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estimulam a participação 
e percorrem todo o Estado
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Clubes implantam piscinas 
de alto rendimento iguais 
aos dos Jogos 2016

Sindi-Clube estabelece 
convênio com o Instituto 
Mauá de Tecnologia



Os “Encontros 
com dirigentes” já 
estiveram em quatro 
cidades do interior 
e mais oito serão 
visitadas até outubro

Foi com muita alegria que vimos a participação entusiasmada de dirigen-
tes no “Encontro com dirigentes”, realizado em Campinas. O formato de 
mesa-redonda adotado para a reunião propiciou um momento especial 
de integração entre os gestores, diretores e presidentes de clubes da região 
campineira. O Sindi-Clube já fez quatro Encontros em cidades do inte-
rior e mais oito percorrerão todo o Estado de São Paulo, até outubro, com 
o mesmo objetivo de estimular a participação e a troca de experiência e 
opiniões (leia mais na pág. 8).

O Sindi-Clube sempre busca parceria com entidades que possam trazer 
aos clubes conhecimento e serviços especializados. Assim, firmamos 
convênio com o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), conceituada ins-
tituição que se dedica ao aprimoramento do ensino e da pesquisa. A pri-
meira ação conjunta será a realização do Seminário de Esportes (leia mais 
na pág. 14).

A validade da lei de incentivo ao esporte expira neste ano e a renovação 
dessa legislação que tanto impulsiona a atividade esportiva no país é mui-
to esperada pelos clubes. Entrevistado pela Revista dos Clubes, Fábio de 
Castro Patrício, novo diretor do Departamento de Incentivo e Fomento 
ao Esporte, alinha-se a essa pretensão e coloca a manutenção da lei como 
prioridade (leia mais na pág. 10).

Os clubes, sempre na vanguarda da revelação de atletas para o país, agre-
gam à formação de nadadores a implantação de piscinas de alta tecnolo-
gia, equipamentos que muito vão contribuir para a busca de medalhas 
olímpicas (leia mais na pág. 16).

O Profut, criado para parcelar débitos fiscais do futebol, pode ser ado-
tado por todos os clubes. A Consultoria Sindi-Clube esclarece pontos 
importantes da Medida Provisória que abriu a possibilidade de refinan-
ciamento, que devem ser considerados pelos clubes, antes da adesão ao 
programa (leia mais na pág. 22).

Nesta edição, há ainda a reportagem sobre os cursos de junho e julho da 
Universidade Sindi-Clube. Temos, também, o registro do efeito positivo 
do torneio de futsal do Pepac, que dá ao jovem associado de clubes a sen-
sação de competir em um torneio com nível profissional, além de várias 
outras informações importantes para os dirigentes de clubes. Boa leitura!

Sindi-Clube estimula a participação 
e a troca de experiências

Cezar Roberto Leão Granieri, Betinho
Presidente

presidencia@sindiclubesp.com.br
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24 Revelador de talentos

O futsal do Pepac oferece aos jovens a oportuni-

dade de estar em um torneio com nível profissio-

nal, experimentando a sensação de competir.

26 Acontece

Tudo sobre todas as atividades de junho das diversas 

áreas de atuação do Sindi-Clube, resumido numa úni-

ca página.

 
28 Espaço Fenaclubes

CBC realizará o primeiro Fórum Nacional de Presi-

dentes de Clubes. 

30 Presidente, você sabia?

Responda a questões que afetam o funcionamento 

das diversas áreas da administração dos clubes. 

14 Novo convênio

Sindi-Clube  faz convênio com o Instituto Mauá de 

Tecnologia e a primeira ação conjunta  prática será a 

realização do Seminário de Esportes. 

16 Alta tecnologia

Clubes instalam piscinas de alto rendimento do mesmo 

nível que será utilizado nos Jogos de 2016.  

 
18 Desenvolvimento profissional 

“Imersão em RH” reúne gestores de recursos huma-

nos para explicar o conceito de mentoring.

 

20 Próximos cursos

Conheça a programação de cursos da Universidade 

Sindi-Clube para junho e julho. 

22 Profut para todos

Programa criado para parcelar débitos fiscais do fute-

bol pode ser adotado por todos os clubes. 

 

3 Mensagem do presidente

“Encontros com dirigentes” percorre todo o Estado de São 

Paulo e proporciona momentos de integração e troca de 

experiências.

6 Chamada de projetos

Nova convocação da CBC 

para clubes apresentarem 

projetos esportivos que 

poderão ser desenvolvidos 

com R$ 24,5 milhões de 

recursos da Lei Pelé.  

 

 

8 Mesas-redondas

Formato de mesas-redondas dos “Encontros com dirigen-

tes” incentiva troca de opiniões e experiências entre os 

participantes.

10 Renovação da lei

Fábio de Castro Patrício, novo diretor do Departamento de 

Incentivo e Fomento ao Esporte, considera prioritária a reno-

vação da lei de incentivo que expira em dezembro. 

12 Clubes consultam

A nova consultoria do Sindi-Clube, dedicada a orientar sobre 

a apresentação de projetos à lei de incentivo, atende aos pri-

meiros pedidos dos clubes.
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O Conselho Superior do Desporto (Con-
desporto) da Fiesp realizou mais uma 
reunião, em 6 de maio. O órgão, que tem 
como missão debater e propor políticas 
para promover o desenvolvimento susten-
tável do esporte, estabeleceu que, na próxi-
ma reunião, cada integrante do Conselho 
irá apresentar dez sugestões para estimular 
o esporte. Presidido pelo ex-campeão de 
automobilismo Emerson Fittipaldi, o Con-
desporto tem entre os seus componentes o 
presidente do Sindi-Clube, Cezar Roberto 
Leão Granieri, Betinho, e o vice da entida-
de, Luís Eduardo Dutra Rodrigues.

Congresso lança 
novo edital da CBC

A CBC (Confederação Brasileira de 
Clubes) lançou mais um edital de cha-
mamento de projetos esportivos de 
clubes que poderão ser desenvolvidos 
com recursos da Lei Pelé. Desta vez, a 
convocação é feita para a aquisição de 
equipamentos e materiais esportivos. A 
novidade é que, para cada real investido 
em modalidade paraolímpica, o clube 
receberá 50% do valor para ampliar os 
recursos do esporte olímpico.

Serão disponibilizados R$ 24,5 milhões 
para as modalidades olímpicas, R$ 16,5 
milhões para as paraolímpicas e R$ 8,2 
milhões como extras para os clubes que 
investirem no esporte paraolímpico.

Na abertura do Congresso, o ministro 
do Esporte, George Hilton, ressaltou o 
engajamento dos clubes sociais em ações 
que vão da base à revelação de atletas de 
alto rendimento. Estiveram presentes 
ao evento o presidente do Sindi-Clube, 
Cezar Roberto Leão Granieri, Betinho, e 
os vices Luís Eduardo Dutra Rodrigues e 
Alexandre Bossolani.

Novo convênio
Os presidentes do Sindi-Clube, Cezar Roberto Leão 
Granieri, Betinho, e do Sindicato de Clubes e Entida-
des Promotoras de Lazer do Distrito Federal, Claudio-
nor Pedro dos Santos, assinaram convênio de coopera-
ção, em 13 de junho.

Condesporto faz nova reunião

Presidente da Federação 
de Handebol visita Sindi-Clube

O presidente da Federação Paulista de Handebol, Celso Ga-
briel, acompanhado da sua diretoria, visitou o Sindi-Clube, em 
12 de maio. No encontro foram discutidas formas de coopera-
ção para o desenvolvimento do handebol nos clubes paulistas.

