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Ministro George Hilton 
e secretário Jean Madeira dizem 
o que pretendem para o esporte 

do país e de São Paulo
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George Hilton 
e Jean Madeira 
assumem compromisso 
com o esporte de base

Temos novos titulares no ministério e na secretaria estadual de Es-
porte. George Hilton e Jean Madeira assumem suas pastas em um 
momento importante, quando se avizinha a realização dos Jogos Rio 
2016, mais um grande evento desta década do esporte. 

A Revista dos Clubes traz em entrevistas exclusivas com Hilton (pág. 
8) e Madeira (pág. 11) o que os novos mandatários pretendem colocar 
em prática para fortalecer a prática esportiva. Afinados, tanto o mi-
nistro como o secretário colocam foco no desenvolvimento do esporte 
de base e escolar.

Estivemos com o secretário Madeira, que recebeu muito bem a pro-
posta do Sindi-Clube de promover a inclusão social por meio da par-
ticipação de estudantes da rede estadual nas atividades dos clubes.

A distribuição de recursos públicos para projetos de formação de atle-
tas por meio da nova Lei Pelé, iniciada há menos de um ano, já deu 
passos importantes e projeta uma grande expansão na participação de 
clubes. Fernando Cruz, que coordena a Comissão Técnica que analisa 
os projetos que reivindicam verbas, também é nosso entrevistado e 
mostra-se otimista quanto ao trabalho de formação de atletas propi-
ciada pela injeção de recursos da lei (leia na pág. 14).

Tivemos no último Congresso Brasileiro de Clubes um importante 
reconhecimento da importância do Programa Sindi-Clube Aprendiz. 
O Ministério do Trabalho, antes de lançar o Jade, Jovem Aprendiz 
no Desporto, buscou o Sindi-Clube para viabilizar o seu programa de 
aprendizagem (leia na pág. 16).

Nesta edição, temos as informações sobre os primeiros cursos de 2015 
da Universidade Sindi-Clube, alguns deles voltados para a importante 
área de manutenção de equipamentos dos clubes (leia na pág. 18).

A promulgação da lei federal antifumo se sobrepôs à lei estadual e gerou 
uma série de questões dos gestores sobre como disciplinar o consumo de 
cigarros nos clubes. Apresentamos uma matéria esclarecedora que res-
ponde a todas as dúvidas sobre onde é proibido fumar (leia na pág. 20).

A Revista dos Clubes oferece, ainda, mais conteúdo de utilidade, 
como, por exemplo, a informação de que no calendário deste ano há, 
pelo menos, oito feriados que servirão de pontes com fins de semana 
(leia na pág. 24). Com tantas folgas, os clubes serão ainda mais de-
mandados. Boa leitura!

O que pensam os novos 
ministro e secretário de esporte

Cezar Roberto Leão Granieri
Presidente

presidencia@sindiclubesp.com.br
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3 Mensagem do presidente

Novos titulares do Ministério e da Secretaria prometem 

foco no esporte de base. 

6 Sobretaxa da Sabesp

Clubes que têm contrato de fornecimento de demanda firme 

poderão ser cobrados com sobretaxa da Sabesp.   

8  George Hilton

O novo ministro do Esporte é entrevistado e revela que 

pretende fortalecer o esporte de base no país.

11 Jean Madeira

O novo titular da Secretaria Estadual de Esportes apoia pro-

posta do Sindi-Clube de incluir estudantes da rede pública 

para prática de esportes nos clubes.

13 Convenções de Trabalho

As Convenções Coletivas de Trabalho 2014/2015 promovem 

reajuste nos salários de 7% e de 8% nos pisos salariais.

 
14 Lei Pelé expande abrangência

Verba pública da Lei Pelé começa a expandir alcance e 

a beneficiar número maior de projetos de formação de 

atletas.   
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24 Sombra e água fresca

Calendário de 2015 prevê oito feriados que 

servirão de pontes com fins de semana.

 
26 Acontece

Tudo sobre todas as atividades de fevereiro das 

diversas áreas de atuação do Sindi-Clube, resu-

mido numa única página.

28 Espaço Fenaclubes

Congresso Brasileiro de Clubes, região Sudeste/

Centro-Oeste, teve recorde de participação. 

30 Presidente, você sabia?

Responda a questões que cercam o funcionamento 

das diversas áreas da administração dos clubes. 

16 Jovem aprendiz

Com apoio do Sindi-Clube, Ministério do Esporte lan-

ça o Jade, Jovem Aprendiz no Desporto. 

18 Cursos 2015

A Universidade Sindi-Clube reinicia atividades em 

março e já estão abertas inscrições para os primeiros 

cursos de 2015.

 

20 Proibido fumar

Lei federal antifumo trouxe novidades que devem 

ser observadas para disciplinar o consumo de ci-

garros nos clubes.

22 Muita animação

Mais de 800 pessoas compareceram à grande 

festa de entrega de troféus e medalhas do vô-

lei máster feminino do Pepac. 

 

23 Aproximação com clubes

Alexandre Bossolani, vice-presidente de Regionais do 

Sindi-Clube, exalta encontros da entidade com diri-

gentes de todo o Estado.
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Novidades administrativas
 
Governo publicou a tabela de 2015 para cálculo do 
Imposto de Renda Retido na Fonte. Os valores de 
contribuição previdenciária aplicável aos segurados 
empregados também foram reajustados. Mais deta-
lhes sobre essas obrigações são obtidas no portal do 
Sindi-Clube (www.sindiclubesp.com.br), na seção 
Jurídico / Calendário de Obrigações.

Quatro de São Paulo

Mais quatro clubes da capital estão na lista das 
entidades que responderam aos editais da CBC e 
tiveram projetos esportivos habilitados para rece-
ber verba proveniente da Lei Pelé: Club Athleti-
co Paulistano, Clube Esperia, Clube Paineiras do 
Morumby e Esporte Clube Pinheiros, que apre-
sentaram propostas de desenvolvimento de espor-
tes olímpicos. O Paineiras ainda teve habilitado 
um segundo projeto para vôlei paraolímpico.

Lars Grael 
presidirá 
comissão

O medalhista olímpi-
co Lars Grael foi no-
meado presidente da 
Comissão Nacional de 
Atletas pelo ministro 
do Esporte, George 
Hilton. Grael, que é 

diretor técnico da Confederação Brasileira 
de Clubes (CBC), ainda integrará o Conse-
lho Nacional do Desporto. Hilton também 
designou Wladimyr Camargos, diretor ju-
rídico da CBC, presidente da Comissão de 
Estudos Jurídicos do Esporte. 

O novo ministro do Esporte afirmou que 
pretende reativar a Comissão de Clubes Es-
portivos Sociais, para que o órgão proponha 
ações para o desenvolvimento e incentivo da 
prática esportiva.
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Conselho Superior 

Convidado pela Federação das Indústrias do Esta-
do de São Paulo, o presidente do Sindi-Clube, Ce-
zar Roberto Leão Granieri, integrará o Conselho 
Superior do Desporto da Fiesp.

O órgão, presidido pelo ex-campeão de automobi-
lismo Emerson Fittipaldi, tem como missão apre-
sentar e apoiar iniciativas que contribuam para o 
desenvolvimento do esporte.
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Sobretaxa da Sabesp para 
contratos com demanda firme

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia 
de São Paulo (Arsesp) autorizou a Sabesp a cobrar 
uma sobretaxa dos usuários cujo consumo mensal 
ultrapasse a média apurada no período de feverei-
ro de 2013 a janeiro de 2014. 

