 
Pessoa com 
Deficiência

O objetivo da semana é conscientizar a socie-
dade sobre a importância de práticas inclusivas 
e de respeito às diferenças e dos direitos de cida-
dania e inclusão social.

A semana reafirma, também, a importância 
de se valorizar as pessoas com deficiência como 
cidadãos e reforçar sua atuação na sociedade, 
nas agendas das políticas públicas, na assis-
tência social, na educação, na saúde e em todos 
os setores.

Este ano, a campanha tem como tema “É 
tempo de transformar conhecimento em ação” 
e será celebrada no Clube de 21 a 28 de agosto, 
com uma programação especial. Confira.

 21 A 26 DE AGOSTO

Diversidade 
e Inclusão na 
Semana da Sipat

O setor de Diversidade e Inclusão reu-
nirá os colaboradores com o intuito 
de expandir a consciência da diversi-
dade humana.

 26 DE AGOSTO, SEXTA
 14H
 AUDITÓRIO DO CCR

Filme: 
Farol 
das Orcas

O filme conta a história de uma mãe que viaja 
com seu filho autista à procura de um biólogo que 
interagia com orcas, para tentar ajudá-lo a desen-
volver suas emoções e socialização.

 24 DE AGOSTO, QUARTA
 17H30
 AUDITÓRIO DO CCR

PROJETO INCLUSÃO PINHEIROS PROJETO INCLUSÃO PINHEIROS PROJETO INCLUSÃO PINHEIROS PROJETO INCLUSÃO PINHEIROS

PROJETO INCLUSÃO PINHEIROS PROJETO INCLUSÃO PINHEIROS PROJETO INCLUSÃO PINHEIROS PROJETO INCLUSÃO PINHEIROS

SESSÃO AZUL DE CINEMA

RODA DE CONVERSA

AGENDA
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dança sênior

A dança une movimentos simples com músicas folcló-
ricas ritmadas. O pessoal da terceira idade pode praticar 
sentado ou em 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

veteranos agosto.22

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

movimente-se

encontro  
de ritmos

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 encon-
tros, que se tornam ainda mais divertidos.

Venha se divertir ao som de vários ritmos 
de dança.

ESPECIAL
AULAS EXTRAS

 4 E 25 DE AGOSTO, QUINTA
 10H30 ÀS 11H30
 SALÃO DE FESTAS

GRUPO DE AMIGOS VISITA

ATIVIDADE GRATUITA

ATIVIDADE GRATUITA

 TERÇA
 10H30 ÀS 11H30
 SALÃO DE FESTAS INFANTIL

 26 DE AGOSTO, SEXTA
 18 ÀS 19H30
 SALÃO DE FESTAS

Pinacoteca  
do Estado  
de São Paulo 

No centenário da Semana de Arte Moderna,  
os associados terão a oportunidade de visitar 
e conhecer o espaço da Pinacoteca do Estado 
de São Paulo e os dois andares dedicados às 
comemorações do Movimento Modernista.

 25 DE AGOSTO, QUINTA
 SAÍDA ÀS 12H30 

RETORNO PREVISTO: 18H30
 SAÍDA E RETORNO:  

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2484

INSCRIÇÕES NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E PELO 
PORTAL DE SERVIÇOS.
VALOR: R$ 25 (SOMENTE PARA ASSOCIADOS 
VETERANOS OU ACIMA DE 60 ANOS).

programa 
viva melhor

Participe do Programa Viva Melhor, cami-
nhada que tem como objetivo estimular os 
associados a praticarem atividade f ísica. Com 
exercícios específicos e dirigidos, os parti-
cipantes poderão receber orientação para 
melhorar sua qualidade de vida.

ATIVIDADE GRATUITA

 QUARTAS
 10H30 ÀS 11H30
 PONTO DE ENCONTRO: 

RELÓGIO DE FLORES

chá da tarde

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

VETERANOS R$ 22

R$ 27

 29 DE AGOSTO, SEGUNDA
 14 ÀS 16H30
 CARTEADO

VENDAS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO OU PELO PORTAL 
DE SERVIÇOS, A PARTIR DE 2 DE AGOSTO.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA
• MESAS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 4 LUGARES, 

MANTENDO DISTANCIAMENTO SOCIAL SEGURO.
• SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REALIZADO DIRETAMENTE 

NAS MESAS.

NÃO VETERANOS 
(ACIMA DE 60 ANOS)



PINHEIROS É HEPTACAMPEÃO DO TROFÉU BRASIL

ECP conquistou a vitória na 
41ª edição do Troféu Brasil 
Loterias Caixa Interclubes 

de Atletismo, realizada de 22 a 25 
de junho no Rio de Janeiro. Com um 
total de 435 pontos, 195,5 no mas-
culino e 239,5 no feminino, o Clube 
conquistou o título pela sétima vez 
consecutiva, reafirmando seu poten-
cial esportivo.

Com esse resultado, os atletas 
pinheirenses garantiram a parti-
cipação no Mundial de Atletismo, 
realizado em Eugene, Oregon, 
nos Estados Unidos, de 15 a 24 de 
julho. O Troféu Brasil recebeu 755 
atletas de 123 clubes, representando 
22 estados e o Distrito Federal.

O estado de São Paulo foi o que 
conquistou mais medalhas, totali-
zando 39 – 12 de ouro, 14 de prata 
e 13 de bronze. Santa Catarina ficou 
em segundo, com 10 medalhas: três 
ouros, quatro pratas e três bronzes. 
Já o Rio Grande do Sul ficou com a ter-
ceira colocação, com três medalhas: 
duas de ouro e uma de prata.

foto: WAGNER Do CARMo/CBAt

Saiba como foi 
a participação dos 
atletas pinheirenses 
na maior competição 
nacional de Atletismo

atletismO
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Sensei Maria Carolina Bastos Bolzan Piovesan, Luísa Orlandi e sensei Marcos 
Longarço

Troca de faixa – 1° semestre 2022
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NATAÇÃO 
ESCOLINHA

FESTIVAL DE ENCERRAMENTO
Em junho, a Escolinha de Natação Tia Rita retomou os tradi-
cionais festivais de encerramento de semestre. Os pequenos 
nadadores da categoria Kinder receberam seus pais, que 
puderam observar as aulas por uma semana e confraternizar 
com as crianças em um “Arraiá da Natação”. Os alunos de 6 a 9 
anos mostraram suas habilidades no Festival dos Tubarões. Na 
ocasião, a categoria dos Campeões se apresentou para os pais 
na piscina olímpica, em um desfile com temática junina. Atletas 
recordistas brasileiros e finalistas de mundiais e olimpíadas 
mostraram seus nados ao público e prestigiaram a performance 
dos alunos da Escolinha de Natação Tia Rita.

PETECA

XXXIII CAMPEONATO PAULISTA 
Em julho, cerca de 40 atletas participaram da competição, 
nas categorias Master Masculino (acima de 50 anos), Master II  
(50 a 59 anos), Master III (60 a 69 anos) e Master IV (acima de  
70 anos). O objetivo do Campeonato Paulista é estimular a 
prática da modalidade no Clube e realizar uma das etapas 
classificatórias para o Campeonato Brasileiro. Ivan Castaldi 
Filho (presidente da Diretoria) venceu o Campeonato Paulista 26 
vezes consecutivas. O associado e Diretor da Peteca, Claudio-
nor de Mattos, venceu 28 vezes não consecutivas. O primeiro 
título de campeão brasileiro no estado de São Paulo (masculi-
no/feminino) foi conquistado em 1994, no Iate Clube de Brasília, 
por uma equipe pinheirense: Fernanda C. de Mattos, Adriana C. 
de Mattos e Camille Waetge. 

Festival dos Tubarões Participantes do Campeonato Paulista de PetecaCaratecas na cerimônia de troca de faixa

KARATÊ

TROCA DE FAIXA
Em junho foi realizada a cerimônia de troca de faixa do Karatê, 
com a presença de aproximadamente 100 atletas, acompanha-
dos de familiares e amigos.