Betinho e Gabriel: encontro no Sindi-Clube

Reunião do Condesporto

Presidente da CBC, Jair Pereira, 
ministro Hilton, Betinho
e o presidente da Fenaclubes, 
Arialdo Boscolo

Dia da Dança reúne 
grande público

Um público de cerca de mil pessoas acompa-
nhou e aplaudiu bastante mais uma edição do 
Dia da Dança organizado pelo Sindi-Clube no 
Círculo Militar de São Paulo, em 16 de maio. 
Foram apresentadas 24 coreografias, com a 
participação de 232 bailarinos associados de 
clubes. Participaram Anhembi Tênis Clube, 
Círculo Militar de São Paulo, Club Athletico 
Paulistano, Clube Atlético Monte Líbano, Clu-
be Esportivo Helvetia, Clube Jundiaiense, So-
ciedade Esportiva Palmeiras, São Paulo Futebol 
Clube e Tênis Clube Paulista

Dançarinos apresentaram 24 coreografias

O Sindi-Clube veicula banner, por meios digitais, para 
defender a prorrogação da Lei de Incentivo ao Esporte 
por tempo indeterminado. O posicionamento da enti-
dade também foi expresso com envio de mensagens a 
deputados federais paulistas e para 3.500 clubes asso-
ciados no Estado de São Paulo.

Criada em 2006, a lei tem validade somente até este ano. 
“A sua interrupção afetará projetos esportivos em anda-
mento que serão abandonados, prejudicando o esporte 
nacional num momento tão próximo da realização dos 
Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro”, afirma o presidente 
do Sindi-Clube, Cezar Roberto Leão Granieri, Betinho .

Apoio à prorrogação 1

Participantes de mesa-redonda realizada na Comissão 
do Esporte da Câmara dos Deputados apoiaram a pror-
rogação da Lei de Incentivo ao Esporte. O debate foi re-
querido pelo deputado federal João Derly, que preside 
a Frente Parlamentar Mista do Esporte. A reunião foi 
realizada em 9 de junho.

Apoio à prorrogação 2

Apoio à permanência da Lei de Incentivo

7
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•	 O	Sindi-Clube	realizou	os	quatro	primeiros	

	 eventos	que	reúnem	dirigentes	de	clubes	

 de todo o Estado.

•	 Ao	todo,	serão	12	Encontros	até	outubro.

•	 Novo	formato,	de	mesas-redondas,	

 agradou aos participantes.

Os “Encontros com dirigentes”, série de reuniões com 
presidentes, diretores e gestores que o Sindi-Clube reali-
za nas várias regiões do Estado de São Paulo, teve seus pri-
meiros quatro eventos em Presidente Prudente (25/4), 
Sorocaba (9/5), Santos (16/5) e Campinas (23/5). Em 
todos foram montadas mesas-redondas para a troca de 
experiências e opiniões entre os participantes, que apro-
varam os temas discutidos e as informações obtidas.

Até outubro, serão realizados mais oito Encontros. Tam-
bém serão visitadas as cidades de Piracicaba (20/6), 
Araçatuba (27/6), São José dos Campos (15/8), Bauru 
(29/8), São José do Rio Preto (19/9), Santo André (26/9), 
Marília (3/10) e Ribeirão Preto (24/10).

Nessas reuniões, a comitiva do Sindi-Clube, composta 
por consultores e diretores, fará esclarecimentos sobre as-
suntos como as possibilidades de financiamento de pro-
jetos esportivos de clubes com verbas públicas por meio 
das leis de incentivo, além de responder a dúvidas sobre 
assuntos administrativos e tributários.

No Encontro de Campinas, o presidente do Sindi-Clu-
be, Cezar Roberto Leão Granieri, Betinho, destacou a 
importância da década do esporte para os clubes: “Es-
tamos em um momento especial, nunca vivido pelo 
esporte. A realização de grandes eventos esportivos in-
ternacionais no país traz reflexos positivos para os clu-
bes, que têm à disposição um volume extraordinário de 
recursos públicos para o desenvolvimento de projetos, 
pelas leis de incentivo. Neste Encontro, temos muitas 
informações sobre as possibilidades de financiamento 
para os clubes”, afirmou.

D I R I G E N T E S
com

EN
C N
TROS

Participantes aprovam

Presidentes e diretores de clubes aprovaram a iniciativa do 
Sindi-Clube de promover os Encontros. “É a primeira vez que 
assumo um cargo de dirigente no clube e foi meu primeiro 
contato com o Sindi-Clube. Vi que a entidade realmente ajuda 
e participa da rotina dos clubes. O Encontro foi esclarecedor, 
pois, além de trocar experiências e compartilhar problemas 
com outros dirigentes, recebemos orientações em vários aspec-
tos administrativos. O que mais me chamou a atenção foi a pos-
sibilidade de os clubes receberem recursos do BNDES”, disse 
Antonio Tadeu José Lemes, presidente do Uirapuru Country 
Club, de Jundiaí, que participou da reunião de Campinas.

Fabiano Rasmussen, presidente do Clube Atlético Fronteira, 
de Itararé, que participou pela primeira vez de um “Encontro 
com dirigentes”, realizado em Sorocaba: “Gostei muito, foi 
bem produtivo e esclarecedor de dúvidas. O assunto abordado 
que mais me chamou a atenção foi a explicação das leis de in-
centivo ao esporte e as responsabilidades legais dos dirigentes 
pela condução dos clubes”, disse.

Em Santos, Ricardo Lyra, presidente Clube Internacional de 
Regatas, participou do Encontro que reuniu dirigentes da Bai-
xada. “As abordagens feitas em relação à crise de energia que 
tem afetado os clubes apontaram soluções. Também gostei das 
explicações sobre como gerir os recursos humanos e a impor-
tância de treinamento dos colabores”, afirmou.

Roque Nanci Grosso, diretor administrativo do Presidente 
Prudente Futebol Clube, também gostou das explicações re-
cebidas na reunião com dirigentes da região prudentina. “O 
Encontro é muito importante. Pudemos conversar diretamen-
te com os representantes do Sindi-Clube e esclarecer dúvidas. 
Eventos como esse deveriam ser realizados mais vezes”, disse.

Lemes: troca de experiênciasRasmussen: encontro esclarecedorLyra: gestão de recursos humanos Grosso: reunião importante

Mesas-reondas favorecem a troca de experiências
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Presidente Prudente, 
     Sorocaba, 
  Santos e 
       Campinas
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ta Como o senhor vê o aproveitamento 
dos recursos da Lei de Incentivo ao 
Esporte que, em 2013, teve um ter-
ço dos projetos rejeitados, ainda na 
fase documental, por incorreções 
na apresentação das propostas?

Fábio de Castro Patrício: O acumu-
lado nesses oito anos de vigência da 
Lei de Incentivo ao Esporte indica 
que 34% dos projetos foram rejeita-
dos sem análise de mérito, pelo não 
cumprimento do mínimo legal para 
a formalização das propostas. Mas 
cabe destacar que, daqueles que che-
gam à análise técnica, 71% são publi-
cados e recebem sua chancela para 
captação de recursos. Foram mais 
de R$1,3 bilhão arrecadados, sen-
do R$ 254,7 milhões só em 2014. 
Houve 839 entidades proponentes 
que captaram recursos, com 1.454 
projetos executados ou em execu-
ção. Isso reflete, em grande medida, 
o nível organizativo da gestão espor-
tiva nacional, que tem passado por 
amplo processo de modernização 
e qualificação, para atender ao mo-
mento ímpar do esporte brasileiro, 
impulsionado pela realização dos 
grandes eventos. Muito foi feito, 
mas muito mais resta a realizar. A lei 
de incentivo se consolidou, definiti-
vamente, como efetivo instrumento 
de diversificação dos investimentos 
esportivos no Brasil.

O Sindi-Clube instituiu uma con-
sultoria especializada para orientar 
os clubes na apresentação de proje-
to para a lei de incentivo. Mais ações 
de esclarecimentos sobre a lei de in-
centivo precisam ser feitas?