A tarifa de contingência será aplicada em todos os 
usuários, inclusive aqueles com contratos de de-
manda firme. Será cobrado um acréscimo de 40% 
sobre o valor da tarifa aplicada à parte do consu-
mo de água que superar em até 20 por cento a mé-
dia. Haverá aumento de 100% quando o consumo 
exceder em mais de 20% a média.

Ficam livres da sobretaxa usuários com consumo 
mensal de água menor ou igual a 10 m³ e para 
hospitais, prontos-socorros, casas de saúde, dele-
gacias e presídios.

Grael: nomeado 
pelo ministro



 

A prefeitura de São Paulo instituiu o PPI (Programa de 
Parcelamento Incentivado) que permite às pessoas físicas 
e jurídicas que têm dívidas com a administração munici-
pal parcelar os débitos do IPTU (Imposto Predial e Terri-
torial Urbano) e ISS (Imposto Sobre Serviços) em até dez 
anos ou 120 meses. A formalização do pedido de ingresso 
no PPI poderá ser efetuada até 30 de abril de 2015.

O PPI autoriza a quitação de débitos contraídos até 31 
de dezembro de 2013. De acordo com a proposta, o 
governo oferece descontos de até 85% dos juros da dí-
vida e de 75% da multa, caso o pagamento seja feito em 
uma parcela única.

O ingresso no Programa será efetuado por solicita-
ção do contribuinte por meio de aplicativo no site 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/ppi. Para acessar o 
portal de adesão ao PPI é obrigatório o uso da senha 
obtida em cadastramento. 

Sancionado programa da Prefeitura 
para parcelar dívidas em até dez anos
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Carnaval não é feriado

A menos que haja uma lei municipal que de-
termine, nenhum dia do período de Carna-
val é considerado como feriado. Mesmo a ter-
ça-feira, neste ano, 17 de fevereiro, é dia útil. 
Os funcionários devem ser remunerados pelo 
trabalho como em dias normais, durante o rei-
nado de Momo. É importante não confundir 
feriado com ponto facultativo, que é aplicável 
apenas às repartições públicas.

Iniciado prazo para 
declaração da Rais

O prazo de entrega da declaração da Rela-
ção Anual de Informações Sociais (Rais) 
vai até 20 de março. O programa gerador 
da declaração para preenchimento dos 
dados está disponível na internet, nos en-
dereços portal.mte.gov.br/rais e www.rais.
gov.br.

Para evitar inconsistências e erros no pre-
enchimento, a Consultoria Sindi-Clube 
orienta que o responsável pelas informa-
ções enviadas na declaração da Rais (o 
atual presidente do clube) seja também o 
responsável cadastrado pela entidade na 
Receita Federal.

A Rais é uma importante declaração anu-
al que o clube deve entregar aos órgãos do 
governo. Deixar de enviar o documento 
prejudica o trabalhador e prevê multas por 
atrasos no prazo estabelecido, que variam 
de acordo com o número de funcionários 
do clube.    
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Recém-empossados para comandar 
as ações de governo para o esporte 
no país e em São Paulo, George Hil-
ton e Jean Madeira prometem ações 
para fortalecer a prática esportiva 
na base e nas escolas, como forma de 
inclusão social.

A Revista dos Clubes entrevistou 
com exclusividade os novos ministro 
e secretário de esporte. Eles explicam 
seus objetivos e contam como preten-
dem incluir os clubes em seus planos. 
Acompanhe nas próximas páginas.

Novo comando promete 

ações para consolidar a 

prática esportiva no país 

e no estado
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Hilton: esporte como 
ferramenta de inclusão
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“Fortalecer o esporte 
na base é uma missão 

que enfrentaremos 
no Ministério”

Em seu discurso de posse, o senhor adiantou que 
pretende enfatizar a prática do esporte de base, 
com ações comunitárias. Que tipo de ações de 
massificação o Ministério pretende implantar?

George Hilton: O esporte é uma 
ferramenta de inclusão e de 
construção de cidadania e tem 
grande relevância na construção 
de nossa sociedade. Fortalecer 
o esporte na base é uma missão 
que enfrentaremos no Ministé-
rio do Esporte. Vamos ampliar 
nossa parceria com o Ministério 
da Educação para aperfeiçoar o 
programa Segundo Tempo den-
tro do programa Mais Educação. 

Assim, queremos garantir que os estudantes de re-
giões mais carentes passem mais tempo na escola, 
em contato com a iniciação esportiva e as ativida-
des de lazer e recreação no contraturno das aulas. 
O esporte de base também está contemplado pela 
construção de 285 Centros de Iniciação ao Espor-
te (CIEs) em 263 municípios brasileiros, que irão 
oferecer infraestrutura para o desenvolvimento do 
esporte da base ao de alto rendimento.
 
O senhor também afirmou que vai dar atenção es-
pecial ao esporte educacional. Como o senhor a vê 
a possibilidade de o Ministério se conveniar com 
os clubes, que estão presentes em todos os pontos 
do país, para o desenvolvimento de ações que le-
vem alunos das redes públicas à prática de espor-
tes nos equipamentos dessas entidades?

George Hilton: O esporte educacional será um 
dos pilares de nossa gestão. Estamos analisando uma 
série de possibilidades sobre como aproveitar as es-
truturas físicas existentes no país, sejam em clubes, 
associações e outras instituições. A promoção do es-
porte na escola é fundamental para a formação cida-
dã de nossa juventude. Nesse caminho, o Ministério 
do Esporte, em parceria com o MEC, já desenvolve, 
em milhares de instituições de ensino, o programa 
Atletas na Escola. A iniciativa tem o objetivo de de-
mocratizar o acesso ao esporte e identificar jovens 
talentos por meio de competições em várias modali-
dades olímpicas e paraolímpicas.  

A validade da Lei de Incentivo ao Esporte expira 
neste ano. Como o Ministério pretende influir 
para que essa legislação seja renovada?
George Hilton: Uma de nossas prioridades será 
trabalhar em conjunto com o Congresso Nacional 
para a renovação da Lei de Incentivo ao Esporte. 
Vamos nos reunir com os parlamentares para bus-
car um entendimento. A Lei de Incentivo é uma 
conquista que, como comprovam os números, 
veio para ficar.

Os recursos da Lei de Incentivo ao Esporte pode-
riam ter um melhor aproveitamento. Em 2013, 
dos R$ 400 milhões que estavam disponíveis, ape-
nas R$ 230 milhões foram captados para o desen-
volvimento de projetos esportivos. Um terço dos 
projetos apresentados foi rejeitado, ainda na fase 
documental. Como sanar essa dificuldade para a 
correta apresentação dos projetos?
George Hilton: Tanto a apresentação de proje-
tos como a captação de recursos tiveram grande 

“Os clubes são 
fundamentais 

para o desenvolvimento 
do esporte no país”
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“Uma de nossas 
prioridades 

será trabalhar 
para a renovação 
da Lei de Incentivo 

ao Esporte”
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crescimento desde 2007, ano do início da vigên-
cia da Lei de Incentivo. O Ministério do Esporte 
tem trabalhado muito para aprimorar o contato 
com os interessados em apresentarem propostas 
e conta, inclusive, com um setor de Orientações 
e Normas para auxiliar na elaboração de projetos 
condizentes com o exigido pela Lei. Além disso, 
o site do Ministério do Esporte disponibiliza um 
manual que ensina o passo a passo para o regis-
tro de projetos.

