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Veja como novos hábitos
e medidas podem deixar
o Clube ainda mais seguro

EDITORIAL

CHEGA
DE SAUDADE

PALAVRA DO PRESIDENTE DA DIRETORIA

Enfim de volta para casa, ou melhor, para o Clube.
Depois de quase quatro meses longe por conta da
pandemia da Covid-19, os associados retomaram
o dia a dia do ecp – e esse encontro
emocionante foi registrado em imagens e
números na matéria que abre esta edição.
Cercados de cuidados, os pinheirenses foram
recebidos com muito carinho e segurança, e,
para coroar esse reencontro, foi possível conferir de perto todo o trabalho realizado na
infraestrutura do Clube durante o tempo de isolamento social. Os famosos cartões-postais e os
pequenos espaços receberam atenção especial e
abrilhantaram a volta dos associados. Tudo está
detalhado na reportagem 40 obras na quarentena.
Agora que voltamos o cuidado coletivo deve
ser a prioridade, por isso a matéria de capa aborda
a nova etiqueta anticontágio. Sabemos que, se
cada um fizer sua parte nesse momento delicado
de retomada, em breve poderemos estar 100%.
Não esquecemos que agosto é o mês dos pais
e encontramos pessoas inspiradoras para contar
como foi ser pai nessa época de convivência
intensa. De papai de primeira viagem até pai de
trigêmeos, veja como quarentena aprofundou
ainda mais essa relação.
Também abrimos espaço para assuntos que
estão fora dos muros pinheirenses. Confira uma
reportagem sobre os bairros autossustentáveis,
um futuro que fica cada vez mais próximo.
A presença cultural do ecp no mundo virtual
está ganhando mais força. Este mês, lives do
Piano’s Bar, palestras e encontros dedicados ao
cinema e teatro deixarão a programação ainda
mais interessante.
E, para fechar a edição, nada melhor do que
falar sobre Olimpíadas. Enquanto os atletas de
alto rendimento esperam a definição para os
Jogos de Tóquio, o treinamento segue em ritmo
forte. Como o assunto é a maior competição do
mundo, aproveite para relembrar os heróis do
Clube que já subiram no pódio olímpico.

Dedicação e cuidado

Durante a quarentena, o Clube recebeu um tratamento ainda mais especial. Com um trabalho
intensificado na manutenção, foi possível conservar e preservar essa joia que temos o privilégio
de desfrutar.
Foi uma tarefa árdua, não só pelo tamanho da
infraestrutura, mas também porque era importante respeitar os limites de segurança impostos
pela pandemia da Covid-19, tanto na parte da
saúde como nas questões financeiras.
Se não faltou trabalho, também não faltou
dedicação e cuidado dos funcionários, esses colaboradores que tanto se empenham em manter o
espaço pinheirense sempre pronto para receber
os associados.
É extremamente gratificante perceber, no contato diário com essas pessoas, o carinho que têm
pelo Clube. Se desdobram e se dedicam para
fazer sempre o melhor, envolvidas no dia a dia
com sugestões e soluções de quem conhece a
fundo o ecp e também as necessidades e expectativas dos associados.
Ficou claro que os funcionários conhecem
cada detalhe do espaço e enxergam o Pinheiros
como uma extensão de sua vida e de sua família.

Muitos souberam aproveitar as oportunidades
que o ecp ofereceu e oferece, souberam também
reconhecer e retribuir as oportunidades que tiveram. Fazem e sempre farão diferença no dia a dia
do Clube. E todos nós sabemos que, pelo seu tamanho, as demandas do Clube não são poucas e
nem pequenas. Pelo contrário, exigem muita atenção e dedicação.
Por isso, quero deixar registrada minha gratidão, como Presidente e como associado, pelo
empenho e cuidado de todos os nossos colaboradores do Pinheiros.
Muitos são “anônimos” para a maioria de
vocês, mas isso não desmerece em nada o trabalho de cada um dos nossos “guardiões”.

RESPEITO,
TRANSPARÊNCIA
E EFICIÊNCIA.

Leia, inspire-se e compartilhe.

Ivan Castaldi Filho
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Desde o dia 27 de julho p.p., o Conselho Deliberativo retomou suas atividades presenciais seguindo
rigoroso protocolo de saúde, higiene e segurança.
Neste passo, considerando que a eleição
para renovação de um terço dos membros do
Conselho Deliberativo foi postergada devido
ao fechamento do Clube, e considerando os
termos da decisão proferida em 06/04/2020,
assinada conjuntamente pelos Presidentes do
Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho
Fiscal, esta Presidência houve por bem nomear
Comissão Especial formada por integrantes de
todas as correntes políticas que atuaram e elegeram Conselheiros nas últimas eleições, ocorridas
em maio de 2018, com o objetivo de sugerir, face
às limitações impostas pela pandemia, a forma
e data mais adequadas para a realização da
Assembleia Geral Ordinária para Eleição Parcial
do Conselho Deliberativo.
É importante observar que a referida eleição
somente ocorrerá quando houver a reabertura
completa do Clube, com a possibilidade de frequência de todos os associados e da realização
de reuniões públicas de forma irrestrita, além, obviamente, de condições que garantam a máxima

segurança de todos os envolvidos, sejam associados, colaboradores, terceirizados, etc.,
lembrando que se trata de evento que mobiliza
milhares de pessoas.
Oportunamente realizaremos nossa reunião
plenária, para a apreciação do Relatório Anual
e a prestação de contas da Diretoria, referentes
ao exercício de 2019, com transmissão em tempo
real pela Internet, cujo Edital de Convocação será
publicado no site do Clube com antecedência,
para que todos os Srs. associados possam acompanhar os trabalhos.
Um forte abraço a todos.
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Depois de 140 dias com as atividades
suspensas, o ecp volta a receber os associados.
Confira como foi esse reencontro.

A história está em destaque. O Centro
Pró-Memória ganhou um novo espaço
para exposições na Sede Social.
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A pandemia do novo coronavírus
mudou o comportamento e as regras de
etiqueta social dentro e fora do Clube.

Com todo cuidado e segurança,
os espaços pinheirenses foram
aprimorados durante a quarentena.

É tempo de doar. Veja como você pode
ajudar diversas famílias na campanha
do agasalho criada pelo das.

Descubra as transformações no
modo de vida e na infraestrutura
urbana no mundo pós-pandemia.

As apresentações do Piano’s Bar estão
de volta – agora no formato de lives.
Veja a programação e divirta-se.

O filme italiano Lazzaro Felice,
premiado no Festival de Cannes, é o
escolhido do Cineclube de agosto.
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Sucesso na edição passada, a Receita
do Chef volta este mês com uma
dica clássica da culinária italiana.

Com a convivência intensificada, os
pinheirenses revelam suas novas
experiências da paternidade.

Quer saber como melhorar sua
imunidade? Confira as sugestões
das nutricionistas pinheirenses.

Os cursos culturais on-line do
Clube oferecem conhecimento
em diversas áreas.

Os atletas pinheirenses se
preparam para representar o
País nos Jogos de Tóquio.

Relembre os heróis que já subiram
no pódio olímpico e transformaram
o ecp em uma potência mundial.

foto: RICARDO BUFOLIN

foto: divulgação

Depois de 110 dias com as atividades suspensas devido à
pandemia da Covid-19, o Esporte Clube Pinheiros voltou
a receber os associados. O retorno no dia 7 de julho foi
possível após o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinar
o termo de compromisso no Diário Oficial, em 27 de junho.
A reabertura faz parte de um programa elaborado pelo
ECP com base no Plano São Paulo e construído de forma flexível ao cenário de evolução dos indicadores de saúde da
cidade. “A retomada será realizada com absoluta responsabilidade, seguindo rigorosas normas de segurança, em
conformidade com as autoridades públicas de saúde, Sindi
Clube e ACESC, e sempre pensando na saúde de todos”,
explica o Presidente Ivan Castaldi Filho.

Para a chegada dos associados, as instalações pinheirenses foram adequadas e novos protocolos garantiram
mais segurança no dia a dia do Clube. Materiais de sinalização foram instalados nos espaços físicos e nos totens
digitais. Também foram criadas campanhas, no Clube e nas
redes sociais, para destacar as orientações relacionadas à
prevenção contra o coronavírus.
Demarcações de piso estabelecem o distanciamento
social em filas e assentos. Placas e adesivos com boas
práticas de higiene pessoal e condições específicas de
funcionamento de cada local, atividade ou serviço foram
instalados no ECP. Até uma cartilha que detalha as medidas
adotadas foi elaborada para a segurança dos associados.

ESTÁVAMOS COM SAUDADE
Os associados foram recebidos por cerca de 200 funcionários treinados para orientar sobre as
medidas de prevenção e os novos protocolos de uso dos espaços.
Colaboradores verificam a temperatura corporal no momento do acesso, e o uso de máscaras
faciais se tornou obrigatório durante a permanência no Clube. As primeiras áreas a receberem os
pinheirenses foram as externas, como a Pista de Atletismo, Campo de Futebol e as alamedas.
Na primeira semana de funcionamento, o ECP recebeu cerca de 1.080 associados por dia, e
no primeiro fim de semana a média foi de 1.300 visitantes.“É um momento de transição. Foram os
primeiros passos para o retorno, que será desenhado coletivamente, com paciência e serenidade”,
relembra o Presidente.
O número de frequência pode ser conferido no site do Clube.

ecp.doc

DE VOLTA!

CONFIRA ALGUNS MOMENTOS QUE MARCARAM ESSE REENCONTRO.

Os associados conectados com os fatos do Clube

BEM-VINDO
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Um por
todos
e todos
por um
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De olho nos sintomas
Os cuidados de cada associado devem
começar antes de ir ao Clube: caso
esteja com suspeita de infecção pela
Covid-19, com sintomas como febre, é
preciso adiar o passeio até melhorar
– e procurar atendimento médico, se
necessário. Com essa medida responsável, o risco de contágio diminui para
todos. Na entrada do Clube é realizada
a aferição da temperatura corporal:
caso a temperatura de qualquer
pessoa esteja acima de 37,8°C, o
acesso não é autorizado.

A crise do novo coronavírus
mudou o comportamento
e as regras de etiqueta
– saiba como novos
hábitos podem trazer
mais segurança

Q

uem caminha pelo Clube,
reaberto em julho, percebe
as mudanças comportamentais trazidas pela
pandemia do novo coronavírus. Máscaras, distanciamento e
álcool 70% entraram no dia a dia da
sociedade.
Além do reforço de rotinas de
higiene, como lavar as mãos e desinfetar objetos, a flexibilização do
isolamento social exige novos hábitos
e novas formas de interação para minimizar o risco de contágio.
Conheça as principais regras para
se proteger e proteger o outro do
coronavírus e, assim, retornar com
mais segurança.
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Lava uma, lava outra

A máscara é fundamental

Como uma das formas de contágio é
o contato das mãos com pessoas ou
superfícies contaminadas, a higienização correta é uma das medidas mais
eficazes contra a doença. Na limpeza
das mãos, as moléculas do sabão se
ligam à membrana lipídica do vírus,
provocando seu rompimento e fazendo
com que as proteínas e fragmentos
virais sejam levados pela água. Já
o álcool 70% é capaz de matar o
vírus, pois age em suas membranas e
proteínas de forma rápida.
O ECP reforçou ainda mais a limpeza
dos espaços e disponibilizou amplamente dispensers de álcool 70% em
300 pontos estratégicos, como nas
áreas próximas às portarias e nos restaurantes e lanchonetes.