Fábio de Castro Patrício: Apoiamos 
a iniciativa do Sindi-Clube de ofere-
cer uma consultoria especializada 
para orientação aos clubes que que-
rem apresentar projetos e obter re-
cursos incentivados. O esclarecimen-

to da sociedade sobre as condições de 
acesso à Lei de Incentivo ao Esporte 
é indispensável para a nacionaliza-
ção dessa importante política públi-
ca. Através de  sua divulgação, mais 
entidades poderão ser atendidas, 
mais pessoas físicas e jurídicas terão 
oportunidade de decidir sobre como 
investir parte do seu imposto de ren-
da. O Ministério do Esporte realiza, 
constantemente, visitas técnicas a 
empresas que não investem na Lei 
de Incentivo, organiza o Prêmio Em-
presário Amigo do Esporte, iniciati-
vas essas que servem para estimular 
mais patrocínios. Promove também 
o “Café com Incentivo” para aproxi-
mar os servidores do Ministério do 
Esporte da realidade e dificuldades 
técnicas que as entidades proponen-
tes têm, além de realizar audiências 
públicas nos estados e comparecer 
aos eventos que pautam a lei de in-
centivo, promovidos pelas entidades 
superiores da administração do es-
porte. Ainda em 2015, pretendemos 
realizar o 2º Seminário Nacional da 
Lei de Incentivo ao Esporte, apresen-
tando o balanço de gestão, realizando 
oficinas de qualificação e a sistemati-
zação das alterações da legislação que 
possam aprimorar ainda mais a LIE.

Como o senhor analisa a importân-
cia do trabalho desenvolvido pelos 
clubes para a formação de atletas 
de alto desempenho no país?

Fábio de Castro Patrício: Os clubes 
brasileiros são um verdadeiro celeiro 
de talentos. Grande parte dos atletas 
que tanto nos orgulham, represen-
tando o país em competições nacio-
nais e internacionais, iniciou sua tra-
jetória e mantém o seu treinamento 
viabilizado pela estrutura clubística. 
A tradição, somada à infraestrutura, 
fazem dos clubes espaços por exce-
lência aptos a formação de atletas de 
alto desempenho.

“É	prioridade	

	 do	Ministério	do	Esporte

a renovação 

	 	 	 da	Lei	de	Incentivo”
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o Fábio de Castro Patrício assumiu, em março passado, a 

direção do Departamento de Incentivo e Fomento ao 

Esporte e, em seguida, a presidência da comissão técni-

ca da Lei de Incentivo do Esporte, órgãos do Ministério 

do Esporte. 

Entrevistado com exclusividade pela Revista dos Clu-

bes, Patrício destaca a execução por 839 entidades de 

mais de 1.400 projetos, por meio da lei de incentivo ao 

esporte, em 2014, o que demonstra a modernização da 

gestão esportiva nacional. Ele coloca como prioridade 

do Ministério do Esporte a renovação da legislação 

de incentivo, que expira em dezembro deste ano. 

Acompanhe a entrevista.

“Dos projetos que 

chegam à análise 

técnica, 71% recebem 

chancela para captar 

recursos pela lei de 

incentivo. Em 2014, 

foram captados R$ 

254 milhões” 

A validade da lei de incentivo expira 
neste ano. Já é possível garantir que 
essa legislação será renovada?

Fábio de Castro Patrício: É priorida-
de do Ministério do Esporte oferecer 
subsídios ao Congresso Nacional 
que possam justificar a necessidade 
de renovação da lei de incentivo. 
Tanto a Câmara como o Senado Fe-
deral têm sinalizado de forma posi-
tiva quanto à discussão tempestiva 
dessa matéria. Mais de 18 projetos 
de lei que versam sobre o assunto 
encontram-se em tramitação. Além 
de duas emendas na MP 671/15, de 
autoria dos Deputados João Der-
ly e Orlando Silva, que tratam ex-
clusivamente da renovação da Lei 
11.438/06.  A Comissão de Espor-
te, presidida pelo deputado Márcio 
Marinho, tem mobilizado audiên-
cias públicas e sinalizado expres-
sivamente a importância da lei de 
incentivo em todos os debates que 
tem participado, dando a prioridade 
e o destaque esperados à política pú-
blica em tela. Seguramente, o Con-
gresso Nacional tem compreensão 
da relevância da lei de incentivo para 
a sociedade brasileira, em especial, às 
vésperas da Olimpíada Rio 2016.

Patrício: renovação 
da lei de incentivo 
é prioridade

“O Congresso 
Nacional tem 
compreensão 

da relevância da lei 
de incentivo para 

a sociedade brasileira, 
em especial às vésperas 

da Olimpíada Rio 
2016”
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    Clubes 

  procuram apoio 
   de consultoria 

  para desenvolver 

   projetos 
     com leis 
    de incentivo

•		O	novo	serviço	oferece	apoio	para	evitar	

	 erros	que	levam	à	rejeição	das	propostas	

 pelos órgãos do governo.

•	 A	consultoria	do	Sindi-Clube	é	aprovada	

 por gestores de clubes.

•	 Dúvidas	devem	ser	encaminhadas	para	o	e-mail:

“No contato que fiz, agendei uma visita do consultor 
Paolucci. Estará presente nessa reunião um represen-
tante do Clube Atlético Sorocabana de Mairinque, 
entidade que também está interessada na obtenção de 
recursos incentivados. No nosso clube, pretendemos 
desenvolver a escola de esportes que atende a várias fai-
xas etárias e também temos um projeto para o futebol. 
Essa consultoria é uma ferramenta importante para os 
clubes encontrarem o melhor caminho para aprovei-
tar os recursos públicos”, afirma Carlini.

A dúvida apresentada à consultoria pelo coorde-
nador de esportes da Associação Esportiva Moco-
quense, Flávio Campos, referiu-se aos recursos da 
lei estadual de incentivo ao esporte. “Tínhamos 
algumas dúvidas quanto à apresentação do projeto 
para obter recursos da lei estadual e todas foram es-
clarecidas pelo consultor. Pretendemos desenvolver 
mais projetos e contamos com o suporte dessa con-
sultoria, que eu recomendo aos clubes”, diz.

Ricardo Amirato, gerente de esportes do Clube 
Atlético São Paulo, SPAC, participou de uma ex-
poisção do consultor Paolucci “Achei a palestra mui-
to boa e esclarecedora, pois tirou muitas dúvidas. 
Atualmente, o clube não tem nenhum projeto, mas 
em um futuro próximo as explicações poderão ser 
uteis, pois as condições são vantajosas. Recomendo 
a consultoria para qualquer pessoa interessada em 
projetos de incentivados”, afirma.

Consultas por e-mail

Para ter acesso à consultoria, o clube associado ao 
Sindi-Clube deve encaminhar suas dúvidas para o 
e-mail: projetosincentivados@sindiclubesp.com.br.

Ricardo Paolucci atua como gestor esportivo espe-
cializado em projetos incentivados desde 2008, mi-
nistra cursos e palestras em todo o país sobre o tema 
e também é instrutor da Universidade Sindi-Clube. 
Foi premiado pela CBC como Gestor Esportivo do 
Ano, em 2009, e já obteve aprovação para mais de 
40 projetos incentivados, que representam R$ 100 
milhões em recursos.

A consultoria instituída pelo Sindi-Clube que oferece 
suporte para a correta apresentação de projetos esporti-
vos incentivados com verbas públicas tem recebido vá-
rias consultas de gestores e dirigentes de clubes. A reper-
cussão tem sido muito boa, o novo serviço comandado 
pelo consultor especializado Ricardo Paolucci é elogiado 
por quem procurou informações e esclarecimentos.

As leis de incentivo se apresentam como uma alternativa 
aos cortes de patrocínio provocados pela retração econô-
mica. Em 2014, houve um volume de quase R$ 500 mi-
lhões em recursos à disposição dos clubes para desenvol-
ver projetos esportivos, montante que não existia antes. 

Dos R$ 500 milhões disponíveis para financiar projetos, 
R$ 252 milhões foram destinados ao esporte pela lei de 
incentivo federal no ano passado, somados aos R$ 120 
milhões da Lei Pelé depositados em 2014 em um fundo 
resultante de transferência de 0,5% do arrecadado com 
loterias, mais os R$ 80 milhões da lei paulista de incenti-
vo, dinheiro originado da renúncia fiscal do ICMS.