Como o senhor analisa a importância do trabalho 
desenvolvido pelos clubes brasileiros para a for-
mação de atletas de alto desempenho?
George Hilton: Os clubes são fundamentais para 
o fomento da prática de atividades físicas para o 
desenvolvimento do esporte no país e, ao mesmo 
tempo, para a descoberta de talentos para o Bra-
sil. Essas instituições se confundem com a histó-
ria esportiva do país, revelando grandes campeões 
e contribuindo para o fortalecimento do espírito 
olímpico nos nossos jovens.
 
O que precisará ser feito para que a motivação 
para o esporte permaneça no país após 2016?
George Hilton: Nosso objetivo é que o legado dos 
Jogos do Rio 2016 seja duradouro e que alcance to-
das as regiões do Brasil. Para isso, o Governo Fede-
ral está implantando 285 Centros de Iniciação ao 

Esporte, em 263 municípios brasileiros. As 
unidades serão multiuso, com padrões ofi-
ciais para até 13 modalidades olímpicas, seis 
paraolímpicas e uma não olímpica, e é desti-
nada à identificação de talentos, à formação 
de atletas e ao desenvolvimento da base do 
esporte. Esses Centros farão parte da Rede 
Nacional de Treinamento que o governo está 
estruturando como outro legado de infraes-
trutura. A Rede vai interligar instalações es-
portivas, existentes ou em construção, espa-
lhadas por todo o Brasil. Estamos confiantes 
de que o esporte no país já está colhendo os 
frutos do maior evento esportivo do planeta.

“Estamos analisando 
como aproveitar 

as estruturas físicas 
existentes no país, 
em clubes e outras 

instituições”

CA
PA
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Plano do Sindi-Clube prevê 

inclusão de alunos da rede estadual 

nas atividades dos clubes

•	Objetivo	é	permitir	acesso	de	estudantes	
 da rede pública aos clubes paulistas.
•	Novo	secretário	de	Esportes	apoia	proposta.

Madeira (centro) recebeu 
projeto do Sindi-Clube, 
entregue por Granieri 
e Cláudio Lauletta

Dirigentes do Sindi-Clube foram recebidos pelo novo secretário 
de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ), 
Jean Madeira, quando foi apresentado o “Projeto Escola Esporte 
Clube”. O plano de inclusão social voltado para crianças e jovens 
da rede pública de ensino foi entregue ao secretário pelo presiden-
te da entidade, Cezar Roberto Leão Granieri. 

A proposta tem como base a utilização da expertise dos clubes 
em atividades de esporte e de lazer para desenvolver ações para os 
estudantes nos espaços físicos dos clubes e nas escolas. “O objeti-

vo é proporcionar acesso das crianças e jovens 
da rede pública de ensino do Estado aos clubes 
paulistas, para ampliar e enriquecer o desen-
volvimento dos estudantes nos aspectos social 
e cultural, além do esportivo. O esporte traz 
esses benefícios para quem o pratica de manei-
ra organizada, como acontece nos clubes”, afir-
mou Granieri.

Segundo o projeto, os clubes que optarem por 
participar da ação aplicarão atividades espe-
ciais para receber os alunos, em horários opos-
tos aos de maior utilização de seus equipamen-
tos pelos associados e serão remunerados por 
estudante atendido. 

Master Imagem

CA
PA

continua na pág. 12
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O secretário Madeira concedeu entrevista 
exclusiva à Revista dos Clubes e elogiou o 
“Projeto Escola Esporte Clubes” apresen-
tado pelo Sindi-Clube: “Queremos desen-
volver atividades esportivas de participação 
para os jovens e essa ideia de integrar os clu-
bes do Estado a esse objetivo é muito boa. 
Somos totalmente simpáticos à proposta. 
Não incentivar a prática esportiva nessa faixa 
etária significa deixar uma porta aberta para 
o consumo e tráfico de drogas. Vamos agora 
ver a melhor forma para desenvolver esse 
projeto”, afirmou.

 Acompanhe abaixo a entrevista 
do novo secretário de Esportes.

Como vereador, o senhor desenvolveu tra-
balhos voltados para a inclusão social de jo-
vens por meio do esporte. Como pretende 
usar essa experiência na Secretaria?
Jean Madeira: Levarei minha experiência 
em ações de inserção social com crianças e 
jovens por meio do esporte e, certamente, 
esta será uma das marcas de minha gestão. 
Sou judoca, modalidade que herdei dos 
meus pais e sei que o esporte pode abrir 
portas para as crianças, sobretudo as de fa-
mílias mais pobres. Vamos trabalhar forte 
para ampliar esse acesso. 

Como o senhor analisa o atual relaciona-
mento do governo do Estado com os clu-
bes esportivos e sociais, no que se refere 
à implementação de políticas públicas de 
esporte e lazer?
Jean Madeira: Quero ter o melhor relacio-
namento possível com clubes, federações, 
sindicatos e ligas. As portas da SELJ estão 
abertas a todas as instituições ligadas ao 
esporte no Estado de São Paulo. É preciso 
ouvir as instituições que lidam diretamente 

com o tema para realizar um trabalho tecni-
camente participativo e focado nas reais ne-
cessidades da população.

O programa São Paulo Amigo do Idoso foi 
inicialmente implantado em 2014, com 
participação ainda pequena dos clubes 
admitidos nessa ação. Qual a previsão da 
expansão desse programa para a terceira 
idade neste ano?
Jean Madeira: O São Paulo Amigo do Idoso 
é um programa amplo, implementado pelo 
Governo do Estado de São Paulo, baseado no 
conceito de “envelhecimento ativo”, da Or-
ganização Mundial de Saúde. Na SELJ, foi 
criado em 2013 o VidAtiva, programa que 
disponibiliza em cartões um crédito de R$ 
57 mensais ao idoso para praticar esportes 
em academias. Está em nosso plano de gover-
no a ampliação dessa ação, que já alcançou 4 
mil idosos. Vamos trabalhar para aumentar 
a participação dos clubes e demais institui-
ções esportivas nesse processo. 

O valor previsto no orçamento do Estado 
para a lei paulista de incentivo fiscal ao 
esporte, em 2015, é de R$ 90 milhões. Em 
anos anteriores, o valor disponibilizado não 
foi totalmente aproveitado. Como a secreta-
ria vai trabalhar para efetivar a destinação 
para o esporte dessa verba de incentivo?
Jean Madeira: É preciso que as instituições 
proponentes, os empresários, a mídia, en-
fim, que todos conheçam os detalhes legais 
sobre a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 
Há uma série de requisitos, que visam certi-
ficar o repasse de recursos a iniciativas sérias, 
idôneas, que efetivamente vão beneficiar a 
população. Todos os detalhes da lei podem 
ser encontrados no site da Secretaria no link 
http://www.selj.sp.gov.br/lei_paulista_ins-
cricao.php. Vamos participar de eventos, mi-
nistrar palestras, divulgar na mídia, ou seja, 
é preciso democratizar o acesso às informa-
ções para que os projetos sejam elaborados 
de forma correta.

Inserção social feita com o esporte

Madeira: 
trabalho participativo 

com os clubes

CA
PA
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  Convenções de trabalho 

   no portal do Sindi-Clube

As Convenções Coletivas de Trabalho firmadas pelo Sindi-Clube, 
em novembro, com o Sindesporte, sindicato que representa os em-
pregados em clubes, e com o Sinpefesp, que reúne os profissionais 
de educação física, podem ser acessadas para consultas dos textos 
integrais no portal da entidade (www.sindiclubesp.com.br).

Nos acordos com os dois sindicatos, com data base em 1º de 
dezembro, foram renovadas todas as cláusulas dos acertos an-
teriores e estabelecido um reajuste anual nos salários de 7%. Os 
acertos ainda preveem 8% de atualização nos pisos salariais.

