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Aproveite o Clube

Já está na hora de usarmos a nossa força inte-
rior, a nossa resiliência, para nos recuperar e voltar 
a tocar as nossas vidas. Principalmente nas nossas 
relações interpessoais que possam ter sido afetadas. 

Acredito que, neste sentido, o Pinheiros pode 
e deve se tornar um grande aliado.

O espaço verde que possuímos, as atividades 
mais variadas que temos à nossa disposição, um 
ambiente único para relaxarmos e desfrutarmos. 
Tudo isso vai nos ajudar a ajustar o nosso foco,  
diminuindo todas as nossas preocupações.

Não podemos prever o imponderável, mas po-
demos e devemos realinhar as nossas ações para 
todos juntos superarmos o que ainda consideramos 
um obstáculo nas nossas vidas. Este momento que 
estamos vivendo pode se tornar um aprisionamento 
ou uma oportunidade de desenvolvimento.

O que o Pinheiros tem a oferecer para nos ajudar 
está diante de nós, ao alcance das nossas mãos.

Só nos resta aproveitar.

Como presidente do Clube, acompanho de perto o 
dia a dia do Pinheiros não só na sua parte adminis-
trativa, mas também no que diz respeito às relações 
dos pinheirenses com o Clube, demais associados 
e colaboradores.

Para ampliar esse contato, mantenho sempre 
as portas abertas aos associados e converso com 
todos os que me procuram. Isso inclui as minhas ca-
minhadas e o que nelas observo. O que tenho perce-
bido no comportamento da maioria dos associados é 
que me levou a abordar este tema. Como presidente 
não posso me furtar nem fechar os olhos diante do 
comportamento de muitos dos nossos associados.

A Covid pegou a todos nós de surpresa, e o efeito 
do lockdown imposto, pelo qual todos passamos, 
ainda se faz sentir entre nós. Os jovens, sendo re-
flexo do comportamento dos pais e do ambiente 
social, têm sentido de forma bastante intensa o 
resultado desse isolamento. Estamos carregando, 
ainda, os efeitos que a pandemia causou a toda a so-
ciedade e não estamos nos adaptando facilmente.

SET.2022



PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Guilherme Domingues de Castro Reis

O mês de setembro é sempre muito especial para 
o Corpo Associativo do Esporte Clube Pinheiros, 
por ser seu mês de aniversário, sempre recheado 
de eventos comemorativos. E temos muito a come-
morar. São 123 anos dedicados à prática esportiva, 
às atividades de caráter social, cívico, educacional,  
recreativo, cultural, de saúde, de lazer, de bem-es-
tar e cuidados pessoais; finalidades extraídas de 
nosso Estatuto Social e que diariamente vivencia-
mos em nossas instalações.

E o Conselho Deliberativo, nesta época festiva, 
não poderia deixar de trazer palavras de agrade-
cimento ao nosso querido Clube, seus dirigentes, 
colaboradores e atletas, que, com o corpo asso-
ciativo, fazem parte da história do Esporte Clube 
Pinheiros, história essa que se inicia aos 7 de se-
tembro 1899 “sob a denominação de Sport Clube 
Germânia” (art.1º, Estatuto Social).

E, para homenagear os 123 anos de vida de nosso 
querido Clube, nada melhor do que reproduzirmos 
a letra do hino que nos enche de orgulho e alegria 
sempre que entoado:

Pinheiros, em todo lugar
Refletes da terra o valor
De filhos valentes, que hão de lutar,
Com brio, fé e ardor!

Das glórias do nosso passado
Sentimos orgulho e prazer
Nos dias presentes, nos que hão de vir,
Havemos de sempre vencer

Pinheiros! Pinheiros!
Campeão, sempre hás de ser
Tuas cores gloriosas
Queremos todos defender!

Pinheiros! Pinheiros!
Tuas vitórias mil
Serão guardadas com carinho
Para glória do Brasil
(Letra e música de Francisco R. Pignatari)

Um abraço,

Estimado(a)  
associado(a),

SET.2022
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ECP Gastronomia: o prato do 
mês do restaurante do CCR será 
em comemoração aos 123 anos 
do Clube; confira o cardápio.

As pinheirenses vão ter duas 
atividades especiais: uma oficina 
de arranjos florais e uma palestra 
sobre comunicação assertiva.

As atletas pinheirenses do Vôlei 
comemoraram o bicampeonato 
na Copa São Paulo. Saiba 
detalhes da conquista.

Os pequenos pinheirenses vão 
aprender mais sobre o meio 
ambiente com uma atividade em 
comemoração ao Dia da Árvore.

A recém-inaugurada Sala de 
Yoga ficou ainda mais adequada 
para os pinheirenses praticantes 
da modalidade zen.

Conheça dicas de lanches 
saudáveis para montar a lancheira 
dos filhos e filhas e garantir 
uma refeição equilibrada.

Os veteranos vão visitar 
o Museu da Imigração Japonesa 
para conhecer a história 
dos imigrantes orientais.

33

16

Os palhaços Patati e Patatá 
estarão no Clube em outubro, 
em um show imperdível 
para a criançada.

O ECP Indica deste mês mostra 
alguns espaços pinheirenses que são 
como cartões-postais e merecem ser 
festejados no aniversário do Clube.

28

1020

O paisagismo do ECP fica ainda 
mais belo na primavera – conheça 
as espécies que embelezam os 
jardins nessa época do ano.

Os Festejos contam com diversos 
eventos, do tradicional desfile ao 
jantar e show de encerramento; 
confira a programação.

Para celebrar os 123 anos do 
Clube, veja fotos de outros 
aniversários que marcaram 
a história pinheirense.



FESTEJOS DE 
ANIVERSÁRIO

A comemoração está repleta de 
eventos especiais. Do tradicional 
Desfile de Aniversário até o show 
e jantar com Elvis Presley Experien-
ce & Samy’s Band Orquestra, con-
fira a programação para celebrar 
mais um aniversário do ECP.

Venha celebrar os 123 anos 
do Clube com diversos 
eventos comemorativos

IlusTRAçÕEs: sTEllA BONICI/
POlAR.lTdA
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DIREÇÃO   LUIZ SORRENTINO

DESFILE DE 
ANIVERSÁRIO

A BELA E A FERA

03.09 • Sáb • 10h

03.09 •  04.09 • 10.09 • 11.09
Sáb & Dom • 2x ao dia • 11h & 20h

LOCAL   PISTA DE ATLETISMO

LOCAL   AUDITÓRIO DO CCR

O tradicional evento que abre oficialmente os 
Festejos de Aniversário reúne associados, atletas 
e funcionários para celebrar o orgulho de ser 
pinheirense. No desfile de comemoração aos 123 
anos, são esperados mais de mil pinheirenses 
desfilando pelos pelotões de suas seções e mar-
cando mais um momento histórico no ECP. Essa 
edição contará com a participação da Fanfarra 
Municipal de Atibaia. Inscrição na Central de 
Atendimento ou pelo Portal de Serviços.

Será a beleza a melhor virtude que alguém 
pode ter? Quem poderá enxergar através 
de uma horrível fera o coração bom de um 
homem? Os associados vão conhecer a versão 
original da história de amor que nasceu entre uma 
linda jovem e uma criatura horrenda: a Bela e a 
Fera, nesse espetáculo em comemoração aos 123 
anos do Clube. Entrada gratuita, sujeita a lotação.

Teatro

CANDLELIGHT
08.09 • Qui • 20h

LOCAL   AUDITÓRIO DO CCR

APOIO   

Para celebrar os 123 anos do Clube, o grupo 
CandleLight apresentará um concerto à luz 
de velas com um sexteto de cordas no palco, 
tocando um mix de músicas clássicas.

Espetáculo

CARROS 
ANTIGOS DO ECP

10.09 & 11.09 • Sáb & Dom • 10h → 17h

LOCAL   ALAMEDA PRINCIPAL

A quarta edição do encontro, que reúne os apai-
xonados por automóveis e história, contará com 
diversos expositores, que exibirão carros clás-
sicos das décadas de 50, 60 e 70.

IV Exposição

COM   ANDRÉ SANTI

STAND-UP 
COMEDY

15.09 • Qui • 20h

LOCAL   AUDITÓRIO DO CCR

Sucesso de público e crítica por onde esteve 
em cartaz, André Santi tem um humor cativante 
que quebra o tradicionalismo do formato e torna 
suas apresentações ainda mais atraentes. Com 
mais de dez anos de experiência artística, é um 
dos poucos humoristas que misturam diversas 
linguagens dentro de um único show. André 
Santi é músico, ator e comediante. As experiên-
cias nessas áreas contribuíram para sua rápida 
ascensão no mundo do stand-up comedy, em que 
atua desde 2009. Associado: R$ 10 ◊ Convidado 
de associado: R$ 15 ◊ Venda na Central de Atendimento e 
pelo Portal de Serviços a partir de 1º de setembro.

FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO
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CORRIDINHA KIDS

17.09 • Sáb • 10h

LOCAL   PISTA DE ATLETISMO

Uma das atividades mais esperadas pelos 
pequenos pinheirenses, a Corridinha Kids terá 
baterias com diferentes distâncias, organizadas 
por faixa etária e com obstáculos. Criado em 
2015, o evento incentiva as crianças a desenvol-
verem o gosto pelas atividades f ísicas e terem 
um dia de atleta. 300 vagas para crianças de 3 a 12 
anos. ◊ Inscrição pelo Portal de Serviços.

CORRIDA E.C. 
PINHEIROS 

123 ANOS

6h40 → PCD • 6h45 → 5, 10 & 15 km
18.09 • Dom

LOCAL   PISTA DE ATLETISMO

A Corrida E.C. Pinheiros já faz parte do calen-
dário esportivo de São Paulo e é uma das provas 
mais esperadas pelos corredores. O evento 
une a comemoração do aniversário do Clube 
com a cidade e tem como percurso a Marginal 
Pinheiros e os bairros Vila Olímpia, Itaim e Jardim 
Paulistano. Os trajetos, de 5 km (corrida e cami-
nhada) e 10 km (corrida), são certificados pela 
Confederação Brasileira de Atletismo. Há 2.500 
vagas e os inscritos receberão um kit com cami-
seta, número, meia e mochila estilo bag. Inscrição 
na Central de Atendimento ou pelo Portal de Serviços.

ORQUESTRA 
BACHIANA 

FILARMÔNICA 
SESI SP

ALICE NO PAÍS 
 DAS MARAVILHAS

SHOW 
DE ANIVERSÁRIO 

E JANTAR

SHOW 
ILUSIONISTA

17.09 • Sáb • 20h

18.09 • Dom • 16h

24.09 • Sáb • 21h

22.09 • Qui • 20h

LOCAL   SALÃO DE FESTAS

LOCAL   AUDITÓRIO DO CCR LOCAL   SALÃO DE FESTAS

LOCAL   AUDITÓRIO DO CCR

A programação dos Festejos também conta com a 
apresentação da Orquestra Bachiana Filarmônica 
sEsi-sP. O maestro João Carlos Martins é consi-
derado um dos maiores intérpretes de Johann 
Sebastian Bach. A qualidade dos músicos da 
Bachiana Filarmônica, selecionados entre as 
melhores orquestras brasileiras, tem sido elo-
giada pelo mundo afora. São profissionais 
que fazem questão de aprimorar seu talento 
com trabalho e estudo. Assim, a orquestra, 
fundada em 2004, não tardou a ganhar o mere-
cido reconhecimento.

O espetáculo infantil une música e atrações 
circenses para encantar toda a família, nessa 
releitura do livro infantil escrito por Lewis Carroll 
e publicado em 1865. A peça vai animar o público 
com figurinos, personagens divertidos e muita 
interatividade. 

