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Caros associados,

lém das boas 
performances que 
obtivemos no ano 
passado na área 
de esportes, com 
conquistas importantes, 
na área social, com 

a volta de eventos tradicionais 
do Clube, e na do patrimônio, 
com as obras de ampliação e 
melhorias, quero destacar também 
a performance do Pinheiros na área 
financeira.

Pelo segundo ano consecutivo, 
devemos registrar um superávit nas 
nossas contas. Isso apesar de todas 
as obras e melhorias realizadas 
durante o ano de 2022 e sem contar 
com os resquícios que a pandemia 
deixou.

Como consequência desse resultado, 
este ano mantivemos em 2% o desconto 
no pagamento da contribuição social 
antecipada. Ou seja, terminamos 2022 com 
uma situação financeira positiva, que foi 
obtida através de um maior controle nos 
nossos gastos.

Desde o começo desta gestão, refinamos e 
aprimoramos o nosso controle financeiro 
e, apesar de todas as dificuldades que 
enfrentamos, os resultados da nossa saúde 
financeira provam que o caminho traçado 
estava correto.

Esse caminho nos permitiu entregar um 
Clube mais adequado aos pinheirenses e 
melhor preparado para o fluxo crescente de 
novos associados.

Aliás, essa demanda pelo título do ECP é 
reflexo, como já mencionado anteriormente, 
da boa imagem que o Clube conquistou.

Para este ano de 2023, elaboramos uma 
proposta de orçamento adequada ao 
cenário econômico e que atenda a todas as 
demandas financeiras do Clube de forma 
equilibrada, respeitando assim o dinheiro dos 
associados.

IVAN CASTALDI FILHO
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“A VOZ DO CONSELHEIRO” – ANSEIOS E 
REINVIDICAÇÕES DO CORPO ASSOCIATIVO

Nesta publicação da Revista Pinheiros resolvi trazer 
breves considerações acerca de um importante item que 
compõe as reuniões do Conselho Deliberativo. 

Refiro-me ao Item “A Voz do Conselheiro” atualmente 
previsto no artigo 37.b do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo que dispõe: 

Art. 37.b – Finda a deliberação dos assuntos 
constantes da Ordem do Dia, conforme dispositivo 
anterior, terá início o item “A Voz do Conselheiro”, 
que não excederá vinte (20) minutos, no qual serão 
admitidas somente as inscrições de quatro (4) 
oradores por reunião, respeitada a ordem cronológica 
de inscrição. Os Conselheiros interessados e, 
regimentalmente convocados para a reunião em 
questão, poderão se inscrever até as 20:30 horas, 
promovendo-se, a seguir, um sorteio pela Mesa do 
Conselho Deliberativo quando o número de inscritos 
superar (4) quatro Conselheiros. 
§1º - Durante “A Voz do Conselheiro” o orador 
poderá falar, no máximo, durante três (3) minutos, 
prorrogáveis a juízo do Conselheiro que estiver 
presidindo a reunião. 
§2º - “A Voz do Conselheiro” sucederá os itens da 
Ordem do Dia objeto de deliberação. 
§3º - Durante “A Voz do Conselheiro” somente 
poderão ser apresentadas proposições que digam 
respeito a reivindicações e anseios dos associados, 
cujo encaminhamento à Diretoria, ou à Mesa 
do Conselho 11/25 Deliberativo, será objeto de 
deliberação pelo plenário. 
§4º - A Diretoria, ou a Mesa do Conselho Deliberativo, 
conforme o caso, deverá se manifestar no prazo 
estabelecido no inciso X do Art. 77 do Estatuto Social, 

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

GUILHERME DOMINGUES DE CASTRO REIS

contado da data de sua apresentação ao plenário. 
§5º - Em se tratando de matéria apresentada no item “A 
Voz do Conselheiro”, a resposta da Diretoria, ou da Mesa 
do Conselho Deliberativo, deverá deixar expresso se a 
proposição foi ou não aceita, e, em caso positivo, quando 
será efetivada. Se a proposição não for aceita, a negativa 
deverá ser devidamente fundamentada, respeitada a 
competência do órgão que decidiu a respeito. 
§6º - As respostas deverão, no prazo estabelecido no Art. 
77, inciso X, do Estatuto Social, ser enviadas ao Presidente 
do Conselho, com cópias aos respectivos proponentes, 
sendo obrigatoriamente lidas no Expediente da reunião que 
se seguir. 
§7º - Se estiverem inscritos mais de quatro (4) Conselheiros 
em uma mesma reunião, haverá sorteio promovido pela 
Mesa do Conselho o que determinará os quatro (4) 
oradores deste item (A Voz do Conselheiro) conforme 
previsto no “caput” deste artigo, na reunião em questão. As 
inscrições que não forem contempladas pelo sorteio serão 
automaticamente desconsideradas, devendo o Conselheiro, 
caso queira, reinscrever-se na reunião seguinte. 

O Item “A Voz do Conselheiro” foi criado pela Resolução 
15/2001, editada na 479ª Reunião Extraordinária, realizada em 
25.10.2001 e que tem na “Exposição de Motivos” apresentada 
pelos autores a expressão de sua essência; e por isso permito-
me transcrever um trecho da justificativa:
  

“Com a presente proposta de mudança do Regimento Interno 
do Conselho Deliberativo pretende-se promover a aproximação 
dos associados com a Administração do Clube, propiciando ao 
Conselheiro um instrumento que o permita exercer a função 
para a qual foi eleito: representar os sócios, cuidando para 
que este veja seus anseios e reivindicações analisados e, se 
convenientes e oportunos, adotados e colocados em prática. 
Por outro lado, os dirigentes terão mais subsídios para bem 
administrar o Clube e oferecer aos associados os serviços que 
eles efetivamente desejam.”

Trata-se de um momento especial nas reuniões do Conselho 
Deliberativo, e desde a sua criação vem sendo frequentemente 
utilizado pelas Senhoras Conselheiras e pelos Senhores 
Conselheiros para que os anseios e reivindicações do Corpo 
Associativo possam ser recebidos e encaminhados à Diretoria, 
que após tomar conhecimento, deverá responder na forma 
regimental.

Finalizo, reiterando os votos de um ano novo repleto de 
realizações e conquistas a todas e a todos, e convidando 
as associadas e os associados para que assistam, 
presencialmente ou através da plataforma YouTube, as 
reuniões do Conselho Deliberativo que estão previamente 
agendadas, conforme comunicado publicado no site de nosso 
Clube.

Um abraço,
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O ECP oferece cursos em diversas áreas – 
idiomas, danças e música. Conheça as opções 
e comece o ano aprendendo algo novo.26 Conheça a atleta Stephanie Balduccini, nova contratação 

do Clube para a equipe de Natação, junto dos 
esportistas Evandro Silva e Victor Alcará.

52

10
Carnaval no Clube: confira os eventos que 
fazem parte da festa pinheirense: Feijoada 
Carnavalesca, Matinê e Ressaca da Folia 
prometem animar os associados.

22
O ECP Indica deste mês traz uma 
lista de quatro livros adquiridos 
recentemente pela Biblioteca Pedro 
Afonso Grimaldi e quatro filmes em 
cartaz no Auditório do CCR.

32
A entrevista do mês é com o associado  
e escritor Walter Weiszflog, que falou 
sobre o seu trabalho como autor de livro e  
como transforma em contos suas ideias  
e sonhos. 

36
Os pequenos associados vão aproveitar 
uma programação imperdível em 
fevereiro, com destaque para a Oficina de 
Abadazinho, especial de Carnaval.

38
A infraestrutura pinheirense está em 
constante transformação: saiba o 
andamento das obras de melhorias 
realizadas recentemente.

42
Em fevereiro, a tradição nordestina está 
no cardápio do restaurante O Ponto, 
com o prato típico baião de dois e 
acompanhamentos.

48
Descubra qual será a leitura do mês 
do Clube de Leitura e o tema do conto 
do Grupo de Escritores. Participe das 
atividades literárias do ECP.

45
O Let’s Dance vai trazer aos 
pinheirenses o melhor dos anos 
1970 e 1980, em uma viagem ao 
tempo das discotecas.

49
O Projeto Inclusão Pinheiros (PIP) 
retoma as atividades este mês 
– conheça a grade de eventos e 
inscreva-se.
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46
Entre os eventos do Programa 
Mais Mulher, estará o Master 
Class Vinhos, para as associadas 
conhecerem mais sobre esse 
universo com um sommelier. 

54
A Forja Éder Jofre foi sediada no 
Salão de Festas do ECP – saiba 
como foi o evento e conheça os 
vencedores.
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Nosso Carnaval de 2023 está repleto de atrações ao longo do 
mês de fevereiro. Confira as datas e anote na agenda para não 
perder a programação mais animada de São Paulo.

CARNAVAL 
NO ECP

10
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ATRAÇÕES: 
Ivo Meirelles e Ferrugem
Encerramento com a Escola de 
Samba Grande Rio

11 DE FEVEREIRO, SÁBADO, 

12H30 ÀS 18H30

SALÃO DE FESTAS

ESPECIAL • CARNAVAL

100%
CIDADE 
MARAVILHOSA

tema da feijoada carnavalesca deste ano é o 
Rio de Janeiro: 100% Cidade Maravilhosa. Os 
sambistas cariocas Ivo Meirelles e Ferrugem 
trarão seus principais sucessos e farão os 
pinheirenses sambarem e se divertirem. A escola 
de samba Grande Rio, atual campeã do Carnaval 

carioca, encerra o dia com os melhores sambas-enredo 
de todos os tempos. Cardápio e decoração temáticos 
complementam a festa.

O
Ivo Meirelles

FEIJOADA CARNAVALESCA

1312

Ferrugem, atração da Feijoada Carnavalesca

Ivo Meirelles  
é conhecido por misturar ritmos 
como samba, funk e soul. O cantor 
e compositor é vocalista do grupo 
Funk’n’Lata e já foi presidente da 
escola de samba Estação Primeira de 
Mangueira.

Ferrugem  
começou a tocar e compor suas próprias 
canções com um tantã aos 13 anos. Seus 
trabalhos foram divulgados na internet 
e, assim, começou a fazer contatos 
importantes na área musical. Em 2015, 
lançou seu primeiro álbum e contou com a 
participação de Anitta e Alcione.

ESGOTADO
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MATINÊ  
CARNAVALESCA

crianças pinheirenses também podem 
aproveitar a programação carnavalesca. A 
tradicional Matinê vai animar os pequenos 
foliões com confete, serpentina e muita 
música.

Associado: entrada franca
Convidado de associado (até 4 anos): entrada franca
Convidado de associado (de 5 a 12 anos): R$ 54
Convidado de associado (acima de 13 anos): R$ 91
Venda na Central de Atendimento e no Portal de Serviços.

ESPECIAL • CARNAVAL

As

Matinê Carnavalesca de 2019

Muita folia e animação na Matinê 

21 DE FEVEREIRO, TERÇA, 
15H ÀS 19H
SALÃO DE FESTAS
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25 DE FEVEREIRO, SÁBADO, 

14H30 ÀS 19H30

SALÃO DE FESTAS

RESSACA DA FOLIA
Se engana quem pensa que o Carnaval vai 
acabar no dia 21 de fevereiro! Vem aí a Ressaca 
da Folia, uma tarde de muito samba e axé para 
fechar nosso Carnaval com chave de ouro. 
Confira as atrações e garanta seu ingresso.

BANDA JAMMIL
Esse grupo, comandado pelo 
irreverente cantor Rafael Barreto, 
faz parte da nova geração da 
axé music e vem conquistando o 
público jovem de diversos cantos 
do País. A mistura de ritmos é um 
traço marcante da banda, que vai 
trazer um novo repertório para 
agitar o Ressaca da Folia.

INIMIGOS DA HP
O grupo, que já tem 23 anos de 
estrada, promete agitar a galera 
com seus grandes sucessos, dos 
mais antigos aos mais novos. 
“Toca um samba aí”,  “Musa da 
praia”,  “Nosso filme” e  “Bons 
momentos” são alguns dos hits 
que não vão ficar de fora.

INGRESSOS
Associado: R$ 40
Convidado de 
associado: R$ 50

Vendas na Central de 
Atendimento e no Portal de 
Serviços até 25 de fevereiro, às 
16h.
Classificação: 13 a 15 anos, 
acompanhados pelos pais. A partir 
de 16 anos desacompanhados.

O ingresso dá direito a uma 
camiseta personalizada do 
evento.

Troca de camiseta
Retirada: até 24 de fevereiro
Local: Sala de Reunião 5 – 2º 
andar do Prédio Administrativo
Segunda a quinta: das 8h15 às 
12h e das 13 às 19h
Sexta e sábado: das 8h15 às 12h 
e das 13 às 17h

ESPECIAL • CARNAVAL

Inimigos da HP

Jammil 

16
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ÉPOCA ÁUREA 
Históricos bailes de Carnaval do ECP

ouve um tempo em que os bailes de Carnaval em clubes eram eventos muito 
aguardados pelos foliões e reuniam homens e mulheres que se produziam 
com trajes elegantes para celebrar a data.
No ECP, a festa era aguardada com expectativa por centenas de associados. 
Antes da inauguração do Salão de Festas, no Réveillon de 1957, o Clube 
promoveu o Carnaval em diversos outros salões da cidade, como o do Largo 
do Paissandu, Club Homs e Esplanada Hotel.