ESPORTE
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Espada Feminina
Bronze: Marcela Silva
Bronze: Clara Amaral

Sabre Masculino
Bronze: Bruno Pekelman

Sabre Feminino
Bronze: Isabela Carvalho

Torneio 95 anos CBE Equipes – Rio de Janeiro (RJ) – 24 a 26/6
Florete Masculino Equipes
Prata: Lorenzo Mion, Heitor Shimbo e Paulo Morais

Florete Feminino Equipes
Prata: Ana Beatriz Bulcão, Gabriella Vianna e Stella Frias

Espada Masculina Equipes
Ouro: Nicolas Ferreira, Richard Grunhauser, Mauricio 
Pellegrino e Gabriel Julio

Sabre Masculino Equipes
Ouro: Bruno Pekelman, Enrico Pezzi, Erico Patto e Ga-
briel Vasques

Sabre Feminino Equipes
Prata: Luan Pekelman, Isabela Chen, Isabela Carvalho e 
Andréa Vianna

Mini Marathon Fleuret 2022 Categoria Infantil – Paris (França) 
– 24 a 26/6

Florete Feminino U10
13º lugar: Eduarda Nascimento
14º lugar: Olivia Grahl

Florete Masculino U10
18º lugar: Theo Kadunc
34º lugar: Kim Posses

ESGRIMA

MINIMARATONA DE FLORETE
Em junho, 11 atletas da categoria Infantil participaram da 
Minimaratona de Florete, em Paris, competição que é realizada 
anualmente pelo clube de Esgrima francês Cercle des Escri-
meurs Parisiens (CEP). Para a maioria dos atletas pinheirenses, 
essa foi a primeira oportunidade de participar de uma competi-
ção internacional. Os pequenos esgrimistas, na companhia do 
técnico Bernardo Schwuchow, também aproveitaram a semana 
em Paris para treinar no clube CEP antes da competição.

CIRCUITO NACIONAL
Foram realizadas uma etapa do circuito nacional (categoria 
Adulta) e a etapa estadual das categorias Cadete e Juvenil.

RESULTADOS
2º Torneio Adulto – 95 anos CBE – Rio de Janeiro (RJ) – 23 a 
25/6

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

Florete Feminino
Ouro: Ana Beatriz Bulcão

Espada Masculina
Bronze: Mauricio Pellegrino

Atletas da categoria Infantil na Minimaratona de Florete Infantil, em Paris

Florete Feminino U11
16º lugar: Eduarda Nascimento
17º lugar: Antonella Dinucci
23º lugar: Olivia Grahl

Florete Masculino U11
30º lugar: Theo Kadunc
36º lugar: Carlos Eduardo Ventura
44º lugar: Kim Posses

Florete Feminino U12
24º lugar: Antonella Dinucci
26º lugar: Juia Aoki

Florete Masculino U12
74º lugar: Carlos Eduardo Ventura

Florete Feminino U13
10º lugar: Ana Beatriz Fraga
16º lugar: Julia Grahl
18º lugar: Valentina Basso
39º lugar: Juia Aoki

Florete Masculino U13
38º lugar: Pedro Pascuotti

Florete Feminino U15
15º lugar: Valentina Basso
43º lugar: Ana Beatriz Fraga
51º lugar: Julia Grahl

Florete Masculino U15
72º lugar: Pedro Pascuotti

Torneio de Ranking Paulista Cadete e Juvenil – São Paulo 
(SP) – 1º a 3/7

Florete Masculino Cadete U17
Ouro: André Mura
Prata: Theo Cholfe
Bronze: Guilherme Vianna

Florete Feminino Cadete U17
Ouro: Stella Frias
Prata: Valentina Basso
Bronze: Helena Guerra

Espada Masculina Cadete U17
Prata: Matheus Brandt

Espada Feminina Cadete U17
Bronze: Raphaella Bertoletti

Florete Masculino Juvenil U20
Bronze: André Mura

Florete Feminino Juvenil U20
Ouro: Gabriella Vianna

Espada Masculina Juvenil U20
Ouro: Mauricio Pellegrino
Prata: Leandro Seini

Espada Feminina Juvenil U20
Bronze: Clara Amaral

Sabre Masculino Juvenil U20
Prata: Matheus Becker

ESPORTE
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Os atletas pinheirenses Olavo Pelegrino e Matias Boledi em treinamento

REMO E CANOAGEM

TREINO
Os treinos da modalidade são realizados na Raia Olímpica da 
USP, com técnicos capacitados para todas as faixas etárias. Até 
o dia 30 de setembro estão abertas as inscrições para o segun-
do semestre.

CONFIRA OS DIAS E HORÁRIOS:
REMO 
13 a 17 anos: terça e quinta, 16h30 às 18h
18 a 99 anos: segunda, quarta e sexta, 6 às 7h, 7 às 8h, 
8 às 9h e 9 às 10h 
Terça, quinta e sábado, 6 às 7h, 7 às 8h, 8 às 9h e 9h às 10h

CANOAGEM
13 a 17 anos: terça e quinta, 15 às 16h30

18 a 99 anos: Segunda, quarta e sexta, 10 às 11h, 11 às 
12h, 12 às 13h e 13 às 14h
Terça, quinta e sábado, 10 às 11h, 11 às 12h, 12 às 13h 
e 13 às 14h
Sábado, 10 às 11h ou 11 às 12h

INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO
Vagas limitadas. Mais informações: (11) 9 3941-2326  
(departamento de Remo/Canoagem)

HANDEBOL

PARTILLE CUP – GOTEMBURGO – SUÉCIA 
A Partille Cup é um grande torneio internacional de Handebol 
para equipes juvenis, aberto a jovens de 10 aos 21 anos. O cam-
peonato foi realizado em julho, na Suécia, com a participação de 
cerca de 2 mil equipes e 20 mil atletas do mundo todo.

DRONNINGLUND CUP – DINAMARCA  
Em julho, ocorreu o campeonato, em uma cidade da Dinamarca, 
com a participação de uma delegação de 52 atletas, de 13 a 16 
anos, e cinco treinadores. 

Atletas do Handebol na competição

ESPORTE

Disponível nos sabores: Baunilha, Chocolate, 
Morango, Coco e Cookies’n Cream.
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GINÁSTICA 
WELLNESS  
E PROGRAMA 
ESPORTE E SAÚDE

RITMO DE ARRAIAL
Em junho, as turmas da Ginástica Wellness e do Programa 
Esporte e Saúde se reuniram no Salão de Festas Infantil para 
uma festa junina muito animada. A diversão ficou por conta da 
quadrilha, danças e comidas típicas, brincadeiras juninas e 
sorteio de brindes.

BEACH TENNIS

TORNEIO
O Beach Tennis é um esporte saudável e inclusivo que favorece 
a socialização, propiciando um ambiente ainda mais agradável à 
prática. Um grupo de jogadoras do Beach Tennis se reuniu para 
um almoço no Restaurante Germania e organizou um pequeno 
torneio, realizado em junho e julho. A dupla vencedora foi a 
formada por Flávia de Castro e Alice Mitiko. O encerramento do 
torneio ocorreu com uma agradável confraternização no espaço 
gastronômico e de convivência Alameda.

Praticantes da modalidade Festa Junina das atividades

GINÁSTICA 
ARTÍSTICA

JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (JEESP)
Na seletiva para o JEESP, o atleta associado Tiago Marson 
Capella se consagrou campeão e integrará a seleção estadual 
que vai representar São Paulo nos Jogos Escolares Brasileiros e 
Jogos da Juventude. Eduardo Cintra Belli, Ryan Botelho Men-
des, Julia Aparecida Bastidas da Silva e Emilly Yasmin Nogueira 
Gonçalves também vão representar o estado de São Paulo nos 
Jogos da Juventude, em Aracaju. Participaram da seletiva as 
ginastas Olívia Pratini de Moraes Borges, Helena Florence Silva 
(ambas associadas), Manuela Scherrer Nagamine, Gabriela 
Gardziulis e Sophia Corrêa Fernandes.

