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Tudo começou há 121 anos, quando Hans Nobiling,
É a parte social que se desenvolveu de macom a proposta de criar um clube para jogar Fute- neira sólida, permitindo que o ecp atendesse
bol com os amigos, fundou o Sport Club Germania. as demandas ligadas aos eventos culturais, soO embrião do Esporte Clube Pinheiros já trazia ciais e educacionais que permeiam o dia a dia
no dna a vocação para ser uma instituição voltada do associado.
Os diversos grupos de amigos que se formapara a prática de esportes. Esse dna se confirmou
no decorrer de todos esses anos e o ECP se tornou
ram no Clube através de uma mesma distração, e
uma potência esportiva. Respeitado e conhecido que serviram para reforçar os laços de amizade.
internacionalmente como um grande formador de
Quem não gosta de sentar em uma mesa ao
atletas olímpicos e responsável por 10% das me- lado dos amigos e jogar conversa fora, se distrair
dalhas olímpicas que o País conquistou.
no Carteado, na Sauna, nas discussões sobre
Histórias de sucesso e de superação são o vinhos, sobre a educação dos filhos, trocar receitas e confidências?
que não faltam ao Clube. Homens e mulheres
venceram desafios e tiveram a honra e a glória de
A área verde pinheirense, que oferece um
poder olhar o mundo do lugar mais alto do pódio. "oásis" dentro da capital paulista, também conQuantas lágrimas de alegria e de orgulho incon- tribui muito para essa acolhida. Melhor ainda
tido foram derramadas nesses momentos únicos ouvindo os pássaros que tanto se manifestam
na vida de um atleta.
com o seu canto.
Mas, se essas histórias nos enchem de orguEssa é a grande vocação do ecp. Acolher peslho e de medalhas, não podemos nos esquecer soas que buscam no esporte um crescimento
social e profissional ou que simplesmente querem
que por trás de cada uma delas existem outras
tantas que contribuíram para que essas linhas de
se distrair com os amigos e familiares.
sucesso fossem escritas e se tornassem parte inAmbos estão unidos, e esse é um grande orgudissociável do Clube.
lho que o Esporte Clube Pinheiros carrega dentro
Nessas outras linhas, repletas de histórias da sua mais que secular história.
também, vamos encontrar aqueles que, mesmo
não fazendo parte do esporte de maneira direta,
muito contribuíram para o sucesso dele.
RESPEITO,
TRANSPARÊNCIA
E EFICIÊNCIA.

Luma Pereira

COLABORARAM NESTA EDIÇÃO (TEXTO)
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“Nos dias presentes, nos
que hão de vir, havemos
de sempre vencer”
Caros pinheirenses,
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Neste mês de setembro o Esporte Clube Pinheiros
completa 121 anos de existência.
O artigo 1º de nosso Estatuto Social relata o
início da história daquele que se tornou um dos
maiores e mais respeitados clubes esportivos do
mundo:
art. 1º - O Esporte Clube Pinheiros é uma associação fundada sob a denominação de Sport Clube
Germânia, a 7 de setembro de 1899, tendo posteriormente, se fundido com a Sociedade Germânia,
fundada em 1º de maio de 1868, na conformidade
do que foi aprovado nas reuniões realizadas pelas
referidas sociedades, respectivamente, a 18 de abril
e 18 de março de 1942, tudo conforme consta da
escritura pública lavrada nas notas do 11º Tabelião
desta Capital, a 30 de setembro de 1943, e transcrita sob número 19.676, no Registro de Imóveis da
Primeira Circunscrição da comarca da Capital do
Estado de São Paulo.

Parabéns ao Esporte Clube Pinheiros.
Nas palavras de nosso hino:
Pinheiros, em todo lugar
Refletes da terra o valor
De filhos valentes, que hão de lutar,
Com brio, fé e ardor! Das glórias do nosso passado
Sentimos orgulho e prazer
Nos dias presentes, nos que hão de vir,
Havemos de sempre vencer
Estribilho
Pinheiros! Pinheiros!
Campeão, sempre hás de ser
Tuas cores gloriosas
Queremos todos defender!
Pinheiros! Pinheiros!
Tuas vitórias mil
Serão guardadas com carinho
Para glória do Brasil
letra e música
de francisco r. pignatari

Célio Cássio dos Santos

NESTA EDIÇÃO
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Revista EC Pinheiros inova ao ser a primeira
publicação mensal de um clube brasileiro
a ganhar versão 100% on-line.

Clube comemora 121 anos de uma história
de superação – confira os desafios
transpostos ao longo do tempo.
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Clube criará Comitê de Diversidade
e novas campanhas para
tornar o ambiente pinheirense
ainda mais inclusivo.

Conheça a nova sala do Centro
Pró-Memória Hans Nobiling na
Sede Social e fique mais perto
da história vitoriosa do ECP.

De olho na saúde. Saiba como
prevenir ou tratar um dos problemas
que mais levam as pessoas ao
médico: a dor nas costas.

Em uma trajetória de mais de um
século de vitória, descubra os
números e as curiosidades que
transformaram o ECP em um gigante.

Quer cultivar uma horta em casa?
Aprenda com a especialista Carol
Costa e deixe as refeições mais
saudáveis e a casa mais bonita.

A criançada vai conhecer a
história do Clube com o livrinho
Nobilinho e sua turma, editado
pelo Centro Pró-Memória.
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As ações solidárias continuam
virtualmente no das, com o
Encontro de Gestantes, realizado
por videoconferência.

Fitness comemora 15 anos, no Centro
Desportivo, com diversas melhorias,
como ampliação, reorganização
do layout e climatização.

Com a troca do gramado por
material sintético, o Campo de
Futebol a ficou adequado ao
padrão internacional da fifa.

O cad, referência na formação
esportiva infantil do País,
ganhará mais um espaço para
os pequenos.

O filme que será debatido no
CineClube deste mês é Jojo Rabbit,
vencedor do Oscar de Melhor
Roteiro Adaptado em 2020.

Atletas pinheirenses embarcam
na Missão Europa, ação do cob
de retomada dos treinos visando
a Olimpíada de Tóquio.

foto: divulgação

foto: CENTRO PRÓ-MEMÓRIA

ECP LANÇARÁ
NOVA CAMPANHA
DE COMBATE À
INTOLERÂNCIA
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Esporte Clube Pinheiros, dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos
contra qualquer discriminação, vai
criar o Comitê de Diversidade. O grupo
será formado por associados, atletas e funcionários, garantindo a representatividade de todos
os frequentadores.
A comissão terá a missão de desenvolver
medidas para combater qualquer tipo de preconceito dentro dos muros pinheirenses, avaliando
o ambiente de inclusão e diversidade do Clube
e promovendo ações afirmativas que garantam
um espaço harmônico e de respeito entre
os frequentadores.
Para funcionários e atletas, o Comitê de
Diversidade vai direcionar políticas internas que
garantam os critérios de seleção, avaliação e
promoção livres de vieses. O recebimento e a deliberação de medidas a serem aplicadas para as
denúncias apuradas que envolvam qualquer tipo
de discriminação também são tarefa do grupo.
Caberá ao grupo realizar campanhas de conscientização para construção da cultura de inclusão

e respeito à diversidade no público.
E uma de suas primeiras ações será a campanha
Tolerância Zero. O grupo contará, também, com
uma assessoria técnica e um grupo de apoio.

INICIATIVAS INSPIRADORAS
A criação do Comitê de Diversidade não é a
primeira ação do Clube em relação ao combate
ao preconceito. Desde 2019, quando foi lançado
o Pinheiros Inclui, o ECP vem promovendo a
igualdade, garantindo a diversidade e a inclusão
no Clube e, consequentemente, fora dele.
O Linha Ética, canal de denúncias administrado pela empresa kpmg, é outro projeto
criado para combater o preconceito, que recebe
comentários informando condutas inadequadas
no Clube, ampliando o compromisso com a
governança e a ética. O serviço é pautado em
três diretrizes: a manifestação segura e confiável ao denunciante, a condução e apuração
dos relatos recebidos de forma efetiva, preservando todos os envolvidos, e a política de ajuste
e monitoramento.

panorama
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O Comitê de Diversidade é a nova ferramenta pinheirense para
continuar promovendo a diversidade e a inclusão no Clube
foto: REINALDO VIEIRA ORTLIEB

Linha Ética

Pinheiros Inclui

Com um ano de funcionamento, os registros da
Linha Ética são primordiais para a construção e
implementação de novas políticas para pautar a
conduta dos dirigentes, empregados, terceiros
e parceiros de negócio, evidenciando o compromisso do ECP com a disseminação de boas
práticas de gestão e a constante promoção de
um ambiente corporativo transparente e ético.

O programa de diversidade e inclusão tem como
principal missão trazer conhecimento, dados
estatísticos e diálogo sobre esses dois temas
para associados, atletas e funcionários. Assim, é
possível tornar o Clube um espaço cada vez mais
plural e democrático, respeitando pessoas com
diferentes trajetórias – etnia, gênero e opinião,
entre outros. A cultura de diversidade que vem
sendo criada no Clube a partir do lançamento
do programa traz inúmeras vantagens, como
o aumento da capacidade de cultivar relações
baseadas no respeito.
O Pinheiros Inclui foi lançado após muito
estudo e planejamento, tendo suas propostas
assessoradas por instituições e iniciativas que
oferecem princípios orientadores para os trabalhos de inclusão e diversidade, como o Instituto
Ethos, a onu Mulheres e o Pacto Global.

Os associados conectados com os fatos do Clube

→ Saiba mais
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A REVISTA DO CLUBE
(DEFINITIVAMENTE)
NO MUNDO VIRTUAL

Para divulgar de forma mais
dinâmica e interativa as notícias
do maior clube poliesportivo
da América Latina, a Revista EC
Pinheiros ganhará, no dia 7 de
setembro, uma versão on-line

“Entramos em um
momento de mudança e
inovação na sociedade,
e no Clube não seria
diferente. Lançar a revista
on-line, nesse período de
pandemia, é olhar para os
tempos atuais e pensar
no futuro da comunicação
com o associado”
Ivan Castaldi Filho
Presidente da Diretoria

Em 20 anos de publicação e quase 270 edições
lançadas, a revista do Clube acompanhou em
suas páginas a evolução da infraestrutura pinheirense, divulgou os eventos culturais e sociais
e retratou as conquistas dos atletas do ecp
mundo afora.
Agora, o periódico pinheirense terá seu conteúdo disponível também na internet, com
atualizações e materiais exclusivos, para o
associado acessar a qualquer hora e em qualquer lugar.
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Desde março, quando teve início o isolamento social no País, o Clube suspendeu
temporariamente a impressão da revista e disponibilizou digitalmente o pdf completo das
edições. A decisão levou em consideração a
nova rotina trazida pela Covid-19, na qual a prioridade é a saúde e o bem-estar das pessoas, e
a necessidade de diminuir o fluxo de circulação
na cidade.
A presença digital da revista nas casas dos
associados representou um laço importante e se
tornou uma das principais fontes de informação
dos pinheirenses com o Clube. Nos últimos
meses, cerca de 15 mil pessoas acessaram, via
celular ou computador, as matérias das edições
da ec Pinheiros.
“Essa boa aceitação da migração da revista
para o digital foi o que nos motivou a fazer
um projeto ainda mais completo e inovador.
Foram quatro meses de trabalho e planejamento para trazer o conteúdo para os tempos
atuais e entregar a primeira revista on-line dos
clubes brasileiros”, comenta o Presidente, Ivan
Castaldi Filho.
No novo modelo de publicação, que entrará no
ar em 7 de setembro (dia que o Clube completa
121 anos), as matérias ganharão novas dimensões
e poderão ser lidas por qualquer pessoa através
da plataforma digital.
Entre as principais novidades da publicação
estão a inclusão do recurso de arquivos audiovisuais no conteúdo, que torna a experiência de
leitura on-line mais agradável, e a interação com
os associados, que podem compartilhar as matérias via redes sociais.

“Esse projeto é uma forma de
contribuir para a sustentabilidade
do planeta, para o controle
financeiro do Clube e democratizar a
informação, já que disponibilizaremos
na internet o conteúdo para todos
e teremos uma adaptação para
torná-lo acessível em libras”

EC PINHEIROS ON-LINE
www.revistaecp.org.br

Yara Mansur
Gerente geral do Clube

REVISTA.ECP.ORG.BR
Para se adequar à realidade atual e migrar para o
formato on-line, a revista ganhou uma plataforma
digital e poderá ser acessada através do site
revista.ecp.org.br. O conteúdo, antes restrito às
páginas impressas, tornou-se mais completo e
dinâmico, possibilitando atualizações.
A versão on-line foi criada a partir do projeto
gráfico da revista impressa e é assinada pelo
estúdio Polar. “Nosso objetivo foi trazer para o
site uma experiência de leitura semelhante à do
impresso, em que uma matéria leva à outra, priorizando sempre o conforto da leitura. Também nos
preocupamos muito com a responsividade, que é
a capacidade do site se adaptar em diferentes formatos de tela, como celular, tablet e computador,
e com a facilidade de navegação, que permite
acesso rápido e intuitivo às seções e ao compartilhamento”, diz Bruno Ribeiro, diretor de criação.

Recursos que facilitam a leitura e a navegação,
como a diagramação adaptada à tela do celular
e do computador, são um dos trunfos da revista
para levar a melhor experiência aos associados.
O conteúdo diversificado, que inclui matérias
sobre esporte, gastronomia, comportamento,
notícias sobre o Clube e bem-estar, também
ganhou uma novidade: a seção Crianças,
com informativo, notícias e dicas para os
pequenos pinheirenses.
Se o leitor preferir acompanhar as notícias no
formato da versão impressa, com páginas e anúncios, bastar acessar a versão em pdf, também
disponível no site.
A nova revista on-line também traz as edições
impressas anteriores para o ambiente virtual.
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SERVIÇOS ON-LINE
Descubra como explorar
o site do Clube
Em tempos em que o atendimento on-line ganha
cada vez mais adeptos e se torna uma ferramenta
de segurança, o Clube conta com um site que
oferece diversos serviços. Nesse período de
retomada gradativa das atividades, a página tem
sido atualizada diariamente para levar informações
aos associados. Veja algumas dicas para encontrar
serviços no site sem precisar sair de casa.