Alguns anos depois, os associados passaram a brincar nos bailes e matinês no atual Salão 
de Festas e, mais recentemente, no Carnaval de rua pré-carnavalesco da Pholia na Faria e 
do Pholia dos Clubes.

ESPECIAL • CARNAVAL

Baile de Carnaval na década de 1920, 
possivelmente no Largo do Paissandu

Carnaval no Club Germania em 1931
(Club Germania: outra instituição alemã, diferente do Sport 
Club Germania. Somente em 1942 houve a fusão dessa 
instituição com o ECP)

H

Grupo de pierrôs no baile de Carnaval em 1960 Baile de Carnaval em 1960

Carnaval em 1962

19

Carnaval em 1960Baile de Carnaval em 1955
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ESPECIAL • CARNAVAL

Baile de Carnaval em 1955
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O Clube no  
Carnaval de rua
Do salão do Clube para as ruas. Em 1991 houve a primeira edição do Pholia, Carnaval de rua na 
avenida Faria Lima, com a participação de um bloco do ECP. Com o intuito de resgatar os antigos 
carnavais de rua, o nome do evento foi grafado com “ph”.
Em 2004 e 2005 o evento se mudou para o Sambódromo de São Paulo, diminuindo muito a 
participação do público. 
Em 2017 os três maiores clubes da cidade se reuniram em uma iniciativa pioneira. Pinheiros, 
Hebraica e Paulistano lançaram o primeiro “Pholia dos Clubes”, um bloco dos associados e seus 
amigos, para confraternizar e celebrar o Carnaval na rua Angelina Maffei Vita. Na edição de 2018, 
o evento aconteceu na rua Gumercindo Saraiva com a participação de quatro clubes: Paulistano, 
Pinheiros, Paineiras e Hebraica. Este ano, o Pholia não será realizado.

Grupo de foliões no Carnaval Azul-Ouro do 
Club Germania em 1933

Carnaval na década de 1950

21
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LITERATURA & CINEMA
O ECP indica quatro livros e quatro filmes para os 
pinheirenses apaixonados por cultura. 

Quem gosta de livros e filmes vai apreciar as dicas deste mês. A 
Revista EC Pinheiros reuniu quatro obras literárias que entraram no 
acervo da Biblioteca Pedro Afonso Grimald e estão disponíveis para 
empréstimo. Há, também, quatro indicações de filmes em cartaz no 
Auditório do CCR, que vão garantir o entretenimento dos associados.

ESPECIAL • ECP INDICA

Nossa luz interior
MICHELLE OBAMA, 2022

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos (EUA) compartilha, 
nesse livro, sabedoria prática e estratégias poderosas para 
manter a esperança e o equilíbrio em um mundo de incertezas. 
Michelle Obama acredita que todos nós podemos identificar e 
nos apoiar em um conjunto de ferramentas que nos ajudarão a 
navegar melhor pelas mudanças e permanecer firmes. O livro é a 
continuação do aclamado Minha história, lançado em 2018, que 
segue inspirando os leitores do mundo todo com a trajetória da 
autora.

Febre de cavalos
LEONARDO PADURA, 2022

Os leitores acompanham a vida 
do jovem Andrés, que sofre 
um acidente em um jogo de 
beisebol e tem sua vida marcada 
para sempre. Em meio a 
suspense, intriga, dor e alegrias, 
a história tem como pano de 
fundo as particularidades da 
vida em Cuba. Escrito em 1982, 
o livro é a estreia literária de 
Leonardo Padura e foi editado 
pela primeira vez no Brasil 
no ano passado. Em Febre de 
cavalos, é possível vislumbrar 
alguns personagens que 
aparecem em outras obras do 
autor.

Leio, logo existo
JAIME TROIANO, 2022

Esse livro é uma coletânea 
de artigos escritos por 
22 pessoas – de idades, 
origens e formações 
diversas – que não 
imaginam a vida sem o 
prazer de ler. Os textos 
tratam das obras literárias 
que influenciaram suas 
vidas e da estreita relação 
que se mantém entre eles, 
revelando o que há de mais 
genuíno na experiência 
como leitores. Leio, logo 
existo é sobre a paixão por 
livros.

Honra
THRITY UMRIGAR, 2022

Uma jornalista indiana- 
-americana volta à Índia 
para cobrir uma história. 
Há muito tempo ela e sua 
família deixaram o país 
sem intenção de retornar. 
Ao acompanhar o caso de 
uma mulher hindu atacada 
pela própria família e por 
membros de sua aldeia 
devido ao casamento 
com um muçulmano, a 
jornalista se depara com 
uma sociedade onde a 
tradição tem mais peso do 
que o próprio coração, e 
uma história que ameaça 
desenterrar os segredos 
dolorosos de seu passado.
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15 de fevereiro  
quarta, 18h
Os tradutores
Apresentação: Vera Maria Patriani Gozzo  
e Kadhu Carneiro

Nove tradutores, contratados para traduzir o 
aguardado livro final de uma trilogia best-seller, 
estão confinados em um bunker de luxo. Quando 
as primeiras dez páginas do manuscrito aparecem 
online, o emprego dos sonhos se torna um 
pesadelo.

DIREÇÃO: RÉGIS ROINSARD
COM LAMBERT WILSON, OLGA KURYLENKO E RICCARDO 
SCARMARCIO
MISTÉRIO, SUSPENSE/FRANÇA, BÉLGICA/2021/1H45/16 ANOS

18 de fevereiro  
sábado, 14h30
Matilda: O Musical
Na adaptação do premiado musical 
de Tony e Olivier, Matilda, uma garota 
extraordinária armada com uma mente 
afiada e uma imaginação vívida, ousa 
tomar uma atitude para mudar sua 
história.

DIREÇÃO: MATTHEW WARCHUS
COM ALISHA WEIR, EMMA THOMPSSON E  
LASHANA LYNCH
COMÉDIA, DRAMA, FAMÍLIA/EUA, REINO 
UNIDO/2022/1H57/LIVRE

19 de fevereiro 
domingo, 19h
Rosalina
Inspirado no clássico Romeu e Julieta, de 
Shakespeare, o filme é sobre Rosalina, 
prima de Julieta e ex-namorada de 
Romeu, que vê todo o desenrolar da 
história de um ponto de vista diferente.

COMÉDIA, ROMANCE/EUA/2022/1H35/14 ANOS
DIREÇÃO: KAREN MAINE
COM KAITLYN DEVER, ISABELA MERCED E SEAN TEALE

25 de fevereiro  
sábado, 17h30 e 20h 
Saída à francesa 
Frances é uma socialite viúva sem 
dinheiro cujo marido morreu há quase 
duas décadas. Com sua herança, ela 
ganha o último de seus bens e resolve 
viver seus dias anônima em um 
apartamento modesto em Paris.

DIREÇÃO: AZAZEL JACOBS
COM MICHELLE PFEIFFER, LUCAS HEDGES  
E TRACY LATTS
COMÉDIA, DRAMA/CANADÁ, IRLANDA, REINO 
UNIDO/2022/1H53/18 ANOS

CINECLUBE
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REGULARES

IDIOMAS

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 presencial, a partir 
de 18 anos.

FRANCÊS
Versátil Idiomas

Faça uma avaliação e 
conheça a Versátil, escola 
responsável por ministrar 
esse curso no ECP. A partir 
de 18 anos. 

ITALIANO
Centro Cultural  
Brasil-Itália

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

ESPECIAL • CURSOS

Conheça os cursos oferecidos no Clube e 
aprenda algo novo em 2023

SALA DE AULA 
PINHEIRENSE

O início do ano é o momento ideal 
para fazer planos e ter ideias do que 
colocar em prática ao longo dos 12 
meses. Fazer um curso é uma boa 
opção para começar 2023 aprendendo 
algo novo, como pintar um quadro ou 
tocar um instrumento. O ECP oferece 
cursos em diversas áreas, ministrados 
por profissionais capacitados, que 
são também uma ótima maneira de 
socializar e fazer novos amigos. 

Confira as opções disponíveis, faça 
uma aula experimental e matricule-se 
nos cursos pinheirenses. 
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PIANO
Vivian Aguiar

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

MUSICALIZAÇÃO  
DE CRIANÇAS
Vivian Aguiar e Daise Aguiar

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

TECLADO
Vivian Aguiar

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

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.

MÚSICA

REGULARES

ESPECIAL • CURSOS

TEATRO INFANTIL
Edson Gon

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

TEATRO

REGULARES

TEATRO  
INFANTOJUVENIL
Maria Siqueira

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

TEATRO SENIOR
Professor Henrique Pessoa

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

TEATRO MUSICAL 
Professor Les Arts  
Estúdio de Artes 

O curso de Teatro Musical Les Arts 
compreende o ensino de três modalidades 
artísticas. Os alunos terão contato com as 
técnicas de canto, dança e interpretação de 
forma objetiva e lúdica, sempre adequado à 
faixa etária da turma.
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ESPECIAL • CURSOS

AQUARELA
Lilian Arbex

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

ARTES

REGULARES

DANÇA DE  
SALÃO  
MARCELLO 
PALLADINO

Venha se divertir em um curso 
alto astral, para aprender a dançar 
ritmos tradicionais e da moda, se 
exercitar e fazer novas amizades.

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 atividade divertida e 
descontraída, que não exige 
parceiros e pode ser praticada 
por pessoas de diversas 
idades.

JAZZ
Ballet Paula Castro

A atividade desenvolve o 
equilíbrio corporal, a postura 
e a coordenação. Como 
todo exercício aeróbico, 
ativa a circulação, aumenta a 
resistência física e proporciona 
maior agilidade.

DANÇA  
DE SALÃO
Marco Antonio e Ricardo 
Figueiredo

As danças de salão são 
consideradas uma forma de 
entretenimento e de integração 
social, bem como uma forma 
de atividade física, e podem ser 
praticadas mesmo sem parceiro. 
Turmas a partir de 14 anos.

EXPRESSÃO 
CORPORAL
Luiz Sorrentino

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

STREET DANCE
Equipe Paula Castro

Um curso de dança com uma 
explosão de movimentos que 
estimula a coordenação motora, 
flexibilidade, musicalidade, 
socialização, desenvolvimento 
cultural e memorização.

DANÇAS

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE HORÁRIOS E VALORES: ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR
30
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ESPECIAL • ENTREVISTA COM AUTOR

PAUSA 
LITERÁRIA 

Nas próximas linhas, um  
pouco mais sobre o bate-papo 
com o autor.

Conte um pouco sobre o livro 13 
desencontros e um epílogo
Procurei juntar as histórias, observando 
pessoas no Clube. Misturei rostos e silhuetas 
de amigos e de desconhecidos, dei novos 
nomes aos personagens imaginando cenas 
possíveis em tantas vidas. Os personagens 
foram ganhando vida própria, às vezes 
invadindo outras histórias. 

Qual foi a sensação de ter seu primeiro 
livro publicado?
Alívio, sensação de que consegui terminar 
algo. Há momentos em que se torna um 
sofrimento, chega uma hora que a coisa 
enguiça, não vai...

Tem intenção de escrever outros gêneros 
literários? Quais são seus planos para o 
futuro dentro da literatura?
Não quero fazer romances, eu gosto desses 
flashes rápidos, contos curtos, contar uma 
fatiazinha do dia  
a dia. Nos contos você tem que encontrar 
alguma coisa que surpreenda, achar uma 
revelação. Esse é meu estilo. Tem que ter uma 
introdução em que você faz o leitor pensar 
uma coisa, e no fim é outra completamente 
diferente.

O bate-papo com o escritor Walter 
Weiszflog foi delicioso. Entre uma prosa e 
outra, o autor do livro 13 desencontros e 
um epílogo revelou como transforma em 
contos suas ideias e sonhos, levando ao 
leitor vivência, deleite e fatos fictícios, mas 
verídicos em sua essência. Relata ainda, 
de maneira sutil, real e com uma pitada de 
humor, o dia a dia de pessoas conhecidas 
ou não, transformando-as em fiéis 
personagens e companheiros, sem revelar 
suas identidades, é claro. 