As máscaras de pano de variadas cores,
lisas ou estampadas, se tornaram uma
realidade na vida das pessoas. Estudos
mostram que o uso do novo item é uma
das melhores formas de prevenção da
Covid-19, reduzindo em 25% o risco
de infecção. Isso porque a principal
forma de contaminação pela doença
é de pessoa para pessoa, daí a importância de estar sempre com o nariz e a
boca cobertos.
No Clube, o item é obrigatório
durante todo o período de permanência. É importante, também, trocar a
máscara regularmente, de acordo com
a orientação dos órgãos de saúde.
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Cada um no seu quadrado
Segundo especialistas em saúde,
manter o distanciamento mínimo de 1,5
metro também diminui o risco de contaminação pelo coronavírus. A doença não
é transmitida pelo ar (de acordo com
o que se sabe até agora), mas sim pelo
contato com gotículas expelidas por
uma pessoa infectada. Com esse distanciamento é possível reduzir o risco de
ser atingido por possíveis gotículas.
Para auxiliar nesse distanciamento, no
caso de locais com formação de filas,
como os restaurantes e as lanchonetes, foram colocadas demarcações
nos pisos, indicando a distância
correta entre cada pessoa. Quanto aos
elevadores, é recomendado que sejam
utilizados de acordo com a sinalização
presente no equipamento. O Campo de
Futebol B e as quadras foram demarcados para pessoas da mesma família
ocuparem cada espaço.

Sem aglomerações
Para reduzir a chance de contaminação, a recomendação é evitar
aglomerações e o contato próximo
com outras pessoas. Isso porque
a transmissão do vírus ocorre por
secreções infectadas, como espirro e
tosse. Ambientes muito cheios e com
pouca ventilação aumentam a chance
de contato com o vírus. Priorize atividades em locais ao ar livre ou espaços
com portas e janelas abertas.
A prática das atividades esportivas
conta com limitação do número de praticantes, rodízio de turmas, de horários
e de dias, além do uso preferencial
de materiais e equipamentos próprios. O uso do Fitness, por exemplo,
está liberado mediante agendamento que pode ser realizado no site
do Clube.
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Contato zero
Outro bom hábito é evitar o contato
em ações cotidianas, dando preferência a outros tipos de tecnologia
que garantem o distanciamento. Nos
estacionamentos, opte pela tag automática (Sem Parar, ConectCar e Veloe).
Nas catracas, a melhor alternativa é
utilizar a nova tecnologia de acesso
Morphwave ou o Cartão Pinheiros, que
não exige que o usuário encoste em
nada. E nos caixas dos restaurantes
e lanchonetes, por exemplo, prefira
pagar com cartões e celular por aproximação. As máquinas estão protegidas
por plástico filme e são higienizadas frequentemente.
Os serviços de guarda-chuvas,
carregadores de celular e totens de
autoatendimento estão temporariamente suspensos. A capacidade de
passageiros nos carrinhos elétricos
está reduzida em 50% para promoção
do distanciamento social, e o número
de viagens é limitado para permitir os
procedimentos de higienização no
ponto final de cada trajeto.

Cardápio Digital
Os restaurantes e as lanchonetes
do Clube disponibilizaram menus no
formato digital, para que os frequentadores não precisem manusear o
cardápio impresso ao realizar seus
pedidos. A versão física da lista de
opções representa vetor de contágio,
aumentando o risco de contaminação.

Encontros pinheirenses
Após esse longo período de isolamento social, a vontade de reencontrar
os amigos e trocar saudações é grande.
Mas é preciso deixar a emoção de lado
e seguir a razão: os cumprimentos
devem ser breves, evitando abraços,
beijos ou apertos de mãos. O novo
hábito que vem fazendo sucesso é
dizer “oi” com toques dos cotovelos
ou dos pés, respeitando assim o distanciamento, sem deixar o reencontro
com os amigos passar em branco.
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Diálogo com o ECP
Se precisar falar com o Clube, a prioridade são os canais digitais, como o
Call Center (3598-9700 – 8 às 18h), o
Portal de Serviços e o e-mail (cat@ecp.
org.br – 8 às 17h). No entanto, em caso
de extrema necessidade, há o atendimento presencial de segunda a sábado,
das 10 às 16h, somente mediante
agendamento, que pode ser feito pelo
site (ecp.b1app.com.br\totem), por
telefone (3598-9700) ou pelo e-mail:
cat@ecp.org.br.

Esporte e lazer
Ao praticar exercícios físicos e atividades de lazer em família, respeite as
condições de uso e fique de olho na
sinalização dos espaços. Manter-se
hidratado também é importante, então
não se esqueça de trazer sua garrafa
ou squeeze de casa e seja cuidadoso
ao retirar a máscara para beber água.
O Complexo Aquático e as Piscinas
do Centro Desportivo também foram
reabertos, porém com algumas restrições. O horário de funcionamento está
reduzido e o uso das raias deve ser
individual. O uso de máscaras é obrigatório quando o associado estiver fora
da água ou fazendo caminhada pelo
espaço das piscinas.

22
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E

nquanto as atividades pinheirenses estavam suspensas,
foi possível, com segurança,
cuidar bem da infraestrutura e garantir a conservação dos
mais diversos espaços. Confira os 40
locais que passaram (ou ainda estão
passando) por melhorias.
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Antigo Fitness

Instalação de ar-condicionado nos dois pavimentos do edifício para
melhorar o conforto térmico.

Auditório do CCR

O camarim ganhou nova pintura, reparos nos boxes, instalação de
porta e novas lâmpadas.

CAD

O Centro de Aprendizagem Desportivo ganhará um novo espaço de
417 m², com área coberta com depósitos e telhas trapezoidais para
propiciar melhor eficiência térmica.

Campo de Futebol A

Cerca de 2.500 m² de grama natural estão sendo trocadas por material
sintético, e serão construídos vestiários para times visitantes e
árbitros masculino e feminino.
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Campos de Futebol

Substituição de lâmpadas comuns por iluminação de LED com maior
eficiência energética. O Campo A ficou com luminância de 400 lux e o
Campo B, de 500 lux.

Carteado

Instalação de novos armários e novo mobiliário.

Central de Atendimento

A iluminação foi aprimorada e agora a eficiência energética das
lâmpadas é maior.

Centro Pró-Memória

O museu ganhou um novo espaço de 126 m² na Sede Social, com
fachada de vidro e acesso por rampa e escada, além de ar-condicionado para manter as peças conservadas.

Complexo Tenístico

Será ampliado de 1.855 m² para 2.165 m² e receberá novos ambientes:
um bar ao lado da Lanchonete No Tênis e outros três espaços
de convivência.

Conjunto Desportivo

Instalação de nova cobertura metálica e telhas termoacústicas para
solucionar problemas como vazamentos.

Cozinha MasterChef

Com 11 m², o local garantirá mais conforto aos associados e uma
estrutura melhor para eventos e aulas de gastronomia.

Espaço Gastronômico Alameda

Instalação de elevador monta-carga para transporte de mercadorias e
de novo ombrelone.

24
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Espera ecológica

A equipe de marcenaria do Clube criou uma espera ecológica ao lado
do Lago para tornar o espaço ainda mais agradável.

Estacionamento Tucumã

Na rampa de saída, foram instalados 560 m² de ladrilho hidráulico, material que melhora o escoamento da água e a tração dos
veículos. A ampliação da calçada interna de pedestres e a pintura geral
foram outras melhorias.

Fitness

O espaço foi ampliado em 253 m² e ficou com área total de 1.705 m².
Também foram realizados tratamento do piso, reorganização do layout
e instalação de novos espelhos.

Ginásio de Handebol

Troca de 900 m² de piso (madeira flutuante, antiderrapante) com
impermeabilização e nova pintura de demarcação das linhas
das modalidades.

Hidroginástica

Substituição de rejuntes da piscina, aplicação de produto antiderrapante e pintura geral aprimoraram o espaço.

Iluminação das alamedas

As alamedas da frente do Complexo Aquático e da Praça das Bandeiras
receberam nova iluminação, instalada nas árvores do entorno.

Paisagismo nas Piscinas Externas

Colocação de vasos de flores reaproveitados das jabuticabeiras e reagrupamento com nova linguagem paisagística.

Pergolados

Beach Tennis: A cobertura de sapê foi substituída por pergolado de

metal e madeira.

Complexo de Areia: Com 42,7 m² de área, o novo espaço é

feito de estrutura metálica, madeira ripada cumaru e cobertura de
vidro laminado.

Piscinas Externas

Os pisos foram substituídos para garantir a segurança dos associados.

Piso da Esgrima

O piso do Ginásio passou por manutenção, tornando-se ainda mais
adequado para a modalidade.

Piso drenante

A substituição do piso que liga a Quadra de Fut7 ao Restaurante do
Lago garante um melhor escoamento da água em períodos de chuvas.

Piso intertravado

A nova pavimentação que começa no Ginásio de Squash e vai até a
Portaria da Escolinha consiste em 1.500 m² de material antiderrapante
que oferece alta resistência ao atrito.

Pista de Atletismo

As estações de ginástica e alongamento passaram por reforma, com
renovação da pintura e aplicação de verniz.

Pista de Skate

As duas pistas serão unificadas, com ganho de 341,03 m², totalizando
uma área de 706,85 m² de concreto armado e granilite.

Praça da Toca

O espaço de apoio da Piscina Lanchonete hoje conta com 4 bancos, 8
mesas e 36 cadeiras.

Praça do Tênis

Um novo deck de madeira cumaru, de 96 m², foi criado na praça de alimentação provisória do ECP.

Prainha do Boliche

O espaço de 223 m² foi revitalizado, com instalação de novas luminárias, aprimoramento paisagístico, limpeza do piso e manutenção
dos bancos.

Quadras Externas

Um novo poste de iluminação e novas tabelas foram instaladas e o piso
foi reformado. Foi criada, também, uma nova área de convívio, para
aumentar o conforto dos associados.

Quadra de Fut7

Além de ter sido ampliado, o local recebeu grama com certificado da FIFA, novas arquibancadas e uma área para técnicos e
jogadores reservas.

Refeitório

O espaço de alimentação dos funcionários teve o piso trocado, garantindo a segurança dos profissionais.

Sala de Dança

O espaço ganhou mais 10 m², ficando com área total de 60,34 m².
Instalação de ar-condicionado, revitalização do piso, pintura e
aumento da área de espelho foram outras melhorias.

Sala de Boxe

A sala teve o piso trocado, tornando-se mais adequada para o treinamento dos esportistas.
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Sala de Ginástica

Construída no 1º andar do Centro Desportivo, a nova sala conta com 226
m², ar-condicionado, espelhos e sistema de som.

Sede Social

O hall da Sede Social foi ampliado para trazer mais conforto
aos associados.

Tucumã Bar Snooker

O deck foi nivelado, com a retirada do degrau da área, para criar um
plano único de circulação e garantir a segurança dos associados.

Vestiário Infantil

Instalação de novo sistema de ventilação para melhorar o conforto
térmico do espaço localizado no térreo do Centro Desportivo.
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CAMPANHA DO AGASALHO DO DAS
O Departamento de Assistência
Social segue recebendo doações
com a segurança necessária
Durante os quase três meses em que
o Clube esteve com as atividades
suspensas, as doações ao DAS não
pararam e os voluntários continuaram
separando os itens para seus destinos,
com todos os cuidados contra a
Covid-19.

Agora, com a queda das temperaturas, é hora de tirar do armário
os cobertores e agasalhos que
não são utilizados e destiná-los à
doação. Os itens da estação mais
fria do ano estão sendo recebidos
no 1º subsolo do estacionamento

Faria Lima e vão beneficiar diversas
pessoas, desde funcionários até instituições parceiras.
Devido à pandemia do coronavírus,
os itens doados devem ser limpos e
higienizados para evitar a propagação
da doença com a manipulação.

Vestiários dos Funcionários

O local passou por reforma nas alas feminina e masculina.

fotos: Ricardo Bufolin

Confira a
galeria de
fotos on-line

Doações
em números

24 mil peças
do Bazar de Doação

17
toneladas

Veja os números de
doações atingidos
pelo das durante
a quarentena.

roupas, brinquedos, entre
outros itens, também doados
pelos associados, beneficiaram
diversas pessoas.

de insumos que seriam usados
internamente foram doados —
uma parceria entre o das e Bares
e Restaurantes.

1.800
“máscaras do bem”

450
cestas básicas

foram produzidas por voluntários, a
partir de tecido e elástico doados,
envolvendo 48 pessoas nesse projeto.

CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL

Devido à pandemia do novo coronavírus, que afetou as finanças de
diversas famílias pinheirenses, o
Clube concedeu desconto de 16%
nas contribuições sociais referentes
aos meses de maio e junho, para
todos os associados que estiverem
em dia com o ECP.
Para os associados que anteciparam o pagamento da contribuição
social pagando a anuidade, foi gerado
crédito no Cartão Pinheiros para
utilização em qualquer atividade

doadas por associados foram destinadas a quem mais precisava.

no Clube, seja para o pagamento de
novas inscrições, consumo em restaurantes, estacionamento ou outros
serviços, não havendo mais desconto
em contribuição social de 2021.
A decisão foi pautada na análise
diária das contas e nos esforços para
garantir a adequada saúde financeira
do ECP. As recomposições eventuais
das contas não consideraram – em
hipótese nenhuma – qualquer tipo
de cobrança futura ao conjunto
dos associados.

A Revista EC Pinheiros convidou o chef do CCR, Edivaldo,
para ensinar ao associado um prato clássico da cozinha
italiana: o filé mignon saltimboca com presunto de Parma
e sálvia, guarnecido de risoto ao funghi. Confira a receita e
leve sua família para saborear o tradicional prato italiano.

FILÉ
SALTIMBOCA

EC

E I TA

INGREDIENTES

MODO DE
PREPARO

⋅ 200 g de filé mignon
⋅ 10 g de presunto de Parma
⋅ 20 g de manteiga
⋅ 15 g de parmesão
⋅ 10 g de farinha de trigo
⋅ 2 g de sal
⋅ 10 ml de azeite
⋅ 2 pitadas de pimenta-do-reino moída
⋅ 4 folhas de sálvia
⋅ 150 g de arroz arbóreo
⋅ 30 g de funghi seco
⋅ 120 ml de vinho branco
⋅ 1 colher de sopa de cebola picada
⋅ 1 dente de alho

Passo 1

Passo 3

Deixe o funghi em água por 6 horas,
depois pique.

Faça medalhões de aproximadamente
2 centímetros. Faça dois cortes no
medalhão, sendo um na parte de cima
e o outro na parte de baixo. Entre os
cortes deite a folha de sálvia, e com a
fatia de presunto feche para não soltar.
Tempere com sal e pimenta, salpique
farinha e grelhe no azeite e manteiga
ao ponto que desejar.

Passo 2
Em uma panela aqueça o azeite e um
pouco da manteiga, doure a cebola e o
alho. Refogue o arroz. Quando aquecer
bem os grãos, adicione o vinho e em
seguida a mesma quantidade de água
potável, não deixe ficar seco. Após
tudo pronto, reserve.

Passo 4
Junte o arroz com um pouco de vinho.
Quando aquecer misture o funghi, a
manteiga e o parmesão.

Foto: Henrique Peron

Agora, é só se deliciar!

Reportagens exclusivas, entrevistas inspiradoras e muito mais
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Tiago Testa

PAI EM PERÍODO INTEGRAL
A comemoração do Dia dos Pais
terá um gostinho especial este
ano. Desde o início do isolamento
social, diversas famílias tiveram
que adaptar a rotina e aderir à
quarentena dentro de casa, e
com isso a convivência entre
pais e filhos ficou mais intensa,
desafiadora e cheia de histórias.

Em meio a tantas incertezas,
ansiedades e preocupações, o fisioterapeuta esportivo Tiago Testa viu
sua primeira filha, Laís, nascer na quarentena. “Fui privilegiado por ter uma
‘licença paternidade’ no mesmo tempo
que a licença da mãe. Estou em casa
desde o dia 18 de março e ela nasceu
no dia 24. Até então estou com elas
vendo todo esse crescimento, esse
desenvolvimento, tanto da minha filha
quanto da minha mulher como mãe.”
Laís vem de uma família ligada ao
esporte: o pai é fisioterapeuta da equipe
de Natação do ECP e da seleção brasileira, e a mãe, ex-ginasta e atualmente
técnica na Escolinha de Ginástica
Artística do Clube. Devido a uma rotina
intensa de trabalho, o pinheirense tem
aproveitado para ver o lado bom dessa
nova realidade. “Se a programação permanecesse normal, em abril eu estaria
no campeonato Maria Lenk, que seria
seletiva olímpica, e perderia o primeiro
‘mesversário’ da minha filha.”
A rotina do fisioterapeuta começa
cedo, quando tenta adiantar ao
máximo suas atividades para estar
mais presente no dia da família. Ele
confessa que, apesar de procurar programar os trabalhos no período em

que a pequena está dormindo, já houve
situações em que Laís acabou participando de treinos on-line com os
atletas, estando no colo do pai, mas
que isso acaba sendo positivo e trazendo alegria. “A cada dia que levanto,
tento me desenvolver, produzir, criar e
agir da melhor forma, porque exemplo
é tudo. Hoje eu tenho uma filha, que
talvez, e assim espero, no futuro tenha
orgulho do pai.”
O dia a dia do advogado Caio
Cossermelli também está diferente.
Com o trabalho sendo realizado em
casa, entre ligações ou reuniões de
trabalho, novidades podem surgir na
agenda do pai do Caio (5) e da Isadora
(2). “Estamos suscetíveis a interferências até então improváveis, como um
choro ou uma gritaria. Mas tirando tudo
isso, a vantagem é poder conviver intensamente com a nossa família.”
O associado conta que, em
relação à rotina das crianças, que
também estão tendo atividades virtuais, procura sempre se ajustar
entre uma reunião de trabalho e outra
para auxiliar os pequenos nesse
momento. O desafio, no entanto, é
mantê-los em frente à tela para a realização dessas atividades.

Apesar de todos os desafios, Caio
se considera um privilegiado por realizar atividades simples – como fazer
grande partes das refeições juntos,
colocar os filhos para dormir todos os
dias, brincar, ler uma história, ver um
filme ou desenho – que antes eram
feitas com menos frequência. “Ser pai
para mim é o maior privilégio do mundo,
o auge da minha vida. Nada que eu fiz ou
conquistei até hoje é mais importante,
gratificante ou significativo do que ser
pai, especialmente do Caio e da Isa.”
O administrador de empresas
Luiggi Carlo Licatalosi, pai da Lorena
(4), sentiu grandes modificações na
rotina dele e da filha. A começar pelo
início do dia, quando a pequena acordava por volta das sete horas e partia
para a escola. Retornava para casa,
mas só voltava a ver o pai no final
da tarde, que procurava, ao chegar,
brincar com ela ou fazer a lição de
casa. Agora Lorena ganhou um tempinho a mais, conseguindo acordar
mais tarde e tomar o café tranquila.
“Hoje eu estou estudando com ela,
coisa que não fazia antes da pandemia,
e participando da rotina dela desde
que acordo até a hora de ir dormir. Tem
também as atividades do cad.”
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Luiggi explica que procura começar
a trabalhar bem cedo, antes que a filha
acorde, para depois dar uma pausa e
tomar o café com ela e realizar as outras
tarefas. Ele e a esposa costumam se
dividir no auxilio com as lições, com
o pai ficando mais com as de inglês e
a mãe com as de português e conhecimentos gerais. O administrador de
empresas ainda comenta que se surpreende ao ver como os pequenos hoje
estão mais desenvolvidos. “Fico lembrando que fui escrever meu nome com
seis ou sete anos. E hoje, aos quatro,
eles já estão sabendo escrever o nome e
aprendendo sobre rotação e translação
da Terra, sobre os três estados da água,
entre outras coisas.”
O pai de Lorena afirma que, se fosse
para ressaltar algo durante essa pandemia, ressaltaria o valor da família
e das pessoas que nos querem bem.
“Acho que todo pai e toda mãe têm que
passar algo a mais aos filhos, para que
tenham consciência do meio ambiente,
do amor ao próximo, da jornada de
trabalho, da política, entre outras
coisas. O mundo precisa rever alguns
conceitos para que continue sustentável em todos os aspectos e continue
em evolução.”

alamedas

Caio Cossernelli

Érico da Silva Guerra

PAI ATLETA
Francisco Barreto Jr. é atleta da
Ginástica Artística no Pinheiros e
um dos integrantes da seleção brasileira. E foi justamente às vésperas
de uma de suas competições mais
importantes, os Jogos Olímpicos do
Rio de Janeiro, em 2016, que descobriu
que seria pai. A notícia trouxe boas
energias e deu ainda mais forças ao
pinheirense, que precisava disso
naquele momento. E desde a chegada
do também Francisco (o Francisquinho),
que hoje está com três anos, o ginasta
tem conciliado sua rotina de atleta e
pai. “O começo foi bem complicado,
minha esposa também trabalhava e
muitas vezes eu o levei para o ginásio
comigo, para continuar o treino.”
Agora, durante a quarentena,
mesmo não podendo ir ao Clube e
realizar toda sua programação, Chico
tem mantido alguns treinos em casa,
inclusive algumas atividades on-line
em equipe, nas quais muitas vezes

Luiggi Carlo Licatolosi

acaba contando também com a companhia do pequeno. Além disso, sua
esposa, que é professora de balé,
tem dado aulas de casa, e o próprio
Francisquinho também tem atividades
da escolinha duas vezes por semana.
“A gente se organiza para cada um
fazer o seu trabalho, para eu poder
treinar e a Carol, minha esposa, poder
dar aula, e claro, também continuar
dando atenção para ele. Ficar dentro
de apartamento é muito complicado
com criança. Ele quer pular, fazer
tudo, e nós não gostamos de deixá-lo
muito tempo vendo desenho, então
colocamos algumas atividades para
ele fazer durante o dia, brincamos o
máximo que dá, tem também as atividades da escolinha, enfim, procuramos
dar o máximo de atenção para ele.”
Foi pensando na questão do espaço
que o ginasta optou por passar parte
da quarentena com a família no interior de São Paulo. E afirma que, além de
propor ao filho a possibilidade de ter
mais liberdade, também foi bom poder
ficar próximo da família, algo que não
consegue fazer com muita frequência,
já que saiu de casa aos 13 anos devido
à vida de atleta.
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Francisco Barreto Jr.

“O que eu aprendi durante essa pandemia foi que ficar com a família não tem
preço. Nada no mundo paga ou substitui o tempo que a gente tem com eles.
Venho aprendendo com o Francisquinho
todos os dias. Aprendendo a ser um
pai melhor, a ser mais atencioso, mais
paciente e a ter mais resiliência, nesse
momento que a gente vive fora do
ginásio, e isso está fazendo muito diferença. Acho que é algo que eu vou levar
para frente, pós-pandemia, se Deus
quiser”, conclui Francisco Barreto.
Érico da Silva Guerra é engenheiro
civil e pai de trigêmeos: Mateus, Daniel
e Fernanda, de 27 anos. Em seu caso,
não existe a preocupação como a de
pais que têm tido que auxiliar os filhos
com aulas on-line, já que os três são
formados. Mateus é jornalista, Daniel
é engenheiro e Fernanda, administradora. A principal mudança é o fato de
todos estarem trabalhando em casa.
Mateus atualmente trabalha como
aprendiz no Departamento Médico do
Clube e, por estar afastado de suas
atividades devido à pandemia, tem se
esforçado bastante fazendo os cursos
on-line do CIEE. Além disso, Érico
comenta que o filho tem feito leituras

e, como não está podendo fazer suas
sessões de fisioterapia, ele e sua
esposa procuram fazer algumas das
atividades com o filho.
“Especialmente com o Mateus, pude
fazer algumas caminhadas, que são
ótimas também para conversarmos, o
que tem estreitado muito nosso relacionamento.” Érico ainda completa
que, com a quarentena, aumentou bastante o convívio com os filhos, dando
como exemplo o fato de conseguirem
fazer as refeições juntos, o que antes
raramente acontecia.
O patriarca da família reforça que
a pandemia tem servido para valorizarmos as coisas simples, que muitas
vezes não percebemos na correria do
dia a dia. E que nesse período, além
de se adaptar ao trabalho remoto,
aprendeu a dar mais valor ao tempo, à
saúde e ao convívio com a família.
“Ser pai, para mim, representa uma
responsabilidade muito grande, mas
também muito gostosa, porque acabamos sendo um pouco referência
para nossos filhos. Ser pai foi como um
divisor de águas na minha vida, e não
consigo imaginá-la sem eles.”
fotos: divulgação
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SAIBA COMO
MELHORAR
SUA SAÚDE
Ter uma microbiota saudável
promove o bem-estar, auxilia
na prevenção de doenças e,
consequentemente, contribui
para a melhora da imunidade

1

O termo remete às aulas de biologia: microbiota
intestinal. Mas, apesar de o nome científico
parecer difícil, é simples de entender e essencial
para manter a saúde. Refere-se à população de
microrganismos, como bactérias, vírus e fungos,
que habita o trato gastrointestinal, e tem a função
de manter a integridade da mucosa e controlar a
proliferação de bactérias perigosas para o bom funcionamento do corpo.
Uma microbiota saudável estimula o sistema
imunológico (que protege de diversas doenças),
regula a absorção de nutrientes e participa da produção de vitaminas e enzimas. Mas como manter
esse conjunto de microrganismos aptos para
realizar todos esses benefícios? A chave está na alimentação balanceada.