Os associados vão se divertir ao som de 
duas bandas no Jantar de Aniversário: a Elvis 
Presley Experience e a Samy’s Band Orquestra. 
Edson Galhardi faz cover do “rei do rock”, em 
um espetáculo que relembra o repertório do 
maior ídolo da música internacional de todos 
os tempos. Já a Samy’s Band é considerada a 
melhor orquestra pop da América Latina, apre-
sentando um verdadeiro show instrumental, 
visual e sonoro. Além das atrações artísticas, 
decoração e cardápios especiais completam 
a noite de comemoração dos 123 anos do 
ECP. Associado: R$ 320 ◊ Convidado de associado: 
R$ 400 ◊ Mesas redondas de 8 lugares ◊ Traje 
social ◊ Venda na Central de Atendimento e pelo Portal 
de Serviços ◊ Pagamento no cartão de crédito, parcelado 
em até três vezes, sem juros.

Os pinheirenses vão curtir o show de Mario 
Kamia, mágico que faz parte da terceira geração 
de uma família de ilusionistas, sendo reco-
nhecido como um dos maiores artistas do 
Brasil. Associado: R$ 10 ◊ Convidado de associado: 
R$ 15 ◊ Venda na Central de Atendimento e pelo Portal 
de Serviços a partir de 2 de setembro.

COM   MAESTRO JOÃO CARLOS MARTINS

Show infantil

ATRAÇÃO   ELVIS PRESLEY EXPERIENCE & 
SAMY’S BAND ORQUESTRA

COM   MARIO KAMIA

PAtrOCínIO
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Cartões-postais 
pinheirenses

O Clube está completando 123 anos e, para 
comemorar a data, indicamos sete lugares 
do ECP que são como cartões-postais, 
relembrando a história e a importância dos 
espaços para a trajetória pinheirense. Das 
caminhadas na histórica Pista de Atletismo 
até a visita ao paisagismo do Lago, veja 
como os cenários do Clube fazem parte do 
dia a dia dos associados e merecem ser 
festejados em mais um aniversário.

Para celebrar o aniversário do 
Clube, listamos sete espaços que 
se destacam por sua importância 
histórica e beleza arquitetônica

FOTOs: dIvulgAçãO

ECP INDICA

Pista de 
Atletismo

Caminhar ou correr em meio a uma bela paisagem é um 
dos privilégios dos associados. A Pista de Atletismo foi 
inaugurada em 1926 e projetada pelos engenheiros Hans 
Muller e Fritz Faust, com a supervisão do então presidente 
Guilherme Machado Kawall. O espaço passou por melhorias 
ao longo dos anos, como a reforma de 1970 e a substituição 
do piso, em 2015. Com quase cem anos de história, a Pista 
se tornou palco de conquistas esportivas e um local para 
expressar o orgulho de ser associado do ECP.

Alameda 
Principal

A Alameda Principal, também conhecida como das Palmeiras, 
é uma das paisagens mais belas do Clube. Em 2020, a via 
ganhou novo projeto luminotécnico, com 159 luminárias de Led, 
para valorizar ainda mais o verde pinheirense, e se tornou um 
dos pontos preferidos dos associados para tirar fotografias.

Iluminação
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Parque
Aquático

Sede 
Social

Antes de a primeira piscina do Clube ser inaugurada, em 
1933, os pinheirenses nadavam nos cochos, estruturas ins-
taladas no rio Pinheiros, que emprestava suas águas para a 
diversão e o treino dos associados. Com o passar dos anos, 
o rio foi retificado (de 1940 a 1957) e os cochos foram reti-
rados. Hoje, o Parque Aquático conta com seis piscinas para 
os associados se divertirem e praticarem esportes.

Projetada pelo arquiteto Ícaro de Castro Mello, que assina 
diversos espaços esportivos, como o Ginásio do Ibirapuera 
e o Estádio Mané Garrincha, a Sede Social é um dos sím-
bolos do Clube. O local foi inaugurado no dia do aniversário 
do ECP, em 7 de setembro de 1962, quando o Clube estava 
completando 63 anos. Hoje a Sede conta com o restaurante 
O Ponto, Biblioteca, Café Dulca, Hall Multifuncional e outros 
espaços de convivência para os pinheirenses.

Lago Uma lagoa que, em 1950, ocupava o local onde hoje é o 
Lago foi a inspiração para a criação desse espaço repleto 
de paisagismo. A areia e o pedregulho utilizados na cons-
trução da Sede Social foram retirados do Lago e as águas 
abasteciam as piscinas. Uma grande reforma foi feita em 
2001. Depois, em 2016, os jardins e caminhos do entorno do 
Lago foram revitalizados e o espaço ganhou um novo pro-
jeto paisagístico.

Lazer

La
ze

r

Convivência

Complexo 
Tenístico

As primeiras quadras de Tênis do Clube foram construídas 
em 1924, com a ajuda dos associados que praticavam 
a modalidade. Com o passar dos anos, o complexo foi cres-
cendo e hoje conta com 24 quadras, sendo 22 de saibro  
(2 cobertas e 20 descobertas) e duas de piso rápido. 
Em 2014, foi inaugurado um ginásio para prática do esporte 
epara receber campeonatos. Com uma infraestrutura de 
qualidade, foi possível conquistar diversos troféus, e vários 
atletas pinheirenses se destacaram em quadras Brasil 
e mundo afora.

Esportes



2120 ESPECIAL

E m setembro o ECP completa 123 anos, e os pinheirenses 
têm motivo de sobra para comemorar. Além das diversas 
atividades que o Clube promove este mês, a revista con-
vida a todos para uma viagem aos anos 1920, 1930, 1940, 

1960, 1970, 1990 e 2000, por meio de imagens cedidas pelo Centro 
Pró-Memória. Assim, os associados poderão conhecer um pouco dos 
históricos festejos realizados ao longo desse tempo.

01 – Comemorações 
do 25º aniversário do 
Germania à beira do rio 
Pinheiros, 07/09/1924

02 – Festejos do 25º 
aniversário do Clube em 
7 de setembro de 1924

03 – Casa de Barcos 
durante a festa do 26º 
aniversário, 1925

01

1924

1925
02

03
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04 – Comemoração de 
aniversário do Clube, 
07/09/1930

05 – Festejos de 
aniversário em 1930  
e inauguração da nova 
bandeira do Germania

06 – Desfile do 37º 
aniversário do Clube, 
1936

04

05

06

1930

1936
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07 – Primeira turma  
da escolinha a caminho 
da pista para o desfile 
de aniversário em 1945, 
com tia Lucy à direita

08 – Desfile do Jardim 
de Infância no 68º 
aniversário do Clube, 
09/09/1967

09 – Espectadores 
presentes no desfile 
comemorativo do 68º 
aniversário do Clube, 
09/09/1967

10 – Aniversário de 71 
anos do ECP, 1970

08

07 09

10

1945

1967

1970
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11

12

13

11 – Comemorações  
do aniversário de 93 
anos do ECP, 1992

12 – Desfile de 
aniversário de 106 anos 
do ECP, 2005

13 – Desfile em 
comemoração ao 
centenário do Esporte 
Clube Pinheiros, 
setembro de 1999

2005

1992

1999

FOTOs: CENTRO PRÓ-MEMÓRIA
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FOTOs: gusTAvO PORTO

O Clube 

Conheça nove espécies de flores que 
desabrocham nos jardins pinheirenses 
durante a primavera, tornando a 
paisagem ainda mais bela

uem caminha pelo ECP de setembro 
a dezembro, período da primavera, 
percebe como os jardins estão mais 
exuberantes, coloridos e perfu-
mados. Na estação mais florida do ano, 
desabrocham, nos quatro cantos do 
Clube, diversas espécies de flores que 
deixam a paisagem ainda mais alegre 
e bonita.

Com a chegada da primavera, as 
plantas saem do estado de dormência 
e seu metabolismo se acelera, sendo 
necessário receberem mais água e 
nutrientes. A equipe de jardinagem do 

Clube está preparada para fornecer 
todos os cuidados aos jardins nessa 
época do ano, com adubação com 
substratos orgânicos, podas perió-
dicas e controle da irrigação.

A Revista conversou com os respon-
sáveis pela manutenção dos jardins 
sobre as principais espécies que flo-
rescem na paisagem pinheirense na 
primavera e onde os associados podem 
encontrar as mais belas flores. Conheça 
nove plantas primaveris e faça um pas-
seio pelo Clube para contemplá-las e 
aproveitar a natureza mais de perto.

Na alameda próxima às Quadras de Areia 
é que crescem as begônias. A espécie se 
desenvolve bem em áreas com sombra, 
não suportando luz direta nem chuva. 
Com folhagens e flores de diferentes 
cores, é excelente para decorar grandes 
jardins. Uma das plantas mais culti-
vadas do mundo, a begônia ainda é fácil 
de cuidar.

Os pinheirenses podem apreciar essa 
planta de floração intensa e cores 
vibrantes nos arredores da Pista de 
Atletismo. As azaleias tornam a cami-
nhada e a corrida ainda mais agradáveis 
e são fáceis de cultivar: precisam de 
quatro horas diárias de sol e o solo deve 
ter terra, areia e composto orgânico.

As flores altas com folhas em forma de 
lâmina enfeitam a Alameda Principal (das 

Palmeiras) e colorem o ambiente com seu 
tom azul-claro. O agapanthus, nome que 

significa “flor do amor”, se desenvolve em 
um solo bem drenado, leve, fértil e rico 

em matéria orgânica, além de precisar de 
bastante luz solar direta.

Begônias

Azaleias

Agapanthus floresce
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Essa flor de origem sul-africana enfeita 
a Praça da Jaqueira. As clívias gostam de 
temperaturas amenas, muita luz e solo 
úmido, formado por uma parte de terra 
e outra de composto orgânico, e também 
podem ser cultivadas em vasos. Uma 
coisa é certa: suas cores avermelhadas ou 
alaranjadas alegram qualquer ambiente.

As rosas são um show à parte no cenário pai-
sagístico do Clube. Encontradas em maior 
quantidade na Alameda Principal, perto dos 
food trucks, as roseiras recebem um tratamento 
especial antes da chegada da primavera, para 
ficarem ainda mais exuberantes de setembro 
a dezembro. A espécie é replantada em solo mais 
fértil, para garantir que receba os nutrientes 
necessários para colorir a paisagem do ECP.

Entre a Sede Social e a Emergência 
Médica, os associados encontram íris 
azuis, espécie delicada de beleza única. 
Essa flor de três pétalas precisa de solo 
com boa drenagem, para evitar que 
as raízes fiquem abafadas ou úmidas 
demais. É comum encontrá-la na cor roxa 
ou em tons azulados.

Perto da portaria do Jardim de Infância Tia Lucy, 
há essas flores de pétalas pequenas que podem 
atingir três metros de altura. Como seu próprio 
nome já indica, o manacá-de-cheiro é famoso 
por seu perfume e é cultivado para ornamentar 
jardins com suas cores lilás e branco. A planta 
é considerada “retrô”, pois era mais comum no 
início do século XX, remetendo ao quintal da casa 
das avós e avôs.

Essa flor típica da primavera pode ser 
vista entre a Pista de Atletismo e o Parque 

Aquático. Nas cores laranja, vermelho, 
rosa e amarelo, as ixoras tornam o cenário 

mais belo, atraindo beija-flores e borbo-
letas. Como é muito resistente ao sol, 
pode ser colocada em locais abertos, 

como jardins. O solo deve ser mantido 
úmido e com nutrientes.

Essa flor, que leva o nome da estação, 
pode ser vista nos arredores do Complexo 

Tenístico, tornando mais agradáveis as 
partidas do esporte. As primaveras devem 

receber sol o dia todo e ser plantadas 
em solo misto, com areia e compostos 

orgânicos. É preciso ter cuidado com 
a irrigação para que as flores não 

fiquem encharcadas.

Clívias Roseiras

Íris Manacás-de-cheiro

Ixora Primavera



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

Contação 
de Histórias 

com a Tia Sônia

Recreação

ATIVIDADES

Pequenos cientistas 

O tema do mês é “Pequenos cientistas”. Haverá 
ateliês e oficinas relembrando os grandes cientistas 
que fizeram história e incentivando a criatividade dos 
pequenos associados.

A equipe de recreação estará presente 
aos finais de semana no Parquinho, 
trazendo também as atividades de que 
as 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.