Depois das graduações em direito 
e história, seu verdadeiro talento 
despontou para a escrita, e por 35 
anos foi editor de livros infantis, 
juvenis, dicionários, livros de 
culinária, entre outras publicações, 
até chegar a ser diretor de editora.
De tanto ler histórias e editar textos, 
aos 70 anos, resolveu assumir o lado 
escritor e colocar no papel os relatos 
ouvidos até então.
Descendente de alemães, Walter 
nasceu em São Paulo, e hoje, aos 77 
anos, dedica-se também ao cargo 
de diretor-adjunto de Música do 
Pinheiros. É cantor lírico, e um de 
seus maiores prazeres é frequentar 
o Clube, que considera o quintal 
de sua casa. Todos os dias pratica 
atividades físicas, se reúne com 
amigos e senta num banco qualquer 
para observar pessoas, verdadeiras 
inspirações para a criação de suas 
histórias.
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ESPECIAL • CONTO

Tudo começou no jardim

O sol brilhava, e o dia estava quente. As 
nuvens ainda não haviam coberto o céu – um 
céu tão limpo e azul que muito tempo depois 
viria a ser chamado de “céu de brigadeiro”. 
Aquela manhã realmente estava esplêndida, 
com uma leve brisa perfumada pelas muitas 
flores que desabrochavam no jardim.
Ele caminhava sem rumo. O peito aberto a 
respirar o ar puro e a pele acariciada pelo sol 
e pela brisa. Seus pés descalços pisoteavam 
relva e flores, o que lhe transmitia sensações 
agradáveis e pequenas surpresas, como a 
sensação prazerosa da água fria do riacho 
ou as cócegas que os seixos redondos 
produziam.
A colina se estendia a perder de vista, 
suavemente ondulada. Aqui e ali, tufos de 
gramíneas, arbustos floridos e, mais adiante, a 
sombra das grandes árvores, quase no limite 
do jardim...
Grandes aves planavam em círculos e 
passarinhos saltavam nos galhos das árvores 
ciscando as frutas maduras. Alguns animais 
pastavam na relva, outros corriam livres pelo 
jardim.
Uma harmonia perfeita em toda a natureza. 
Nada parecia indicar que um dia tudo haveria 
de mudar, e tão de repente...
Ao pé da colina, na pequena depressão plana, 
a relva era mais verde e vigorosa, talvez pelo 
aporte das águas do riacho que chegavam 
ali em cascatas. E havia também a sombra 
das árvores carregadas de frutos de todas as 
cores que naquela manhã brilhavam sob a luz 
intensa.
Ao se aproximar daquele oásis convidativo, 
o homem viu a mulher sentada debaixo de 

uma das árvores. Parecia falar. Sozinha? Ele 
não podia ouvir as palavras, via apenas os 
meneios da cabeça e a boca a sorrir. Era a 
primeira vez que a via daquele jeito. Sentou- 
-se sobre uma pedra grande, com o corpo 
esbelto alongado ao sol, sem pressa, apenas 
aguardando que ela o visse.
A mulher estava reclinada contra o tronco de 
uma das pequenas árvores, cuidadosamente 
à sombra para se proteger dos raios solares 
que ameaçavam sua pele delicada, protegida 
apenas pelos cabelos que se esparramavam 
pelo corpo nu. Ela lançava olhares ao redor, 
como se algo a preocupasse. Num momento, 
olhou furtivamente para cima, para os galhos 
carregados de frutos redondos e vermelhos. 
Um deles balançava com insistência, fazendo 
dançar um belo fruto quase ao alcance de 
suas mãos.
Então ela ouviu um sussurro:
– Eva, olhe esta fruta saborosa!
A mulher olhou à volta, surpresa com aquela 
voz. Eva... O que seria isso? Quem estaria 
falando? 
A pequena voz insistia:
– Eva é o seu nome. Um nome que a torna 
ainda mais bonita.
A mulher estremeceu. Um nome? Para ela? 
Outra surpresa. Bonita? Podia ser? Nunca 
havia pensado nisso. Também, se comparar 
com quem, com ele? Olhou à volta, não havia 
mais ninguém no jardim, apenas o homem 
sentado ali na pedra grande.
E novamente:
– Eva, coma esta fruta saborosa. Você vai ficar 
inteligente e saber de todas as coisas.
Ela olhou para cima e, entre as folhas, viu a 

serpente verde deslizando sobre um galho. 
Balançou a cabeça com firmeza. Não, não 
podia ser! Aquela era a fruta proibida. Eles 
tinham sido avisados ao entrar no jardim. Não, 
não e não!
– Eva, veja só, você parece estar preocupada! 
Deixe disso, olhe como a fruta é bonita. Sua 
pele vai ficar assim, lisa e brilhante.
Ela ainda resistia. Nervosa, olhou para o lado 
para ver se ele a estava observando. Mas o 
homem parecia despreocupado, quase a 
cochilar no calor benfazejo do sol. Bem que 
ele poderia vir para o lado dela e ajudá-la a 
tomar uma decisão, pensou.
A mulher criou coragem, olhou para cima e, 
num fio de voz, perguntou:
– Quem é você?
– Eu sou uma amiga; eu sou Lilith, a tentação. 
Você parece estar com medo. Chame o Adão 
para vir para cá.
Adão? Então ele também tinha um nome? 
Sempre se falaram sem precisar de nomes. 
Mas a ideia a agradou. Resolveu fazer uma 
surpresa e chamá-lo pelo nome! Levantou 
um braço e fez um longo aceno. Ele logo 
compreendeu que ela queria que ele se 
aproximasse. Levantou-se da pedra, esticou 
todo o corpo e lentamente caminhou em 
direção à mulher. Deitou-se na relva aos pés 
dela e ficou olhando seu belo corpo. Eva, 
sorrindo, perguntou:
– Você gostou da sombra desta árvore, Adão?
Adão? Ele revirou os olhos para ela sem 
compreender.
– Nós agora temos nomes, eu sou Eva e você 
é Adão! Não é bom?
– Adão? Eva? Para quê?
– Ah, isso é coisa da minha amiga Lilith, ali em 
cima.
– Lilith?
Adão olhou para cima e viu a grande serpente 
que, enroscada no tronco da árvore, parecia 
lhe sorrir. Lilith torceu-se mais um pouco, 

como um rebolado para Adão, e se esgueirou ao 
longo do galho mais próximo. Sibilou estridente 
e, com a bocarra, deu um puxão mais forte no 
galho. O fruto redondo balançou no ar e foi cair 
no colo da mulher. Ela o pegou e o acariciou com 
ambas as mãos, sentindo a casca lisa e aspirando 
o doce perfume...
Lilith sorria e olhava um e outro. Finalmente, com 
voz melodiosa, atacou:
– Eva, coma a fruta, sua boba. Emagrece! E você 
será linda para sempre...
Eva não resistiu e deu uma boa dentada na 
fruta vermelha. A maçã! O suco escorria pelos 
cantos de sua boca. Ela mastigava e sorria para o 
homem.
Adão estendeu a mão, e Eva lhe entregou a 
metade da maçã. Ele deu uma dentada violenta e 
quase se engasgou com as sementes.
Adão abriu bem os olhos e, com nova energia, 
se esgueirou para junto dela. Deu-lhe o primeiro 
beijo. Depois, como que satisfeito, deitou-se de 
costas sobre a relva macia e os braços abertos. 
Fitava o alto a sorrir, como se tivesse descoberto 
um novo prazer, uma energia que vibrava em 
seus membros. As primeiras nuvens brancas 
cruzavam o céu...
Eva sentiu um calor diferente a lhe percorrer todo 
o corpo. Aconchegou-se ao corpo quente do 
homem. Depois voltou o olhar para cima. Queria 
agradecer à amiga. Mas Lilith já havia deslizado 
para o topo da árvore e não se interessava mais 
por eles. Outras artimanhas haveria de fazer.
De repente nuvens negras surgiram no céu 
e se ouviu o estrondo de um trovão e o som 
estridente de uma trombeta.
Eva estremeceu, endireitou-se e se afastou 
um pouco do homem, como se quisesse vê-lo 
melhor. Olhou-o longamente. Pela primeira vez o 
via em toda a sua nudez. Sentiu-se nua também. 
Hesitante, puxou os cabelos para cobrir os seios, 
como se buscasse proteção.
Depois, franziu o cenho e disse:
– Huummm, Adão, essa sua barriguinha...

“Tudo começou no jardim” é o conto desta edição e que fará 
parte de um projeto em desenvolvimento.  
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PROGRAMAÇÃO INFANTIL

PARQUINHO INFANTIL, 
BRINQUEDOTECA 
E QUADRAS EXTERNAS
O tema do mês é “Diversidade cultural e 
Carnaval”. As atividades de fevereiro vão 
despertar interesse, admiração e respeito 
por diversas culturas. Com muita energia, 
os pequenos pinheirenses vão aproveitar o 
Parquinho e a Brinquedoteca com brincadeiras, 
jogos, músicas, danças típicas e histórias. 

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

FINAIS DE SEMANA 
10 ÀS 17H

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

ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
DIVULGADA NO LOCAL.

Ccr
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ATIVIDADE  
DA CRIANÇA

OFICINA DE ABADAZINHO
O Carnaval chegou e os pequenos foliões vão criar 
o seu abadazinho para curtir os eventos. Cada 
participante ganhará uma camiseta para customizar 
como quiser, usando glitter e lantejoulas, para 
garantir muito brilho na hora da folia.

Capacidade para 30 participantes por sessão. 

Evento gratuito.

18 DE FEVEREIRO, SÁBADO 
SESSÕES ÀS 10H, 11H30, 14H E 15H30
SALÃO DE FESTAS INFANTIL
RECOMENDADO PARA CRIANÇAS 
 DE 2 A 12 ANOS.

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

12 E 26 DE FEVEREIRO, DOMINGO, 10 ÀS 13H
BRINQUEDOTECA
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PANORAMA
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FINALIZADAS E  
EM ANDAMENTO
As obras e reformas iniciadas no fim do ano passado 
estão em ritmo acelerado e serão concluídas em 
breve, como é o caso da sala da Presidência. Já 
o espaço Esporte e Saúde foi finalizado e está 
recebendo os associados para as aulas. Com 
o aumento da área e do pé-direito, a sala do 
Boxe ganhou novos ringues. Saiba mais sobre o 
andamento das intervenções realizadas no Clube.
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 SALA DO BOXE 
A sala, que antes se localizava no térreo 
do prédio do Centro Esportivo Recreativo, 
mudou para o segundo andar. Com área 
maior e pé-direito alto, foi possível instalar 
mais ringues, tornando o local mais 
apropriado para a prática. Houve também 
a mudança de layout, com novos espelhos, 
iluminação e pintura nas paredes.

NOVO DECK  
DA PISCINA
A área de atendimento foi 
ampliada, aumentando 
a quantidade de mesas e 
cadeiras. A instalação de 
revestimento de bambu 
no teto de vidro oferece 
sombra adequada sobre 
as mesas e cadeiras, 
tornando o ambiente 
mais confortável e 
aconchegante. 

 PISO DAS ALAMEDAS
A pavimentação das alamedas, 
que consiste na troca do material 
anterior por uma estrutura de 
bloco de concreto intertravado, 
avança sem parar. Recentemente, 
a parte da frente da escolinha 
recebeu novo piso. Houve ainda a 
retirada dos degraus da entrada. 
O objetivo do reparo é aumentar 
a rigidez do pavimento e torná-lo 
mais plano. O projeto atende à 
Norma de Acessibilidade 9050.

 TEATRO
Concluiu-se a reforma do local com a 
instalação do revestimento acústico 
nas laterais e no fundo do Teatro, com 
a substituição do carpete e a troca da 
iluminação da plateia. Com o novo 
revestimento, a obra do escultor Caciporé 
Torres ganhou maior visibilidade e 
pode ser ainda mais admirada pelos 
frequentadores do espaço.
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ESPORTE E 
SAÚDE
A sala, destinada 
à atividade física, 
está pronta e 
já recebe os 
associados para 
as aulas. O espaço 
ganhou novos 
sistema de ar-
condicionado e 
forro, além de piso 
emborrachado 
apropriado para 
os exercícios.

PANORAMA • OBRAS

 SALA DA PRESIDÊNCIA 
Os forros e o sistema de ar- 
-condicionado, iluminação e rede de dados 
estão em fase de instalação. As paredes 
vão receber revestimento de drywall, um 
acabamento moderno para embutir a 
iluminação. No espaço serão acomodadas, 
além da sala da Presidência, as salas da 
Vice-Presidência e dos departamentos 
Jurídico, Governança e Compliance, 
Tecnologia, Segurança Patrimonial, 
Financeiro, Gerência Geral, Gerência Pró-
Memória e seis salas de reuniões.

 ESPAÇO DAS
O remanejamento da sala do Boxe para o segundo andar do prédio do Centro 
Esportivo Recreativo permitiu a adaptação de uma cozinha com geladeira, 
micro-ondas, bancadas, mesas e cadeiras para refeições. Uma cobertura retrátil 
ligará o novo espaço à área de descanso e à parte administrativa.

 SALÃO DE FESTAS
Devido à deterioração da manta na laje do 
Salão de Festas, causando infiltração, houve a 
necessidade de impermeabilização da cobertura.
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Quinta a sábado, 20 à 1h

PIANO’S BAR

Trio Los Cuatro
4 de fevereiro, 22h 

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

Augusto Swing
11 de fevereiro, 22h 

O intérprete e compositor 
Augusto Swing une grande 
habilidade, técnica musical e 
personalidade, o que se traduz em 
shows com repertório eclético e 
de muito bom gosto.

Aline Nascimento 
18 de fevereiro, 22h 

A cantora e compositora paulista 
se apresentou por dois anos na 
Europa, levando a riqueza da 
Bossa Nova e do samba para o 
outro lado do oceano.

Andre Youssef
25 de fevereiro, 22h

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.

Tradição Nordestina
Para honrar essa região tão marcante na 
gastronomia brasileira, o chef preparou um 
prato que é a cara do Nordeste, com carne 
seca desfiada com cebola, pimenta biquinho, 
baião de dois e purê de abóbora. Venha 
se deliciar com essa mistura de aromas e 
sabores. Criado pelo chef Luiz Balbino.
 
