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ou associado desde 1956 
e, antes de me tornar 
presidente, fui conselheiro e 
passei por várias diretorias, 
por isso tenho um certo 
conhecimento do Clube e 
de seus associados. Aqui 

nos reunimos com a nossa família, 
nos divertimos, nos sentimos seguros, 
praticamos esporte, encontramos amigos 
e passamos boa parte do nosso tempo.

Por entender que o Clube é uma 
extensão da nossa casa, e pelo meu 
histórico como pinheirense, levo em 
consideração a convivência entre os 
associados e entendo que todos nós 
temos uma ligação, uma raiz muito forte 
com tudo o que o ECP representa.

Sendo assim, administrar o ECP 
significa, para mim, administrar uma 
grande família, claro que com todas as 
implicações que isso traz. 

Razão, emoção e sensibilidade são essenciais 
para enfrentar o dia a dia e administrar 
conflitos. Exatamente como acontece nas 
famílias.

É uma família que, além de numerosa, 
representa várias gerações convivendo ao 
mesmo tempo e no mesmo espaço.

Nesse sentido, é importante um olhar para  
cada geração, com suas necessidades 
específicas e múltiplas.

Por isso minha preocupação em entregar 
um Clube cada vez mais moderno nas suas 
instalações e também com maior comodidade 
para todos.

Junto a essa preocupação, considero um dever 
o reconhecimento daqueles que tanto já fizeram 
pelo Clube, deixando para nós um lugar melhor, 
assim como considero ser importante deixar  
um lugar melhor para aqueles que um dia vão 
nos suceder.

Seguimos exemplos que nos foram deixados 
por aqueles que nos precederam e também 
devemos deixar exemplos para aqueles que 
virão.

Saber que os pinheirenses se sentem acolhidos 
como se estivessem na sua casa é muito 
gratificante, é a melhor herança que podemos 
deixar.

IVAN CASTALDI FILHO

S
PALAVRA DO PRESIDENTE DA DIRETORIA

ex
p

ed
ie

n
te DIRETOR DE ÁREA DE 

RESTAURANTES
André Novaes Patury 
Monteiro

DIRETOR DE ÁREA DE 
RELAÇÕES SOCIAIS
Ricardo Luís Sacardo

DIRETOR DE ÁREA SOCIAL
Raul Leite Mota Silva

DIRETOR DE ÁREA DE 
SUPRIMENTOS
José Alípio de Barros

ASSESSOR ESPECIAL DA 
PRESIDÊNCIA
José Marlon Salvador 
Barroso

CONSULTORA ESPECIAL DA 
PRESIDÊNCIA PARA
CANAIS DE COMUNICAÇÃO/
OUVIDORIA
Maria Cristina Machado de 
Araújo

CONSULTOR DA PRESIDÊNCIA 
PARA ASSUNTOS
DE COMUNICAÇÃO E 
MARKETING
José Antonio Melo e Silva

CONSULTORA DA 
PRESIDÊNCIA
PARA ASSUNTOS DA 
CRIANÇA
Marília Conter David 
Pinheiro de Souza

CONSULTOR DA PRESIDÊNCIA
PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
Carlos Alberto Ferriani

CONSULTOR DA PRESIDÊNCIA 
PARA ASSUNTOS
DE SUPRIMENTOS
Thiago Lopes Côrte Real

CONSULTOR DA PRESIDÊNCIA
PARA ENGENHARIA
Waldemar Arthur Zamariola

CONSULTOR DA PRESIDÊNCIA
PARA RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS
José Renato de Andrade 
Martinez

 Diretoria

PRESIDENTE
Ivan Castaldi Filho

VICE-PRESIDENTE
Carlos Alexandre Brazolin

ASSESSORA DE 
PLANEJAMENTO
Renata Pinheiro e Campos 
Guedes de Azevedo

DIRETOR DE ÁREA 
ADMINISTRATIVA
João Luís Gagliardi Palermo

DIRETORA DE ÁREA DE 
COMUNICAÇÃO
Ana Paula Adami

DIRETORA DE ÁREA CULTURAL
Vera Maria Patriani Marinho 
Gozzo

DIRETOR DE ÁREA DE 
ESPORTES COLETIVOS
Fabio Prado Ferraro

DIRETOR DE ÁREA DE 
ESPORTES INDIVIDUAIS
E AQUÁTICOS
Marcos Macedo Maynard 
Araújo

DIRETOR DE ÁREA FINANCEIRA
Gervásio Angelo Teixeira

DIRETOR DE ÁREA JURÍDICA
José Luiz Toloza Oliveira 
Costa

DIRETOR DE ÁREA DE 
MARKETING
Roque Antonio Horta de 
Ferreira Mendes

DIRETOR DE ÁREA DE 
OPERAÇÕES
Dante Boccuto Junior

DIRETOR DE ÁREA DE 
PATRIMÔNIO
Gerson Aguiar de Brito Vianna

DIRETOR DE ÁREA DE 
RELAÇÕES ESPORTIVAS
Ney Roberto Caminha David

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Segunda a quinta, 8h15 às 19h
Sexta e sábado, 8h15 às 17h
Tel. 3598-9700
E-mail cat@ecp.org.br

FALA PINHEIROS
Tel. 3598-9700
E-mail falapinheiros@ecp.org.br
Portal de Serviços
portalecp.ecp.org.br/portal/
Ouvidoria
Reunião com a Ouvidora
mediante agendamento
via e-mail

LINHA ÉTICA PINHEIROS
Tel. 0800-713-0100
Site linhaetica.com.br/etica/ecp
E-mail ecp@linhaetica.com.br
Caixa postal 79518,  
CEP: 04711-904
São Paulo – SP

FALE COM A REVISTA
E-mail revista@ecp.org.br

INTERNET
Clube ecp.org.br
Revista revista.ecp.org.br
Facebook fb.com/ecpinheiros
Instagram @ecpinheiros
Twitter @clubepinheiros

ANUNCIAR
Tel. 3598-9905
E-mail  marketing@ecp.org.br

CONSULTORA DA 
PRESIDÊNCIA
PARA RELAÇÕES SOCIAIS
Eliana Elizette dos Reis

CONSULTOR DA 
PRESIDÊNCIA
PARA VETERANOS
Synesio Alves de Lima

CONSULTORA DA 
PRESIDÊNCIA
Leila Eleny Amaro Marques

CONSULTORA DE 
DIVERSIDADE E INCLUSÃO
Patrizia Tommasini de 
Souza Coelho

CONSULTORA DE 
GOVERNANÇA E 
COMPLIANCE
Ana Carolina Gazoni

PRESIDENTE DO CENTRO 
PRÓ-MEMÓRIA
HANS NOBILING
Dulce Arena Avancini

PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Adriana Florence Spinelli

Conselho Editorial

JORNALISTAS
Luma Pereira MTB 
93530/SP
Dianella Bianconi 
MTB - 19998/SP
Fernanda Panochia Agrumi 
82399/SP

PROJETO GRÁFICO E 
DIAGRAMAÇÃO
laranjarosa.comunica

REVISÃO
Ana Guadalupe

IMPRESSÃO
Gráfica Grafilar

O CLUBE PARA OS PINHEIRENSES



Estimada associada e 
estimado associado,

Nesta edição da Revista EC Pinheiros, 
eu não poderia deixar de enaltecer 
a demonstração de solidariedade 
do corpo associativo e de nossos 
colaboradores que atenderam 
prontamente ao chamamento do 
Departamento de Assistência 
Social (DAS), trazendo doações e 
mantimentos destinados às vítimas 
das chuvas ocorridas no litoral norte. 
A família pinheirense mais uma vez 
fez a sua parte.

Quanto às atividades do Conselho 
Deliberativo, os trabalhos foram 
retomados, e nos próximos dois 
meses teremos importantes eventos; 
em especial na segunda quinzena de 
abril, para deliberar sobre o Relatório 

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

GUILHERME DOMINGUES DE CASTRO REIS

da Diretoria, balanço e demonstração 
das contas de receita e despesa 
do exercício de 2022, bem como 
para eleger o presidente e o vice-
presidente da Diretoria e os membros 
do Conselho Fiscal para o biênio 
2023/2025.

No mês de março, teremos a 
Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo, na qual, além das 
matérias da Ordem do Dia, as 
senhoras conselheiras e os senhores 
conselheiros poderão manifestar-se 
no item “A Voz do Conselheiro” e em 
“Várias”, trazendo, dentre outros, os 
anseios e reinvindicações do corpo 
associativo, e para tanto renovo o 
convite para que assistam à reunião 
presencialmente ou remotamente 
através do YouTube. 

O Conselho Deliberativo quer e 
precisa estar mais próximo do corpo 
associativo.

Um abraço,
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O charme do Clube ao anoitecer encanta os 
pinheirenses. Mesmo após o pôr do sol, os 
espaços iluminados são um convite para um 
passeio noturno. 

10 Em março é celebrado o Dia Internacional da Mulher e, 
para comemorar a data especial, as pinheirenses vão 
curtir um show exclusivo. 

36

22
Conheça quatro livros recém-adquiridos 
pela Biblioteca Pedro Afonso Grimaldi 
e quatro filmes que estão em cartaz no 
Auditório do CCR.

24
A Páscoa está chegando, e a 
criançada do Clube vai se divertir 
no tradicional evento. Confira a 
programação e anote na agenda.

29
No mês em que se comemora o Dia 
Mundial da Água, destacamos uma das 
ações do ECP para cuidar desse recurso 
natural: a estação de tratamento.

30
A Festa dos Colaboradores já tem data 
marcada: no dia 13 de março o Clube 
estará fechado para a comemoração dos 
funcionários.

34
Este mês, os associados vão aproveitar 
a apresentação do pianista Fabio Luz, 
considerado pela crítica um dos maiores 
músicos de sua geração.

40
O Clube de Leitura está completando dez anos 
com um evento especial e convidados que serão 
entrevistados pelo coordenador da atividade.

54
Os atletas pinheirenses se destacaram no Prêmio 
Brasil Olímpico e receberam honrarias. Confira 
detalhes do evento.

50
Entre as atividades para os veteranos, há o passeio 
do grupo de amigos. Descubra qual é o destino dos 
associados 60+ em março.

58
O Handebol do Clube está com equipe nova, 
apresentada em uma coletiva de imprensa. Conheça 
o novo time e saiba quais são as expectativas para a 
temporada.
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Ninguém discute que o Pinheiros é belo 
durante o dia, mas também reserva 
muita magia quando cai a noite
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BOULEVARD
Nosso passeio começa pelo entorno da Sede 
Social, onde se localiza o Boulevard, uma área 
aconchegante e tranquila de convívio ao ar livre, 
ideal para um encontro com amigos e familiares 
ou para ler um bom livro. A beleza dos canteiros, 
árvores e flores de coloração variada encanta quem 
passa por lá. Com 24 m², o espaço foi decorado 
com mobiliário em estilo vintage. Logo em frente, 
a Cafeteria e Confeitaria Dulca oferece o que há de 
melhor para a hora do lanchinho de fim de tarde. 
Salgados, doces e o famoso sonho Dulca pedem 
o acompanhamento de um bom cafezinho, chá, 
chocolate, sucos e capuchino, entre outras bebidas.