As convenções corrigem o valor da cesta básica pela variação do 
INPC/IBGE ocorrida no período de janeiro a novembro de 2014 e 
especificam que as mulheres que formalmente adotarem crianças 
de até um ano terão licença prorrogada de 30 para 60 dias.

Os ajustes também ampliam a garantia de emprego da gestan-
te de 150 para 180 dias e concedem auxílio de 20% do salário 
normativo ao filho excepcional ou deficiente do funcionário.

A variação do INPC/IBGE de novembro foi de 0,53% e, no 
acumulado de 11 meses, somou 5,57%. Esse índice serve para 
reajustar os valores da cesta básica e do vale-refeição, benefícios 
previstos nos contratos de trabalho.

Comissão representativa 
dos clubes

O Sindi-Clube contou com o apoio de uma 
comissão de suporte para as negociações, 
presidida pelo vice-presidente da entidade, 
Paulo Cesar Mário Movizzo, que destacou 
o resultado conseguido pelos acordos, justo 
para todas as partes. “A convenção preserva 
o emprego e mantém a qualidade dos servi-
ços oferecidos pelos clubes aos associados. 
O ajuste foi acertado em clima de entendi-
mento e equilíbrio”.

Composição da comissão de negociação: 
Presidente: Paulo Cesar Mário Movizzo, 
Vice-Presidente do Sindi-Clube e repre-
sentante do Clube Atlético Paulistano; 
Oswaldo Fontana Filho, do Esporte Clube 
Pinheiros; Tarcisio Tomelin, da AABB-SP; 
Pérsio Marconi, da Regional do Sindi-Clu-
be de São José do Rio Preto; José Carlos 
Sica Calixto, da Regional do Sindi-Clube 
de Ribeirão Preto; Eduardo Roberto Anto-
nelli de Moraes, da Regional de Campinas; 
Ariovaldo Moacir Neves, da Regional da 
Baixada Santista; Omir José Lourenço, da 
Regional de Piracicaba. Assessoria jurídica, 
Escritório Piccino & Piccino Advogados 
Associados; Cláudio José Lauletta, dire-
tor-executivo do Sindi-Clube.

•	 	Textos	integrais	dos	acordos	

com o Sindesporte e Sinpefesp 

podem ser acessados para 

 consultas.

•	 	Reajuste	nos	salários	foi	de	7%	

e	de	8%	nos	pisos	salariais.
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Nova Lei Pelé 

 expande alcance 

e amplia formação 

  de atletas pelos   

        clubes
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Desde o ano passado, os clubes podem contar com 
uma importante fonte para financiar projetos de 
formação olímpica e paraolímpica. A nova Lei 
Pelé passou a transferir recursos do Ministério do 
Esporte para esse fim, correspondentes a 0,5% do 
arrecadado anualmente com loterias.

Entrevistado, Fernando Manuel de Matos Cruz, 
coordenador da Comissão Técnica  de análise 
de projetos da Lei Pelé da CBC (Confederação 
Brasileira de Clubes), entidade encarregada da 
distribuição dos recursos, mostra-se otimista e 
projeta uma grande expansão na participação de 
clubes no trabalho de formação de atletas, graças 
à injeção de recursos trazida pela nova Lei.

“Clubes devem ter setor 
específico para elaboração 

e gestão de projetos”

Cruz: mais clubes 
na formação de atletas
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periência e que conheçam a realidade 
do clube. A CBC tem investido na ca-
pacitação dos técnicos dos clubes. Esse 
é o primeiro passo para termos bons 
projetos financiados.

Os itens dos projetos aprovados que 
mais têm recebido recursos são os de 
equipamentos, uniformes e viagens. 
Outros tópicos que envolvem o desen-
volvimento esportivo poderiam ser 
também incluídos nos pedidos?
Fernando Cruz: Há, sem dúvida, um 
enorme leque de opções, dada a carên-
cia de recursos para a formação espor-
tiva. No entanto, foi preciso priorizar 
ações. Analisando a realidade atual 
dos clubes, identifica-se a carência na 
infraestrutura esportiva (instalações, 
equipamentos e materiais esportivos) 
que, mesmo nos grandes clubes, neces-
sita permanentemente de reposição e/
ou inovação. Uma outra grande difi-
culdade é a escassez de recursos para 
garantir a participação dos atletas em 
competições oficiais. Hoje, o financia-
mento do atleta se dá pelo chamado 
“paitrocínio” ou, com muito esforço, 
com recursos próprios dos clubes. 
Melhorar a infraestrutura e ampliar a 
participação dos clubes nas competi-
ções fará com que essa engrenagem seja 
movimentada e haja uma oxigenação 
no sistema esportivo, que envolve Fe-
derações e Confederações.

A transferência de valores feita à CBC 
pelo Ministério do Esporte, corres-
pondente a 0,5% do arrecadado anu-
almente pelas loterias, tem vigência 
prevista ou estipulada da mesma for-
ma que a lei de incentivo ao esporte, 
que vigora até dezembro? 
Fernando Cruz: Diferentemente da 
Lei de Incentivo que tem prazo estabe-
lecido, no caso dos recursos destinados 

Composição 
da Comissão 

Técnica

As propostas que pleiteiam 
recursos da Lei Pelé passam 
pela análise da Comissão 
Técnica em que os proje-
tos são relatados e recebem 
pontuação para determi-
nar a aprovação ou não do 
pedido. Compõem a Co-
missão presidida por Fer-
nando Cruz: Ana Moser, 
ex-atleta de vôlei, Arialdo 
Boscolo, presidente da Fe-
naclubes, Cezar Roberto 
Leão Granieri, presidente 
do Sindi-Clube, e Hum-
berto Panzetti, presidente 
da Associação Brasileira 
dos Secretários Municipais 
de Esportes e Lazer.

Já foram distribuídos recursos para 
projetos aprovados pela Comissão 
Técnica da CBC, referentes a dois 
editais de chamamento de propostas, 
que beneficiaram 16 clubes. Outras 
três novas convocações já foram feitas. 
Como o senhor vê a expansão da par-
ticipação de clubes nesses chamamen-
tos, poderia ser maior?
Fernando Cruz: Demos passos impor-
tantes, considerando as exigências da 
nova Lei Pelé para que os clubes rece-
bam recursos públicos, que vão desde 
a regularidade fiscal, até mudanças 
estatutárias, impondo mais transpa-
rência à gestão. Tudo isso leva tempo, 
ainda mais para um segmento que não 
tem tradição em captação de recursos 
públicos. Os principais clubes que se 
destacam na formação de atletas já 
vinham se adequando à nova Lei. Por-
tanto é apenas uma questão de tempo 
para que muitos outros clubes se so-
mem a estes. A meta inicial é tornar 
todos os clubes filiados à CBC aptos a 
captar esses recursos. Na sequência, o 
objetivo passará a ser a ampliação desse 
universo para que tenhamos cada vez 
mais clubes investindo na formação de 
atletas olímpicos e paraolímpicos.
 
