
Com participação recorde, 
Seminário de Esportes 

entusiasma gestores de clubes
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Clubes pouco aproveitam 
recursos da Lei Paulista 
de Incentivo ao Esporte

Até 30 de novembro, clubes 
podem parcelar débitos 
com a União pelo Profut
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Sindi-Clube, além de 
torneio para associados, 
oferece apoio para que 
clubes desenvolvam 
projetos e atualizem 
seus profissionais da 
área de esporte

O esporte é a principal atividade-fim dos clubes, podendo ser até consi-
derado como essencial para o sucesso da agremiação, ainda mais atual-
mente, quando se vive a chamada década do esporte, impulsionada pelo 
destaque recebido da mídia, por causa dos grandes eventos disputados 
no país – Olimpíada, a próxima, em 2016.

O Sindi-Clube está atento a isso. Regularmente, oferece o maior torneio 
interclubes do país, o Pepac (Programa Esportivo para Associados de 
Clubes), que apaixona seus participantes e cultiva o valor da amizade, 
como podemos ver na reportagem com as moças que disputam o campe-
onato de vôlei máster (leia na pág. 24).

Além disso, o Sindi-Clube também se preocupa com oportunidades que 
são oferecidas para que os clubes obtenham fontes para financiar seus pro-
jetos esportivos. O estímulo fiscal oferecido nas esferas municipal, esta-
dual e federal é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento do es-
porte. Por isso, a lei paulista de incentivo merecerá divulgação especial do 
Sindi-Clube, em conjunto com a Secretaria de Esportes (leia na pág. 12).

Foi a atenção especial que dedicamos a esse estímulo que nos levou a criar 
a vice-presidência de Projetos e Recursos Incentivados, que será dirigida 
pelo experiente e empreendedor Luiz Carlos Picone de Araújo. Nossas 
boas-vindas ao novo companheiro de diretoria, a quem desejamos suces-
so (leia mais na pág. 27).

Da mesma forma, damos importância especial aos profissionais que são 
os responsáveis por coordenar e ministrar atividades esportivas nos clu-
bes. Para isso, promovemos, com muito sucesso, mais uma edição do “Se-
minário de Esportes”, que teve participação recorde e entusiasmada de 
gestores, professores e instrutores de clubes (leia na pág. 8).

Temos também nesta Revista dos Clubes outros temas de muita utilida-
de para o administrador. Como esclarecimentos sobre as regras do Profut 
para os clubes que pretendem obter parcelamento de débitos com a União 
(pág. 22) e a boa repercussão da nova consultoria do Sindi-Clube, dedica-
da a oferecer orientação gratuita para planos de marketing (pág. 18).

Também informamos que estaremos presentes no Congresso Brasilei-
ro de Clubes, no fim de novembro, com o painel “Encontro de Solu-
ções Sindi-Clube” (leia na pág. 26).  O Congresso é promovido pela 
CBC, entidade que inaugurou sua subsede em Brasília, para dar ainda 
mais abrangência ao seu trabalho (leia na pág. 11). No Congresso de 
Clubes, o Sindi-Clube estará com seus consultores em um estande em 
que esperamos esclarecer dúvidas dos congressistas, além de servir de 
ponto de encontro e confraternização. Boa leitura!

Esporte, principal atividade-fim 
dos clubes

Cezar Roberto Leão Granieri, Betinho
Presidente

presidencia@sindiclubesp.com.br
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3 Mensagem do presidente

Ações do Sindi-Clube, como o Comitê de Esportes e Seminário 

de Esportes, fortalecem o segmento em seu objetivo principal. 

6 Secretárias homenageadas

Secretárias de clubes confraternizam em animada 

homenagem recebida do Sindi-Clube. 

8 Sucesso de participação

Com participação recorde, Seminário de Esportes mobiliza 

gestores, dirigentes e professores de clubes.

11 Nova sede

CBC inaugura sede em Brasília e espera aumentar contato 

com clubes das regiões norte e nordeste.
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26 Palestras no Congresso

“Encontro de Soluções Sindi-Clube” vai dar pa-

lestras sobre atendimento ao associado e marke-

ting em clubes no Congresso de Clubes. 

 
27 Novo vice

Luiz Carlos Picone de Araújo assume a vice-presidência 

para Projetos e Recursos Incentivados do Sindi-Clube. 

28 Acontece

Veja todas as atividades do Sindi-Clube em novem-

bro, resumidas em uma única sessão.

