
Conheça o caminho 
certo para usar 

as leis de incentivo
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Há recursos 
públicos para o 
projeto esportivo 
do seu clube.

Dirigentes do esporte paulista 
se encontram com autoridades 
governamentais

Com novo formato, 
“Encontros com dirigentes” voltam 
a percorrer o Estado de São Paulo 





Nunca houve 
um volume de recursos 
públicos para projetos 
esportivos dos clubes 
como atualmente 

A escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo, em 2014, e dos Jogos 
Olímpicos, em 2016, dois dos mais importantes eventos da chamada “dé-
cada do esporte”, foi reforçada com antecedência pela edição de leis que 
criaram novas fontes de financiamento público para práticas esportivas.

Depois de anos de expectativa pela criação para o esporte de uma lei nos 
moldes do que era a Lei Rouanet para a cultura, pleito finalmente aten-
dido pelo governo em 2006, seguiram-se as edições de outras leis, como 
a lei paulista de incentivo (2010) e o decreto regulamentador da Lei Pelé 
(2013), que carrearam para o esporte brasileiro um volume de recursos 
nunca visto.

A verdade é que os clubes, independentemente do porte, têm como via-
bilizar projetos esportivos por meio dessas leis e, muitas vezes, por des-
conhecimento ou por cometer falhas no encaminhamento dos pedidos, 
acabam perdendo essa grande chance.

É por isso que o Sindi-Clube passa a oferecer a consultoria para projetos 
incentivados. O novo serviço indica o caminho certo para conseguir re-
cursos públicos e é assunto da reportagem de capa (leia na pág. 8).

A importância do esporte foi demonstrada na reunião que o Sindi-Clube 
e outras entidades organizaram para recepcionar os novos ministro e se-
cretário estadual de esportes. George Hilton e Jean Madeira puderam ter 
contato mais estreito com os dirigentes paulistas (leia na pág. 12).

Uma das maiores preocupações dos clubes é garantir a segurança de seus 
parques aquáticos, dado o risco sempre iminente de afogamentos, princi-
palmente de crianças. Convênio que o Sindi-Clube firmou com a Sobrasa 
(Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático) oferece meios para salva-
guardar o uso das piscinas (leia na pág. 14).

Outro assunto de destaque desta edição é o Programa Sindi-Clube 
Aprendiz que, ao chegar aos dez anos de funcionamento, obtém do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego o reconhecimento da importância da sua 
experiência pioneira (leia na pág. 18).

A Universidade Sindi-Clube também traz uma boa novidade, a institui-
ção de um programa que premia quem mais participa de seus cursos, a 
Universidade de Vantagens (leia na pág. 20).

Temos nas próximas páginas muitas outras novidades, como o reinício 
dos “Encontros com dirigentes”, que adotam um formato mais dinâmico 
(leia na pág. 16). Desejamos que tenham uma boa leitura!

A melhor forma de se beneficiar 
das leis de incentivo

Cezar Roberto Leão Granieri
Presidente

presidencia@sindiclubesp.com.br
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3 Mensagem do presidente

Clubes devem aproveitar a chance oferecida pelo grande 

volume de recursos públicos existente para desenvolver 

projetos esportivos.

 

6 Captação maior no esporte

Os projetos esportivos realizados em 2014 com verba da 

Lei de Incentivo aumentam 3%. Captação atingiu R$ 252 

milhões. 

  

8  Nova consultoria

Novo serviço do Sindi-Clube dá aos clubes assessoria para 

a apresentação de projetos esportivos por meio das leis de 

incentivo.

10 Conheça as leis de incentivo

Saiba quais são as leis que oferecem incentivo para desenvolver 

projetos esportivos nos clubes.

12 Encontro com autoridades

Evento organizado pelo Sindi-Clube e outras entidades 

aproxima o ministro e o secretário de esportes de dirigentes 

do esporte paulista.
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23 Prestação de serviços e representatividade

Alberto Fasanaro, Consultor da Presidência, destaca o 

contínuo aprimoramento das ações do Sindi-Clube. 

 
24 Concurso literário

Quinta edição do “Prêmio Sindi-Clube/APL de Litera-

tura” recebe trabalhos de poesia crônica e conto até 

30 de junho.

26 Acontece

Tudo sobre todas as atividades de abril das diversas 

áreas de atuação do Sindi-Clube, resumido numa 

única página.

 
28 Espaço Fenaclubes

Costão do Santinho Resort, em Florianópolis, abre 

a primeira etapa do Congresso Brasileiro de Clubes 

2015, em maio. 

30 Presidente, você sabia?

Responda a questões que cercam o funcionamento das 

diversas áreas da administração dos clubes.   

14 Prevenção ao afogamento

Convênio entre Sindi-Clube e Sobrasa oferece 

apoio para tornar mais seguros parques aquáticos 

dos clubes. 

16 Novo formato

“Encontros com dirigentes” de 2015 começam em 

Presidente Prudente, com o formato de mesas-redondas 

para dar mais dinamismo às reuniões.  

18 Aprendiz 10 anos

Programa Sindi-Clube Aprendiz chega aos 10 anos, 

com reconhecimento do Ministério do Trabalho. 

 
20 Universidade de Vantagens

Universidade Sindi-Clube lança programa que 

premia os clubes que mais mantêm colaboradores 

em seus cursos.
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Capez eleito 
presidente
da Assembleia

O deputado estadual Fernando Capez foi 
empossado presidente da Assembleia Le-
gislativa de São Paulo. Em seu discurso de 
posse, Capez lembrou sua carreira no Minis-
tério Público, iniciada há 27 anos.

Capez pregou austeridade e eficiência 
para valorizar a importância da Assem-
bleia. “Se não houver união, não cumprire-
mos nosso papel. Precisamos de austerida-
de e eficiência para fazer com que a Casa 
retorne ao protagonismo original com os 
demais poderes”, disse.

Por iniciativa de Capez, a Assembleia Legis-
lativa já fez três sessões solenes em homena-
gem ao setor clubístico. O primeiro evento 
foi para homenagear os clubes centenários 
paulistas, em setembro de 2011. Depois, Ca-
pez fez realizar sessão solene para distinguir 
o trabalho realizado pelos dirigentes de clu-
bes paulistas, em setembro de 2012.

Os 25 anos do Sindi-Clube, completa-
dos em março de 2014, também foram 
motivo de ato oficial da Assembleia 
Legislativa, outra homenagem prestada 
por Capez ao setor.

Medida provisória renegocia 
dívida dos clubes

A medida provisória (MP) 671 do governo que trata 
da renegociação das dívidas dos clubes de futebol com 
a União também incluiu em seus dispositivos todos 
os demais clubes que não têm a prática futebolística.

A MP estabelece que a dívida deverá ser quitada em 120 
ou 240 meses. As primeiras 36 parcelas do refinancia-
mento custarão entre 2% e 6% da receita do clube. Os 
clubes ficarão obrigados a uma série de exigências, entre 
elas publicar demonstrações contábeis padronizadas e 
auditadas por empresas independentes e pagar em dia 
todas as contribuições previdenciárias. 

Há também sanções – os clubes que desrespeitarem 
as regras poderão ser rebaixados de divisão e todos os 
que praticarem gestão temerária serão responsabiliza-
dos. Publicada em 20 de março e em vigor por 120 
dias, a MP passou à análise de uma comissão especial 
formada por deputados e senadores. Se houver modi-
ficações, o texto passará a tramitar no Congresso como 
Projeto de Lei de Conversão (PLV). 

Um parecer da Consultoria Sindi-Clube com as con-
dições de adesão exigidas pela MP pode ser consulta-
do no portal da entidade (www.sindiclubesp.com.br), 
na seção Jurídico / MP dívida dos clubes.