WWW.PROGRAMAÇÃO
No menu Acontece, existe a opção Programação.
Nesse espaço o filtro de pesquisa permite uma
procura mais assertiva, de acordo com o seu
interesse. É possível encontrar informações pelo
tipo de atividade e pela data em que ela acontece,
além de filtrar para visualizar as atividades que
acontecem no dia ou no mês.

acesse →

WWW.GASTRONOMIA
No menu de Serviços do site, na opção de
Gastronomia, você encontra os pontos gastronômicos do ECP, com informações como horários
de funcionamento, capacidade e cardápio,
entre outras.

acesse →

WWW.ATENDIMENTO
No menu de Serviços do site, existe a opção
Central de Atendimento, onde você terá acesso
aos números de telefone, e-mail, horários de
atendimento e informações sobre os principais
tipos de serviços prestados.

acesse →
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WWW.CURSOS
E para quem tem interesse em conhecer os
cursos que o Clube oferece, também é possível
se informar acessando o menu Acontece e a
opção Cursos. A página apresenta as aulas disponíveis e suas respectivas informações, como
dias, horários, valores e demais detalhes. Caso o
usuário queira fazer uma busca mais detalhada
e visualizar apenas os cursos de seu interesse,
encontrará opções ao lado para dividi-los por
categorias: artes, idiomas, música e dança.

ANUNCIE
NA REVISTA
DO CLUBE

acesse →

C

WWW.INFORMAÇÃO
Para quem quer se manter por dentro dos principais assuntos do Clube, o site também é uma
boa fonte de informações. Através do menu
Acontece, é possível escolher outras quatro
opções: Notícias, Comunicados, Obras e Revista.
Cada uma traz um determinado tipo de conteúdo.
Vale reforçar que no site do ECP existe também o
botão Horários, localizado na parte superior, que
traz as informações do horário geral de funcionamento do Clube e o telefone de contato.

acesse →

PORTAL DE SERVIÇOS
Com a possibilidade de acesso direto pelo site do ECP, através do botão Portal de Serviços, na parte
superior, ou pelo endereço portalecp.ecp.org.br, o Portal de Serviços é uma ferramenta criada
exclusivamente para os associados.
O Portal pode ser utilizado pelo computador, tablet e smartphone. Atualmente seus usuários
têm também a opção de acessá-lo usando as redes sociais, vinculando as contas do Facebook ou
Google para fazer o login.
A ideia da ferramenta é facilitar ainda mais o contato e oferecer um serviço personalizado, seja
disponibilizando informações ou simplificando processos. Através do Portal, por exemplo, os associados recebem os principais comunicados e pesquisas do Clube, além de conseguirem consultar
protocolos e comprar créditos para o Cartão Pinheiros, entre outros serviços.
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TELEFONE: 3598-9667

E-MAIL: comercial@ecp.org.br
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A HISTÓRIA
MAIS PERTO

NÃO DÊ AS COSTAS
PARA A SAÚDE

A nova sala de exposição do Centro Pró-Memória
coloca a trajetória pinheirense em destaque
O Clube construiu uma nova sala de exposição permanente
para o Centro Pró-Memória Hans Nobiling. O espaço, localizado na Sede Social, conta com 126 m², ar-condicionado
para controle de temperatura e fachada de vidro e drywall,
que integra os ambientes.
A transferência da sala de exposição do Centro
Desportivo para a Sede Social aproximará o associado do
trabalho realizado pelo museu. “Todo o projeto seguiu a
direção do Plano Diretor de Desenvolvimento e foi pensado
para construir um local de visibilidade, em que o Centro PróMemória ficasse mais perto do associado e atraísse mais
visitantes”, explica o Presidente Ivan Castaldi Filho.
No ano passado, a antiga sala do Centro Pró-Memória
recebeu 14.557 pessoas, com uma média de 1.210 visitantes
por mês. Já a Biblioteca, localizada no mesmo espaço em
que foi construída a nova sala de exposição, recebeu 56.187
pessoas, com uma média de 4.682 visitantes por mês.
Para inaugurar o novo local, foi montada uma exposição
com uma seleção dos 30 mil itens do acervo do Centro
Pró-Memória.

A dor na lombar
pode acometer
qualquer pessoa
– aprenda a prevenila e, se for o caso,
encontrar o melhor
tratamento

foto: divulgação
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O Clube oferece
sessões de fisioterapia
e RPG para os
associados

É difícil encontrar alguém que nunca teve dor nas costas. Segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), sete em cada dez pessoas, ao longo da vida, vão sentir a chamada
lombalgia. No Brasil, o problema é o segundo motivo que mais leva a consultas médicas,
perdendo apenas para o resfriado.
A região lombar, localizada na parte inferior da coluna, é formada por vértebras que
conectam tórax, cintura e pernas. Essa estrutura é o que nos permite executar a maioria dos
movimentos, garantindo que possamos ficar em pé, levantar e andar.
Carregar peso em excesso, realizar atividade física de maneira incorreta ou abaixar o
tronco com as pernas esticadas são só alguns exemplos da lista de erros que podem comprometer a saúde das costas.
O MELHOR É PREVENIR
Fazer alongamento, evitar ficar sentado ou em pé na mesma posição por muito tempo e
utilizar colchões firmes são algumas maneiras de evitar o surgimento do problema. Mas, se
a dor aparecer, há diversas formas de tratá-la. As técnicas baseiam-se em fortalecimento
muscular, melhora da mecânica dos movimentos e orientações posturais. Em alguns casos,
é necessário o uso de medicação. Para os pinheirenses que precisam corrigir a postura, o
Clube oferece sessões de fisioterapia e RPG.

fotos: CENTRO PRÓ-MEMÓRIA

AGENDE UM HORÁRIO
Os arquivos, a administração e o atendimento a
pesquisas de associados, atletas e funcionários permanecem em funcionamento no 1° andar do Centro
Desportivo, e o acervo está disponível para consulta pelo
site do Clube.

Marque uma avaliação no Departamento Médico, que dispõe de profissionais altamente
qualificados, com médico ortopedista e equipe de fisioterapia e RPG.
Segunda a sexta, 8h30 às 19h
Telefones: 3598-9775 ou 3598-9776
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SOLIDARIEDADE
ON-LINE
Especialistas
voluntários auxiliam
funcionários em
encontros virtuais

A

s ações do Departamento de Assistência Social
(DAS) não pararam nem durante a pandemia da
Covid-19. O projeto Encontro de Gestantes, criado
para auxiliar casais que serão pais, foi adaptado
para respeitar o distanciamento social. A atividade, que
acontecia no espaço do das semestralmente, está sendo
realizada por videoconferência.
O Encontro de Gestantes conta com palestras para esclarecer e desfazer mitos que vão da gestação ao nascimento
da criança. Os temas são tratados de forma simples por
associados voluntários ou colaboradores do Clube. Fazem
parte da equipe de palestrantes o Dr. Renato Kalil (obstetra),
a Dra. Maria Luiza do Val (pediatra), a enfermeira obstetra
Mirian Leal (especialista em amamentação), o Dr. Cezar
Romão Martins (anestesista) e a Dra. Alix Maria Gregory
Sawaya Castro (dentista).
Ao fim do encontro, os participantes são presenteados
com um enxoval com fraldas, produtos de higiene para o
bebê e uma manta com casaquinho de tricô produzidos
pelas voluntárias do DAS.

“Foi a primeira experiência
nesse formato, devido
ao momento que
vivemos, mas mesmo
sendo à distância
continuaremos com
esse trabalho de levar
informação profissional
para os funcionários
e proporcionar mais
tranquilidade nesse
período gestacional”

vista aérea do campus

Adriana Spinelli
Presidente do DAS

Mais Informações
admissions@chapelschool.com
www.chapelschool.com
(11) 2101-7400
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FITNESS COMPLETA
15 ANOS COM
MELHORIAS
Este mês, o Fitness do ECP completa
15 anos em funcionamento no 5º andar
do Centro Desportivo com uma série
de melhorias. A academia foi ampliada
em 253 m² (totalizando 1.705 m²), teve o
piso tratado, recebeu nova iluminação
e ganhou mais aparelhos e espelhos.
As benfeitorias são encontradas
logo na entrada: o guarda-corpo e o
corrimão foram revitalizados, com
instalação de placas de vidros que
decoram a fachada principal e trazem
ainda mais segurança. A reforma
também aprimorou a climatização, já
que na prática de exercícios físicos o
conforto térmico é fundamental.
A mudança mais perceptível foi
a do layout. A disposição dos aparelhos foi planejada para aprimorar
alguns setores que estavam “apertados” e para que fosse possível
criar novas alas. Assim, abriu-se mais
espaço para a área de peso livre, com
a chamada Arena Funcional, e foram
criadas mais três alas para que cada
atividade tenha seu local adequado:
o espaço para exercícios Kettlebell,
para o Levantamento de Peso Olímpico
e o para atividades de equilíbrio e
com elásticos.

Parte do piso agora é emborrachado
e garante uma prática de atividade
física segura. O material faz com que
os pés se mantenham firmes no solo,
assegurando que os movimentos
sejam executados da maneira correta
e diminuindo a chance de desequilíbrio.
O material é ideal para a absorção
de impactos e redução de atritos,
especialmente nas articulações e nos
ossos, o que garante uma prática de
exercícios de alta intensidade com
menos desgaste. Outro ponto positivo:
é comum que barras e anilhas caiam
no chão da academia, e esse impacto
poderia causar danos à estrutura, mas
a proteção emborrachada é capaz de
suportar essa carga e manter a integridade do local.
A iluminação também foi contemplada no projeto de reforma. As luzes do
espaço abaixo do mezanino foram substituídas, com ganho de uniformidade
de 10% na luminosidade. O número de
espelhos aumentou – foram instalados
180 m² de itens lapidados de 5 mm e
500 m² de forro mineral acústico, para
redução de ruído.

→ Ampliado em 253 m²

280 equipamentos
e mais de 430
acessórios
MAIS COMPLETO
Em um espaço tão bem estruturado,
não poderiam faltar aparelhos de
última geração. São 280 equipamentos
e mais de 430 acessórios à disposição
dos pinheirenses. Com a ampliação
do espaço, foram adquiridos mais
15 itens: 2 esteiras; 2 bikes; 2 plataformas de l.p.o. com rack profissional;
Synrgy360; máquina de abdominal
oblíquo; cadeira flexora; cadeira
adutora; cadeira abdutora; tríceps
press e calf raise.
Para o novo local onde será praticado o Kettlebell, foram compradas
barras olímpicas, barras W, halteres,
caixotes de madeira, suportes de
barras e anilhas e diversos acessórios. Nos novos depósitos localizados
na parte inferior do Fitness, também
criados na reforma, serão guardadas
peças de reposição, materiais e
acessórios de ginástica, além de produtos de limpeza, entre outros itens
para manutenção.

COM SEGURANÇA
As instalações do Fitness foram readequadas seguindo rigorosos protocolos de segurança, com direito a orientações de
uso dos equipamentos e agendamento para o uso do espaço, garantindo, assim, a segurança e o bem-estar do associado
no dia a dia do Clube. Materiais de sinalização foram instalados nos espaços físicos, além de placas e adesivos que
incentivam hábitos de higiene pessoal.
No site do Clube você encontra mais informações sobre a utilização do espaço.
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180 m² de espelhos
instalados

fotos: divulgação

Guarda-corpo
e corrimão
revitalizados

Instalação de 500 m² de
forro mineral acústico,
para redução de ruído

Substituição de luzes e
ganho de uniformidade de
10% na luminosidade
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NOVO GRAMADO NO CAMPO

❹

Com a instalação de
material sintético de alta
qualidade, o espaço de
jogos dos pinheirenses
ficou ainda melhor

0

s jogadores de Futebol, a
primeira modalidade a ser
praticada no Clube, a partir
de agora vão realizar suas
partidas no Campo A totalmente
renovado. A grama natural de 2.500 m²
foi substituída por uma sintética que
segue os padrões internacionais e conta
como uma série de vantagens. A redução
de custo da manutenção, a demarcação
das linhas com mais precisão e o alto
índice de absorção de impacto são
apenas alguns dos pontos positivos
da troca. Além disso, é possível usar
chuteiras com travas altas para a tração
em pisos molhados.

❸
❷

Gerson Aguiar de Brito
Vianna, Ivan Castaldi
Filho, Ney Roberto
Caminha David e
Ricardo Luís Sacardo

Com tecnologia de ponta, o material utilizado, chamado de Grama MRTX
Legacy 35, é de aspecto similar ao
natural e conta com o certificado FIFA
Quality Pro. Isso significa que o campo
está adequado ao modelo internacional. Outro ganho com a instalação
é que o novo gramado tem baixa
absorção de calor, fazendo com que a
temperatura do entorno não se eleve
tanto em dias de muito sol. As chuvas
também não são mais problema – com
o novo sistema de drenagem, tem jogo
logo depois de aguaceiros.

❶

→ Por dentro da obra

fotos: divulgação

O CAMPO A DE FUTEBOL
É O TERCEIRO CAMPO
CERTIFICADO PELA FIFA
QUALITY PRO DO BRASIL

A estrutura Shockpad ❶, de 25 mm
de altura, foi a primeira camada a ser
colocada, embaixo da grama, para
garantir maior conforto nos jogos e alta
absorção de impacto, minimizando a
chance de lesões nos esportistas.

Acima dela vem a camada de
PU-Backing ❷ e depois a Saltex
BioFlex ❸, mineral especialmente
revestido que cria as melhores
condições e garante a segurança
dos jogadores.

Por cima de tudo vem o gramado
Saltex MTRX 35 ❹, um material totalmente reciclável.

A construção de um

GIGANTE
Assim como os atletas, para se transformar em uma
referência, o Clube precisou superar diversos desafios ao
longo de sua trajetória. Descubra os momentos que fizeram
do ECP um verdadeiro campeão

No dia 7 de setembro, o Esporte Clube
Pinheiros completa 121 anos, uma
data para celebrar conquistas esportivas, culturais e sociais. Mas, para
se transformar em símbolo de vitória
dentro e fora do Brasil, o ecp precisou
passar por momentos que exigiram
muita dedicação.