Não é à toa que os 
pinheirenses amam o seu 
Clube, e um dos motivos é ter 
o privilégio de contemplar 
sua beleza. Esse momento 
é também muito especial 
e prazeroso quando os 
espaços são observados no 
período entre o pôr do sol e o 
anoitecer. Paisagens, árvores, 
flores e pássaros alvoroçados 
para se recolher ganham 
novas tonalidades e outra 
vida. A iluminação natural 
se une às luzes aos poucos 
acesas, promovendo  
uma sensação de bem- 
-estar e tranquilidade. Um 
verdadeiro colírio para os 
olhos em um cenário perfeito 
para a prática de atividades, 
passeio ou bate-papo com os 
amigos e familiares.
Para esta edição foram 
listados alguns pontos que 
devem ser apreciados no 
Clube no período entre o 
entardecer e noitinha. Vale 
um tour.

ESPECIAL

13
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ESPECIAL

TUCUMÃ BAR SNOOKER
O espaço de 129 m², considerado um dos lugares mais agradáveis do 
Clube, é outro ponto de encontro dos amigos. A iluminação torna o 
ambiente ainda mais sofisticado. 

NOVO DECK  
DA PISCINA
Vale a pena visitar o Novo Deck 
da Piscina, onde está localizado 
o restaurante árabe. Com 
vista privilegiada, o espaço 
foi totalmente repaginado e 
se tornou mais charmoso e 
confortável com os sofás e 
ombrelones instalados na parte 
externa. A área de atendimento 
foi ampliada, aumentando a 
quantidade de mesas e cadeiras. 
O revestimento de bambu no teto 
de vidro ajuda a reter o calor dos 
raios solares durante o dia, e, com 
iluminação especial, o ambiente 
ficou mais aconchegante à noite.

15



16 1716

ESPECIAL

PRÉDIO DO TÊNIS
Reinaugurado recentemente após 
grande reforma, o Prédio do Tênis foi 
projetado para oferecer aos associados 
mais uma ótima opção de convívio, 
lazer e gastronomia de alta qualidade. 
Rodeado de muitas plantas, flores e 
pássaros, o local chama a atenção e se 
tornou muito frequentado, tanto de 
dia quanto de noite, quando recebe 
iluminação especial, momento que 
valoriza ainda mais os ambientes 

externos e internos. No quesito 
decoração, optou-se por um 
mobiliário conceitual e nobre, 
mesclando modernidade e conforto. 
Os decks construídos no entorno e 
os espaços ampliados nas laterais 
e atrás do prédio são um convite 
para reunir os amigos, fazer uma 
boa refeição, beber um drinque ou 
simplesmente aproveitar o momento 
de descanso. 

LAGO
Em 1950, uma lagoa ocupava o local e serviu de 
inspiração para a criação desse espaço repleto de 
plantas, flores, pássaros, árvores frutíferas e até peixes e 
tartarugas. Mesmo depois de uma grande reforma, em 
2001, as características do local foram preservadas. Em 
2016, os jardins e caminhos do entorno do Lago foram 
revitalizados, ganhando um novo projeto paisagístico.

PRAÇA ECP
Mais um espaço ao ar livre 
entre tantos outros em que 
o associado pode relaxar e 
tomar um drinque com os 
amigos, a Praça ECP conta 
com uma iluminação potente 
e ganha um toque especial 
quando anoitece.

17
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PRAINHA DO BOLICHE
Iluminada adequadamente, a área de 
convivência em frente à lanchonete também 
pode ser usufruída quando anoitece. O 
paisagismo e os bancos deixam a Prainha 
ainda mais agradável, ideal para um 
lanchinho em meio a mais esse delicioso 
cenário que o Clube oferece aos associados.

PERGOLADOS
Os diversos pergolados 
espalhados pelo Clube trazem 
muito conforto, além de 
protegerem do sol e da chuva. 
São locais onde os associados 
podem se acomodar para 
um breve descanso, inclusive 
quando anoitece. Um deles está 
localizado em frente às Quadras 
de Tênis, onde foi criado um 
lounge com sofás, mesas e 
cadeiras.

18

ILUMINAÇÃO DAS PALMEIRAS-IMPERIAIS
A via pinheirense, que ganhou um projeto luminotécnico especial, é mais um ótimo 
cenário para fotos. São 62 árvores iluminadas com 159 luminárias de LED de 25 W, 
ângulo de abertura de 12º e temperatura de cor de 3000 k. As luzes valorizaram ainda 
mais o local, e andar por essa alameda depois que escurece ficou ainda mais agradável.
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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 Grimaldi 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

O que sobra
(PRÍNCIPE HARRY, 2023)

Nessa autobiografia, o príncipe Harry conta em detalhes 
os momentos mais marcantes da sua vida, que também se 
destacaram na história geral. Como a vida de sua família mudou 
com a morte de sua mãe, Diana, a Princesa de Gales? Com uma 
honestidade total e incontornável, O que sobra é um marco 
editorial, repleto de inspiração, revelações, introspecção e 
sabedoria, conquistada com muito esforço, no que diz respeito ao 
eterno poder do amor sobre a perda.

Apague a luz se for 
chorar
(FABIANE GUIMARÃES, 2021)

Cecília não sabe muito bem o 
que fazer com a própria vida. 
Depois de mudar de Brasília 
para o Rio de Janeiro, a jovem 
ainda não conseguiu encontrar 
um emprego nem organizar 
seu futuro. João, pai solteiro 
de uma criança com paralisia 
cerebral, tenta levar a vida em 
Brasília como pode. Ao cruzar 
essas duas histórias, Fabiane 
Guimarães cria um suspense 
impactante sobre o que significa 
ser parte de uma família e os 
limites que estamos dispostos a 
ultrapassar para mantê-la.

A pequena 
padaria do 
Brooklyn
(JULIE CAPLIN, 2023)

A vida da jovem Sophie 
Bennings parece bem 
encaminhada. Ainda 
que lhe falte um pouco 
de paixão, ela tem um 
emprego fixo como 
editora de gastronomia 
em Londres e aguarda 
pacientemente um 
pedido de casamento do 
namorado. Quando, em 
vez de um anel de noivado, 
a surpresa que a aguarda 
é uma traição seguida de 
uma separação traumática, 
Sophie decide aceitar uma 
proposta inesperada de 
trabalho do outro lado do 
Atlântico. Ao chegar a Nova 
York, sua vida passa por 
grandes mudanças.

Como 
encontrar seu 
par
(LOGAN URY, 2022)

Psicóloga comportamental 
formada em Harvard 
e diretora de ciência 
do relacionamento no 
aplicativo de namoro 
Hinge, Logan Ury vai 
ajudar os leitores a buscar, 
construir e manter o 
relacionamento íntimo que 
desejam. Apresentando 
um ótimo resumo do 
que a psicologia já sabe 
sobre nossos padrões de 
comportamento, a autora 
mostra como podemos 
nos conhecer melhor e 
evitar os erros básicos 
que cometemos na busca 
do relacionamento que 
queremos construir.
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12 de março 
domingo, 19h
About Fate
Essa comédia romântica acompanha dois 
desconhecidos que acreditam no amor, mas 
parecem nunca ser capazes de encontrar seu 
verdadeiro significado. Em uma reviravolta do 
destino, ambos se encontram num Réveillon 
caótico.

DIREÇÃO: MARIUS VAYSBERG
COM EMMA ROBERTS, THOMAS MANN E MADELAINE PETSCH
COMÉDIA, ROMANCE, EUA/2022/1H43/12 ANOS

22 de março  
quarta, 18h
Ofélia
Apresentação: Vera Maria Patriani Gozzo e 
Kadhu Carneiro

Ofélia, a dama de companhia da Rainha 
Gertrudes, chama a atenção do Príncipe 
Hamlet, e ambos vivem um amor proibido. À 
medida que a guerra se aproxima, a luxúria 
e a traição destroem o Castelo de Elsinor por 
dentro.

DIREÇÃO: CLAIRE MCCARTHY
COM DAISY RIDLEY, MIA QUINEY E CALUM O’ROURKE
DRAMA, ROMANCE, SUSPENSE/REINO UNIDO, 
EUA/2018/1H54/14 ANOS

25 de março 
sábado, 17h30 e 20h
Desafiando a arte
Dois irmãos, criados em uma família 
pouco convencional, se reúnem para 
voltar para casa e visitar seus pais. Mas 
uma surpresa os aguarda: seus pais 
desapareceram sob circunstâncias 
suspeitas.

DIREÇÃO: JASON BATEMAN
COM JASON BATEMAN, NICOLE KIDMAN E KATHRYN 
HAHN
COMÉDIA, DRAMA, MISTÉRIO/EUA/2016/1H45/12 ANOS

26 de março  
domingo, 14h30 
Patrulha canina: O filme 
O filhote Ryder e seus amigos têm um 
grande desafio: impedir o novo prefeito 
da cidade, Humdinger, de causar 
muitos problemas. Juntos e equipados 
com muita tecnologia, os membros da 
Patrulha Canina lutam para salvar os 
moradores da Cidade da Aventura.

DIREÇÃO: CAL BRUNKER
AVENTURA, ANIMAÇÃO, AÇÃO/CANADÁ, EUA, 
ESPANHA, MÉXICO/2021/1H26/LIVRE

CINECLUBE
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A criançada vai participar de uma caça aos ovos 
de Páscoa pelo Clube, seguindo as pistas e dicas 
do coelho. O cartão de ativação do jogo será 
distribuído na alameda das Araras. Ao decifrar 
a última etapa, os pequenos receberão um 
delicioso prêmio.

JOGO DE CAÇA AOS OVOS 
1º DE ABRIL, SÁBADO, 10 ÀS 14H
EVENTO GRATUITO 
PONTO DE ENCONTRO: ALAMEDA DAS ARARAS
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PROGRAMAÇÃO INFANTIL

DIA LEGAL 
DE PÁSCOA

PARQUINHO INFANTIL, BRINQUEDOTECA E QUADRAS EXTERNAS

O tema do mês é “Meio ambiente”, com brincadeiras e ateliês, além de 
conhecimentos sobre esse assunto de grande importância.

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.

ATIVIDADE DA CRIANÇA

Oficina de fósseis
Uma oficina muito divertida que estimula 
a imaginação e aborda conceitos de 
paleontologia, convidando a criança a fabricar o 
seu próprio fóssil.

Gratuito. Sujeito a lotação.