 4 E 25 DE SETEMBRO, DOMINGO
 10 ÀS 13H
 PARQUINHO INFANTIL

 FINAIS DE SEMANA
 10 ÀS 17H
 PARQUINHO INFANTIL 

E QUADRAS EXTERNAS

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

ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
DIVULGADA NO LOCAL.

Brinquedoteca

TEMA 
DO MÊS

IlusTRAçãO: sTEllA BONICI/POlAR.lTdA

Copa do Mundo 
2022

TROCA DE FIGURINHAS

A Copa do Mundo chegou, e nada mais 
divertido do que ter um lugar só para 
trocar figurinhas e se encontrar com 
os amigos.

 24 DE SETEMBRO 
A 15 DE NOVEMBRO

 ALAMEDA DAS ARARAS

Patati Patatá
SHOW INFANTIL

Os palhaços mais amados da América 
Latina, Patati e Patatá, trazem ao 
Clube o espetáculo “Sorrir & Brincar”. 
Com canções conhecidas do reper-
tório, como “Lôro” e “Ronco do 
vovô”, além de clássicos infantis, 
como “Tindolelê” e “Piuí Abacaxi”, 
a dupla vai garantir a diversão da 
criançada. No palco, Patati e Patatá 
são acompanhados de dançarinos em 
um cenário colorido que conduz os 
espectadores a uma viagem lúdica. 

 16 DE OUTUBRO, DOMINGO
 16H
 SALÃO DE FESTAS

ASSOCIADO (ACIMA DE 13 ANOS): R$ 40
ASSOCIADO MENOR (2 A 12 ANOS): R$ 30
CONVIDADO (ACIMA 13 ANOS): R$ 85
CONVIDADO MENOR (2 A 12 ANOS): R$ 50
VENDA PELO PORTAL DE SERVIÇOS E NA CENTRAL DE 
ATENDIMENTO A PARTIR DO DIA 13 DE SETEMBRO.
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Árvores 
da infância

Em parceria com o setor de Meio 
Ambiente, alunos do Jardim de Infância 
Tia Lucy se aventuram pelo Clube
para mais uma ação de plantio em 
comemoração ao Dia da Árvore e aos  
festejos de aniversário do ECP e da escolinha

Existem várias maneiras de ensinar às crianças a impor-
tância de preservar o meio ambiente, e o plantio é uma 
delas. Cabe às escolas também a tarefa de levar esse ensi-
namento aos pequenos, estimulando atitudes sustentáveis 
e hábitos que eles levarão para toda a vida.

No Jardim de Infância Tia Lucy, os alunos esperam 
ansiosos pelo Dia da Árvore, momento em que participam do 
plantio de várias espécies pelos espaços do Clube, tradição 
preservada há 77 anos. Este ano não será diferente, e, no dia 
21 de setembro, as crianças da escola estarão a postos para 
colocar as mãozinhas na terra para plantarem mudas de 
árvores nativas frutíferas e aproveitarem mais uma atividade 
sustentável que une aprendizado e diversão.

O Dia da Árvore também é motivo de inspiração para os 
alunos criarem desenhos ligados ao tema. Aprecie algumas 
obras feitas pelas crianças da escola.

FOTO: dIvulgAçãO
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HORA DO LANCHE 
(SAUDÁVEL)

Confira dicas de como montar uma lancheira nutritiva para 
a criançada com 10 sugestões de combinações

o intervalo das aulas, 
é hora de a criançada 
aproveitar o lanchinho e 
renovar as energias para 
continuar os estudos. 
Para que a lancheira 

conte com alimentos saudáveis e 
ainda agrade aos pequenos, a equipe 
de nutrição do Clube elaborou 10 
sugestões de como planejar as comidi-
nhas do momento do recreio. Para que 
a lancheira fique completa e adequada, 
é preciso focar em ingredientes 
naturais e em preparos caseiros.

É preciso, também, levar em con-
sideração pelo menos três grupos de 
alimentos: os energéticos (carboi-
dratos, de preferência os complexos, 
ou seja, integrais), os construtores 
(fontes de proteínas, como frango, 
atum, queijos em geral, leites e 
iogurtes) e os reguladores (fontes de 
fibras e micronutrientes, como frutas, 
verduras e legumes). E a água, é claro, 
que é fundamental no hábito diário.

Confira como planejar a lancheira 
combinando uma variedade de ali
mentos →



Pãozinho de cenoura com 
manteiga + suco de morango 
(se necessário adoçar, 
preferir açúcar demerara ou 
açúcar de coco em pequena 
quantidade) + goiaba 
picadinha

Pão integral com geleia + 
ovos de codorna com azeite 
(cortados ao meio) + suco de 
acerola + tomatinhos-cereja 
(cortados ao meio)

Bolo de laranja caseiro + 
iogurte + água + maçã

Cereal integral + iogurte + 
água + morangos

Milho cozido debulhado + 
iogurte + água + uvas

Panqueca de banana + 
iogurte + água + morangos

Bisnaga de mandioquinha + 
queijo Minas ou muçarela + 
água + manga picadinha

Pão de queijo caseiro + suco 
de uva + pera

Palitos de cenoura baby + 
queijo muçarela em palito + 
água de coco + banana

Torrada de pão sírio integral 
com azeite e orégano + 
cubinhos de queijo branco 
com azeite + água de coco + 
melão picadinho

⓪①

⓪③

⓪⑤

⓪⑦

⓪⑨

⓪②

⓪④

⓪⑥

⓪⑧

①⓪
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Não é de hoje que ações sustentáveis 
individuais e coletivas são implantadas no 
ECP. Em um cenário desafiador, o Clube 
assume sua responsabilidade ambiental, 
buscando alternativas para mudanças de 
atitudes que contribuem para a conser-
vação do meio ambiente. 

O Programa de Comportamento 
Sustentável em Eventos, desenvol-
vido pelo setor de Meio Ambiente, é um 
exemplo que merece atenção. 

Colocado em prática anteriormente em 
alguns eventos, foi introduzido este ano 
na Festa Junina, que recebeu um público 
recorde estimado em 80 mil pessoas 
durante os quatro dias do evento. Dentro 
do programa valem destacar as ações de 
gerenciamento dos resíduos, que asse-
guram procedimentos para a segregação, 
armazenamento, coleta, transporte, tra-
tamento e destinação ambientalmente 
corretos dos resíduos.

DESTINO CORRETO PARA OS RESÍDUOS

A cada dia, a preocupação 
com o meio ambiente 
ganha força no Clube, 
contribuindo para fomentar 
a cultura sustentável   

PROGRAMA DE COMPORTAMENTO 
SUSTENTÁVEL EM EVENTOS
Foi criado pelo setor de Meio Ambiente do 
ECP para orientar as áreas e departamentos 
a praticarem ações sustentáveis nos eventos 
do Clube. Sua elaboração foi baseada na 
norma Gestão Sustentável de Eventos iso 
20.121, que fornece diretrizes para as orga-
nizações que buscam implementar práticas 
sustentáveis em eventos e atividades. O pro-
grama contempla requisitos que abrangem os 
pilares da sustentabilidade (ambiental, social 
e econômico) e tem uma identidade visual 
própria criada pelo ECP. 

gEREnCiaMEnto dE REsíduos
Implementado e consolidado na rotina de 
atividades do Clube, o gerenciamento de 
resíduos é um conjunto de metodologias 
que promove a qualidade da separação dos 
resíduos gerados conforme sua tipologia 
(metal, papel, vidro etc.). Possibilita a comer-
cialização desses materiais e a destinação 
ambientalmente correta, reduzindo possí-
veis impactos negativos ao meio ambiente e à 
saúde pública. Para o sucesso do gerencia-
mento de resíduos no Clube, atualmente são 
realizados procedimentos operacionais que 
garantem a segregação após geração, coleta 
e armazenamento interno, além da coleta 
externa e da destinação final. 

gEREnCiaMEnto dE REsíduos EM EvEntos
O gerenciamento de resíduos em eventos 
é um dos requisitos do Programa de 
Comportamento Sustentável. Para que 
receba o selo de comportamento sustentável, 
é necessário destinar os resíduos de forma 
ambientalmente correta. Nos eventos em 
que se arrecada grande volume de resíduos, 
é preciso definir um novo sistema de geren-
ciamento (espaço e equipe), diferente 
do realizado na rotina do Clube. 

 SAIBA MAIS SOBRE   
 O PROGRAMA  
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ColEta sElEtiva E CEntRal 
dE REsíduos
Na Festa Junina deste ano, criou-se 
uma Central de Resíduos específica. 
Todos os resíduos, após a coleta sele-
tiva, foram destinados para dar início 
ao processo de triagem realizado por 
equipe especializada em reciclagem, 
que recebeu treinamento. 

Na área das mesas, os profissio-
nais dividiram-se em duplas, e uma 
pessoa se responsabilizou pela coleta 
de resíduos recicláveis e a outra pela 
coleta de resíduos orgânicos e rejeitos. 
Além disso, todos os barraqueiros 
receberam treinamento para o des-
carte correto.

 RESULTADOS DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
 FESTA JUNINA 2022  

 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS   
 NA FESTA JUNINA  

 RECICLAGEM 260 kg 367 kg

71 kg

1.478 kg

1.958 kg596 kg

789 kg

279 kg

1.920 kg

ÓLEO VEGETAL ALUMÍNIO

FERRO

PAPELÃO

PAPEL
PLÁSTICO PEAD

PLÁSTICO PEBD

PET

VIDRO
CoMPostagEM E logístiCa REvERsa
Importante ressaltar que os resí-
duos orgânicos (restos de alimentos) 
foram destinados para o processo 
de compostagem externa, por meio 
do projeto CEFOPEA, Centro de 
Educação Ambiental, reduzindo 
o envio de resíduos para o aterro 
sanitário. No projeto, o composto 
resultante do processo de compos-
tagem enriqueceu o solo das hortas 
urbanas, gerando renda aos trabalha-
dores que é doada à comunidade.

A prática da logística reversa foi 
mais uma ação implantada na festa. 

Os garrafões de vinho também 
tiveram destino correto e foram 
devolvidos para o fornecedor para 
seu reaproveitamento.

FOTOs: dIvulgAçãO

1.620 kg

154 kg

de resíduos

de resíduos que foram devolvidos ao fabricante

7.718 kg
de resíduos

RECICLÁVEIS

ORGÂNICOS COMPOSTÁVEIS

LOGÍSTICA REVERSA
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Chegou ao fim a revitalização da Sala de Yoga, e outros espaços, como o Edif ício do Tênis, 
estão recebendo os últimos retoques. Com o avanço das intervenções, os associados 
poderão conhecer os resultados em breve e usufruir de todas as novidades.

OBRAS CONCLUÍDAS
E AJUSTES FINAIS

FOTOs: gusTAvO PORTO

A tão aguardada Sala de Yoga está 
pronta e foi inaugurada no dia 30 de 
julho, com a presença do presidente 
da Diretoria, Ivan Castaldi Filho, inte-
grantes da Diretoria de Relações 
Esportivas, Diretoria da Yoga e convi-
dados. Para a celebrar o novo espaço, 
foram promovidas aulas especiais 
acompanhadas de Sound Healing 
(terapia sonora), ministradas pelo 
My Yoga, um dos principais e mais 

SALA DE YOGA
conceituados estúdios de Yoga de 
São Paulo.

Os associados aprovaram a estru-
tura da nova sala e elogiaram o 
ambiente acolhedor com iluminação 
no teto, que auxilia no relaxamento 
para a meditação. O forro acústico, 
que proporciona o silêncio necessário 
para a concentração exigida pela Yoga, 
foi outra novidade que agradou os 
adeptos à prática. 
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POLTRONAS DO 
AUDITÓRIO DO CCR
Os frequentadores do auditório vão 
notar que as cadeiras, antes verme-
lhas, deram lugar às azuis. Além disso, 
a estrutura dos estofados foi refor-
mada preservando o design original.