Desde a fundação, em 1899, há marcos
que tiveram de ser transpostos para
que o Clube chegasse grandioso aos
dias de hoje. Da compra do terreno
na Chácara Itaim, passando pela
mudança de nome durante a Segunda
Guerra Mundial até chegar à reabertura segura em meio à pandemia da
Covid-19, conheça 21 fatos históricos
que transformaram o Clube no maior
da América Latina.

À direita: cocho no rio Pinheiros, 1920

Fotos: Centro pró-memória
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Reportagens exclusivas, entrevistas inspiradoras e muito mais
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01

especial

Primeiras
linhas

1899

Time de Futebol do
Sport Club Germania

02

Desbravadores

A história já começa com um grande
desafio: o alemão Hans Nobiling,
recém-chegado da Europa, decide
fundar um clube para praticar
esportes e reunir os amigos. Em 7 de
setembro de 1899, surge o Sport Club
Germania – resultado da persistência
de seu fundador.

A CONSTRUÇÃO DE UM GIGANTE

1902

31

Excursão pela Serra
do Mar

Desde o início, o espírito de superação
já estava presente nos associados,
que realizavam excursões desafiadoras, como a descida a pé da Serra
do Mar até Cubatão, em 1902. Um
grupo refez o percurso dos pioneiros
em 2018, nesse trajeto que se tornou
um símbolo histórico de persistência
diante de desafios.

ECP 121 ANOS
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especial

As primeiras
conquistas

1906
&
1915

Campeão da Liga
Paulista de Futebol

04

Casa
própria

Mesmo ainda sem possuir uma sede
própria para facilitar os treinos
de Futebol, o Germania sagrou-se
campeão da Liga Paulista em 1906
e em 1915, superando o contexto
histórico da Primeira Guerra Mundial
e mostrando a força do time.

A CONSTRUÇÃO DE UM GIGANTE

1920

33

Terreno na Chácara
Itaim

Antes de encontrar endereço no Jardim
Paulistano, o Clube “andou” bastante
por São Paulo, com as atividades
sendo realizadas em diversos locais
alugados. Era preciso, então, solucionar essa questão e encontrar um
espaço para centralizar as práticas
esportivas, sociais e culturais. Isso
ocorreu em 1920, com a compra do
terreno na Chácara Itaim (100 mil m²
por 80 contos de réis).

ECP 121 ANOS
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especial

Terras
promissoras

A CONSTRUÇÃO DE UM GIGANTE

1920

Apoiadores: Max
Engelhardt e C.O.W.
Klaussner

A aquisição do atual terreno para centralizar as atividades representou a
superação de dois desafios: levantar
o dinheiro para a compra e contornar
as críticas devido ao fato de o local
ser alagadiço, por estar à margem do
rio. A questão da verba foi solucionada
com a contribuição de dois associados:
Max Engelhardt e c.o.w. Klaussner. Já
as críticas quanto à escolha do local
foram silenciadas anos depois, quando
o espaço não tinha mais enchentes e
acabou se tornando um dos mais valorizados da cidade.

06

As marcas

1926

35

Pista de Atletismo

A inauguração da Pista de Atletismo,
em 1926, fez com que a modalidade
ganhasse impulso e se desenvolvesse
rapidamente, servindo de exemplo
às outras. Com isso, várias marcas
foram superadas, tanto no aspecto
esportivo quanto na infraestrutura,
que entrou em uma era de modernização de sua arquitetura e criação de
novos espaços para atender o número
crescente de associados.

ECP 121 ANOS
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À beira
do rio

1929

Retificação do rio

08

Elas
no esporte

Como o terreno do Clube se encontrava muito perto das margens do
Pinheiros e o rio ainda contava com
curvas tortuosas, quando chovia
ocorriam alagamentos – como quando
a antiga figueira ficou ilhada (foto). Com
a retificação, esse problema foi solucionado e o local se valorizou.

A CONSTRUÇÃO DE UM GIGANTE

1930

Primeira competição
de Atletismo
feminino no Brasil

A participação das mulheres no
universo esportivo foi outro desafio
a ser transposto pelas atletas do
Clube. O primeiro campeonato de
Atletismo feminino do Brasil foi
realizado no Sport Club Germania,
em 1930: além de colocar em foco
a questão da participação das
esportistas em disputas de diversas
modalidades, o evento ajudou a
superar preconceitos.

ECP 121 ANOS
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Nas águas

1933

Piscina externa

10

História
olímpica

A retificação do rio Pinheiros fez com
que os cochos para esportes aquáticos
tivessem de ser desativados. O desafio
do momento era construir uma piscina
para os atletas continuarem seus
treinos e também para diversão dos
associados. Assim, em 1933, foi inaugurada a primeira piscina do Clube (e uma
das primeiras de São Paulo).

A CONSTRUÇÃO DE UM GIGANTE

1936

39

Ícaro de Castro Mello,
primeiro atleta do
Clube a participar de
uma Olimpíada

Com uma infraestrutura em desenvolvimento e atletas ávidos por
campeonatos nacionais e internacionais, o próximo desafio era participar
de uma Olimpíada. Isso ocorreu em
1936, nos Jogos de Berlim, quando
Ícaro de Castro Mello foi à Alemanha
e o Clube passou, assim, a figurar na
maior competição multiesportiva
do planeta.

ECP 121 ANOS
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11
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A travessia

1939

Hellmut von
Schütz, campeão
da Travessia de São
Paulo a Nado

12

Continue
a remar

O nadador Hellmut von Schütz aproveitou os treinos na piscina nova para
conquistar a Travessia de São Paulo
a Nado, em 1939. Nessa edição, a
disputa contava com mais uma dificuldade: a poluição já começava a existir
no rio Tietê, trazendo riscos à saúde
dos competidores. Mas, mesmo assim,
o esportista persistiu e fez história no
Germania ao completar o desafio em
primeiro lugar.

A CONSTRUÇÃO DE UM GIGANTE

1937

41

Remadores no rio
Pinheiros

As obras de retificação do rio Pinheiros
(1940 a 1957) também trouxeram
obstáculos à prática do Remo. As atividades precisaram ser interrompidas
por vários anos, retornando à ativa
somente em 2004, na Raia Olímpica
da USP, onde o Clube conta com um
galpão. Em 2019, esse espaço passou
por uma grande reforma, que o deixou
ainda melhor para os atletas.

ECP 121 ANOS
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Nome próprio

1942

Portaria principal do
Pinheiros

14

Pequenos
pinheirenses

Durante a Segunda Guerra Mundial, o
Clube superou mais um desafio. Ao ter
o alvará de funcionamento cassado
devido a uma portaria da Diretoria
de Esportes de 1942, precisou regularizar sua situação com várias
medidas de nacionalização que culminaram com a mudança do nome de
Sport Club Germania para Esporte
Clube Pinheiros.

A CONSTRUÇÃO DE UM GIGANTE

1945

43

Hora da merenda no
Jardim de Infância

Criar atividades para a criançada
sempre foi um dos focos do Clube.
A história que começou com a
fundação do Jardim de Infância, em
1945, para ser um espaço de desenvolvimento intelectual dos pequenos
associados, continuou com a construção da Brinquedoteca, em 2006, e
do Parquinho Infantil, para as crianças
terem espaços lúdicos e aprimorarem
a criatividade.

ECP 121 ANOS
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especial

Lugar
de evento

1957

Inauguração do
Salão de Festas

16

O mais
olímpico

Manoel dos Santos
conquista a primeira
medalha pinheirense
em Olimpíada

O primeiro pódio olímpico ninguém
esquece. Foi o atleta pinheirense
Manoel dos Santos quem conquistou
o bronze nos 100m de nado livre, nos
Jogos de Roma de 1960, levando o
ECP ao grupo de excelência mundial
na formação de atletas. Nos Jogos de
Pequim 2008, Cesar Cielo fez história
ao conquistar as medalhas de bronze
(100m livres) e ouro (50m livres), com
quebra do recorde olímpico. Foi
a primeira vez que um brasileiro
alcançou o lugar mais alto do pódio na
Natação em uma Olimpíada.

Já que as festividades precisavam
de um novo espaço que não fosse à
beira do rio Pinheiros, foi inaugurado,
no Réveillon de 1957 para 1958, um
Salão de Festas. Projetado por Gregori
Warchavchik, o local dedicado aos
eventos comemorativos se tornou referência na cidade de São Paulo. Uma
década depois da inauguração, surgiu
mais um desafio para o Clube: em 1969
a marquise precisou ser demolida para
dar espaço à construção da avenida
Brigadeiro Faria Lima.
A CONSTRUÇÃO DE UM GIGANTE

1960
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17

especial

Grandes
conquistas

1970

Comemoração da
equipe de Vôlei
do ECP

18

Recordes

As atletas seguiram abrindo
cada vez mais espaço no mundo
esportivo. A equipe pinheirense
sagrou-se campeã no 1º Campeonato
Sul-Americano de Voleibol Feminino
de Clubes, em Lima, no Peru, trazendo
ainda mais visibilidade às mulheres
nas modalidades. Um terremoto
ocorrido nos dias da disputa fez com
que as esportistas realizassem mais
um jogo em prol das vítimas.

A CONSTRUÇÃO DE UM GIGANTE

1975

47

Recepção de João
do Pulo nos Jogos
Pan-Americanos

Além de vitórias em campeonatos
nacionais e internacionais, o Clube
começou a se destacar, também, com
transposição de recordes, chamando
a atenção do Brasil e do mundo como
uma potência esportiva. Nos Jogos
Pan-Americanos de 1975, o atleta
pinheirense João Carlos de Oliveira,
o João do Pulo, conquistou o ouro com
recorde mundial no Salto Triplo.

ECP 121 ANOS
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especial

Avanço e
modernização

1978

Inauguração da nova
Pista de Atletismo

20

Expansão
de horizontes

O Plano Diretor de Desenvolvimento
(PDD), aprovado pelo Conselho
Deliberativo e colocado em execução
em meados da década de 1970, trouxe
impulso desenvolvimentista ao Clube.
Com isso surgiram vários desafios,
como a realização de obras de aprimoramento na Pista de Atletismo e
no estacionamento, e a construção
do Centro Administrativo e do Centro
Cultural e Recreativo. O Centro
Desportivo começou a ser erguido.
A CONSTRUÇÃO DE UM GIGANTE

2018

49

Novo Centro
Administrativo
e Operacional

Ampliar ainda mais a área do ECP era
um sonho dos pinheirenses. Em 2018,
essa vontade se tornou realidade com
a aquisição de um prédio anexo ao
Clube, de cinco andares e 1,2 mil m²
de área construída, para ser o Centro
Administrativo e Operacional. Assim,
o patrimônio do Clube ganhava mais
espaço para os associados.

ECP 121 ANOS

Foto: polar.ltda
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Reabertura
consciente

2020

51

O Clube após a
reabertura

Outro momento difícil enfrentado pelo Clube foi o período de
quatro meses em que ficou fechado
devido à pandemia do novo coronavírus. O objetivo foi contribuir com
o controle da crise. No dia 7 de julho,
as portas do ECP foram reabertas
com toda a segurança e os cuidados
necessários para continuar prevenindo
contra a contaminação pela Covid-19.

E a história de vitória continua...
A CONSTRUÇÃO DE UM GIGANTE

Foto: ricardo bufolin

ECP 121 ANOS
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número de associados
ano

Descubra como o ECP se desenvolveu ao longo
dos anos até se tornar uma potência esportiva,
um reduto do verde e um espaço de intensa
atividade social e cultural
Não é possível entrar duas vezes no mesmo
Clube. A cada época, o espaço passa por transformações e se modifica intensamente – e para
melhor. Desde 1899, quando o Clube era uma
ideia na cabeça de Hans Nobiling, até os dias
atuais, em que o ECP é um gigante paulistano,
conheça a evolução em números.

O ECP em eterna

t r a n s fo r m a ç ã o

Associados

37.900

Quando o Sport Club
Germania foi fundado a
quantidade de associados
era reduzida, até que, com
o passar dos anos, mais
e mais pessoas quiseram
fazer parte daquele espaço
em ascensão, cheio de atividades sociais, culturais,
esportivas e de lazer.

29
1900

200
1909

40.100
38.000
38.729

29.000
O MAIOR
NÚMERO DE
ASSOCIADOS

1.400
1929

3.500
1946

1960

1980

1990

2000

2019

Geografia

O ECP EM M²
cada 50.000 m2
metragem do Clube

1920

100.000
2018

1936

172.092,37

135.776

1978

170.498,47

Para chegar aos mais de 170
mil m² que possui, foram
necessários muitos anos
e territórios anexados ao
Clube. O lugar onde está
hoje, na avenida Brigadeiro
Faria Lima, começou a ser
“desenhado” em 1920 com
a compra do terreno de
100 mil m², área da antiga
Chácara Itaim, que ia da rua
Iguatemi até o rio Pinheiros.
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O ECP em livros
A leitura também sempre foi
muito incentivada no Clube,
com a criação de uma biblioteca primeiro na rua Dom
José de Barros e depois
na Sede Social. Em 1927, o
acervo era formado por 444
obras. Em 1928, eram 551
livros. E esse número só foi
crescendo até chegar aos
16 mil exemplares que hoje
ocupam as prateleiras da
agora chamada Biblioteca
Pedro Affonso Grimaldi.

1927

1964

1979

444

600

13.002

Clube dos
esportes
Para que o ECP se tornasse essa potência esportiva que é
hoje, foi necessária uma longa caminhada para desenvolver
as modalidades ao longo dos anos e chegar ao total de 50
atividades esportivas praticadas. Do Futebol até o Boxe,
descubra quando foi o início de algumas atividades no Clube.