FIBRAS são compostos vegetais não
digeridos pelo organismo, que passam
intactos pelo sistema digestivo e são
eliminados nas fezes, estimulando e
regulando a atividade intestinal.
ONDE ENCONTRAR? Cereais
integrais como aveia, arroz, pão,
macarrão integral e outros grãos.
Vegetais como alface, agrião e couve
também contêm fibras, e por isso são
aliados de quem sofre de prisão de ventre.

2

ANTIOXIDANTES são conhecidos
por impedir a oxidação das células e
a ação dos radicais livres, retardando
o envelhecimento. Além disso, são
ótimas fontes de fibras.
ONDE ENCONTRAR? Frutas
vermelhas, como amora, mirtilo e
framboesa, que podem ser consumidas misturadas em shakes, saladas
e iogurtes. O grão-de-bico também
entra na lista dos alimentos ricos
em antioxidantes.

3
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PROBIÓTICOS são alimentos
que contêm lactobacilos, ou seja,
microrganismos vivos benéficos, que
também mantêm e recuperam a flora
intestinal, inibindo a proliferação de
bactérias prejudiciais.
ONDE ENCONTRAR? Iogurtes,
leite fermentado e kefir.
KEFIR é um tipo de grão de
consistência mole ou gelatinosa
que, em sua parte mais macia,
contém uma mistura de bactérias,
leveduras, proteínas e açúcares.

SAIBA MAIS
A microbiota contém TRILHÕES DE MICRORGANISMOS,
com pelo menos 100 ESPÉCIES DIFERENTES DE
BACTÉRIAS, acumulando milhões de genes – 150
vezes mais do que os genes humanos. Além disso,
PODE CHEGAR A PESAR ATÉ DOIS QUILOS.

4

AMEIXA-PRETA é indicada para
quem sofre de constipação, por conter
uma substância chamada sorbitol, um
laxante natural que facilita a eliminação das fezes. Evitar a constipação
é essencial para manter a saúde da
microbiota intestinal.

O ECP OFERECE
CONSULTA COM
NUTRICIONISTAS.
MAIS INFORMAÇÕES
PELOS TELEFONES:
3698 9775
3598 9775

fotos: Alyssa li / Evan
reimer / Victor serban /
Yulia Khlebnikova /
Ed o’neilv / via unsplash
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PÓS-PANDEMIA

BAIRROS
AUTOSSUFICIENTES
Grandes crises na história da humanidade,
como a do novo coronavírus, suscitam
transformações no modo de vida e
principalmente na infraestrutura urbana

CIDADE DE 15 MINUTOS

já pensou levar apenas 15 minutos para fazer
diversas atividades dentro da cidade, como ir ao
trabalho, à escola, ao mercado ou ao médico?
Essa é a ideia de sociólogos e urbanistas para
garantir mais qualidade de vida à população
urbana, a partir do planejamento estrutural de
bairros, que contariam com comércio e lazer, de
forma que os moradores não precisassem sair da
vizinhança para realizar suas tarefas do cotidiano.
Com a pandemia do novo coronavírus, esse
modelo urbano vem ganhando cada vez mais
adeptos, porque poderia reduzir o contágio de
doenças através do deslocamento mais rápido e
restrito das pessoas. Como em diversos outros
momentos da história, a crise da Covid-19 está
moldando mudanças na sociedade e no contorno
das cidades, fazendo com que o modo de vida
seja repensado.
Nos chamados bairros autossuficientes,
trabalho, escola, médico, mercado e outros
serviços estarão literalmente logo ali, acessíveis a pé ou de bicicleta. A ideia é diminuir o
tempo de deslocamento e, ao dispensar longas
distâncias, o risco de crises como a das pandemias. Além disso, nas chamadas cidades
policêntricas, opções de transporte e condições
de moradia e infraestrutura sanitária também
seriam aprimoradas.

O sonho parece pertencer a um futuro distante,
mas não está tão longe assim. Em Paris, esse
modelo de cidade já está sendo fortemente
proposto pelos políticos. A ideia é transformar a
capital francesa em uma “cidade de 15 minutos”,
em que os parisienses poderiam fazer suas atividades essenciais do cotidiano em uma rápida
caminhada ou de bicicleta.
Em Vancouver, no Canadá, o esforço em tornar
reais as cidades policêntricas já existe desde a
década de 1990, com um documento que destaca a importância de as famílias terem acesso a
diversos serviços a uma distância curta de suas
casas. Portland, nos Estados Unidos, e Melbourne,
na Austrália, também estão se preparando para
criar comunidades mais autônomas, as chamadas
“vizinhanças de 20 minutos”.
São Paulo está de olho nessa ideia, e a
questão dos bairros autossuficientes já esteve
em pauta nos planos diretores mais recentes
da cidade. Segundo pesquisas, com a pandemia, 46% dos paulistanos passaram a valorizar
o comércio e os serviços dos bairros onde
residem, e 30% estão mais atentos aos serviços
públicos locais. Redesenhar a estrutura urbana
paulistana, a exemplo dos outros países, é uma
ideia que ganhou força com a crise nos últimos
tempos. Quem sabe em um futuro próximo seja
possível ir ao trabalho, à escola, ao médico e ao
mercado em apenas 15 minutinhos, sem sair da
bonita vizinhança?
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O guardião
da História
Centro Pró-Memória Hans Nobiling ganha mais um capítulo
em sua trajetória com inauguração de novo espaço

O Centro Pró-Memória ganhou um
espaço novo de 126 m², localizado
no térreo da Sede Social, para sua
exposição de longa duração, que
conta a história do Clube e apresenta
uma seleção do acervo. Quem entra
no prédio logo avista a nova sala do
museu, com fachada de vidro, material
que não só deixa à mostra os itens do
acervo, como também permite que a
própria sala fique exposta.
O novo local passou por toda a
adaptação necessária para manter as
peças do Clube preservadas e a salvo
da ação do tempo. O ambiente conta
com ar-condicionado – recurso essencial para manter os itens bem cuidados.
Com um projeto expográfico moderno

e vários recursos interativos, os associados podem usufruir a visita de
maneira lúdica e agradável.
Os arquivos, a administração
e o atendimento a pesquisas de
associados, atletas e funcionários
permanecem em funcionamento no 1º
andar do Centro Desportivo, e todo o
acervo está disponível para consulta
pelo site do Clube.
A transferência da sala de exposição para o térreo da Sede Social
segue o previsto no Plano Diretor de
Desenvolvimento (PDD) e teve como
objetivo criar um local de visibilidade, como um cartão de visitas, em
que o museu ficasse mais acessível e
atraísse cada vez mais visitantes.

Novo espaço
para a memória
Fundado na década de 1990, o PróMemória nasceu com a missão de
recuperar, preservar e divulgar a
história do Clube e sua relação com
o esporte brasileiro, a cidade de São
Paulo e a colônia alemã. Além disso,
funciona como um lugar afetivo de
memória para que os pinheirenses
relembrem fatos que foram motivo de
orgulho para o ECP.
O museu do Clube oferece exposições que relembram marcos na história,
como a compra do terreno atual na
Chácara Itaim, em 1920, até conquistas
esportivas recentes da Olimpíada Rio
2016, passando por momentos como a
instalação de cochos para Natação no

“O Centro Pró-Memória é referência em
memória e documentação esportiva no
Brasil, sendo de grande importância
tanto para o Clube quanto para a cidade.
Isso mostra como é essencial ampliar
o espaço do acervo criando áreas para
realização de exposições, conforme o
exemplo da construção da nova sala
na Sede Social. O local ficou muito
adequado e serve como um ‘cartão de
visitas’ – é a história do Esporte Clube
Pinheiros à vista em um prédio tão
frequentado pelos associados. Assim,
a história segue sendo divulgada e
compartilhada e permanece viva.”

Dulce Arena Avancini
Presidente do Centro
Pró-Memória Hans Nobiling

Rio Pinheiros e a inauguração da primeira piscina, em 1933. Todas essas
memórias foram levadas para a Sede
Social, em um ambiente ainda mais
seguro e adequado.
Para inaugurar o novo local, foi
montada uma exposição de longa
duração com uma seleção de 30 mil
itens do acervo. Além das peças originais expostas, uma linha do tempo e
diversas instalações interativas e aplicativos possibilitam que o visitante
aprofunde conteúdos e aprecie peças
de seu maior interesse, como troféus,
uniformes e objetos esportivos, entre
outros temas.
foto: divulgação

“Embora eu seja um apaixonado por
essa área do Clube, sempre vou achar
que poderia ser maior. Indo para a Sede
Social, inegavelmente, o museu ganhou
muito mais visibilidade – o que é muito
importante, pois o que nos diferencia
de um parque ou de uma grande
academia é justamente a nossa história.
É justamente pelo fato de termos um
passado glorioso e centenário que nesse
novo local o nosso museu se tornará
mais acessível para as novas gerações
e, quem sabe, até para as antigas, que
pouco ou nada visitavam o espaço antigo.
O museu pinheirense foi idealizado
pelo meu saudoso avô, Mário Gracco
Ribas, por isso é também um espaço de
memória afetiva para mim.”
Eduardo Ribas Oliveira Machado
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O tempo da história
1989 Primeira
Comissão Pró-Memória,
antes da formação do
Centro Pró-Memória

1997 Implantação
da informatização do
acervo do Centro PróMemória, em 1997

1970 Vitrine do antigo
Museu Hans Nobiling

2011 1º Seminário
Internacional Memória
e Esporte

1991 Inauguração do
Centro Pró-Memória
Hans Nobiling, em
março de 1991
2003 Detalhe do
acervo climatizado
foto: REINALDO VIEIRA ORTLIEB

1970

1989

1991

1997

2003

2011

Inauguração do Museu Hans
Nobiling, na antiga Casa
de Barcos, sob a direção e
orientação de Mário Graco
Ribas e do Prof. Alceu
Maynard de Araújo.

A ata da 3ª Reunião Geral
da Diretoria, realizada em
31 de julho, menciona a
criação da Comissão PróMemória, grupo de trabalho
encarregado de reiniciar a
recuperação e preservação
da história do Clube.

Inauguração do Centro PróMemória Hans Nobiling no 1º
andar do Centro Desportivo,
tendo como primeiro
presidente Francisco
Lotufo Filho.

Informatização do acervo.

Implantação do sistema
de controle climático
do arquivo.

Realização do 1º Seminário
Internacional Memória e
Esporte, quando passa a
integrar a Rede Memória
do Esporte.
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2019

2012 Entrega do
prêmio Caso de Sucesso

2018 Plano
museológico do Centro
Pró-Memória, em 2018

2013 Correr, saltar,
arremessar: História do
Atletismo em São Paulo.
Exposição resultado do
Prêmio IBRAM Memória
do Esporte Olímpico

foto: REINALDO
VIEIRA ORTLIEB

2016 Centro PróMemória conquista sua
primeira certificação
ISO 9001

2020

2012

2013

2016

2017

2018

2019

2020

Conquista do prêmio Caso
de Sucesso, promovido pela
Confederação Brasileira
de Clubes.