História 
de campeão

A história vencedora do cam-
peão olímpico Joaquim Cruz 
ganhou uma biografia no 
livro “Matador de dragões”, 
escrito pelo jornalista Rafael 
de Marco. A obra narra todas 

as dificuldades do atleta e mostra também humano 
do corredor.

Joaquim Cruz foi campeão olímpico dos 800m nos 
Jogos de Los Angeles-1984, e prata em Seul-1988.  
Depois disso, o Brasil não teve outro atleta medalha 
de ouro olímpica em provas de pista.

Capez comemora eleição



 

Os projetos esportivos realizados em 2014 com 
verba da Lei de Incentivo ao Esporte somaram 
R$ 252,2 milhões, um aumento de 3% sobre o 
valor de 2013, quando a captação atingiu R$ 
244,4 milhões. 

No ranking das dez empresas que mais incentiva-
ram o esporte, nove atuam no mercado financei-
ro. São oito bancos (públicos e privados) e a Cielo, 
que atua com transações de cartões. A Cemig, da 
área de energia, é a única empresa entre as maiores 
apoiadoras pela lei que não é do ramo financeiro.

O BNDES aparece na liderança dos maiores in-
centivadores com o repasse de R$ 17,6 milhões. 
Na sequência, aparecem o Banco do Brasil e o 
Bradesco Vida e Previdência, ambos com R$ 9,9 

Lei de Incentivo 
cresce 3% em 2014
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A Secretaria Estadual de Esportes Lazer e Juventude fez a entrega de 
mais 198 cartões magnéticos para que idosos de baixa renda possam ter 
acesso a práticas de atividades esportivas e de lazer. O cartão é pré-pago, 
carregado mensalmente com R$ 57,00 para pagamento dos serviços em 
clubes e academias.

No ato de entrega dos cartões, realizado no Clube Atlético Indiano, em 
25 de março, o secretário de Esportes, Jean Madeira, afirmou que o go-
verno do Estado e a Secretaria estão empenhados em fomentar o esporte 
e ampliar as atividades esportivas.

O presidente do Sindi-Clube, Cezar Roberto Leão Granieri, parabeni-
zou o VidAtiva e disse que apoia a iniciativa, para que mais clubes pos-
sam aderir ao programa. O presidente do Indiano, Osvaldo Nunes de 
Souza, disse que o clube está de portas abertas para promover atividades 
em conjunto com a Secretaria.

Secretaria entrega mais 198 cartões 
do Programa VidAtiva

milhões. O Banco Bradesco Berj e o Banco Itaucard 
completam a lista dos cinco maiores apoiadores.

Entre as entidades que mais captaram verba pela 
Lei de Incentivo, a líder é a Cooper, especializada 
em eventos como corridas de ruas e passeios ciclís-
ticos, que captou R$ 16,9 milhões para realizar 20 
eventos. A Confederação Brasileira de Voleibol, 
com R$ 9,1 milhões, e o Instituto Internacional 
Correr Bem, com R$ 9 milhões, completam a lista 
dos três maiores proponentes de projetos.

Souza, Madeira e Granieri 
na entrega dos cartões
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•	 Novo	serviço	do	Sindi-Clube	dá	orientação	

 gratuita para clubes desenvolverem projetos 

com recursos das leis de incentivo ao esporte.

•	 Clubes	terão	instruções	para	cada	

	 passo	da	apresentação	de	propostas.

•	 Objetivo	é	instruir	gestores	e	evitar	

	 falhas	que	levam	à	rejeição	de	projetos.

 Projetos 

  incentivados 

dos clubes 

   terão apoio 

 de consultoria

   especializada 
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Falhas podem ser evitadas

O consultor explica que, além de entregar documen-
tação completa e mostrar que não possui pendências 
fiscais, os clubes, muitas vezes, desconhecem as exi-
gências específicas para a obtenção de verbas públi-
cas que exigem planilhas detalhadas com os itens do 
projeto. Imprecisões nesse processo levam à rejeição 
da proposta. 

Para ter acesso à con-
sultoria, o clube asso-
ciado ao Sindi-Clube 
deve, inicialmente, 
encaminhar suas dú-
vidas pelo e-mail 
projetosincentivados 
@sindiclubesp.com.
br. Paolucci ressalta 
que, posteriormente, 
poderá haver conta-
tos diretos com os 
interessados. A con-
sultoria irá orientar 
todos os passos da 
proposta que, além 
da elaboração, incluem outras fases como formatação, 
acompanhamento e tramitação no órgão concedente, 
captação do recurso, execução, controles e prestações 
de contas do projeto

“O importante é que o clube capacite colaboradores 
para vencer as dificuldades burocráticas que levam 
a erros e à consequente rejeição do projeto”, afirma. 
Em 29 de abril, Paolucci irá proferir a palestra “Lei 
de Incentivo ao Esporte, o ciclo de vida de um pro-
jeto” na Universidade Sindi-Clube. As inscrições 
podem ser feitas no portal do Sindi-Clube (www.
sindiclubesp.com.br), seção Universidade / Cursos.

Acompanhe nas páginas seguintes 
informações sobre as diferenças entre 

as leis de incentivo existentes, 
para as quais os clubes podem 
apresentar projetos esportivos.

Paolucci: orientação 
em todos as fases do 

projeto incentivado

Os clubes têm à disposição, atualmente, um grande vo-
lume de recursos propiciados pelas leis que oferecem 
incentivo para o desenvolvimento de projetos esporti-
vos. Atento a essa possibilidade, o Sindi-Clube coloca à 
disposição de seus associados uma consultoria especiali-
zada em oferecer suporte para a correta apresentação de 
projetos incentivados com verbas públicas.

O novo serviço vai disponibilizar apoio aos clubes que 
desejam desenvolver projetos esportivos e apresentá-los 
para obter recursos por meio das leis de incentivo fede-
ral, estadual e municipal, e também pela nova Lei Pelé. 
O objetivo é instruir gestores de clubes para que não co-
metam erros que levam à rejeição das propostas.

O consultor do novo serviço é Ricardo Paolucci que, 
desde 2008, atua como gestor esportivo especiali-
zado em projetos incentivados. Ele ministra cursos 
e palestras em todo o país sobre o tema e também é 
instrutor da Universidade Sindi-Clube. Com essa ex-
periência, o especialista, que foi premiado pela CBC 
como Gestor Esportivo do Ano, em 2009, já obteve 
aprovação para mais de 40 projetos incentivados, que 
representam R$ 100 milhões em recursos.

“Temos muitos recursos oficiais para os clubes desen-
volverem projetos esportivos e, muitas vezes, falta co-
nhecimento mais detalhado para que os pedidos sejam 
perfeitamente encaminhados. A consultoria de projetos 
incentivados vai dar apoio nesse sentido”, afirma o pre-
sidente do Sindi-Clube, Cezar Roberto Leão Granieri.

Paolucci confirma que o principal trabalho da nova 
consultoria será proporcionar instruções aos clubes 
sobre as regras para a apresentação de projetos de 
cada um dos processos das leis de incentivo existen-
tes e também acerca das normas para transferência 
de recursos pela Lei Pelé (leia na pág. 10 informações 
sobre essas legislações).