AS MODALIDADES

1928

1969

1990

551

7.415

11.813

Economia
local

MARÇO, 1964
INÍCIO DO TRABALHO
DE ORGANIZAÇÃO
DOS LIVROS NA
SALA DA SEDE
SOCIAL, QUE VIRIA
A SE TORNAR A
BIBLIOTECA PEDRO
AFFONSO GRIMALDI,
EM HOMENAGEM
AO ASSOCIADO QUE
SE DEDICOU A ESSA
TAREFA

Com uma infraestrutura em formação
e o número de associados aumentando cada vez mais, a colaboração
financeira também foi se adequando
às necessidades do Clube. A contribuição social foi e é determinante
para que o ECP cresça. Confira os
primeiros valores.

MENSALIDADES
Rs. 15$000 15 mil réis
Rs. 20$000 20 mil réis
Rs. 15$000 15 mil réis
Rs. 20$000 20 mil réis
Cr$100,00 100 cruzeiros
Cr$1350,00 Mil trezentos
e cinquenta cruzeiros,
trimestralidade
1984
Cr$102.396,00
	Cento e dois mil, trezentos
e noventa e seis cruzeiros,
	anuidade
1928
1929
1938
1941
1949
1980

TÍTULOS/JOIA

2000

15.000

2000

16.000

1927
1928
1932
1933
1936

Rs. 147$000
Rs. 184$000
Rs. 150$000
Rs. 200$000
Rs. 500$000

147 mil réis
184 mil réis
150 mil réis
200 mil réis
500 mil réis

1899

Futebol

1900

Atletismo

1903

Tênis

Década de 1910

1976

dea – distintivo esportivo alemão
É uma honraria concedida pelo
Comitê Olímpico Alemão (dsob),
atestando um desempenho físico
acima da média.

Natação

1982

Squash

1916

Remo e Canoagem

1986

Peteca

Década de 1920

Basquete

1987

Triatlo e Biatlo

1928

Esgrima e Boliche 9 Pinos

1990

1930

Saltos Ornamentais

Hidroginástica e Programa Esporte
e Saúde

1997

Capoeira

1931

Handebol

2001

Badminton

Década de 1940

Bilhar, Fitness e Vôlei

2002

Tae Kwon Do, Hapkido e Karatê

1943

Xadrez e Jiu-jitsu

2003

Futevôlei

1949

Judô e Polo Aquático

2006

1952

Surge a seção de Ginástica de
Aparelho e Solo, que depois se
tornaria Ginástica Artística

skate Com a inauguração da Pista,
o esporte, que já era praticado em
rampas instaladas em quadras, passa
a ter um local específico para as
manobras

1957

Bocha

2007

Boliche 10 Pinos e Vôlei de Areia

1958

Tem início o Halterofilismo, que
depois se tornou Levantamento de
Peso

2008

Futsal

2010

elas Antigamente chamado de
Projeto Mulher

2014

Corrida de Rua

2017

Boxe

2018

Acqua Functional Training

1963

Yoga

1964

Bolão

1974

cad Tem início o programa para
educação esportiva infantil chamado
Centro de Aprendizado Desportivo.

56

especial

COMEMORAÇÃO
EM DOBRO
Conheça as histórias dos associados que celebram
o aniversário no mesmo dia da fundação do Clube
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Doces recordações

Tania Fernanda Prado Pereira percebeu cedo que
comemorava seu aniversário no mesmo dia que
o Clube. Aos nove anos recebeu uma medalha na
apresentação dos alunos de Natação, e lá estava
a data: 7 de setembro. A pinheirense conta que
aproveita a programação dos Festejos do Clube
para deixar seu mês ainda mais animado, e que no
dia do aniversário convida alguns familiares para
comemorar e depois vão para o Parquinho. Lá ela
tem fortes recordações do avô, que era associado
e estava sempre ali. Mesmo com o passar do tempo
e a chegada dos novos membros na família, o ciclo
se repete.

Duas lembranças
dos parabéns de
Tania Fernanda

Pinheirenses nascidos no dia 7 de
setembro estão acostumando a dividir
a comemoração com duas datas
emblemáticas: a Independência do
Brasil e a fundação do ECP. Mas o
que poderia ser um problema acaba
ganhando um gostinho ainda mais
especial – afinal não é todo mundo que
pode cantar parabéns em um feriado
nacional e cercado de amigos na Pista
de Atletismo. Veja algumas curiosidades dessa “concorrência” no dia
do aniversário.

Tradição no parabéns

Comemorar mais um ano de vida no Clube já virou uma
tradição para Pedro Ivo Costa Mendes, que descobriu
que fazia aniversário no mesmo dia que o ECP ao ler,
ainda novinho, uma placa informativa que havia no
Clube. Os parabéns acontecem aqui desde a época em
que o associado estudava no Jardim de Infância Tia Lucy,
onde sempre estava com seus amigos, com direito a
festinhas, brincadeiras e muito Futebol.

fotos: arquivo pessoal

Pedro no Jardim
de Infância e
comemorando
com a familia

Um desfile pra chamar de meu

O aniversariante
com o filho

Para Christian Frederick Hempel Lima,
comemorar seu aniversário já foi uma tarefa difícil,
pois os amigos sempre estavam viajando por conta
do feriado. Mas o associado aprendeu a unir o útil
ao agradável e no último ano comemorou mais um
ano de vida com os amigos na Prainha do Boliche.
Para completar a comemoração, o pinheirense e
o filho conseguiram a classificação e jogaram pelo
ECP no Campeonato Pan-Americano de Esgrima em
Cochabamba, na Bolívia. Ah, e como no Clube há o
Desfile de Aniversário anual, Christian brinca que o
evento é também em comemoração ao seu dia.

Cercado de amigos

Quem nasce no dia de um feriado nacional normalmente tem problemas para reunir os amigos e
familiares para celebrar. Esse definitivamente não
é o caso do associado João Biazzo Filho. O pinheirense conta que suas últimas comemorações têm
acontecido de forma simples e muito prazerosa:
cercado de amigos e jogando Beach Tennis no
Complexo de Areia do Clube. A festa ainda ganha
uma “esticadinha” no Bar do Tênis, onde os amigos
e os familiares se reúnem para dar parabéns
ao associado.

Christian, Luis Eduardo e Ademar
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Sabor
e saúde
à mesa
Quer deixar a refeição mais saudável, a
casa mais bonita e os dias mais leves?
Aprenda com a jornalista, paisagista
e apresentadora do canal GNT Carol
Costa a fazer sua própria horta

Alimentos frescos e livres de agrotóxicos estão cada vez mais presentes na
vida dos brasileiros, e na quarentena
cultivar uma horta dentro de casa virou
um dos passatempos mais procurados.
Além de garantir frutas, verduras e
temperos ricos em nutrientes, colocar
a mão na terra pode representar um
momento de relaxamento e ainda
deixar o ambiente mais aconchegante.
A boa notícia é que para ter uma
plantação caseira não é necessário ter
um espaço enorme nem muito dinheiro.

Para ajudar a tirar sua colheita
do papel, convocamos Carol Costa,
autora do livro Minhas plantas.
Separe o vaso, escolha um local
em que bata sol pelo menos durante
metade do dia e mãos à obra. “A luz
direta é um dos requisitos para ver
sua horta crescendo e também para
evitar pragas e doenças, além do substrato, lembrando que nenhuma das
plantações de hortaliças suporta o
ar-condicionado”, revela a especialista.
foto: Divulgação

dica
Caso você tenha um local com bastante claridade, mas que o sol não afete
diretamente, o ideal é comprar mudas já grandes e plantá-las para consumir
no período de mais ou menos duas semanas.
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Por onde começar?

Como plantar com sementes?

Você precisará de um suporte, seja ele
viveirinho, vaso, floreira ou espaço no
canteiro, argila expandida, areia e um
pouco de terra soltinha. Um garfo e
uma pá específicos para horta ajudarão
bastante nesse processo.

No suporte escolhido faça um buraquinho no meio; a profundidade varia
dependendo do tamanho da semente.
Para uma semente grande, reserve
0,5 cm. Já as sementes pequenas
devem afundar só um pouquinho,
então deixe apenas a marca do dedo.

Onde plantar?

O passo
a passo
da horta

• Viveiro: Comece a plantação
somente com terra e, quando crescer
cerca de 10 cm, passe para um
vaso maior.
• Canteiro: Deixe a terra fofinha para
a plantação.
• Vaso ou floreira: Divida o processo
em camadas. Primeiro coloque a argila
expandida, logo acima a areia e depois,
em uma quantidade maior, a terra.

dicas
Atenção ao tamanho do vaso ou da
floreira para plantação: há uma profundidade ideal da planta escolhida.
Se quiser colher salsinha,
cebolinha, coentro ou baby leaf,
o ideal é ter um vaso de 10 cm
de altura.
Vasos de 20 cm são ótimos para
plantar alface, rúcula, manjericão e
as plantas de colheita jovem.
Já vasos de 30 cm são ideais
para quem quer ter uma horta
variada. Neles pode-se plantar
diversos alimentos, como cebola,
cenoura, beterraba, berinjela,
tomate, pimenta, abóbora, pimentão
e pepino.

Quantas sementes colocar?
• Para cultivar hortaliças como
abóbora, pimentão, manjericão, alface,
tomate, cenoura, pimenta, beterraba e
pepino, coloque apenas três sementes.
• Para ter em casa maços de salsinha,
coentro, cebolinha e rúcula, plante
oito sementes.

O espaçamento ideal?
• 10 cm de distância entre um buraquinho e outro para cenoura, cebola,
rúcula e beterraba.
• 30 cm de distância para alface, manjericão, salsinha e cebolinha.
• 50 cm de distância para tomate,
pimentão, abóbora, pimenta, berinjela
e pepino.
→ Após concluir o passo a passo,
regue com borrifador até a planta
atingir cerca de 10 cm de altura.

Como adubar suas plantas?
A principal dica é alimentar suas plantinhas com adubo pelo menos uma vez
ao mês.

Quais são os nutrientes
mais indicados?
• Húmus de minhoca: Nutre e
fortalece todas as plantas. Depois de
colocar no vaso, misture à terra.
• Farinha de osso: Estimula flores
e frutos. Depois de colocar no vaso,
misture à terra.
• Cinzas de carvão ou lenha: Nutre
e previne contra pulgões. Polvilhe
as cinzas.
• Sachê de chá: Ajuda no crescimento
da planta. Abra o saquinho e coloque
na superfície da terra.
• Fertigarden organomineral: É o
adubo completo e equilibrado, encontrado em lojas especializadas ou
na internet. Borrife nas folhas sem
encharcá-las ou borrife diretamente
no solo.
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Em quanto tempo posso colher?
• A partir de 21 dias: há diversas
plantações já prontas para colheita:
baby leaf, alface, rúcula, rabanete,
beterraba, manjericão, salsinha
e coentro.
• A partir de 45 dias: cenoura, pepino,
beterraba, couve, berinjela, abobrinha,
feijão-vagem.
• 100 dias: tomate, pimenta, melão,
cebola e brócolis.

Como colher?
Anote as ferramentas necessárias para
esse próximo passo: tesoura (para
temperos e folhosas) e podão (para
hortaliças com cabo).
• É preciso colher algumas plantas de
fora para dentro, assim as folhas mais
antigas são consumidas antes. Isso
vale para cebolinhas, alfaces, salsas
e coentro.
• É necessário colher de baixo para
cima os tomates, pepinos, pimenta
e pimentão.
• Caso você queira deixar sua
plantinha cheia, também é recomendado colher de cima para baixo.
Agora que você já sabe como começar
e cuidar da horta caseira, veja
algumas dicas na revista on-line para
plantar alimentos fáceis, seja em
vasos improvisados ou em canteiros,
seja com sementes ou mudas ↗
ilustrações: polar.ltda

Era uma
vez...

No mês em que se
comemora o aniversário
do Clube, a criançada
vai conhecer os fatos
que marcaram a história
esportiva, social e cultural
do ECP com o livro infantil
Nobilinho e sua turma,
editado pelo Centro PróMemória. Os associados
podem se transformar em
contadores de histórias
e ler para os pequenos
os destaques do maior
clube poliesportivo da
América Latina.
Nas 23 páginas cheias
de fotos antigas e ilustrações, o livro conta desde
a criação do ECP até os
primeiros esportes de
um jeito encantador e
fácil. O fundador Hans
Nobiling torna-se

o protagonista Nobilinho,
garoto que gosta muito de
Futebol e, por isso, decide
fundar um clube para jogar
com os amigos e parar de
“driblar a própria sombra”.
Outras importantes personalidades da trajetória
do ECP também inspiram
personagens de Nobilinho
e sua turma. Charles Miller
e Antônio Casemiro da
Costa, dois iniciadores do
Futebol no Brasil, aparecem
como os meninos Charlinho
e Casemiro. A nadadora
Lilly Richter é a garota
Lilly, importante personagem que, ao participar
da Travessia de São Paulo a
Nado, coloca as mulheres
em destaque no mundo
dos esportes. O menino
Max é inspirado em Max

Engelhardt, um dos responsáveis pela compra do
terreno que o Clube ocupa
atualmente. Tia Lucy, fundadora do Jardim de Infância, e
Coca, campeã de Basquete
e Vôlei, também estão retratadas no livrinho.
Os pequenos tomam
conhecimento de fatos
marcantes não só para o
Clube, mas também para a
cidade de São Paulo e para o
mundo. Além de destaques
como a compra do terreno
do ECP na Chácara Itaim e a
instalação dos cochos para
a prática da Natação, as
crianças aprendem sobre a
retificação do rio Pinheiros
e a mudança de nome de
Sport Club Germania para
Esporte Clube Pinheiros,
durante a Segunda Guerra
Mundial.