Tiago Marson Capella: 1° lugar na seletiva dos Jogos Escolares do Estado de 
São Paulo 2022

COPA SÃO PAULO
Na Copa São Paulo, realizada em São Bernardo do Campo, as 
atletas associadas conquistaram o segundo lugar por equipes 
na categoria base. O destaque é das ginastas Carollina Nachif 
Athayde e Maria Luiza Loducca, que ficaram em segundo e 
terceiro lugar, respectivamente, na categoria Infantil, e Isabela 
Prado, que conquistou o segundo lugar na categoria Juvenil. 
Participaram da Copa São Paulo: Sofia de Camargo Vieira, 
Isabella Mazza, Maria Isabel Antunes, Estela Carvalho Pinto, 
Gabrielle Pietro Souza, Elisa Mariz, Marina Bonuma, Beatriz 
Moraes Otubo, Nina Araujo Bettini, Isabel Beltrão e Isabella 
Carvalho de Almeida.

CAMPEONATO PAULISTA ADULTO
As equipes adultas conquistaram o ouro no setor feminino e 
a prata no setor masculino no Campeonato Paulista Adulto 2022.

ESPORTE
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TRAMPOLIM DE 3 METROS
Ana Beatriz Valença – Adulta – ouro
Jackson Rondinelli – Adulta – ouro
Mateus Miranda – Adulta – prata
Livi Castilho – Grupo A – ouro
Amanda Fidelis – Grupo A – prata
Luiza Lopes – Grupo A – bronze
Débora Ciocler – Grupo A – 4º lugar
Laura Ramos – Grupo B – ouro
Kadu Minardi – Grupo B – ouro
Lais Aguirra – Grupo C – ouro
Catariana Crestana – Grupo C – prata 

SALTOS 
ORNAMENTAIS

ETAPA DO CIRCUITO PAULISTA – SÃO PAULO
Em junho, foram realizadas a 2ª e 3ª etapas do Circuito Estadual 
de Saltos Ornamentais na piscina do Clube, com as provas de 
trampolins de 1 metro e 3 metros. Também houve a estreia de 
Lais Aguirra, Lucas Sasahara e Catarina Crestana, da categoria 
Grupo C, como atletas federados.

CONFIRA OS RESULTADOS:
TRAMPOLIM DE 1 METRO
Ana Beatriz Valença – Adulta – ouro
Jackson Rondinelli – Adulta – ouro
Mateus Miranda – Adulta – prata
Livi Castilho – Grupo A – ouro
Amanda Fidelis – Grupo A – prata
Débora Ciocler – Grupo A – bronze
Luiza Lopes – Grupo A – 4º lugar
Laura Ramos – Grupo B – ouro
Kadu Minardi – Grupo B – ouro
Lais Aguirra – Grupo C – ouro
Catariana Crestana – Grupo C – prata
Lucas Sasahara – Grupo C – ouro

Fileira superior: Fabiana Izumi, Ana Beatriz Valença, Debora Ciocler, Kadu Minardi, Amanda Fidelis, Laura Ramos e Anna 
Paula March. Fileira inferior: Evelyn Wallace, Jackson Rondinelli, Pietro Lima, Luiza Dunker, Livi Castilho e Mateus Miranda 

ESPORTE
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O atleta Lucas Pitta, campeão da 6ª Classe e vice na Sub-15, com Walter Karl, 
diretor-adjunto de Squash 

A atleta Tatiana Borges ao lado do diretor-adjunto de Squash do ECP, Walter Karl

Paul Conolly (pai de Alec), Lucas Pitta, Alec Conolly e Ronaldo Pitta (pai de Lucas)

Os atletas Lucas Pitta e Tatiana Borges 

Tatiana Borges com suas duas medalhas de bronze 

O atleta Diego Gobbi, vice austríaco

SQUASH

CAMPEONATO SUL-AMERICANO
A atleta pinheirense Tatiana Borges foi convocada para integrar 
as categorias Individual Feminina, Equipe Feminina e Dupla Mis-
ta no Campeonato Sul-Americano Adulto de Squash, na Argenti-
na. Pelo individual, a esportista foi eliminada nas oitavas de final, 
em um jogo contra a colombiana Maria Tovar, terceira colocada 
da categoria. Já na equipe feminina, Tatiana se destacou junto 
às atletas brasileiras Clara Braga, Juliana Pereira e Luiza Carbo-
nieri, conquistando o terceiro lugar e a medalha de bronze. Além 
do excelente desempenho por equipes, a pinheirense, junto do 
atleta Murilo Fernandes, faturou a terceira colocação na cate-
goria de Duplas Mistas, o que garantiu duas medalhas de bronze 
para o ECP e para o Brasil. Os atletas masculinos conquistaram, 
ainda, o ouro na categoria por equipes, e Guilherme Melo a prata 
pela individual masculina.

CAMPEONATO NACIONAL DA ÁUSTRIA
O atleta pinheirense Diego Gobbi, atual número 1 do Brasil e 121 
do mundo, tem encarado uma temporada de grandes desafios 
na Europa. Em junho, Diego viajou para a Áustria para integrar 
um time que participa da Liga Austríaca de Squash, conquistan-
do o 1º lugar na disputa. Após o título por equipes da Liga Aus-
tríaca, Diego conquistou a oportunidade de jogar o campeonato 
austríaco também na categoria Individual, enfrentando diversos 
atletas que já estiveram entre os TOP100 mundial. O atleta se 
tornou vice austríaco.

COPA DO BRASIL
Em junho foi realizada, em Belo Horizonte, a Copa do Brasil de 
Squash, com atletas classificados na seletiva estadual para as 
categorias amadoras. O ECP teve três atletas nas categorias 
amadoras: Walter Karl, participando da 3ª Classe Masculina 
e Duplas, Lucas Pitta, participando da 6ª Classe Masculina 
e Juvenil Sub-15, e Alec Conolly, também na 6ª Classe Mascu-
lina e Juvenil Sub-15. O ECP foi representado, também, pela 
atleta Tatiana Borges. Apesar dos ótimos desempenhos de Alec 
Conolly, que chegou à semifinal nas categorias disputadas, e de 
Walter Karl, que ficou na semifinal de duplas masculinas, o des-
taque da etapa ficou por conta da dupla Tatiana Borges e Lucas 
Pitta. O pinheirense foi, pela primeira vez, campeão da 6ª Classe 
Masculina. Derrotou um atleta da casa por 3x0 na final e mos-
trou crescimento no jogo. Além disso, Pitta também conquistou 
o vice no Juvenil Sub-15. A atleta Tatiana Borges mostrou, mais 
uma vez, sua superioridade técnica e faturou com tranquilidade 
a categoria Profissional Feminina, derrotando a atleta Renata 
Furletti, de Belo Horizonte, por parciais de 11x3, 11x1 e 11x1.

CAMPEONATO PAULISTA
O ECP teve um grande destaque na 4ª Etapa do Campeonato 
Paulista. O atleta Lucas Pitta, após conquistar, em junho, o 
primeiro lugar na 6ª Classe da Copa do Brasil de Squash, chegou 
a sua primeira final de 5ª Classe em um torneio paulista. O 
pinheirense foi vice, mostrando grande evolução.

O atleta Lucas Pitta, à direita, com o troféu de vice da 5ª classe
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MASCULINA
Campeã: Na Pressão
Vice: Opus 6
3º lugar: Indomáveis

TORNEIO DIVERTIDO “PATOSO”
O mais novo torneio do Boliche pinheirense contou com 40 
associados participantes, divididos entre as chaves ouro, prata 
e bronze, e teve os seguintes vencedores:

CHAVE OURO
1º lugar: Marcio Paschoal
2º lugar: Celso Machado
3º lugar: Renato Campi Junior

CHAVE PRATA
1º lugar: Julia Paschoal
2º lugar: Diogo Petti
3º lugar: Mirian Morais

CHAVE BRONZE
1º lugar: Cida Jacob
2º lugar: Luciana Petti
3º lugar: Dimas Bianchi

BOLICHE

TORNEIO AMIZADE 2022
Realizado de abril a junho, um dos mais tradicionais torneios 
do Boliche pinheirense contou com a participação de 31 equi-
pes divididas entre as categorias feminina, mista e masculina. 
Confira os resultados:

FEMININA OURO
Campeã: Amazonas
Vice: Sempre Vivas
3º lugar: Brasil Legal

FEMININA PRATA
Campeã: Guerreiras
Vice: VIPS
3º lugar: Ciganas

MISTA OURO
Campeã: Tiroleses
Vice: Strike
3º lugar: Pinimpé

MISTA PRATA
Campeã: Carajás
Vice: Tiny Toons
3º lugar: K'Buum

Equipe campeã Finalistas do torneio

ESPORTE



Adriano Piacentini Guilherme Humberg

68 69

BADMINTON

CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES
Em junho, no Santa Mônica Clube de Campo, em Colombo, Pa-
raná, ocorreu a 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes 
de Badminton. A competição envolveu 416 jogadores de 45 dife-
rentes equipes, de 11 estados do Brasil. Entre eles estavam os 
pinheirenses Enzo Sugiura, Eduardo Pierini, Francisco Brandão, 
Luca Galhanone, Sofia Alonso e Mateus Cutti, acompanhados 
do treinador Rafael Lajusticia. Ao final da competição, o Clube 
conquistou cinco medalhas, sendo duas de prata e três de 
bronze. Os bronzes vieram com Mateus, na Dupla Masculina, ao 
lado de Alisson Vasconcellos, da Associação de Badminton de 
Toledo, com Sofia, na Dupla Feminina Sub-19, em parceria com 
Aline Miyabara, do Paulistano, e com Eduardo Pierini, na Dupla 
Masculina Sub-17, junto de Mateus Misturini Rei de Jesus, de 
Ibirama. As segundas colocações foram obtidas por Sofia, na 
Dupla Mista Sub-19, com João Mendonça, do Paulistano, que 
não pôde disputar a final por conta de uma lesão, e por Eduardo, 
na Dupla Mista Sub-19, com Eduardo Dias Prates, do Centro de 
Excelência de Badminton Paraíba. A próxima etapa do Nacional 
será disputada em Manaus, entre os dias 10 e 14 de agosto.

Copa Play Tennis Infantojuvenil – SP
Melissa Fernandes Kishimoto, campeã de simples, na 
categoria 11F
Nicholas Piacentini Cintra Carneiro, campeão de sim-
ples, na categoria 16M

EQUIPES CAMPEÃS NO CAMPEONATO PAULISTA INTERCLUBES
11 anos Masculino Equipe A
Adriano Rosenberger Piacentini, Felipe Gallucci Tar-
neaud, João Victor Bertola Cursino de Moura, Nicolas 
Wessler Andretto, Pedro Damasio Melo e Rafael Rodri-
gues Correa

Dupla Masculina de 13 a 18 anos 
Davi Domarco Carlos, Enrico Melaragno Medeiros, 
Gabriel Oliveira Jacintho, João Fontes D’Amorim, Luis 
Felipe Ferraz Sandoval Carvalho, Marcelo Mifano Pinto, 
Rodrigo De Meo das Dores e Rodrigo Nemi Porta

Torneio Aberto Infantojuvenil do Yacht Club Paulista 
– SP 
Sofia Wessler Andretto, campeã de simples, na catego-
ria 12F
Leonardo Macedo Ibanez, vice de simples, na categoria 
14MP

Copa Futuro Kids – Winner – SP
Antonio Terra Fanchin, vice de simples, na categoria 9M

Campeonato Estadual Kids – Esporte Clube Sírio – SP 
Enrico Petzold Migliori, campeão de simples, na catego-
ria 8M

Campeonato Estadual Infantojuvenil – Slice Tennis & 
Wellnes Center – Alphaville (SP)
Sofia Wessler Andretto, vice de simples, na categoria 11F
Diego Constanzi de Brito, campeão de simples, na 
categoria 14M

TÊNIS

TÍTULO EM TORNEIOS NACIONAIS 
Campeonato Interclubes Brasileiro CBI – 1ª Etapa do 
Minas Tênis Clube
Rafael Chakian Toledo Santos, campeão de dupla, na 
categoria 14M

TÍTULO EM TORNEIOS PAULISTAS – FPT – INFANTOJUVENIL
Campeonato Aberto do Clube Esperia – SP 
Sophie Bastos Lopes Smetana, campeã de simples, na 
categoria 11F
Helena Martins Pereira Schmidt, vice de simples, na 
categoria 14F
Luiza Liporoni Paradeda, campeã de simples, na catego-
ria 18F

Copa Futuro Kids – Yacht Club Paulista – SP
Melissa Fernandes Kishimoto, vice de simples, na cate-
goria 10F
Guilherme Guerrero Humberg, campeão de simples, na 
categoria 9M

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

Diego BritoLuiza ParadedaRafael Chakian dos Santos, Francisco D’amorim, Gustavo Safadi Fernandes, 
técnico Anderson Santos e Pedro Sandoval Carvalho
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Adriano Piacentini, Felipe Tarneaud, Nicolas Andretto e o técnico Claudio Alves (à direita)
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EQUIPES VICE-CAMPEÃS NO CAMPEONATO PAULISTA 
INTERCLUBES

14 anos Masculino Equipe A
Augusto Rosenberger Piacentini, Felipe Friedrich Von 
Bernuth, Francisco Fontes D’Amorim, Gustavo Safadi 
Fernandes, Pedro Henrique F. Sandoval Carvalho e 
Rafael Chakian Toledo Santos

Dupla Masculina 8 a 10 anos todas as classes 
Antonio Martinez Quintas, Guilherme Bayma Carvalho 
Fonseca, Guilherme Guerrero Humberg, João Victor Ber-
tola Cursino de Moura, Rafael Rodrigues Correa, Rafael 
Simões Mascarenhas, Rodrigo Diez Gomes Correa e 
Pedro Damasio Melo

ADULTO 
EQUIPES CAMPEÃS NO CAMPEONATO PAULISTA 
INTERCLUBES

Dupla Masculina acima de 55 anos
Evanildo Mondeck, Henrique Avancine, Hugo Eduardo 
Passarelli Scot, Marcelo Luis Del Grande Pricoli, Marcos 
Liebentritt Almeida Braga, Mauro Piacenitni, Nelson 
Roesch Aerts e Silvio Emilio Oliveira Junior

Seniors Masculino 30 a 34 anos A
Daniel Kim Ting, Dariusz Robert Czarcinski, Flavio Henri-
que Rosa Tatit Junior, Martin Daniel Shores, Sergio Meira 
Castro e Vitor Grunpeter Correa

Seniors Masculino 30 a 34 anos Masculino C
Adriano Thiago, Andre Ricardo Adamo Idoeta, Antonio 
Augusto Lemos Ramos, João Paulo Chuquer Brandileo-
ne, Pedro Augusto Burlamaqui Siqueira e Rafael Ulhoa 
Cintra Opice

Seniors Masculino 45 a 49 anos B
Andre Meirelles Antunes, Gustavo Henrique Bretas Mar-
zagão, Juan José Cevasco Junior, Paulo Augusto Freitas 
Pinto, Paulo Schwarz e Rodrigo Berber Villar

Seniors Feminino 30 a 34 anos A
Fernanda Lopes Freixosa, Graziella Fraccaroli Baptista 
Costa, Yolanda Lemos Araujo, Martina Schultz Kanawaty, 
Nê Longarço e Renata Diez Gomes Correa. 