Conquista do Prêmio
Memória do Esporte
Olímpico, patrocinado
pelo ibram.

Primeira certificação iso
9001 conquistada pelo
Centro Pró-Memória.

Ampliação da área administrativa no 1º andar do
Centro Desportivo.

O Plano Museológico do
Centro Pró-Memória é
elaborado pela museóloga
Marilúcia Bottallo, constituindo importante
ferramenta de planejamento
estratégico e de adequação
à legislação específica
de museus.

O Centro Pró-Memória
entrou no mundo virtual
com o aplicativo MuseusBR.
Através de um audioguia,
os associados têm a oportunidade de conhecer ou
relembrar as histórias
de diversos espaços
pinheirenses, além da participação de alguns atletas.

Transferência da exposição
de longa duração para
a Sede Social, após
29 anos instalada no
Centro Desportivo.
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 15 de agosto

 29 de agosto

André Youssef Trio

Duo Dékada

O músico Youssef faz parte das bandas
de Nasi (Ira!) e Kiko Zambianchi e do
Jam Session 80.

Inspirado nos anos 60, 70 e 80, o grupo
toca e canta sucessos internacionais e
clássicos da mpb.

veja o que já rolou

Banda New SP

A banda apresentou um repertório com vários estilos que
vão do pop e rock a mpb, samba e atualidades.

LIVES
 Sábados
 20h
 Instagram @ecpinheiros

Os associados vão se divertir ao som de diversos
músicos que se apresentavam no Piano’s Bar
agora direto de suas casas.

Confira a programação
virtual e anote na agenda.

Assista ao vídeo
fotos: divulgação

Um guia com a programação cultural e social pinheirense

O SHOW
TEM QUE
CONTINUAR

roteiro

LIVES
PIANO’S BAR
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roteiro

CINE
CLUBE
EM
CASA
O evento pinheirense dedicado ao cinema
continua no ambiente virtual. Os participantes
assistem à produção cinematográfica em casa, e
o mediador Luciano Ramos grava um vídeo com
comentários, que depois é postado no site e nas
redes sociais do Clube. Os associados podem
enviar questões a partir disso, e, então, é postado
outro vídeo em resposta. Em agosto, o filme a
ser comentado é Lazzaro Felice, com direção
de Alice Rohrwacher, vencedor do prêmio de
Melhor Roteiro no Festival de Cannes de 2018.

LAZZARO
FELICE

Lazzaro Felice
DRAMA/ITÁLIA, FRANÇA, SUÍÇA,
ALEMANHA/2018/2H07/12 ANOS
★ Direção: Alice Rohrwacher
★ Com Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher
e Tommaso Ragno
 Disponível: Netflix

VÍDEO DO MEDIADOR LUCIANO RAMOS
 21 de agosto
Sexta
 20h
 Facebook: @ecpinheiros
O longa italiano conta a história de Lazzaro, rapaz que
trabalha em uma fazenda de tabaco cuja dona leva uma
vida de luxo à custa da miséria de seus empregados. A luta
de classes e a exploração da mão de obra são os temas
principais do filme dirigido pela italiana Alice Rohrwacher,
vencedora de mais de 32 prêmios internacionais.
Envie perguntas ou comentários para o e-mail: administracaocultural@
ecp.org.br.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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A
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PALESTRA - LIVE

INOVAÇÃO
EMOCIONAL
★ Heloísa Capelas
 25 de agosto
Terça
 19h
 Plataforma: Instagram @ecpinheiros
Diante das adversidades e das mudanças da vida,
como podemos nos reinventar? Os novos tempos
são janelas ricas de oportunidades para fazermos
o que nunca antes experienciamos – isto é,
inovar. É isso que Heloísa Capelas trará nessa
palestra on-line para os associados.

roteiro

ARQUIVO
Se você não assistiu às palestras anteriores, é só acessar os links abaixo e conferir.

INSERÇÃO NO MUNDO DIGITAL

★ Mario Gonçalves Filho

A palestra tratou das transformações digitais e de como tirar
proveito das novidades tecnológicas, inclusive protegendo a
privacidade. Na época em que vivemos, com a exacerbação
de informações e marketing, é preciso aprender a lidar com
essa realidade da melhor maneira.

assista ao vídeo

O encontro de agosto
segue em formato digital

CONSCIÊNCIA CORPORAL

★ Raul Rachou

A conversa on-line explorou a importância da consciência
motora e da dança para alcançar um bom condicionamento físico.

assista ao vídeo

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

★ Luciano Marques

A inteligência emocional é o equilíbrio entre razão e emoção.
Por muito tempo se acreditou que o racional tinha controle
sobre o ser, mas a neurociência vem provando exatamente
o contrário.

assista ao vídeo

PLANEJAMENTO FINANCEIRO
PARA A LONGEVIDADE
★ Caco Santos
A conversa abordou tópicos importantes sobre a organização financeira e a conquista de uma relação consciente
com o dinheiro.

assista ao vídeo
Fotos: divulgação
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TEATRO

roteiro

MÚSICA

REVELAÇÕES
DE BASTIDORES
Os pinheirenses que gostam de teatro vão se divertir com
o novo projeto criado pelo Núcleo de Teatro do ECP. Nele,
profissionais renomados são convidados para contar as
histórias que acontecem atrás das cortinas e mostrar ao
público o que não aparece no palco, como os processos
criativos, a adaptação do texto e a montagem das peças.
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Coral
PINHEIROS
CANTA
EM CASA

Os ensaios do Coral
Pinheiros Canta estão
sendo realizados por meio
de plataformas digitais

LIVES
 6 de agosto

 13 de agosto

Quinta
 21h
★ Maria Siqueira
 Instagram do Clube: @ecpinheiros

Quinta
 21h
★ Rogerio Romera
 Instagram do Clube: @ecpinheiros

Maria Siqueira, atriz formada pelo
Teatro Escola Célia Helena, iniciou
sua carreira no curso de teatro no
ECP em 1992, e desde então participa
ativamente das peças pinheirenses.
Atualmente trabalha como atriz na
Fraternal Companhia e ministra aulas
de teatro para adolescentes no Clube.

Rogerio Romera começou sua carreira
em 1993 na Oficina dos Menestreis e
cursou o Teatro Escola Macunaíma. Já
atuou em vários espetáculos, como Os
Lusíadas, Tieta do Agreste e O Poeta.

Fotos: divulgação

O grupo vocal do ECP também encontrou uma
maneira de continuar as atividades no período de
isolamento social. No novo formato, o material
teórico para estudo é enviado via WhatsApp, e os
ensaios e encontros semanais com os maestros,
que incluem aulas práticas, acontecem pela plataforma Zoom.
Quem quiser fazer parte do Coral deve entrar
em contato com o Departamento Cultural pelo
e-mail administracaocultural@ecp.org.br.

PARTICIPE

Coral Infantil

Os pequenos associados de 6 a 12 anos podem
fazer parte do Coral Infantil. O Clube está fazendo
uma lista de interessados para montar o grupo.
Mais informações e pré-inscrição pelo e-mail
administracaocultural@ecp.org.br.
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ATIVIDADES
LITERÁRIAS

DRIVE-THRU
DE LIVROS

Clube disponibiliza obras
literárias da Biblioteca para os
associados durante a quarentena

Para atender os apaixonados por livros e ajudar no isolamento social,
o Clube criou o Drive-Thru de Livros. Um acervo de cerca de 16 mil
obras está à disposição dos associados pelo novo sistema, no qual é
possível reservar, emprestar e devolver exemplares com praticidade
e respeitando o distanciamento social. Entenda como funciona e
aposte na leitura.

Os eventos de leitura e escrita do
Clube estão sendo realizados no
formato de videoconferência

Reserva

CLUBE DE LEITURA

 3 a 7 de agosto

Segunda a sexta
 10, 11 e 12 de agosto
Segunda a quarta
 10 às 16h

 15 de agosto

 13 a 15 de agosto

Quinta a sábado
 10 às 16h
 Estacionamento Faria Lima
As devoluções dos livros retirados antes do fechamento do Clube e a
retirada dos reservados deverão ser realizadas em sistema de drive-thru, no 1º subsolo do estacionamento Faria Lima.

A Biblioteca seguirá as medidas de segurança sanitária do Conselho Regional
de Biblioteconomia – São Paulo, que orienta que os livros recebidos de devoluções sejam mantidos em quarentena de 10 (mínimo) a 14 (máximo) dias,
ficando disponíveis para novo empréstimo somente após esse período. Os livros
que passarem pela quarentena serão colocados dentro de sacos plásticos para
serem emprestados.
Mais informações: (11) 3598-9861/ 3598-9530

Minha história, escrito por Michelle Obama e publicado pela
Editora Objetiva, é o livro a ser debatido em agosto. Em sua
autobiografia, essa que é uma das mulheres mais icônicas e
cativantes do nosso tempo relata fatos como a experiência
na Casa Branca e como se tornou uma poderosa porta-voz
de mulheres dos eua e ao redor do mundo.

GRUPO DE ESCRITORES
 22 de agosto

Sábado
 14h
 Plataforma: Zoom
O grupo se reunirá virtualmente para leitura
e análise de seus contos baseados em temas
predeterminados. Para esse encontro, o tema
será “O que penso enquanto lavo a louça...”, e os
participantes devem desenvolver textos a partir
desse mote.

Os associados interessados em participar das atividades devem enviar um e-mail para administracaocultural@ecp.org.br.

foto: divulgação

Sábado
 14h
 Plataforma: Zoom

A primeira etapa para ter acesso aos exemplares escolhidos é
realizar a reserva pelo site do Clube: http://www.ecp.org.br/servicos/
biblioteca. Para isso, basta acessar “Biblioteca On-line” e verificar a
disponibilidade da obra literária desejada. Em seguida, é só mandar
um e-mail para reservadelivrosbiblioteca@ecp.org.br informando
o número da matrícula, nome completo e dados do livro escolhido.
Depois aguarde um e-mail com a confirmação do empréstimo.

Retirada e devolução
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Cursos
à distância

Música

54

Musicalização
da Criança

55

★ Vivian Aguiar
 Quarta
 10 às 16h
 Plataforma: Videoaula + WhatsApp
O curso proporciona ao bebê estímulos sensoriais, visuais
e auditivos, e ensina a utilização de instrumentos musicais
para favorecer a coordenação motora. A professora disponibilizará uma videoaula por semana e estará disponível via
WhatsApp para esclarecer dúvidas.
Valor: R$ 170 (mensal)

Piano

★ Vivian Aguiar
 Quarta
 10 às 16h
 Plataforma: Videoaula + WhatsApp
Nas aulas, 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. Será disponibilizada uma videoaula por semana
e a professora estará disponível via WhatsApp para esclarecer dúvidas.
Valor: R$ 290,70 (mensal)

Música, idiomas,
danças, arte e teatro
– conheça os cursos
on-line do ecp

Para participar dos cursos, entre em contato pelo e-mail
administracaocultural@ecp.org.br e agende uma avaliação.

Teclado

★ Vivian Aguiar
 Quarta
 10 às 16h
 Plataforma: Videoaula + WhatsApp

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. Será disponibilizada uma videoaula
por semana e a professora estará disponível via WhatsApp
para esclarecer dúvidas.
Confira os vídeos explicativos dos cursos on-line

Valor: R$ 262,65 (mensal)

Espanhol

★ Instituto Linguae
 Quinta
 9 às 10h30
 Plataforma: Zoom
Nesse curso com aulas em videoconferência, são
trabalhadas as habilidades do idioma: conversação,
escuta, escrita e leitura. Como base, é usado o livro
Aula Internacional.
Valor: R$ 260,95 (mensal)

Italiano

Artes
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Aquarela

★ Centro Cultural Brasil Itália
 Segunda, 10h30 às 12h
Quarta, 9 às 10h30 e 10h30 às 12h
 Plataforma: Zoom
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★ Lilian Arbex
 Terça
 14 às 16h
 Plataforma: Zoom
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.
Valor: R$ 333,20 (mensal)

Desenho
e Pintura

★ Ana Gentil
 Terça
 14 às 16h
 Plataforma: Zoom
O objetivo desse curso é despertar, resgatar e/ou desenvolver o potencial criativo por meio de exercícios e técnicas,
contribuindo para que os alunos pensem de forma mais
criativa em qualquer atividade do dia a dia, seja ela pessoal
ou profissional.