O livro infantil Nobilinho e sua
turma conta a história do ECP
de maneira lúdica, interativa e
divertida, aproximando o pequeno
associado da trajetória pinheirense
ilustrações: KARINE GUERRA

Nobilinho e sua turma está disponível
gratuitamente no site do Clube

criança
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O universo infantil contado com diversão, aprendizado e imaginação
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Mais espaço
para o CAD
O Centro de Aprendizado
Desportivo contará
com novo local para
prática das atividades

O cad, programa para educação esportiva das crianças associadas,
ganhou mais um lugar para suas atividades, além das Quadras
Externas, do Antigo Fitness e do Centro Desportivo.
Com a desativação da Churrascaria Recanto da Figueira, o local,
que fica ao lado do Campo de Futebol a, foi reformado para se tornar
mais uma “sala de aula” para os cerca de 100 alunos das turmas iniciantes, Gym e Júnior 1.
Com décadas de história, o cad é pioneiro no desenvolvimento
esportivo infantil e considerado uma referência dentro e fora do ecp.
Para que essa trajetória continue vitoriosa, os pequenos vão tomar
gosto pela prática de modalidades e aprender sobre respeito e socialização em um novo espaço de 417 m², com uma parte coberta e outra
descoberta, que conta com grama sintética.
A ideia do projeto foi criar um local apropriado para a criançada realizar as atividades também em dias de chuva, o que agora é garantido
com a nova telha metálica (a antiga era de fibrocimento), de mais conforto térmico e acústico.
ilustração: polar.ltda

NOVA ÁREA COM
PARTE COBERTA
NOVO ESPAÇO

417 m²
ÁREA DESCOBERTA COM
GRAMADO SINTÉTICO
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delírio tropical
ingredientes
Coulis
de morango

e
i
e
R c it nha
e
r
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t
h
M seC f
Descubra como preparar a
sobremesa que conquistou
o paladar dos jurados
do MasterChef ACESC

O MasterChef acesc deste ano se adaptou aos tempos de quarentena e foi realizado na casa dos participantes, que receberam uma
cesta com os ingredientes para o preparo de um prato doce. Houve
26 casas inscritas, de nove clubes de São Paulo, com concorrentes
de diversas idades.
O ecp participou dessa saborosa competição e conquistou o
1° lugar do concurso com as associadas Ana Beatriz e Catarina
Ungaro. As vencedoras enviaram o passo a passo para os pinheirenses recriarem essa sobremesa.

•
•
•
•

10 morangos
10 gotas de suco de limão
1 colher de chá de glaçúcar
1 colher de sobremesa de pectina
de 1 maracujá dissolvida em ½
copo de água

Folhado Tropical
de Bananas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 bananas-prata
2 bananas-nanicas
1 banana-da-terra
1 xícara de açúcar demerara
2 colheres de sopa de uvas-passas
brancas
1 xícara de amêndoas
2 colheres de sobremesa de suco de
limão
Canela em pó para polvilhar
½ pacote de massa folhada pronta

Yellow
Cream
•
•
•
•
•

3 gemas
2 xícaras de leite integral
1 xícara de milho verde congelado
1 xícara de açúcar refinado
1 colher de café de essência de
baunilha

ilustrações: polar.ltda
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modo de preparo

Yellow
Cream
1º passo
Passe as gemas por uma peneira fina,
deixando cair em uma tigela. Junte o
açúcar refinado, misture com a colher
e reserve.
2º passo
No liquidificador, bata muito bem o
milho verde e o leite, e a seguir passe
pela peneira fina, espremendo bem e
deixando cair em uma panela.
3º passo
Aqueça em fogo baixo até ferver e,
então, despeje na tigela das gemas e
misture bem.
4º passo
Volte os ingredientes da tigela para
a panela e leve ao fogo novamente,
sempre mexendo, e cozinhe
até engrossar, mas sem ferver.
Deixe amornar.

Coulis
de Morango
1º passo
Coloque os morangos picados
em pequenos pedaços em uma
panela tampada em fogo baixo e
deixe por cerca de 10 minutos ou
até desmanchar.
2º passo
Acrescente a pectina batida com
uma pequena quantidade de água e
mexa bem.
3º passo
Junte uma colher de chá de açúcar
de confeiteiro e algumas gotinhas de
limão. Deixe esfriar e reserve.

Folhado Tropical
de Bananas
1º passo
Aqueça as bananas-nanicas no
microondas, ainda com casca, até que
estejam bem moles.
2º passo
Retire a casca, amasse como purê
e reserve.
3º passo
Em uma assadeira, leve ao forno a
180° as bananas-prata ainda com a
casca até que “murchem” (cerca de
20 minutos). Descasque e corte em
pequenos cubos e reserve.

4º passo
Em uma panela com água fervente
cozinhe a banana-da-terra até que
amoleça levemente, ainda com casca.
Depois descasque, corte em cubos
pequenos e reserve.
5º passo
Em uma panela coloque o açúcar
demerara, o purê de banana-nanica e o
suco de limão, mexa em fogo baixo até
desgrudar do fundo e das bordas.
6º passo
Acrescente as demais bananas
picadas e as uvas-passas e mexa com
cuidado até que todos os ingredientes
estejam bem misturados.

7º passo
Despeje o conteúdo da panela sobre a
massa folhada aberta, formando uma
única fileira grossa.
8º passo
Polvilhe com canela em pó e feche
a massa por cima do recheio, em
formato de Strudel.
9º passo
Pincele a parte superior do folhado
com a gema de ovo, polvilhe glaçúcar
com peneira e “grude” as amêndoas
fatiadas no mandolim sobre essa
superfície. Leve ao forno até que a
massa esteja cozida e dourada.

A Cozinha Masterchef do ECP
Antes localizada dentro da Sala de Dança, a cozinha de estudo
do Clube ganhou um espaço próprio, com 11 m², o que garantirá
mais conforto para os associados e melhor infraestrutura para
eventos e aulas.

foto: RICARDO BUFOLIN
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CONDIÇÕES
NECESSÁRIAS
PARA
PARTICIPAÇÃO

PROCESSO
DE PRÉ-INSCRIÇÃO

MATRÍCULAS 2021 →

M
I
D
R
JA
DE
A
I
C
N
INFÂ

TIA
Y
C
LU

Para o processo de
pré-inscrição de 2021
foram seguidos os
mesmos critérios
do ano passado.
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PRÉ-INSCRIÇÃO

DA CONTEMPLAÇÃO

1. A pré-inscrição é destinada aos
associados que pretendem matricular seus filhos no Jardim de
Infância Tia Lucy para o ano letivo
de 2021.
2. A pré-inscrição se dará através do
site do Esporte Clube Pinheiros
(www.ecp.org.br).
3. O período para realização da pré-inscrição terá início às 9 horas do
dia 13/10 e será encerrado às 22
horas do dia 23/10/2020.
4. A pré-inscrição deverá ser registrada em nome da criança sócia;
pai ou mãe de criança (filha de
associado); avô ou avó de criança
(neta de associado).
5. O associado deverá indicar
número de matrícula, informação
pessoal de segurança solicitada
pelo sistema, telefones e e-mail
para contato.
6. Depois de registrada a pré-inscrição,
o associado receberá comunicado
em seu e-mail, informando o número
de protocolo e uma senha, caso
deseje efetivar o cancelamento
ou consultar a pré-inscrição. Caso
não receba esse comunicado em
72 horas, é necessário entrar em
contato com a Secretaria do Jardim
de Infância Tia Lucy.
7. O associado poderá acompanhar o
andamento de sua inscrição pelo
site do Esporte Clube Pinheiros,
na Central de Atendimento ou
no Jardim de Infância Tia Lucy,
através do número do protocolo
recebido por e-mail ou do número
de matrícula/informação de
segurança solicitada pelo sistema.
8. Não será permitido ao associado
registrar mais de 1 (uma) pré-inscrição por aluno.
9. A pré-inscrição é pessoal
e intransferível.
10. A pré-inscrição está sujeita a confirmação, em virtude da verificação
dos dados cadastrais informados
pelo associado (turma e período),
e, caso haja alguma divergência
de informações, será enviado
um comunicado para o e-mail
informado no ato da pré-inscrição.

11. A quantidade de vagas disponíveis
para cada classe será informada
depois de encerradas as pré-inscrições e após a reserva de vaga
dos alunos que passarão para o
próximo ano letivo.
12. Criança associada que seja irmã de
aluno já matriculado deverá fazer
a pré-inscrição. Na ocorrência de
excedente de criança associada
que seja irmã de aluno já matriculado em relação ao número
de vagas disponíveis, a contemplação se dará conforme a ordem
crescente da data de admissão
como associada do Clube (a mais
antiga prevalece sobre a mais nova).
12.1. Criança associada (aluno novo)
segue o mesmo critério do
item 12.
13. Após o término do período de
pré-inscrição, para as classes
em que houver maior número
de candidatos do que de vagas,
haverá sorteio para contemplação
das vagas e formação da lista
de espera (exceto para as prioridades 1 e 2, conforme descrito nos
itens 12 e 12.1), de acordo com o
seguinte critério:
A. Criança associada, irmã de
aluno já matriculado;
B. Criança associada, aluno novo;
C. Criança filha de associado,
irmã de aluno já inscrito;
D. Criança filha de associado,
aluno novo;
E. Criança neta de associado,
irmã de aluno já inscrito;
F. Criança neta de associado,
aluno novo.

72

criança

SORTEIOS
E CONTEMPLAÇÕES
14. Participarão do sorteio os alunos
pré-inscritos nas classes em que o
número de candidatos for maior do
que o número de vagas.
15. Será emitida relação dos pré-inscritos na condição de sorteio,
em ordem alfabética, sendo-lhes atribuída uma numeração
sequencial. A contemplação se
dará através do sorteio dessa
numeração. Essa lista é disponibilizada no dia do sorteio.
16. No caso de gêmeos/trigêmeos/
etc., o sorteio de um dos irmãos
garante a vaga do(s) outro(s), desde
que não seja a última/penúltima/
etc. vaga e seguindo os critérios do
item 13.
17. No caso de gêmeos/trigêmeos/
etc., as pré-inscrições deverão ser
realizadas no mesmo período.
18. Os sorteios serão tanto das vagas
como de posição na lista de espera.
19. Os sorteios mencionados serão
realizados em 04/11/2020, às 10h,
em local a ser definido com transmissão ao vivo pelo Zoom.
20. A contemplação é pessoal, não
sendo permitido transferi-la a
outro associado.
21. A contemplação corresponde à
classe e ao período indicados na
pré-inscrição, não sendo possível
a utilização da vaga para outra
classe ou período.
22. O associado poderá assistir ao
sorteio presencialmente ou
via Zoom.
23. Fica registrado que a contemplação do pré-inscrito não
está vinculada à presença do
associado, ou seja, mesmo se
o associado contemplado não
estiver presente no ato do sorteio,
lhe será garantido o direito à vaga,
obedecidos os procedimentos
deste termo.
24. A relação dos sorteados será disponibilizada no Jardim de Infância
Tia Lucy e no site do Clube.
25. Após a realização do sorteio, as
pré-inscrições contempladas
deverão proceder à reserva

de vaga no período de 16/11 a
27/11/2020, na Secretaria do
Jardim de Infância Tia Lucy, de
segunda a sexta-feira, nos
seguintes horários: das 8h30
às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
Nessa oportunidade será
divulgado o valor proposto das
mensalidades, constante na
Previsão Orçamentária de 2021
a ser apreciada pelo Conselho
Deliberativo na reunião de
novembro, podendo haver
variação. No momento da efetivação da matrícula o valor
aprovado será informado.
26. As pré-inscrições estarão
automaticamente vinculadas à
idade da criança, conforme os
seguintes critérios:

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

DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA
RESERVA DE VAGA
• Carteira de associado (da
criança ou do responsável)
• Xerox da certidão de
nascimento
• Seis fotos 3x4
• Xerox da carteira de vacinação
• Exame oftalmológico para
alunos do Infantil 4
• Audiometria e exame oftalmológico para alunos do Infantil 5
28. As matrículas deverão ser efetivadas na secretaria do Jardim
de Infância no período de 07 a 17
de dezembro de 2020, das 8h30
às 16h30 de segunda a sexta-feira, quando informaremos a
mensalidade de 2021, definida na
reunião do Conselho Deliberativo
de novembro.
29. No ato da matrícula será assinado
instrumento de compromisso pelo
responsável do aluno com emissão
de protocolo.
30. Os boletos de pagamento da
matrícula (para não associados)
e mensalidades de janeiro serão
enviados para a residência dos
matriculados pelo ECP.
31. Os casos omissos serão resolvidos
pela Diretoria Cultural.
32. Esclarecimentos poderão ser
obtidos no Jardim de Infância
Tia Lucy, através do telefone
3598-9852.

RESERVA DE VAGAS
E MATRÍCULA
PARA ALUNOS/2021

CRITÉRIOS DE
PRIORIDADE PARA
AS MATRÍCULAS DE 2021

1. O período de reserva de vagas para
2021 será de 16/11 a 27/11/2020.
2. A reserva de vaga deverá ser
realizada na Secretaria do Jardim de
Infância, das 8h30 às 11h30 e das
13h30 às 16h30.
3. O Jardim de Infância funciona
de segunda a sexta-feira, nos
seguintes horários:
• período da manhã
8h às 12h
• período da tarde
13h15 às 17h15
• período integral
8h às 17h15

1. Criança associada e irmão de aluno
já matriculado;
2. Criança associada, aluno novo;
3. Criança não associada, filho
de associado e irmão de aluno
já matriculado;
4. Criança não associada, filho de
associado e aluno novo;
5. Criança não associada, neto
de associado e irmão de aluno
já matriculado;
6. Criança não associada, neto de
associado e aluno novo.

4. Documentos necessários para
reserva de vaga:
• Carteira de associado (da
criança ou do responsável)
• Xerox da certidão de
nascimento
• Seis fotos 3x4
• Xerox da carteira de vacinação
• Exame oftalmológico para
alunos do Infantil 4
• Audiometria e exame oftalmológico para alunos do Infantil 5
5. As matrículas deverão ser efetivadas
na secretaria do Jardim de Infância
no período de 07 a 17 de dezembro
de 2020, das 8h30 às 16h30, quando
informaremos a mensalidade
de 2021, definida na reunião do
Conselho Deliberativo de novembro.
6. No ato da matrícula será assinado
instrumento de compromisso pelo
responsável do aluno com emissão
de protocolo.