“O dinheiro existente nessas fontes de recursos oficiais 
é importante não somente para financiar e viabilizar os 
projetos esportivos, mas também para que os clubes se 
capacitem e passem a ter uma ‘fábrica de projetos’, para 
continuamente buscar as verbas que estão à disposição 
das entidades, independente do porte de cada uma. Isso 
pode ser elaborado de maneira correta, desde que haja 
gente capacitada para isso”, explica Paolucci.
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que 

  podem 

ser usadas   

para 

desenvolver 

 o esporte
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A busca de fontes de receitas para tocar pro-
jetos esportivos tem sido continuamente fa-
cilitada pela edição de leis de incentivo que 
proporcionam recursos do governo para esse 
fim. O estímulo fiscal ao esporte é uma reali-
dade e representa uma ótima oportunidade 
para os clubes ampliarem suas atividades es-
portivas ou mesmo introduzir práticas. Para 
esclarecimentos sobre essas possibilidades, 
o Sindi-Clube passou a oferecer uma nova 
consultoria voltada para projetos incentiva-
dos (leia mais na pág. 8).

Existem, atualmente, as leis de incentivo fe-
deral, estadual e, em algumas cidades, legis-
lações municipais que favorecem o esporte. 
A última medida do governo para fomentar 
a prática esportiva foram os repasses de re-
cursos de loterias, por meio da Lei Pelé.

A Consultoria Sindi-Clube tem orientado os 
clubes paulistas sobre essas legislações. Con-
fira ao lado um resumo das características de 
cada uma dessas possibilidades de financia-
mento de projetos esportivos com recursos 
públicos.
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Lei de 
incentivo 

federal
A lei de incentivo federal (11.438 de 
2006) permite às pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real 
deduzir 1% do imposto devido e às 
pessoas físicas a dedução de 6% do 
imposto devido na Declaração de 
Ajuste Anual, a título de patrocínio 
ou doação em favor de projetos espor-
tivos e paraesportivos para as áreas de 
esporte educacional, de participação e 
de rendimento, que podem ser enca-
minhados diretamente ao Ministério 
do Esporte, a qualquer tempo.

A Consultoria Sindi-Clube recomen-
da que, previamente, o clube obtenha 
o compromisso da empresa de que irá 
investir a parcela do imposto de renda 
no projeto esportivo. Com esse com-
prometimento, o clube ganha priori-
dade na análise do projeto.

Outra fonte substancial de captação 
de recursos é a pessoa do associado, 
que, mediante opção perante a Recei-
ta Federal, poderá destinar até 6% do 
seu imposto de renda a pagar ao pro-
jeto esportivo do clube. Para captar re-
cursos, é necessário que o clube tenha 
o estatuto com as mesmas adaptações 
exigidas pela Lei Pelé (veja acima).

Lei	Pelé
Os clubes podem apresentar projetos 
e obter recursos transferidos pela Lei 
Pelé (9615/98), regulamentada pelo 
Decreto nº 7894, de 9 de abril de 
2013. Valores correspondentes a 0,5% 
do arrecadado com loterias são desti-
nados à Confederação Brasileira de 
Clubes (CBC) e formam um fundo. 

A CBC, por meio de editais de cha-
mamento, convoca os clubes a apre-
sentar projetos de formação esportiva 
e paraesportiva. É preciso cumprir 
uma série de exigências legais, entre 
elas incluir em seu estatuto social as 
novas condições impostas pela Lei nº 
12.868, de 15 de outubro de 2013, 
que alterou a Lei Pelé. No portal 
do Sindi-Clube (www.sindiclubesp.
com.br) há disponível um modelo de 
estatuto que incorpora as novas con-
dições exigidas.

Além dessa adequação, o clube deverá 
estar associado à CBC e ter regularida-
de fiscal nos âmbitos federal, estadual 
e municipal. Após análise, os projetos 
aprovados recebem o valor correspon-
dente ao projeto, que é descentraliza-
do da verba provisionada no fundo. 

Lei de 
incentivo 

federal

Lei paulista 
de incentivo

A lei estadual de incentivo (De-
creto nº 55.636, de 2010) concede 
crédito outorgado correspondente 
ao valor do ICMS destinado pelos 
respectivos contribuintes a proje-
tos esportivos credenciados pela 
Secretaria de Esporte do Estado de 
São Paulo. Cada clube pode apre-
sentar até três projetos para aná-
lise, até o limite de 61 mil Ufesps 
(cerca de R$ 1,3 milhão).

O universo de doadores é o dos 
contribuintes do ICMS, tributo 
de onde serão gerados os créditos 
outorgados pela lei estadual. Os 
projetos apresentados devem ter 
como alvo as áreas de formação es-
portiva e de rendimento, esporte 
de participação. 

São beneficiados ainda projetos das 
áreas de gestão e desenvolvimento 
esportivo e de infraestrutura, estes 
voltados para a construção e refor-
ma de instalações, desde que situa-
dos em espaços públicos. Essa últi-
ma possibilidade é interessante para 
clubes alocados em áreas públicas.

Na capital, há ainda a lei paulista-
na em que os interessados devem 
buscar patrocinadores para seus 
projetos esportivos, que poderão 
ser pessoas físicas ou jurídicas, 
contribuintes do ISS ou IPTU. 
Porém, já aprovada, essa lei ainda 
aguarda regulamentação.

Lei paulista 
de incentivo

Lei	Pelé
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Ministro anuncia 

prorrogação	da	

Lei de Incentivo 

ao Esporte 

•	 George	Hilton	declarou	

	 apoio	do	ministério	

 para a Universíade 

 em São Paulo. 

•	 Ministro	e	secretário	

 de esportes foram homenageados 

 por entidades do esporte paulista.

•	 Presidente	do	Sindi-Clube	

 ressaltou importância 

 do projeto Escola Esporte Clube.

Presidente do Sindi-Clube (centro) 
com Hilton (esq.) e Madeira

Hilton: lei de incentivo prorrogada
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Escola Esporte Clube

O presidente do Sindi-Clube, Cezar Roberto Leão 
Granieri, saudou os homenageados e lembrou o 
projeto “Escola Esporte Clube”, entregue ao secre-
tário Madeira, que prevê a inclusão de alunos da 
rede estadual de ensino nas atividades dos clubes. 
“O objetivo desse projeto é integrar os clubes à prá-
tica esportiva das escolas do Estado. Além de São 
Paulo, essa proposta pode ser aplicada em todo o 
país”, afirmou.

Esportistas compareceram

Em evento organizado pelo Sindi-Clube e outras entidades 
esportivas paulistas, o ministro do Esporte, George Hilton 
anunciou que o governo deverá prorrogar a Lei de Incentivo 
ao Esporte, que expira no fim deste ano. Hilton também 
disse que espera poder anunciar São Paulo como sede da 
Universíade de 2019.

O ministro, juntamente com o secretário estadual de Es-
portes, Jean Madeira, foi homenageado com um jantar 
que reuniu dirigentes de várias entidades paulistas e es-
portistas, em 4 de março. O objetivo das instituições foi 
se aproximar dos novos mandatários do esporte no país e 
em São Paulo – Hilton e Madeira assumiram o ministé-
rio e a secretaria recentemente.

Fittipaldi: homenagem a Eder Jofre Jofre: demorados aplausosGranieri: estudantes integrados aos clubes

O ato contou com a presença de esportistas ilus-
tres, como os ex-campeões de automobilismo 
Emerson Fittipaldi e de pugilismo, Eder Jofre, 
que foram demoradamente aplaudidos pelos 
presentes. 

Para enaltecer a importância dos feitos de Jofre, o 
ex-campeão de Fórmula 1 relembrou um encontro 
que teve com Mike Tyson, em que o ex-campeão 
mundial dos pesos pesados declarou-se fã de Jofre. 
Tyson contou a Fittipaldi que via vídeos das lutas 
do maior pugilista brasileiro de todos os tempos 
para estudar a sua movimentação e habilidade no 
ringue, que considerava únicas. Também estive-
ram presentes os medalhistas olímpicos no judô, 
Aurélio Miguel, e o ginasta Diego Hipólito, além 
dos ex-futebolistas Gil Baiano e Marinho Perez.