Com aulas em videoconferência, 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.

Valor: R$ 223,13 (mensal)

Valor: R$ 272,85 (mensal)

Francês

★ Ana Paula
 Segunda, 14h30 às 16h e 18h30 às 20h
★ Jaci Brasil
 Terça, 17 às 18h30
Quinta, 14 às 15h30
★ Fábio Graziano
 Quinta, 11h30 às 13h
 Plataforma: Zoom

O idioma é ensinado por meio de situações de comunicação
que permitem que os alunos adquiram 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.

Teatro

Idiomas
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Teatro
Infantil

★ Edson Gon
 Sábado
 10 às 12h
 Plataforma: Zoom

O curso tem como objetivo estimular o potencial criativo e
desenvolver a socialização e habilidades de expressão pela
manifestação espontânea e prazerosa da criança.
Valor: R$ 90,10 (mensal)

Teatro
Infantojuvenil

★ Maria Siqueira
 Sábado
 10 às 13h
 Plataforma: Zoom
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.
Valor: R$ 102,85 (mensal)

Valor: R$ 317,05 (mensal)

Sapateado
Americano

★ Ballet Paula Castro
 Segunda e quarta
 17 às 18h
 Plataforma: Zoom

Esse ritmo dançante, em que os pés se tornam protagonistas, desenvolve a musicalidade, a flexibilidade e a
coordenação motora, além de melhorar a postura e ser uma
ótima maneira de queimar calorias.
Valor: R$ 206,55 (mensal)

Dança
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Jazz
Dance

Dança
de Salão

Esse ritmo conta com influências de diversos estilos,
partindo dos princípios técnicos do Balé e da Dança
Contemporânea. Os alunos aprendem sobre a estrutura
corporal e o sentido dos movimentos, executando os passos
por meio da consciência do corpo.
2 vezes por semana
turma a

turma b

★ Marco Antônio
 Plataforma: Google Meet

 Terça e quinta
 18 às 19h

turma a

Valor: R$ 206,55 (mensal)

 Segunda
 18 às 19h30

1 vez por semana

turma b

 Sexta
 16 às 17h

 Segunda
 19h30 às 21h

Valor: R$ 130,05 (mensal)

São ensinados vários ritmos, e os associados escolhem qual
combina mais com seu objetivo.
Valor: R$ 204 (mensal)

World
Dance

★ Marco Antônio
 Terça
 11 às 12h
 Plataforma: Google Meet

Balé
ECP

Ballet Infantil
Pré-Baby, Baby-Class, Iniciação, Experimental e
Intermediário Infantil
Ballet Juvenil
1º ao 8º ano
Ballet Adulto
Intermediário e Avançado
Ballet Clássico
Movimento Contemporâneo

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.
Valor: R$ 110,50 (mensal)
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★ Ballet Paula Castro
 Plataforma: Zoom

 Terça e quinta
 17 às 18h

Balé

Dança

58

Ballet Pilates
Devido ao formato virtual, as mensalidades do Balé nesse período
terão uma redução de 15% sobre o valor original.
Mais informações no e-mail ballet@ecp.org.br
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BRIN
QUE
DOTE
CA

VIRTUAL
A Brinquedoteca pinheirense continua criando
vídeos com sugestões de brincadeiras para
a criançada fazer em casa. As atividades são
postadas no canal do ECP e têm sido uma fonte
de ideias para os pais e mães entreterem os filhos
e filhas no período de isolamento social.
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Assista
ao vídeo

Assista
ao vídeo

Assista
ao vídeo

A programação de agosto apostará nas gincanas e brincadeiras para deixar o dia a dia dos
pequenos mais animado. A ideia é entreter e
também manter o vínculo afetivo da criançada
com a Brinquedoteca enquanto o espaço permanece fechado.
ilustrações: polar.ltda
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PIP
62

ESPECIAL
MÊS DOS
PAIS

O Programa de Inclusão
Pinheiros, que promove
a inserção em atividades
esportivas, culturais,
recreativas, ocupacionais
e de socialização, terá
uma programação
especial de Dia dos Pais.

PODCAST

LIVE PALESTRA

Paternidade ativa na
deficiência

Paternidade na
diversidade

 4 de agosto

Terça
 No site do Clube
★ Convidados: Pais dos
participantes do PIP
Mediadora: Clarissa Meyer

 6 de agosto

Quinta
 19h
 YouTube do Clube
★ Convidado: Henri Zylberstajn
Mediador: André Minioli
Participação: Luiz Felipe
Calabró (tradução em libras)
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FENACLUBES

Concurso Nacional
de Fotografia de Clubes
Inscrição
prazo para o envio da foto
30 de agosto.

E-mail para o envio da foto
concursodefotografiafenaclubes@
ecp.org.br, aguardar a confirmação
de inscrição.
Regulamento
www.fenaclubes.com.br/concurso-nacional-de-fotografia-dos-clubes/
regulamento

ACESC

Master Chef ACESC
em Casa
As pinheirenses Ana Beatriz e Catarina
Ungaro conquistaram o 1° lugar do
Master Chef ACESC em Casa, competição que reuniu associados dos
clubes de São Paulo para saber quem
realizava a melhor receita doce.
Nessa edição, devido ao isolamento
social, o evento aconteceu na casa dos
inscritos e os participantes receberam
uma cesta com ingredientes para preparação de uma sobremesa. Os itens
foram iguais para cada dupla participante, de maneira que todos fossem
julgados com equidade.
Os critérios para a premiação consideraram: sabor, apresentação, foto
e receita. Os participantes enviaram
um único prato, dentro de uma emba
lagem, para os três jurados. Além das
vencedoras, o ECP foi representado
por Luciana Crestana Machado e
Pietro de Paula Ferrari.

A fotografia poderá ser feita nas dependências do Clube e deve contemplar a
bandeira da Fenaclubes, que foi encaminhada a todos os clubes no início deste
ano. Pode ser hasteada no próprio ECP,
durante solenidade e evento ou mesmo
durante a participação de alguma
equipe pinheirense em um Campeonato
Brasileiro Interclubes – cbi. A foto deve
estar no formato jpeg, observada a
resolução mínima de 300 dpi e o formato
mínimo de 2.100 x 1.500 pixels.
A escolha da foto que concorrerá
no concurso será feita pelo corpo de
jurados eleitos pela Diretoria Cultural
do ecp.
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roteiro

VETERANOS

ATIVIDADES
ON-LINE

Os associados da melhor
idade continuam na ativa
com as atividades em
plataformas digitais

LIVE PALESTRA

ESTANTE DE
PALESTRAS

Assista às palestras
de Veteranos dos
meses anteriores

LIVE PALESTRA

Longevidade
e vida moderna

Dança
Sênior

 20 de agosto

Quinta
 19h
 No Instagram do Clube

★ Reinildo
 Terça
 14h30 às 15h30
 Plataforma: Zoom

O que saber sobre desafios no cuidado e na
socialização após os 60 anos? Essa palestra vai
debater desafios relacionados à desinformação
sobre o envelhecimento na vida moderna.

Os associados da terceira idade podem praticar
sentados ou em pé, de forma rápida ou lenta,
usando acessórios ou não. O mais importante é
se divertir e trabalhar o corpo e a mente.
Valor: R$ 65,45 (mensal)
Devido à mudança no formato, será concedido
um desconto de 15% sobre o valor praticado na
atividade presencial.

BEM-ESTAR

Movimente-se

Caminhada

 Terça
 10h30 às 11h30
 Plataforma: Zoom

 Quinta
 10h30 às 11h30
 Plataforma: Zoom

Com muita dança e movimento, a atividade
promove o bem-estar e incentiva um estilo
de vida mais saudável, além de quebrar a
rotina. Os ritmos dançantes do momento
compõem o fundo musical dos encontros, que se
tornam ainda mais divertidos no formato on-line.

Agora realizados por videoconferência, os exercícios dessa atividade ajudam no controle da
ansiedade, no fortalecimento do físico, na respiração e no equilíbrio, melhorando a postura e
a autoestima.

Atividades gratuitas para associados acima de 60 anos. Os associados interessados em participar das atividades devem enviar um
e-mail para departamentosocial@ecp.org.br

Como estar atento
ao isolamento
social dos idosos
Dicas e desafios

★ Dra. Ana Catarina (Geriatra)
★ Dra. Ana Anita (Psicoterapeuta)
A socialização das pessoas da terceira idade
é muito importante no período de isolamento
social, melhorando a saúde e o bem-estar.
Mas como fazer isso em tempos de quarentena? As palestrantes deram dicas para que essas
atividades sejam realizadas com segurança.

assista ao vídeo

PALESTRA

Geriatria
dermatológica
★ Cyro Festa
O percentual de idosos no Brasil vem aumentando nas últimas décadas, devido à diminuição
das taxas de mortalidade e ao aumento da expectativa de vida. A chave para esse cenário é manter
a saúde em dia, inclusive a da pele, tema que foi
abordado nessa conversa.

assista ao vídeo
foto: divulgação
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Com o anúncio do adiamento da competição
para o próximo ano, o planejamento ganhou
novos rumos e expectativas. Confira como os
pinheirenses que sonham com a Olimpíada e a
Paralimpíada estão treinando por uma vaga para
representar o País e o ECP no Japão

É comum atletas deixarem sua cidade natal
para buscar o sonho em outros lugares. Essa é
a realidade da judoca Larissa Pimenta [↖], que
saiu do litoral paulista quando ainda tinha 14
anos e hoje, com 21 anos, retorna como uma das
principais representantes da seleção brasileira.
“Resolvi passar a quarentena com a minha família,
mas, como saí de casa muito cedo, me acostumei
a viver sozinha. No começo foi bem difícil esse
retorno, mas depois vi que foi bom, no fundo acho
que precisava muito disso”, revela a atleta.
A pinheirense conta com o auxílio da irmã
Letícia para se manter em forma. “Minha irmã é
atleta de Luta Olímpica e temos o mesmo tamanho.
Quando ela vai treinar eu fico de base para ela, e
ela também fica de base para mim. Acredito que
com essa ajuda tenho conseguindo me manter
firme e focada. O adiamento da Olimpíada foi um
baque, mas não deixei de querer, não mudei meus
objetivos por conta da pandemia.”
Um dos principais nomes do Paratletismo,
o campeão olímpico e mundial dos 100 m T47
Petrucio Ferreira [←], também voltou às origens e
tem adaptado sua rotina de treinos ao lado dos
pais em São José do Brejo do Cruz (PB). “Essa
parte de estar com a família tem sido legal. Fazia
uns seis anos que não tinha tempo para estar
assim tão próximo deles, e isso vem servindo de
abrigo, de fortalecimento, sem deixar o meu objetivo de lado, que é Tóquio.”
Petrucio tem contado com o apoio do seu técnico, que mesmo à distância envia planilhas de
treinos, além de encontros on-line com sua fisioterapeuta. “Vim para o interior, na casa dos meus
pais, onde o espaço é bem maior. Adaptei um
antigo campo de futebol aqui para treinar e tenho
feito trabalhos de fortalecimento para não perder
tanto a forma física”, explica o velocista.

fotos: divulgação

O esporte com associados e atletas pelo mundo

NA RETA FINAL DA PREPARAÇÃO
PARA OS JOGOS DE TÓQUIO 2020,
OS ATLETAS FORAM PEGOS DE
SURPRESA PELA PANDEMIA DA
COVID-19 E TIVERAM QUE ADAPTAR A
ROTINA PARA SE MANTER EM FORMA.