ONDE ENCONTRAR: O PONTO
QUANDO: FEVEREIRO
PREÇO: R$ 65

Parpadelle com molho de 
camarão 
Para fevereiro, o CCR traz um prato 
espetacular: o parpadelle, uma massa 
italiana com corte mais largo da fita, 
acompanhado de um molho marcante 
de camarão. Criado pelo chef Alberto 
Francisco Alves.
 
ONDE ENCONTRAR: RESTAURANTE DO CCR
QUANDO: FEVEREIRO
PREÇO: R$ 75

Conheça as opções de fevereiro dos 
restaurantes O Ponto e do CCR

ag
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ECP GASTRONOMIA AGENDA • MÚSICA

Quinta e sexta, 20h 
Sábado, 21h 
Piano’s Bar

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.

Karaokê Pinheiros

Às quartas, 20h30
Sala de Carteado

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

Mais informações: administracaocultural@ecp.org.br

Ensaio do  
Coral Pinheiros Canta
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AGENDA

2 de fevereiro, quinta, 20h 
Auditório do CCR 
para associados a partir de 12 anos.

Levada ao palco pela primeira vez em 
1673, a peça, de autoria de Molière (1622-
1673), tornou-se um dos maiores clássicos 
da comédia e continua a ser encenada 
até hoje. O protagonista Argan é um 
hipocondríaco explorado por seu médico 
e por um farmacêutico. A história é uma 
crítica bem-humorada à relação entre 
médico e paciente e discute, também, 
manifestações do espírito humano 
que atravessam os séculos: a cobiça, a 
charlatanice, a arrogância, o poder e o 
interesse.

Seleção de elenco 
para o espetáculo  
O doente imaginário

Let’s Dance

25 de março, sábado, 22h  
Restaurante Germania  
Atração: Quasímodo 
DJ Razuck

A banda icônica comandada por Junior 
Del Campo e Graça Cunha traz surpresas 
para embalar a noite dos pinheirenses. No 
repertório, uma verdadeira alquimia que 
mistura rock com os hits de discoteca que 
animaram as noites dos anos 1970 e 1980. 
Venha se divertir num ambiente 
totalmente modificado, com clima 
descontraído e aconchegante. 

ASSOCIADO: R$ 50 
CONVIDADO DE ASSOCIADO: R$ 60
MESA COM 4 LUGARES: R$ 50

CONVITE NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E PORTAL DE 
SERVIÇOS, A PARTIR DE 1º DE MARÇO.
ACESSO PELA PORTARIA PRINCIPAL, NA RUA 
TUCUMÃ, 142, OU ESTACIONAMENTOS TUCUMÃ E 
FARIA LIMA PORTANDO O CONVITE DO EVENTO. 

AGENDA • MÚSICA

Esquenta para Feijoada 
Carnavalesca

4 DE FEVEREIRO, SÁBADO, 13H 
PERGOLADO DA ALAMEDA 
GRUPO APITO DE MESTRE

Para abrir os eventos de Carnaval, o 
Musica ao Ar Livre apresenta o Grupo 
Apito de Mestre em um pré-evento 
que promete levantar o público com 
muito samba e alegria.

Gratuito.

Música ao ar livre 

Ensaio da Banda  
de Jazz

44

Às segundas, 20h30
Sala de Conferências 1

A Banda de Jazz do ECP, formada 
em 2007 por associados e liderada 
pelo trompetista Sebastião Bazotti, 
está com vagas para quem toca 
saxofone, clarineta, trombone e 
outros instrumentos. Se você toca 
um desses instrumentos, tem boa 
leitura de partituras e acordes e 
sabe improvisar, faça o teste para 
integrar a banda de 2023.

44
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AGENDA 

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

PROGRAMA MAIS MULHER

Master Class de vinhos 
só para mulheres

15 de fevereiro  
Quarta, 19h30 
Piano’s Bar

Introdução ao mundo dos vinhos com a 
curadoria do sommelier Eduardo Viotti. 
Com uma abordagem mais descontraída 
e descomplicada, as associadas vão 
aprender técnicas e teorias iniciais sobre o 
universo dos vinhos. Passando por todas 
as etapas de degustação, elas vão criar 
combinações bem-sucedidas com diversos 
tipos de queijos.

VALOR: R$ 30
INSCRIÇÕES NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E PORTAL 
DE SERVIÇOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO.
CAPACIDADE PARA 30 PESSOAS.

46

Saudação às Divas
8 de março 
Quarta, 20h30 
Auditório do CCR

No Dia Internacional da Mulher, o 
Pinheiros traz um show dedicado só 
para as pinheirenses. Pela primeira 
vez juntas, duas das maiores vozes 
brasileiras, Mylena Jardim (vencedora 
do The Voice Brasil 2016) e Lí Martins 
(ex-integrante do Grupo Rouge), farão 
o show Saudação às Divas. 

Esse espetáculo emocionante conta 
com clássicos como “I Have Nothing”, 
“Greatest Love of All”, “Run to You”, “I 
Will Always Love you” e outros grandes 
sucessos de Whitney Houston, além de 
“Because You Loved Me”, “The Prayer”, 
“My Heart Will Go On” e outros hits 
eternos de Celine Dion. 

O espetáculo conta, também, com 
uma sessão especial em homenagem 
a Mariah Carey, com canções como 
“Without You”, “Endless Love”, “Hero” e 
muito mais.

CONVITE
ASSOCIADAS: R$ 30
CONVIDADA DE ASSOCIADA: R$ 40
VENDAS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E 
PORTAL DE SERVIÇOS A PARTIR DE 14 DE 
FEVEREIRO.
SOMENTE PARA MULHERES.

47
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AGENDA • PIP

As atividades do PIP – Projeto Inclusão Pinheiros – serão retomadas no mês de 
fevereiro. Criado em 2018, tem como objetivo criar a cultura de participação e 
inclusão de pessoas com deficiência na vida comunitária do Clube, por meio de 
atividades esportivas, recreativas, teatrais e lúdicas. As atividades são abertas a 
todos os associados.

PROJETO INCLUSÃO PINHEIROS (PIP)

Atividades 
esportivas
O objetivo é combinar 
treinamentos esportivos 
com aulas técnicas e lúdicas, 
fornecendo um ambiente 
dinâmico e divertido para 
jovens e adultos com e sem 
deficiência, aprimorando 
habilidades motoras, 
cognitivas e psicossociais.
Modalidades: Aquática: 
Hidroginástica, iniciação ao 
meio líquido e Natação.
Esportes terrestres: 
Atletismos, Natação e 
Esportes com bola (Futebol/
Futsal, Basquete e Vôlei)

Segundas e sextas, 14 às 15h30
Inscrição na Central de 
Atendimento 
Valor: R$ 65

Atividades teatrais  
e/ou lúdicas
O objetivo é desenvolver o equilíbrio emocional, o 
pensamento crítico e o corpo por meio de atividades 
artísticas para pessoas com e sem deficiência. 

Montagem circense 
Aulas de jogos teatrais focando 
no trabalho corporal dos alunos, 
no improviso, equilíbrio, mágica, 
malabares e aulas de clown. 
Todas as aulas são finalizadas 
com uma conversa e um 
relaxamento.

Quartas, 15h30 às 17h 
Professor: Henrique Cesarino 
Pessoa
Inscrição na Central de Atendimento
Valor: R$ 65

AGENDA • ATIVIDADES LITERÁRIAS

É assim que acaba,  
de Colleen Hoover   
(Editora Galera)

25 DE FEVEREIRO,  
SÁBADO, 14h 
PIANO’S BAR

Considerado o livro do ano, que virou febre 
no TikTok e sozinho já acumulou mais de um 
milhão de exemplares vendidos no Brasil, É 
assim que acaba é o romance mais pessoal 
da carreira de Colleen Hoover, discutindo 
temas como violência doméstica e abuso 
psicológico de forma sensível e direta. 

O autor nos apresenta Lily, uma jovem que 
se mudou de uma cidadezinha do Maine 
para Boston, se formou em marketing e 
abriu a própria floricultura. E é em um dos 
terraços de Boston que ela conhece Ryle, um 
neurocirurgião confiante, teimoso e talvez 
até um pouco arrogante, com uma grande 
aversão a relacionamentos, mas que se 
sente muito atraído por ela.

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

CLUBE DE LEITURA

48
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Happy Hour

14 DE FEVEREIRO  
TERÇA, 18H 
RESTAURANTE O PONTO 
ATRAÇÃO: TRIO NEW SP
Um fim de tarde agradável 
com os amigos ao som de 
música ao vivo para dançar e 
cantar.

VETERANO E ASSOCIADO 60+: gratuito
CONVIDADO: R$ 40

AGENDA • VETERANOS

Chá da Tarde

27 DE FEVEREIRO  
SEGUNDA, 14 ÀS 16h30 
SALA DE CARTEADO
Participe de uma tarde muito 
agradável na companhia 
de amigos, com atividades 
especiais e muita diversão.

VETERANO: R$ 24
NÃO VETERANO  
(ACIMA DE 60 ANOS): R$ 30
VENDAS NA CENTRAL DE 
ATENDIMENTO OU PELO PORTAL 
DE SERVIÇOS A PARTIR DE 2 DE 
FEVEREIRO.

Movimente-se

TERÇA, 10H30 ÀS 11H30 
SALÃO DE FESTAS INFANTIL
Com muita dança e movimento, a atividade 
promove bem-estar e uma vida mais 
saudável, evitando a rotina. Os ritmos 
dançantes do momento fazem o fundo 
musical dos encontros, que se tornam 
ainda mais divertidos.

ATIVIDADE GRATUITA. 
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ESPECIAL - Aulas extras

2 E 16 DE FEVEREIRO 
QUINTA, 10H30 ÀS 11H30 
SALÃO DE FESTAS INFANTIL

Programa  
Viva Melhor

QUARTAS, 10H30 ÀS 11H30 
PONTO DE ENCONTRO: 
RELÓGIO DE FLORES
Participe do Programa 
Viva Melhor, atividade 
de caminhada que tem 
como objetivo estimular 
os associados a fazerem 
atividade física. Com exercícios 
específicos e dirigidos, os 
participantes poderão receber 
orientação para melhorar sua 
qualidade de vida.

Gratuita.

Dança Sênior

TERÇA, 14H30 ÀS 16H 
SALÃO DE FESTAS INFANTIL 
COM O PROFESSOR REINILDO
A dança junta movimentos 
simples com músicas 
folclóricas ritmadas. O pessoal 
da terceira idade pode praticar 
sentado ou de pé, de forma 
rápida ou lenta, usando 
acessórios, em círculos. O 
mais importante é se divertir e 
trabalhar o corpo e a mente.

Valor: R$ 90

GRUPO DE  
AMIGOS VISITA

CATEDRAL DA SÉ 
23 DE FEVEREIRO, QUINTA 
SAÍDA: 13H 
RETORNO PREVISTO: 18H 
SAÍDA E RETORNO: AVENIDA 
BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2.484
O passeio deste mês será para a Catedral 
Metropolitana de São Paulo, conhecida 
como Catedral da Sé, o principal templo 
católico da cidade. A história da catedral 
começa em 1589, e nesse passeio os 
participantes vão conhecer a nave 
central, o altar, a sala do órgão, a cripta, o 
coro, a varanda e o portal. 

INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E PELO 
PORTAL DE SERVIÇOS A PARTIR DE 2 DE FEVEREIRO.
VALOR: R$ 40 (SOMENTE PARA ASSOCIADOS 
VETERANOS OU ACIMA DE 60 ANOS).
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STEPHANIE BALDUCCINI

Atleta olímpica de apenas 18 anos é a nova 
contratação do ECP. Pelo Troféu Brasil de Natação, 
em 2020, Balduccini venceu a prova dos 50 metros 
livre no formato skin, conquista que garantiu 
à atleta a oportunidade de disputar os Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020. No Japão, Stephanie 
representou a seleção brasileira no revezamento 
4x100, com o tempo de 54s06, porém a equipe 
não se classificou para a final do campeonato.

Em 2022, a atleta bateu seu recorde pessoal 
nos 200 metros livre com o tempo de 1m57s77, 
durante prova pelo campeonato Troféu Brasil. 

Nos Jogos Sul-Americanos de Assunção, no 
Paraguai, Stephanie garantiu sete medalhas de 
ouro e uma de bronze.
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Stephanie Balduccini, nova atleta da Natação

NATAÇÃO DO 
PINHEIROS 
GANHA 
REFORÇOS
Contratações chegam para 
fortalecer o time da Natação 
e trazem bagagens cheias de 
conquistas.

EVANDRO SILVA

Evandro Silva, hoje com 31 anos, 
começou a praticar Natação com dois 
anos e meio de idade e já atuou em 
diversos clubes. Em 2022, no Troféu 
Maria Lenk, ficou em segundo lugar 
nos 200 metros nado peito e em 
terceiro nos 100 metros. Pelo Troféu 
José Finkel, Evandro conquistou o 
segundo lugar nos 200 metros nado 
peito e terceiro nos 100 metros.  

Ainda em 2022, no Campeonato 
Brasileiro Sênior, garantiu o ouro nos 
200 e 100 metros nado peito.