Ao se dirigir aos presentes, Hilton informou que a presi-
dente Dilma Rousseff já se decidiu pela prorrogação da Lei 
de Incentivo ao Esporte. A renovação da continuidade da 
vigência dessa lei, que expira em dezembro, é uma reivindi-
cação do setor esportivo. 

O ministro também revelou que, em encontro com o go-
vernador Geraldo Alckmin, declarou apoio para que a cida-
de de São Paulo seja designada sede da Universíade, Jogos 
Mundiais Universitários, em 2019. A competição, disputa-
da a cada dois anos por até 12 mil atletas de 92 países, antes 
tinha Brasília como sede, que desistiu do compromisso.

Madeira, em seu pronunciamento, afirmou que o propósito 
de seu trabalho na secretaria é fomentar o esporte em todos os 
municípios de São Paulo e que o órgão “está de portas abertas 
para receber, estudar e atender demandas”.
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•	 Reuniões	adotam	o	formato	de	mesas-redondas	

para dar mais dinamismo aos encontros.

•	 Objetivo	é	oferecer	atualização	e	promover	troca	

de experiências entre os dirigentes.

•	 Serão	percorridas	12	cidades	das	várias	regiões	

	 do	Estado	até	outubro.

	 	 	 começam	em	Presidente	Prudente

D I R I G E N T E S
com
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Mesas redondas para estimular a troca de opiniões 
e de experiências entre os participantes, apresen-
tação de temas do momento que são importan-
tes para o dia a dia dos clubes, informações com 
respostas práticas para todas as questões apresen-
tadas. Essa será a dinâmica dos novos “Encontros 
com dirigentes”, que chega à quarta edição total-
mente renovado, com o objetivo de estimular a 
participação e favorecer a atualização.

A nova versão da ação desenvolvida pelo 
Sindi-Clube desde 2012 para levar infor-
mações atualizadas e serviços prestados aos 
clubes de todas as regiões do Estado terá 
como ponto de partida Presidente Pruden-
te, em 25 de abril, local da primeira das 12 
reuniões que serão realizadas até o fim de 
outubro (veja quadro).
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Sempre aos sábados
Os Encontros serão sempre realizados nas manhãs 
de sábado, das 9h às 11h30. Consultores e diretores 
do Sindi-Clube irão dirimir qualquer tipo de dúvi-
da sobre as mais variadas questões administrativas, 
além de promover o congraçamento e a troca de ex-
periências entre os participantes.

Luiz Aparecido Parussolo, presidente 
da AABB de Junqueirópolis, partici-
pou do Encontro realizado em Presi-
dente Prudente em 2014 e vai estar 
presente na reunião deste ano. “Preten-
do participar desse próximo encontro. 
Sempre espero saber de novidades para 
o meu clube, principalmente para o es-
porte. Dentre os temas já apresentados, 
as questões jurídicas são sempre inte-
ressantes e esclarecedoras”, diz.

Os convites para participar dos pró-
ximos Encontros serão expedidos via e-mail, com 
confirmação por contato telefônico. Os dirigentes 
que não receberem a comunicação devem observar 
o calendário abaixo e ligar para (11) 5054-5464 e 
confirmar a presença nos eventos.

Datas e locais dos Encontros
A comitiva do Sindi-Clube, formada por diretores e 
consultores, vai percorrer mais de 6.300 km no giro 
que realizará pelo interior e litoral, a partir deste mês. 
Veja o calendário e os locais das visitas abaixo.

“Depois da experiência acumulada em três 
edições, em 2015 teremos “Encontros com 
dirigentes” mais dinâmicos, com ênfase na 
participação de presidentes, diretores, con-
selheiros e gestores de clubes. Adotamos o 
formato de mesa redonda para que, nas reu-
niões, todos possam interagir diretamente e 
expor suas dúvidas, que serão esclarecidas 
pelos consultores do Sindi-Clube. Da mes-
ma forma, também trocar experiências e 
divulgar soluções para problemas comuns”, 
diz o diretor-executivo do Sindi-Clube, 
Cláudio Lauletta.

Leis de incentivo
Entre os assuntos que serão discutidos, serão 
enfatizados os esclarecimentos acerca das 
possibilidades de financiamento de projetos 
esportivos dos clubes com verbas públicas, 
conforme previsto nas leis de incentivo. 

“Atualmente, há um volume muito grande 
de recursos à disposição dos clubes para 
desenvolver projetos esportivos, que não 
existia antes. Vamos levar aos Encontros a 
consultoria especializada em projetos in-
centivados (leia na pág. 8) para informar aos 
dirigentes a maneira correta de obter essas 
verbas previstas nas leis de incentivo e na 
Lei Pelé”, afirma o presidente do Sindi-Clu-
be, Cezar Roberto Leão Granieri. 

Cidade Data Local  
Presidente Prudente 25/abril Aruá Hotel - Av. Cel. José Soares Marcondes, 1.111
Sorocaba 9/maio Hotel Transamérica  - Av. Prof. Izoraida Marques Peres, 193 
Santos 16/maio Hotel Mendes Plaza - Av. Marechal Floriano Peixoto, 42
Campinas 23/maio Sede da Apesec - Rua Babaçu, 261 
Piracicaba 20/junho Beira Rio Hotel - Rua Luiz de Queiroz, 51 
Araçatuba 27/junho Maria Plaza Hotel - Rua Anhanguera, 3.909 
São José dos Campos 15/agosto Hotel Mercure - Av. Dr. Jorge Zarur, 81
Bauru 29/agosto Hotel Howard Johnson  - Rua Luso Brasileiro, 4-44
São José do Rio Preto 19/setembro Hotel Faria Lima - Av. Brig. Faria Lima, 5.045
Santo André 26/setembro A definir
Marília 3/outubro Quality Hotel - Rua Aimorés, 501 
Ribeirão Preto 24/outubro Hotel JP - Via Anhanguera, Km 306,5
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Parussolo: 
esclarecimentos 
importantes



   Convênio 

 previne 

  afogamentos 

em piscinas 

   de clubes
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•	Acordo	entre	a	Universidade	

Sindi-Clube	e	a	Sobrasa	oferece	

apoio para tornar parques 

 aquáticos mais seguros.

•	Entidade	ensina	as	melhores	

	 técnicas	de	salvamento	

	 e	prevenção.

•	Crianças	são	as	maiores	

 vítimas de afogamento 

 em piscinas.
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Szpilman: 
crianças são as 
maiores vítimas

Amadeu: 
piscina mais 
segura

As crianças são as maiores vítimas de afoga-
mentos em piscinas, pois 53% de todos os 
registros de óbitos ocorrem na faixa de 1 a 
9 anos de idade. Esse dado faz parte de um 
levantamento realizado por David Szpilman, 
diretor-médico da Sociedade Brasileira de 
Salvamento Aquático (Sobrasa), entidade 
com a qual a Universidade Sindi-Clube fir-
mou convênio de cooperação.

Pelo acordo com a Sobrasa, entidade sem fins 
lucrativos que se dedica a prevenir afogamen-
tos e divulgar as melhores técnicas de salva-
mento, os clubes associados ao Sindi-Clube 
poderão receber certificados de piscinas mais 
seguras. “Os clubes terão que cumprir medi-
das de seguranças que serão vistoriadas pela 
Sobrasa, antes de conceder a certificação”, 
explica Szpilman.

As exigências da Sobrasa são as que os clubes, 
normalmente, já cumprem em suas piscinas, 
tais como: 

•	 Local	 adequado	para	 as	 crianças	 no	par-
que aquático, sendo que as menores de 
10 anos só podem frequentar o local 
acompanhadas por um responsável.