Qual o conselho que o senhor dá aos 
clubes para que tenham sucesso e con-
sigam ter projetos aprovados?
Fernando Cruz: Primeiramente, que 
busquem as informações diretamente 
na CBC para que recebam as orienta-
ções corretas. Depois, que regularizem 
seus cadastros de acordo com o Regu-
lamento Geral de Cadastro da CBC, 
habilitando-se a participar dos Editais 
de Chamamento Interno. E, por fim, 
que invistam na criação de um setor 
específico para elaboração e gestão de 
projetos, formado por pessoas da área 
de Educação Física e Esporte, com ex-

à CBC pela Lei Pelé, não há prazo de 
vigência. Embora a mudança da Lei 
tenha ocorrido em 2011, a regulamen-
tação se deu em 2013 e somente em 
2014 foi concluída a normatização por 
parte do Ministério do Esporte para 
que a CBC pudesse iniciar o processo 
de descentralização dos recursos. A 
CBC está iniciando esse processo ago-
ra. O primeiro edital foi publicado em 
maio de 2014 e, de lá pra cá, já foram 
feitos cinco editais. Sendo assim, a 
continuidade é mais do que necessária 
para aprimorar esse processo e ampliar 
a captação de recursos para o setor, 
criando, de fato, uma política de for-
mação esportiva para o Brasil.



•	 Programa	Jovem	Aprendiz	

 no Desporto espera a adesão 

 de clubes.

•	 Ministro	ressalta	colaboração	

 do Programa Sindi-Clube 

 Aprendiz.

•	 Lançamento	foi	feito	no	

	 “Encontro	de	Soluções	

	 		 Sindi-Clube”

Ministério do Trabalho 

lança programa 

de aprendizagem para clubes

16

Jovem aprendiz 
Iago da Rocha recebe 

carteira assinada
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O Sindi-Clube apoiou o lançamento do pro-
grama de aprendizagem Jovem Aprendiz no 
Desporto (Jade) do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE). A Coordenadora Nacio-
nal da Política de Aprendizagem do MTE , 
Ana Lúcia Alencastro, fez a apresentação do 
Jade no “Encontro de Soluções Sindi-Clube 
e Universidade Corporativa”, na abertura do 
Congresso Brasileiro de Clubes, realizado 
em novembro, em Campinas.

O ministro interino do Trabalho, Nilton Frai-
berg Machado, ressaltou a colaboração do 
Sindi-Clube como fundamental. “A equipe do 
Ministério encontrou-se em vários momentos 
com representantes do Programa Sindi-Clube 
Aprendiz para viabilizar a implantação do pro-
grama voltado à aprendizagem no esporte. Espe-
ro que a adesão dos clubes seja grande, temos uma 
expectativa muito favorável”, disse Machado.

O Jade teve implantação simbólica com a as-
sinatura da carteira de trabalho de Iago da Ro-
cha, jovem aprendiz contratado pelo Esporte 
Clube Pinheiros. A carteira foi assinada pelo 
presidente do clube, Luís Eduardo Dutra Ro-
drigues, acompanhado pelos presidentes do 
Sindi-Clube, Cezar Roberto Leão Granieri, da 
Fenaclubes, Arialdo Boscolo, e por Machado.

Encontro de Soluções

O “Encontro de Soluções Sindi-Clube” apresentou 
também uma palestra do coordenador do Ministé-
rio do Esporte, José Roberto Gnecco, sobre o apro-
veitamento pelos clubes da lei federal de incentivo 
ao esporte. Gnecco frisou a importância da correta 
apresentação das propostas. 

Em 2013, dos R$ 400 milhões de recursos disponí-
veis para a lei de incentivo ao esporte, apenas R$ 230 
milhões foram captados. Segundo ele, muitos dos 
projetos acabaram barrados por falhas na fase docu-
mental, antes da análise técnica.

O painel  de palestras também tratou da Política Na-
cional de Resíduos Sólidos (PNRS), que estabelece 
objetivos, instrumentos e diretrizes relativos à gestão 
integrada e ao gerenciamento de lixo. 

Essa legislação determina que os clubes, como ou-
tros setores, tenham um Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos (PGRS). A palestra de esclareci-
mentos foi feita por José Valverde, relator da lei que 
deu origem à PNRS.

O evento ainda teve como assunto “As leis como for-
ma de organização da sociedade clubística”. O tema 
foi exposto pelo consultor jurídico do Sindi-Clube, 
Valter Piccino, que explicou vários aspectos da legis-
lação, cuja inobservância pode causar autuações e 
multas aos clubes. 

No final, houve uma sessão de perguntas e respostas 
em que o público dirigiu perguntas aos palestrantes e 
consultores do Sindi-Clube para esclarecer dúvidas.

Encontro 
de Soluções 
Sindi-Clube
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Cursos tratam de manutenção 

e redação técnica nos clubes

•	A	Universidade	Sindi-Clube	reinicia

  atividades em março.

•	Os	três	primeiros	cursos	oferecem	

 importantes informações na área 

 de manutenção e desenvolvimento 

 de habilidades de redação técnica.

•	Consulta	de	conteúdos	no	portal	

 do Sindi-Clube, assim como 

 inscrição online.
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Bem cuidada, a quadra 
de tênis de saibro pode 

durar muito mais

O clube que deseja ter mais dura-
bilidade de suas quadras de tênis 
de saibro deve levar em conta a boa 
manutenção que aumenta a vida 
útil do equipamento.

É preciso que os zeladores e funcio-
nários estejam preparados para ter 
esse cuidado e também para reali-
zar pequenos consertos e reformas. 
O curso presencial “Manutenção 
de quadra de tênis de saibro” traz 
informações importantes para os 
profissionais encarregados de man-
ter as quadras em boas condições e 
de aumentar a sua durabilidade.

Os expositores do curso são Cleidis-
mar Francisco Vaz, consultor técni-
co e construtor de quadras (parte 
técnica) e Maurício Lima, profissio-
nal de Educação Física, com espe-
cialização em Gestão de Instalações 
Esportivas (parte teórica). 

Quando: 16 de março, das 9h 
às 14h. 

Planeje	ações	
para conservação dos 
recursos operacionais

A palestra presencial “Alterna-
tivas para implantar processo 
de manutenção preventiva em 
clubes” vai informar aos gesto-
res e encarregados como podem 
ser feitos o planejamento, con-
tratação e supervisão das manu-
tenções preventivas de equipa-
mentos elétricos, informática, 
hidráulicos, telhados, paisagismo 
e segurança, entre outros.

Voltada para profissionais que 
atuam nas diversas etapas de ma-
nutenção do clube, a atividade 
terá como palestrante Mauricio 
Fanelli de Brito Vianna, enge-
nheiro civil pós-graduado em 
Gestão de Empresas e Empreen-
dimentos e ex-presidente da Co-
missão de Obras do Ipê Clube. 
Haverá transmissão simultânea 
via internet.

Quando: 11 de março, das 10h 
às 12h.

Escrever 
um bom relatório 
requer técnicas

Escrever é uma habilidade cada 
vez mais requisitada e existem 
diferenças entre a escrita geral e a 
escrita técnica utilizada no âmbito 
do trabalho. Redigir relatórios, por 
exemplo, exige do redator clareza 
de pensamento e dos resultados 
esperados. O grau de dificuldade 
vai depender da familiaridade que 
se tem com as técnicas de redação.

A proposta do curso presencial 
“Redação técnica: relatórios de 
ocorrência e outros documentos” 
é desenvolver habilidades voltadas 
à qualidade da informação, que 
apresentam como resultado textos 
mais eficazes e pessoas que escre-
vem com segurança e adequação.

A exposição de Vivien Chivalski, 
jornalista, consultora organizacio-
nal, também vai abordar métodos 
para a escrita correta em e-mails. 

Quando: 26 de março, das 9h 
às 13h.