O objetivo da nova consultoria é instruir gestores de clu-
bes para que não cometam erros que levam à rejeição 
das propostas. Paolucci, nos contatos com representan-
tes de clubes, explica que, além de entregar documen-
tação completa e mostrar que não possui pendências 
fiscais, os clubes precisam conhecer as condições espe-
cíficas para a obtenção de verbas públicas, que exigem 
planilhas detalhadas. Imprecisões nesse processo levam 
à recusa da proposta pelos órgãos do governo.

Clubes recomendam

Representantes de clubes que pro-
curaram a consultoria para projetos 
incentivados não somente elogia-
ram o serviço como também o reco-
mendaram. Entre eles está Roberto 
José Carlini, gerente administrativo 
do Grêmio União São Roquense, in-
teressado em desenvolver atividades 
esportivas no clube.

Carlini: ferramenta importanteprojetosincentivados@sindiclubesp.com.br
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Treinamento em várias áreas
O professor Francisco José Olivieri, superintendente-ge-
ral do IMT, ressalta que os benefícios da associação en-
tre as duas entidades vai além do esporte. “As sinergias 
entre a Universidade Sindi-Clube e o Instituto Mauá 
de Tecnologia transcendem as atividades esportivas. 
O IMT, por meio do seu Centro Universitário, poderá 
proporcionar, entre outras parcerias, treinamentos nas 
áreas de planejamento estratégico e operacional, de 
gestão de negócios, de projetos e infraestrutura, de so-
luções e estética sob a responsabilidade dos cursos de 
Administração, Engenharia e Design distribuídos em 
equipes multidisciplinares. A assinatura do convênio é 
um grande passo no aprimoramento e na capacitação 
de profissionais de ambas as instituições.”

O acordo foi assinado por Betinho e Olivieri, com a pre-
sença do reitor da instituição, José Carlos de Souza Jú-
nior, em 27 de abril.

Local do Seminário
A terceira edição do Seminário de Esportes que será mon-
tado no IMT, em 5 de outubro próximo, é um evento da 
Universidade Sindi-Clube que obteve significativo cres-
cimento de participação por parte dos gestores de clubes. 
No ano passado, realizado em dois locais diferentes, um 
deles para atividades práticas, obteve expansão de 39% no 
número de inscritos.

Para este ano, prevendo uma procura ainda maior, a 
Universidade, por meio da parceria com o IMT, terá o 
Seminário em um único local, dotado de amplo com-
plexo esportivo de mais de 13.000 m², integrado por 
campo de futebol com dimensões oficiais, ginásio de 
esportes com três quadras, vestiários, lanchonete e 
uma piscina semiolímpica.

O campus de São Caetano do Sul do IMT está localiza-
do a 12 quilômetros do centro de São Paulo, com área de 
130.000 m², na região do ABC.

O Instituto Mauá de Tecnologia, fundado em 1961, é 
uma associação sem fins lucrativos, de utilidade pública, 
dedicada ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. 
Visa à formação de recursos humanos altamente qualifi-
cados que contribuam para o desenvolvimento do país.

•	Acordo	com	o	IMT	destina-se	

 à troca de conhecimentos, 

 com a oferta de cursos e consultorias.

•	A	primeira	ação	prática	será	

 a realização do Seminário 

 de Esportes no IMT.

•	Um	amplo	complexo	

 esportivo receberá 

 o evento.

Sindi-Clube estabelece 

 convênio de cooperação 

com o Instituto 

   Mauá de Tecnologia

O Sindi-Clube e o Instituto Mauá de Tecno-
logia (IMT) firmaram convênio de coopera-
ção técnico-científica. O acordo visa à troca 
de conhecimentos, com a oferta de cursos e 
consultorias e desenvolvimento de projetos 
de pesquisas.

Como primeira ação prática desse convênio, a 
Universidade Sindi-Clube realizará no Centro 
de Esportes e Atividades Físicas do IMT, cam-
pus de São Caetano do Sul, o 3º Seminário de 
Esportes, previsto para 5 de outubro.

A importância da parceria estabelecida com o 
Instituto é ressaltada pelo presidente do Sin-
di-Clube. “Trata-se de uma conceituada insti-
tuição dedicada ao aprimoramento do ensino 
e da pesquisa, que vai propiciar uma impor-
tante colaboração para o desenvolvimento do 
esporte e da gestão das atividades esportivas, 
juntamente com a Universidade Sindi-Clube. 
Estamos muito felizes com esse convênio que 
aproxima os clubes desse centro de capacita-
ção altamente qualificado”, afirma Cezar Ro-
berto Leão Granieri, Betinho.

Assinatura do convênio: 
Olivieri, Souza Júnior e Betinho

Co
nv

ên
io

Fo
to

: M
as

te
r 

Im
ag

emFr
ee

pi
ck



Clubes investem em piscina 

com	tecnologia	que	será	usada	

na Olimpíada Rio-2016

1716

As piscinas Myrtha 
estão instaladas 
em várias partes 

do mundo:

Leisure Center, 
Marion (Austrália)

Aquaniene Rowing 
Club, Roma (Itália)

Club Natació 
Catalunya, Barcelona 

(Espanha)

•	 As	modernas	piscinas	no	Pinheiros	e	no	Flamengo	

 foram implantadas com verbas públicas.

•	 As	piscinas	Myrtha	são	do	mesmo	modelo	utilizado	

 em Campeonatos Mundiais e em Jogos Olímpicos.

•	 Em	2016,	tanto	a	piscina	de	competição	como	

	 a	de	aquecimento	serão	da	marca	italiana.

Agremiações como o Esporte Clube Pinheiros, que já 
inaugurou seu conjunto aquático, e Clube de Regatas 
Flamengo, que prepara a implantação, estão entre as 
entidades que investiram na construção de piscinas da 
marca italiana Myrtha, consideradas as mais modernas 
do mundo, do mesmo modelo utilizado em campeona-
tos mundiais e em Jogos Olímpicos.

O Pinheiros construiu a piscina com recursos provin-
dos de convênio com o Ministério do Esporte. O Fla-
mengo contou com verba da Lei Pelé. A modernização 
da piscina olímpica do Pinheiros foi desenvolvida em 
aço inox, revestida com uma membrana de PVC e siste-
ma de transbordamento contínuo. Com isso, o mode-
lo garante condições de uma piscina rápida e eficiente 
para os usuários de todas as raias.

O ex-nadador e medalhista olímpico Gustavo Bor-
ges, divulgador da marca Myrtha no Brasil, aponta 
a rapidez na instalação como um dos importantes 
benefícios para o clube.

“A principal diferença que se verifica em relação às pis-
cinas de alto rendimento existentes nos clubes, constru-
ídas décadas atrás, é na infraestrutura. A implantação da 
Myrtha é feita com muita praticidade, rapidamente. De-
pendendo da obra civil, a construção e entrega da nova 
piscina pode ser feita em até três meses”, afirma.

Tecnologia de ponta

As piscinas Myrtha utilizam tecnologia de pon-
ta. Um software específico, com um sistema de 
jateamento (entrada de água na piscina), per-
mite ao nadador utilizar a piscina, mesmo com 
as bombas ligadas, com garantia de nenhuma 
interferência na prática da natação. O sistema 
também apresenta uma homogeneização per-
feita, não deixando zonas mortas em relação à 
circulação da água.

A nova piscina do Pinheiros tem um sistema de 
filtração que não utiliza o ralo do fundo para 
captação de água. A piscina transborda continu-
amente; a água vai para um tanque onde é feita a 
filtração e retorna renovada à piscina.

O sistema de filtragem de alto desempenho ga-
rante, ainda, uma economia de 80% de água, já 
que não gera retrolavagem. Na prática, represen-
ta uma economia diária de 10.000 litros de água, 
por dia de uso, beneficiando também o meio am-
biente. Outro benefício é a garantia mínima de 
10 anos, contra quaisquer problemas.