VICTOR ALCARÁ

Victor iniciou sua carreira no 
esporte aos 10 anos, na cidade 
de São João da Boa Vista (SP). 
Foi campeão sul-americano no 
revezamento 4×100 metros nado 
livre em Buenos Aires, em 2021, e 
finalista na Copa do Mundo nos 
50 metros livre em Indianápolis, 
EUA, em 2022. Alcará tem como 
inspiração Cesar Cielo, ex-atleta 
do Clube.

Evandro Silva

Victor Alcará
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TORNEIO DE BOXE  
NO ECP

Competição Forja Éder Jofre

QUEM FOI ÉDER JOFRE?
Tricampeão do peso-pena, Éder Jofre foi um dos maiores pugilistas brasileiros. Conhecido como 
Galo de Ouro, o boxeador fez 81 lutas oficiais, venceu 75, empatou quatro vezes e foi derrotado 
apenas duas. A Forja de 2023 ganhou esse nome para homenagear o primeiro campeão 
mundial brasileiro no esporte, que faleceu em 2022, aos 86 anos.
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Entre os dias 9 e 25 de janeiro, aconteceu 
a Forja Éder Jofre no Salão de Festas do 
Esporte Clube Pinheiros. O torneio de 
Boxe é destinado aos jovens que querem 
iniciar na modalidade, então só quem 
nunca disputou uma luta pode participar 
da competição. Aproximadamente 100 
atletas amadores competiram, divididos 
em três categorias: Sub-14, Sub-16 e Elite, 
tanto masculino quanto feminino. A Forja 
é o torneio mais tradicional de Boxe para 
iniciantes e tem a tradição de revelar 
grandes talentos. As lutas aconteceram 
às segundas, quartas e sextas, a partir das 
19h, e aos sábados às 14h. O público pôde 
conferir os combates com entrada gratuita, 
e o Pinheiros deu todo o apoio necessário 
para a realização do evento no Clube.

Ney Roberto Caminha David, diretor de Relações Esportivas; Mario Maeda, diretor 
do Centro Olímpico; Ivan Castaldi, presidente do Pinheiros e Mario Soares, associado

Luta de Boxe em ação

Ney Roberto Caminha David, diretor de Relações Esportivas, 
Ricardo Luís Sacardo, diretor de Relações Sociais, Conrado Tar-
din Vita, diretor-adjunto do Boxe, Mario Soares e Andrea Jofre, 
filha do pugilista Eder Jofre

ESPORTES • BOXE
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ESPORTES • SUPERLIGA

VÔLEI EM 
GRANDE FASE
O Voleibol pinheirense tem feito bonito nas quadras. A última 
derrota foi no dia 3 de dezembro para o Flamengo, fora de casa. 
De lá para cá, foram quatro vitórias consecutivas, com a equipe 
figurando entre as quatro melhores da Superliga 1xBet.

56 57
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ESPORTES • SUPERLIGA

Edinara na Seleção?
Os amantes do Voleibol têm 
pedido a oposta pinheirense, que 
está em grande fase, na seleção 
brasileira. Edinara foi o grande 
destaque nos últimos jogos, 
marcando tanto contra o Minas 
quanto contra o São Caetano, com 
incríveis 26 pontos.

“A união do grupo dentro de 
quadra também fez toda a 
diferença, jogamos as partidas 
todas alegres e sorrindo, soltas 
dentro de quadra, sabendo o 
que é para ser feito”, comentou 
Edinara, antes de falar sobre a boa 
fase que vive dentro de quadra. 
“Eu fico muito feliz em estar 
voltando à minha melhor forma 
e poder estar ajudando com o 
melhor que eu posso”, declarou.

16/12 - Virada sobre o Bauru
Com o Villaboim lotado, a equipe azul e preta fez 
um jogo de superação após sair perdendo por 2 
sets a zero e conseguir a vitória no tie-break, com 
parciais de 20×25, 23×25, 25x19, 25x16 e 15x9. 

22/12 - 3x0 Abel Moda
Sem dificuldades, o Pinheiros bateu o Abel Moda 
com 25×19, 25×16 e 25×14.

9/1 - 3x0 Gerdau Minas
Mesmo fora de casa e com uma noite inspirada 
da oposta Edinara Brunch, autora de 23 pontos 
durante a partida, o Pinheiros fez valer de sua força 
e não tomou conhecimento da equipe adversária.

13/1 - 3x1 São Caetano
Jogando em São Caetano, a partida foi marcada 
por longos rallys, e o Pinheiros saiu vencedor em 
todos. Destaque também para a quantidade de 
bloqueios convertidos em pontos: foram 14 nesse 
jogo. Fundamental para a vitória pinheirense.
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ESPORTES • NBB

BASQUETE NBB
O Basquete pinheirense também tem feito 
bons jogos e conseguiu bons resultados 
pelo NBB neste início de ano. O mês de 
janeiro reservou duelos importantes 
contra Caxias do Sul, Flamengo, 123 Minas, 
Cerrado e Brasília. Foram três vitórias 
(Caxias, Cerrado e Brasília) e duas derrotas 
(Flamengo e Minas).  

“O Pinheiros tem jogado com muita raça e 
vibração. Estamos vindo de derrotas para 
equipes que estão acima na tabela, porém 
não nos abalamos e continuamos jogando 
forte. Assim podemos chegar longe”, 
comentou o ala Yan Djalo ao final da partida 
contra o Brasília.

Confira os resultados:

Caxias 70x79 ECP

Flamengo 70x66 ECP

ECP 95x65 Cerrado

ECP 94x83 Brasília

60

ESPORTES

BADMINTON

TREINOS
A equipe de Badminton retomou os 
treinamentos em janeiro, visando 
uma temporada longa e com muitas 
competições. Ao longo do ano, 
serão realizados 24 torneios para as 
equipes pinheirenses, tanto as de alto 
rendimento quanto as de base e as 
seniors, veteranos e masters.

Uma característica interessante do 
Badminton é que há disputas para 
todos os níveis técnicos, mesmo 
para os que têm pouca experiência 
na modalidade, permitindo grande 
participação dos associados.

Na temporada 2022, os atletas 
pinheirenses trouxeram para o Clube 
mais de 250 medalhas, e a previsão é 
que o Clube termine 2023 acima de 
300 pódios.

AULAS 
As aulas de Badminton têm início no em 
fevereiro, com diversas turmas e horários, 
no 4º andar do Centro Esportivo, conforme 
abaixo:

Terças:  Quartas: 
18 às 19h 9 às 10h
19 às 20h 10 às 11h
20 às 21h  11 às 12h
21 às 22h

Quintas:  Sextas: 
18 às 19h 9 às 10h 
19 às 20h 10 às 11h
20 às 21h 11 às 12h
21 às 22h 16 às 17h 
 17 às 18h
 18 às 19h
 19 às 20h 
 20 às 21h
 21 às 22h

Equipe pinheirense de Badminton
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CAMPEONATOS OFICIAIS
FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO DE HANDEBOL
Paulista Mirim Masculino - 1º lugar
Paulista Mirim Feminino - 2º lugar
Paulista Infantil Masculino - 2º lugar
Paulista Infantil Feminino - 1º lugar
Paulista Cadete Masculino - 2º lugar
Paulista Cadete Feminino - 1º lugar
Paulista Juvenil Masculino - 2º lugar
Paulista Juvenil Feminino - 1º lugar
Paulista Júnior Masculino - 1º lugar
Paulista Júnior Feminino - 1º lugar
Paulista Adulto Masculino - 1º lugar
Paulista Adulto Feminino - 1º lugar
Zonal Brasileiro Júnior Masculino - 1º lugar
Zonal Brasileiro Infantil Feminino - 1º lugar
Fase Sudeste Liga Nacional Adulta Feminina - 1º lugar
Fase Sudeste Liga Nacional Adulta Masculina - 2º lugar
Fase Sul/Sudeste Liga Nacional Adulta Feminina - 1º lugar
Fase Sul/Sudeste Liga Nacional Adulta Masculina - 2º lugar
Brasileiro Infantil Masculino - 3º lugar
Brasileiro Cadete Masculino - 3º lugar
Brasileiro Cadete Feminino - 3º lugar
Brasileiro Juvenil Masculino - 2º lugar
Brasileiro Juvenil Feminino - 1º lugar
Brasileiro Júnior Masculino - 1º lugar
Brasileiro Júnior Feminino - 1º lugar
Liga Nacional - Adulto Masculino - 3º lugar
Liga Nacional Adulta Feminina - 1º lugar
Liga Hand Feminina - Adulto Feminino - 1º lugar
Campeonato Sul-Centro Masculino  

HANDEBOL

O ano de 2022 foi um ano excelente para 
o Handebol pinheirense, pois todas as 
categorias chegaram às fases finais de todos 
os torneios disputados, batendo todos os 
recordes possíveis de pódios. Mesmo com as 
dificuldades enfrentadas após o período de 
pandemia, as comissões técnicas fizeram um 
trabalho excepcional, acolhendo e engajando 
o desenvolvimento técnico e tático. 
Os atletas estavam comprometidos com 
o trabalho e com vontade de aprender e 
superar obstáculos, e as famílias estavam 
torcendo e dando apoio aos jogos e viagens 

de Clubes - 2º lugar (equivalente ao  
Pan-Americano)
Campeonato Sul-Centro Feminino  
de Clubes - 1º lugar (equivalente ao  
Pan-Americano)

CAMPEONATOS PARTICIPATIVOS
Festival de Iniciantes Masculino - 1º lugar
Festival de Iniciantes Feminino - 1º lugar
Liga de Handebol Escolar Sub-12 Masculino - 1º lugar
Liga de Handebol Escolar Sub-14 
Feminino - 1º lugar
Copa Pinheiros Sub-11 Masculino - 1º lugar
Copa Pinheiros Sub-11 Feminino - 1º lugar
Copa Pinheiros Sub-13 Masculino - 1º lugar
Copa Pinheiros Sub-13 Feminino - 1º lugar
Copa Pinheiros Sub-15 Masculino - 1º lugar
Copa Pinheiros Sub-15 Feminino - 1º lugar

TORNEIO DE INTERCÂMBIO – DINAMARCA
Dronninglund Cup Sub-13 Feminino – 1° lugar
Dronninglund Cup Sub-13 Feminino – 1° lugar

Confira os pódios conquistados em 2022:

42 PÓDIOS DA MODALIDADE

ESPORTES

para competições regionais, nacionais e 
internacionais. O trabalho foi tão coeso e 
vencedor que rendeu também convocações 
de atletas para seleções paulistas e brasileiras, 
masculina e feminina, tanto na base quanto 
no alto rendimento.
Por meio do excelente trabalho do 
departamento de Handebol, da Direção de 
Esportes e da Presidência do Clube, todas 
as equipes vão poder manter jogadores e 
jogadoras para a temporada 2023, e isso dará 
um novo estímulo para bater todos esses 
recordes no ano que se inicia.
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Presidente 
Ivan Castaldi 
com a 
comissão 
técnica 
brasileira

Equipe Junior e Juvenil Brasileira

Obs.: Brasileiro Infantil Feminino - 4º lugar  
Apesar de conquistarem o 4° Lugar no Campeonato 
Brasileiro, é válido lembrar que a equipe do Infantil 
Feminino, composta por 90% de associada, e Comissão 
Técnica, fizeram um trabalho  consistente jogando com 
comprometimento. 
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Durante a pausa no 
calendário nacional, os 
esgrimistas pinheirenses das 
categorias adulto e juvenil 
aproveitam as competições 
internacionais do calendário 
22/23, que ocorrem até 
junho. Uma dessas provas 
do circuito internacional 
acontecerá pela primeira 
vez no Brasil, e o ECP será 
o anfitrião. Em fevereiro, o 
Clube receberá, no ginásio 
Henrique Villaboim, a 
Copa do Mundo Juvenil 
de Florete Masculino. Os 
atletas pinheirenses terão a 
oportunidade de participar 
de uma competição 
internacional em casa, 
muitos jogando pela 
primeira vez uma Copa do 
Mundo, com a participação 
de atletas do mundo todo.

ESGRIMA

Confira os resultados das competições 
que ocorreram em dezembro 2022:

Copa do Mundo de Florete Feminino – 
Belgrado – Sérvia (9 e 10/12)
Ana Beatriz Bulcão: 92º lugar

Copa do Mundo de Florete Masculino 
– Tóquio – Japão (9 e 10/12)
Henrique Marques: 106º lugar 
individual/19º lugar equipe

Copa do Mundo de Espada – 
Vancouver – Canadá (8 a 10/12)
Marcela Silva: 119º lugar 
Leandro Seini: 188º lugar

Copa do Mundo de Espada Juvenil – 
Heraklion – Grécia (17/12)
Nicky Wu: 132º lugar 

Copa do Mundo de Sabre Juvenil – 
Dormagen – Alemanha (17/12)
Isabela Carvalho: 132º lugar 
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KARATÊ

No final de 2022, após anos de treinos, o atleta João Pedro 
Campos Ferezin fez o exame para a faixa preta. Durante a 
prova, o esportista foi avaliado na parte teórica e técnica, 
vencendo um extenuante desafio físico e mental.