NOVO TETO PARA  
A ESCOLINHA
Também chegou ao fim a substituição 
do telhado do Jardim de Infância Tia 
Lucy. O teto, que anteriormente era de 
fibrocimento, estilo calhetão, agora 
ganhou telha metálica zipada termoa-
cústica. O material traz mais conforto 
aos alunos, melhorando a regulagem 
da temperatura.

SALA DE PILATES
A sala também está localizada no 2º 
andar do Conjunto Desportivo. Nela, 
os pinheirenses encontrarão equipa-
mentos modernos para a prática de 
Pilates, em um ambiente que segue 
a mesma linguagem arquitetônica da 
Sala de Yoga. O forro acústico, a ilu-
minação e os detalhes em madeira 
tornaram o local mais adequado para 
a atividade.

CAD GYM
O espaço, que está recebendo os 
ajustes finais, 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.

OBRAS CONCLUÍDAS E AJUSTES FINAIS

Passear ou praticar esporte pelas 
alamedas do Clube é sempre muito pra-
zeroso. E quando bate aquele cansaço, 
nada melhor do que dar uma paradinha 
e relaxar nos novos bancos instalados 
recentemente ao redor do Campo B 
de Futebol. Feitos pela equipe de ser-
ralheria, marcenaria e pintura do ECP, 
têm base de estrutura metálica, pintada 
na cor preta fosca. O assento, confec-
cionado de ripas de madeira cumaru, 
é revestido com material resistente à 
alta exposição solar.

Na fase de conclusão das obras, os 
ambientes ganharam novos mobiliá-
rios, proporcionando maior conforto 
e bem-estar aos pinheirenses. O salão 
central ganhou um bar estilo lounge, 
com móveis de sala de estar, sofás 
e poltronas. O prédio, que abriga ainda 
a lanchonete, a praça de convivência, 
as quadras e os vestiários, foi ampliado 
de 1.855 m² para 2.165 m². Houve a 
preservação de parte do edif ício, que 
recebeu um bar ao lado do restaurante 
e três espaços de convivência.

O projeto contemplou ainda a rea-
locação dos vestiários para o andar 

superior, dando espaço para o restau-
rante ocupar todo o térreo, com um 
total de 250 lugares.

A utilização de tecnologias sus-
tentáveis, com iluminação zenital, 
sombreamento e ventilação cru-
zada, deixou os ambientes ainda 
mais modernos e agradáveis. Outra 
medida adotada foi o funcionamento 
do setor administrativo no edif ício, 
com central de atendimento, ser-
viço de agendamento das quadras e 
outros. Na próxima edição serão publi-
cados todos os detalhes e fotos dos 
ambientes concluídos.

NOVOS BANCOS  
DE MADEIRA

EDIFÍCIO  
DO TÊNIS
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O Programa de Compliance do ECP é baseado em uma série 
de ações para antecipar, detectar e reagir a situações que 
colocam em risco os objetivos do Clube.

Além de a Gestão de Riscos ser realizada através do ERM 
(Enterprise Risk Management) da KPMG no Brasil, o ECP 
também conta com a Linha Ética Pinheiros desde 2019, 
com o objetivo de aprimorar as boas práticas de gover-
nança corporativa.

Trata-se de uma ferramenta sigilosa para as pessoas 
relatarem, de forma segura, as situações que estão em 
desacordo com as condutas esperadas pelo ECP.

Diferente dos demais canais de comunicação com 
o associado, como o Fala Pinheiros e a Central de 
Atendimento, o Linha Ética garante o anonimato do denun-
ciante (se assim ele desejar) e a confidencialidade das 
informações. O processo acontece em um ambiente inde-
pendente administrado pela KPMG no Brasil.

Através da Linha Ética é possível relatar questões rela-
cionadas ao não cumprimento das diretrizes de nossas 
políticas, regimentos, Estatuto Social e demais instruções 
do Clube, bem como fraudes e desvios de comportamento 
que impactam as atividades do Clube.

Além disso, o canal tem como objetivo prevenir atitudes 
inadequadas, que exponham o ECP financeiramente, pre-
servando sua reputação construída ao longo dos 123 anos, 
além de demonstrar comprometimento com a transparência 
e boas práticas.

O Clube reafirma seu compromisso com a gestão responsável, 
pautada pela ética e integridade, com a adoção das 
melhores práticas de governança corporativa

COMPLIANCE ECP

Os relatos de boa-fé podem ser realizados de 
diversas formas:

via telefone: 0800-713-0100
via site: linhaetica.com.br/etica/ecp
via e-mail: ecp@linhaetica.com.br
via caixa postal: 79518, CEP 04711-904, São Paulo - SP

Todos os registros geram um protocolo de atendimento 
para que o denunciante possa acompanhar o status de seu 
relato de forma segura.

A Linha Ética do Esporte Clube Pinheiros, assim como 
divulgado em todos os seus meios de comunicação, é um 
canal independente, administrado pela empresa KPMG, 
que tem a experiência necessária para receber e regis-
trar relatos com segurança e sigilo. Todo o processo de 
apuração dos relatos recebidos nesse canal é de inteira 
responsabilidade do ECP e, assim sendo, realizado 
internamente, de forma sigilosa, imparcial e indepen-
dente. As apurações são realizadas a partir de fatos 
e evidências, apresentadas no relato e coletadas nos 
meios internos disponíveis.

Importante ressaltar que a KPMG não interfere nas deci-
sões tomadas pelo ECP no que diz respeito aos resultados 
decorrentes dos processos.

A Política de Canal de Denúncia↗ está disponível na 
íntegra no site do ECP.

COMPLIANCE

TRANSPARÊNCIA

REGULAMENTOS

REQUERIMENTOS

REGRASLEIS

PADRÕESPOLÍTICA

GOVERNANÇA

Este mês, os associados vão apreciar 
um delicioso filé de salmão com risoto 
de beterraba, musseline de manga e 
tarê, prato do chef Luiz Balbino.

Em comemoração aos 123 anos do 
ECP, o restaurante do CCR traz aos 
associados um dos principais pratos 
da culinária alemã: o joelho de porco 
com chucrute, acompanhado de arroz 
com uvas-passas, purê de maçã e sa-
lada alemã, feito pelos chefs Cristiane 
Santos e José Valdemiro.

↓  Salmão  
com risoto  
de beterraba

FO
TO

s: hENRIq
uE PERÓ

N

↓  Eisbein com 
purê de maçã  
e chucrute

Onde encontrar

Quando

Preço

Onde encontrar

Quando

Preço

O PONTO

SETEMBRO

R$ 75

CCR

SETEMBRO

R$ 45

Conheça as opções que estão no cardápio dos 
restaurantes O Ponto e CCR no mês de setembroP

R
A
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Ê

S
 

A
G

E
N

D
A

47

Veteranos 

P. 58

Torneio 
de Tranca
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http://linhaetica.com.br/etica/ecp
mailto:ecp%40linhaetica.com.br?subject=
https://www.ecp.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Pol%C3%ADtica-Linha-%C3%89tica_V5.pdf
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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.

 3 E 17 DE SETEMBRO 

Apresentação de temas variados 
da música semiclássica e regional 
nacional e internacional, com músicas 
de Bizet, Carlos Gomes, Villa-Lobos 
e tango, entre outros.
intEgRantEs: Luciana Simões (piano), 
Sônia A. C. Frúgoli (piano) e Thelma 
Thais Cavarzere (castanhola).

 10 DE SETEMBRO 

com Betth Ripolli
pianista  

com O Trio  
(duo de piano + castanhola)

Show musical

 QUINTAS A SÁBADOS
 20 À 1H

 SÁBADOS
 HALL DA SEDE SOCIAL
  16H30

A banda toca blues, 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.

A cantora interpreta sucessos de 
gêneros como MPB, samba e soul.

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.

Andre Youssef
 10 DE SETEMBRO
 22H

Bê Lourenço
 3 DE SETEMBRO
 22H

Banda Mp4
 24 DE SETEMBRO
 22H
Um repertório de canções já consa-
gradas por grandes intérpretes como 
Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto 
Gil, Marisa Monte, entre outros. 
Composta por músicos experientes 
e criativos, a banda traz em seu show 
um repertório cativante, animado 
e dançante, encantando o público 
e lotando as casas por onde passa.

Karaokê Pinheiros
 QUINTAS A SÁBADOS
 20H
 PIANO'S BAR

FOTO: dIvulgAçãO

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

Mila Curti
 17 DE SETEMBRO
 22H

J antar dançante Samba 360 ECP Italiano
 22 DE OUTUBRO, SÁBADO 
 21H
 RESTAURANTE GERMANIA
★ ANIMAÇÃO: BANDA NEW SP  

ATRAÇÃO ESPECIAL:  
TENOR ALLAN LOPES E BANDA

★ COM DJ E BAILARINOS

 15 DE OUTUBRO, SÁBADO
 21H30
 SALÃO DE FESTAS

O Jantar Dançante vai relembrar as festas 
italianas, com decoração, gastronomia e música 
típica. A animação fica por conta da Banda New 
SP. O Tenor Allan Lopes e banda vão apresentar as tra-
dicionais canções italianas conhecidas do público. 

ASSOCIADO: R$ 105|  CONVIDADO DE ASSOCIADO: R$ 145
CONVITE NA CENTRAL DE ATENDIMENTO, A PARTIR DE 20 
DE SETEMBRO. ACESSO PELA PORTARIA PRINCIPAL, NA RUA 
TUCUMÃ, 142, OU ESTACIONAMENTOS TUCUMÃ E FARIA LIMA, 
PORTANDO O CONVITE DO EVENTO. ROLHAS POR R$ 40 
(QUALQUER BEBIDA).

Ivo Meirelles & Convidados conduzirão o show 
em uma roda de samba, com palco 360 graus, 
recebendo os convidados:
• Pinha, ex-Exaltasamba;
• Netinho de Paula, ex-Negritude Jr.;
• Juliana Diniz, a mais nova revelação do 

samba carioca.

ASSOCIADO: R$ 45
CONVIDADO DE ASSOCIADO: R$ 55
VENDA PELO PORTAL DE SERVIÇOS E NA CENTRAL  
DE ATENDIMENTO A PARTIR DO DIA 13 DE SETEMBRO.

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

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

 ÀS SEGUNDAS
 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.

MAIS INFORMAÇÕES:  
ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR
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Programa  
Mais  
Mulher

 12 DE SETEMBRO, SEGUNDA
 19H
 SALA DE CARTEADO

Ikebana é uma arte milenar de fazer 
arranjos florais delicados, unindo sim-
bolismo, harmonia e cor. Aprenda nesse 
encontro a fazer enfeites para decorar 
o seu lar.

 19 DE SETEMBRO, SEGUNDA
 19H
 SALA DE CARTEADO

A ideia é discutir a comunicação nos 
dias de hoje em uma dinâmica inte-
rativa sobre comunicação assertiva, 
inteligência coletiva, lugar de escuta 
e escuta empática.

Oficina  
de Ikebana 
(Arranjos florais)

Comunicação  
assertiva

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.

Rami é uma esposa fiel e subserviente. Ela faz 
o que manda a tradição, mas nem assim con-
segue ser amada por Tony, com quem é casada 
há vinte anos. Certo dia, Rami descobre que o 
marido tem várias amantes ― e filhos ― por todo 
o Moçambique, e decide conhecê-las uma a 
uma. Um dos romances moçambicanos mais 
renomados do século XX, agora em edição de 
bolso. Da vencedora do Prêmio Camões 2021.

De origem humilde, Paulina Chiziane foi a 
primeira mulher moçambicana a publicar um 
romance ― apesar de não se considerar roman-
cista, mas uma contadora de histórias. Em 
Niketche, ela mistura bom humor, consciência 
social e lirismo para traçar um vigoroso painel da 
condição feminina e da sociedade de seu país.

FOTO: dIvulgAçãO

O Grupo de Escritores se reúne para leitura e análise dos contos 
baseados em temas predeterminados. Nesse encontro o tema será 
“Lavar as mãos: antes ou depois?”. Coloque para fora o escritor que 
há dentro de você e junte-se ao grupo.