Todos os novos alunos (irmãos) devem
realizar pré-inscrição de 13/10 a 23/10
no Portal de Serviços do ecp. O preenchimento das vagas se dará conforme
a disponibilidade de vagas por classe
e de acordo com os critérios de prioridade acima estabelecidos.
Caso o número de candidatos
(crianças associadas, dentro de um
mesmo critério de prioridade) seja
maior do que de vagas por classe, a
preferência para contemplação das
vagas disponíveis e formação da lista
de espera será dada conforme a ordem
crescente da data de associação (a mais
antiga prevalece sobre a mais nova).
No caso de crianças não associadas,
haverá sorteio para contemplação das
vagas disponíveis e formação da lista
de espera.

PRÉ-INSCRIÇÃO
→ De 13/10 a 23/10

SORTEIO DE VAGAS
PERÍODOS
27. O Jardim de Infância funciona nos
seguintes horários:
• período da manhã
8h às 12h
• período da tarde
13h15 às 17h15
• período integral
8h às 17h15

04/11, às 10h, em local a ser definido
com transmissão ao vivo pelo Zoom

RESERVA DE VAGAS
PARA CRIANÇAS
Contempladas: 16/11 a 27/11
Efetivação de matrícula: de 07 a 17/12
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TEATRO

REVELAÇÕES
DE BASTIDORES
 Quintas
 21h
 Instagram @ecpinheiros

Os pinheirenses que gostam de
teatro vão se interessar por esse
projeto criado pelo Núcleo de Teatro
do ECP, que convida profissionais
renomados 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.
Em cada live, um convidado diferente conta sua trajetória no meio
teatral e releva curiosidades dos bastidores da produção de uma peça.

PIANO’S BAR
LIVES
 Sábados
 20h
 Instagram e Facebook @ecpinheiros

SHOW NA TELA

CINE
CLUBE
EM
CASA

As apresentações do Piano’s Bar estão de
volta – agora em transmissões ao vivo realizadas pelas redes sociais pinheirenses.

Jojo
Rabbit

agenda
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★ Maria Siqueira

O filme do mês continua sendo
debatido virtualmente. O mediador
do encontro, Luciano Ramos, grava
um vídeo com comentários sobre a
produção cinematográfica, que depois
é disponibilizado aos participantes nas
redes sociais do Clube. A partir disso,
os associados podem enviar questões
que inspiram o próximo vídeo. Em
setembro, o filme é Jojo Rabbit, com
direção de Taika Waititi.

assista ao vídeo

★ John Hebert Junior
 5 de setembro

assista ao vídeo

★ Ednaldo Freire

Cris Olimpio

Intérprete, compositora e instrumentista, a artista é conhecida pela
marcante personalidade que expressa nas interpretações e pela versatilidade em suas apresentações.

assista ao vídeo

Curta as apresentações que já passaram pela live pinheirense
★ Luis Sorrentino

assista ao vídeo

★ Banda New SP

assista ao vídeo

★ André Youssef Trio

assista ao vídeo

Jojo Rabbit
GUERRA, DRAMA,
COMÉDIA
EUA/2020/1H48/14 ANOS
★ Direção: Taika Waititi
★ Com Griffin Davis,
Thomasin McKenzie
e Scarlett Johansson
 Disponível: iTunes, Now
e Google Play
FOTO: DIVULGAÇÃO

VÍDEO DO MEDIADOR LUCIANO RAMOS
 25 de setembro

Sexta
 20h
 Facebook: @ecpinheiros

Johannes Betzler, ou Jojo, é um jovem nazista
de 10 anos que tem como amigo imaginário
Adolf Hitler e sonha em participar da Juventude
Hitlerista, um grupo pró-nazista. Um dia, Jojo
descobre que a mãe está escondendo uma judia
no sótão de casa. Depois de tentativas frustradas
para expulsá-la, o jovem rebelde desenvolve
empatia pela nova hóspede. O filme ganhou o
Oscar de Melhor Roteiro em 2020.
O cineasta neozelandês Taika Waititi se
baseou no livro O céu que nos oprime, de Christine
Leunens, para fazer esse longa, em que ele
mesmo interpreta Adolf Hitler. O Führer é retratado da maneira como o protagonista o vê em sua
imaginação, aos 10 anos, e, ao longo da trama,
o filme mostra como Jojo passa a repensar seu
fanatismo e suas convicções quanto ao nazismo.
Envie perguntas ou comentários para o e-mail
administracaocultural@ecp.org.br

Um guia com a programação cultural e social pinheirense

Assista às conversas anteriores
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Do tradicional
prato brasileiro
ao clássico
francês, confira
os destaques
dos menus
pinheirenses

MÊS

•

R ATO
• P

P R ATO

DO

ALMOÇO NO CLUBE

FEIJOADA
O tradicional prato brasileiro é destaque no
almoço de quarta e sábado no restaurante
Ponto. A feijoada, considerada patrimônio cultural
do País, ganha o tempero do chef Edivaldo Souza,
que oferece a versão completa (carne seca, lombo
suíno, costelinha suína, linguiça calabresa, rabo
suíno, paio, orelha suína e chispe) e serve como
acompanhamento arroz branco, farofa de alho,
couve à mineira, bisteca suína grelhada, linguiça
toscana, torresmo e laranja.

CARRÉ DE
CORDEIRO
COM RISOTO
À MILANESA
Para receber os associados, a cozinheira Gilvania Soares apostou na
combinação de carré de cordeiro
com risoto à milanesa. A carne de
cordeiro, marinada com ervas finas em
vinho tinto, é cozida lentamente com
especiarias e recebe como acompanhamento um delicioso risoto milanês.
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Onde encontrar: Ponto
Quando: quarta e sábado, 12 às 16h
Preço: R$ 68

MENU EXECUTIVO

Conheça as opções executivas, criadas pela chef
Matilde Cabral e servidas
na Piscina Lanchonete.

Onde encontrar: Ponto
Quando: setembro
Preço: R$ 60

Segunda
Filé de frango

Acompanha: arroz com
castanha de xerém e
julienne de legumes
na manteiga

Terça

Quarta

Bife a cavalo

Picadinho carioca feito
com filé mignon

Acompanha: arroz, feijão
e batatas fritas

Acompanha: arroz, feijão,
farofa, ovo e banana
empanada

Onde encontrar:
Piscina Lanchonete
Quando: segunda a
sexta, 12 às 15h
Preço: R$ 19,50

Quinta

Sexta

Frango à parmegiana

Pescada amarela
portuguesa

Acompanha: arroz branco
e batatas fritas
FOTOS: henrique perón

Acompanha: arroz, batata,
ovo, azeitona, pimentões
variados e tomate

DO

MÊS
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ATIVIDADES
LITERÁRIAS

Os encontros continuam sendo realizados
por lives no Instagram do Clube. Confira
a programação de palestras do mês.

GRUPO DE ESCRITORES
ARQUIVO

 26 de setembro

Sábado
 14h
 Plataforma: Zoom

INSERÇÃO NO
MUNDO DIGITAL

O grupo se reunirá virtualmente para leitura e
análise de seus contos baseados em temas predeterminados. Para esse encontro, o tema será
“Querido diário”, e os participantes devem desenvolver textos a partir desse mote.

★ Mario Gonçalves Filho

assista ao vídeo

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL

foto: divulgação

P
A
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E
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agenda

★ Luciano Marques

PALESTRA - LIVE

COMO OS PAIS
PODEM AJUDAR OS
FILHOS NA ESCOLHA
PROFISSIONAL
★ André Pitelli
 14 de setembro
Segunda
 19h
 Plataforma: Instagram @ecpinheiros
A conversa trará ideias de como os pais podem
auxiliar os filhos na hora de escolher a carreira,
além de participarem da descoberta da vocação
e do desenvolvimento de competências.

Foto: divulgação

assista ao vídeo

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO
PARA A LONGEVIDADE

★ Caco Santos

assista ao vídeo

CLUBE DE LEITURA
 19 de setembro

Sábado
 14h
 Plataforma: Zoom
Racismo, abuso, libertação. Esses são os
assuntos de Eu sei por que o pássaro canta na
gaiola, de Maya Angelou (Editora Astral Cultural),
livro do Clube de Leitura de setembro. Trata-se
da história de vida de Marguerite Ann Johnson,
garota negra criada pela avó paterna no Sul
dos Estados Unidos. Em tempos de segregação
racial, Marguerite encontra conforto na literatura
através das palavras. Com uma escrita poética e
poderosa, a obra emociona e transforma o pensamento de quem a lê.

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

Cursos

› DANÇA DE SALÃO
★ Marco Antonio e Ricardo Figueiredo
As danças de salão são consideradas uma forma
de entretenimento e de integração social, bem
como uma forma de atividade física. Turmas a partir
de 14 anos.

› DANÇA DE SALÃO
★ Equipe Milena Malzoni Dance Center
Os alunos aprendem três ritmos: salsa,
samba de gafieira e forró, em aulas divertidas
e descontraídas.

› WORLD DANCE

IDIOMAS
› ENGLISH FOR PLEASURE
★ Odila Moraes
O objetivo do curso é desenvolver a fluência oral,
a compreensão e o vocabulário, por meio da
leitura e discussão de textos atuais de revistas,
jornais e short stories. Requisitos: Avaliação presencial,
a partir de 18 anos.

› ESPANHOL
★ Instituto Lenguae
Nesse curso são trabalhadas as habilidades do
idioma: conversação, escuta, escrita e leitura.
Como base, é usado o livro Aula Internacional.
Requisitos: Avaliação on-line, a partir de 16 anos.

BALÉ ECP
› BALLET INFANTIL
Pré-Baby, Baby-Class, Iniciação, Experimental
e Intermediário Infantil

› BALLET JUVENIL

★ Luiz Sorrentino

› BALLET ADULTO
Intermediário e Avançado

› BALLET CLÁSSICO
Movimento Contemporâneo

› BALLET PILATES

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

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

› DANÇA DO VENTRE

Mais informações no e-mail ballet@ecp.org.br

› FRANCÊS
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. Requisitos:
Avaliação on-line, a partir de 18 anos.

A dança dinâmica e coreografada trabalha vários
estilos, 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.

› EXPRESSÃO CORPORAL

1º ao 8º ano

★ Fabio Graziano, Ana Paula e Jacy Brasil

★ Marco Antonio

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

› DESENHO E PINTURA – 1X POR SEMANA
★ Ana Gentil
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.

★ Viviane da Costa Thiago
As aulas oferecem conteúdo técnico e coreográfico, além da abordagem sobre hábitos e
costumes do povo árabe, principalmente no
que diz respeito à dança folclórica. Trabalhando
sempre os três pilares: técnica, musicalidade e
bem-estar.

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

› SAPATEADO
★ Ballet Paula Castro
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.
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TEATRO
› TEATRO INFANTIL
★ Edson Gon
O curso tem como objetivo estimular o potencial
criativo, desenvolver a socialização e habilidades
de expressão pela manifestação espontânea e
prazerosa da criança.

› TEATRO INFANTOJUVENIL
★ Maria Siqueira
O projeto tem como objetivo incentivar o contato
de adolescentes com a arte teatral, por meio
da vivência do processo de montagem de um
espetáculo. Esse contato permite não só um
maior autoconhecimento como a abertura de um
caminho válido para a formação cultural.

MÚSICA
› VIOLÃO
★ Carlos Laudares
O objetivo é desenvolver a prática do instrumento
por meio de exercícios simples e da iniciação
à leitura musical, além de ampliar o repertório
musical do aluno.

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

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

› MUSICALIZAÇÃO DA CRIANÇA
★ Vivian Aguiar e Daise Aguiar
O curso proporciona ao bebê estímulos sensoriais, visuais e auditivos, e ensina a utilização de
instrumentos musicais para favorecer a coordenação motora.

→ CONFIRA DATAS, LOCAIS E VALORES NO SITE DO CLUBE

PIP
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Maratona
Cultural
ACESC

Mostra ACESC
de Literatura on-line

The Voice

The Voice Jr.

DATA DO EVENTO
6 de setembro

inscrições
Até 18 de setembro
DATA DO EVENTO
1º a 10 de outubro

inscrições
Até 18 de setembro
DATA DO EVENTO
1º a 10 de outubro

Mostra ACESC
de Coral on-line

Mostra ACESC
de Artes Plásticas on-line

Mostra ACESC
de Danças on-line

inscrições
Até 18 de setembro
DATA DO EVENTO
17 de outubro

inscrições
Até 30 de setembro
DATA DO EVENTO
10 a 19 de outubro

inscrições
Até 16 de outubro
DATA DO EVENTO
1º a 10 de novembro

conheça o regulamento

conheça o regulamento

Mostra ACESC
de Fotografia on-line

Mostra ACESC
de Teatro

inscrições
Até 31 de outubro
DATA DO EVENTO
6 de novembro

inscrições
Até 31 de outubro
DATA DO EVENTO
1º a 31 de novembro

conheça o regulamento

conheça o regulamento

ilustração: polar.ltda

O Programa
de Inclusão
Pinheiros, que
promove a inserção
em atividades
esportivas,
culturais,
recreativas,
ocupacionais e
de socialização,
terá programação
especial em
setembro
Confira →
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PODCAST

Socialização
e Relacionamento

Habilidades Sociais
e Gameterapia

 8 de setembro

 29 de setembro

Terça
 12h
★ Convidados: Vivi e sua mãe,
Adriana Alárcon
 No site do Clube

Terça
 12h
★ Convidados: Rafael Leonel, André
Minioli e Caio Meyer
 No site do Clube

A associada Maria Victoria (Vivi) e sua
mãe contarão um pouco sobre as
experiências da Vivi com seus amigos,
colegas de trabalho e relacionamentos afetivos.

De que forma os jogos eletrônicos
podem ajudar adolescentes nas suas
habilidades sociais com os pares?
Esse é o tema do encontro.

Você sabia?
Dia Internacional
das Línguas de Sinais
No dia 23 de setembro é comemorado
o Dia Internacional das Línguas de
Sinais. A data foi declarada em 2018
pela Assembleia Geral das Nações
Unidas, com o intuito da preservação
da língua de sinais e da cultura das
pessoas com deficiência auditiva e
surdas, promovendo o fortalecimento
de uma cultura inclusiva que valorize
a diversidade.
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VETERANOS

PALESTRA LIVE

QUANDO O ALZHEIMER
SE TORNA UMA REALIDADE
NO CÍRCULO FAMILIAR
 23 de setembro

Quarta
 19h
 Instagram @ecpinheiros

Caminhada
 Quintas-feiras

Associados têm a orientação de um
profissional para uma caminhada
moderada, melhorando o condicionamento, a respiração e o equilíbrio,
além de aumentar a socialização, sair
da rotina e fazer amigos.