•	 Acesso	restrito	à	área	das	piscinas,	 total-
mente cercada com barras não escaláveis, 
de altura mínima de 1,20 metro, com 
portão autotravante.

•	 Guarda-vidas	 presentes	 durante	 todo	 o	
tempo de funcionamento das piscinas.

•	 Sistema	de	aspiração	com	dois	ralos,	liga-
dos o tempo todo, para não causar vácuo, 
e grade para evitar aspiração de cabelos e 
cordões.

•	 Capacitação	do	pessoal	envolvido	na	área	
aquática em curso de emergências aquá-
ticas.

Cursos de emergências aquáticas

A capacitação para emergências aquáticas é gra-
tuita e pode ser feita online, pelo site da Sobrasa 
(www.sobrasa.org). São dois cursos básicos: um 
para o profissional guarda-vidas, que tem uma 
parte online e outra presencial, e outro para quem 
não é guarda-vidas, totalmente online, que ofere-
ce noções para reação em casos de acidente.

O curso para guarda-vidas tem duração de oito 
horas, ministrado no clube por profissional da 
Sobrasa, e também prova prática de proficiên-
cia de salvamento na piscina. O curso custa 
quatro salários mínimos, clubes associados ao 
Sindi-Clube têm 20% de desconto.

“Com o cumprimento dessas medidas, o clu-
be terá uma piscina muito mais segura, poderá 
receber a certificação da Sobrasa e contar com 
respaldo legal, em caso de sinistro”, diz o dire-
tor da Sobrasa, Regis Amadeu.

A qualificação da segurança da piscina, por 
meio da certificação da Sobrasa, poderá ser di-
vulgada aos associados do clube por meio de 
banner concedido pela entidade certificadora.

“O clube é um multiplicador da informação da 
prevenção ao afogamento e um meio dessa men-
sagem de segurança atingir também as piscinas 
residenciais dos associados”, explica Szpilman.
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  Programa Aprendiz 

 completa 

  10 anos 
  e ganha ainda 

    mais 

  reconhecimento

•	Experiência	do	programa	

 de aprendizagem do 

	 Sindi-Clube	é	distinguida	

	 pelo	Ministério	do	Trabalho.

•	Programa	tem	a	participação	

	 de	24	clubes	para	a	formação	

 de aprendizes.

•	Jovens	formados	ressaltam	

 importância do Programa 

 para o primeiro emprego.

A Coordenadora Nacional 
de	Aprendizagem	do	Ministério	

do Trabalho e Emprego, 
Ana Lúcia Alencastro, 

classifica como fundamental 
a experiência do Programa 

Sindi-Clube	Aprendiz.

Ana Lúcia: experiência fundamental
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cumprimento da Lei da Aprendiza-
gem (10.097/00)”, diz o coordena-
dor Programa Sindi-Clube Apren-
diz, Reginaldo Teixeira Rosa.

A experiência pioneira do PSA foi clas-
sificada como fundamental pela Coor-
denadora Nacional de Aprendizagem 
do MTE, Ana Lúcia Alencastro, no 
desenvolvimento do Jade, Programa 
Jovem Aprendiz no Desporto do Mi-
nistério do Trabalho, lançado no ano 
passado, com apoio do Sindi-Clube 
(leia depoimento no quadro).

Aprendizes aprovam 
programa

Nos últimos dez anos, muitos dos 
aprendizes formados pelo PSA fo-
ram efetivados como empregados 
pelos clubes e elogiam a formação 
que receberam. “Aprendi bastante 
no Programa, na minha vida pessoal 
e profissional. Vou me formar neste 
ano em Educação Física e atualmen-
te sou orientador dos aprendizes do 
clube. Passo para eles a minha expe-
riência para que saibam o quanto é 
importante a aprendizagem”, diz 

O Programa Sindi-Clube Aprendiz 
(PSA), único programa de aprendiza-
gem específico para clubes, chega aos 
dez anos exibindo êxitos que compro-
vam sua efetividade. Além de formar 
jovens para o ingresso no mercado de 
trabalho clubístico, o PSA obteve o 
reconhecimento das entidades que 
deram aos aprendizes a chance do pri-
meiro emprego e também do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego (MTE).

Utilizado por 24 clubes, o PSA aten-
deu, somente em 2014, 483 alunos. 
Essas instituições contrataram os jo-
vens, amparados pela aprovação que o 
programa recebe do MTE. No ano pas-
sado, o Ministério confirmou duas vali-
dações do PSA – no Arco Ocupacional 
(Aprendiz em Atividades Esportivas e 
Clubísticas) e na CBO (Classificação 
Brasileira de Ocupações).

“O Programa atende a todos os pa-
râmetros de avaliação da qualidade 
técnico-pedagógica estabelecidos pelo 
Ministério para os cursos de apren-
dizagem. Essa validação do MTE 
dá tranquilidade aos clubes para o 

Douglas Durval Xavier, que atua no 
Clube Alto dos Pinheiros.

Outro jovem que enaltece o PSA é 
Thiago Pereira de Oliveira, que traba-
lha na controladoria do Esporte Clu-
be Sírio: “Participei do programa em 
2007, foi uma experiência muito boa, 
pois recebi uma oportunidade de efe-
tivação no clube. Hoje, pretendo fazer 
ciências contábeis e seguir carreira. 
Recomendo o PSA a todos os jovens 
que queiram adquirir experiência 
profissional e conseguir o primeiro 
emprego”, afirma.

“O Sindi-Clube foi a instituição pioneira em desen-
volver e ofertar um Programa de Aprendizagem para 
o setor clubístico, o Programa Sindi-Clube Aprendiz. 
Sem dúvida alguma, essa experiência acumulada ao 
longo de tantos anos, e acompanhada pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) por meio da Supe-
rintendência em São Paulo, tornou-o parceiro ideal 
no momento que precedeu o lançamento do Jovem 
Aprendiz no Desporto - Jade. 

Foi fundamental poder contar com o testemunho de 
quem já atua e conhece muito bem a organização do 
trabalho, o ambiente, o ritmo, as necessidades e as no-
vas possibilidades de trajetórias profissionais existen-

tes nos clubes empregadores, mostrando-se sempre 
disposto a compartilhar tudo isso e colaborar com a 
consolidação de uma das ações estatais que integram 
a política em favor da juventude.

O investimento do MTE na pesquisa e sistematização 
de novos currículos, produção de materiais didáticos 
e capacitação de educadores para utilização correta 
da metodologia de formação profissional desenvolvi-
da pelo Laboratório Trabalho & Formação da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, visa ampliar essas 
oportunidades em âmbito nacional, promovendo 
inserção digna, ativa e promissora a muitos outros 
adolescentes e jovens brasileiros”.

Oliveira: 
oportunidade do 

primeiro emprego

Xavier: 
importância da 
aprendizagem
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Universidade de Vantagens 

incentiva	atualização

•	Conheça	o	programa	que	premia	quem	

			participa	mais	da	Universidade	Sindi-Clube.

•	Valor	investido	na	formação	de	colaboradores	

de clubes vira bônus de desconto.

•	Pontos	reduzem	10%	do	valor	dos	cursos.
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“O programa recompensa a par-
ticipação nos cursos da Univer-
sidade  Sindi-Clube e dá como 
prêmio descontos nas atividades 
seguintes. Com a Universidade 
de Vantagens, objetivamos fi-
delizar dirigentes e gestores de 
clubes para que utilizem ainda 
mais os serviços da Universidade 
Sindi-Clube e fomentem o ensi-
no profissional e a formação de 
mão de obra nos clubes”, diz o 
diretor-executivo do Sindi-Clu-
be, Cláudio Lauletta.