Niketche - Uma  
história de poligamia

Paulina Chiziane 

(Companhia de Bolso)

Clube de leitura

 17 DE SETEMBRO, SÁBADO
 14H
  SALA DE CONFERÊNCIAS 1 

SEDE SOCIAL

 24 DE SETEMBRO, 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

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

ATIVIDADE GRATUITA.
INSCRIÇÃO PELO E-MAIL 
PROGRAMAMAISMULHER@ECP.ORG.BR  
ATÉ O DIA 19 DE SETEMBRO.
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 20 DE SETEMBRO 
TERÇA

 20H30
 SALA DE CONFERÊNCIAS 1
★ COM LUIZ VALENTE

O amor não pode ser definido, mas os povos antigos nos 
legaram lendas e mitos que nos ajudam a compreendê-lo. 
Participe dessa conversa sobre o amor e o autoconheci-
mento por meio de histórias persas, hindus e chinesas.

Conversa

EVENTO GRATUITO E SUJEITO A LOTAÇÃO.

P

A

L

E

S

T

R

A

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

Maratona Cultural

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

Torneio  
de Tranca 
Pinheiros

Forme sua dupla e participe da 4ª edição 
do Torneio de Tranca Pinheiros.

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

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

GRATUITO.
INSCRIÇÃO E REGULAMENTO DE 15 A 26 DE SETEMBRO, 
NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E PELO PORTAL DE SERVIÇOS. 
SOMENTE PARA ASSOCIADOS ACIMA DE 18 ANOS.

 
ETAPA ELIMINATÓRIA 

3ª ETAPA (FINAL)

14.OUT

21.OUT

 14 E 21 DE OUTUBRO, SEXTA
 15H
 SALA DE CARTEADO

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

ACESC 2022

sobre amor
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ESPORÁDICOS REGULARES

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

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

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

Violão
★ ANTÔNIO CARLOS
O curso proporciona aos alunos o aprendizado do 
instrumento violão, para que vivam a experiência 
de tocar diversas músicas, entre elas suas favoritas. 
Focado na prática do instrumento, desenvolve 
a técnica e a teoria junto com o repertório.

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.

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

História do Blues  
e do Jazz
 TERÇAS (4 AULAS) 

INÍCIO: 4 DE OUTUBRO
 19H30
 SALA DE CONFERÊNCIAS 2
★ COM FLÁVIO LEMBO

No fim do século XIX, em pequenos bares e 
teatros da região portuária de New Orleans, sul 
dos Estados Unidos, de uma mistura de cantos 
africanos e música popular europeia, nascia 
o jazz: uma música o mesmo tempo vibrante 
e melancólica, transgressora e dançante, 
protestante e romântica. Venha aprender mais 
sobre esse gênero musical.

VALOR: R$ 284 MENSAIS
INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO OU 
PELO PORTAL DE SERVIÇOS.

Inclusão digital
 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 melhorar as funções 
cognitivas e reduzindo o risco de depressão ao 
promover a socialização do indivíduo.

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

Teatro Musical
 QUARTAS
★ COM LES ARTS ESTÚDIO DE ARTES

PRÉ-BABY: 3 E 4 ANOS 
Sala dE Danças
9 às 9h45
15 às 15h45

BABY: 4 E 5 ANOS – Sala de dançaS

9h45 às 10h30
15h45 às 16h30

PRÉ-TEEN: 6 A 9 ANOS 
10h às 11h30 – AuditóRio do CCR
16h30 às 18h – Sala dE Danças

TEEN: 10 A 12 ANOS
18 às 19h30 – Sala dE Danças

O Curso de Teatro Musical Les Arts compreende 
o ensino de três modalidades artísticas. No 
processo de montagem de um espetáculo 
musical com temas divertidos, os alunos terão 
contato com as técnicas de canto, dança e 
interpretação de forma objetiva e lúdica, sempre 
de acordo com a faixa etária da turma.

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

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

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

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

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

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

Italiano
★ 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.

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. 

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.

Danças

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.

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.

MAIS INFORMAÇÕES: ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR
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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 setembro.22

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

movimente-se

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

ESPECIAL
AULAS EXTRAS

 1º E 15 DE SETEMBRO, QUINTA
 10H30 ÀS 11H30
 SALÃO DE FESTAS

GRUPO DE AMIGOS VISITA

ATIVIDADE GRATUITA

 TERÇA
 10H30 ÀS 11H30
 SALÃO DE FESTAS INFANTIL

Museu da 
Imigração 
Japonesa

Nessa visitação, que abarca os 114 anos da imi-
gração japonesa (1908-2022), será possível 
conhecer a história e trajetória dos pioneiros que 
aqui atracaram, vindos da terra do sol nascente 
no navio Kasatu Maru, até os dias de hoje.

 29 DE SETEMBRO, QUINTA
 SAÍDA ÀS 8H30 

RETORNO PREVISTO: 13H
 SAÍDA E RETORNO:  

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2484

INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E PELO 
PORTAL DE SERVIÇOS A PARTIR DE 6 DE SETEMBRO.
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

 26 DE SETEMBRO, SEGUNDA
 14 ÀS 16H30
 SALÃO DE FESTAS INFANTIL

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

NÃO VETERANOS 
(ACIMA DE 60 ANOS)

(RUA SÃO JOAQUIM, 381, LIBERDADE, SÃO PAULO) 
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veteranos

happy hour

O Happy Hour está de volta: a partir de outubro 
manteremos o calendário mensal para entreteni-
mento desse público tão especial.

SOMENTE PARA ASSOCIADOS VETERANOS.
INGRESSO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E PELO PORTAL 
DE SERVIÇOS A PARTIR DE 13 DE SETEMBRO.

 4 DE OUTUBRO, TERÇA
 18 ÀS 22H
 RESTAURANTE O PONTO
★ COM A BANDA NEW SP + DJ + BAILARINOS

Interação com 
Leonardo Da Vinci

EVENTO GRATUITO.
SOMENTE PARA ASSOCIADOS VETERANOS. 
INSCRIÇÃO A PARTIR DE 15 DE SETEMBRO.
RETIRADA DE INGRESSO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E 
PELO PORTAL DE SERVIÇOS A PARTIR DE 8 DE SETEMBRO.

 5 DE OUTUBRO, QUARTA
 18H
 RESTAURANTE O PONTO

APRESENTAÇÃO INTERATIVA: 
LEONARDO DA VINCI

VETERANOS gratuito

R$ 35CONVIDADO DE VETERANO

DIA DO VETERANO O Dia do Veterano contará com uma pro-
gramação especial, com diversos eventos 
para os associados maiores de 60 anos.

AGENDAAGENDA



CAMPEONATO PAULISTA
Após as comemorações da Copa São 
Paulo, o objetivo é conquistar a vitória 
no Campeonato Paulista de Vôlei, que 
teve início no dia 12 de agosto. A dis-
puta é uma das mais importantes da 
modalidade e, este ano, conta com 
a participação de oito equipes: Osasco, 
Vinhedo, Barueri, Taubaté, Sesi Vôlei 
Bauru, AGEE São Carlos, Pinheiros 
e São Caetano. Confira os jogos do ECP 
nas rodadas 4 e 5, em setembro:

PINHEIROS X  
BARUERI VOLLEYBALL CLUB
2 DE SETEMBRO, 20H

PINHEIROS X  
OSASCO VOLEIBOL CLUBE 
9 DE SETEMBRO, 20H

PINHEIROS X  
VÔLEI TAUBATÉ
20 DE SETEMBRO, 20H

PINHEIROS X 
AGEE SÃO CARLOS
23 DE SETEMBRO, 19H30

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Equipe pinheirense feminina conquistou o título 
na disputa realizada em agosto

Clube saiu vitorioso da 
Copa São Paulo Feminina 
de Vôlei, realizada em Bauru 

(SP). O time pinheirense venceu o Sesi 
Vôlei Bauru, por 3 sets a 2, em 2h30 
de jogo. Entre os destaques da par-
tida estão as atletas Naiane Rios, Talia 
Costa, Gabi Martins e a capitã Nara 
Leão. O primeiro título de campeão do 
ECP na Copa São Paulo foi em 2018, em 
uma final também contra o Sesi Bauru. 

cArLOS ALexAnDre 
brAzOLIn (VIce-
preSIDenTe DA 
DIreTOrIA) e IVAn 
cASTALDI FILhO 
(preSIDenTe DA 
DIreTOrIA) cOm O 
TrOFéU DA cOpA SÃO 
pAULO De VôLeI

ECP É BICAMPEÃO 
DA COPA SÃO PAULO 

DE VÔLEI
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FOTO: CAROl COElhO/CBAT

ALISON DOS SANTOS

LEVA

AO TOPO DO MUNDO

O atleta pinheirense quebrou o recorde sul
americano e do campeonato; saiba detalhes 
da conquista no Mundial de Oregon

Alison dos Santos conquistou a medalha de ouro 
na prova dos 400m com barreiras do Campeonato 
Mundial do Oregon de Atletismo, no Estádio 
Hayward Field, em Eugene, Estados Unidos. 

Com o tempo de 46s29, novo recorde sul-americano 
e marca líder do ranking mundial de 2022, o atleta, 
conhecido como Piu, confirmou as expectativas, 
superando as campanhas de 2019 e 2021, quando 
foi respectivamente finalista no Mundial de Doha, 
no Catar, e ganhou a medalha de bronze nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio.

O recorde sul-americano anterior era do próprio 
Alison, com 46s72, desde a conquista da medalha 
de bronze nos Jogos de Tóquio. O atleta bateu, 
ainda, o recorde do Campeonato Mundial, que era 
de 47s18, do norte-americano Kevin Young.
Os norte-americanos Rai Benjamim e Trevor 

Bassitt ficaram em segundo e em terceiro lugares, 
com os tempos de 46s89 e 47s39, respectiva-
mente. O norueguês Karsten Warholm, campeão 
olímpico e recordista mundial, terminou na sétima 
colocação, com 48s42, mostrando falta de ritmo de 
competição devido a uma lesão recente.

EBRASIL ECP
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TÍTULO EM TORNEIOS PAULISTAS – FPT – INFANTOJUVENIL
Copa Play Tennis Infantojuvenil – Play Tennis Morum-
by – SP
Rafael Chakian Toledo Santos, campeão de simples, 
na categoria 14M

Copa Nese Infantojuvenil – Slice Tennis Alphaville – SP
Marina Souza Valente, vice de simples, na categoria 14F

PCT Open de Tênis Infantojuvenil – Paulo Carvalho 
Tenis – Campinas (SP)
Rodrigo de Meo Dores, vice de simples, na categoria 
18M
Joao Ogando Monteiro Machado, vice de simples,  
na categoria 14M

Copa Futuro Kids – Slice Tennis & Wellness Center – 
Alphaville (SP)
Gabriel Marques Azevedo Laurindo, vice de simples, 
na categoria 12MP

Copa Futuro Kids – Yacht Club Paulista – SP 
Caio Damasio Melo, vice de simples, na categoria 8M

TÍTULO EM TORNEIOS INTERNACIONAIS
II Copa Instituto Ícaro DM – Curitiba (PR)
Luis Felipe Ferraz Sandoval Carvalho, vice de duplas,
na categoria 18M

TÊNIS

TÍTULO EM TORNEIOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro de Tênis – Uberlândia (MG)
Diego Constanzi de Brito, campeão de simples, na cate-
goria 14M

Copa das Federações
Os atletas Marcelo Mifano Pinto e Diego Brito foram 
convocados para representar São Paulo na Copa das 
Federações, competição por equipes. Os esportistas in-
tegraram as equipes das categorias 18M e 14M, respec-
tivamente. Na categoria Kids, que tem caráter formativo, 
visto que não pontua para o troféu de campeão geral da 
Copa, o tenista do Clube Guilherme Humberg, venceu 
como integrante da equipe da categoria 9M.
 