É mais que uma casa.
É mais que um residencial.
É um lar.

Atividade gratuita.
O mês de setembro é dedicado a conversas sobre o Alzheimer, e, nessa
palestra, serão discutidas as principais medidas para minimizar os
riscos da doença e como deve ser o apoio de amigos e familiares.

ARQUIVO
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

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

LONGEVIDADE E VIDA MODERNA

★ Dr. Wilson Jacob

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

assista ao vídeo

Movimente-se
 Terças-feiras

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

Dança Sênior
 Terças-feiras

O Lar Sant’Ana é uma das mais tradicionais e respeitadas instituições voltadas para os cuidados com a terceira idade em São Paulo.

A dança une movimentos
simples e músicas folclóricas
ritmadas. O pessoal da terceira idade
pode praticar sentando ou de pé, de
forma rápida ou lenta, usando acessórios ou em círculos. O mais importante
é se divertir e trabalhar o corpo e
a mente.

Dos profissionais ao ambiente, das atividades às instalações, dos cuidados gerais com a saúde aos cuidados específicos com
cada residente, tudo no Lar Sant’Ana foi pensado para que essa etapa da vida tenha a qualidade que o público sênior merece ter.
São duas unidades, Alto de Pinheiros e Butantã, ambas com atendimento multidisciplinar para idosos independentes ou
dependentes, feito por médicos geriatras, enfermagem 24 horas por dia, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e demais
profissionais da saúde. Marque uma visita e venha descobrir porque nosso nome começa com Lar.

Valor: R$77

Unidade Alto de Pinheiros
Rua Bernarda Luiz, 129

Unidade Butantã
Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 5531

55 (11) 3673-6111 e 55 (11) 3674-1600 | larsantana.com.br

/larsantana

Andre Brasil

[←]

PEQUIM (2008)
LONDRES (2012)
RIO DE JANEIRO (2016)
Com três Paralimpíadas no currículo,
o nadador paratleta Andre Brasil
garantiu 14 medalhas para o Pinheiros.
Foram cinco em Pequim (2008), quatro
de ouro e uma de prata, mais cinco em
Londres (2012), três de ouro e duas de
prata, e quatro novas conquistas no
Rio (2016), duas pratas e dois bronzes.
Com os pódios, Andre Brasil se
tornou o segundo maior medalhista
paralímpico do País, ao lado de
Clodoaldo Silva, que também tem
14 medalhas.

Alan Fonteles
ASSIM COMO OS JOGOS
OLÍMPICOS, A PARALÍMPIADA
DE TÓQUIO, QUE ESTAVA PROGRAMADA PARA TERMINAR
ESTE MÊS, TEVE QUE SER
ADIADA DEVIDO À PANDEMIA
DA COVID-19. O Clube, presente na
competição desde 2008, conquistou
medalhas em todas as edições de que
participou, totalizando 15 pódios distribuídos entre a Natação e o Atletismo
(7 ouros, 6 pratas e 2 bronzes).
Enquanto Petrucio Ferreira, um
dos principais nomes do paratletismo da atualidade, se prepara para
representar o Clube na competição,
relembre os heróis pinheirenses que
fizeram história.

foto: Marcelo Regua/MPIX/CPB

[→]

RIO DE JANEIRO (2016)
Nos Jogos Paralímpicos do Rio de
Janeiro (2016), Alan Fonteles trouxe
a 15ª medalha para o Clube, após ter
conquistado uma prata no revezamento 4x100m rasos T42-47. Antes
de fazer parte do time pinheirense, o
paratleta fez sua estreia nos Jogos
de Pequim (2008), onde também conquistou uma prata no revezamento
4x100m. Já na edição realizada em
Londres (2012), o atleta consolidou sua
carreira ao conquistar um ouro nos
200m rasos, superando o até então
melhor do mundo na classe T44 (para
amputados), Oscar Pistorius.

foto: Daniel Zappe/MPIX/CPB

esporte
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Os associados e atletas do Clube pelo mundo

ECP NA PARALÍMPIADA
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MISSÃO
EUROPA

POR DENTRO
DA MISSÃO

↓ Rafael Silva
foto: Getty Images

“

Estamos nos sentindo em casa, como se estivéssemos
no Brasil, acredito que a questão da língua também
acaba facilitando um pouco, já que conseguimos nos
comunicar bem. A alimentação é de primeira, com um
balanço nutricional certinho. Está muito confortável
aqui, só temos nos preocupado em treinar. E o mais
importante: estamos nos sentindo seguros, porque
os protocolos são bem rígidos, ao mesmo tempo
que nos sentimos bem à vontade para fazer nosso
trabalho. A Europa está em outro momento dessa
volta aos treinamentos, então para a gente está sendo
muito proveitoso.

”

Rafael Silva “Baby”

judoca peso-pesado e medalhista olímpico

Atletas brasileiros
retornam ao ciclo de
treinamento olímpico

OS PINHEIRENSES SEGUEM FOCADOS
na preparação e na busca por uma vaga nos
Jogos Olímpicos do Japão. Com o setor esportivo
começando a retomar aos treinos, o Comitê
Olímpico Brasileiro (cob) desembarcou em
Portugal com a Missão Europa.
A ação faz parte do planejamento do cob e
permite que atletas classificados, ou com potencial para alcançar vagas nos Jogos, retomem
os treinamentos com segurança. A Missão
Europa teve início em julho, tem a previsão de ir
até dezembro e deve contemplar cerca de 200
atletas, além da comissão técnica e equipe multidisciplinar, de 16 modalidades.

Rafael Silva “Baby” (judoca peso-pesado e bimedalhista olímpico)
O ecp, que tradicionalmente é um dos clubes
que marcam presença nas delegações brasileiras,
também faz parte do Time Brasil em diversas
modalidades. No total, 20 pinheirenses da
Natação e do Judô já embarcaram para Portugal e
estão se adaptando ao “novo normal” do mundo
do esporte.
Portugal foi escolhido por apresentar números
positivos no que diz respeito ao combate à Covid19. Além disso, o país será a base principal de
aclimatação do Brasil para os Jogos Olímpicos de
Paris, em 2024.
A delegação brasileira ficará concentrada
em quatro bases: Rio Maior, Coimbra, Cascais
e Sangalhos.
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“

Quando soube da possibilidade da Missão Europa,
fiquei bastante animado. Acho que foi muito acertada
a escolha de Portugal, que já passou do momento mais
crítico da pandemia, ainda mais aqui em Rio Maior, onde
a gente tem toda a estrutura, não nos falta nada. A ideia
foi realmente ousada e grandiosa, pelo número de
pessoas envolvidas trabalhando, pelo número de atletas
que pode atingir, claro que muita gente ficou no Brasil.

Mas, se pensarmos nos custos disso tudo, e considerarmos uma Olimpíada, onde realmente temos um
número reduzido de participantes, já que é o auge da
carreira do atleta, acho que a Missão está de parabéns.
Não só quem teve a ideia, mas também quem ajudou a
executar e todos que estão aqui auxiliando os atletas e
fazendo essa ousadia dar certo.
Alberto Pinto

técnico head coach da natação

”
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↑ Parte da delegação
brasileira
foto: Getty Images
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Open de Loulé marca o retorno das competições de Natação

De volta
ao “pódio”
Nadadores pinheirenses brilham na
primeira competição internacional
após a retomada dos treinos

foto: Getty Images

APÓS UM LONGO PERÍODO LONGE DAS
PISCINAS, os atletas de Andorra, Argélia,
Brasil, Espanha e Portugal participaram do
Open de Loulé, torneio amistoso organizado
em Portugal.
O evento contou com 78 atletas. A delegação
espanhola levou o maior número de competidores, 32 representantes, seguida por Portugal
com 23 e o Brasil com 14. Os demais nadadores
foram seis portugueses que representaram
clubes, dois atletas de Andorra e dois da Argélia.
Entre os 14 representantes do time brasileiro, seis eram pinheirenses: Breno Correa,
Gabriel Silva, Guilherme Guido, Leonardo Santos,
Marcelo Chierighini e Pedro Spajari. Todos os
atletas do ECP conquistaram resultados expressivos e contribuíram para o Brasil conquistar a
terceira colocação no Geral, com 18 medalhas.
Por medidas de segurança, não houve entrega
de medalhas e nem pódio. Além disso, os atletas
e a comissão técnica foram submetidos a
exames de Covid-19 e todos apresentaram resultado negativo.

A competição foi realizada entre 14 e 16 de
agosto e teve pinheirenses conquistando bons
resultados já no primeiro dia. Breno Correia e
Leonardo Santos fizeram parte do revezamento
4x200m livre, ao lado de outros dois nadadores
brasileiros, e garantiram o primeiro lugar na prova.
Já no sábado (15) Gabriel Santos foi o melhor
nos 50m borboleta, e Pedro Spajari e Marcelo
Chierighini se destacaram nos 50m livre, ficando
com o ouro e o bronze. O segundo dia de
competição ainda foi marcado pela prova de
revezamento 4x100m livre, que contou com duas
equipes brasileiras, a e b, que nadaram juntas
braçada a braçada. Mas a equipe a, que tinha
Breno e Spajari, acabou levando a melhor e a
outra foi desclassificada.
“Achei importante a oportunidade de competir
depois de três semanas de treino. É bom para nós
atletas e para os treinadores saberem a direção
do treinamento. Achei uma prova equilibrada,
controlada, não foi desesperadora. O resultado
foi bom, bem próximo do que eu fazia antes da
pandemia”, comentou Gabriel.
No último dia de competição Spajari voltou
a brilhar, conquistando mais um primeiro lugar,
dessa vez nos 100m livre, com Breno fazendo
uma dobradinha ao seu lado e ficando com a
segunda posição. Leonardo foi outro pinheirense
que contribuiu com mais um ouro brasileiro, nos
100m borboleta, além de compor o revezamento
4x100m medley ao lado de seus companheiros
de Clube: Breno e Guilherme Guido, que ficou
com a prata.
Ao lado do espanhol Albert Escritis Manosa,
Pedro Spajari foi premiado, sendo consideradas
as melhores performances do Meeting de Loulé.
Com os resultados, o pinheirense somou 854
pontos na tabela da fina.
“Essa retomada tem sido muito importante
para nós. Estou feliz em poder voltar a fazer o que
mais amo, satisfeito em ter conquistado ótimos
resultados e melhor ainda, receber esse troféu de
Atleta Performance da competição”, disse Spajari.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS PINHEIRENSES
SEXTA-FEIRA (14)
50m costas
Guilherm e Guido - 26s21 – 5º
200m borboleta
Leonardo Santos - 2m08s77 – 8º
200m livre masculino
Breno Correia - 1m49s19 – 4º
Rev. 4x200m livre
Fernando Scheffer, Breno Correia, Leonardo
Santos e Murilo Sartori - 7m22s95 – ouro

SÁBADO (15)
50m borboleta
Gabriel Santos - 24s37 – ouro
50m livre
Pedro Spajari - 22s53 – ouro
Marcelo Chierighini - 23s03 – bronze
200m costas
Leonardo Santos - 2m10s20 – 6º
Rev. 4x100m livre
Breno Correia, Pedro Spajari, Marco Antonio
e Murilo Sartori - 3m18s59 – ouro

DOMINGO (16)
100m costas
Guilherme Guido - 57s76 – 6º
100m livre
Pedro Spajari - 49s44 – ouro
Breno Correia - 50s05 – prata
Marcelo Chierighini - 50s07 – 4º
Gabriel Santos - 50s10 – 5º
100m borboleta
Leonardo Santos - 55s00 – ouro
Rev. 4x100m medley
Leonardo Santo, Guilherme Guido, Felipe
França e Breno Correia - 3m44s50 – prata
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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

VENHA APRENDER BATERIA COMIGO!

COMPRO

Conheça o poder da bateria e
suas técnicas.
Aulas para iniciantes on-line
ou presencial.
Seguindo todos os protocolos de
segurança (espaço na Vila Madalena).
Contato: 99123-1908 ou e-mail:
biancafcunha@gmail.com
Bianca Ferraz Cunha

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

WALKING DISTANCE DO CLUBE
PINHEIROS

ITAIM NOBRE

Que tal realizar o sonho de morar ou
trabalhar ao lado do Clube Pinheiros?
Atendimento personalizado, sempre por
especialista na região.
Faça o melhor negócio com Tucumã SP
Imóveis – Creci 33122 J
Todos os tamanhos e preços,
consulte-nos.
www.tucumaspimoveis.com.br
Beatriz – Veterana – Creci 88843
WhatsApp: 99440-2269

180 m² – 3 dts/2 suítes – Clique para ver
fotos
Ao lado do Novo Parque
Andar alto, vista livre, reformado, 3 vagas
Prédio retrofitado – Lazer completo
Fotos: 73705 – Valor: R$ 2.700.000
www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br
TONY
Cel.: 98174-5675 CRECI 75133

APARTAMENTO JARDIM EUROPA
ALUGA-SE APARTAMENTO DE 164 M² NO
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHAS GREGAS
Próximo ao Clube – Rua Prof. Arthur
Ramos
Espaço com 3 dormitórios e 2 vagas na
garagem
Tratar com proprietários:
Marcos (cel.: 99935-5776) ou Beatriz
(cel.: 99948-4939)
GRUPO DE ESTUDOS PARA APRENDER
COM O CORAÇÃO ON-LINE
“A insatisfação é a principal indicação
de que não estamos conseguindo Ser,
além de ser a vizinha indesejável da
depressão.”
Dia 19/9/2020, sábado, 16 às 18h.
App Zoom. Contribuição voluntária.
Inscrição: Sylvia (associada)
Cel./WhatsApp.: 94733-1318
R. COJUBA, CHARMOSA E MUITO
PROCURADA – 205 M²