Seniors Feminino 50 a 54 anos B
Adriana Amaral Micheloni, Andrea Olivares Magalhães, 
Christiana Paris M. Cunha Leitão, Claudia Spina, Flavia 
Azevedo Soares e Maria Fernanda Izzo Arbex 

Rafael Chakian dos SantosRodrigo Diez Corrêa, João Vitor Moura, Rafael Corrêa, Guilherme Fonseca, Pedro Melo, Claudio Alves 
(técnico) e Antonio Quintas

Seniors Feminino 50 a 54 anos B
Adriana Amaral Micheloni, Andrea Olivares Magalhães, 
Christiana Paris M. Cunha Leitão, Claudia Spina, Flavia 
Azevedo Soares e Maria Fernanda Izzo Arbex

EQUIPES VICE-CAMPEÃS NO CAMPEONATO PAULISTA 
INTERCLUBES

Seniors Feminino acima de 45 anos A
Bianca Hargreaves Rainer, Fernanda Lopes Freixosa, 
Fernanda Santis Barone, Graziella Fraccaroli Baptista 
Costa, Nê Longarço e Renata Diez Correa

Evanildo Mondeck, Marcelo Mifano, João D'Amorim, Gabriel Jacintho, Enrico 
Medeiros, Luis Sandoval e técnico Sergio Ferreira

Graziella Fraccaroli Baptista Costa, Nê Longarço, Martina Schultz Kanawaty, 
Fernanda Lopes Freixosa, Yolanda Lemos Araujo e Sergio Ferreira
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AULA-TESTE
É possível fazer uma aula experimental nos dias e horários 
a seguir:

Adulto e Master
Terça a sexta, 6h50 às 8h20
Segunda a sexta, 12 às 13h30 
Segunda a sexta, 19 às 20h30
Sábado, 10 às 12h

Infantojuvenil (12 a 15 anos)
Segunda a quinta, 17h45 às 18h45

Infantil (6 anos a 11 anos)
Segunda a sexta, 9 às 10h
Segunda e quarta, 16h30 às 17h30
Terça e quinta, 16h15 às 17h15

JIU-JÍTSU

ENCERRAMENTO DE SEMESTRE
O primeiro semestre no Jiu-Jítsu foi encerrado com a tradicional 
graduação, que envolve todas as turmas e faixas etárias. Para a 
solenidade das turmas infantis e infantojuvenis, compareceram 
40 atletas e 30 espectadores. Para o adulto e master, estiveram 
presentes 36 associados e familiares. Houve dois associados 
graduados na faixa-preta, sendo que um deles é o diretor-ad-
junto de Artes Marciais do Clube, Ademar Couto. Essa é sua 
segunda faixa-preta – a primeira foi na modalidade Tae Kwon Do. 
O outro atleta a conquistar a faixa-preta foi Lucas Godoi, um 
ex-associado do Clube e atleta que iniciou na base aos 12 anos, 
treinando no ECP até a faixa marrom.

COMEMORAÇÃO
Em agosto, o Jiu-Jítsu do ECP completa 15 anos – nesse tempo, 
14 associados conquistaram a faixa-preta, houve 29 cerimônias 
de graduação, diversas conquistas de títulos paulistas, brasilei-
ros e mundiais, e houve crescimento do número de alunos. O es-
porte teve início no Clube em 2007, com apenas três faixas etá-
rias: juvenil, adulto e master. Hoje, há mais duas faixas etárias: 
dos 6 aos 11 anos e dos 12 anos aos 15 anos. Foram realizados, 
também, diversos workshops de defesa pessoal feminina, que 
vêm acontecendo desde 2018, e atividades de interação das 
modalidades esportivas de alto rendimento do Clube.

Ademar Couto, recém-graduado na faixa-preta (à direita) Os participantes cantaram o hino nacional
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APTO 450 M² – A ALGUNS PASSOS 
SHOPPING IGUATEMI

Condomínio fechado – 4dts (2 suítes) – 
3 vagas + vis
Terraço – Andar alto com 
vista cinematográfica!
Ref.: 74263
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: 98174-5675 (WhatsApp) CRECI 
75.133

180 M² – VISTA TOTAL CLUBE 
PINHEIROS

Andar alto – 3 dts (1 suíte) – 1 vaga
Terraço – Pto. para morar
Valor: R$ 6.000.000
Ref.: 74268
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: 98174-5675 (WhatsApp) CRECI 
75.133

ELIANE OPEN HOUSE

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

OPORTUNIDADE NO ITAIM BIBI

Apto. totalmente reformado, com 
eletros novos, 142 m² de a.u., 3 dorms 
(1 suíte), lavabo, 1 vaga, 3 min. a pé do 
Parque do Povo e 8 min. do ECP.  
Prédio com piscina. 
Valor: R$ 2.090.000
Esta oportunidade e outros 
apartamentos para compra ou locação.
No Jardim Europa em frente ao ECP.
Eliana: 98141-1460/CRECI 097984



MOVEE PRODUÇÃO LTDA. – CNPJ 
25.381.820/0001-00 – Prestação de serviços 
de produção de vídeo explicativo sobre a forma 
de pagamento com o app Zig Pay – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 10.000,00 
– 15/06/2022 até 20/06/2022.

TALLENTO ENERGIA – ENGENHARIA LTDA. – CNPJ 
24.562.529/0001-67 – Assessoria ao processo 
licitatório para renovação do contrato de compra 
de energia no mercado livre de energia elétrica – 
valor total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 8.325,00 – 01/04/2022 até 30/04/2022.

STALL-UP TENDAS E BARRACAS EIRELI – CNPJ 
03.262.423/0001-78 – Locação de três tendas-
-pirâmide para o evento denominado “Festa 
Junina 2022” – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 7.000,00 – 28/06/2022 até 
04/07/2022.

TH DECORAÇÃO E EVENTOS LTDA. – CNPJ 
41.647.341/0001-30 – Prestação de serviços de 
decoração de cenografia para o evento deno-
minado “Jantar Dançante - Dia dos Namorados” 
– valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 6.800,00 – 11/06/2022.

KM STAFF LTDA. – CNPJ 45.238.294/0001-22 
– Prestação de serviços de trinta e dois carrega-
dores para auxiliar na montagem e desmontagem 
do evento denominado “Rock Cover Festival” 
– valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 5.440,00 – 12/05/2022 até 16/05/2022.

WA SHOW PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.  – 
CNPJ 20.210.711/0001-06 – Apresentação da 
banda Feeling no evento denominado “Jantar 
Dançante – Dia dos Namorados” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 5.000,00 
– 11/06/2022.

ECOMUSIC – PROMOÇÕES EVENTOS LTDA. 
– CNPJ 13.816.931/0001-04 – Apresentação 
da dupla Eduardo e Rafael no evento deno-
minado “Festa Junina 2022” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 5.000,00 
– 02/07/2022.

KELLEY TAKACS TONIOLO – CNPJ 
35.148.508/0001-16 – Prestação de serviços 
de instalação e fornecimento de três aque-
cedores de água a gás natural – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 4.714,00 
– 24/05/2022 até 27/05/2022.

GUICHARTE EVENTOS LTDA. – CNPJ 
39.275.113/0001-35 – Prestação de serviços 
de recreação para crianças no evento deno-
minado “Festa Junina 2022” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 4.200,00 
– 02/07/2022 até 03/07/2022.

WILHER SANTOS MORAES 08761947652 – CNPJ 
44.596.524/0001-62 – Apresentação da banda 
Balaio de Baião no evento denominado “Festa 
Junina 2022” – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 4.000,00 – 03/07/2022.

DANILO ARAÚJO RAMALHO 21384022821 – CNPJ 
25.196.572/0001-19 – Apresentação do trio Dona 
Zéfa no evento denominado “Festa Junina 2022” 
– valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 4.000,00 – 01/07/2022. 

TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ 60.726.403/0001-44 
–Prestação de serviços de  instalação e forneci-
mento de armário em aço galvanizado e bancos 
com cabideiro para o vestiário do prédio do Tênis 
– valor total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 1.540,000.00 – 30/04/2022 até 31/07/2022.

TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ 60.726.403/0001-44 
– Prestação de serviços de instalação e forne-
cimento de equipamentos de cozinha (mesas, 
estantes, prateleiras etc.) para o vestiário do 
prédio do Tênis – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 490.000,00 – 02/05/2022 
até 31/07/2022.

M F ENGENHARIA CIVIL LTDA. – CNPJ 
18.409.431/0001-71 – Prestação de serviços 
de execução de quadra em concreto armado 
com fechamento em alambrados, incluindo 
parte elétrica e iluminação, para a área do 
Centro de Aprendizado Desportivo (CAD) – 
valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 399.000,00 – 25/05/2022 até 07/07/2022. 

S.S. GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. 
– CNPJ 20.288.591/0001-51 – Apresentação 
musical das artistas Simone e Simaria no evento 
denominado “Festa Junina 2022” – valor total do 
contrato: R$ 353.500,00, sendo duas parcelas 
no valor de R$ 106.000,00 e uma no valor de 
R$ 141.500,00 – 31/03/2022 até 02/07/2022.