Equipe 40MB: Paulo Schwartz, André Antunes, Sérgio Ferreira, Paulo Pinto e 
Eugênio Branco

Luis Felipe Sandoval Carvalho e José Eduardo Valin Equipe dupla mista 40B: Daniela Ferreira, André Antunes, Flávia Soares, 
Ludmilla Guimarães, Rodrigo Villar e Kelvin Vieira

Irene Pantaleão, Martina Svensson, Adriana F. Spinelli e Fernanda Goes

ADULTO
EQUIPES CAMPEÃS NO CAMPEONATO PAULISTA INTERCLUBES

Dupla feminina 19/39 anos
Flávia Azevedo Soares, Ludmilla Kojin Guimarães, Maria 
Renata Silva Lotfi, Vanesa Maria Malagoli Ziravello, 
Mirella Mariano Costa Salles, Thatiana Clemente Mello, 
Luciana Siqueira Aidar e Luz Andrea Vasquez

Dupla mista 40 a 54 anos B
Ludmilla Kojin Guimaraes, Rodrigo Berber Villar, Flávia 
Azevedo Soares, André Meirelles Antunes, Daniela 
Ferreira Silva, Fábio Roberto Brito Antonio, Luz Andrea 
Vasquez Mayorga e Paulo Augusto Freitas Pinto

Dupla masculina 40 anos B
Paulo Augusto Freitas Pinto, Paulo Schwarz, André 
Meirelles Antunes, Rodrigo Berber Villar, André Moreira 
Pires, Eugenio Luis Falsetti Branco, Fábio Roberto Brito 
Antônio, Juan José Cevasco Júnior

EQUIPES VICE NO CAMPEONATO PAULISTA INTERCLUBES
Seniors masculino 65/69 anos A
Atílio José Avancini, Henrique Avancine, Caio Luiz  
Avancine, Paulo Eduardo Sampaio Vinna Pardini,  
Pedro Augusto Avancine e Romeu Barbosa Junior

CAMPEONATO BRASILEIRÃO
Em julho foi realizado o Campeonato Brasileirão, 
no Praia Clube, e o ECP participou com 25 atletas. 
Os tenistas pinheirenses conquistaram dois títulos 
nas categorias juvenis, com Diego Brigo – campeão da 
prova de duplas da categoria 14M – e Marcelo Mifano 
Pinto – vice da prova de duplas da categoria 18M. Nas 
categorias kids (até 11 anos), Sofia Andretto conquis-
tou o título de campeã da prova de duplas da categoria 
11F, e Antônio Quintas sagrou-se vice da prova de 
duplas da categoria 11M.

TENISTAS DO ECP
A modalidade conta com diversos associados, que par-
ticipam de torneios no Clube.
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O Campeonato Paulista foi realizado no ECP Eduardo Pierini no Campeonato Pan-Americano Junior

CAMPEONATO PAN-AMERICANO JÚNIOR
O associado Eduardo Pierini participou da 30ª edição do Cam-
peonato Pan-Americano Júnior, disputado em Santo Domingo, 
capital da República Dominicana, e conquistou uma medalha 
de bronze na disputa por equipes. A competição envolveu 282 
atletas de 14 países, e o Brasil ficou em 3º lugar após derrotar 
o Peru em três jogos a dois. O atleta pinheirense também fez 
parte da competição da Dupla Masculina Sub-17, jogando ao 
lado de Gabriel Zink, atleta de Ibirama, Santa Catarina. Ambos 
avançaram na chave até as quartas de final, quando perderam 
para Kai Chong e Linden Wang, dos Estados Unidos, terminando 
com o 5º lugar na categoria.

BADMINTON

CAMPEONATO PAULISTA
O Clube foi sede da 3ª etapa do Campeonato Paulista, com oito 
quadras montadas no Ginásio Poliesportivo Henrique Villa-
boim, reunindo 280 atletas de 27 clubes do estado, em várias 
categorias. Os atletas pinheirenses conquistaram 11 medalhas, 
sendo três de ouro, quatro de prata e quatro de bronze. Mateus 
Cutti, na Dupla Masculina A Especial, em parceria com Matheus 
Voigt, do Clube Athletico Paulistano, venceu na categoria de 
maior nível técnico; com Enzo Sugiura e Francisco Brandão, na 
Dupla Masculina A, e com Luca Galhanone, na Dupla Mista Sub-
17, com Laura Roviezzo, da equipe Juquery. A segunda coloca-
ção foi conquistada por Enzo Sugiura, na Simples Masculina 
A; Eduardo Pierini, na Simples Masculina C; Eduardo Pierini 
e Otávio Vasques, na Dupla Masculina C, e Mateus Cutti, na Sim-
ples Masculina A Especial. Já os bronzes foram de Gabriel Nery 
e Fábio Moreira, na Dupla Masculina B; Pedro Pahor e Vinícius 
Silvestre, na Dupla Masculina C; e Aline Brasil, na Dupla Femi-
nina C, com Mariana Rezende, do Bunka SBC, e de Sofia Alonso 
e Francisco Brandão, na Dupla Mista A Especial.

BOLICHE  
9 PINOS 

TORNEIO QUARTETOS DE INVERNO 
A disputa foi realizada durante todo o mês de julho, com a 
participação de mais de 80 inscritos, divididos em 15 equipes 
em categoria única.

OURO
Campeã: The Players
Analice, Janice, Julia, Marcio, Sérgio Sá e Viviana
Vice: Round 6
Maurício, Alemão, Vivian, Pardalzinho, Fábio e Melissa
3ª colocada: Cetáceos
Paulinho, Ana Cristina, João Paulo, Helô, Emília e Zezé.

PRATA
Campeã: Novos Amigos 
Edna, Maria Alice, Bório e Kaká
Vice: 4 Teto
Cacilda, Renato, Roberta, Silvia e Thais
3ª colocada: Ziricutico
Mariângela, Ana Maria, Monica, Denise, Andrea e Cristina

LEVANTAMENTO  
DE PESO 

CAMPEONATO PAN-AMERICANO 
O atleta pinheirense Marco Túlio Gregório Machado foi vice no 
Campeonato Pan-Americano Adulto, em Bogotá, Colômbia, con-
quistando as seguintes marcas: 191 kg na prova do arranco e 
187 kg na do arremesso, totalizando 348 kg. O esportista segue 
se preparando para os Jogos Sul-Americanos na categoria Adul-
to, em Assunção, Paraguai, e para o Campeonato Mundial.

Vencedores do torneio A treinadora Claucys Sousa e o atleta Marco Túlio
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Christal Bezerra e Beatriz Fragoso no Campeonato Pan-Americano Arthur Nory no Campeonato Pan-Americano

CAMPEONATO ESTADUAL INFANTIL
O atleta associado Tiago Marson Capella, que treina com o téc-
nico Guilherme Pinheiro Oliveira, sagrou-se campeão estadual 
infantil na disputa realizada em julho na cidade de São Bernardo 
do Campo (SP). Além disso, o ginasta conquistou medalhas em 
todos os aparelhos disputados. Ryan Rafael Cordeiro ficou com 
a segunda colocação individual geral na categoria Sub-12 e 
diversas medalhas por aparelhos. No feminino infantil, a equipe 
formada pelas atletas Helena Florence Silva, Olívia Pratini de 
Moraes Borges, Estela Di Petta Quintão, Izabella Fontes Ma-
chado e Manuela Scherrer Nagamine Andrade e pelos técnicos 
Felipe Gonçalves Polato e Luciana Neves Pereira Fernandes 
conquistou o 3º lugar. A atleta Izabella Fontes foi campeã de 
trave, vice de solo e individual geral, e terceira colocada nas 
paralelas assimétricas, e Helena Florence ficou com o 5º lugar 
no individual geral.

GINÁSTICA 
ARTÍSTICA

CAMPEONATO PAN-AMERICANO
Em julho, as seleções brasileiras juvenil e adulta, feminina 
e masculina, participaram do Campeonato Pan-Americano, 
realizado no Rio de Janeiro, e conquistaram medalhas e o título 
inédito de campeã pan-americana no adulto feminino, vencen-
do a equipe norte-americana. As atletas pinheirenses Christal 
Silva e Bezerra e Beatriz Ferreira Lima (reserva) fizeram parte da 
equipe. O ginasta Arthur Nory conquistou o bronze na barra fixa 
e o 2º lugar por equipes, contando também com Leonardo Ma-
theus Santos de Souza e Patrick Sampaio Correa, ambos atletas 
pinheirenses (reservas). A atleta Gabriela Rodrigues Barbosa 
participou da seleção brasileira juvenil e conquistou o 4º lugar 
na trave de equilíbrio. No masculino, fizeram parte da seleção 
os atletas João Victor da Silva Perdigão e Guilherme Augusto de 
Amorim Silva, medalha de bronze por equipes. A equipe técnica 
estava presente com Beatriz Fragoso (adulto), Cristiano Albino 
(adulto) e Lourenço Ritli Filho (juvenil).
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Sabre Feminino 15 anos
Ouro: Ana Beatriz Fraga

Sabre Masculino 15 anos
Prata: Joaquim Pelúcio

CAMPEONATO MUNDIAL – CAIRO – EGITO (15 A 23 DE JULHO)
Florete Feminino
19º lugar equipe: Ana Beatriz Bulcão

Florete Masculino
48º lugar individual, 16º lugar equipe: Lorenzo Mion 
100º lugar individual, 16º lugar equipe: Paulo Morais

Espada Feminino
35º lugar individual, 22º lugar equipe: Nathalie Moel-
lhausen

Sabre Feminino
31º lugar individual, 21º lugar equipe: Luana Pekelman
97º lugar individual, 21º lugar equipe: Isabela Carvalho

Sabre Masculino
102º lugar individual, 23º lugar equipe: Bruno Pekelman

Florete Feminino 13 anos
Ouro: Valentina Basso
Bronze: Ana Beatriz Fraga

Florete Masculino 13 anos
Prata: Pedro Pascuotti

Sabre Feminino 13 anos
Ouro: Ana Beatriz Fraga

Sabre Masculino 13 anos
Prata: Joaquim Pelúcio

Torneio Nacional Pré-Cadete 95 anos CBE – Porto Alegre (RS) 
9 e 10 de julho

Florete Feminino 15 anos
Prata: Valentina Basso

Florete Masculino 15 anos
Ouro: Luiz Henrique Foschini
Bronze: Gustavo Bueno

Espada Masculino 15 anos
Ouro: Matheus Brandt

Atletas da categoria Pré-Cadete: Luiz Henrique Foschini e Gustavo Bueno com o 
técnico Bernardo Schwuchow

Atletas da categoria Infantil 13 anos: Ana Beatriz Fraga e Valentina Basso com o 
técnico Bernardo Schwuchow

RESULTADOS
Torneio Infantil Mário Queiroz – Porto Alegre (RS) – 7 a 10 
de julho

Florete Feminino 9 anos
Prata: Helena Reis
Bronze: Sofia Calfat

Espada Feminino 9 anos
Ouro: Sofia Calfat
Prata: Victoria Barbosa
Bronze: Helena Reis

Espada Masculino 9 anos
Bronze: Michel Chade

Florete Feminino 11 anos
Bronze: Antonella Dinucci

Espada Feminino 11 anos
Bronze: Antonella Dinucci
Bronze: Luiza Milani

Espada Masculino 11 anos
Prata: Octavio Ghilardi

Sabre Masculino 11 anos
Prata: Rafael Sauan

ESGRIMA

COMPETIÇÃO NACIONAL
Em julho, os atletas das categorias Infantil e Pré-Cadete par-
ticiparam da segunda competição nacional do ano para essas 
categorias, em Porto Alegre (RS). O ECP contou com a partici-
pação de 24 atletas e conquistou o torneio com 22 medalhas 
(seis ouros, oito pratas e oito bronzes). Essa competição definiu 
o ranking nacional para o Pan-Americano Infantil, em Lima, que 
contará com a participação de 10 atletas da categoria infantil 
representando o Brasil.