Atleta Bia 
Bulcão na 
Copa do 
Mundo 
de Florete 
Feminino em 
Belgrado

Concentração na 
execução dos katas

João Pedro executando as 
50 flexões com dois dedos

Momento de uma 
das vinte lutas

Exame finalizado

BOCHA

TORNEIO INTERNO
Os participantes foram divididos em quatro 
equipes, formada por quatro duplas cada. A 
primeira etapa foi realizada no período da manhã 
e definiu as duas equipes que disputariam o 1º e 
2º lugar, além das outras duas, que disputariam o 
3º lugar. Essa etapa teve o seguinte resultado: as 
equipes A e D disputaram o 1º lugar e as equipes 
B e C, o 3º lugar. Após a primeira etapa foram 
realizadas as partidas finais, que tiveram como 
vencedores:

Dário Reichmann, Renato Noronha, Luiz Carlos Mantovani, 
Rogério Sanchez, Silvia Schuster, Dimas Bianchi, Murilo 
Mansour, Américo Dupas Junior, Cristina Faria Castro 
Brandão, Luiz Mauro Bueno de Godoy, Beatriz Sartorelli, 
Luciano Migliore, Marcos Peixoto, Celso Machado, Manuel 
Moreira, Walter Leonelli e Ademar Pocaterra 
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Campeã: Equipe A
Ademar Pocaterra, Manuel 
Moreira, Cristina Brandão e 
Américo Dupas

2º lugar: Equipe D
Renato Noronha, Marcos 
Peixoto, Beatriz Sartorelli e 
Celso Machado

3º lugar: Equipe C
Luciano Migliore, Giorgio 
Olivari, Silvia Schuster e 
Dimas Bianchi

4º lugar: Equipe B
Dario Reichmann, Murilo 
Xerfan, Luiz Mauro Godoy, 
Walter Leonelli e Luiz Carlos 
Mantovani
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ESPORTES

LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO 

DIVERSAS CONQUISTAS
Os atletas pinheirenses participaram de 12 competições em 2022. Confira os 
campeonatos e as colocações:

Marco Túlio Gregório Machado – 
Adulto até 96 kg Adulto
Seletivas para equipe nacional –  
1º lugar
Campeonato Pan-Americano – 
 2º lugar
Avaliação Técnica Nacional – 1º lugar
Jogos Sul-Americanos – 3º lugar
Copa Brasil – 1º lugar
Campeonato Mundial – 10º lugar

Giovanna Alves de Souza Tavares 
até 49 kg e 55 kg Sub-17 e Sub-20
Seletivas para equipe nacional –  
1º lugar
Jogos Sul-Americanos da Juventude 
– 2º lugar
Campeonato Brasileiro Sub-20 –  
1º lugar
Campeonato Mundial Sub-17 –  
7º lugar
Avaliação Técnica Nacional – 1º lugar
Campeonato Pan-Americano Sub-20 
– 3º lugar
Campeonato Brasileiro Sub-17 –  
1º lugar
Copa Brasil Sub-17 – 1º lugar

João Augusto Coelho Evaristo   
até 89 kg Sub-20
Copa Santa Luzia – 1º lugar
Campeonato Brasileiro Sub-20 –  
2º lugar
Avaliação Técnica Nacional – 1º lugar
Copa Brasil Sub-20 – 2º lugar

Lucas Arnaldo de Rezende Santos 
até 73 kg Adulto:
Copa Santa Luzia – 1º lugar
Campeonato Brasileiro – 2º lugar

O atleta pinheirense Marco Túlio em competição A atleta pinheirense Giovanna Alves em competição

SALTOS ORNAMENTAIS

6ª ETAPA DO 
CIRCUITO 
PAULISTA – SÃO 
PAULO
Em dezembro, foi realizada 
a última etapa do Circuito 
Paulista e a equipe 
pinheirense participou com 
12 atletas em duas provas. 
Confira os resultados:

Prova de Plataforma
Ana Beatriz Valença – Adulta – ouro
Débora Ciocler – Grupo A – ouro
Amanda Fidelis – Grupo A – prata
Laura Ramos – Grupo B – ouro
Bruna Ravelli – Grupo B – prata
Pietro Costa – Grupo B – ouro
Kadu Minardi – Grupo B – prata
Catariana Crestana – Grupo C – ouro
Lais Aguirra – Grupo C – prata

Prova Sincronizada de  
Trampolim de 1 Metro
Pietro Costa e Kadu Minardi – Maiores – ouro
Catariana Crestana e Lais Aguirra – Menores – ouro
Ana Beatriz Valença e Livi Castilho – Maiores – prata
Lucas Sasahara e Sofia Merofa – Menores – prata
Débora Ciocler e Amanda Fidelis – Maiores – bronze
Bruna Ravelli e Laura Ramos – Maiores – 4º lugar

Ao final do evento, houve a entrega de prêmios 
dos melhores atletas do Circuito Paulista 2023:

Jackson Rondinelli – Melhor Atleta da Categoria Maiores 
Masculina e Melhor Atleta da Categoria Adulta Masculina

Ana Beatriz Valença – Melhor Atleta da Categoria Maiores 
Feminina e Melhor Atleta da Categoria Adulta Feminina

Amanda Fidelis – Melhor Atleta da Categoria Grupo A 
Feminina

Pietro Costa – Melhor Atleta da Categoria Grupo B Masculina

Laura Ramos – Melhor Atleta da Categoria Grupo B Feminina

Catariana Crestana – Melhor Atleta da Categoria Menores 
Feminina e Melhor Atleta da Categoria Grupo C Feminina

Lucas, Anna, Kadu, Livi, Pietro, Débora e Zizi (acima). Evelyn, Sofia, 
Laura, Lais, Bruna, Amanda e Izumi (ao centro). Ana Beatriz e 
Jackson (abaixo)
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SALTOS ORNAMENTAIS

BRASILEIRÃO 
JOÃO PESSOA
Em dezembro, foram realizados quatro  
eventos em João Pessoa (Paraíba) com todas  
as categorias da modalidade.

Na categoria Grupos A e B, a equipe 
pinheirense se consagrou campeã 
brasileira de Saltos Ornamentais. 
Participaram sete atletas sob o 
comando das técnicas Fabiana Izumi 
e Anna Paula March. Confira os 
destaques:
Amanda Fidelis – Grupo A – ouro no 
sincronizado de Plataforma e bronze no 
sincronizado de Trampolim de 3 metros
Débora Ciocler – Grupo A – ouro no sincronizado 
de Plataforma, prata no Trampolim de 3 metros e 
bronze no sincronizado de Trampolim de 3 metros
Livi Castilho – Grupo A – 4º lugar no Trampolim 
de 3 metros
Bruna Ravelli – Grupo B – ouro no Trampolim 
de 3 metros, bronze no Trampolim de 1 metro e 
bronze na Plataforma
Laura Ramos – Grupo B – bronze no Trampolim 
de 3 metros
Pietro Costa – Grupo B – prata na Plataforma, 
bronze no Trampolim de 1 metro, bronze no 
Sincronizado de Plataforma
Kadu Minardi – Grupo B – prata no Trampolim 
de 3 metros, bronze na Plataforma e bronze no 
Sincronizado de Plataforma

SQUASH

FINAL ACESC 
2022
Na final do ACESC 2022, 
o ECP derrotou o Club 
Athletico Paulistano por 
5x0. Participaram da disputa 
as categorias 5ª classe e 
4ª classe, representadas, 
respectivamente, por Lucas 
Pitta e Guilherme Giuzio, 
destaques juvenis pelo 
ECP; 3ª classe, representada 
por Walter Karl; 2ª classe, 
representada por Hamilton 
Guidorizzi; e 1ª classe, 
representada por Tatiana 
Borges. Durante o caminho 
até a final, o Pinheiros venceu 
o Ipê Clube, SPAC e Alphaville 
Tenis Clube.

A equipe de Saltos Ornamentais das 
categorias Adulta, Grupos A, B, C, D e E, que 
participou da Taça Brasil, Brasileiro Grupos A 
e B, Brasileiro Grupos C e D e Copinha Brasil

Na categoria Aberta, a equipe pinheirense participou 
na Taça Brasil com cinco atletas sob comando 
das técnicas Fabiana Izumi e Anna Paula March. 
Destaques:
Amanda Fidelis e Débora Ciocler – Prata no Sincronizado de 
Plataforma
Ana Beatriz Valença – 4ª lugar na Plataforma
Livi Castilho – 8º lugar na Trampolim de 3 metros
Pietro Costa – 9º lugar no Trampolim de 3 metros

Na categoria Grupos C e D, a equipe pinheirense 
participou do Brasileiro com duas atletas, sob o 
comando da técnica Evelyn Winkler. Destaques:
Lais Aguirra – Grupo C – prata no Sincronizado de Trampolim de 1 
metro
Catarina Crestana – Grupo C – prata na Plataforma e prata no 
Sincronizado de Trampolim de 1 metro

Na categoria Grupos C D e E, a equipe pinheirense 
participou na Copinha Brasil com cinco atletas sob o 
comando da técnica Evelyn Winkler. Destaques:
Lucas Sasahra – Grupo C Iniciante I – ouro no Trampolim e ouro na 
Plataforma
Alice Oliver – Grupo E Iniciante I – prata no Trampolim e prata na 
Plataforma
Luiz Roncone – Grupo E Iniciante I – ouro na Plataforma e prata no 
Trampolim
Sofia Merofa – Grupo D Iniciante I – 6° lugar no Trampolim
Luana Sgarbi – Grupo E Iniciante I – 13º lugar no Trampolim 

Atletas do ECP campeões do ACESC
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Toninho, Vivian e Adriana

ESPORTES

SQUASH

PINHEIRÃO 2022
O Pinheirão, festa de encerramento do 
ano, contou com a presença de mais de 40 
atletas, além de todos os acompanhantes 
que vieram prestigiar o evento. O 
campeonato foi disputado nas categorias 
A, B e C masculina e feminina, duplas, com 
presença dos professores, e juvenil, além da 
participação especial dos jovens atletas da 
Escolinha do Squash, que teve todos seus 
atletas premiados, e presença dos atletas 
profissionais do ECP Laura Silva e Diego 
Gobbi, atuais campeões brasileiros, que 
deixaram o momento de confraternização 
ainda mais divertido. 

Pelas categorias femininas, Rachel Jordan foi 
campeã da categoria feminina A, e Amanda 
foi vice. Na feminina B, Maria Clara foi campeã 
e Rosanna Giuzio foi vice. Na categoria C, 
Adriana Piraino ficou com o ouro e Vivian, 
com a prata. Já na chave de consolação, 
Denise Junqueira e Cecília foram premiadas 
pela excelente participação. 

Nas categorias masculinas, João Pedro Souto 
Maior derrotou Hamilton Guidorizzi na final 
da categoria A, por 2x0, conquistando seu 
primeiro título do ano. Na categoria B, a final 
foi entre o jovem atleta Lucas Pitta e André 

Bueno, que levou a melhor e ficou com o 
ouro. Já pela categoria C, Claudio Damasceno 
derrotou Diego Alonso e sagrou-se campeão 
do Pinheirão 2022. Pela consolação, Ronaldo 
Pitta ficou com o título da categoria C e Pedro 
Giuzio com o título da categoria B. Pedro 
também conquistou a prata pela categoria 
juvenil, sendo derrotado por Lucas Pitta, que 
ficou com o ouro. 

Nas duplas, além dos atletas participantes, 
houve a presença dos atletas Diego Gobbi 
e Laura Silva, além dos professores Lucio 
Cunha, Luís Fernando, Vinicius Berbel e Ralf. 

Os confrontos foram marcados por disputas 
muito acirradas. Na final, o confronto foi 
justamente entre as duplas dos professores 
Ralf e Vinicius Berbel contra Luís Fernando e 
Lucio Cunha, que venceram por 2x1 em um 
lindo jogo. Além das categorias tradicionais, 
o diretor-adjunto Walter Karl entregou, 
junto aos atletas profissionais, os prêmios de 
destaque do ano para Lucas Pitta e Rachel 
Jordan, como forma de reconhecer todo seu 
empenho ao longo do ano.

Premiação da Escolinha Rachel Jordan, Walter Karl, diretor-adjunto de 
Squash, e Amanda __

Walter Karl, diretor-adjunto de 
Squash, Lucas Pitta e Diego Gobbi

Walter Karl, diretor-adjunto de 
Squash, Rachel Jordan e Laura Silva

Luis Fernando, Lucio Cunha, Walter 
Karl, diretor-adjunto de Squash, 
Ralf e Vinicius Berbel

Pinheirão 2022 Maria Clara e Rosanna André Bueno Pedro Giuzio, Walter Karl, 
diretor-adjunto de Squash, e 
Lucas Pitta

Diego Alonso, Walter Karl, 
diretor-adjunto de Squash, e 
Claudio Damasceno

João Pedro, Walter Karl, 
diretor-adjunto de Squash, e 
Hamilton Guidorizzi

Atletas do ECP junto de Walter 
Karl, diretor-adjunto
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Finalizando o Circuito Paulista 2022, 
organizado pela FPS, foi realizado o 
Paulistão 2022, que aconteceu na RGSA, 
em São Caetano do Sul. Esse é o torneio 
paulista mais importante do ano, já 
que os campeões são consagrados 
campeões paulistas. No torneio, o ECP foi 
representado pelos atletas Lucas Pitta, 
na 5ª classe, Rachel Jordan, na 5ª e 6ª 
classe feminina, Walter Karl e Hamilton 
Guidorizzi, nas duplas, e Guilherme 
Giuzio, na 3ª classe.