11 DE MARÇO, SÁBADO,  
10h, 11h30, 14h e 15h30
40 CRIANÇAS POR SESSÃO
SALÃO DE FESTAS INFANTIL

Show infantil: Casa da Vovó
A Casa da Vovó é um lugar mágico feito de doces, 
uma máquina de carinho e um mundo de músicas, 
velhas cantigas, histórias e brinquedos. O musical 
transporta esse mundo de acolhimento, com um 
espaço lúdico cheio de instrumentos, canções e 
histórias da época em que a vovó era criança, para 
que os pequenos e os adultos possam resgatar a 
essência da inocência, da felicidade e da liberdade.

Gratuito. Sujeito a lotação.

25 DE MARÇO, SÁBADO,  
10h, 11h30 E 14h
60 CRIANÇAS POR SESSÃO
SALÃO DE FESTAS INFANTIL

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

5 E 19 DE MARÇO,  
DOMINGO, 10 ÀS 13h
BRINQUEDOTECA

24 25
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a TÉRMINO  
DAS OBRAS

Está na fase final a reforma da Sala da Presidência, que 
vai contar com layout mais moderno e funcional. O 
novo espaço do DAS foi concluído e ganhou nova área 
para os colaboradores. Outros trechos das alamedas 
estão recebendo pavimento para os associados 
circularem com maior segurança. O Teatro também 
passou por reforma em sua estrutura, atendendo à 
Norma de Acessibilidade 9050.
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TEATRO
A reforma do Teatro incluiu 
a instalação de revestimento 
acústico nas laterais e no fundo, 
a substituição do carpete e a 
troca da iluminação da plateia.
Agora as pessoas idosas ou que 
têm algum tipo de deficiência 
física podem circular pelo 
local com mais segurança e 
tranquilidade, apoiando-se nos 
corrimões instalados nas escadas 
centrais e laterais.
A medida atende à Norma de 
Acessibilidade 9050.

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. Também está em 
andamento a troca do piso na 
lateral e atrás da Lanchonete 
do Futebol.
O projeto atende à Norma de 
Acessibilidade 9050.

SALÃO DE FESTAS
Devido a infiltrações em toda a área do teto do Salão 
de Festas, houve a necessidade de impermeabilizar a 
laje da cobertura.

Cúpula – finalizada
Mezanino – fase de conclusão
Marquise – andamento    

Cúpula

PISCINAS INFANTIS INTERNAS  
(CENTRO ESPORTIVO)
A obra das Piscinas Infantis Internas está em estágio 
avançado. Além do aumento da área de uma das 
piscinas, todo o sistema hidráulico será substituído. 
Haverá também a troca dos revestimentos internos e 
da parte elétrica e iluminação.

Marquise
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PANORAMA

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

NOVA SALA DA 
PRESIDÊNCIA
Os forros e o sistema de ar- 
-condicionado, iluminação e 
rede de dados estão em fase 
de finalização. 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, Administração do Pró- 
-Memória e salas de reuniões.

CADEIRA DE ACESSIBILIDADE  
PARA PISCINAS
Para que os associados com limitações de 
movimentos – como os idosos, as pessoas com 
deficiência ou os pacientes em recuperação cirúrgica 
– possam utilizar as piscinas, o Clube dispõe de 
cadeira de transferência para piscina. Além de 
permitir mais momentos de lazer, o uso desse 
equipamento facilita a prática de exercícios físicos.
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ÁGUAS PINHEIRENSES
No mês em que é celebrado o Dia Mundial da Água, conheça uma das 
ações do Clube para o uso consciente desse recurso natural

GOTA A GOTA

As águas são coletadas por uma tubulação 
exclusiva, separadas e submetidas, na ETAC, a um 
tratamento que utiliza a tecnologia MBBR (Moving 
Bed Biofilm Reactor), ou “reator biológico de 
leito móvel” em português. Com esse método, a 
água cinza é tratada em menor tempo e com alta 
eficiência de remoção dos poluentes, filtragem e 
desinfecção.
Entre os clubes de São Paulo, o ECP é pioneiro na 
instalação de uma estação de tratamento com 
essa tecnologia. As técnicas ambientais para 
reúso de água vêm se desenvolvendo atualmente 
e isso motivou a área de Meio Ambiente a 
implementar o sistema no Clube. Além disso, a 
reutilização interna do líquido diminui o consumo 
de água potável e o descarte na rede de esgoto, 

contribuindo para a 
economia financeira.
Ao promover a 
racionalização e a 
conservação dos recursos 
hídricos, a água de reúso 
se configura como uma 
prática que diminui a 
descarga de poluentes nas 
redes coletoras, reduzindo 
custos associados à poluição 
e contribuindo para a 
proteção do meio ambiente 
e da saúde pública.
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O ECP conta com diversas ações 
de cuidado com o meio ambiente, 
buscando o uso sustentável dos 
recursos naturais e preservando a 
natureza. Para celebrar a data de 22 
de março, em que se comemora o Dia 
Mundial da Água, destacamos uma 
dessas iniciativas: o sistema de reúso 
de água.
A ETAC (Estação de Tratamento de 
Águas Cinzas), localizada no Conjunto 
Esportivo e no CAD, foi inaugurada em 
2019 com o objetivo de tratar as águas 
provenientes dos chuveiros e torneiras 
para reúso em atividades como 
jardinagem (regadio), lavagem de 
alamedas e abastecimento das bacias 
sanitárias do Centro Administrativo 
(CA), Centro Administrativo 
Operacional (CAO) e prédio do Tênis.
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Em pé: Antônio Arruda (presidente do Ipê 
Clube), Carlos Eduardo Mantello Martins 
(presidente do Alphaville Tênis Clube), 
Claudio Roberto Daud (presidente do Clube 
Atlético Monte Líbano), Ivan Castaldi Filho 
(presidente do Esporte Clube Pinheiros), 
Carim Cardoso Saad (presidente do Clube 
Paineiras do Morumby), Fabio Candalaft 
(presidente do Clube Alto dos Pinheiros), 
João Francisco Farhat Kehdi (presidente do 
SPAC), Marcos Haik (presidente do Esporte 
Clube Sírio) e Fuad Antacli (presidente do Club 
Homs). Sentados: Fabiana Pedraza Sommer 
(presidente executiva da ACESC), General 
Eduardo Diniz (presidente do Conselho 
Superior da ACESC e do Círculo Militar de São 
Paulo), Eder do Lago Mendes Ferreira (vice- 
-presidente do Conselho Superior da ACESC 
e presidente do Club Athletico Paulistano), 
Rodrigo de Lacerda Meirelles (vice-presidente 
do Conselho Superior da ACESC e presidente 
da Sociedade Harmonia de Tênis), Nenad 
Paulo Lucic (vice-presidente do Conselho 
Superior da ACESC e presidente do Clube 
Esportivo Helvetia)

PANORAMA

JAQUEIRA PINHEIRENSE
Veja como foi o tradicional evento Pré na Jaca do Waltinho,  
realizado para distribuir frutas aos pinheirenses
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A antiga jaqueira do Clube 
ornamenta o caminho dos passantes 
da Alameda Principal. Nesta época 
do ano a árvore dá mais frutos, as 
suculentas jacas, e o Clube aproveita 
para fazer o tradicional evento Pré 
na Jaca, para que os associados 
possam degustá-las.
O VII Pré na Jaca foi realizado no 
dia 15 de fevereiro, e 1.100 potes 
com a fruta foram distribuídos a 
200 pessoas. Entre seus benefícios 
estão as propriedades antioxidantes, 
nutrientes, vitaminas e minerais. 

CLUBE  
FECHADO
Como ocorre tradicionalmente 
todos os anos, o Clube estará 
fechado no dia 13 de março, 
segunda-feira, devido à realização 
da Festa dos Colaboradores.

REUNIÃO ACESC
A Reunião do Conselho Superior da ACESC foi realizada no dia 14 de fevereiro 
de 2023, no Club Athletico Paulistano. Confira as fotos do evento.
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João Aguiar (Club Athletico Paulistano), João 
Ricardo Siqueira, Maria Cristina Machado de 
Araújo (diretora administrativa da ACESC), 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt 
(Conselho Consultivo da ACESC) e Ney David 
(diretor jurídico da ACESC)

Ivan Castaldi Filho (presidente do Esporte Clube Pinheiros), 
Geraldo José Michelotti (conselheiro consultivo da ACESC), 
Wilson Luiz Xavier Fisher (Conselheiro Consultivo da ACESC) e 
Antônio Moreno (conselheiro consultivo da ACESC)
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Quinta a sábado, 20 à 1h

PIANO’S BAR

Piero Vieira
4 de março, 22h 

Cantor, multi-instrumentista, 
compositor e produtor, Piero Viera 
traz um repertório animado para os 
pinheirenses.

Banda MP4 
11 de março, 22h 

Prepare-se para um repertório de 
canções consagradas por grandes 
intérpretes como Elis Regina, Caetano 
Veloso, Gilberto Gil e Marisa Monte. 
Formado por músicos experientes 
e criativos, o grupo traz um show 
animado e dançante, encantando o 
público e lotando as casas por onde 
passa.

Cris Olímpio 
18 de março, 22h 

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

Trio Los Cuatro
25 de março, 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, atingindo uma ampla gama de 
espectadores.

Arrosto di maiale al purê 
tartufo 
Considerado um dos pratos mais tradicionais 
da gastronomia italiana, o lombo assado 
na panela vai ganhar destaque este mês no 
restaurante O Ponto. Venha experimentar 
esses sabores refinados.  
Criado pelo chef Luiz Balbino.
 
ONDE ENCONTRAR: O PONTO
QUANDO: MARÇO
PREÇO: R$ 60

Confit de pato com molho de 
cogumelos
Para março, o CCR traz um prato clássico 
da culinária francesa: um confit de pato 
acompanhado de molho de cogumelos e 
batata rústica.  
Criado pela chef Cristiane Oliveira.
 
ONDE ENCONTRAR: RESTAURANTE DO CCR
QUANDO: MARÇO
PREÇO: R$ 60

Conheça as opções de março 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 
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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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11, 18 e 25 de março  
Sábado, 16h30 
Hall da Sede Social

Apresentação ao vivo da  
pianista Betth Ripolli
Apresentações temáticas revisitando 
grandes autores e intérpretes de 
diversos gêneros musicais.

Momento Musical

3434

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.

Ensaio da Banda 
de Jazz

AGENDA • MÚSICA

12 de abril, quarta, 20h30  
Auditório do CCR

Considerado pela crítica internacional 
um dos melhores intérpretes da sua 
geração, Fabio Luz atuou sob a regência 
de Ligia Amadio, Guilherme Bernstein, 
João Maurício Galindo, entre outros, 
em mais de mil recitais e concertos 
junto a prestigiosas instituições como 
Teatro Regio, Auditorium RAI, Circolo 
degli Artisti, Conservatorio Verdi e Villa 
Tesoriera de Turim. 