FOUR EVEN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA. 
– CNPJ 42.043.892/0001-58 – Apresentação 
musical dos artistas César Menotti e Fabiano no 
evento denominado “Festa Junina 2022” – valor 
total do contrato: R$ 183.000,00, sendo uma 
parcela no valor de R$ 43.000,00, a segunda no 
valor de R$ 40.000,00 e a terceira no valor de 
R$ 100.000,00 – 01/07/2022.

JERIMUM PRODUÇÕES PROMOÇÕES S/C LTDA. 
– CNPJ 72.351.794/0001-49 – Apresentação 
artística do cantor Zé Ramalho no evento 
denominado “Festa Junina 2022” – valor total do 
contrato: R$ 160.000,00, sendo duas parcelas 
no valor de R$ 48.000,00 e uma no valor de 
R$ 64.000,00 – 03/07/2022.

CAPRIMAR LOCAÇÕES, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA. 
– CNPJ 09.223.031/0001-86 – Prestação de serviços 
de montagem, desmontagem e fornecimento de 
palco, house mix, barricadas e piso das barracas 
para o evento denominado “Festa Junina 2022” – 
valor total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 153.000,00 - 14/06/2022 até 05/07/2022.

CURIÓ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. – ME – 
CNPJ 08.226.119/0001-99 – Apresentação da banda 
Falamansa no evento denominado “Festa Junina 
2022” – valor total do contrato: R$ 81.900,00, 
sendo duas parcelas no valor de R$ 24.570,00 
e uma no valor de R$ 32.760,00 – 30/06/2022.

INCLUSIVE PRODUÇÕES LTDA. – CNPJ 
06.185.837/0001-39 – Locação e instalação 
de dez módulos duplos de banheiro vip, três 
módulos triplos de mictório, um banheiro PNE 
(pessoas com necessidades especiais) e uma 
torre de pia – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 48.000,00 – 27/06/2022 
até 04/07/2022.

CARLOS ROBERTO MIRA SANTOS 28007661824 
– CNPJ 13.583.246/0001-85 – Prestação de 
serviços de produção e apresentação do 
espetáculo denominado “Venenosa” – valor 
total do contrato: R$ 32.000,00, sendo quatro 
parcelas no valor de R$ 8.000,00 – 19/06/2022 
até 11/11/2022.

MARIA PRUDENTE DE TOLEDO SIQUEIRA 
25829142821 – CNPJ 24.095.389/0001-64 – 
Prestação de serviços de produção, montagem 
e desmontagem de cenário e apresentação do 
espetáculo denominado “A Bela e a Fera” – valor 
total do contrato: R$ 32.000,00, sendo duas 
parcelas no valor de R$ 10.000,00 e uma no valor 
de R$ 12.000,00 – 02/06/2022 até 11/09/2022.

NILVA MACHADO VIEIRA – CNPJ 
27.143.256/0001-04 – Locação de cinquenta 
mesas tipo piquenique para o evento deno-
minado “Festa Junina 2022” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 18.704,00 
– 29/06/2022 até 04/07/2022.

40 ZERO ENSINO DE ESPORTES LTDA. – CNPJ 
42.004.084/00001-81 – Prestação de serviços 
de coordenação da equipe da escolinha do Tênis 
– valor total do contrato: R$ 18.000,00, sendo 
três parcelas mensais no valor de R$ 6.000,00 – 
01/04/2022 até 30/06/2022.

RADAR SECURITY SOLUTIONS EIRELI – CNPJ 
22.569.436/0001-39 – Prestação de serviços 
de carregadores para auxiliar na montagem do 
evento denominado “Festa Junina 2022” – valor 
total do contrato: R$ 16.500,00, sendo duas 
parcelas no valor de R$ 8.250,00 – 25/06/2022 
até 06/07/2022.

LOC FESTA LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS PARA FESTA – EIRELI – EPP – CNPJ 
00.939.610/0001-55 – Locação de mobiliário 
(mesas e cadeiras plásticas, pufes, tapetes 
e sofás) para o evento denominado “Festa 
Junina 2022” – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 14.705,47 – 27/06/2022 até 
04/07/2022.

SUPER HIDRO DESENTUPIDORA LTDA. – CNPJ 
26.600.314/0001-19 – Prestação de serviços de 
desobstrução e limpeza de galerias de águas 
pluviais com hidrojateamento de alta pressão 
– valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 13.100,00 – 31/05/2022 até 01/06/2022.

ENDERSON JOSÉ RODRIGUES 25743044899 
– CNPJ 17.448.674/0001-56 – Prestação de 
serviços de DJ e locução no evento denominado 
“Festa Junina 2022” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 12.000,00 – 
30/06/2022 até 03/07/2022.

E.M.O. SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E 
EVENTOS LTDA. – CNPJ 08.472.178/0001-47 – 
Locação de equipamentos de som e luz para 
o evento denominado “Let’s Dance” – valor 
total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 11.664,71 – 28/05/2022.

PRISCILA MARIANA PINTO 27526156801 – CNPJ 
17.386.534/0001-09 – Locação de duzentos e cin-
quenta grades de contenção para isolamento da 
área de montagem do evento denominado “Festa 
Junina 2022” – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 10.558,00 – 14/06/2022 até 
08/07/2022.

CULTURA EM FOCO LTDA. – CNPJ 
09.448.922/0001-30 – Apresentação da 
banda Texas Hammer no evento denominado 
“Festa Junina 2022” – valor total do contrato: 
R$ 4.000,00, sendo duas parcelas no valor 
de R$ 2.000,00 – 02/07/2022.

KARIN CRISTINE ALBRECHT MENEZES 
11356450784 – CNPJ 42.655.679/0001-05 – 
Apresentação do esquenta junino denominado 
“Impulsionando Arte” – valor total do con-
trato: parcela única no valor de R$ 4.000,00 
– 04/06/2022.

JOSÉ RENATO TOLEDO DE MELLO – CNPJ 
07.185.104/0001-67 – Apresentação da banda 
Caiana no evento denominado “Festa Junina 
2022” – valor total do contrato: R$ 4.000,00, 
sendo duas parcelas no valor de R$ 2.000,00 
– 30/06/2022.

BRENO MAZZA E VICENTE PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA. – CNPJ 32.287.704/0001-83 –
Apresentação da dupla Breno Mazza e Vicente no 
evento denominado “Festa Junina 2022” – valor 
total do contrato: R$ 3.700,00, sendo duas par-
celas de R$ 1.850,00 - 03/07/2022.

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA 19483091810 
– CNPJ 33.134.374/0001-59 – Prestação de 
serviços de caixas volantes para atender ao 
evento denominado “Rock Cover Festival” – 
valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 3.700,00 – 14/05/2022 até 15/05/2022.

TH DECORAÇÃO E EVENTOS LTDA. – CNPJ 
41.647.341/0001-30 – Prestação de serviços de 
decoração de cenografia para o evento deno-
minado “Rock Cover Festival” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 3.245,00 
– 14/05/2022 até 15/05/2022.

LEANDRO DI CICCO SANCHEZ 35226512864 
– CNPJ 29.293.386/0001-59 – Locação de 
equipamentos de iluminação para apresentação 
do espetáculo denominado “Ballet IV – Gala 
de Dança” – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 3.080,00 – 10/06/2022 até 
11/06/2022.

LOC FESTA LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS PARA FESTA – EIRELI – EPP – CNPJ 
00.939.610/0001-55 – Locação de cinquenta 
bistrôs de madeira para o evento denominado 
“Festa Junina 2022” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 3.000,00 – 
28/06/2022 até 04/07/2022.

JOSÉ RENATO TOLEDO DE MELLO – CNPJ 
07.185.104/0001-67 – Apresentação da banda 
Munducá no evento denominado “Festa Junina 
2022” – valor total do contrato: R$ 3.000,00, 
sendo duas parcelas no valor de R$ 1.500,00 
– 30/06/2022.

KM STAFF LTDA. – CNPJ 45.238.294/0001-22 – 
Prestação de serviços de quatorze carregadores 
para auxiliar na montagem e desmontagem do 
evento denominado “Noite do Tango” – valor 
total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 2.380,00 – 20/05/2022 até 21/05/2022.