De volta
ao lar

pódio
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TREINAMENTO
OLÍMPICO
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Big Brother
Aquático
A equipe da Natação, uma das mais impactadas
pela pandemia, criou um “QG” [↘] no interior de
São Paulo. Fábio Santi, especialista no nado
costas, convidou um grupo de atletas para passar
a quarentena na casa de temporada de sua
família, em São José do Rio Preto (SP), que além
de ter bastante espaço conta com uma piscina.
Além de Santi, ficaram confinados mais seis
pinheirenses: Leonardo Santos, Matheus Santana,
Florencia Perotti, Gabriel Ogawa, Guilherme
Basseto e Pamela Alencar. A eles se juntaram
a irmã do anfitrião, Giovanna Santi, que é nutricionista, e um nadador de outra equipe, Luca
Terruggi (Itajaí).
“Em um dia de ócio dentro do apartamento em
São Paulo, por não estar conseguindo manter
uma atividade qualquer que fosse, tive a ideia de
vir para o interior, onde tenho uma casa com piscina e daria para manter um contato com a água
e a parte física ficaria em dia. A solução ajudou e
muito, ainda mais em um período de incertezas.
Um ajudava o outro a não desanimar e ninguém
deixava a peteca cair”, explicou Santi.
Campeão e recordista mundial no Mundial
de Piscina Curta (25 m) de Hangzhou, na China,
(2018), com o revezamento 4x200 m livre,
Leonardo Santos também vem tentando manter
as partes física e psicológica em bom estado, e
o “confinamento” foi fundamental.“O combinado
entre o técnico e a minha equipe é que o objetivo
era tentar se manter ativo e deixar a cabeça um
pouco ocupada para não ficar pensando no que
está acontecendo, se cuidando e evitando ficar
exposto ao vírus, e esse convívio com os outros
atletas foi muito importante”, diz Leonardo.
Quem também aprovou o Big Brother da
Natação foi Matheus Santana, que, depois de
ter tido uma dupla emoção em disputar uma
Olimpíada na sua cidade natal (Rio 2016), tenta
manter o foco, mas sem se cobrar muito, para
conquistar a vaga novamente.
“Consegui me manter ativo, além de conseguir fazer outras coisas, não só relacionadas ao
esporte. E como todos já conviviam bastante
tempo no Clube ou nas repúblicas, foi uma convivência amigável, bem tranquila. A comissão
técnica também tem monitorado o que nós temos
feito e dado recomendações.”

O ciclo
continua
“O combinado entre
o técnico e a minha
equipe é que o objetivo
era tentar se manter
ativo e deixar a cabeça
um pouco ocupada para
não ficar pensando no
que está acontecendo”
― Leonardo Santos

fotos: divulgação
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Associados desde pequenos, Fernando Reis, do
Levantamento de Peso Olímpico, e Ana Beatriz
Bulcão [↙], da Esgrima, também seguiam com a
programação de treinos e competições pré-Olimpíada de forma intensa, mas fora do Brasil.
Para Fernando os impactos causados pela
pandemia inclusive chegaram antes, pois o atleta
atualmente mora nos EUA. Já Bia, que costuma
dividir sua preparação entre o ECP e temporadas
na Itália, seguia os treinos por lá, se preparando
para competir a última prova classificatória para
Tóquio, o Grand Prix de Florete em Anaheim (EUA),
que acabou sendo cancelado.
“O adiamento da Olimpíada foi algo que realmente a gente não esperava, e vi que a coisa
estava séria quando o Clube anunciou que iria
fechar. E eu tive o privilégio de poder continuar treinando, porque tenho uma academia à
minha disposição. O que aumentou bastante
foram as atividades on-line, principalmente
as entrevistas e os convites para participar de
lives”, comenta o tricampeão pan-americano do
Levantamento de Peso.
No caso da esgrimista Bia Bulcão, a necessidade de adaptar a rotina e as preocupações
foram mais intensas. A atleta conta que tem tentando manter os treinos em casa, mesmo com
a limitação de espaço, e sempre levando em
consideração que todos da família têm rotinas
diferentes que precisam ser adaptadas no mesmo
ambiente. A pinheirense mantém contato com
preparador físico do Clube e conta também com
a ajuda de sua irmã, que já fez Esgrima, para realizar alguns exercícios. Além disso, improvisou um
“companheiro de treino” para ajudar.
“Eu faço mais a parte física, já que tenho um
espaço limitado, para tentar manter o condicionamento. No Ginásio de Esgrima no Clube
costumamos usar muito um boneco, então eu
montei um para mim, para treinar um pouco de precisão. Esse período exige bastante disciplina, até
porque as pessoas da sua casa também estão em
casa. É difícil adaptar a rotina de atleta, que tem
que se preocupar com o que comer e a hora que
vai dormir e ainda ter que treinar no meio da sala.
Mas eu tenho sido bastante flexível e o restante
da minha família também, nós temos tentando
entender que está todo mundo na mesma situação.”
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Enquanto os
atletas do ecp
se preparam
para Tóquio
2021, relembre
os heróis que já
fizeram história
nos Jogos

NO FINAL DE MARÇO, O COMITÊ OLÍMPICO
INTERNACIONAL ANUNCIOU O ADIAMENTO DOS
JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO, PROGRAMADOS PARA
TERMINAR ESSE MÊS, DEVIDO À PANDEMIA ENFRENTADA PELO MUNDO.
O Clube, que tem uma grande tradição nesse que é considerado o
maior evento esportivo mundial, é responsável por cerca de 10% das
conquistas olímpicas do Brasil, que conta com 129 medalhas (30 de
ouro, 36 de prata e 63 de bronze). Já são 12 medalhas pinheirenses
conquistadas ao longo das edições, e para os Jogos de Tóquio o ECP
espera contar novamente com uma delegação expressiva e aumentar
ainda mais esse seu legado olímpico.
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MANOEL DOS SANTOS				

pódio
ROMA

1960

Foi o segundo nadador brasileiro a conseguir um pódio olímpico e o
primeiro pinheirense a conquistar uma medalha nos Jogos (bronze na
prova dos 100 m livres em Roma-1960). Maneco, como é conhecido,
começou na modalidade assim como muitos, pensando na saúde, mas
logo teve seu talento descoberto e a Natação se tornou sua carreira
e sonho.

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA				
MONTREAL

73
1976

Conhecido como João do Pulo, o atleta fez história não só no Clube, mas
no Atletismo brasileiro, se destacando como “saltador” em duas provas
diferentes: no salto em distância e no salto triplo. Nos Jogos de Montreal
(1976), o pinheirense conquistou o segundo bronze olímpico do ECP, com
o salto triplo.
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DOUGLAS VIEIRA				

pódio
LOS ANGELES

1984

Na Olimpíada de Los Angeles, em 1984, o pódio do Pinheiros foi no
tatame. Douglas Eduardo Brito Vieira não só estreou uma nova modalidade como também mudou a cor das medalhas, conquistando a
primeira prata para o Clube. O judoca foi vice no peso meio-pesado
(-95 kg) e foi também um marco na história do Judô brasileiro, que até
ali só havia conquistado três bronzes nos Jogos.

GUSTAVO BORGES			

BARCELONA & ATLANTA

75
1992 & 1996

Participando da sua primeira Olimpíada em Barcelona (1992), o
nadador consolidou seu nome no cenário mundial e quebrou o jejum
brasileiro de pódio na Natação Olímpica, que vinha desde a edição de
1984. O pinheirense conquistou a prata nos 100 m livres com a marca
de 49s43, garantindo também o recorde sul-americano. Na edição
seguinte, nos Jogos de Atlanta (1996), Gustavo Borges voltou a subir
no pódio outras duas vezes, com a conquista de uma prata nos 200 m
livres (1m48s08) e um bronze nos 100 m livres (49s02), ambos recordes
sul-americanos. O nadador ainda tem no seu currículo mais um bronze
olímpico em prova de revezamento (não pelo Pinheiros).
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LEANDRO GUILHEIRO				

pódio
PEQUIM

2008

O judoca Leandro Marques Guilheiro conquistou a terceira medalha
do Clube nessa Olimpíada, um bronze no peso leve (-73 kg). Esse na
verdade foi o segundo bronze olímpico de Leandro, que conquistou o
primeiro nos Jogos de Atenas (2004), quando ainda não fazia parte da
equipe pinheirense.

CESAR CIELO 					PEQUIM

77
2008

O nadador consolidou a Natação como a modalidade que mais
trouxe medalhas olímpicas ao ECP. Cielo conquistou dois pódios
nos Jogos de Pequim (2008), sendo um deles exclusivo não só entre
os pinheirenses, mas entre os brasileiros de forma geral: um ouro
nos 50 m livres (21s30) e um bronze nos 100 m livres (47s67). Ele foi
o primeiro e ainda único nadador brasileiro a conseguir o título de
campeão olímpico.
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RAFAEL SILVA				

pódio
LONDRES & RIO DE JANEIRO

2012 & 2016

O Baby, como é chamado, conquistou um bronze e foi o responsável
pelo feito inédito de ser o primeiro judoca brasileiro a conquistar uma
medalha na categoria pesado (+100 kg). Já em 2016, disputando em
casa, no Rio de Janeiro, ele voltou a repetir o resultado, conseguindo
seu segundo bronze e consolidando também o Judô como a segunda
modalidade com mais resultados entre as medalhas olímpicas do
Pinheiros (Natação: 6; Judô: 4).

ARTHUR NORY					RIO DE JANEIRO

79
2016

Até a edição de 2012, os resultados olímpicos do Clube estavam distribuídos entre Natação, Judô e Atletismo, mas esse cenário mudou nos
Jogos do Rio de Janeiro (2016). Arthur Nory Oyakawa Mariano, então
com 22 anos, estreou os resultados da Ginástica Artística do Pinheiros
em Olimpíada, além de ter protagonizado uma dobradinha inédita
para o Brasil na prova de solo, com Nory conquistando um bronze e o
ginasta Diego Hipólito (que representava a equipe de São Bernardo do
Campo), uma prata.
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INFORME ECONÔMICO FINANCEIRO – POSIÇÃO JUNHO 2020

POSIÇÃO FINANCEIRA - 30 JUNHO/2020

(valores em reais)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2020
INFORME DO MÊS

ACUMULADO ATÉ O MÊS

ORÇADO
CUSTEIO

REALIZADO

ORÇADO

REALIZADO

VARIAÇÕES

Receitas

17.900.646

10.483.279

(7.417.368)

99.294.244

80.578.682

(18.715.562)

Despesas

17.096.757

10.502.498

6.594.260

94.771.422

73.197.058

21.574.364

Resultado

RESTAURANTES

VARIAÇÕES

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES

803.889

(19.219)

(823.108)

4.522.822

7.381.624

2.858.802

Receitas

4.485.440

-

(4.485.440)

22.348.396

7.920.451

(14.427.945)

Despesas

4.385.308

1.364.796

3.020.513

24.912.593

14.845.378

10.067.216

Resultado

100.131

(1.364.796)

(1.464.927)

(2.564.198)

(6.924.927)

(4.360.729)

22.386.086

10.483.279

(11.902.807)

121.642.640

88.499.133

(33.143.507)

21.482.066

11.867.294

9.614.772

119.684.016

88.042.436

31.641.580

904.020

(1.384.015)

(2.288.035)

1.958.624

456.697

(1.501.927)

Receitas

RESULTADO OPERACIONAL Despesas
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Resultado

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE

2.

COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA

DESPESAS

ACUMULADO ATÉ O MÊS
ORÇADO

RESULTADO

ACUMULADO ATÉ O MÊS

REALIZADO

VARIAÇÕES

ORÇADO

VARIAÇÕES

ORÇADO

REALIZADO

3.432.278

3.308.295

123.983

2.2 - Fundo Especial - Investimento

32.454.235

35.404.921

22.582.704

12.822.217

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

15.716.936

13.504.406

12.372.418

1.131.988

64.699

682.502

68.344

614.158

-

2.887.711

3.212.029

(324.318)

2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Mar / Abr / Mai - 2020

1.070.322

1.070.322

2.7 - Prorrogação Recolhimentos INSS Patronal Mar / Abr / Mai - 2020

2.838.239

2.838.239

SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)

7.805.872

13.945.427

17.870.412

(3.924.985)

COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL

7.805.872

13.945.427

17.870.412

(3.924.985)

4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes

739.753

(1.057.447)

10.467.771

9.430.321

1.037.450

(8.670.571)

(8.690.568)

(19.997)

-

-

-

3.709.112

2.755.061

954.051

(3.709.112)

(2.755.061)

954.051

181.000

55.340

(125.660)

1.528.416

1.060.553

467.862

(1.347.416)

(1.005.213)

342.202

-

418

418

997.864

415.055

582.809

(997.864)

(414.637)

583.227

CULTURAL

3.970.869

3.039.056

(931.813)

4.552.779

3.377.312

1.175.466

(581.910)

(338.256)

243.654

6.

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

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

3.582.715

1.683.973

(1.898.741)

6.050.641

4.539.470

1.511.171

(2.467.927)

(2.855.497)

(387.570)

7.

RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

1.533.373

666.638

(866.735)

17.815.663

13.316.510

4.499.154

(16.282.290)

(12.649.871)

3.632.419

603.500

348.459

(255.041)

5.164.051

3.754.656

1.409.394

(4.560.551)

(3.406.198)

1.154.353

GOVERNANÇA E COMPLIANCE

-

-

-

543.853

151.935

391.918

(543.853)

(151.935)

391.918

JURÍDICA

-

30.945

30.945

608.740

2.021.730

(1.412.990)

(608.740)

(1.990.785)

(1.382.045)

MARKETING

-

646.539

646.539

765.118

554.774

210.343

(765.118)

91.765

856.882

OPERAÇÕES

3.500.895

1.387.957

(2.112.938)

19.936.687

16.696.020

3.240.667

(16.435.792)

(15.308.063)

1.127.729

PATRIMÔNIO

8.807.233

151.930

(8.655.303)

8.775.272

6.333.803

2.441.469

31.961

(6.181.873)

(6.213.834)

PRESIDÊNCIA

75.010.072

68.342.823

(6.667.249)

2.457.387

1.947.494

509.893

72.552.685

66.395.329

(6.157.356)

RELAÇÕES ESPORTIVAS

5.801.620

2.758.942

(3.042.678)

4.237.231

2.884.292

1.352.939

1.564.389

(125.351)

(1.689.740)

SOCIAL

3.313.001

877.840

(2.435.161)

5.106.030

2.245.431

2.860.599

(1.793.029)

(1.367.591)

425.438

-

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
COMUNICAÇÃO
CONSELHOS

FINANCEIRA

-

2.054.810

1.724.641

330.169

(2.054.810)

(1.724.641)

330.169

22.348.396

-

7.920.451 (14.427.945)

24.912.593

14.845.378

10.067.216

(2.564.198)

(6.924.927)

(4.360.729)

121.642.640

88.499.133 (33.143.507)

119.684.016

88.042.436

31.641.580

1.958.624

456.697

(1.501.927)

SUPRIMENTOS
RESTAURANTES
TOTAIS

5.

14.351.604

3.384.027

1.797.200

ADMINISTRATIVA

59.414.202

18.276.589

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa

VARIAÇÕES

73.765.806

JUN./20 - JUN./19

41.543.790

2.5 - 13º Salário a Desembolsar

ACUMULADO ATÉ O MÊS

REALIZADO

59.425.769

JUNHO/2019

59.820.379

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)

4.

JUNHO/2020

51.619.897

2.1 - Fundo de Emergência

3.
RECEITAS

DIRETORIAS

1.

DEZEMBRO/2019

ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE
5.1 - Exercício Seguinte

7.537.519

8.100.000

11.100.000

(3.000.000)

268.353

5.845.427

6.770.412

(924.985)

10.384.848

24.586.644

10.384.848

21.879.021

2.707.623

911.979

5.2 - Exercício Corrente - Meses Seguintes

911.979

23.674.665

21.879.021

1.795.644

(2.578.976)

(10.641.217)

(4.008.609)

(6.632.608)

(8.340.201)

456.697

(1.492.572)

1.949.269

(4.2) Saldo Capital de Giro Operacional: Saldo das Disponibilidades (Caixa, Bancos e Aplicações) após deduzidos os Fundos de Emergência, Especial (Investimento) e
Recomposição do Déficit de Caixa, Outros Adiantamentos - Não Associados e o Saldo do Orçamento LIE, apurado pelo Regime de Caixa.
(5.1) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Seguinte, ou seja:
recebimento em 2019 relativo a receita de 2020.
(5.2) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Corrente - Meses Seguintes dentro do próprio Exercício.
( 6 ) Indicador do valor necessário para a recomposição final dos Recebimentos Antecipados de Associados (item 5.1 e 5.2) frente ao seu equivalente de Caixa no
Disponível (item 4.).
Necessidade de Recomposição do Capital de Giro Operacional apurada pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo constituída em 2014.
( 7 ) Resultado Operacional Real do Orçamento Corrente - Custeio e Restaurantes, apurado pelo Regime de Competência.

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS
INDICADORES DE DESEMPENHO

EXERCÍCIO 2020

SALDO INICIAL CONTÁBIL
FUNDO DE EMERGÊNCIA

Mês
Acumulado
Disponibilidade
Adiant.fornec.

FUNDO DE INVESTIMENTOS

Tx transf/edital

3.384.027

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE

SALDO CONTÁBIL ATUAL
-

48.251

-

3.432.278
35.404.921

79.820

951.323

10.538.164

4.017.297

43.072.219

Mês
Acumulado

SAÍDAS
5.794

32.454.235

Mês
Acumulado

ENTRADAS

15.716.936

64.433

1.950.898

4.743.705

7.442.383

110.085

489.552

414.609

2.627.139

40.373.541

13.504.406

CRITÉRIO: CONTÁBIL

DEZEMBRO/2019

JUNHO/2020

JUNHO/2019

JUN./20 - JUN./19

8.

Ativo Circulante

77.233.041

87.012.233

82.243.349

4.768.884

9.

Passivo Circulante

54.235.076

66.449.023

60.652.549

(5.796.474)

1,42

1,31

1,36

-0,05

22.997.965

20.563.210

21.590.800

(1.027.590)

10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9

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

82

classificados

83

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
ATIVO

JUN/20

JUN/19

CIRCULANTE

87.012.233

82.243.349

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA

73.765.806

59.414.202

169.420

1.175.832

13.154.781

8.874.953

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

3.432.278

3.308.295

35.404.921

22.582.704

8.100.000

11.100.000

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC

13.504.406

12.372.418

Realizável a Curto Prazo

13.246.427

22.829.147

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber

4.883.766

1.299.626

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)

4.017.298

10.803.830

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários
* Outras Contas a Receber
* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes
* Despesas Antecipadas
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo

951.323

262.608

1.159.281

1.571.326

373.247

6.112.027

1.427.345

2.095.924

434.167

683.806

543.135.350

542.416.155

5.468.815

4.673.628

* PIS - Depósito Judicial

-

25.046

* Depósitos Recursais / Judiciais

2.520.148

1.699.915

* Outras Contas a Receber

2.948.667

2.948.667

IMOBILIZADO

537.666.535

537.742.527

* Imobilizado

537.666.535

537.742.527

TOTAL DO ATIVO

630.147.583

624.659.504

PASSIVO
CIRCULANTE
* Fornecedores
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões

66.449.023

60.652.549

3.211.749

5.797.437

17.106.220

15.932.787

* Provisões para Contingências Passivas

4.723.868

48.656

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais

2.633.634

4.553.886

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente

23.674.665

21.879.021

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte

911.979

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado

682.502

68.344

13.504.406

12.372.418

NÃO CIRCULANTE

2.250.000

0

* Provisões para Contingências Passivas

2.250.000

-

561.448.560

564.006.955

-5.397

9.416.288

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
* Déficit / Superávit no Exercício
* Patrimônio Social

561.453.957

554.590.667

TOTAL DO PASSIVO

630.147.583

624.659.504

DIRETOR DE ÁREA FINANCEIRA Antonio Augusto B. Carvalho
GERENTE FINANCEIRO Eduardo J N Coutinho / CRC 1SP 224.430/O-6
CONTADOR José Alberto Pires Silva / CRC 1SP 218.338/O-3

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

COMPRO

ELIANE OPEN HOUSE

Joias, prata de lei e obras de arte
em geral.
Pago em dinheiro.
Organizo venda “família vende tudo”
e avalio espólios.
Sandra (associada)
sandrabighetti@gmail.com
Cel./WhatsApp: 98743-0001

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

ITAIM NOBRE

COMPRO

180 m² – 3 dts/2 suítes – clique para ver
fotos
Ao lado do novo parque, andar alto,
vista livre, reformado, 3 vagas, prédio
retrofitado e lazer completo.
Fotos: 73705 – Valor: R$ 2.700.000,00
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
TONY
Cel.: 98174-5675 – CRECI 75133

Antiguidades, pratas de lei, relógios de
parede, móveis de jacarandá, lustres
de cristal, muranos, estátuas de marfim
e de bronze, brinquedos antigos,
faqueiros e cristais.
Nelson Cardoso
Tels.: 99666-2483/ 3104-5225

GRUPO ON-LINE DE ESTUDOS SOBRE
INQUIETAÇÃO

THE BOOK IS ON... LINE! AULAS DE
INGLÊS ON-LINE

“A inquietação é a manifestação da
falta de diálogo entre o Ser que sente
com o humano que pensa.”
Dia 20/8/2020, quinta, 12 às 14h.
App Zoom.
Contribuição Voluntária.
Inscrição: Sylvia (associada)
Cel.: 94733-1318 (WhatsApp)
www.reconheser.com.br

Professor nativo e associado do Clube
Consultoria para executivos
Aulas de Inglês
Conversação
Tradução de documentos
Stephen C. Hall | WhatsApp: 99322-9222
Anuncio-SulAmerica_NOVO_ECP.pdf
siddyhall17@yahoo.com

BOLETO ON-LINE

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

FORMAS DE PAGAMENTO

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

LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS

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

MENSALIDADE EM ATRASO

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

DEVOLUÇÕES

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

AULAS ON-LINE DE VIOLÃO E/OU
UKULELE
Não adie mais a decisão de tocar
um instrumento!
Repertório, teorias e técnicas em geral
Professora: Monica Parmigiani
(associada)
Acesse o canal no YouTube: Monica
Parmigiani – Um jeito de tocar
WhatsApp/Cel.: (11) 98846-5924
professoramon2020@gmail.com
Valor: R$ 60,00/aula
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INADIMPLENTES

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

CY

CMY

K

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

R. COJUBA, CHARMOSA E MUITO
PROCURADA – 205 M²
Ampla sala integrada, terraço com vista
para área verde, 3 suítes + escritório e 3
vagas garagem.
Lazer com piscina, salão de festa e
amplo jardim.
Prédio diferenciado, referência na
região. Raridade!
Valor: R$ 4.000.000,00 – Ref.: 73691
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
CRECI 75133 TONY
Cel.: 98174-5675
WALKING DISTANCE DO CLUBE
PINHEIROS
Aptos e escritórios de 100 a 240 m² com
lazer, terraço, suítes e vagas.
Valores: R$ 1.100.000,00 a R$
3.900.000,00.
Imóveis de padrão no Jardim Europa e
Itaim. Consultem:
Beatriz – Veterana – Creci 88843
WhatsApp: 99440-2269
Clique aqui: www.tucumaspimoveis.
com.br
Creci 33122-J-contato@
tucumaspimoveis.com.br
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Anuncie
na revista
do Clube.
TELEFONE: 3598-9667

E-MAIL: comercial@ecp.org.br
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