ASSOCIADO: R$ 20
CONVIDADO DE ASSOCIADO: R$ 30
CONVITE NA CENTRAL DE ATENDIMENTO A PARTIR 
DE 1º DE MARÇO. 

Pianista Fabio Luz 

APRESENTAÇÃO

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

A icônica banda comandada por Junior 
Del Campo e Graça Cunha traz surpresas 
para embalar a noite dos pinheirenses. 
No repertório, uma verdadeira alquimia 
de sucessos do rock e da 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. 

Let’s Dance
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AGENDA 

15 de abril, sábado, 21h 
Restaurante Germania
Atrações: Banda New SP 
Show especial de fado

Buscando reunir as tradições portuguesas, 
o Clube preparou uma noite com muita 
música e deliciosas comidas típicas. Venha 
participar dessa maravilhosa experiência 
lusitana.

ASSOCIADO: R$ 120
CONVIDADO DE ASSOCIADO: R$ 150

Convite na Central de Atendimento e Portal de 
Serviços, a partir do dia 22 de março.
Acesso pela portaria Principal Rua Tucumã, 
142 ou Estacionamentos Tucumã e Faria Lima 
portando o convite do evento.
Rolhas: R$ 40

NOITE  
PORTUGUESA

JANTAR DANÇANTE

Para celebrar a data especial, o 

ECP organizou um show para as 

pinheirenses. Confira.

DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER

SHOW ESPECIAL 
DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER
Saudação às Divas

8 de março, quarta, 20h30 
Auditório do CCR

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

Seleção de elenco para a peça
João e Maria na mata

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.
SOMENTE PARA MULHERES.
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AGENDA 

LEITURAS ENCENADAS

28 de março, terça, 20h30  
Restaurante O Ponto  
Diretor: Kadhu Carneiro

Uma apresentação teatral com textos 
curtos do maior dramaturgo do Teatro 
do Absurdo da atualidade, o romeno 
radicado na França Matei Visniec. Ele nos 
apresenta textos que são tão absurdos 
quanto a nossa realidade.

GRATUITO.

CUIDADO COM AS  
VELHINHAS CARENTES 
E SOLITÁRIAS. QUE  
ABSURDO! Classificatória: 10 de abril, 15h 

Final: 24 de abril, 15h 
Sala do Carteado

Forme sua dupla e venha participar da 5ª 
edição do Torneio de Tranca do Pinheiros. 

GRATUITO. 
INSCRIÇÃO E REGULAMENTO DE 15 A 31 DE MARÇO, 
NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E  NO CARTEADO.
SOMENTE PARA ASSOCIADOS ACIMA DE 18 ANOS.

TORNEIO DE TRANCA 
PINHEIROS

PREMIAÇÃO 

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

ETAPA FINAL

1º lugar:  
2 gift cards no valor de R$ 800 cada um 

2º lugar:  
2 gift cards no valor de R$ 500 cada um

3º lugar:  
2 gift cards no valor de R$ 400 cada um 

4º lugar:  
2 gift cards no valor de R$ 300 cada um

Auditório do CCR 
Direção: Bruno Cordeiro 

O grupo de teatro do ECP está 
selecionando associados para atuar num 
espetáculo sobre dois dos personagens 
mais famosos dos irmãos Grimm: João e 
Maria, que viverão uma grande aventura 
nessa adaptação teatral do clássico. Essa 
nova versão também trará reflexões com 
relação à cidade grande e ao campo, além 
de explorar os espaços do Clube.

GRATUITO.

SELEÇÃO DE ELENCO 
PARA A PEÇA
JOÃO E MARIA  
NA MATA

NÚCLEO DE TEATRO DO ECP APRESENTA

7 a 21 de março

O Market Day está de volta com uma edição 
especial para o Dia das Mães. A inscrição para 
associados será de 7 a 21 de março e há 50 
vagas. No regulamento, que estará disponível 
no site do Clube a partir de 6 de março, 
constam as informações complementares, 
como regras, valores, entre outras.
O evento será realizado nos dias 5, 6 e 
7 de maio, no Salão de Festas, e é uma 
oportunidade para o associado empreendedor 
participar e expor suas ideias e produtos. Sob 
curadoria das empresas Thoth – Incubadora de 
Experiências e The Bazaar, representadas por 
Bia Rio Branco, Dani Vianna e Rê Batochio, que 
serão as responsáveis pela organização.

ESPECIAL  
DIA DAS MÃES 

INSCRIÇÃO PARA O MARKET DAY
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AGENDA • ATIVIDADES LITERÁRIAS

O Clube de Leitura pinheirense 
está comemorando 10 anos. Nesse 
tempo, foram abordados 112 livros 
de países, épocas, escolas literárias 
e períodos diferentes. Para celebrar 
a data especial, a obra escolhida 
para discussão é Leio, logo existo, 
uma coletânea de artigos escritos 
por 23 pessoas – de idades, origens 
e formações diversas – que não 
imaginam a vida sem o prazer de ler. 

Em seus textos falam sobre livros 
que impactaram suas vidas e sobre 
a estreita relação que mantêm com 
eles, expondo gostos, personagens 
inesquecíveis, autores celebrados ou 
desconhecidos, suas crenças, vivências 
e valores. Revelam, assim, o que há 
de mais genuíno na experiência 
leitora de cada um. Organizada por 
Jaime Troiano, presidente da Troiano 
Branding, a obra partiu do desejo de 

CLUBE DE LEITURA

25 de março, sábado, 14h 
Piano’s Bar

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

GRUPO DE ESCRITORES

Concurso do Troféu Maratona 
Cultural ACESC
8 DE MAIO, SEGUNDA
SOCIEDADE HARMONIA DE TÊNIS
Inscrição até o dia 30 de abril

Encontro ACESC de Coral
28 DE MAIO, DOMINGO
CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO
Inscrição até o dia 30 de abril

Master Chef ACESC Adulto
17 DE JUNHO, SÁBADO
ASSOCIAÇÃO A HEBRAICA DE SÃO PAULO
Inscrição até o dia 31 de maio

Master Chef ACESC 
Infantojuvenil
24 DE JUNHO, SÁBADO
CLUBE ATHLETICO PAULISTANO
Inscrição até o dia 31 de maio

Festival ACESC de Teatro
1º DE AGOSTO A 30 DE OUTUBRO
EM DIVERSOS CLUBES
Inscrição até o dia 1º de julho

MARATONA CULTURAL ACESC
prestar uma homenagem aos livros 
e à importância que eles têm na 
formação de um indivíduo.

Jaime Troiano, Cecília Russo 
Troiano, Anna Maria Machado 
Russo e Dafne Cantoia, alguns 
dos contribuintes do livro, serão 
entrevistados pelo coordenador do 
Clube de Leitura, Gerald Misrahi, e 
depois apresentarão suas versões 
e responderão às perguntas dos 
associados participantes do evento.

AGENDA 

Mostra ACESC de Dança 
Infantojuvenil
26 DE AGOSTO, SÁBADO
ESPORTE CLUBE PINHEIROS
Inscrição até o dia 10 de agosto

Mostra ACESC de Dança Adulto
27 DE AGOSTO, DOMINGO
ESPORTE CLUBE PINHEIROS
Inscrição até o dia 10 de agosto

The Voice ACESC Júnior
23 DE SETEMBRO, SÁBADO
ESPORTE CLUBE SÍRIO
Inscrição até o dia 30 de agosto

The Voice ACESC Adulto
24 DE SETEMBRO, DOMINGO
ESPORTE CLUBE SÍRIO

Concurso e Mostra ACESC de Artes 
Plásticas & Fotografia
16 A 20 DE OUTUBRO
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
Inscrição até o dia 30 de agosto

41

Leio, logo existo,  
de diversos autores, com  
organização de Jaime Troiano
(Editora CLA)

CLUBE DE LEITURA  
COMPLETA UMA DÉCADA

18 de março 
Sábado, 10h  
Auditório do CCR

Jaime 

Anna Maria  

Cecília

Dafne

 
O ASSOCIADO INTERESSADO EM PARTICIPAR DA ATIVIDADE DEVE ENVIAR UM E-MAIL PARA ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR.
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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.
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AGENDA 

Vem aí a 2º edição do FestClubeSP, evento 
exclusivo para associados de clubes 
de todo o Brasil, que oferece troféu e 
premiação às melhores canções originais 
e inéditas, além de uma programação 
completa com apresentações em palco 
com presença de público e transmissão 
ao vivo, júri especializado, shows de 
convidados especiais e muito mais. 

Participe! As inscrições serão  
gratuitas e deverão ser efetuadas  
pelo autor proponente pelo site  
http://www.festclubesp.com.br,  
até o dia 20 de março.

FESTCLUBESP
O FESTIVAL DE MÚSICA 
POPULAR BRASILEIRA  
DO SINDI CLUBE 

ESPORÁDICO

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.  
Faça uma aula experimental.

FRANCÊS
Versátil Idiomas

O idioma é ensinado por meio 
de situações de comunicação 
que permitem aos alunos 
adquirirem o conhecimento de 
estruturas linguísticas e lexicais. 
A cultura francesa também 
faz parte do conteúdo das 
aulas, ampliando a bagagem 
intercultural dos estudantes. 
Os encontros são realizados via 
videoconferência e contam com 
tarefas de leitura, gramática, 
conversação e escuta. 
Faça uma aula experimental.

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. 
Faça uma aula experimental.

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.

CURSOS  
CULTURAIS OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA - 6º EDIÇÃO 

4 de abril a 20 de junho, terças (12 aulas) 
19h30 às 21h30   
Piano’s Bar 
Professor: Fernando Oria Carneiro

A Oficina de Escrita Criativa é um curso prático com técnicas de criação literária voltadas não só para 
iniciantes, mas também para quem quer aprimorar a sua escrita. Exercícios serão propostos e lidos em 
sala de aula. A troca de experiências e opiniões entre professor e alunos permitirá um aprofundamento 
mais crítico da sua arte. O foco da oficina será no gênero conto.

Valor: R$ 715
Inscrição na Central de Atendimento ou pelo Portal de Serviços.

REGULARES
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AGENDA • CURSOS CULTURAIS

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. 
Faça uma aula experimental.

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. 
Faça uma aula experimental.

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. 
Faça uma aula experimental.

ARTES

REGULARES

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. 
Faça uma aula experimental.

DANÇAS

JAZZ
Ballet Paula Castro

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

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. 
Faça uma aula experimental.

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. 
Faça uma aula experimental.
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AGENDA • CURSOS CULTURAIS

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. 
Faça uma aula experimental.

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. 
Faça uma aula experimental.

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. 
Faça uma aula experimental.

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. 
Faça uma aula experimental.