KM STAFF LTDA. – CNPJ 45.238.294/0001-22 – 
Prestação de serviços de quatorze carregadores 
para auxiliar na montagem e desmontagem 
do evento denominado “Let’s Dance” – valor 
total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 2.380,00 – 28/05/2022 até 29/05/2022.

TH DECORAÇÃO E EVENTOS LTDA. – CNPJ 
41.647.341/0001-30 – Prestação de serviços 
de decoração de cenografia para o evento 
denominado “Let’s Dance” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 2.200,00 – 
28/05/2022 até 29/05/2022.

WILLIANS ROBSON NONAKA PEREIRA – CNPJ 
19.723.102/0001-63 – Locação de caminhão 
munk com cesto para poda das palmeiras impe-
riais do Boliche – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 2.200,00 – 23/05/2022.

RAIZA ARGOLO DO SANTOS 40834825830 
– CNPJ 40.715.424/0001-57 – Locação de 
equipamento (totem) para fotos durante o evento 
de denominado “Festa dos Funcionários 2022” 
– valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 2.023,00 – 23/05/2022.

ALINE DOS SANTOS NASCIMENTO – CNPJ 
41.611.417/0001-78 – Apresentação da cantora 
Aline Nascimento no evento “Piano’s Bar” – 
valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 2.000,00 - 18/06/2022.

FELIPE CURTI THEODORO LIMA 42770730851 
– CNPJ 24.544.332/0001-03 – Apresentação 
da cantora Mila Curti no “Piano’s Bar” – valor 
total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 1.800,00 – 09/07/2022.

SX PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA. 
– CNPJ 42.218.127/0001-21 – Apresentação 
da banda Jack Rabbit no “Piano’s Bar” – valor 
total do contrato: parcela única no valor de 
R$ 1.800,00 – 28/05/2022.

ART’ ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS 
– EIRELI – CNPJ 08.623.577/0001-61 – Locação 
de placas galvanizadas para o evento deno-
minado “Festa Junina 2022” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 1.650,00 
- 27/06/2022 até 04/07/2022.

ART’ ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS – 
EIRELI – CNPJ 08.623.577/0001-61 – Locação de 
quatro unidades de praticáveis (tipo plata-
forma) para o evento denominado “Premiação 
do Futebol” – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 1.600,00 - 10/06/2022 
até 13/06/2022.

BUCCELLI PROMOÇÃO DE VENDAS 
E ENTRETENIMENTO LTDA. – CNPJ 
46.357.799/0001-79 – Apresentação da banda 
Trio Los Cuatro no “Piano’s Bar” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 1.500,00 
– 11/06/2022.

MARCELO ANDREA PALLADINO – CNPJ 
14.894.626/0001-01 – Apresentação de 
bailarinos no evento denominado “Jantar 
Dançante – Dia dos Namorados” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 1.400,00 – 
11/06/2022 até 12/06/2022.

THIAGO RODRIGUES VECCHIOTTI 23009587830 
– CNPJ 16.689.921/0001-43 – Locação de apa-
relho vídeo-karaokê para o evento denominado 
“Festa dos Funcionários 2022” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 1.100,00 
– 23/05/2022.

VINICIUS SAVIOLI ME – CNPJ 20.369.858/0001-35 – 
Ministração de atividade física para os associados 
com deficiência, duas vezes por semana, com 
duração de 1h30 cada aula, nos horários e datas 
estabelecidos – valor total do contrato: R$ 350,00 
por aula ministrada – 01/04/2022 até 31/12/2022.

 CLÁUDIA MARIA SOARES BOTELHO DA CUNHA – 
CNPJ 36.318.782/0001-59 – Ministração de aulas 
de jogos teatrais denominados “Folias e Libras” – 
valor total do contrato: R$ 220,00 por hora/aula 
ministrada – 01/04/2022 até 31/12/2022.

IVAN DA COSTA PAIXÃO – ME – CNPJ 
28.698.270/0001-37 – Aditivo nº 2 – Prestação 
de serviços de desenvolvimento do projeto 
denominado “Caminhada” – valor total do con-
trato: R$ 198,48 por hora/aula – 15/02/2022 até 
31/12/2022.

GABRIEL VELLA DE FREITAS – CPF 
219.799.248-13 – Ministração de aulas de Jiu-Jítsu 
adulto, infantil, infantojuvenil e personalizadas 
– valor total do contrato: R$ 95,60 por aula – 
02/01/2022 até 30/04/2023.

EMANUELA APARECIDA SANTANA COITO 
29463124888 – CNPJ 27.103.408/0001-45 – 
Prestação de serviços de caminhada, corrida 
e exercícios localizados através do programa 
denominado “Ativas ECP”, bem como acompanha-
mento e organização de eventos e competições 
da modalidade Squash – valor total do contrato: 
R$ 81,00 por aluno – 10/01/2022 até 31/12/2022.

ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO 
PAULO – AAGSP – CNPJ 02.867.728/0001-40 
– Aditivo nº 3 – Prestação de serviços de 
arbitragem de jogos dos campeonatos internos 
e amistosos de Futebol – valor do contrato: 
Futebol Menor: Sub-8 e Sub-9 com um árbitro; 
categorias Sub-10 e Sub-12 – R$ 60,00 por jogo; 
categorias Sub-14 e Sub-16 com um árbitro e 
dois assistentes – R$ 130,00 por jogo; com um 
árbitro + dois assistentes – R$ 185,00 por jogo – 
01/03/2022 até 31/12/2022.

RZR – EDUCAÇÃO PARA RESULTADOS LTDA. 
– CNPJ 08.342.948/0001-37 – Aditivo nº 1 – 
Prestação de serviços psicoterápicos prestados 
aos colaboradores – valor total do contrato: 
R$ 53,50 por atendimento – 31/03/2022 até 
31/03/2023.

SMLOG – SOLUÇÕES EM MARKETING E 
LOGÍSTICA LTDA. – CNPJ 10.473.648/0001-39 
– Aditivo nº 1 – Prestação de serviços de distri-
buição de cartas de cobranças porta a porta 
– valor total do contrato: R$ 1,07 por correspon-
dência entregue – 01/04/2022 até 31/03/2023.

CENTRAL DE VENDAS EM INFORMÁTICA LTDA. 
– CNPJ 60.493.350/0001-69 – Aditivo nº 2 – 
Prestação de serviços de gestão e guarda de 
caixas/documentos em ambiente externo ao 
Clube – valor total do contrato: entre R$ 1,05 
e R$ 157,50, conforme tabela de preços – 
29/04/2022 até 23/04/2023.
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POSIÇÃO FINANCEIRA - 30 JUNHO/2022

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2021 JUNHO/2022 JUNHO/2021 JUN./22 - JUN./21

1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE 98.740.111 122.359.487 94.641.829 27.717.658

2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA 77.508.446 83.517.185 65.546.531 17.970.654

2.1 - Fundo de Emergência 3.594.766 3.761.662 3.499.038 262.624

2.2 - Fundo Especial - Investimento 50.666.901 52.680.195 40.078.668 12.601.527

2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) 23.117.264 20.678.193 17.919.960 2.758.233

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados) 129.515 3.187.585 628.205 2.559.380

2.5 - 13º Salário a Desembolsar 2.632.002  577.548

2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021 788.658 (788.658)

3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2) 21.231.665 3.209.550 29.095.298 9.747.004

4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL 21.231.665 38.842.302 29.095.298 9.747.004

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa 12.170.443 12.170.443 11.670.443 500.000

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes 9.061.222 26.671.859 17.424.855 9.247.004

5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE 12.006.650 23.367.338 23.729.732  (362.394)

5.1 - Exercício Seguinte 12.006.650 22.823  (22.823)

5.2 - Exercício Corrente - Meses seguintes 23.367.338 23.706.909  (339.571)

6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5) 9.225.015 15.474.964 5.365.566 10.109.398

7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES 4.891.813 11.286.732 3.811.505 7.475.227