Nos Jogos Olímpicos de 2016 e no Pan-America-
no, tanto as piscinas de competição, como as de 
aquecimento, serão da marca Myrtha.
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“Imersão	em	RH”	discute	

desenvolvimento profissional

•	Atividade	utilizou	ferramentas	

 de autoconhecimento e explicou o conceito 

 de mentoring.

•	Profissionais	de	RH	aprovaram	a	exposição.

•	A	Imersão	terá	continuidade,	como	nova	

 apresentação em 18 de setembro.

isso na nossa carreira e no nosso 
dia a dia. Na área de recursos hu-
manos há essa necessidade, todos 
buscam um mentor para se desen-
volver no trabalho”, afirmou.

A gerente de RH do Clube Athle-
tico Paulistano, Katia Maria Zai-
ze, lembra que o tópico tinha sido 
tema das reuniões mensais que os 
profissionais de recursos huma-
nos realizam na Universidade Sin-
di-Clube. “Mentoring foi um dos 
temas sugeridos pelo grupo, pois 
é uma necessidade que a gente 
tem para se atualizar em relação 
ao mercado de trabalho. Eu gostei 
da Imersão porque é uma oportu-
nidade de fazer atualização pro-
fissional, de ter um encontro para 
troca de informações. Contribui 
para o crescimento da carreira e 
fortalecimento da área de RH nos 
clubes”, disse.

“O tema foi uma escolha nossa, 
dos gerentes de RH, pois mento-
ring é uma ferramenta que vem 
em auxílio para que possamos fa-
zer o desenvolvimento pessoal e 
aplicá-lo no clube, essa exposição 
veio a calhar. As questões apresen-

Profissionais de recursos humanos 
ficaram satisfeitos com o que foi 
apresentado na “Imersão em RH”, 
realizada pela Universidade Sindi-
-Clube, em 15 de maio. Os partici-
pantes, líderes da área de RH, des-
tacaram a exposição que fez uma 
releitura do papel que exercem nos 
clubes, além de propor reflexão so-
bre as funções que desempenham.

O evento teve como orientadora 
Andrea Mauro Ceneviva, coach e 
mentora, consultora especializa-
da em programas de treinamento 
e desenvolvimento. “Nas práticas 
que fizemos, utilizamos na Imer-
são ferramentas de autoconheci-
mento dos participantes. As abor-
dagens não foram somente sobre 
os problemas enfrentados no 
trabalho, mas também de cunho 
pessoal, o que levou à reflexão e in-
trospecção”, afirma Andrea.

Na atividade, foi explicado o con-
ceito de mentoring, termo em 
inglês que indica a ação de um 
mentor para estimular o desenvol-
vimento profissional de um cola-
borador em início de carreira ou 
novo no cargo.

Gestores aprovam

Semíramis Diniz Pesciotta, co-
ordenadora de RH do Nippon 
Country Club, gostou das obser-
vações sobre como um profissional 
experimentado pode ajudar outro 
menos experiente. “Foi muito es-
clarecer, ouvimos muito falar em 
mentoring e a expositora conse-
guiu passar as definições e os con-
ceitos que permitem identificar 

Andrea: ferramentas 
de autoconhecimento

Semíramis: exposição 
esclarecedora

Participantes conheceram 
ferramentas de autoconhecimento

tadas na Imersão foram excelentes, 
assim como são importantes as 
reuniões mensais para a troca de 
experiências entre os profissionais 
dos clubes. Participei da edição 
passada da Imersão e pretendo vir 
na próxima”, disse Ciro Fonseca 
Fernandes, gerente de RH do Clu-
be Paineiras do Morumby.

Imersão terá continuidade

Diante da repercussão positiva, a 
Universidade Sindi-Clube, aten-
dendo à solicitação dos gerentes, 
fará para os profissionais que parti-
ciparam da “Imersão em RH” um 
desdobramento que dará continui-
dade ao que foi apresentado e dis-
cutido, em novo evento marcado 
para 18 de setembro.
 
A Imersão é uma atividade que 
foi criada a partir da necessidade 
de atualização sobre as novidades 
do mercado na área, identificadas 
pelos gestores de RH nas reuniões 
que a Universidade realiza mensal-
mente. O propósito é reunir pro-
fissionais para fazer uma releitura 
do papel que eles exercem nos clu-
bes, de modo a analisar e refletir 
sobre suas funções.

Fernandes: 
temas excelentes

Katia: oportunidade 
para atualização
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Atualização e orientação 

nos cursos da Universidade 

Sindi-Clube

•	Liderança,	comunicação,	

cargos e salários, 

 tratamento de piscinas 

 e eSocial são temas 

 de cursos da Universidade.

•	Cursos	serão	realizados	

 em junho e julho.
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A	boa	comunicação	é	feita	
com assertividade

Entenda como deve ser feita a comu-
nicação assertiva que dá apoio para o 
profissional ter sucesso no ambiente de 
trabalho, desenvolve líderes, motiva li-
derados e facilita o relacionamento com 
os associados do clube. A palestra pre-
sencial “Comunicação assertiva” ensina 
como emitir uma mensagem seguindo 
um objetivo, com coerência entre senti-
mentos, pensamentos e atitudes. 

A instrutora é Tânia Zarpelão, sociólo-
ga, especialista em RH pela FGV, expe-
riente consultora organizacional e em 
treinamento. Exposição, com transmis-
são via internet, dedicada a colaborado-
res de todas as áreas do clube.

Quando: 30 de junho, das 10h às 12h.

Boa gestão de RH 
se faz com um plano 
de cargos e salários

O clube bem administrado conta 
com uma estrutura de cargos e salá-
rios para fazer a gestão dos seus fun-
cionários. A política de remuneração 
motiva e mantém colaboradores pela 
perspectiva de crescimento e carreira, 
bem como atrai outros profissionais.

O curso “Cargos e salários” dá aos par-
ticipantes o entendimento do processo 
e das técnicas básicas para estruturação 
e implantação de um plano como esse.  
Dirigido a gerentes, supervisores e assis-
tentes que necessitam desenvolver ou 
reestruturar o plano de cargos e salários. 
O expositor é Flávio Carlos Vicente, ad-
ministrador e consultor de RH. 

Quando: 13 e 15 de julho, das 8h às 14h.

Líderes atentos não 
perdem este curso!

Para ser líder não basta estar à frente da 
equipe, tem que ter habilidade para lidar 
com a diversidade, motivações, expecta-
tivas e exigências dos liderados. O curso 
presencial “Os desafios de um líder” en-
sina que quem exerce o papel de coman-
do precisa ter a percepção aguçada para 
que seus liderados desempenhem um 
trabalho mais produtivo e alcancem os 
resultados almejados.

A exposição, feita em dois módulos, tem 
como público-alvo, gestores e líderes de 
equipes dos clubes. A expositora é Tânia 
Zarpelão, socióloga, especialista em RH 
pela FGV, experiente consultora organi-
zacional e em treinamento.
Quando: 17 e 24 de junho, das 9h às 
13h.

Conheça tudo sobre 
tratamento de piscinas

O curso presencial “Piscinas: normas 
e tratamento”, dedicado a operado-
res e apresentado em dois módulos, 
oferece conhecimento prático para 
os profissionais dos parques aquáti-
cos dos clubes.

A exposição proporciona conheci-
mento completo sobre manutenção, 
sistemas de tratamento e informações 
para fazer um diagnóstico correto das 
características físico-químicas da água 
e doenças mais comuns em piscinas. 
O instrutor é Nilson Maierá, enge-
nheiro químico, consultor da área de 
piscinas da Universidade Sindi-Clube.

Quando: 20 e 27 de julho, das 9h 
às 13h.

Vença as dificuldade 
para implantar o eSocial

Entenda os princípios e o funciona-
mento do eSocial e implante com 
segurança nos clubes o novo sistema 
que vai consolidar todas as obriga-
ções da área trabalhista em uma úni-
ca entrega digital.
 