MÚSICA

REGULARES

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

TEATRO SÊNIOR
Professor Henrique Pessoa

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

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 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. 
Faça uma aula experimental.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE HORÁRIOS E VALORES: ADMINISTRACAOCULTURAL@ECP.ORG.BR
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AGENDA • PIP

O PIP foi criado em 2018 com o intuito de criar uma cultura de participação e 
inclusão de pessoas com deficiência na vida comunitária do Clube, por meio de 
atividades esportivas, recreativas, teatrais e lúdicas. A atividade é aberta para 
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

Montagem circense 
Prevê 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

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.
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Happy Hour

14 DE MARÇO 
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

20 DE MARÇO  
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 MARÇO.

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.

ESPECIAL - Aulas extras

9 E 30 DE MARÇO 
QUINTA, 10H30 ÀS 11H30 
SALÃO DE FESTAS INFANTIL

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

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.

Atividade 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

 “IMAGINE PICASSO –  
UMA EXPOSIÇÃO IMERSIVA” 
23 DE MARÇO, QUINTA 
SAÍDA: 13H30 
RETORNO PREVISTO: 18H 
SAÍDA E RETORNO: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 
LIMA, 2.484
Imagine… uma experiência digital imersiva 
com mais de 120 mil obras – entre pinturas, 
desenhos, gravuras, esculturas e cerâmicas em 
78 anos de trabalho – de um dos artistas que 
mais criou em toda a história da arte. Imagine-se 
numa viagem multissensorial, em contato com 
as múltiplas influências de Pablo Picasso e com 
as imagens evocativas das fases azul e rosa, e até 
numa incursão pelo cubismo.

INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E PELO PORTAL 
DE SERVIÇOS DE 1º A 16 DE MARÇO.
VALOR: R$ 60 (SOMENTE PARA ASSOCIADOS VETERANOS OU 
ACIMA DE 60 ANOS).

Plantão  
Tira-Dúvidas 
Smartphone

QUINTAS, 10 ÀS 13H E 14 ÀS 17H 
SALA DOS VETERANOS 
O objetivo da atividade é facilitar 
o uso de celulares, para que mais 
pessoas consigam executar as 
funções básicas dos aparelhos.

Atividade gratuita.  
Sujeita a lotação.
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Milly e Fred

Nos fins de semana com sol era quase certo ver 
Milly e Fred na beira da piscina do clube. Eles 
chegavam a pé por volta das duas da tarde com 
aquele ar de quem havia feito um bom brunch, 
talvez na padaria do bairro, e merecia fazer um 
descanso. Iam direto aos vestiários para trocar 
bermuda e camiseta, ele pelo calção de banho 
discreto e ela, não mais por um biquíni, mas 
um maiô de duas peças que ainda realçava sua 
silhueta.
À beira da piscina buscavam as espreguiçadeiras 
que ficavam à meia-sombra das pequenas 
palmeiras fênix. Passavam um protetor solar no 
rosto e se deitavam para descansar. Ali ficavam 
lagarteando por um bom tempo, alheios aos 
olhares de outros usuários que invejavam o ar 
de felicidade do casal. Na verdade, Milly e Fred 
esbanjavam simpatia, tinham alguns amigos e 
muitos admiradores que os consideravam o casal 
de meia-idade perfeito do clube.
A história de Milly começara anos atrás. Ainda 
jovem fora casada com um procurador do estado 
mais velho, escolhido pelos pais, que queriam 

assegurar o futuro financeiro da filha. Milvânia 
levava uma vida pacata de classe média até o 
dia em que, com a ajuda de uma advogada, 
conseguiu um divórcio vantajoso. Livre do 
marido, cortou os longos cabelos que usava 
presos no alto da cabeça e foi fazer natação. 
Essa sempre fora a sua paixão. O mergulho 
na piscina lhe dava a sensação de começar 
uma vida nova e com o destino em suas mãos. 
Treinou pesado, tornou-se campeã interclubes 
e moldou sua bela silhueta. E com a nova vida 
decidiu abandonar Milvânia e se tornar Milly, 
um nome mais jovial e moderno.
Os namorados se sucediam, podia escolhê- 
-los entre os melhores atletas, mas nenhum 
lhe bastava. Não queria ser presa novamente, 
procurava por um relacionamento mais 
profundo e libertador.
Um dia, ao assistir a um campeonato de tênis, 
conheceu Frederico. Não era exatamente 
um campeão, mas se destacava no jogo de 
duplas mistas. Charmoso, já com alguns fios 
grisalhos nas têmporas, era simpático e bom 
conversador. Aos poucos passaram da amizade 
ao namoro. Ele viajava muito a negócios e 
não exigia nada dela. Assim viveram anos de 
felicidade, cada um com sua vida e juntos 
quando queriam. Quando Fred se aposentou 
decidiram morar juntos, mas respeitando suas 
individualidades. E logo se tornaram o casal 
mais simpático do clube.
Naquele sábado de primavera um chuvisco 
interrompeu o descanso do casal. Procuraram 
abrigo na lanchonete da piscina e decidiram 
tomar uma água de coco. Na outra ponta da 
lanchonete uma silhueta lhes parecia familiar. 
Uma senhora grisalha de cabelos cortados bem 

curtos tomava uns goles do que parecia ser 
um long drink com o olhar perdido no espaço. 
De repente Milly a reconheceu.
— Fred, é a Maria Otília! Lembra dela? Mulher 
do Ottoni que sempre jogava boliche. Ela 
parece tão alterada.
Às quartas feiras, quando não havia nada 
a fazer em casa, Milly e Fred iam ao clube 
jogar boliche. Não se interessavam pelo jogo, 
era mais para conversar com as pessoas. 
Maria Otília ficava sentada ali com sua 
água mineral sem gelo, cuidando para que 
o marido, um entusiasta do boliche, não 
tomasse mais do que uma cerveja. E o Ottoni, 
que para compensar a miopia usava uma 
armação quadrada, parecida com uma tela 
de televisão, olhava embevecido, totalmente 
entregue ao jogo.
Resolveram se aproximar e conversar com a 
senhora solitária.
— Como vai, Maria Otília, sozinha aqui no 
clube?
Ela levantou os olhos tristes para o casal e 
suspirou.
— Vocês não souberam? O Bonifácio faleceu 
na semana passada.
O casal se entreolhou, nunca haviam ouvido o 
primeiro nome do marido, conhecido sempre 
como Ottoni.
— Eu cuidei dele por tantos anos, como se 
fosse o meu pet.
Milly levantou uma sobrancelha e Fred fez 
força para não rir ao imaginar Maria Otília 
passeando no clube com o Ottoni na coleira.
— Ele era 19 anos mais velho e o coração 
falhou. Mas agora estou livre. Cortei o cabelo 
e estou aqui curtindo minha caipirinha. Agora 
é vida nova!
Fred, surpreso com a declaração, procurou 
contornar a situação:
— Nós sempre admiramos o Ottoni, um 
excelente jogador.
— Era a distração preferida dele. Vínhamos ao 
clube só para jogar boliche.
Maria Otília tomou um bom gole de caipirinha 
e arregalou os olhos.
— Na verdade, eu sempre admirei o ar de 
felicidade de vocês dois. Qual é o segredo, 
mesmo depois de tantos anos de casados?
Milly lançou um olhar para Fred, como quem 
procura ajuda. Fred assentiu com a cabeça.

— Maria Otília, vocês tinham um relacionamento 
muito próximo, não é?
— Ah, eu não largava dele por nada, dia e noite 
preocupada com a sua saúde.
— Mas a nossa felicidade, Maria Otília, vem do 
respeito e da liberdade em nosso relacionamento 
— disse Milly.
Maria Otília pousou o copo e olhou para o casal 
sem compreender.
Fred então explicou:
— Para um casal manter a felicidade ao longo 
dos anos, é preciso saber inovar para manter o 
encantamento da vida conjugal.
Maria Otília fixou o olhar no fundo de seu 
copo, depois tomou um longo gole. Suas faces 
pareciam ruborizadas, ou pela bebida, ou pela 
conversa tão ousada para seus ouvidos.
— Por exemplo, Maria Otília, ao longo de todos 
estes anos nós temos sempre mantivemos nossas 
noites românticas. Uma parte importante de 
nossas vidas.
Maria Otília arregalou os olhos como se não 
entendesse o que Fred dizia.
— Nós nos preparamos com esmero para as 
noites românticas. Vestimos uma roupa bonita, 
escolhemos um restaurante especial para um 
jantar à luz de velas. Iniciamos com champagne, 
um brinde olhos nos olhos. Depois escolhemos 
um prato delicioso e um bom vinho para 
harmonizar.
Maria Otília sorriu aliviada.
— Que bonito, eu nunca fiz algo assim com o 
Bonifácio!
— Pois é muito bom, Maria Otília. E depois do 
jantar vamos passar a noite romântica em um 
motel de luxo.
Maria Otília reteve a respiração. E Fred, com um 
sorriso simpático, completou.
— Eu saio às segundas e quintas e a Milly vai nas 
terças e sextas. E os finais de semana passamos 
juntos.
Maria Otília engasgou na própria saliva, tossiu 
três vezes, se desculpou com um gesto e se 
retirou da lanchonete.
Milly quis se levantar para amparar a viúva, mas 
ela se afastava rapidamente.
— Fred — disse Milly com ar reprovador —, você 
quase mata a Maria Otília. Não precisava contar 
tudo! 
E os dois caíram na risada. 
Depois Milly beijou Fred e se aconchegou em 
seus braços fortes.

Este mês, a seção publica o conto de “Milly e Fred”, do escritor Walter Weiszflog, 
apresentado na publicação de fevereiro. Para as próximas edições, a Revista 
trará novidades de outros autores para os amantes da boa leitura.
Aguardem!
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PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO
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PRÊMIO  
BRASIL 
OLÍMPICO
No dia 2 de fevereiro, no Rio de 
Janeiro, aconteceu o Prêmio 
Brasil Olímpico 2022, e quatro 
atletas do Esporte Clube 
Pinheiros foram contemplados.

Alison dos Santos, o Piu, recebeu o prêmio 
de Atleta do Ano, maior categoria da 
noite. Campeão mundial e da Diamond 
League de forma invicta nos 400m com 
barreiras, além de medalhista de bronze 
na Olimpíada de Tóquio 2020, Alison 
comemorou o resultado e destacou que se 
sente feliz por inspirar outras pessoas.

Laura Silva, campeã brasileira, foi escolhida 
como melhor atleta de Squash, enquanto 
Stephanie Migliore D. Martins e Roberta 
Camargo Rodrigues receberam o prêmio de 
melhores atletas de Boliche. Pela comissão 
técnica, Felipe Siqueira, técnico de Alison, 
foi eleito o melhor treinador do ano.