Gestor do programa

O programa estabelece que os clubes 
devem designar um responsável para 
gerir os pontos obtidos, já que a bo-
nificação é feita para a entidade, que 
determina para quais colaboradores 
serão destinados os benefícios dos 
descontos. Dessa forma, um clube 
que tenha recebido, por exemplo, 
900 pontos como bônus pode distri-
buí-los para obter redução de 10% na 
inscrição de três funcionários em três 
cursos que custem R$ 300,00 cada.

Regras no portal

A Universidade de Vantagens tem 
como característica sempre destinar 
pontos para o clube participante, até 

A Universidade Sindi-Clube 
criou um programa que premia 
os clubes que mais mantêm cola-
boradores em seus cursos. A Uni-
versidade de Vantagens permite 
acumular pontos, a cada inscri-
ção. Depois, essa participação é 
transformada em bônus de des-
conto de 10% no pagamento de 
cursos da entidade.

Agora, os clubes filiados ao Sin-
di-Clube ganham um ponto a 
cada real aplicado na inscrição de 
colaboradores nas atividades da 
Universidade Sindi-Clube.  Ha-
verá recompensas extras como, 
por exemplo, prêmio de 20 pon-
tos quando o pagamento do cur-
so ocorrer antes do vencimento.
 
Para obter o desconto de 10% da 
importância a ser paga pela par-
ticipação nas atividades, o clube 
tem que acumular número de 
pontos igual ao valor do curso 
desejado. Por exemplo, é preciso 
juntar no mínimo 180 pontos 
para receber o desconto de 10% 
em um curso que tenha o custo 
de R$ 180,00. Na Universidade 
de Vantagens, os pontos têm va-
lidade de oito meses, a partir da 
data da emissão.

mesmo quando o pagamento do valor 
for com desconto. A redução de preço 
para inscrições antecipadas não elimi-
na a pontuação no programa.

A participação nas atividades da Uni-
versidade Sindi-Clube rende diferen-
tes pontuações. Além do ganho de 
pontos na inscrição feita em cursos, 
há outras como a presença em outros 
eventos como Imersão em RH, que dá 
500 pontos, reunião de gestores, 400 
pontos, Seminário de Esportes, 300 
pontos, entre outros.

No portal do Sindi-Clube (www.
sindiclubesp.com.br) há um link 
do programa na seção Universidade 
que remete para o regulamento da 
Universidade de Vantagens, em que 
todas as regras do programa são ex-
plicadas detalhadamente.

Resgate de pontos

Para gerir a Universidade de Vanta-
gens, o Sindi-Clube conta com a plata-
forma Feedbex, da ITBO, Consultoria 
e Informática, empresa especializada 
na gestão de programas de benefícios. 
Os pontos acumulados no progra-
ma são resgatados no site da Feedbex 
(www.feedbex.com/sindiclube), por 
meio de login e senha que são gerados 
no ato da inscrição.

emmemmmmmmmmeeemRHRHRRHHRHRHHHHHHRHHImersão2a 15 de maio
Inscrições abertas: 

(11) 5054-5464

Gestores de recursos humanos têm encontro marcado!
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O bom atendimento ao associado 
do	clube	é	tudo

Para oferecer o atendimento adequado, os profissionais das áreas que 
mantém contato com o associado precisam ter consciência de pontos 
fundamentais como postura e a imagem transmitida, percepção e comu-
nicação. Esse é o foco do curso presencial “Atendimento ao associado: 
regras para um bom atendimento”, que terá transmissão via internet.

Exposição de Andrea Ceneviva, consultora de etiqueta comportamental 
e social. Destinado a profissionais que atuam nas centrais de atendimen-
to e secretarias sociais de clubes.

Quando: 8 de abril, das 9h às 13h.

Todo	cuidado	é	pouco	com	
as piscinas dos clubes

As piscinas estão entre os locais mais procurados pelos associados nos 
clubes e seu funcionamento envolve várias questões jurídicas e operacio-
nais que o administrador não pode ignorar, como as normas de seguran-
ça para uso do equipamento.

O curso “Segurança em piscinas” vai instruir dirigentes, gerentes, super-
visores e zeladores de clubes sobre o regulamento que garante o bom uso 
dos parques aquáticos. O instrutor é Nilson Maierá, engenheiro químico, 
consultor da área de piscinas da Universidade Sindi-Clube.

Quando: 13 de abril, das 9h às 13h.

Leis de incentivo 
sem segredos

A palestra presencial “Lei de Incentivo ao Esporte, o ciclo de vida de um 
projeto” apresenta procedimentos e técnicas necessários para elaborar 
projetos para se obter recursos de incentivos fiscais dos governos fede-
ral e estadual. Também informa sobre como prestar contas dos recursos 
recebidos.

O palestrante é Ricardo Paolucci, consultor especializado em projetos 
incentivados. Transmissão via internet.

Quando: 29 de abril, das 10h às 12h.

Obtenha	mais	informações	
no	portal	do	Sindi-Clube	

(www.sindiclubesp.com.br) 

Atendimento, piscinas 

e leis de inventivos são temas 

de cursos e palestraU
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“Os Encontros constituem um dos marcos desta ad-
ministração, pois, com eles, o Sindi-Clube pôde am-
pliar sua atuação e levar esclarecimentos e serviços a 
toda sua base de representação. Essa ação já está em 
sua quarta edição, com muito sucesso (leia mais na 
pág. 8), agora conduzida pelo vice-presidente Ale-
xandre Bossolani”, diz Fasanaro.

Consultor da Presidência

O dirigente explica que sua atual função na diretoria do 
Sindi-Clube, como Consultor da Presidência, objetiva 
oferecer sugestões e observações para o desenvolvimen-
to de novas ações da entidade, além de avaliar o que já 
está em curso.

“Pude acompanhar a gestão do presidente Betinho des-
de o início e constatar o salto de qualidade que conse-
guimos na prestação de serviços, na grade curricular de 
cursos da Universidade, e nas atividades culturais e es-
portivas voltadas aos associados de clubes. Tudo isso re-
forçou a representatividade do Sindi-Clube e projetou a 
entidade não só no meio clubístico, mas também como 
interlocutora do segmento com os órgãos governamen-
tais. O Sindi-Clube teve também participação decisiva 
na criação da Fenaclubes (Federação Nacional dos Clu-
bes) entidade sindical de grau superior, que representa 
o setor em nível federal”, afirma.

Fasanaro diz sentir-se honrado em integrar a diretoria do 
Sindi-Clube. “É uma distinção participar dessa  equipe 
que trabalha com entusiasmo num sindicato patronal 
muito ativo. Quando analisamos o trabalho realizado, 
vemos que estamos no caminho correto, sempre pen-
samos em ampliar a oferta de serviços aos clubes”, diz.

Fasanaro, Consultor da Presidência

“Prestação	de	serviços	reforça	

a	representatividade	do	Sindi-Clube”

•	Alberto	Antonio	Pascarelli	

Fasanaro destaca o contínuo 

aprimoramento	das	ações	

	 do	Sindi-Clube.

•	O	Consultor	da	Presidência	

 diz que a entidade está 

 no caminho correto. 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro passou a in-
tegrar a diretoria do Sindi-Clube, em 2010, inicial-
mente como vice-presidente de Regionais e, a partir 
de 2013, como Consultor da Presidência. 

Foi chamado a colaborar pela experiência que acu-
mulou no Esporte Clube Pinheiros, em que é conse-
lheiro desde 1998, além de ter composto e presidido 
diversas comissões: foi membro e vice-presidente da 
Comissão Permanente de Sindicância, Consultor Es-
pecial da Presidência da Diretoria, integrou a Comis-
são Especial Consultiva do Plano Diretor de Obras e 
presidiu o Conselho Deliberativo, de 2006 a 2010, e 
é associado benemérito desde 2013.