As explicações serão dadas na palestra 
prática “Dificuldades vencidas na im-
plantação do e-social em um clube”, 
que terá como orientadora, Vania Ro-
mano, analista de RH que introduziu 
com sucesso o eSocial na Sociedade 
Harmonia de Tênis. 

A palestra, com transmissão via inter-
net, tem como público-alvo, profissio-
nais ligados às áreas contábil, fiscal, 
financeira e jurídica dos clubes.

Quando: 22 de julho, das 10h às 12h.

Veja mais informações em www.sindiclubesp.com.br/Universidade

Conheça o conteúdo 
do evento 

Temas para gestores:
•	 Projetos	 incentivados:	 elabo-

ração, patrocínio e acompa-
nhamento. 

•	 Ciclo	 de	 vida	 das	 atividades	
esportivas nos clubes, da im-
plantação ao encerramento.

Temas para profissionais de Edu-
cação Física:

•	 Ginástica	coletiva,	novas	 ten-
dências.

•	 Da	psicomotricidade	à	escola	
de esportes.

•	 Terceira	 idade	 em	 ação	–	 gi-
nástica, saúde e bem-estar.

•	 Como	montar	 programas	 de	
corridas e caminhadas para gru-
pos heterogêneos nos clubes.

Inscrições para os participantes 
dos Seminários anteriores: 7/7.

Inscrições em geral: 14/7.

Marque	na	agenda:	

3º	Seminário	

de Esportes 

em 5 de outubro!

Mais	informações:	(11)	5054-5464Sh
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Parcelamento da dívida

A dívida será consolidada no âmbito de cada ór-
gão	 do	 governo	 –	 Secretaria	 da	 Receita	 Federal	
do Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego, 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Pro-
curadoria-Geral do Banco Central. O débito será 
dividido de 120 meses a 240 meses, sendo que, 
no ato da consolidação, o clube deverá antecipar 
o pagamento de 36 parcelas, com valor mínimo 
de R$ 10 mil cada uma. A redução nos juros será 
de 70%, se o parcelamento for em 120 meses, e de 
60%, em 204 meses.

O parcelamento se aplica aos débitos tributários 
ou não tributários, cujos fatos geradores tenham 
ocorrido até 31 de dezembro de 2014, constituí-
dos ou não, inscritos ou não como dívida ativa, 
mesmo que em fase de execução fiscal ajuizada, 
ou que tenham sido objeto de parcelamento an-
terior, não integralmente quitado, ainda que can-
celado por falta de pagamento.

O requerimento de parcelamento implica confis-
são dos débitos abrangidos e configura confissão 
extrajudicial. Para inclusão no parcelamento de 
débitos que se encontrem vinculados à discussão 
administrativa ou judicial, o devedor deverá de-
sistir, de forma irrevogável, até o prazo final para 
adesão, de impugnações e, cumulativamente, re-
nunciar a quaisquer alegações de direito sobre as 
quais se fundam os processos administrativos e as 
ações judiciais.

A Consultoria Jurídica do Sindi-Clube elaborou 
um parecer sobre o Profut, que pode ser consultado 
no portal da entidade (www.sindiclubesp.com.br), 
na seção Jurídico / Profut, parcelamento de débitos.

Todos os clubes podem aderir ao Profut 

e	parcelar	débitos	com	a	União
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Em 19 de maio, a presidente Dilma Rousseff assinou a 
Medida Provisória 671, que trata da criação do Progra-
ma de Modernização da Gestão e de Responsabilidade 
Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut), com o objetivo de 
promover a gestão transparente e democrática e o equi-
líbrio financeiro das entidades esportivas profissionais 
de futebol, como também das demais entidades de admi-
nistração do esporte e de prática esportiva, ainda que não 
seja de modo profissional, isto é, os clubes sociais.
 
O prazo para adesão ao Profut vai até 30 de junho. Para 
ingressar no programa, o clube deve apresentar: 

•		 estatuto	social	e	atos	de	designação	e	responsabilidade	
de seus gestores; 

•		 demonstrações	financeiras	e	contábeis,	nos	termos	d
 legislação aplicável, e
•		 relação	das	operações	de	antecipação	de	receitas	reali-

zadas, assinados pelos dirigentes e pelo conselho fiscal.

A MP estabelece condições para o clube manter-se no 
Profut, entre as quais se 
destacam: 

•	 regularidade	 das	 obri-
gações trabalhistas e tri-
butárias federais corren-
tes, vencidas a partir de 
março de 2015; 
•	 fixação	 do	 período	 do	
mandato do presidente 
e demais cargos eletivos 

em até quatro anos, 
permitida uma única 
recondução; 

•		 comprovação	da	existência	de	conselho	fiscal	autônomo,	e	
•		 publicação	 das	 demonstrações	 contábeis	 e	 demons-

tração de que o custo com pessoal não supera 70% da 
receita bruta.

•	Programa	criado	para	parcelar	débitos	

 fiscais do futebol pode ser adotado 

 por clubes em geral.

•	Clubes	devem	se	submeter	

às contrapartidas 

 de modernização 

 da gestão para obter 

 parcelamento 

	 em	até	

 240 

 meses.

•	Prazo	

 para 

 adesão vai 

	 até	30	

 de junho.
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•		Torneio	de	futsal	

 tem a participação 

 de 1.033 atletas 

 vinculados a 21 clubes.

•	A	maioria	dos	jogadores	

é	de	adolescentes,	

 em cinco categorias, 

 do sub-9 ao sub-17.

•		Até	dezembro,	serão	

 disputados	quase	

 600 jogos.

  Futsal do Pepac 

    ajuda na formação 

  de futuros jogadores

PE
PA

C

Zaccharias:
campeonato excelente

Sub-15: Ipê venceu o Helvetia, por 5x4

Gabriel:
carreira de jogador

Bruno: 
intercâmbio entre os clubes

O futsal do Pepac (Programa Esportivo para Associados de 
Clubes), promovido pelo Sindi-Clube, leva à vida dos jovens 
o esporte competitivo de forma organizada, com arbitragem 
da federação.

Participam 1.033 atletas vinculados a 21 clubes da capital e 
Grande São Paulo. A maioria dos inscritos é constituída por 
adolescentes, nas categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 
e sub-17 masculinas. Alguns deles têm o primeiro contato 
com o campeonato e outros já participam há anos. 

Por	ser	um	campeonato	que	se	desenvolve	ao	longo	do	ano	–	
serão	588	jogos	até	o	início	de	dezembro	–	o	Pepac	auxilia	os	
técnicos das 68 equipes inscritas na formação de jogadores, 
tanto no âmbito físico quanto psicológico. O Pepac dá aos jo-
vens a oportunidade de estar em um certame com nível pro-
fissional, experimentando a sensação de competir, na busca 
pelos troféus e medalhas.

Jogo emocionante

O Pepac realiza, em média, 20 jogos de futsal a cada semana, 
o que dá muita movimentação ao torneio. Sobrou emoção em 
uma dessas partidas, a realizada no Clube Esportivo Helvetia, 
que recebeu o Ipê Clube, na categoria sub-15, em 15 de maio.

O jogo teve um clima dramático. Dono da casa, o Helvetia 
abriu o placar ainda no começo do jogo e logo ampliou para 
3 a 0. Porém, em seguida, teve início a reação do Ipê, que di-
minuiu o placar desfavorável para 3 a 2, ainda no primeiro 
tempo. Na etapa complementar, os lances foram ainda mais 
empolgantes. O Helvetia aumentou para 4 a 2, mas o Ipê im-
pôs o empate no último minuto e marcou o gol da virada, 
estabelecendo 5 a 4, quando faltavam apenas 17’ para o tér-
mino de uma partida emocionante.

Jogadores	e	técnico	elogiam

Por proporcionar jogos assim, Gilberto Zaccharias Ju-
nior, técnico do Helvetia, elogia o torneio: “O nosso papel 
é educar e formar os meninos e o Pepac auxilia nisso. É 
um campeonato excelente, que entusiasma e estimula 
atividade física e a prática esportiva”, afirma.