Alison dos Santos, atleta do ano Stephanie Migliore D. Martins (esq.) e Roberta Camargo Rodrigues (dir.), premiadas do Boliche
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Laura Silva, melhor atleta do Squash
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ESPORTES • NATAÇÃO

BRUNO FRATUS 
RETORNA AO ECP

Natação do Esporte Clube 
Pinheiros ganha um novo 
reforço: o medalhista olímpico 
Bruno Fratus. O atleta de 33 
anos atuou no Clube de 2006 
a 2016 e volta após sete anos 
desde a sua última competição 

pelo ECP. Em entrevista coletiva realizada na sede 
do Pinheiros, Bruno disse que se sente acolhido 
e honrado de retornar ao clube de sua formação, 
e espera que isso sirva de exemplo para jovens 
nadadores, frisando que através do trabalho é 
possível alcançar todos os objetivos. O contrato 
do atleta é de dois anos, e Fratus continuará 
morando nos Estados Unidos, mas virá ao Pinheiros 
para fazer treinamentos pontuais e participar das 
competições. Bruno passou por uma cirurgia no 
ombro e, agora, se dedica a ficar 100% recuperado.

OLIMPÍADAS
Ao retornar ao Pinheiros, uma das primeiras conversas que Bruno teve com a comissão técnica 
foi sobre sua vontade de sair da próxima olimpíada (Paris 2024) com uma medalha de ouro. O 
atleta já conquistou uma medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio, em 2020, na prova dos 
50m livres. Fratus tem quatro medalhas em campeonatos mundiais, sendo três pratas (duas 
nos 50m livres e uma no revezamento 4×100m livres do Brasil) e um bronze (também nos 50m 
livres). Em jogos pan-americanos, o nadador conta com sete medalhas: cinco de ouro e duas de 
prata, todas elas conquistadas entre Guadalajara 2011 e Lima 2019.

Bruno Fratus, da Natação
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e lifestyle da Vivo.
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ESPORTES • HANDEBOL

HANDEBOL 
2023
As equipes de Handebol 
do Esporte Clube Pinheiros 
chegam ainda mais fortes 
para a temporada de 2023. 
No dia 9 de fevereiro, no 
Ginásio Poliesportivo 
Henrique Villaboim, ocorreu 
a apresentação das equipes 
feminina e masculina.

FEMININO
O time feminino de Handebol veio 
de um ano repleto de conquistas 
e, agora, conta com reforços 
vindos da base. A meta é manter 
a hegemonia nas competições e 
buscar o tricampeonato na Liga 
Hand Feminina – Abrahand, torneio 
de que nenhuma outra equipe 
foi campeã além do Pinheiros. Em 
2022, as meninas conquistaram o 
Super Paulistão, a Liga Nacional e o 
Campeonato Sul-Centro Americano, 
e esperam subir no pódio 
novamente. 

MASCULINO
O time masculino de Handebol do ECP 
conquistou o terceiro lugar na Liga 
Nacional em 2022. O foco neste ano é 
conquistar esse campeonato e garantir 
uma vaga no Mundial de Clubes. Para 
isso, a equipe aposta na chegada de 
reforços e nos jovens talentos que 
fizeram parte da seleção brasileira, 
como é o caso do armador Bryan 
Monte e do goleiro Mateus Cristian 
Nascimento. Os reforços contratados 
foram Guilherme Peixoto (pivô) e Carlos 
Magno (ponta-esquerda), vindos do 
ACISEG Guarulhos.

Merecem destaque as atletas que subiram 
das categorias de base, como a armadora 
Julia da Silva Machado, a pivô Livia Freitas 
Oliveira, a ponta-direita Julia Yue Rodrigues 
e as pontas-esquerdas Marina Kowarick 
Zullo e Maria Cristina Bianchi. A experiente 
armadora central Mayara Fier, atleta que 
disputou as Olimpíadas de Londres (2012) 
e do Rio de Janeiro (2016), segue no time, 
servindo de inspiração para a nova geração 
de competidoras.

Mateus Nascimento e Bryan Monte

Júlia da Silva, Julia Yue, Livia Freitas, Marina Kowarick, 
Maria Cristina e Giovana Bove Gomes

Equipe feminina
Equipe masculina
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ESPORTES • VÔLEI E BASQUETE

PINHEIROS 
ENFRENTA 
GRANDES 
DESAFIOS NO 
VÔLEI E NO 
BASQUETE 

O mês de fevereiro, 
tanto no Vôlei quanto no 
Basquete, foi desafiador. 
Grandes confrontos foram 
reservados, e vitórias e 
derrotas fizeram parte 
do balanço esportivo das 
modalidades.
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No Vôlei, a equipe comandada por Reinaldo 
Bacilieri enfrentou adversários da ponta 
da tabela, casos do Osasco e Dentil/Praia 
Clube. Nesses confrontos, a vitória não veio: 
houve derrota por 3 sets a 0 em ambos os 
confrontos. Por outro lado, a equipe recebeu o 
Maringá e venceu por 3 sets a 1, no Villaboim.

Mais um resultado negativo veio diante do 
Barueri, fora de casa, por 3 sets a 0, no último 
dia 15 de fevereiro. Apesar disso, a equipe 
disputou até o fim, valorizando ainda mais as 
partidas.  

“O mais importante é que não desistimos 
em nenhum momento. Conseguimos sair de 
dificuldades durante o jogo, mas do outro 
lado tem um time forte e fizemos o que foi 

possível”, comentou a ponteira Talia Costa, 
após o jogo contra o Dentil/Praia Clube. 

Já a equipe de Basquete fez bons jogos e 
deixou a vitória escapar no fim. Desde a 
última edição, a equipe entrou em quadra 
quatro vezes, duas contra o São Paulo – uma 
pelo torneio Super 8, na qual foi superada no 
Ginásio do Morumbi por 100x78, e outra pelo 
NBB, quando perdeu de 79x89.

Depois, duas derrotas no fim da partida 
deixaram um gosto amargo para o torcedor 
pinheirense. Na última bola contra o São 
José, foram 94x92 para a equipe do Vale do 
Paraíba. Já no “Clássico dos Jardins”, contra o 
Paulistano, o time azul e preto foi superado no 
último quarto e vencido por 67x74.

Últimos jogos do Vôlei  
ECP 3x1 Unilife Maringá
Osasco 3x0 ECP
ECP 0x3 Dentil/Praia Clube 
Barueri x ECP  

Últimos jogos do Basquete 
São Paulo 100x78 Super 8
ECP 79x89 SPFC 
São José 94x92 ECP
ECP 67x74 Paulistano 
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ESGRIMA

CAMPEONATOS
Os atletas da Esgrima do ECP se destacaram 
em disputas realizadas recentemente. A 
espadista Nathalie Moellhausen voltou ao 
1º lugar do pódio no Grand Prix de Espada, 
realizado no Catar. O floretista da categoria 
Juvenil Paulo Morais ficou entre os dez 
primeiros na Copa do Mundo em Aix-en- 
-Provence. E os atletas das categorias Juvenil, 
Cadete e Pré-Cadete fizeram uma excelente 
participação, com Paulo Morais e Lorenzo 
Mion garantindo a medalha de bronze na 
prova individual e na prova por equipes.

ESPORTES • ESGRIMA

E para coroar essa temporada internacional, 
o ECP foi sede de uma etapa internacional 
da categoria Juvenil da Copa do Mundo de 
Florete Masculino (inédito no Brasil), em 
fevereiro, no Ginásio Poliesportivo Henrique 
Villaboim. Participaram do campeonato 43 
esportistas de 13 nacionalidades. A delegação 
brasileira foi representada por 22 atletas, 
sendo 10 pinheirenses.

Parte da equipe pinheirense na Copa do Mundo de Florete Juvenil. Em pé: 
Roberto Lazzarini (técnico), Felipe Galleazzi, Gabriel Bittar, Theo Cholfe, 
Lorenzo Mion, Bernardo Schwuchow (técnico). Abaixados: Paulo Morais, Luiz 
Foschini, Guilherme Vianna e André Mura

O técnico Roberto Lazzarini (no centro) 
com os atletas Paulo Morais (à direita) e 
Lorenzo Mion (à esquerda), medalhistas da 
Copa do Mundo de Florete Juvenil
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ESGRIMA DO 
PINHEIROS É 
SELEÇÃO
Nos dias 4 e 5 de fevereiro, o Esporte 
Clube Pinheiros foi sede de uma etapa 
da Copa do Mundo Júnior de Florete 
Masculino de Esgrima. Ao todo, foram 43 
atletas de 13 nacionalidades diferentes. 
A delegação brasileira foi representada 
por 22 competidores, e, destes, 10 eram 
do Pinheiros. Nossos esgrimistas fizeram 
bonito: Paulo Morais e Lorenzo Mion 
garantiram medalhas de bronze para 
seleção brasileira. Paulo Morais e Lorenzo Mion, medalhistas de bronze

Lorenzo Mion (à esquerda) em ação
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COPA DO MUNDO JUVENIL – UDINE – ITÁLIA (6 A 8/1)
Florete
Lorenzo Mion: 72º lugar individual, 7º lugar equipe
Paulo Morais: 94º lugar individual, 7º lugar equipe
Espada
Clara Amaral: 153º lugar individual
Nicky Wu: 233º lugar individual, 17º lugar equipe

COPA DO MUNDO DE FLORETE – PARIS – FRANÇA (12 
A 15/1)
Bia Bulcão: 58º lugar individual, 17º lugar equipe
Lorenzo Mion: 95º lugar individual, 18º lugar equipe
Paulo Morais: 223º lugar individual, 18º lugar equipe

COPA DO MUNDO DE FLORETE JUVENIL – AIX-EN- 
-PROVENCE – FRANÇA (21 A 22/1)
Paulo Morais: 9º lugar individual, 14º lugar equipe
Felipe Galleazzi: 180º lugar individual, 14º lugar equipe

2ª PROVA NAZIONALE CADETTI – TERNI – ITÁLIA  
(21 A 22/1)
Luiz Foschini: 33º lugar
Theo Cholfe: 35º lugar
Guilherme Vianna: 112º lugar
Gustavo Bueno: 152º lugar

GRAND PRIX DE ESPADA – DOHA – CATAR (27 A 29/1)
Nathalie Moellhausen: 1º lugar

CIRCUITO EUROPEU FLORETE CADETTI – NÁPOLES – 
ITÁLIA (28 A 29/1)
Theo Cholfe: 64º lugar
Guilherme Vianna: 92º lugar
Felipe Galleazzi: 116º lugar
Luiz Foschini: 147º lugar
Gustavo Bueno: 219º lugar

COPA DO MUNDO DE SABRE JUVENIL – PLOVDIV – 
BULGÁRIA (3/2)
Isabela Carvalho: 85º lugar 

COPA DO MUNDO DE FLORETE MASCULINO JUVENIL – 
SÃO PAULO – BRASIL (4 A 5/2)
Lorenzo Mion: 3º lugar individual, 3º lugar equipe
Paulo Morais: 3º lugar individual, 3º lugar equipe
Guilherme Vianna: 19º lugar individual
Vinicius Alonso: 25º lugar individual
André Mura: 29º lugar individual
Theo Cholfe: 30º lugar individual
Felipe Galleazzi: 32º lugar individual
Luiz Foschini: 33º lugar individual
Gustavo Bueno: 36º lugar individual 
Gabriel Bittar: 43º lugar individual 

ESPORTES

ESGRIMA SALTOS ORNAMENTAIS

SALTANDO  
NAS FÉRIAS
O programa de férias foi realizado 
em janeiro, em sete dias de 
muitas aventuras, brincadeiras, 
aprendizado e diversão. Houve 
aulas direcionadas para o público 
de 7 a 13 anos e pulos livres dos 
trampolins e plataformas para o 
público em geral, possibilitando que 
família e amigos saltassem juntos. 
O programa foi ministrado pelos 
professores especialistas e ainda 
contou com a participação do atleta 
olímpico Jackson Rondinelli como 
monitor.
As aulas regulares foram retomadas 
em fevereiro. Venha fazer parte das 
equipes! Informações direto na 
seção.