ESPORTES

Rachel JordanLucas Pitta e Vinicius BerbelWalter Karl e Hamilton Guidorizzi

TÊNIS

FESTA DO PINHEIRINHO – INFANTOJUVENIL
O evento realizado em dezembro contou com a presença de 171 convidados, e o tema da festa 
foi “Neon”. Houve premiação dos campeões e vices do torneio e destaques do ano. Confira.

TORNEIO PINHEIRINHO 
Competitivo 
Categoria: 15/18 anos,  
masculino e feminino
Campeão: João Machado
Vice: Diego Brito

Categoria: 11/12 anos, masculino
Campeão: João Vita
Vice: Gustavo Diez Corrêa

Categoria: 11/12 anos, feminino
Campeã: Sofia Andretto
Vice: Sophie Smetana

Categoria: 9/10 anos, masculino
Campeão: Antônio Quintas
Vice: Rodrigo Diez Corrêa

Categoria: até 16 anos, feminino
Campeã: Luiza Paradeda
Vice:  Isabela Mattos Silva

Categoria: até 14 anos, masculino 
e feminino
Campeão: Tomás Macedo
Vice: Gustavo Safadi Fernandes

Categoria: Duplas até 11 anos, 
masculino e feminino
Campeões: Antônio Quintas e 
Guilherme Humberg
Vice: Rafael Corrêa e João Victor 
Moura

Categoria: Duplas 11 e 12 anos, 
masculino
Campeões: João Campos Vita e 
Rodrigo Abucham Ribeiro 
Vice: Rafael Kishimoto e Pedro Melo

AULAS COLETIVAS/TÊNIS JOGAR
Categoria Aulas Coletivas/Tênis 
Jogar simples masculino, 13 a 15 
anos 
Campeão: Bruno Garcia 
Vice: Matheus Labonia

Festa Pinheirinho
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SQUASH

O ECP mais uma vez foi destaque, 
devido aos títulos paulistas de Lucas 
Pitta, que venceu Alejandro Lizarraga 
por 3x2, terminando o ano na 1ª 
colocação do ranking, e de Rachel 
Jordan, que venceu Bárbara Chico por 
3x0 e sagrou-se campeã pela quarta vez 
no ano da 6ª classe feminina, finalizando 
também na segunda colocação da 5ª 
classe, conquistando seu primeiro troféu 
nessa categoria. Além das duas jovens 
revelações, Walter Karl e Hamilton 
Guidorizzi venceram na categoria de 
duplas pela segunda vez consecutiva. 
Walter, além de conquistar o título 
paulista, finalizou o ano na segunda 
colocação do ranking estadual.

PAULISTÃO 2022 – RGSA
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Categoria Aulas Coletivas/Tênis 
Jogar simples masculino, 16 a 18 
anos 
Campeão: Luiz Leão
Vice: Nicolas Rodriguez

Categoria Aulas Coletivas/Tênis 
Jogar simples feminino 
Campeão: Ana Ferreira
Vice: Manuela Junqueira

ESCOLINHA DE TÊNIS
Categoria: Aperfeiçoamento 
Feminino – Chave A
Campeã: Isabela Levy Camano
Vice: Milena Paiva Gouveia

Categoria: Aperfeiçoamento 
Feminino – Chave B
Campeã: Sofia Araujo Camara Lopes
Vice: Helena Mascaro Paciello Laurino

Categoria: Aperfeiçoamento 
Masculino – Chave A
Campeão: Felipe Molinari Khadur
Vice: Eduardo Castro Cunha Teodoro

Categoria: Aperfeiçoamento 
Masculino – Chave B
Campeão: Caio Damasio Melo
Vice: Rodrigo Lopes David

Categoria: Desenvolvimento 
Seleção – Chave A
Campeão: Antonio Bagnariolli Accurti
Vice: Tom Carvalhal Fontes

Categoria: Desenvolvimento 
Seleção – Chave B
Campeão: Guilherme Soares Laurino
Vice: João Felipe Giusti Aun

Categoria: Desenvolvimento I e 
II – Chave A
Campeão: David Straus
Vice: José Guilherme Martins Moura 
Leite

ESPORTES

Categoria: Desenvolvimento I e 
II – Chave B
Campeão: Bernando Moraes Landgraf
Vice: Fernando Faga Spada

Categoria: Desenvolvimento 
Feminino – Chave A
Campeã: Giovana Del Nero Larosa
Vice: Maria Helena Moraes Bortoluzzi 
Caseiro

Categoria: Desenvolvimento 
Feminino – Chave B
Campeã: Ana Hausen Pinna 
Vice: Laura Tavares Malaga

Categoria: Iniciação III Masculino 
– Chave A
Campeão: Victor Jordon Zanni
Vice: Felipe Syuffi Bianchi

Categoria: Iniciação III Masculino 
– Chave B
Campeão: Felipe Avelar Silveira
Vice: João Camilo Brunni

DESTAQUES DO ANO NO 
MASCULINO 
Luis Felipe Ferraz Sandoval Carvalho, 
Marcelo Mifano Pinto, Diego 
Constanzi de Brito e Tomás Dummer 
Macedo.

DESTAQUES DO ANO NO 
FEMININO 
Sofia Wessler Andreto e Luiza Liporoni 
Paradeda. 

TÍTULOS EM TORNEIOS 
INTERNACIONAIS
Copa Club de Armênia – ITF J4 – 
Quendia – Colômbia
Luis Felipe Ferraz Sandoval Carvalho, 
campeão de simples e duplas, na 
categoria 18M

J4 Pereira Copa Liga Risaraldense 
de Tênis – Colômbia 
Luis Felipe Ferraz Sandoval Carvalho, 
vice de simples e duplas, na categoria 
18M 

TÊNIS TÊNIS

Luis Felipe Sandoval Carvalho Técnico Anderson Santos 
e Diego Brito

João Machado, técnico Anderson 
Santos e Felipe Mifano Pinto

Gustavo Safadi Fernandes 
(à esquerda)

Ronaldo Gomes (técnico), Evanildo Mondeck (supervisor técnico), 
técnicos: Kelvin Vieira e Claudio Alves; coordenador técnico: Sérgio 
Ferreira e Head Pro Eduardo Eche; e os atletas: Rafael Correa, Antonio 
Fanchin, João Crestana, Eduardo Podlubny e Milena Gouveia

O presidente Ivan Castaldi prestigiou o 
evento em homenagem a Vera Cleto
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TÍTULOS EM TORNEIOS 
INTERNACIONAIS – COSATS
Cosat Punta Bowl – Maldonado 
– Uruguai 
Diego Constanzi Brito, campeão de 
simples, na categoria 16M 
João Ogando Monteiro Machado, vice 
de duplas, na categoria 14M
Felipe Mifano Pinto, vice de duplas, na 
categoria 14M 

APT Junior Open – Luque 
Paraguai 
Francisco Fontes D’Amorim, campeão 
de simples, na categoria 16M
Diego Constanzi Brito, vice de duplas, 
na categoria 16M

TÍTULOS EM TORNEIOS PAULISTAS 
– FPT
Masters Kids GA – Slice Tennis & 
Wellness Center – SP 
Enrico Petzold Migliori, vice de 
simples, na categoria 8M

Masters Infantojuvenil GA – 
Sport Club Corinthians Paulista 
– SP  
Sofia Wessler Andretto, vice de 
simples, na categoria 11F

Torneio Aberto da Sociedade 
Hípica de Campinas – G2 – SP 
Gustavo Safadi Fernandes, campeão 
de simples, na categoria 14M 

ESPORTES

TÊNIS TÊNIS

FESTA DE ENCERRAMENTO DO TÊNIS 
Em dezembro ocorreu a festa do Tênis, com a presença de 156 convidados. O tema do evento foi 
“Noite Latina”, e houve apresentação de dançarinos (tango e salsa) e um cardápio típico, além da 
premiação dos Destaques do Ano e Melhores do Ano. Confira.

Destaques do Ano no Feminino
Graziella Fraccarolli Baptista Costa, 
Luz Andrea Vasquez Mayorga, 
Ludmilla Kojin Guimarães, Flavia 
Azevedo Soares e Mirella Mariano 
Costa Salles.

Destaque do Ano no Masculino
Nelson Roesch Aerts, Luiz Carlos 
Augusto Meza, Paulo Augusto Freitas 
Pinto, Felipe Roberto Cassab e Rafael 
Ulhoa Cintra Opice.

Melhor Tenista do Ano  
no Feminino
Yolanda Lemos Araujo.

Melhor Tenista do Ano  
no Masculino
Luis Felipe Ferraz Sandoval Carvalho. 

ACESC 
Torneio ACESC de Tênis Feminino 
– Campeã 2022
Ana Cecilia Davini Pena, Camila 
Fairbanks Ribeiro Cardoso, Claudia 
Spina, Christiana Paris M. Cunha 
Leitão, Denise Lopes Ferreira David, 
Emilia Erguy Fraga Picchi, Fernanda 
Stein Negrini, Flavia Azevedo Soares, 
Katia Niva Keese Liberado, Luz Andrea 
Vasquez Mayorga, Ludmilla Kojin 
Guimarães e Maria Fernanda Izzo 
Arbex. 

Torneio ACESC de Tênis Masculino 
– Campeão 2022
Andre Meirelles Antunes, Eduardo 
Azevedo Marques Alvarenga, 
Fernando dos Santos Gagliardi, Felipe 
Roberto Cassab, Juan Cevasco Junior, 
Luiz Fernando Butori Reis Santos, 
Paulo Augusto Freitas Pinto, Pedro 
Henrique Cavalcanti Marcos, Rodrigo 
Zingales Oller Nascimento e Wilson 
Mendes Caldeira. 

Torneio ACESC de Tênis 
Infantojuvenil – Vice 2022
Antonio Terra Fanchin, Elena 
Demandolx Furtado, Eduardo Teixeira 
Freitas Podlubny, Enrico Petzold 
Migliori, João Maranha Crestana, João 
Henrique Martins Pereira Schmidt, 
Rafael Rodrigues Correa, Sophie 
Praum Moraes Ottoni e Victoria 
Vasquez Pargana. 

ADULTO 
Evento Vera Cleto 
Em novembro, o ECP prestou 
homenagem à tenista benemérita 
Vera Cleto, que emprestou seu nome 
à Quadra nº 5. Após a solenidade, 
houve uma recepção aos convidados e 
familiares da tenista.

A Quadra nº 5 recebeu o nome da tenista benemérita

Participantes do evento Camila Fairbanks, Christiana Paris, Luz Mayorga, 
Gilberto De Luccia, Evanildo Mondeck, Ivan 
Castaldi e Rodrigo Zingales

Gustavo Matos 
(à esquerda)
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TÍTULO EM TORNEIOS PAULISTAS 
– FPT 
Masters de Classes SPFC – São 
Paulo Futebol Clube – SP 
Gustavo Martini Matos, campeão de 
simples, na categoria 5M2 

TÍTULOS EM TORNEIOS PAULISTAS 
– FPT
EQUIPES CAMPEÃS NO 
CAMPEONATO PAULISTA 
INTERCLUBES
2ª Classe Feminina 35 a 49 Anos 
Duplas 
Claudia Maria Pecora Simões, 
Fernanda Lopes Freixosa, Fernanda 
Santis Cecco Barone, Graziella 
Fraccaroli Baptista Costa, Yolanda 
Lemos Araujo, Martina Schultz 
Kanawaty, Marisa Carmo Tasca Giusa 
e Marta Maria Wright Silveira. 

ESPORTES

TÊNIS

2ª Classe Feminina acima de 50 
anos Duplas – Equipe A 
Claudia Maria Pecora Simões, Claudia 
Spina, Eliana Maria Ziviani, Fernanda 
Santis Cecco Barone, Gabrielle Marie 
Ville Helou, Graziella Fraccaroli 
Baptista Costa, Marisa Carmo Tasca 
Giusa e Mary Yada. 

2ª Classe Masculina 35 a 49 Anos 
Duplas 
Dariusz Robert Czarcinski, Eduardo 
Azevedo Marques Alvarenga, 
Fernando Dal Ri Murcia, Felipe Amalfi 
Fonseca, Luiz Carlos Augusto Meza, 
Luiz Augusto Lopes Paulino, Marcio 
Asbahr Miglioli e Rodrigo Garcia 
Muraro.

EQUIPES VICES NO CAMPEONATO 
PAULISTA INTERCLUBES
Principiante Masculino 35 a 49 
anos Duplas
Antonio Augusto Lemos Ramos, 
Andre Gallegos Leite, Antoine Louis 
Rene Faugeres, Adriano Thiago, 
Chander Krishnan, Christopher 
Anthony Ananiadis, Pedro Augusto 
Burlamaqui Siqueira e Rafael Ulhoa 
Cintra Opice.