Para os jogadores, o Pepac representa uma boa vitrine, onde 
podem começar a mostrar que poderão ser futuros craques. 
Gabriel Zaccharias, jogador do Helvetia que participa há 
mais de dois anos do Pepac, a competição é muito bem or-
ganizada. “Quero seguir na carreira de jogador e o Pepac me 
ajuda muito, pois é conhecido”. Para o garoto, a visibilidade 
do torneio ajuda em sua projeção para a profissionalização.

Bruno Arruda, goleiro e capitão do Ipê, considera o in-
tercâmbio técnico entre os clubes o ponto principal. “Há 
vários clubes disputando, o que é legal para aperfeiçoar 
nossa forma de jogar, conhecer outras pessoas e ainda 
praticar esportes”, diz o jovem que tomou gosto em parti-
cipar como jogador após entrar para o campeonato reali-
zado pelo Sindi-Clube.

Festa do vôlei feminino

Mal começou a torneio e o Pepac já pensa na 
festa de encerramento, em dezembro, para a 
entrega de troféus e medalhas para as jogado-
ras do vôlei feminino adulto e máster. 

Clubes interessados em sediar a comemo-
ração devem entrar em contato pelo e-mail 
pepac@sindiclubesp.com.br.
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Confira aqui o resumo das atividades das diversas áreas de atuação do Sindi-Clube, 
que abrangem cursos, aprendizagem, consultorias, cultura e esporte, em

Junho

CONSULTORIAS
Jurídica, atendimento online Data  Horário 

Respostas a quaisquer dúvidas das áreas  3, 10, 17, 24 de junho    Toda quarta-feira,
trabalhista, fiscal, tributária e estatutária.      das 10h às 12h

 

UNIVERSIDADE SINDI-CLUBE
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CULTURAL

CLUBE	DE	LEITURA	–	JUNHO	2015

Clube de Leitura do Anhembi Tênis Clube
Livro: “A tristeza extraordinária do leopardo-das-neves”, 
de Joca Reiners Terron
8/6, segunda-feira, às 20h 

Clube de Leitura do Primeiro de Maio Futebol Clube
Livro: “Bonecas russas”, de Eliana Cardoso
11/6, quinta-feira, às 19h30

Clube de Leitura do Alphaville Tênis Clube
Livro: “Boca de Luar”, de Carlos Drummond de Andrade
12/6, sexta-feira, às 19h30

Clube de Leitura do Esporte Clube Pinheiros 
Livro: “Senhor das Moscas”, de William Golding
20/6, sábado, às 10h
Livro: “Senhor das Moscas”, de William Golding
20/6, sábado, às 14h.

Clube de Leitura do Círculo Militar de São Paulo  
Livro: “Homem comum”, de Philip Roth 
18/6, quinta-feira, às 19h30 

Clube de Leitura da Associação Brasileira
	“A	Hebraica”	de	São	Paulo	
Livro: “O Aleph”, de Jorge Luis Borges
13/6, sábado, às 16h. 
Livro: “Ciências morais”, de Martín Kohan 
20/6, sábado, às 16h. 
27/6, 16h30, debate com Martín Kohan

Clube de Leitura do Clube Jundiaiense
Livro: “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado 
de Assis
18/6, sexta-feira, às 20h.

Clube de Leitura do Club Athletico Paulistano
Livro: “As cidades invisíveis”, de Ítalo Calvino
25/6, quinta-feira, às 19h30.

Clube	de	Leitura	do	Clube	Paineiras	do	Morumby
 Livro: “A festa da insignificância”, de Milan Kundera
“A tristeza extraordinária do leopardo-das-neves”
24/6, quarta-feira, às 15h. 
Livro: “A festa da insignificância”, de Milan Kundera
25/6, quinta-feira, às 16h.

Clube	de	Leitura	do	Clube	Atlético	São	Paulo	(SPAC)
Livro: “Sergio Y. vai à América”, de Alexandre Vidal Porto 
Dia; 26/6, sexta-feira, às 16h. 

Clube de Leitura do São Paulo Futebol Clube
Livro: “Reprodução”, de Bernardo Carvalho 
27/6, sábado, às 15h. 

Clube de Leitura da Academia Paulista de Letras
Livro: “O pai Goriot”, de Honoré de Balzac
25/6, quinta-feira, às 19h.

Cursos Data e horário Local

Os desafios de um líder Dias 17 e 24, das 9h às 13h Presencial

Palestra: Comunicação assertiva Dia 30, das 10h às 12h Presencial e internet

Reuniões com gestores de clubes na sede do Sindi-Clube Data e horário

Gestores de Esportes   12, das 11h às 12h30

Gestores de Recursos Humanos e Departamento Pessoal          26, das 10h às 11h30                                                                            

    

Veja mais no portal do Sindi-Clube 
(www.sindiclubesp.com.br)

PROGRAMA SINDI-CLUBE APRENDIZ

Módulo Data  Turno

Orientação empresarial        Segundas-feiras  Manhã
Primeiros socorros  1, 8, 15, 22 e 29 Manhã
Reforço escolar  Tarde
Atividades esportivas  Tarde
Modalidades esportivas   Tarde

Relações humanas Sextas-feiras    Manhã 
Higiene e saúde  5, 12, 19 e 26 Manhã
Modalidades esportivas   Tarde
Atividades administrativas   Tarde

Primeiros socorros  Sábados Manhã
Orientação empresarial 6, 13, 20 e 27 Manhã
Atividades administrativas   Manhã
  

PEPAC

Futsal
Total de atletas inscritos: 1033

Número de jogos:

- Sub-9: 10 

- Sub-11: 27 

- Sub-13: 22 

- Sub-15: 18 

- Sub-17: 7 

Total de jogos: 84

Vôlei
Total de atletas inscritos: 2160

Número de jogos

- Menores: 76 

- Adulto e máster: 119 

Total de jogos: 195 

Handebol
Total de atletas inscritos: 45

Número de jogos

- Cadete: 2 

Total de jogos: 2 
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Fenaclubes lança segunda etapa da 

Campanha Clube Amigo
pós o sucesso da primeira etapa da Campanha 

AClube Amigo, que possibilitou que presidentes de 
dezenas de novos clubes parcipassem do 
Congresso Brasileiro de Clubes 2015, a Federação 

Nacional dos Clubes - Fenaclubes lança a segunda etapa da 
campanha, com novos prêmios. E tem mais: quem já garanu 
os prêmios da primeira etapa também pode ganhar os 
prêmios da segunda*!
A dinâmica connua muito simples: os representantes dos 
clubes que já são filiados indicarão presidentes de “clubes 
amigos” para que parcipem do 1º Fórum Nacional de 
Presidentes de Clubes, que acontece entre agosto e 
setembro, com local a definir. 

Após o pagamento da inscrição de R$ 970 (valor de uma 
mensalidade da Fenaclubes), o presidente do novo clube já 
tem direito de parcipar do Fórum, não precisando pagar 
mais nenhuma mensalidade até a data do evento. Vale 
ressaltar que os clubes que parciparam da primeira etapa da 
campanha precisam manter a filiação para poder parcipar 
do Fórum.
Para garanr o recebimento dos prêmios, é preciso que, no 
momento da inscrição, o novo clube envie o nome do 
p re s i d e nte  e  d o  c l u b e  i n d i ca d o r  p a ra  o  e - m a i l 
clubeamigo@fenaclubes.com.br. Depois, basta aguardar que 
o presidente do novo clube parcipe do Fórum e se mantenha 
filiado à Fenaclubes após o evento.

A premiação do Clube Amigo é cumulava, ou seja, quanto mais clubes indicados por você parciparem do Fórum, mais você 
ganha! E assim como na primeira etapa, a Fenaclubes destaca as festas regionais e o lado cultural de nosso país. Confira:

Primeira  indicação  de  c lube e 
manutenção do novo filiado após 
parcipação no Fórum Nacional de 
Presidentes de Clubes dá direito a um 
final de semana com acompanhante 
no Hotel Copacabana Palace, no Rio de 
Janeiro/RJ.