Horários das turmas da iniciação
Iniciação Infantil: 7 a 13 anos
Manhã: Quarta e sexta,  
10h10 às 11h
Tarde: Terça e quinta,  
14h30 às 15h20
Quarta e sexta, 14h30 às 15h20

Iniciação Juvenil:  
Terça e sexta, 15h30 às 16h20

Iniciação Master:  
Quarta e sexta, 11h às 12h00 Programa de férias 2023

Confira os resultados dos diversos campeonatos:
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GINÁSTICA ARTÍSTICA

NOVIDADES
As equipes do setor masculino e feminino 
passaram por estágio de treinamento da 
seleção brasileira, que ocorreu no Rio de 
Janeiro, em fevereiro, como preparação para 
os primeiros eventos internacionais.
O campeão olímpico Arthur Nory disputou o 
Prêmio Atleta da Torcida, colocando o ECP em 
destaque mais uma vez.
Estão sendo recebidas novas turmas da 
modalidade com novos horários. Também 
foram criadas turmas intermediárias, 
possibilitando um trabalho mais detalhado 
antes de os alunos integrarem grupos 
avançados, tornando as aulas mais adequadas 
e ampliando o número de inscritos.
Além disso, a equipe técnica participou 
de curso de capacitação junto à técnica 
da seleção brasileira, Beatriz Fragoso, para 
otimizar e aprimorar o trabalho realizado.

Festival e Competição ECP 123 anos

TÊNIS

TÍTULO EM TORNEIO INTERNACIONAL – COSAT 
O atleta Pedro Henrique Sandoval Carvalho, disputando 
a categoria 14 anos, fez um excelente resultado ao 
conquistar o título de campeão nas provas de simples 
e duplas do torneio Cosat G4 Punta Open, na cidade 
de Maldonado, Uruguai. Para conquistar o título de 
campeão nas simples, Pedro venceu na semifinal Johan 
Hemmelmann (BRA), por 6/4 6/2, e na final triunfou 
perante Joaquim Moreno Camargo (BRA), por 6/1 6/3. 
Nas duplas, Pedro, jogando ao lado do argentino Mateo 
Perlo, venceu nas semifinais a dupla formada por Johan 
Hemmelmann (BRA) e João Pedro Pinto (BRA) por 3/6 
6/3 10/6, e na final, a dupla uruguaia Facundo Barboza e 
Tomas Zurmendi por 6/4 6/4.

ITF J60 SAN JOSE – COSTA RICA 
Luis Felipe Ferraz Sandoval Carvalho, campeão de duplas 
na categoria 18M

CAMPEONATO ESTADUAL 
INTERCLUBES DE TÊNIS
O ECP mais uma vez conquistou o título do Campeonato 
Estadual Interclubes de Tênis, no ano de 2022. Disputaram 
esse campeonato 31 clubes de todo estado e, para 
conquistar o título, o Clube participou em 152 categorias, 
o que equivale a cerca de 820 jogos, no decorrer do ano 
passado.
Participaram dessa conquista 311 tenistas associados, no 
feminino e no masculino, com idades entre 8 a 79 anos, de 
categorias de 1ª classe até Principiantes. 

TÍTULO EM TORNEIOS NACIONAIS – CBT 
Dando início à temporada 2023, o atleta Guilherme Keleti, 
disputando a categoria 14 anos, fez sua primeira final de um 
torneio nacional, conquistando o título de vice-campeão 
na prova de simples do 19° Circuito Paulista de Tênis 
Infantojuvenil – 1ª Etapa, realizado na cidade de Serra Negra 

(SP), em janeiro. Para conquistar o troféu de vice-campeão, 
Keleti venceu nas quartas de final Mateus Pisani (SP) por 
6/3 7/5, na semifinal Afonso Akune Silva (SP), por 7/6 6/1, e 
perdeu na final para Antonio T. Vargas (SP) por 4/6 2/6.
 
Rodrigo Diez Corrêa, disputando a categoria 11 anos, 
conquistou o título de vice-campeão na prova de simples 
(chave de grupo) do 19° Circuito Paulista de Tênis 
Infantojuvenil – 1ª Etapa.  Para conquistar o troféu de vice- 
-campeão, Rodrigo venceu Pedro Moraes (SP) por 6/1 6/0 e 
perdeu para Igor Takaki (SP) por 6/1 4/6 8/10.

Felipe Tarneaud, disputando a categoria 12 anos, conquistou 
o título de vice-campeão na prova de duplas do 19° Circuito 
Paulista de Tênis Infantojuvenil – 1ª Etapa. Jogando ao lado 
de Henrique Souza (SP), Felipe venceu nas semifinais a dupla 
formada pelo companheiro de equipe Rodrigo Diez Corrêa 
(SP) e Igor Takaki (SP) por 6/4 6/1 e perdeu na final para 
Dante Monte (SP) e Miguel Ferraz (SP) por 0/6 3/6.

Técnico Carlos Oliveira, Diogo Lisa Fiqueiredo, Diego Avancine, Gabriel Migliori e 
Luis Felipe Sandoval Carvalho.

Carlos Oliveira, Rogerio Curi, Sergio Spina, Rodrigo Gazire, presidente 
Ivan Gilberto Castaldi Filho, Ricardo Schutt, Luiz Meza e Rogerio Arkie

Ana Caregnatto, Luiza Paradeda, Helena Schmidt, 
técnico Sérgio Ferreira e Marina Valente
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João Colombo (terceiro da 
esquerda para a direita)
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Gustavo Safadi Fernandes, disputando a categoria 14 
anos, fez excelente campanha, conquistando o título de 
campeão na prova de duplas do 19º Circuito Paulista de 
Tênis Infantojuvenil – 2ª Etapa, disputado em São Bernardo 
do Campo (SP). Gustavo, jogando ao lado de Guilherme Val 
(SP), venceu nas semifinais a dupla formada por Estevão 
Zarur (SP) e Antonio Vargas (DF) por 6/3 7/6 (5), e na final 
triunfou sobre Tomás Amaral (SP) e Davi Sousa (SP) por 7/5 
6/7 (8) 10/6.

Isabela Mattos Silva, disputando a categoria 16 anos, 
conquistou o título de vice-campeã na prova de simples 
do 19º Circuito Paulista de Tênis Infantojuvenil - 3ª Etapa, 
disputado no Sport Club Corinthians. Isabela venceu nas 
semifinais Giovanna Soueid (SP) por 6/2 6/4 e perdeu na 

final para Lais Shibata (SP) por 4/6 ½ e desistência por ter 
se lesionado.

Roberto Jabra, disputando a categoria 14 anos, conquistou 
o título de vice-campeão na prova de duplas do Circuito 
Centro-Oeste 1ª Etapa, disputado na cidade de Goiânia 
(GO), em janeiro. Beto, como é conhecido pelos amigos, 
jogando ao lado de Lucas Lopes Pontes (TO), venceu nas 
semifinais a dupla formada por Danilo Tavares (DF) e 
Christopher Rocha (DF) por 6/3 6/3, e perdeu na final para 
Henrique Schäfer (GO) e Luiz Gustavo Felisberto de Brito 
(DF) por 1/6 4/6.

Cristiano Jabra, disputando a categoria 16 anos, fez uma 
campanha muito boa, conquistando o título de vice- 

-campeão nas provas de simples e duplas do Circuito Centro- 
-Oeste 2ª Etapa, também disputado na cidade de Goiânia 
(GO). Cris, como é conhecido pelos amigos, conquistou o 
título de vice-campeão na prova de simples vencendo na 
semifinal Lucas de Oliveira Costa (DF) por 6/3 6/3, mas 
perdeu na final para Alexandre Campos (TO) por 4/6 5/7. 
Já nas duplas, jogando ao lado de Laiffer Sousa (GO), Cris 
venceu nas semifinais a dupla formada por Felipe Cordeiro 
(DF) e Arthur Galdino (DF) por 6/0 6/2 e perdeu na final para 
Luis Otávio Miguel (GO) e Guilherme Taleb (GO) por 3/6 4/6.

COPA SÃO PAULO 2023 – CBT
Foi realizada nas quadras do Clube, com pleno sucesso, 
a XXXI Copa São Paulo de Tênis Kids e Infantojuvenil, que 

teve o total de 536 participantes de todo o Brasil, de 8 a 18 
anos. O evento foi prestigiado pelos associados, que fizeram 
muitos elogios referentes à organização e ao alto nível técnico 
apresentado pelos tenistas de todas as categorias.

Pedro Henrique Sandoval Carvalho, disputando a categoria 14 
anos, conquistou o título de vice-campeão na prova de simples 
da Copa São Paulo, vencendo nas semifinais seu companheiro de 
equipe Gustavo Safadi Fernandes (ECP) por 3/6 6/3 6/2, e na final 
perdeu para Livas Damazio (MT) por 2/6 5/7.

Diego Brito, disputando a categoria 16 anos, conquistou o 
título de vice-campeão na prova de simples da Copa São Paulo, 
vencendo nas semifinais Artur Rocha (RJ) por 6/3 7/5, e na final 
perdeu para Gustavo Albieri (SP) por 6/3 6/7(3) e 3/6.

Graziella Fraccaroli Baptista Costa, Nê Longarço, 
Martina Schultz Kanawaty, Fernanda Lopes 
Freixosa, Yolanda Lemos Araujo e Sergio Ferreira

Rodrigo Diez Corrêa Guilherme Keleti Felipe Tarneaud à esquerda

Gustavo Safadi 
Fernandes à direita

Isabela Mattos Silva

Isabela Mattos (à direita) Raul Ruy (quarto da esquerda para a direita)

Cristiano Jabra

Cristiano Jabra e Roberto Jabra
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Diego Brito (à direita) Pedro Henrique 
Sandoval Carvalho

Pedro Henrique 
Sandoval Carvalho
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SQUASH 

PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO
Pelo prêmio Brasil Olímpico, que aconteceu no 
Rio de Janeiro, no dia 02/02/2023, subiram ao 
palco do teatro da Cidade das Artes os atletas 
que foram os mais votados como os melhores 
dos 55 esportes olímpicos e pan-americanos. 
Entre eles, a atleta pinheirense Laura Souza 
Bezerra da Silva foi eleita no Squash como 
a melhor do ano, principalmente pelas 
conquistas do Campeonato Sul-Americano 
Juvenil Sub-15, Copa do Brasil e Campeonato 
Brasileiro, sendo a atleta mais jovem a vencer o 
torneio.