Saiba mais sobre esses cursos 
e os programados para o primeiro 
semestre no portal do Sindi-Clube 

(www.sindiclubesp.com.br), 
seção Universidade / Cursos / 

Programação 2015,
ou pelo telefone 
(11) 5054-5464.
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  O que a 

   lei antifumo 

muda na vida  

    dos clubes

•	Restrição	ao	cigarro	não	alcança	

áreas ao livre dos clubes.

•	Lei	federal	extingue	

 os fumódromos e proíbe fumar 

sob toldos.

•	Multas	são	sempre	contra	os	

 proprietários do estabelecimento.
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A lei antifumo, em vigência desde 3 de dezem-
bro de 2014, válida para todo o território nacio-
nal, tem gerado muitos questionamentos de 
gestores à Consultoria Sindi-Clube, que pedem 
orientações sobre como disciplinar o consumo 
de cigarros nos clubes.

Pelas novas regras, fica proibido o consumo de 
cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de 
qualquer outro produto fumígeno em ambientes 
fechados de uso coletivo, como bares, restauran-
tes, casas noturnas e ambientes de trabalho.

A nova lei prevê multas para o proprietário do es-
tabelecimento que descumprir a norma, em valo-
res que variam de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão, até a 
suspensão da licença de funcionamento.

A dúvida mais frequente é sobre a proibição do 
fumo em ambientes abertos como ruas, calçadas, 
parques, que não ocorreu. Isto é, a lei não proíbe 
o fumo em áreas ao ar livre dos clubes. Espaços 
como estádios de futebol, desde que não cober-
tos, também não são alcançados pela proibição.

O que mudou

A lei antifumo federal é semelhante àquela já 
aplicada há alguns anos em unidades da federa-
ção, como São Paulo, mas com multas ainda mais 
pesadas para estabelecimentos que a desrespeita-
rem, como foi exposto acima.

A nova lei, comparada com a lei paulista, difere 
na questão do fumódromo, (espaço reservado e 
confinado), que foi proibido de existir, e a im-
possibilidade de fumar em locais cobertos por 
toldos.

Dúvidas esclarecidas

Para tornar mais prático o entendimento, se-
guem abaixo as principais perguntas enviadas 
pelos gestores de clubes e que foram respondidas 
pela Consultoria Sindi-Clube:

Em que locais do clube é proibido o consumo de 
cigarros?

É proibido fumar em todos os locais fechados e, 
agora, até mesmo nos cobertos por toldos.

Qual a conduta a ser adotada pelo clube ao fla-
grar um associado ou visitante fumando em lo-
cal proibido? E se o infrator negar-se a sair ou a 
apagar o cigarro?
A inobservância da proibição por parte do as-
sociado deve ser tida como infração prevista no 
estatuto, o que deixa o infrator sujeito às pena-
lidades previstas. O não associado deverá ser 
advertido para que cesse o consumo e, se não 
atender ao apelo, ser convidado a retirar-se do 
clube. Nas situações mais agudas o clube poderá 
pedir auxilio policial.

Há alguma penalidade para o clube que não 
tomar qualquer providência diante de um in-
frator?
Sim, o clube fica sujeito a multas que variam de 
R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão.

Há alguma penalidade para o infrator?
A penalidade recai sempre sobre o estabeleci-
mento. No caso de algum prejuízo decorrente 
de multas causadas por inobservância do asso-
ciado, o clube poderá intentar regressiva contra 
ele para obter indenização de danos causados.

Quais órgãos públicos que poderão ser aciona-
dos em caso de violação da lei antifumo?
Anvisa, Vigilância Sanitária Estadual e Vigilân-
cia Sanitária Municipal, que fiscalizam de for-
ma delegada e concorrente.

Obtenha mais informações 
no portal do Sindi-Clube 

(www.sindiclubesp.com.br), 
na	aba	‘Jurídico’,	
opção	‘Pareceres’.

21
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Mais uma 
grande

festa do vôlei

•	 Entrega	de	troféus	

 e medalhas reuniu 

 mais de 800 

 pessoas.

•	 Comemoração	

 é realizada 

 desde 1999.

Depois de muito competir ao longo de 
2014, as jogadoras de vôlei das categorias 
adulto e máster do Programa para Associa-
dos de Clubes (Pepac) tinham muito que 
comemorar. 

E não deixaram por menos na grande festa 
de entrega de troféus e medalhas realizada 
em um jantar dançante que sacudiu o salão 
de festas do Círculo Militar de São Paulo, 
em dezembro.

Promovida desde 1999, a premiação distri-
buiu 54 troféus e 1.188 medalhas. A mo-
dalidade de vôlei feminino teve 895 jogos, 
com a participação de 1.380 associadas de 
clubes, em 2014.

A animada confraternização, que reuniu 
mais de 800 pessoas entre jogadoras e co-
missões técnicas, varou a madrugada e teve 
muita dança.

Depois, as atletas puderam conferir mo-
mentos da comemoração no Facebook do 
Sindi-Clube (www.facebook.com/Sindi-
clubesaopaulo), em 390 fotos que revelam 
alegria e amizade. A página teve recorde 
de acessos, as jogadoras puderam marcar e 
compartilhar as imagens.Fo
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Atletas 
comemoraram 
participação 
no torneio
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“Essas reuniões têm se mostrado muito proveitosas, 
pois, além de levar atualização sobre temas importan-
tes para a vida administrativa das agremiações, também 
estreita o relacionamento do Sindi-Clube com seus re-
presentados. Neste ano, vamos apresentar um conteú-
do ainda mais interessante nos encontros, os dirigentes 
terão muito a ganhar em informação”, afirma.

Velejador e esportista, Bossolani começou sua atua-
ção como dirigente no Yacht Club Paulista, onde foi 
também conselheiro. Depois, no Clube Helvetia, foi 
diretor financeiro em duas gestões, até chegar a pre-
sidente, reeleito, com mandato até o fim de 2015. 
Além disso, presidiu o Conselho Superior da Acesc 
(Associação dos Clubes Socioesportivos de São Pau-
lo), da qual, atualmente, é vice-presidente.

O Helvetia, fundado em 1962, está assentado sobre 
um terreno de local nobre da capital, pertencente à So-
ciedade Beneficente Suíça. “Mesmo uma agremiação 
originada de pessoas da colônia suíça guarda as caracte-
rísticas comuns a todos os clubes: quem procura a vida 
associativa busca interesses comuns, sem distinções. O 
convívio nos clubes é democrático e favorável às amiza-
des e isso atrai novos associados, que vão formar um am-
biente alegre e positivo, que proporciona os momentos 
de lazer que todos desejam. Esses atributos podem ser 
usados para descrever qualquer clube”, diz.

Bossolani diz sentir-se honrado em compor a direto-
ria do Sindi-Clube. “Participar desse trabalho de va-
lorização do segmento, comandado pelo presidente 
Cezar Roberto Leão Granieri, tem sido gratificante. 
Temos na diretoria do Sindi-Clube dirigentes que re-
criam na entidade o mesmo espírito de colaboração 
que desenvolvem em seus clubes”.

Alexandre Bossolani,
vice-presidente de Regionais

“Clubes	paulistas	espelham	dinamismo	do	Estado”

•	Sindi-Clube	intensifica	trabalho	

de aproximação com clubes 

paulistas.

•	Alexandre	Bossolani	diz	que	

encontros com dirigentes 

 das várias regiões fortalece 

 o segmento.

Com cerca de 20 anos dedicados à vida clubística, 
o vice-presidente de Regionais do Sindi-Clube, Ale-
xandre Bossolani, vê nos clubes paulistas do interior 
e litoral o mesmo dinamismo que caracteriza o Esta-
do de São Paulo. 