Clique para ver fotos
Ampla sala integrada, terraço com vista
para área verde
3 suítes + escritório, 3 vagas de garagem
Lazer com piscina, salão de festa, 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 751331TONY
Anuncio-SulAmerica_NOVO_ECP.pdf
12/04/2018 11:28:19
Cel.: 98174-5675

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO — 2020
INFORME DO MÊS

ACUMULADO ATÉ O MÊS

ORÇADO
CUSTEIO

RESTAURANTES

REALIZADO

VARIAÇÕES

ORÇADO

REALIZADO

VARIAÇÕES

Receitas

16.247.268

13.011.045

(3.236.222)

115.541.512

93.589.728

(21.951.784)

Despesas

15.461.044

11.490.773

3.970.271

111.765.800

84.687.832

27.077.968

Resultado

786.223

1.520.272

734.049

3.775.712

8.901.896

5.126.184

Receitas

3.527.186

347.631

(3.179.555)

25.875.581

8.268.082

(17.607.500)

Despesas

4.356.767

1.588.197

2.768.570

29.269.360

16.433.575

12.835.786

Resultado

(829.581)

(1.240.566)

(410.985)

(3.393.779)

(8.165.493)

(4.771.714)

19.774.453

13.358.676

(6.415.777)

141.417.093

101.857.809

(39.559.284)

19.817.811

13.078.970

6.738.841

141.035.160

101.121.406

39.913.754

(43.358)

279.706

323.064

381.933

736.403

354.470

Receitas

RESULTADO OPERACIONAL Despesas
(ORÇAMENTO CORRENTE)

Resultado

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS
ADMINISTRATIVA

RECEITAS

DESPESAS

ACUMULADO ATÉ O MÊS

ACUMULADO ATÉ O MÊS

ORÇADO

REALIZADO

2.076.643

VARIAÇÕES

758.330

ORÇADO

RESULTADO
ACUMULADO ATÉ O MÊS

REALIZADO

VARIAÇÕES

ORÇADO

REALIZADO

VARIAÇÕES

(1.318.313)

11.915.907

10.901.892

1.014.015

(9.839.264)

(10.143.562)

(304.298)

-

-

-

4.364.636

3.197.643

1.166.993

(4.364.636)

(3.197.643)

1.166.993

211.167

58.118

(153.049)

1.779.690

1.259.205

520.486

(1.568.524)

(1.201.087)

367.437

-

418

418

1.114.222

481.929

632.293

(1.114.222)

(481.511)

632.711

CULTURAL

4.457.304

3.346.676

(1.110.628)

5.240.184

3.883.820

1.356.364

(782.880)

(537.144)

245.736

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

4.027.830

1.863.510

(2.164.320)

7.116.199

5.115.904

2.000.295

(3.088.370)

(3.252.394)

(164.024)

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

1.795.136

668.190

(1.126.947)

20.383.246

15.142.983

5.240.263

(18.588.110)

(14.474.794)

4.113.316

699.750

383.977

(315.773)

5.970.539

4.399.305

1.571.234

(5.270.789)

(4.015.328)

1.255.461

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
COMUNICAÇÃO
CONSELHOS

FINANCEIRA
GOVERNANÇA E COMPLIANCE

-

-

-

585.257

194.279

390.977

(585.257)

(194.279)

390.977

JURÍDICA

-

30.945

30.945

2.754.348

2.605.584

148.763

(2.754.348)

(2.574.639)

179.709

MARKETING

-

742.989

742.989

918.999

623.384

295.614

(918.999)

119.605

1.038.604

OPERAÇÕES

3.994.353

1.479.543

(2.514.810)

23.252.652

19.416.657

3.835.995

(19.258.299)

(17.937.113)

1.321.186

-

-

-

10.389.109

7.488.399

2.900.711

(10.389.109)

(7.488.399)

2.900.711

87.931.557

80.127.193

(7.804.364)

2.852.448

2.337.165

515.282

85.079.109

77.790.028

(7.289.081)

RELAÇÕES ESPORTIVAS

6.834.809

3.253.379

(3.581.430)

5.221.225

3.305.134

1.916.091

1.613.584

(51.755)

(1.665.339)

SOCIAL

3.512.963

876.458

(2.636.504)

5.513.554

2.370.512

3.143.043

(2.000.592)

(1.494.053)

506.538

-

PATRIMÔNIO
PRESIDÊNCIA

-

2.393.585

1.964.037

429.547

(2.393.585)

(1.964.037)

429.547

25.875.581

-

8.268.082 (17.607.500)

29.269.360

16.433.575

12.835.786

(3.393.779)

(8.165.493)

(4.771.714)

141.417.093

101.857.809 (39.559.284)

141.035.160

101.121.406

39.913.754

381.933

736.403

354.470

SUPRIMENTOS
RESTAURANTES
C

(valores em reais)

TOTAIS

M

Y

CM

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS
EXERCÍCIO 2020

MY

SALDO INICIAL CONTÁBIL

CY

CMY

FUNDO DE EMERGÊNCIA

K

Mês
Acumulado
Disponibilidade
Adiant.fornec.

FUNDO DE INVESTIMENTOS
Residências | Shopping | Complexo ospitalar com
Faculdade de medicina | Consult$rios médicos | otel
Maior complexo da América Latina em um terreno de

218.000 m2 ao lado do Burlemarx, shopping de luxo,
metrô e monotrilho.
Altos residenciais de SP com vista espetacular,
apartamentos com metragens inteligentes, selo green
building, segurança plane ada, laer completo com o ue
tem de mais
moderno para sua am#lia se divertir sem sair de casa.
Como Ativo ou qualidade de Vida Parque Global sua
melhor opção.

Agende uma conversa!

Marcel | (11) 95863-1920

Tx transf/edital

3.384.027

LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE

SALDO CONTÁBIL ATUAL
-

53.566

-

3.437.593
34.874.959

79.820

1.449.323

10.538.164

43.072.219

Mês
Acumulado

SAÍDAS
5.315

32.454.235

Mês
Acumulado

ENTRADAS

15.716.936

3.576.752
1.001.505

1.474.013

5.745.211

8.916.395

65.685

554.323

480.294

3.181.462

39.901.034

13.015.768
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2020 E DE 2019

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 JULHO/2020

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
ATIVO

CAPACIDADE DE "COBERTURA" DAS DISPONIBILIDADES
1.

TOTAL DISPONIBILIDADE - ATIVO CIRCULANTE

2.

COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA
2.1 - Fundo de Emergência

DEZEMBRO/2019

JULHO/2020

59.425.769

69.605.116

51.619.897

58.894.156

3.384.027

3.437.593

JUL./20 - JUL./19

59.051.660

10.553.456

42.898.364

15.995.792

3.324.222

113.371

2.2 - Fundo Especial - Investimento

32.454.235

34.874.959

23.833.622

11.041.337

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

15.716.936

13.015.768

11.938.080

1.077.688

64.699

571.746

123.727

448.019

2.5 - 13º Salário a Desembolsar

-

3.259.800

3.678.713

(418.913)

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

-

896.051

2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)

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

-

3.

SALDO CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL (1 - 2)

7.805.872

4.

COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL

7.805.872

4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes

5.

JULHO/2019

ADIANTAMENTO ASSOCIADOS - PASSIVO CIRCULANTE
5.1 - Exercício Seguinte

896.051

2.838.239
10.710.960
10.710.960

2.838.239
16.153.296

(5.442.336)

16.153.296

(5.442.336)

78.050.770

CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA

69.605.116

59.051.660

* Caixa e Bancos

178.054

257.491

* Aplicações Financeiras - Outras

9.998.742

8.598.245

* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência

3.437.593

3.324.222

34.874.959

23.833.622

8.100.000

11.100.000

* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC

13.015.768

11.938.080

Realizável a Curto Prazo

13.898.264

18.999.110

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

* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber

5.120.618

1.323.056

* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)

3.576.751

10.691.382

* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)

1.449.323

262.608

* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários

1.211.775

1.283.248

* Outras Contas a Receber

8.100.000

11.100.000

(3.000.000)

* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes

268.353

2.610.960

5.053.296

(2.442.336)

* Despesas Antecipadas

21.221.428

10.384.848

20.267.332

19.152

5.2 - Exercício Corrente - Meses Seguintes

21.202.276

954.096

119.776

(100.624)

20.147.556

1.054.720

6.

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

(2.578.976)

(10.510.468)

(4.114.036)

(6.396.432)

7.

RESULTADO OPERACIONAL - CUSTEIO E RESTAURANTES

(8.340.201)

736.403

(2.924.049)

3.660.452

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo

2.948.667

2.948.667

IMOBILIZADO

538.262.295

537.953.184

* Imobilizado

538.262.295

537.953.184

4.990.061

* Provisões para Contingências Passivas

5.079.300

-

* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais

2.874.217

3.414.565

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente

21.202.276

20.147.556

* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte

19.152

119.776

571.746

123.727

13.015.768

11.938.080

2.250.000

0

* Déficit / Superávit no Exercício

JULHO/2019

JUL./20 - JUL./19

8.

Ativo Circulante

9.

Passivo Circulante

54.235.076

63.138.829

56.789.161

(6.349.668)

1,42

1,32

1,37

-0,05

22.997.965

20.364.551

21.261.609

(897.058)

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

83.503.380

78.050.770

5.452.610

56.789.161

16.055.396

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

JULHO/2020

63.138.829
2.909.313

* Provisões para Contingências Passivas

77.233.041

620.733.575

17.467.057

NÃO CIRCULANTE

DEZEMBRO/2019

627.251.627

PASSIVO

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

CRITÉRIO: CONTÁBIL

4.729.621

* Outras Contas a Receber

* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado

INDICADORES DE DESEMPENHO

542.682.805

5.485.952

25.046

* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões

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

543.748.247

1.755.908

* Fornecedores

Necessidade de Recomposição do Capital de Giro Operacional apurada pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo constituída em 2014.

673.156

-

CIRCULANTE

Disponível (item 4.).

1.933.348

499.835

2.537.285

(5.1) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Seguinte, ou seja:

( 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

2.832.312

* Depósitos Recursais / Judiciais

TOTAL DO ATIVO

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

649.406
1.390.556

* PIS - Depósito Judicial

(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.

recebimento em 2019 relativo a receita de 2020, e recebimento em 2020 relativo à receita de 2021.

JUL/19

83.503.380

7.537.519

10.384.848

JUL/20

CIRCULANTE

2.250.000

-

561.862.798

563.944.414

408.841

9.353.747

* Patrimônio Social

561.453.957

554.590.667

TOTAL DO PASSIVO

627.251.627

620.733.575

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.

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.

INADIMPLENTES

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

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

HRO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO LTDA. – 27.733.009/0001-68
– Serviços de mão de obra especializada em
obra civil e fornecimento de materiais para a
reforma da Nova Sala de Ginástica - valor total
do contrato, R$ 234.000,00 – 06/02/2020 até
21/03/2020.

ARBOM COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
– CNPJ 03.555.100/0001-72 – Serviços de
instalação de ar-condicionado no Centro
Desportivo, fornecimento de chapa de aço
galvanizada, grelhas de exaustão e exaustor
axial – valor total do contrato, R$ 11.700,00 –
30/09/2019 até 30/10/2019.

VITTA TECNOLOGIA EM SAÚDE S.A – CNPJ
19.543.285/0001-35 – Serviços de implantação
de plataforma eletrônica para controle de
prontuários médicos, estoque de materiais
e substituição do sistema de agendamento
de consultas – valor total do contrato,
R$ 115.050,00 – 13/04/2019 até 13/04/2020.

SMARTMOTION SISTEMA DE MOBILIDADE
EIRELI – CNPJ 23.0007.890/0001-69 – Serviços
de mão de obra especializada e fornecimento
de material para adequação parcial do novo
layout dos sinalizadores de vagas do corredor
localizado no Estacionamento Tucumã – valor
total do contrato, R$ 9.000,00 – 08/04/2020
até 08/05/2020.

DARCON 08 ENGENHARIA EIRELI – CNPJ
03.704.695/0001-80 – Serviços de mão de obra
especializada em obra civil e fornecimento de
materiais para a troca do piso das rampas do
Estacionamento Tucumã e reparo nas calçadas
com piso mapa de São Paulo – valor total
do contrato, R$ 83.300,00 – 09/03/2020 até
29/05/2020.
RAPHAEL TORRES SERVIÇOS ME – CNPJ
30.458.778/0001-00 – Serviços de mão de obra
especializada e fornecimento de material para
o tratamento dos pisos de madeira instalados em toda a área do Fitness – valor total
do contrato, R$ 75.000,00 – 15/04/2020 até
30/05/2020.
VERRE TECH COMÉRCIO DE ESPELHOS E
VIDROS EIRELI – CNPJ 06.539.812/0001-96
– Serviços técnicos especializados de fornecimento, montagem e instalação de 10 (dez)
janelas de 1.740 x 2.720 mm e desmontagem
dos vidros existentes no prédio do Novo
Centro Administrativo – valor total do contrato,
R$ 27.000,00 – 16/06/2020 até 06/07/2020.

RCB LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MÁQUINAS LTDA. – CNPJ 13.409.606/0001-27
– Locação de plataforma elevatória para
utilização em poda de árvores – valor total
do contrato, R$ 5.650,00 – 07/05/2020 até
21/05/2020.
RAPHAEL TORRES SERVIÇOS ME – CNPJ
30.458.778/0001-00 – Serviços de mão de
obra especializada e fornecimento de material
para a aplicação de base de poliuretano em
todo o piso de madeira localizado na área do
Fitness – valor total do contrato, R$ 3.500,00 –
28/04/2020 até 28/05/2020.

MURILO BAPTISTELLA JARRETA – CNPJ
21.736.593/0001-29 – Serviços de elaboração de projeto de instalações elétricas no
painel de troféus do mobiliário localizado no
Centro Pró-Memória – valor total do contrato,
R$ 1.140,00 – 05/05/2020 até 20/05/2020.
CANTABRICO BRASIL EIRELI – CNPJ
02.286.146/0001-70 – Serviços de instalação e
fornecimento de vidros e espelhos nas dependências do Esporte Clube Pinheiros – valor
conforme medição, objeto do serviço e material do vidro – 29/02/2020 até 31/12/2020.