Como vice-presidente de Regionais do Sindi-Clu-
be, participou diretamente da implantação dos 
“Encontros com dirigentes”, em 2012, ação que o 
Sindi-Clube passou a desenvolver para ampliar o 
contato da entidade com clubes de todas as regiões 
do Estado de São Paulo. 

FALAM	OS	DIRETORES	DO	SINDI-CLUBE
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•	Prêmio	Sindi-Clube	

 de Poesia, Crônica 

	 e	Conto	é	feito	

 em parceria com a 

 Academia Paulista de Letras.

•	Inscrições	vão	até	30	de	junho.

•	Clubes	de	Leitura	fazem	sucesso	

 e ganham mais participantes.

Prêmio literário 

divulga regulamento 

e	abre	inscrições
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O Sindi-Clube vai promover a quinta edição do con-
curso com associados dos clubes paulistas destinado a 
revelar e premiar talentos literários dos gêneros poesia, 
crônica e conto.

O “Prêmio Sindi-Clube/APL de Literatura” será rea-
lizado em parceria com a Academia Paulista de Letras 
(APL) e os trabalhos poderão ser inscritos a partir de 23 
de março até 30 de junho.

Uma comissão julgadora, indicada pela APL, composta 
por três jurados especialistas de cada categoria literária, 
vai escolher os trabalhos classificados do primeiro ao 
terceiro lugares de cada gênero. Os melhores colocados 
de cada gênero receberão prêmios de R$ 1.200,00, R$ 
600,00 e R$ 300,00.

O concurso permite a inscrição de um trabalho por par-
ticipante e os temas das obras são de livre escolha. Os 
textos de poesia e de crônica terão que ter no máximo 
duas páginas. Os contos estão limitados a cinco páginas. 
Leia as especificações exigidas para os textos das cate-
gorias no regulamento do Prêmio, disponível no site do 
Sindi-Clube (www.sindiclubesp.com.br), em Cultural / 
Literatura nos Clubes.

O presidente do Sindi-Clube, Cezar Roberto Leão Gra-
nieri, acredita que, novamente, o Prêmio será um suces-
so. “Chegamos à quarta edição desse concurso literário 
que dá ainda mais consistência ao Programa Cultural 
do Sindi-Clube, que, por meio de outras ações, também 
promove a música, o canto coral, a dança e a preserva-
ção da memória dos clubes. Temos certeza de que essa 
iniciativa feita em parceria com a APL vai revelar novos 
talentos da arte de escrever entre os associados dos clu-
bes”, afirma,

A quinta edição do Prêmio Literário Sindi-Clube/APL 
espera repetir o êxito de 2014, em que participaram do 
concurso 74 associados de 24 clubes, de dez cidades pau-
listas. Na festa de premiação, foi lançado um livro que 
reuniu trabalhos que foram vencedores nas edições an-
teriores do concurso.

Novo Clube de Leitura

O Clube Paineiras do Morumby, em São 
Paulo, abriu o segundo grupo para aten-
der o interesse de seus associados de 
participar do Clube de Leitura existen-
te. Isso demonstra o sucesso dessa ação 
cultural desenvolvida do Sindi-Clube, 
que tem alcançado grande repercussão.

Em 25 de abril, às 15h, os participantes 
do Clube de Leitura do São Paulo Fute-
bol Clube, para comemorar dois anos 
de funcionamento do grupo, receberá o 
escritor Joca Reiners Terron. O autor irá 
discutir com os participantes o seu livro 
“A tristeza extraordinária do leopardo 
das neves”.

Existem 17 Clubes de Leitura instalados 
em entidades associadas ao Sindi-Clube. 
A iniciativa é feita em parceria com a 
editora Companhia das Letras e Acade-
mia Paulista de Letras. Nesses espaços, 
grupos de associados se reúnem mensal-
mente para discutir e trocar ideias sobre 
os livros que estão lendo. Departamen-
tos culturais de clubes interessados em 
montar novos grupos de difusão literá-
ria obtêm mais informações pelo telefo-
ne (11) 5054-5464. 
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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

Abril

CONSULTORIAS
Jurídica, atendimento online Data  Horário 

Respostas a quaisquer dúvidas das áreas  1, 8, 15, 22 e 29      Toda quarta-feira,
trabalhista, fiscal, tributária e estatutária.  das 10h às 12h

 

UNIVERSIDADE	SINDI-CLUBE

Cursos Data e horário Local
Atendimento ao associado:  8 de abril, das 9h às 13h Presencial e internet     
regras para um bom atendimento                          
Segurança em piscinas 13 de abril, das 9h às 13h Presencial

Palestra “Lei de Incentivo ao Esporte:  29 de abril, das 10h às 12h Presencial e internet
o ciclo de vida de um projeto

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

Gestores de Esportes       10 de abril, das 11h às 12h30                                                                              

Gestores de Recursos Humanos e Departamento Pessoal  24 de abril, das 11h às 12h30
    

PROGRAMA	SINDI-CLUBE	APRENDIZ

Módulo Data  Turno

Modalidades esportivas          Segundas-feiras  Manhã
Relações humanas 6, 13, 20 e 27 Manhã
Modalidades esportivas  Tarde
Atividades esportivas  Tarde
Reforço escolar  Tarde

Relações humanas Sextas-feiras    Manhã 
Higiene e saúde  10, 17 e 24  Manhã
Atividades administrativas  Tarde
Modalidades Esportivas  Tarde

Primeiros socorros  Sábados Manhã
Reforço escolar 11, 18 e 25 Manhã
Reforço escolar  Manhã
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CULTURAL

CLUBE	DE	LEITURA	–	ABRIL	2015

Clube de Leitura do Primeiro de Maio Futebol Clube
Livro: “Sérgio Y. vai a América”, de Alexandre Vidal Porto
Dia: 9/4, quinta-feira, às 19h30.
Aniversário de dois anos do Clube, encontro com o escritor 
Alexandre Vidal Porto.
Dia: 16/4, quinta-feira, às 19h30.

Clube de Leitura do Alphaville Tênis Clube
Livro: “As avós”, de Doris Lessing
Dia: 10/4, sexta-feira, às 19h30.

Clube de Leitura do Anhembi Tênis Clube
Livro: “A festa da insignificância”, de Milan Kundera
Dia: 6/4, segunda-feira, às 20h.

Clube de Leitura do Esporte Clube Pinheiros 
Grupo 1:
Livro: “A Revolução dos Bichos”, de George Orwell
Dia: 18/4, sábado, 10h.
Grupo 2:
Livro: “A Revolução dos Bichos”, de George Orwell
Dia: 18/4, sábado, 14h.

Clube de Leitura do Círculo Militar de São Paulo 
Livro: “Fim”, de Fernanda Torres
Dia: 16/4, quinta-feira, às 19h30.

Clube	de	Leitura	da	Associação	Brasileira	
“A	Hebraica”	de	São	Paulo
Grupo 1: 
Livro: “Os três macacos”, de Stephan Mendel-Enk
Dia: 11/4, sábado, às 16h.
Grupo 2: 
Livro: “Judas”, de Amós Oz
Dia: 25/4, sábado, às 16h.

Clube	de	Leitura	do	Clube	Jundiaiense
Livro: “Um coração ardente”, de Lygia Fagundes Telles  
Dia: 23/4, quinta-feira, às 20h.

Clube de Leitura do Club Athletico Paulistano
Livro: “Viver”, de Yu Hua 
Dia: 23/4, quinta-feira, às 19h30.

Clube de Leitura do São Paulo Futebol Clube
Aniversário de dois anos do Clube, encontro com o escritor 
Joca Reiners Terron. Debate do livro: 
“A tristeza extraordinária do leopardo-das-neves”
Dia: 25/4, sábado, às 15h.