“Temos hoje importantes clubes espalhados por 
todo o Estado, profundamente identificados com 
as comunidades locais, muito deles centenários, tais 
quais os clubes da capital. Essa é uma característica 
do desenvolvimento de um clube, que se consubs-
tancia das características dos locais em que se ins-
talam. Por isso, são tão bem adaptados e atravessam 
épocas”, observa Bossolani.

Para atender às demandas dessa diversidade regio-
nal, o dirigente ressalta o trabalho iniciado pelo 
Sindi-Clube em 2012, de promover encontros de 
diretores e consultores da entidade com dirigentes e 
gestores de clubes das várias regiões do Estado. 

FALAM OS DIRETORES DO SINDI-CLUBE
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No calendário deste ano há, 

pelo menos, oito feriados 

que servirão de pontes 

com fins de semana.

Sem contar o Carnaval, 

que depende lei municipal 

para que a terça-feira 

seja	considerada	feriado.

Feriadões de 

2015 

prometem muita 

sombra e 

água fresca
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Ao contrário do ano passado, em que 
houve poucas folgas prolongadas, 2015 
poderá ter oito feriadões. Com tantas 
pausas no trabalho, os clubes serão ainda 
mais procurados. O ano já começou as-
sim: 1º de janeiro caiu numa quinta-feira, 
o que possibilitou uma prorrogação. 
Outros feriados do calendário deste dia 
da semana são Corpus Christi, 4 de ju-
nho (que depende de lei municipal), e o 
feriado estadual de 9 de julho.

Já em sextas-feiras serão quatro: Paixão 
de Cristo (3 de abril), Dia do Trabalho 
(1º de maio), Consciência Negra (20 de 
novembro, desde que haja lei munici-
pal) e Natal (25 de dezembro).

Feriados nacionais:
1º de janeiro, Confraternização Universal, 

quinta-feira.

21 de abril, Tiradentes, terça-feira.

1º de maio, Dia do Trabalho, sexta-feira.

7 de setembro, Independência, 

segunda-feira.

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, 

segunda-feira.

2 de novembro, Finados, segunda-feira.

15 de novembro, Proclamação 

da República, domingo.

25 de dezembro, Natal, sexta-feira.

Feriado estadual em São Paulo
9 de julho, Revolução Constitucionalista 

de 1932, quinta-feira.

As segundas-feiras também estarão repletas 
de folgas: Independência do Brasil (7 de se-
tembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de 
outubro) e Finados (2 de novembro) alon-
garão o fim de semana.

Fora isso, Tiradentes (21 de abril), que 
cairá numa terça-feira, poderá servir de 
ponte para mais um feriadão. Apenas a 
Proclamação da República (15 de novem-
bro) cairá no domingo.

Vale ainda lembrar que não há feriado no 
Carnaval, a terça-feira (17 de fevereiro) do 
reinado de Momo depende de lei municipal 
para ser considerada como mais um dia de 
descanso do trabalho.

Comemorações festivas e religiosas que dependem 
de lei municipal para sua proibição ao trabalho:
6 de janeiro, Santos Reis, terça-feira.

17 de fevereiro, terça-feira de Carnaval.

5 de abril, Páscoa, domingo.

14 de maio, Ascensão do Senhor, quinta-feira.

24 de maio, Espirito Santo (Pentecostes), domingo.

4 de junho, Corpus Christi, quinta-feira.

13 de junho, Santo Antonio, sábado.

24 de junho, São João, quarta-feira.

29 de junho, São Pedro e São Paulo, segunda-feira.

15 de agosto, Assunção de Nossa Senhora, sábado.

8 de setembro, Natividade de Nossa Senhora, terça-feira.

1º de novembro, Todos os Santos, domingo.

20 de novembro, Consciência Negra, sexta-feira.

8 de dezembro, Imaculada Conceição, terça-feira.

Datas que serão feriados e as que dependem de lei municipal

*Os municípios ainda poderão declarar, por lei, feriado local a data de sua fundação.
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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

Fevereiro

CONSULTORIAS
Jurídica, atendimento online Data  Horário 

Respostas a quaisquer dúvidas das áreas  4, 11, 18 e 25      Toda quarta-feira,
trabalhista, fiscal, tributária e estatutária.  das 10h às 12h

Tecnologia da informação, atendimento online

Controles de acesso  3,10,17 e 24 Toda terça-feira,
Controle de títulos cancelados  das 14h às 17h      
Gestão de compras   
Gestão de almoxarifado 

UNIVERSIDADE SINDI-CLUBE

Reuniões com gestores de clubes na sede do Sindi-Clube Data e horário
Gestores de Esportes  6 de fevereiro, das 11h às 12h30
Gestores de Recursos Humanos e Departamento Pessoal 27 de fevereiro, das 10h às 11h30

PROGRAMA SINDI-CLUBE APRENDIZ

Módulo Data  Turno

Modalidades esportivas          Segundas-feiras  Manhã
Orientação empresarial 2, 9, e 23 Manhã
Modalidades esportivas  Tarde
Higiene e saúde   Tarde
Reforço escolar  Tarde

Reforço escolar Sextas-feiras    Manhã 
Atividades clubísticas 6, 13, 20 e 27 Manhã
Reforço Escolar  Tarde
Modalidades Esportivas  Tarde

Higiene e saúde  Sábados Manhã
Reforço escolar 7, 21 e 28 Manhã
Reforço escolar  Manhã
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CULTURAL

CLUBE	DE	LEITURA	–	FEVEREIRO	2015

Clube de Leitura do Anhembi Tênis Clube
Livro: “O palácio de inverno”, de John Boyne 
Dia: 2/2, segunda-feira, às 20h.

Clube de Leitura do Primeiro de Maio Futebol Clube
Livro: “A vida secreta das abelhas”, de Sue Monk Kidd
Dia: 5/2, quinta-feira, às 19h30.

Clube de Leitura do Alphaville Tênis Clube
Livro: “O amigo americano – Nelson Rockefeller e o Brasil”, de 
Antonio Pedro Tota
Dia: 6/2, sexta-feira, às 19h30.

Clube de Leitura do Clube Jundiaiense
Livro: “Alabardas,  alabardas, espingardas, espingardas”, de 
José Saramago
Dia: 19/2, quinta-feira, às 20h.

Clube de Leitura do Círculo Militar de São Paulo 
Livro: “As avós”, de Doris Lessing 
Dia: 19/2, quinta-feira, às 19h.

Clube de Leitura da Associação Brasileira 
“A	Hebraica”	de	São	Paulo
Grupo 1: 
Livro: “A tristeza extraordinária do leopardo-das-neves”, de 
Joca Reiners Terron 
Dia: 7/2, sábado, às 16h.

Grupo 2: 
Livro: “Expedição ao inverno”, de Aharon Appelfeld
Dia: 21/2, sábado, às 16h.

Clube de Leitura do Esporte Clube Pinheiros
Grupo 1:
Livro: “O emblema vermelho da coragem”, de Stephen Crane
Dia: 21/2, sábado, às 10h.

Grupo 2:
Livro: “O emblema vermelho da coragem”, de Stephen Crane
Dia: 21/2, sábado, 14h.

Clube de Leitura da Academia Paulista de Letras
Grupos 1 e 2: 
Livro: “Judas”, de Amós Oz
Dia: 26/2, quinta-feira, às 19h.

Clube de Leitura do Club Athletico Paulistano
Livro: “O amor de uma boa mulher”, de Alice Munro
Dia: 26/02, quinta-feira, às 19h30.

PEPAC
Sem atividades em fevereiro. 
Os	jogos	do	torneio	2015	
começam em março.