A atleta pinheirense Laura Souza 
Bezerra da Silva na premiação

BOLICHE 9 PINOS

TORNEIO 
INTEGRAÇÃO 2023
Estão abertas as inscrições para o 
Torneio Integração de Boliche. As 
partidas ocorrem durante a semana 
e aos finais de semana. As inscrições 
podem ser feitas diretamente na 
Secretaria do Boliche ou pelo e-mail 
boliche@ecp.org.br.

DEA 2023

DEA 2023 
DISTINTIVO ESPORTIVO  
ALEMÃO

1ª ETAPA
4 DE MARÇO, SÁBADO

8H30 às 11H 
PISTA DE ATLETISMO
Com corridas de 3.000 m, 100 m e 50 m, arremesso de 
peso (pesos variados), bola de medicine ball, salto em 
altura, salto em distância e provas de pular corda. 

11H15 ÀS 13HS
PISCINA OLÍMPICA 
Com provas deNatação de 800m, 400m, 200m e 25m. 

AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS NO DIA,  
A PARTIR DAS 8H, NA PISTA DE ATLETISMO. 
DE ACORDO COM GÊNERO E IDADE.
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João Colombo, disputando a categoria 14 anos, conquistou 
o título de vice-campeão na prova de duplas do Copa São 
Paulo. Colombo, como é conhecido pelos amigos, jogando 
ao lado de Isaque Sarmento (SP), venceu nas semifinais a 
dupla formada por Luis Felipe Briglia de Aguiar (SP) e Pedro 
Aranha Ashcar (SP) por 8/3, e perdeu na final para Livas 
Damazio (SP) e Pietro Gava (SP) por 2/6 0/6.

Raul Ruy, disputando a categoria 16 anos, conquistou o 
título de vice-campeão na prova de duplas do Copa São 
Paulo. Raul, jogando ao lado de Andrey Barbiero (SP), 
venceu nas semifinais a dupla formada por Luca Laurindo 
(SP) e Sidney Emanuel Meneguetti (PR) por 8/4, e perdeu 
na final para Washington Matos Junior (MG) e Arthur Oliani 
(SP) por 2/6 5/7.

Isabela Mattos, disputando a categoria 16 anos, conquistou 
o título de vice-campeã na prova de duplas do Copa 
São Paulo. Jogando ao lado de Lais Shibata (SP), venceu 
nas semifinais a dupla formada por Maitê Carloni (SP) e 
Giovanna Soueid Avelino (SP) por 8/3 e perdeu na final para 
Sofia Albieri (SP) e Luisa Guimarães (SP) por 5/7 6/3 8/10.
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Luis Felipe Ferraz Sandoval (no meio)



72 73

 Chafariz & Cia Material Elétrico 
e Hidráulico LTDA. – CNPJ 
19.018.375/0001-07 – Prestação de 
serviços de construção de praça com 
jatos d’água, denominada “Splash 
Zone”, no Espaço do Parque Infantil 
– valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 220.684,00 – 
15/11/2022 até 14/01/2023.

Apito de Mestre Produções 
e Eventos EIRELI – CNPJ 
12.401.276/0001-60 – 
Apresentações musicais nos eventos 
denominados “Musica ao Ar Livre”, 
“Esquenta Feijoada” e “Feijoada 
Carnavalesca 2023” – valor total 
do contrato: parcela única no valor 
de R$ 8.400,00 – 04/02/2023 até 
12/02/2023.

KM Staff LTDA. – CNPJ 
45.238.294/0001-22 – Prestação de 
serviços de quarenta carregadores 
para montagem e desmontagem 
do evento denominado “Feijoada 
Carnavalesca 2023” – valor total 
do contrato: parcela única no valor 
de R$ 6.800,00 – 08/02/2023 até 
11/02/2023.

Balada Animada Festas 
e Eventos EIRELI – CNPJ 
24.117.957/0001-80 – Prestação de 
serviços de animação e brincadeiras 
durante o evento denominado 
“Baladinha de Verão” – valor total 
do contrato: parcela única no valor 
de R$ 6.500,00 – 28/01/2023.

Takeda Serviços e Soluções 
em Tecnologia EIRELI – CNPJ 
17.994.339/0001-53 – Prestação 
de serviços de instalação de 
materiais anti-incêndio nas 
dependências do Clube – valor total 
do contrato: parcela única no valor 
de R$ 5.180,00 – 01/02/2023 até 
28/02/2023.

Valdete Angelina Vargas 
83553878991 – CNPJ 
33.397.485/0001-58 – 
Apresentação artística do Circo 
Show no evento denominado 
“Oficina Circense” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de 
R$ 5.000,00 – 23/01/2023.

F2 Esportes e Serviços LTDA. 
– CNPJ 08.160.989/0001-02 – 
Prestação de serviços de recreação 
infantil para cento e vinte crianças 
durante o evento denominado 
“Feijoada Carnavalesca 2023” – 
valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 5.000,00 – 
11/02/2023. 

Mauro Tibério ME – CNPJ 
00.875.203/0001-85 – 
Apresentação do DJ Luciano Razuck 
no evento denominado “Ressaca 
da Folia” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 
4.000,00 – 25/02/2023.

Alexey Coto Cardenas 
22830419880 – CNPJ 
15.002.029/0001-80 – Prestação 
de serviços de decoração do evento 
denominado “Baladinha de Verão” 
– valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 4.000,00 – 
28/01/2023.

Steferson do Nascimento 
Pereira – CNPJ 44.186.994/0001-
58 – Contração de trinta 
recepcionistas para entrega das 
camisas do evento denominado 
“Feijoada Carnavalesca 2023” – 
valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 3.763,20 – 
24/01/2023 até 25/02/2023.

Loc Festa Locação e Comércio 
de Materiais Para Festa LTDA. 
– CNPJ 00.939.610/0001-55 – 
Locação de setenta mesas redondas 
para o evento denominado “Feijoada 
Carnavalesca 2023” – valor total 
do contrato: parcela única no valor 
de R$ 3.126,20 – 08/02/2023 até 
13/02/2023.

Ana Paula Ruiz – CNPJ 
11.515.859/0001-50 – Prestação 
de serviços de customização 
de camisetas para o evento 
denominado “Feijoada Carnavalesca 
2023” – valor total do contrato: 
parcela única no valor de R$ 
3.000,00 – 11/02/2023.

Lilian Waleska Farinazzo Vitral 
Arbex – CNPJ 15.712.668/0001-39 
– Ministração de aulas de aquarela 
aos associados – valor total do 
contrato: R$ 2.778,60, sendo onze 
parcelas no valor de R$ 252,60 – 
07/02/2023 até 12/12/2023.

KM Staff LTDA. – CNPJ 
45.238.294/0001-22 – Prestação de 
serviços de dezesseis carregadores 
para montagem e desmontagem 
do evento denominado “Matinê 
Carnavalesca 2023” – valor total 
do contrato: parcela única no valor 
de R$ 2.720,00 – 17/02/2023 até 
21/02/2023.

Cris Coberturas e Decorações 
LTDA. – CNPJ 03.278.800/0001-
67 – Locação de cinco balcões de 
bar para o evento denominado 
“Feijoada Carnavalesca 2023” – 
valor total do contrato: parcela 
única no valor de R$ 2.700,00 – 
10/02/2023 até 13/02/2023.

Centro Cultural Brasil Itália 
Sociedade Simples LTDA. – CNPJ 
73.524.969/0001-35 – Ministração 
de aulas de italiano aos associados 
– valor total do contrato: R$ 
2.488,20, sendo onze parcelas no 
valor de R$ 226,20 – 24/01/2023 
até 29/11/2023.

TXT Control EIRELI – CNPJ 
26.095.667/0001-09 – Prestação 
de serviços de controle de acesso 
do evento denominado “Feijoada 
Carnavalesca 2023” – valor total do 
contrato: parcela única no valor de 
R$ 2.000,00 – 11/02/2023.

OHL Ginásio Brasil LTDA. – CNPJ 
34.225.582/0001-26 – Ministração 
de aulas de pilates aos associados 
– valor total do contrato: conforme 
plano – plano trimestral, uma 
vez por semana:(i) R$ 900,00, 
maiores de 14 anos; (ii) R$ 765,00, 
associados veteranos; plano 
trimestral, duas vezes por semana: 
(i) R$ 1.560,00, maiores de 14 
anos; (ii) R$ 1.326,00, associados 
veteranos; plano mensal, uma 
vez por semana: (i) R$ 360,00, 
maiores de 14 anos; (ii) R$ 306,00, 
associados veteranos; plano mensal, 
duas vezes por semana: (i) R$ 
640,00 maiores de 14 anos;(ii) R$ 
544,00, associados veteranos – 
01/12/2022 até 30/11/2023.

Les Arts Estúdio de Artes 
LTDA. – CNPJ 27.899.623/0001-
02 – Ministração de aulas de teatro 
musical e teatro baby aos associados 
– valor total do contrato: conforme 
tipo de aula – (i) R$ 154,80 mensais 
para aulas de teatro musical; (ii) 
R$ 116,40 mensais para aulas 
de teatro baby; (iii) R$ 4.739,03 
pela produção do espetáculo 
de encerramento do curso – 
23/01/2023 até 20/12/2023.
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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, chá), joias, lustres, faqueiros de 
prata, inox.
Enfim, tudo de casa. Pag. à vista.
Eliane (associada veterana)
Tels.: 3082-4161/99109-8903
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APTO 450M2 - ALGUNS PASSOS 
SHOPPING IGUATEMI
Condomínio fechado - 4dts (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
Próximo 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 NO ITAIM, JARDINS, ECP
Aptos, casas, salas; 7 a 60 mil/m2 todos os tamanhos.
Cond. Ilhas Gregas 164 m2 - R$ 4000 mil
Ap. 178 m2 perto ECP - R$ 2300 mil
Ap. 167 m2 perto ECP e Iguatemi – R$ 4500 mil
Ap. 250 m2 frente ECP - R$ 6000 mil
Ap. Itaim 128 m2 - R$ 1300 mil
Oportunidades para investidores.
CRECISP 250156
Sergio: 991118877

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 - 11-987430001
Sandrabighetti@gmail.com

MORE EM FRENTE AO CLUBE 
COM MUITO CHARME!  
APTO. DIFERENCIADO!
Alugo apto. de 123 m2
2 quartos amplos (1 suíte)
Sala espaçosa e clara
Vários armários nos quartos, banheiros, cozinha
Área de serviço e 1 vaga
WhatsApp: (11) 94154-3623
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