Segunda indicação e manutenção das 
duas novas filiações após parcipação 
no Fórum dão direito a passar a Páscoa 
em Gramado/RS no Wish Serrano 
Resort (ou hotel similar 4*), para o 
p r e s i d e n t e  q u e  i n d i c o u  e  u m 
acompanhante.

Terceira indicação e manutenção das 
três novas filiações após parcipação 
no Fórum dão direito a assisr a 
alguma festa de São João pelo Brasil, 
com passagem aérea e duas pernoites 
para o presidente que indicou e um 
acompanhante.

E tem mais!!!
O presidente do novo clube que parcipar do Fórum e 
manver a filiação após o evento também ganha um final de 
semana com acompanhante no hotel Copacabana Palace, no 
Rio de Janeiro/RJ.

 
Em caso de dúvida, entre em contato pelo e-mail 
clubeamigo@fenaclubes.com.br ou telefone (19) 3381-3008.

*Campanha válida somente para a filiação de novos clubes.

0

5

25

75

95

100

VEM AÍ

1º FÓRUM NACIONAL DE
PRESIDENTES DE CLUBES

ntre os meses de agosto e setembro (data e local 

Eainda em definição) acontece o 1º Fórum Nacional 
de Presidentes. O evento, organizado pela 
Confederação Brasileira de Clubes - CBC com o apoio 

da Federação Nacional dos Clubes - Fenaclubes, é voltado aos 
presidentes de clubes sociais e esporvos*, que terão na 
pauta da programação a discussão de problemas do 
segmento clubísco e a apresentação de soluções.
O fórum tem como objevo primordial levantar os problemas 
atuais do segmento, capacitando e debatendo com os 
presidentes o planejamento estratégico para a melhoria da 
governança dos clubes.

O evento visa incenvar ainda mais o esporte nos clubes 
esporvos sociais, desde a base até o alto rendimento e, 
principalmente, nas modalidades olímpicas e paraolímpicas.
Entretanto, para que o fórum alcance seus objevos, cada 
parcipante está convocado a enviar suas sugestões de 
soluções para os problemas enfrentados em sua rona como 
dirigente até o dia 30 de junho para o e-mail markeng@cbc-
fenaclubes.com.br, pois a parcipação será  fundamental 
durante o período do evento. Aguardem nossos comunicados 
com as novidades do 1º Fórum Nacional de Presidentes.

*não serão permidos representantes
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Que a Medida Provisória nº 671 criou o Programa 
de Modernização da Gestão e de Responsabilidade 
Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut) para promover 
gestão transparente e equilíbrio financeiro das enti-
dades esportivas profissionais de futebol e também 
das demais de administração do esporte e de prática 
esportiva, mesmo que sem a prática do esporte de 
modo profissional (leia na pág. 20)? 

Que os clubes em geral podem aderir ao Profut, do 
mesmo modo que as entidades esportivas profissio-
nais de futebol?

Que, para aderir ao Profut, as entidades esportivas 
profissionais de futebol e os clubes em geral deve-
rão apresentar o estatuto social e atos de designação 
e responsabilidade de seus gestores, demonstrações 
financeiras e contábeis, nos termos da legislação 
aplicável, e relação das operações de antecipação de 
receitas realizadas, assinados pelos dirigentes e pelo 
conselho fiscal?

Que os clubes que aderirem ao Profut, após a regu-
lamentação da Receita Federal, da Caixa Econômica 

Então, Presidente, você sabia...

Senhores Presidentes, confiram nesta seção vários aspectos importantes 
que cercam o dia a dia dos clubes.

Federal e da Procuradoria da Fazenda, estarão ap-
tos a apresentar projetos de formação esportiva via 
incentivos fiscais?

Que, além da regularidade fiscal, os clubes tam-
bém devem estar atentos à adequação de seus es-
tatutos sociais para atendimento às exigências das 
leis de incentivos fiscais e das condicionantes das 
isenções tributárias?

Que nos “Encontros com dirigentes” realizados 
pelo Sindi-Clube nas principais cidades do Estado 
de São Paulo (leia na pág. 8) são debatidos temas 
de excelência de gestão administrativa e operacio-
nal  dos clubes, com alto índice de satisfação?

Se, depois da leitura dessas perguntas, o presi-
dente mostrou-se inteirado de todas essas ques-
tões, parabéns! 

Porém, em caso de dúvida, procure esclareci-
mentos do Sindi-Clube, sempre a postos para 
orientá-lo: (11) 5054-5464 ou juridico@sindi-
clubesp.com.br.

Os itens abaixo tratam de importantes 
questões sobre a adesão dos clubes 
ao Profut.

Representatividade e serviços, compromisso com os clubes

O Sindi-Clube busca estabelecer convênios com entidades 

de outros setores para ampliar sua atuação em benefício dos clubes

O Sindi-Clube marca sua atuação pela prestação de serviços: 
respostas ágeis para todas as questões que envolvem a administração dos clubes paulistas

Dirigente:	administre	melhor	com	apoio	
do Sindi-Clube 

Programa Sindi-Clube Aprendiz: 
aprovado pelas autoridades do Trabalho, 
facilita o cumprimento da lei que obriga 
à contratação de funcionários aprendizes.

Convênio APL: 
parceria com a Academia 

Paulista de Letras promove 
ações para incentivar a difusão 
literária entre os associados de 

clubes paulistas,prevê visitas 
de acadêmicos escritores

aos clubes e realização de 
concurso literário.

Consultoria Sindi-Clube: 
consultores especializados 
em clubes das áreas trabalhista, 
fiscal, contábil, tributária, 
estatutária, marketing, cultural 
e esportiva. Consultoria para projetos 

incentivados: orientação 
especializada para o 

desenvolvimentos de projetos 
esportivos por meio das leis 

de incentivo e da Lei Pelé.

Programa Cultural: 
incentiva o intercâmbio de 
atividades culturais e artís-
ticas entre os clubes, com 
eventos como o Circuito de 
Corais e Dia da Dança.

Universidade Sindi-Clube: 
completo programa de cursos 
e palestras para atualização 
e formação de funcionários, 
gerentes e dirigentes de clubes.

Convênio Abimaq / Desenvolve SP: 
linha de crédito especial para 

aquisição de equipamentos 
de ginástica para academias 

de clubes.

Convênio CIEE: 
clubes têm redução de 30% 

na contratação de estagiários 
capacitados pelo CIEE.

Convênio Fenavape: 
facilita a contratação de 

pessoas  com deficiência 
para cumprimento  da lei 

8.213/1991.

Convênio Segasp:
Seguro de responsabilidade 

civil para terceiros e 
acidentes pessoais para 

associados, que assegura o 
reembolso das despesas 

e indenizações decorrentes 
de ações cíveis.

SEU CLUBE

Programa Esportivo: 
promove o maior torneio 
interclubes do país, com 
participação de mais de 
3.400 atletas associados 
de clubes, de todas as 
idades.

Convênio Gustavo Borges: 
desconto para a adesão ao método 

que já ensinou mais de 170 mil 
crianças e jovens a nadar e que 

pode ser aplicado nas práticas 
aquáticas dos clubes.

Convênio Soccer Grass: 
Orientação para a escolha do 

gramado artificial e 15% de 
desconto na compra do material.



Incentivo 
à gestão moderna 

e à profissionalização 
da administração.

Administração, 
Esporte e Cultura: 

as atividades 
da Universidade 

Sindi-Clube cobrem 
todos os temas 

de interesse dos clubes.

Professores especializados, 
cursos presenciais, 

a distância (via internet) 
e in company.

Av. Indianópolis 628  São Paulo  SP  04062 001  Tel 11 5054 5464
universidade@sindiclubesp.com.br   www.sindiclubesp.com.br

Consistente programa 
de formação, treinamento 

e aperfeiçoamento 
de recursos humanos.

Aproveite 
as oportunidades 
de crescimento 

profissional para 
os colaboradores 

do seu clube.

A Universidade Sindi-Clube 
tem o curso que seu clube precisa!