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

Clube de Leitura do Clube Atlético São Paulo 
(SPAC)
Livro: “O fio das missangas”, Mia Couto  
Dia: 27/2, sexta-feira, às 16h.

Clube de Leitura do São Paulo Futebol Clube
Grupos 1 e 2:
Livro: “A festa da insignificância”, de Milan Kundera.
Dia: 28/2, sábado, às 15h.



CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CLUBES 2014 
REGIÃO	SUDESTE
/CENTRO-OESTE

O Congresso Brasileiro de Clubes – Região Sudeste/Centro-Oeste teve recorde 
de participação. Realizado entre 21 e 23 de novembro de 2014, na cidade de Campinas/

SP, teve como objetivo reunir representantes e dirigentes dos clubes da região.

Em uma parceria entre a CBC e a Federação Nacional dos Clubes – FENACLUBES, 
em conjunto com o “Encontro de Soluções – Sindi-Clube/SP e Universidade Corpora-
tiva, o Congresso teve como principais temas a capacitação e o desenvolvimento dos 
dirigentes clubísticos. Os assuntos foram abordados por meio de oficinas e palestras, 

com destaques para as oficinas de Execução de Convênios, ministradas por Elzita Lima, 
Gerente Jurídica da CBC, e Gianna Lepre Perim, Gerente de Projetos da CBC, 

e para a palestra sobre Liderança, ministrada por Marcelo Ortega.

“Fico feliz em dizer que batemos o recorde de participantes das edições anteriores
 do congresso. Este fato só reforça o grande interesse na profissionalização 

dos clubes e na melhoria da formação de atletas no Brasil”, 
celebrou Jair Alfredo Pereira, presidente da CBC.

A abertura do Congresso também serviu para a apresentação da nova diretoria da 
FENACLUBES. Os novos diretores, que tomaram posse em 1º de janeiro deste ano, 

não possuem cargos de diretoria na CBC, tornando a Federação cada vez 
mais autônoma. Eles terão uma meta principal em seus horizontes: 

atuar no Congresso Nacional para aprovar a lei do imposto Simples do Esporte.

“Momentos como este, do Congresso Brasileiro de Clubes, 
ajudam no aperfeiçoamento dos dirigentes para melhoria da gestão dos clubes”, 

expressa Arialdo Boscolo, presidente da FENACLUBES.

E
S

PA
Ç

O
 C

B
C

28

CLUBES ASSINAM PROTOCOLO PARA REPASSE 
DE RECURSOS DA NOVA LEI PELÉ

Os 16 clubes classificados para receber os recursos da Nova Lei Pelé assinaram o Protocolo 
de Liberação de Recursos durante a cerimônia de abertura do Congresso Nacional de Clubes, 
que contou com a ilustre presença do Ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Os clubes tiveram 
seus projetos aprovados e classificados pela Comissão Técnica da Confederação Brasileira de 
Clubes (CBC), lembrando que são relativos aos Editais de nº 1 e 2 para aquisição de materiais 
e equipamentos esportivos olímpicos e paraolímpicos.



PROJETO JADE

“Tornar realidade o sonho do jovem brasileiro de estar no mercado de 
trabalho por meio de um projeto consistente para atuar no segmento 
de desporto”, foi assim que o Ministro Interino do Trabalho e Emprego, 
Nilton Fraiberg, iniciou seu discurso durante a abertura do Congresso, 
durante a qual assinou a Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) do primeiro menor aprendiz do Projeto JADE (Jovem Aprendiz 
do Desporto), Iago Brandão Rocha.

O Projeto JADE mescla aprendizagem e inclusão social por meio do 
desporto. É um programa do Ministério do Trabalho e Emprego que 
qualifica jovens para tarefas como auxiliar na prática esportiva, admi-
nistração e organização de eventos esportivos.

EVENTOS 2015

O Congresso Brasileiro de Clubes 2015 será realizado pela CBC/FENACLUBES em dois eventos: Sul (1º 
semestre) e Sudeste (2º semestre). Esses locais foram escolhidos, pois são nessas regiões que se concentra 
a maior quantidade de clubes sociais do país. Além disso, o formato em dois grandes eventos facilita a inte-
gração dos diversos clubes participantes e oferece a oportunidade de capacitação dos gestores e presidentes.

Estão previstas, também, a realização de outros eventos como o SEMINÁRIO DE ESPORTE DE FORMAÇÃO 
(1º trimestre), além de cursos e oficinas de capacitação.

29

MINISTRO ALDO REBELO É HOMENAGEADO

Outro ponto alto do evento foi a homenagem realizada ao então Ministro do 
Esporte, Aldo Rebelo, durante a abertura oficial. Em seu discurso de agradeci-
mento, o ministro ressaltou que os clubes são uma forma para que sociedade, 
jovens, crianças etc., por meio do esporte, tenham acesso à democracia. “Os 
clubes podem substituir com mais vantagens o papel do Estado na formação dos 
atletas e na prática do esporte comunitário, por isso, procuro estimular essas 
instituições, bem como reconhecer seus papéis e importância”, afirmou.
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Que a contratação via CLT de antigos prestadores de 
serviços poderá ensejar a extensão do vinculo ao iní-
cio da prestação de serviços, ocasionando, eventual-
mente, formação de passivo trabalhista, em relação 
a essas verbas e também às reflexivas, como FGTS, 
férias, 13º salário?

Que o reajuste das taxas de manutenção, adminis-
trativas e de cursos deve sempre ser feito com base 
no orçamento anual, peça fundamental e indispen-
sável para tomada de decisões, ou por indexador pre-
visto pelo estatuto social?

Que a cobrança de juros e multa dos associados inadim-
plentes deve seguir a regulação contida no estatuto?

Que o estatuto social deve ser adaptado às novas regras 
trazidas pela Lei 12.868/2013, para que o clube possa 
pleitear incentivos fiscais para o esporte e manter as 
isenções do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, da 
Cofins e a tributação diferenciada do PIS?

Que o portal do Sindi-Clube traz parecer sobre a 
matéria relativa à adequação do estatuto e também 
oferece modelo que pode ser usado como material 
de consulta?

Então, Presidente, você sabia...

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

Que a Lei Antifumo em vigor e válida para todo 
o país (leia mais na pág. 20) proíbe o consumo de 
cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de 
qualquer outro produto fumígeno em ambientes 
fechados de uso coletivo, como bares, restauran-
tes, casas noturnas e ambientes de trabalho?

Que as novas disposições dessa lei federal apenas 
diferem da lei paulista, em vigor desde 2009, ao 
proibir fumódromos e consumo de fumígenos em 
espaços cobertos por toldos?
 
Que a multa pelo descumprimento da lei recai 
sobre o dono do estabelecimento e varia entre R$ 
2.000 e R$ 1,5 milhão, até a suspensão da licença 
de funcionamento?

Se, depois da leitura dessas perguntas, o presiden-
te mostrou-se inteirado de todas essas questões, 
parabéns! 

Porém, em caso de dúvida, procure esclarecimentos 
do Sindi-Clube, sempre a postos para orientá-lo: (11) 
5054-5464 ou juridico@sindiclubesp.com.br.
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As questões abaixo tratam de 
importantes questões sobre vínculo 
empregatício e legislação antifumo, 
entre outros temas.



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 

Convênio Soccer Grass: 
Orientação para a 

escolha do gramado 
artificial e 15% de 

desconto na compra 
do material.

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

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 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.

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.

Convênio Clic:
Oferece software aplicável 

a todas as áreas de gestão 
dos clubes.

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.



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!