CAMPEONATO MUNDIAL
Em julho, sete atletas pinheirenses representaram o Brasil na 
disputa realizada no Cairo, Egito. O destaque foi a atleta do 
sabre feminino Luana Pekelman, que encerrou a competição 
entre as 32 melhores do mundo, uma grande conquista para 
a esgrimista, que ainda está na categoria juvenil. Esse foi o 
melhor resultado brasileiro na competição. O Campeonato 
Mundial encerrou o calendário internacional de Esgrima da 
temporada 2021/2022, e agora os atletas das categorias cadete, 
juvenil e adulto têm pela frente os campeonatos brasileiros 
que definem a equipe brasileira para a temporada internacional 
2022/2023.

 

Luana Pekelman, atleta juvenil do Sabre Feminino, no Campeonato Mundial no 
Cairo

Atletas da categoria Infantil 11 anos: Luiza Milani, Antonella Dinucci e Eduarda 
Nascimento
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O atleta do ECP Diego Gobbi representando o Brasil no Austrian Open 2022

SQUASH

SÃO PAULO SQUASH CAMP
O ECP recebeu o treinador egípcio Mohamed Elkeiy para a 
realização do São Paulo Squash Camp, evento organizado 
pela Federação Paulista de Squash, em parceria com o Clube. 
A clínica contou com seis dias de treinamento, divididos entre 
atletas profissionais, em duas sessões diárias de três horas 
cada; adultos, em uma sessão diária de uma hora e meia; e 
jovens promissores, com duas sessões no último dia do evento. 
Kiki, como Elkeiy é chamado, é treinador de dois jogadores que 
figuram entre os top 10 mundiais no Squash, além de liderar 
projetos com juvenis no Egito e “camps” pelo mundo todo, 
como foi esse evento no Clube. A mais nova atleta do Squash 
pinheirense, Laura Silva, também esteve presente no evento. 
Atual campeã sul-americana Sub-15, a esportista conta com 
títulos na categoria de alto rendimento. A atleta disputou a se-
letiva para os jogos sul-americanos (ODESUR), classificando-se 
para a disputa junto de outra pinheirense, Tatiana Borges, para 
formar a equipe brasileira.

Squash Camp

AUSTRIAN OPEN 2022
Durante sua temporada na Europa, o atleta do ECP Diego Gobbi 
participou do Austrian Open 2022 e fez um excelente início de 
torneio, vencendo o espanhol Nilo Vidal por 3x0. Já nas quartas, 
enfrentou o atleta da casa, Aqeel Rehman, sendo derrotado por 
3x0. O atleta pinheirense está no 117º lugar do ranking mundial, 
com mais alguns torneios a disputar este ano, que representam 
uma chance de entrar para o seleto grupo dos 100 melhores 
squashistas do mundo.

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

IMÓVEIS NO ITAIM, JARDINS, ECP

Aptos nos principais bairros e ao 
redor do Clube Pinheiros, de todos os 
tamanhos. Com a tradição, rapidez e 
segurança da Local
Imóveis/Rede Lopes e a maior base de 
clientes e imóveis em SP, para compra, 
venda, locação e permuta. Avaliamos 
seu imóvel, sem compromisso.
Sergio: 99111-8877 - CRECISP 250156

VENDO APARTAMENTO 

Na Rua Tucuman nº 123 bem em frente 
ao Portão Principal do Clube Pinheiros.
Andar alto com vista para todo 
o Clube.
Oportunidade! 
Mario: (11) 99253-4960



TXT CONTROL EIRELI – CNPJ 26.095.667/0001-09 
– Prestação de serviço de fornecimento de equi-
pamentos, sistemas e produtos para impressão, 
credenciamento e controle de acesso com 
suporte e assessoria técnica – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 19.075,00 
– 17/06/2022 até 08/07/2022.

 INOVE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 
E PARTICIPAÇÕES EM SERVIÇOS MÉDICOS 
– CNPJ 32.006.000/0001-95 – Prestação 
de serviços médicos com fornecimento 
de ambulâncias UTI e posto médico para 
atendimento e transporte de paciente em casos 
de emergências e urgências médicas durante 
o evento denominado “Festa Junina 2022” – 
valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 16.000,00 – 14/06/2022 até 04/07/2022.

FABIANA BARBOSA DIAS – CPF 330.238.688-59 
– Prestação de serviço de fornecimento de mate-
rial para fechamento com telas mosquiteiro 
para o Restaurante do CCR – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 13.744,52 
– 01/07/2022 até 29/07/2022.  

 ALKHAS LAKERBAI – ME – CNPJ 
30.448.223/0001-87 – Aditivo nº 4 – Ministração 
de aulas, treinamentos e acompanhamento téc-
nico de Esgrima aos associados e atletas – valor 
total do contrato: 11 parcelas mensais no valor 
de R$ 8.816,80 – 24/02/2022 até 31/12/2022.

FIREHAWK SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL LTDA. – CNPJ 
02.200.438/0001-49 – Ministração de curso 
de “Planejamento estratégico” aos diretores 
e gestores do Clube – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 8.800,00 – 
13/06/2022 até 22/06/2022.

RÁDIO WAY SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA. – 
CNPJ 04.274.570/0001-20 – Locação de 121 
unidades de rádios digitais com acessórios 
(fones de ouvido, carregadores, baterias etc.) 
para o evento denominado “Festa Junina 2022” 
– valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 8.470,00 – 29/06/2022 até 07/07/2022.

 HRO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO 
E INCORPORAÇÃO LTDA. – CNPJ 
27.733.009/0001-68 – Prestação de serviços 
de execução de obra em regime de emprei-
tada global, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra especializada, 
para reforma da Sala de Yoga e Pilates do Centro 
Esportivo – valor total do contrato: parcela única 
no valor de R$ 515.000,00 – 17/03/2022 até 
17/06/2022.

FAQUI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. – CNPJ 
02.428.619/0001-27 – Prestação de serviços 
de segurança patrimonial e pessoal, por 
meio de mão de obra especializada, para o 
evento denominado “Festa Junina 2022” – 
valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 430.038,02 – 18/06/2022 até 08/07/2022.

ARBOM COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
– CNPJ 03.555.100/0001-72 – Prestação de ser-
viços de fornecimento e instalação de cinco 
condicionadores de ar tipo air split com gabinete 
para a Sala de Carteado – valor total do contrato: 
R$ 144.467,00, sendo a primeira parcela no 
valor de R$ 89.900,00 e a segunda no valor 
de R$ 54.567,00 – 03/01/2022 até 04/03/2022.

VS-7 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, 
VÍDEO E ESTRUTURAS EIRELI – CNPJ 
31.740.174/0001-14 – Prestação de serviços 
de montagem, operação e desmontagem 
de telão de led para transmissão simultânea 
do evento denominado “Festa Junina 2022” – 
valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 125.000,00 – 28/06/2022 até 04/07/2022.

BS FLOOR LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS 
TEMPORÁRIAS LTDA. – CNPJ 36.858.552/0001-82 
– Prestação de serviços de fornecimento, mon-
tagem e desmontagem de piso easyfloor plus 
para o evento denominado “Festa Junina 2022” 
– valor total do contrato: R$ 123.758,00, sendo 
duas parcelas mensais no valor de R$ 61.879,00 – 
02/06/2022 até 07/07/2022.

KIYOSHI GERADORES LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS LTDA. – CNPJ 
04.948.102/0001-94 – Locação de um grupo 
de geradores para o evento denominado 
“Festa Junina 2022” – valor total do contrato: 
R$ 95.000,00, sendo a primeira parcela no 
valor de R$ 28.500,00 e a segunda no valor 
de R$ 66.500,00 – 17/06/2022 até 04/07/2022.

GUICHARTE EVENTOS LTDA. – CNPJ 
39.275.113/0001-35 – Prestação de serviços 
de recreação, monitoria e atividades lúdicas 
para atividade denominada “Criança em Férias” 
– valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 90.000,00 – 18/07/2022 até 29/07/2022.

JAILSON PEREIRA LOPES 29316846862 – CNPJ 
17.921.266/0001-70 – Prestação de serviços 
de áudio/visual com produção de até 4 vídeos 
institucionais mensais, mediante solicitação 
expressa da Diretoria de Área de Comunicação 
– valor total do contrato: R$ 65.166,24, sendo 
doze parcelas mensais no valor de R$ 5.430,55 – 
01/03/2022 até 28/02/2023. 

PENHA MÁQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA. 
- EPP – CNPJ 66.715.293/0001-00 – Aditivo nº 5 – 
Prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva dos equipamentos de limpeza e jar-
dinagem – valor total do contrato: R$ 57.780,00, 
sendo doze parcelas no valor de R$ 4.815,00 – 
31/03/2022 até 31/03/2023.

TH EVENTOS LTDA. – CNPJ 41.647.341/0001-30 – 
Prestação de serviços de decoração do evento 
denominado “Festa Junina 2022” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 45.000,00 
– 02/06/2022 até 04/07/2022.

LUCAS PEREIRA VITA 34004274893 – CNPJ 
40.899.383/0001-04 – Ministração de aulas 
de Polo Aquático Infantil aos associados – valor 
total do contrato: R$ 35.000,00, sendo quatorze 
parcelas mensais no valor de R$ 2.500,00 – 
01/11/2021 até 31/12/2022.

PREDITECH BALANCEAMENTO E ANÁLISE 
DE VIBRAÇÕES LTDA. – ME – CNPJ 
93.344.290/0001-90 – Prestação de ser-
viços de manutenção corretiva no ventilador 
localizado no Salão do Fitness – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 7.655,48 – 
31/05/2022 até 03/06/2022.

40 ZERO ENSINO DE ESPORTES LTDA. – CNPJ 
42.004.084/0001-81 – Prestação de serviços 
de coordenação da equipe da Escolinha do Tênis 
– valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 6.000,00 – 01/07/2022 até 31/07/2022.

ARNALDO SOARES DE FREITAS FILHO – CNPJ 
19.225.799/0001-42 – Apresentação do artista 
Arnaldo Freitas – Trio Viola Caipira, no evento 
denominado “Festa Junina 2022” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 5.300,00 
- 02/07/2022.

CIMARA GOMES FERREIRA FROIS – CNPJ 
17.280.070/0001-43 – Apresentação do trio Mana 
Flor no evento denominado “Festa Junina 2022” 
– valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 5.000,00 – 03/07/2022.

MARCELO DE SOUSA TENÓRIO – CNPJ 
29.999.790/0001-42 – Apresentação de pocket 
show circense aos associados (público infantil) 
– valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 4.800,00 – 09/07/2022.

ALPHA TOLDOS E LUMINOSOS LTDA. – CNPJ 
08.368.081/0001-99 – Prestação de serviços 
de fornecimento e instalação de cortinas rolon 
(duas unidades), com estrutura em alumínio, 
peças para fixação ao chão, visor night day, 
redutor e manivela para recolhimento, para o 
pergolado do Futebol – valor total do con-
trato: parcela única no valor de R$ 4.760,00 
– 01/06/2022 até 03/06/2022.

C.C. LAPA SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA 
LTDA. – CNPJ 29.819.643/0001-43 – Prestação 
de serviços de telemetria para medição 
de energia, água e gás do Restaurante Árabe – 
valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 4.560,00 – 08/07/2022 até 09/07/2022.

PROASSP – TEC CONSULTORIA & PROJETOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.  – CNPJ 
05.884.015/0001-83 – Prestação de serviços 
de consultoria na recuperação da impermeabi-
lização do Ginásio da Esgrima – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 4.200,00 
– 01/05/2022 até 30/06/2022.

 SEMCAMISA.COM AUDIOVISUAL LTDA. – CNPJ 
19.364.960/0001-69 – Prestação de serviços 
de transmissão dos jogos do Futebol Adulto – 
valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 3.750,00 – 31/05/2022 até 11/06/2022.

FVR SECURITY LTDA. – CNPJ 10.802.836/0001-63 
– Locação de uma câmera CFTV para o evento 
denominado “Festa Junina 2022” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 3.571,43 – 
27/06/2022 até 04/07/2022.

JOSÉ LUIZ DE ARRUDA ROSA HENRIQUES 
36161531828 – CNPJ 27.313.105/0001-85 – 
Apresentação musical do cantor Rico Henriques 
no evento denominado “Festa Junina 2022” – 
valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 3.500,00 – 30/06/2022.