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

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

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO

CRITÉRIO: CONTÁBIL DEZEMBRO/2021 JUNHO/2022 JUNHO/2021 JUN./22 - JUN./21

8. Ativo Circulante 117.670.646 147.636.716 108.984.099 38.652.617

9. Passivo Circulante 65.978.021 81.899.290 70.680.197  (11.219.093)

10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9 1,78 1,80 1,54 0,26

11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9 51.692.625 65.737.426 38.303.902 27.433.524

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

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS 
EXERCÍCIO 2022

SALDO INICIAL CONTÁBIL ENTRADAS SAÍDAS SALDO CONTÁBIL ATUAL 

FUNDO DE EMERGÊNCIA

 Meses anteriores  134.463  -   

 Mês  32.432  -   

 Acumulado  3.594.766  166.896  -    3.761.662 

FUNDO DE INVESTIMENTOS

 Disponibilidade  50.666.901  52.680.195 

 Adiant.fornec.  327.891  1.150.328 

 Tx transf/edital  10.992.975  11.699.758 

 Mês  4.534.438  (3.234.136)

 Acumulado  61.987.766  19.298.904  (15.756.390)  65.530.281 

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE
 Mês  253.205  (595.876)

 Acumulado  23.117.264  1.035.801  (3.474.871)  20.678.193 

FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO 

 Meses anteriores -  -   

 Mês -  -   

 Acumulado  12.170.443  -    -    12.170.443 

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

RECEITAS DESPESAS RESULTADO

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

DIRETORIAS  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

ADMINISTRATIVA  2.295.874  1.720.506  (575.368)  (8.935.840)  (7.386.104)  1.549.736  (6.639.965)  (5.665.598)  974.367 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  -    -    -    (4.154.131)  (3.322.105)  832.026  (4.154.131)  (3.322.105)  832.026 

COMUNICAÇÃO  20.000  49.907  29.907  (1.319.385)  (888.320)  431.065  (1.299.385)  (838.413)  460.972 

CONSELHOS  -    1.807  1.807  (1.341.508)  (934.708)  406.800  (1.341.508)  (932.901)  408.607 

CULTURAL  3.834.652  3.755.204  (79.449)  (4.592.663)  (4.389.550)  203.113  (758.011)  (634.346)  123.665 

ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS  1.200.747  1.255.211  54.464  (8.919.563)  (8.335.127)  584.436  (7.718.816)  (7.079.916)  638.901 

ESPORTES COLETIVOS  389.922  727.850  337.927  (9.388.459)  (8.334.731)  1.053.728  (8.998.536)  (7.606.881)  1.391.655 

FINANCEIRA  706.000  2.262.088  1.556.088  (4.647.466)  (4.744.477)  (97.011)  (3.941.466)  (2.482.390)  1.459.077 

JURÍDICA  -    297.286  297.286  (1.863.389)  (1.876.270)  (12.882)  (1.863.389)  (1.578.985)  284.404 

MARKETING  91.818  300.027  208.209  (581.724)  (367.732)  213.992  (489.906)  (67.705)  422.201 

OPERAÇÕES  3.426.774  3.798.151  371.377  (19.522.833)  (19.260.519)  262.314  (16.096.058)  (15.462.368)  633.690 

PATRIMÔNIO  -    -    -    (11.515.841)  (12.434.496)  (918.656)  (11.515.841)  (12.434.496)  (918.656)

PRESIDÊNCIA  79.618.276  80.296.328  678.052  (4.830.702)  (3.603.643)  1.227.059  74.787.574  76.692.685  1.905.111 

RELAÇÕES ESPORTIVAS  8.942.659  10.238.062  1.295.403  (9.624.938)  (8.789.301)  835.637  (682.279)  1.448.762  2.131.040 

RELAÇÕES SOCIAIS  246.459  232.304  (14.155)  (1.111.904)  (980.617)  131.287  (865.445)  (748.313)  117.132 

SOCIAL  3.995.244  2.378.722  (1.616.522)  (5.884.831)  (3.776.079)  2.108.752  (1.889.587)  (1.397.357)  492.230 

SUPRIMENTOS  -    -    -    (2.164.736)  (1.843.994)  320.742  (2.164.736)  (1.843.994)  320.742 

RESTAURANTES  22.831.462  18.737.769  (4.093.694)  (24.806.091)  (23.496.714)  1.309.377  (1.974.629)  (4.758.945)  (2.784.317)

TOTAIS  127.599.889  126.051.221  (1.548.669)  (125.206.003)  (114.764.488)  10.441.514  2.393.886  11.286.732  8.892.846 

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2022

INFORME DO MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

 ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

CUSTEIO

Receitas  19.827.644  19.023.977  (803.667)  104.768.427  107.313.452  2.545.025 

Despesas  (18.853.848)  (17.667.515)  1.186.333  (100.399.911)  (91.267.774)  9.132.137 

Resultado  973.796  1.356.462  382.666  4.368.515  16.045.678  11.677.162 

RESTAURANTES

Receitas  5.215.457  3.369.862  (1.845.595)  22.831.462  18.737.769  (4.093.694)

Despesas  (4.911.249)  (3.920.891)  990.359  (24.806.091)  (23.496.714)  1.309.377 

Resultado  304.208  (551.028)  (855.237)  (1.974.629)  (4.758.945)  (2.784.317)

RESULTADO OPERACIONAL 
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Receitas  25.043.102  22.393.839  (2.649.263)  127.599.889  126.051.221  (1.548.669)

Despesas  (23.765.098)  (21.588.406)  2.176.692  (125.206.003)  (114.764.488)  10.441.514 

Resultado  1.278.004  805.433  (472.571)  2.393.886  11.286.732  8.892.846 
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DIRETOR DE ÁREA FINANCEIRA Gervasio Angelo Teixeira   

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

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

MAIS INFORMAÇÃO NA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 

TEL.: 3598-9500

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

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

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

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

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO JUN/22 JUN/21

CIRCULANTE 147.636.716 108.984.099

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA 122.359.487 94.641.829

* Caixa e Bancos 241.772 83.754

* Aplicações Financeiras - Outras 32.827.222 21.389.966

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência 3.761.662 3.499.038

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos 52.680.195 40.078.668

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro 12.170.443 11.670.443

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC 20.678.193 17.919.960

Realizável a Curto Prazo 25.277.229 14.342.270

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber 2.734.500 4.217.221

* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa  (1.439.162)  (2.227.107)

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST) 11.699.758 7.351.730

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST) 1.150.328 172.420

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários 1.625.325 1.006.342

* Outras Contas a Receber 6.625.303 1.779.763

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes 2.190.552 1.404.953

* Despesas Antecipadas 690.625 636.948

NÃO CIRCULANTE 558.435.590 544.414.224

Realizável a Longo Prazo 6.459.930 2.707.304

* Depósitos Recursais / Judiciais 6.459.930 2.707.304

imoBiliZado 551.975.660 541.706.920

* Imobilizado 551.975.660 541.706.920

TOTAL DO ATIVO 706.072.306 653.398.323

PASSIVO

CIRCULANTE 81.899.290 70.680.197

* Fornecedores 7.516.895 4.922.642

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões 15.646.592 13.623.897

* Provisões para Contingências Passivas 7.390.811 7.061.434

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais 4.111.876 2.794.327

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente 23.367.338 23.706.909

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte 22.823

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado 3.187.585 628.205

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) 20.678.193 17.919.960

NÃO CIRCULANTE 2.626.873 5.988.412

* Provisões para Contingências Passivas 2.626.873 5.988.412

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 621.546.143 576.729.714

* Superávit no Exercício 25.101.283 8.581.549

* Patrimônio Social 596.444.860 568.148.165

TOTAL DO PASSIVO 706.072.306 653.398.323

DIRETOR DE ÁREA FINANCEIRA Gervasio Angelo Teixeira   

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

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

MAIS INFORMAÇÃO NA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 

TEL.: 3598-9500

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

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

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

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

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

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

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

AQUI É
TIME

Shopping 
centers

IndústriasInstituições 
de ensino

HospitaisAeroportos Instituições 
fi nanceiras 

Condomínios

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

O vôlei tem 6 fundamentos: saque, passe, 
levantamento, ataque, bloqueio e defesa. É um ciclo, 
do começo ao fi m, 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.

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.