Participantes do evento Claudia Spina, Claudia Maria Pecora 
Simões, Graziella Fraccaroli Baptista 
Costa, Marisa Carmo Tasca Giusa, 
Fernanda Santis Cecco Barone e 
Eduardo Gomes

Rodrigo Muraro, Felipe 
Amalfi, Dariusz Robert 
Czarcinski, Luiz Meza e 
Marcio Miglioli

Christopher Anthony 
Ananiadis, Antonio 
Augusto Lemos Ramos, 
Adriano Thiago, 
Eduardo Gomes, Andre 
Gallegos Leite e Rafael 
Ulhoa Cintra Opice
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 Rod Hanna Sonorização de Eventos 
LTDA. – ME - CNPJ 07.217.095/0001-
49 – Apresentação da banda Rod Hanna 
no evento denominado “Réveillon 
- 2023“ – valor total do contrato: R$ 
125.000,00, sendo duas parcelas no 
valor de R$ 62.500,00 – 31/10/2022 até 
01/01/2023.

D.D.Drin Serviço de Desinsetização 
Domiciliar EIRELI – Aditivo n° 2 - 
CNPJ 60.500.055/0001-92 – Prestação 
de serviços de desinsetização para o 
controle de pragas em todas as áreas 
do Clube – valor total do contrato: R$ 
88.812,00, sendo doze parcelas no 
valor de R$ 7.401,00 – 01/09/2022 até 
01/09/2023.

G2B Publicidade e Locação de 
Equipamentos LTDA. – CNPJ 
19.867.325/0001-02 – Locação, 
montagem, operação e desmontagem 
do telão utilizado durante o evento 
denominado “Jogos da Copa do Mundo 
– FIFA 2022” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 65.000,00 
– 01/11/2022 até 19/12/2022.

Expansom Promoções e Eventos 
LTDA. – CNPJ 67.181.578/0001-62 – 
Locação, montagem e desmontagem 
da estrutura box truss utilizada durante 
o evento denominado “Jogos da Copa 
do Mundo - FIFA 2022” – valor total 
do contrato: parcela única no valor 
de R$ 51.500,00 – 01/11/2022 até 
20/12/2022.

Global América System Importação 
e Exportação de Equipamentos 
para Segurança LTDA. – CNPJ 
17.804.883/0002-76 – Prestação de 
serviços de instalação de sistema de 
detecção de fumaça e alarmes de 
incêndio – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 30.332,50 
– 08/11/2022 até 10/12/2022.

TH Decoração e Eventos LTDA. – 
CNPJ 41.647.341/0001-30 – Prestação 
de serviços de decoração do evento 
denominado “60ª Festa do Boliche” – 
valor total do contrato: R$ 27.030,00 
sendo duas parcelas no valor de 
R$ 13.515,00 – 08/12/2022 até 
11/12/2022.

Mac Chips Assistência Técnica de 
Sistemas S/S LTDA. - EPP – Aditivo 
n° 5 - CNPJ 02.237.724/0001-89 – 
Prestação de serviços de suporte técnico 
para o sistema de acesso, ponto, banco 
de horas e refeitório – valor total do 
contrato: R$ 23.638,92, sendo doze 
parcelas no valor de R$ 1.969,91 – 
01/11/2022 até 31/10/2023.

T2R2 Sistemas e Consultoria LTDA. 
– CNPJ 21.986.189/0001-03 – Prestação 
de serviços de desenvolvimento de 
aplicativo para a reserva de Quadras 
de Tênis – valor total do contrato: 
R$ 15.300,00, sendo três parcelas no 
valor de R$ 4.590,00; R$ 9.180,00 e R$ 
1.530,00 – 03/11/2022 até 03/01/2023.

Vira Festa Shows e Eventos 
LTDA. – CNPJ 08.411.726/0001-29 – 
Apresentação de personagens no evento 
denominado “Dia Legal de Natal” – valor 
total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 14.870,00 – 17/12/2022.

TH Decoração e Eventos LTDA. – 
CNPJ 41.647.341/0001-30 – Prestação 
de serviços de decoração do evento 
denominado “Jantar Dançante” – valor 
total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 14.740,00 – 26/11/2022 até 
27/11/2022.

E.M.O. Sonorização Profissional 
e Eventos LTDA. – CNPJ 
08.472.178/0001-47 – Locação de um 
painel de alta definição para o evento 
denominado “60ª Festa do Boliche” – 
valor total do contrato: parcela única no 
valor de R$ 12.942,56 – 09/11/2022 até 
09/12/2022.

Loc Festa Locação e Comércio de 
Materiais para Festa LTDA. – CNPJ 
00.939.610/0001-55 – Locação de duas 
mil cadeiras plásticas, para o evento 
denominado “Jogos da Copa do Mundo 
- FIFA 2022” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 12.800,00 
– 23/11/2022 até 29/11/2022. 

Green Man Studios LTDA. – CNPJ 
09.168.718/0001-66 – Apresentação 
da banda The Soundtrackers no evento 
denominado “60ª Festa do Boliche” – 
valor total do contrato: R$ 12.000,00, 
sendo duas parcelas no valor de R$ 
6.000,00 – 10/12/2022 até 11/12/2022.

Nacho Phelps Produção Artísticas 
– CNPJ 21.618.261/0001-40 – 
Apresentação da banda Serial Funkers 
no evento denominado “Let’s Dance” 
– valor total do contrato: R$ 12.000,00, 
sendo uma parcela no valor de R$ 
2.400,00 e outra no valor de R$ 9.600,00 
– 28/05/2022.

F2 Treinamento de Tênis e 
Eventos Esportivos LTDA. – CNPJ 
11.856.575/0001-27 – Prestação de 
serviços de acompanhamento técnico 
especializado para a organização do 
Campeonato de Tênis denominado 
“Pinheirão 2022” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de 
R$ 10.000,00 – 27/10/2022 até 
27/12/2022.

Prendas Minhas Eventos e Oficinas 
LTDA. – CNPJ 16.937.420/0001-39 
– Prestação de serviços de recreação 
e atividades lúdicas para as crianças - 
valor total do contrato: parcela única no 
valor de R$ 8.227,00 – 19/11/2022.

CONTRATOS
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Alexey Coto Cardenas 22830419880 
– CNPJ 15.002.029/0001-80 – Prestação 
de serviços de decoração e cenografia 
para o evento denominado “Jantar 
Dançante” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 7.500,00 – 
17/12/2022 até 18/12/2022.

Hélio M. Gerbas Eventos – CNPJ 
14.327.920/0001-23 – Prestação de 
serviços de Papai Noel para o evento 
denominado “Dia Legal de Natal” – valor 
total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 7.500,00 – 17/12/2022.

Km Staff LTDA. – CNPJ 
45.238.294/0001-22 – Prestação 
de serviços de quarenta e quatro 
carregadores para auxiliar a montagem 
e desmontagem do evento denominado 
“Jantar dos Veteranos” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 
7.480,00 – 23/11/2022 até 02/12/2022.

Del Grande Informática e 
Telecomunicações, Indústria 
e Comércio LTDA. – CNPJ 
81.785.545/0001-52 – Aditivo nº 
6 – Renovação de licenças do Software 
Intelix para Central de Atendimento 
– Valor total do contrato R$ 6.478,80, 
sendo 12 parcelas no valor de R$ 539,90 
- 01/07/2022 até 01/07/2023.

Loc Festa Locação e Comércio de 
Materiais para Festa LTDA. – CNPJ 
00.939.610/0001-55 – Locação de duas 
mil cadeiras plásticas, para o evento 
denominado “Jogos da Copa do Mundo 
-  FIFA 2022” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 6.400,00 – 
01/12/2022 até 03/12/2022.

Leandro Di Cicco Sanchez 
35226512864 – CNPJ 
29.293.386/0001-59 – Locação de 
equipamentos de iluminação, com mão 
de obra, para a apresentação do Ballet 
no evento denominado “Formatura 
de Ballet” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 6.080,00 – 
18/11/2022 até 11/12/2022

Henrique Cesarino Pessoa 
17833989819 – CNPJ 
24.152.816/0001-07 – Apresentação 
dos espetáculos denominados “Auto de 
Natal”, “O Boi e o Burro” e “A Vanguarda 
Sênior” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 5.306,00 – 
04/12/2022 até 21/12/2022.

Apoio Forros e Divisórias LTDA. – 
CNPJ 07.457.709/0001-60 – Prestação 
de serviços de fornecimento e instalação 
de forro modular de gesso liso para a 
cozinha do Piano’s Bar – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 
4.900,00 – 21/09/2022 até 23/09/2022.

Willians Robson Nonaka Pereira – 
CNPJ 19.723.102/0001-63 – Locação de 
um caminhão Munck, para a limpeza 
das palmeiras imperiais – valor total do 
contrato: R$ 4.200,00 – 20/09/2022.

Carlos Pinto Magdanello 
46409300891 – CNPJ 
12.585.125/0001-00 – Locação de um 
trenzinho, com condutor, para o evento 
denominado “Dia Legal de Natal” – valor 
total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 3.800,00 – 17/12/2022.

José Luis da Conceição – CNPJ 
13.675.069.021/0001-67 – Prestação 
de serviços fotográficos para o evento 
denominado “Formatura - Jardim 
de Infância Tia Lucy” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de R$ 
3.600,00 – 01/12/2022. 

F/X Studios LTDA. – CNPJ 
03.531.044/0001-36 – Prestação de 
serviços de produção de mixagem, 
edição, gravação e tratamento da trilha 
sonora do evento denominado “Ballet 
Clássico” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 2.772,00 – 
10/11/2022.

Kamal Cursos e Serviços de 
Massoterapia LTDA. – CNPJ 
09.255.948/0001-62 – Prestação de 
serviços de massoterapia para a Equipe 
de Natação, durante o Campeonato 
Brasileiro Júnior e Sênior – valor total 
do contrato: parcela única no valor de R$ 
2.100,00 – 05/12/2022 até 11/12/2022.

Fernanda Correa Netto Luongo 
3158598806 – CNPJ 43.120.188/0001-
14 – Apresentação musical do quarteto 
Amy Winehouse Tribute Brasil no evento 
denominado “Música ao Ar Livre” – valor 
total do contrato: parcela única no valor 
de R$ 2.000,00 – 19/11/2022.

Loc Festa Locação e Comércio de 
Materiais para Festa LTDA. – CNPJ 
00.939.610/0001-55 – Locação de 
vinte mesas plásticas, para o evento 
denominado “Jogos da Copa do Mundo 
– FIFA 2022” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 1.561,00 – 
23/11/2022 até 19/12/2022.

WA Show Produções Artísticas LTDA. 
– CNPJ 20.210.711/0001-06 – Prestação 
de serviços de quatro dançarinos 
durante o evento denominado “Jantar 
Dançante” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 1.500,00 – 
17/12/2022 até 18/12/2022.

Mauricio de Faria Eventos - ME – 
CNPJ 13.499.142/0001-97 – Prestação 
de serviços de mestre de cerimônia 
nos eventos do Clube – valor conforme 
porte do evento: (i) Evento de pequeno 
porte, de R$ 400,00 a R$ 500,00; (ii) 
Evento de médio porte, de R$ 600,00 a 
R$ 700,00; (iii) Evento de grande porte, 
de R$ 800,00 a R$ 900,00 – 01/10/2022 
até 30/09/2023.

Everaldo Silvino de Sousa – CPF 
189.746.068-60 – Ministração de 
aulas de Jiu-Jitsu aos associados – 
valor total do contrato: R$ 84,37, por 
aula ministrada – 01/01/2022 até 
31/12/2022.
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CLASSIFICADOS

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

APTO. 450 M² – A ALGUNS 
PASSOS SHOPPING 
IGUATEMI
Condomínio fechado – 4 dts (2 suítes) –  
3 vagas + vis 
Terraço – Andar alto, vista 
cinematográfica! Ref.: 74263
www.cheznousimoveis.com.br 
contato@cheznousimoveis.com.br 
Tony: 98174-5675 (WhatsApp) CRECI 75.133

LINDO GARDEN – 435 M² 
– HABITE-SE 14 ANOS – 
JARDINS
Próx. ao Clube Paulistano, Shopping 
Pamplona etc.
4 suítes – 5 vagas – Pronto para morar – 
Alto padrão
Ref.: 74318 – Estuda permuta/valor
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
Tony: (11) 98174-5675 – CRECI  75133    

IMÓVEIS JARDIM 
EUROPA, ITAIM, ECP
Aptos, casas e salas nos principais 
bairros e ao redor do Clube Pinheiros; 
faixa de R$ 8 a 60 mil/m2, todos os 
tamanhos. 
Ap. 178 m2 – R$ 2,3 milhões (a 1 quadra ECP) 
ECP Ap. 250 m2 – R$ 6 milhões 
Ap. Itaim 128 m2 – R$ 1,2 milhão 
Casas e salas diversas.
CRECISP 250156
Sergio: 99111-8877

COMPRO
Joias em geral, prata de lei e obras de arte 
– pagamento à vista
Faço avaliação de espólio e patrimônio.
Organizo evento “família vende tudo”.
Conheça meu site:  
www.sandrabighetti.com.br
Sócia veterana: (11) 98743-0001
sandrabighetti@gmail.com
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