ROSELI AUGUSTA DE ALMEIDA – CNPJ 
04.965.555/0001-29 – Ministração de aula de lei-
tura encenada aos associados – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 3.000,00 
– 28/05/2022 até 21/06/2022.

HENRIQUE CESARINO PESSOA 17833989819 
– CNPJ 24.152.816/0001-07 – Prestação 
de serviços de direção e produção da peça 
teatral denominada “Semana da Arte Moderna” 
– valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 2.500,00 – 20/08/2022.

GIOVANNA APPEL 45585292870 – CNPJ 
37.999.002/0001-46 – Prestação de serviços 
de auxílio a professora durante as aulas 
de Ginástica Wellness – valor total do con-
trato: parcela única no valor de R$ 2.262,00 
– 27/05/2022 até 13/06/2022.

VINICIUS SAVIOLI ME – CNPJ 20.369.858/0001-35 
– Prestação de serviços de contribuição para 
a inclusão de associados com deficiência no 
Clube, com foco nas atividades esportivas – 
valor total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 2.200,00 – 13/08/2022.

ELISABETE BARBAN 07609199842 – CNPJ 
45.863.612/0001-46 – Apresentação da banda 
MP4 no Piano’s Bar – valor total do contrato: par-
cela única no valor de R$ 1.900,00 – 30/07/2022.

M. MONTGOMERY – PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
E CULTURAIS LTDA. – CNPJ 08.098.045/0001-52 
– Apresentação do músico Malcolm Montgomery 
no Piano’s Bar – valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 1.800,00 – 23/07/2022.

PRISCILA MARIANA PINTO 27526156801 – 
CNPJ 17.386.534/0001-09 – Locação de cinco 
carrinhos plataforma para o evento denominado 
“Festa Junina 2022” – valor total do contrato: par-
cela única no valor de R$ 1.795,00 – 27/06/2022 
até 05/07/2022.

KM STAFF LTDA. – CNPJ 45.238.294/0001-22 
– Prestação de serviços de carregadores para 
auxiliar na locomoção das cadeiras e ade-
reços utilizados na peça de teatro denominada 
“Contos em Green” – valor total do contrato: par-
cela única no valor de R$ 1.360,00 – 09/07/2022 
até 17/07/2022.

TWO WAY EQUIPAMENTOS 
DE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. – CNPJ 
46.442.478/0001-72 – Locação de dezesseis 
rádios digitais para o evento denominado 
“Programa de Férias” – valor total do con-
trato: parcela única no valor de R$ 1.100,00 
– 08/07/2022 até 16/07/2022.

HENRIQUE CESARINO PESSOA 17833989819 – 
CNPJ 24.152.816/0001-07 – Ministração de aulas 
de jogos teatrais denominados “Montagem 
Circense” aos associados – valor total do con-
trato: R$ 250,00, por hora/aula – 01/04/2022 até 
31/12/2022.

FERON ENGENHARIA LTDA. – CNPJ 
01.237.001/0001-17 – Aditivo nº 2 – Prestação 
de serviços de assessoria em engenharia elétrica 
– valor total do contrato: R$ 110,00, de janeiro a 
junho de 2022 e R$ 117,70, de julho até dezembro 
de 2022 – 28/06/2022 até 31/12/2022.

CONTRATOS CONTRATOS76 77
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POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 JULHO/2022

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2021 JULHO/2022 JULHO/2021 JUL./22 - JUL./21

1. TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE 98.740.111 119.214.869 94.990.164 24.224.705

2. COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA 77.508.446 81.013.525 67.776.290 13.237.235

2.1  Fundo de Emergência 3.594.766 3.795.050 3.509.292 285.758

2.2  Fundo Especial  Investimento 50.666.901 52.381.499 41.979.582 10.401.917

2.3  Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) 23.117.264 20.018.126 17.538.576 2.479.550

2.4  Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados) 129.515 1.119.860 581.481 538.379

2.5  13º Salário a Desembolsar 3.698.990 3.121.368 577.622

2.6  Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul  2021 1.045.991  (1.045.991)

3. SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2) 21.231.665 38.201.344 27.213.874 10.987.470

4. COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL 21.231.665 38.201.344 27.213.874 10.987.470

4.1  Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa 12.170.443 12.170.443 11.753.777 416.666

4.2  Saldo Capital de Giro Operacional  Custeio e Restaurantes 9.061.222 26.030.901 15.460.097 10.570.804

5. ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE 12.006.650 21.901.146 20.766.947  1.134.199 

5.1  Exercício Seguinte 12.006.650 196.149 152.003  44.146 

5.2  Exercício Corrente  Meses seguintes 21.704.997 20.614.944  1.090.053 

6. POSIÇÃO DE CAIXA - CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL: (3 - 5) 9.225.015 16.300.198 6.446.927 9.853.271

7. RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES 4.891.813 14.133.557 4.697.382 9.436.175

(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 JULHO/2022 JULHO/2021 JUL./22 - JUL./21

8. Ativo Circulante 117.670.646 146.838.468 110.689.160 36.149.308

9. Passivo Circulante 65.978.021 78.085.266 69.070.491  (9.014.775)

10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9 1,78 1,88 1,60 0,28

11. Capital de Giro Líquido = 8  9 51.692.625 68.753.202 41.618.669 27.134.533

(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  166.896  -   

 Mês  33.388  -   

 Acumulado  3.594.766  200.284  -    3.795.050 

FUNDO DE INVESTIMENTOS

 Disponibilidade  50.666.901  52.381.499 

 Adiant.fornec.  327.891  1.246.234 

 Tx transf/edital  10.992.975  11.939.462 

 Mês  3.082.089  (3.045.174)

 Acumulado  61.987.766  22.380.993  (18.801.564)  65.567.195 

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE
 Mês  123.717  (783.784)

 Acumulado  23.117.264  1.159.518  (4.258.655)  20.018.126 

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  2.638.781  2.024.232  (614.549)  (10.364.396)  (8.598.237)  1.766.159  (7.725.615)  (6.574.005)  1.151.610 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  -    -    -    (4.836.846)  (3.806.907)  1.029.939  (4.836.846)  (3.806.907)  1.029.939 

COMUNICAÇÃO  20.000  115.841  95.841  (1.511.699)  (1.033.607)  478.092  (1.491.699)  (917.766)  573.933 

CONSELHOS  -    1.807  1.807  (1.442.555)  (1.016.036)  426.520  (1.442.555)  (1.014.229)  428.327 

CULTURAL  4.342.408  4.277.041  (65.368)  (5.326.780)  (5.041.042)  285.738  (984.371)  (764.001)  220.370 

ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS  1.252.646  1.334.714  82.068  (10.569.250)  (9.817.140)  752.110  (9.316.604)  (8.482.427)  834.178 

ESPORTES COLETIVOS  539.992  925.060  385.068  (11.048.190)  (10.107.107)  941.083  (10.508.198)  (9.182.047)  1.326.151 

FINANCEIRA  823.667  2.600.419  1.776.752  (5.409.374)  (5.489.763)  (80.389)  (4.585.707)  (2.889.344)  1.696.364 

JURÍDICA  -    307.568  307.568  (2.169.707)  (2.220.836)  (51.129)  (2.169.707)  (1.913.267)  256.440 

MARKETING  98.182  180.070  81.888  (664.676)  (426.390)  238.287  (566.494)  (246.320)  320.175 

OPERAÇÕES  3.873.962  4.414.507  540.545  (22.950.156)  (22.956.919)  (6.763)  (19.076.194)  (18.542.413)  533.781 

PATRIMÔNIO  -    -    -    (13.607.248)  (14.606.831)  (999.583)  (13.607.248)  (14.606.831)  (999.583)

PRESIDÊNCIA  93.463.502  93.778.338  314.835  (5.558.964)  (3.833.030)  1.725.934  87.904.539  89.945.308  2.040.769 

RELAÇÕES ESPORTIVAS  10.599.055  12.570.295  1.971.239  (11.586.544)  (10.429.166)  1.157.377  (987.488)  2.141.128  3.128.617 

RELAÇÕES SOCIAIS  293.004  276.782  (16.222)  (1.342.800)  (1.140.263)  202.537  (1.049.796)  (863.481)  186.315 

SOCIAL  4.104.070  4.489.619  385.549  (6.256.516)  (5.705.728)  550.788  (2.152.446)  (1.216.108)  936.337 

SUPRIMENTOS  -    -    -    (2.534.978)  (2.193.336)  341.642  (2.534.978)  (2.193.336)  341.642 

RESTAURANTES  26.197.973  23.691.573  (2.506.400)  (29.007.722)  (28.431.970)  575.752  (2.809.750)  (4.740.397)  (1.930.647)

TOTAIS  148.247.242  150.987.865  2.740.623  (146.188.401)  (136.854.308)  9.334.093  2.058.841  14.133.557  12.074.716 

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2022

INFORME DO MÊS ACUMULADO ATÉ O MÊS

 ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES  ORÇADO  REALIZADO  VARIAÇÕES 

CUSTEIO

Receitas  17.280.843  19.982.840  2.701.997  122.049.270  127.296.292  5.247.022 

Despesas  (16.780.767)  (17.154.564)  (373.796)  (117.180.679)  (108.422.338)  8.758.341 

Resultado  500.076  2.828.276  2.328.201  4.868.591  18.873.954  14.005.363 

RESTAURANTES

Receitas  3.366.510  4.953.804  1.587.294  26.197.973  23.691.573  (2.506.400)

Despesas  (4.201.631)  (4.935.256)  (733.625)  (29.007.722)  (28.431.970)  575.752 

Resultado  (835.121)  18.548  853.669  (2.809.750)  (4.740.397)  (1.930.647)

RESULTADO OPERACIONAL 
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Receitas  20.647.353  24.936.644  4.289.291  148.247.242  150.987.865  2.740.623 

Despesas  (20.982.398)  (22.089.820)  (1.107.421)  (146.188.401)  (136.854.308)  9.334.093 

Resultado  (335.045)  2.846.825  3.181.870  2.058.841  14.133.557  12.074.716 
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO JUL/22 JUL/21

CIRCULANTE 146.838.468 110.689.160

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA 119.214.869 94.990.164

* Caixa e Bancos 221.812 279.528

* Aplicações Financeiras - Outras 30.627.939 19.929.409

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência 3.795.050 3.509.292

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos 52.381.499 41.979.582

* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro 12.170.443 11.753.777

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC 20.018.126 17.538.576

Realizável a Curto Prazo 27.623.599 15.698.996

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber 2.922.245 4.129.113

* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa  (1.148.521)  (1.770.825)

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST) 11.939.463 7.761.952

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST) 1.246.234 172.420

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários 1.262.016 918.373

* Outras Contas a Receber 8.823.685 2.464.459

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes 1.878.025 1.411.295

* Despesas Antecipadas 700.452 612.209

NÃO CIRCULANTE 560.456.058 543.948.460

Realizável a Longo Prazo 6.552.443 2.689.182

* Depósitos Recursais / Judiciais 6.552.443 2.689.182

IMOBILIZADO 553.903.615 541.259.278

* Imobilizado 553.903.615 541.259.278

TOTAL DO ATIVO 707.294.526 654.637.620

PASSIVO

CIRCULANTE 78.085.266 69.070.491

* Fornecedores 7.564.672 4.797.317

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões 16.368.494 14.642.777

* Provisões para Contingências Passivas 7.415.557 7.336.168

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais 3.697.411 3.407.225

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente 21.704.997 20.614.944

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte 196.149 152.003

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado 1.119.860 581.481

* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) 20.018.126 17.538.576

NÃO CIRCULANTE 2.626.873 5.988.412

* Provisões para Contingências Passivas 2.626.873 5.988.412

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 626.582.387 579.578.717

* Superávit no Exercício 30.137.527 11.430.552

* Patrimônio Social 596.444.860 568.148.165

TOTAL DO PASSIVO 707.294.526 654.637.620

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.
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