Clube	de	Leitura	do	Clube	Atlético	São	Paulo	(SPAC)
Livro: “A vida secreta das abelhas”, de Sue Monk Kidd
Dia: 24/4, sexta-feira, às 16h.

Clube de Leitura da Academia Paulista de Letras
Livro: “Madame Bovary”, de Gustave Flaubert
Com palestra do escritor acadêmico Luiz Carlos Lisboa
Dia: 30/4, quinta-feira, às 19h. 

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

PEPAC

Futsal
•	 Número	de	jogos:

- Sub-9 masculino: 10 

- Sub-11 masculino: 12 

- Sub-13 masculino: 20 

- Sub-15 masculino: 23 

- Sub-17 masculino: 13 

•	 Total	de	jogos:	78	

Vôlei
•	 Número	de	jogos

- Menores: 36 

- Adulto e máster: 84 

•	 Total	de	jogos:	120

•	 Total	de	jogos:	123

Handebol
•	 Número	de	Jogos

- Cadete femino: 2 

- Juvenil feminino: 1 

- Juvenil masculino: 1 

- Total de jogos: 4 
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Primeira etapa do 
Congresso	Brasileiro	de	

Clubes 2015 será em
 Florianópolis/SC

A primeira etapa do Congresso Brasileiro de Clubes 2015 acontecerá entre 
os dias 29 e 31 de maio, em Florianópolis/SC, no Costão do Santinho Resort. 

“Estamos preparando muitas atrações de qualidade, palestrantes renomados 
e com conteúdo relevante para o segmento. Por isso é fundamental a presença de todos”, 
revela Jair Pereira, presidente da Confederação Brasileira 
de Clubes - CBC.

O evento já tem seu tema definido: Clube Amigo – para sermos 
mais, é preciso ser mais que um. “Este tema demonstra 
a importância da união e da troca de experiências entre os 
representantes do nosso segmento”, completa Pereira.

A que os clubes têm direito?
Os clubes filiados à CBC têm direito a dois participantes, assim como os associados à Fenaclubes. Já os clubes 
que fazem parte das duas entidades têm direito a levar quatro participantes. Todos os participantes receberão, 
gratuitamente, a hospedagem (em apartamento duplo), refeições no período do evento, material dos participan-
tes e, ao final do evento, o Certificado de Participação.
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Inscrições

Efetuar sua inscrição é muito simples! Basta entrar no site www.cbc-fenaclubes.com.br e 
acessar o portal especial do Congresso. O prazo limite para a inscrição é em 20 de abril.

Organizado pela CBC em parceria com a Fenaclubes, o Congresso Brasileiro de Clubes é 
o maior evento destinado ao segmento clubístico do país. Em 2015 serão realizadas duas 
etapas, uma no Sul e outra no Sudeste, regiões que concentram cerca de 80% de todos os 
clubes sociais esportivos do país.

Atração musical
Caberá ao músico Ivan Lins animar os congressistas na noite de sábado (30). 
Ivan mistura MPB, Jazz, Bossa Nova, Art Rock e Soul, e suas composições 
são multipremiadas! O artista já recebeu oito indicações para o Grammy Latino, 
vencendo em três oportunidades: em 2005 e em 2009 teve o Melhor Álbum de 
Música Popular Brasileira; também em 2005, levou para casa o troféu da princi-
pal categoria – Álbum do Ano – por “Cantando Histórias”.



E tem mais!!!
O presidente do novo clube que participar do Congresso e mantiver a 
filiação após o evento também ganha um fim de semana com acompa-
nhante no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro/RJ.

29

Fenaclubes lança campanha de incentivo à participação no Congresso
Aproveitando o tema escolhido para o evento deste ano, a Federação Nacional dos Clubes – Fenaclubes lançou uma campa-
nha para estimular que um número ainda maior de dirigentes e representantes de clubes participe da etapa Sul do Congresso 
Brasileiro de Clubes. Trata-se da campanha Clube Amigo, que conta com prêmios como finais de semana e ceia de réveillon 
no Hotel Copacabana Palace (Rio de Janeiro/RJ) entre outros prêmios.
 
A dinâmica da campanha é muito simples: os dirigentes dos clubes que já são filiados indicarão presidentes de “clubes ami-
gos” para que participem do Congresso Brasileiro de Clubes 2015 – Região Sul. Após o pagamento da inscrição – R$790 
(valor de uma mensalidade da Fenaclubes), o presidente do novo clube já tem direito de participar do Congresso, não preci-
sando pagar mais nenhuma mensalidade até a data do evento.

Para garantir o recebimento dos prêmios (que são cumulativos), é preciso que, no momento da inscrição, o novo clube envie 
o nome do presidente e do clube indicador para o e-mail clubeamigo@fenaclubes.com.br. Depois, basta aguardar que o 
presidente do novo clube participe do Congresso e se mantenha filiado à Fenaclubes após o evento.

Quanto mais clubes indicados se filiarem, mais prêmios você ganha!
A premiação do Clube Amigo é cumulativa, ou seja, quanto mais clubes indicados por você participarem do Congresso, mais 
você ganha! Confira:
 
Primeira indicação de clube e manutenção do novo filiado após participação no Congresso Brasileiro de Clubes dá direito a 
um fim de semana com acompanhante no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro/RJ.
 
Segunda indicação e manutenção das duas novas filiações após participação no Congresso dão direito a ceia de réveillon no 
Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro/RJ, para o presidente que indicou e um acompanhante.
 
Terceira indicação e manutenção das três novas filiações após participação no Congresso dão direito a assistir de camarote 
o desfile de Carnaval do Rio de Janeiro/RJ, na Marquês de Sapucaí para o presidente que indicou e um acompanhante.
 
Quarta indicação e manutenção das quatro novas filiações após participação no Congresso dão o título de Embaixador da 
Fenaclubes e um kit surpresa ao presidente que indicou.
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Então, Presidente, você sabia?

Que a construção de playgrounds deve observar rigoro-
samente as normas técnicas da ABNT, especialmente 
a de nº 16071-7, e que também deverá haver Anotação 
de Responsabilidade Técnica firmado por profissional 
especializado?

Que, segundo a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 
1998, o adquirente de lenha deve exigir a licença do 
vendedor para comercializar o produto, sob pena de 
responsabilidade solidária por crime ambiental? 

Que o art. 469 da CLT determina que nos contratos 
individuais de trabalho só seja lícita a alteração das res-
pectivas condições por mútuo consentimento e desde 
que não resultem em prejuízos ao empregado, sob pena 
de nulidade da cláusula infringente dessa garantia?

Que, conforme determina o art. 429 da CLT, os esta-
belecimentos de qualquer natureza, com mais de sete 
funcionários são obrigados a contratar e matricular 
aprendizes nos cursos de aprendizagem, no porcentual 
mínimo de 5% e máximo de 15% das funções que exi-
jam formação profissional? 

Então, Presidente, você sabia...

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

Que qualquer medicamento que seja colocado à dis-
posição dos associados somente poderá ser entregue 
ou ministrado por recomendação médica, por isso, 
não devem ser mantidos medicamentos se não hou-
ver médico responsável?

Que os vestiários e instalações sanitárias das piscinas 
devem ser independentes por sexo e, segundo as 
características da piscina, ser assim divididos: para 
adultos, para infanto-juvenis (6 a12 anos) e para me-
nores de 6 anos?

Que retirar água de manancial sem autorização ca-
racteriza infração administrativa punida com san-
ções de advertência, multa simples/diária, apreensão 
de instrumentos, equipamentos ou veículos de qual-
quer natureza utilizados na infração?

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 aspectos sobre 
manutenção de playgrounds 
e contratação de aprendizes, 
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	

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!