 

30 Congresso de Clubes

Conheça a programação do Congresso Brasileiro de 

Clubes que a CBC realiza no fim de novembro, em 

Campinas.

34 Presidente, você sabia?

Teste seus conhecimentos sobre temas que envolvem 

a administração dos clubes, respondendo a perguntas 

práticas que envolvem o dia a dia das agremiações. 

 

12 Lei paulista de incentivo

Comitê do Esporte irá desenvolver ações de esclareci-

mento para que clubes apresentem mais projetos 

para a lei estadual de incentivo. 

14 Longa caminhada

“Encontros com dirigentes” encerram caminhada de 

4.800 quilômetros em visitas a todas as regiões do 

Estado de São Paulo. 

16 Proteção às crianças

Campanha de prevenção quer proteger crianças que 

são principais vítimas de afogamento em piscinas.

18 Orientação gratuita

Em busca de novas ideias, profissionais de clubes 

procuram a consultoria do Sindi-Clube que dá 

orientação gratuita para planos de marketing.

20 Handebol para jornalistas

Universidade Sindi-Clube oferece curso gratuito para 

jornalistas sobre a prática de handebol.

  
22 Prazo do Profut 

Saiba como ingressar no Profut, programa de refinan-

ciamento de dívidas dos clubes com a União, cujo pra-

zo de adesão se encerra em 30 de novembro.

 
24 Amor pelo vôlei

Mais que disputa, campeo-

nato de vôlei feminino más-

ter do Pepac gera valores de 

amizade e união entre as jo-

gadoras. 
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Secretárias de clubes foram 
recebidas com festa

Judô resgata 
dependentes químicos 

O secretário estadual de Esportes, Jean Ma-
deira, participou de uma aula inaugural de 
judô e jiu-jitsu na sede da Cristolândia, no 
centro de São Paulo, mais precisamente na 
região conhecida como Cracolândia. A ideia 
é inserir crianças e jovens na ação, principal-
mente dependentes químicos. O projeto vai 
atender mais de 80 pessoas, sendo 30 com 
idade entre 10 e 15 anos.

O presidente do Sindi-Clube, Cezar Roberto 
Leão Granieri, Betinho, e o diretor-executivo 
da entidade, Cláudio Lauletta, acompanharam 
o evento, que também contou com as presen-
ças de dirigentes, entre eles o presidente da Fe-
deração Paulista de Tênis, Luiz Fernando Ba-
lieiro, e com os atletas medalhistas olímpicos 
de judô Henrique Guimarães, Branco Zanol e 
Danielli Turi.

Projeto atenderá 80 pessoas

Restituição de contribuição 

O clube que promoveu o recolhimento da contribuição 
previdenciária de 15% sobre o valor da nota fiscal de servi-
ços prestados por cooperativas de trabalho pode requerer 
a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos 
cinco anos, conforme autorizam os artigos 165 e 168 do 
Código Tributário Nacional.

Primeira parcela do 13º

O pagamento da primeira parcela do 13º salário terá de ser 
feito até 30 de novembro. O prazo para a segunda parcela é 
18 de dezembro. A multa pelo atraso ou falta de pagamen-
to é de 5% do valor devido, por empregado prejudicado. 

Feriado do Dia 
da Consciência Negra

Depende de lei municipal a comemoração com feriado 
do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. No 
ano passado, segundo levantamento da Secretaria Espe-
cial de Promoção da Igualdade Racial, a data foi festeja-
da com feriado em mais de 5 mil municípios do país, 
São Paulo entre eles.

Madeira, 
Betinho 
e LaulettaFo
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Mediadores de Clubes de Leitura tiveram encon-
tro na sede do Sindi-Clube, em 20 de agosto. A 
reunião contou com a presença de Noemi Jaffe, 
escritora e crítica literária, doutora em literatura 
brasileira e autora de “Írisz: as orquídeas“.

Os 18 participantes, vinculados a 16 Clubes de Lei-
tura existentes, são os encarregados de conduzir os 
encontros mensais em que o livro que todos estão 
lendo é discutido. Os Clubes de Leitura são uma ação 
conjunta do Sindi-Clube com a Editora Companhia 
das Letras e Academia Paulista de Letras.

Os autores gostam dessas reuniões com leitores e 
elogiam o papel do mediador, que conduz os deba-
tes sobre as obras, conforme afirma Noemi Jaffe. 
“Adorei o encontro, é muito importante que haja 
mediadores, que despertam o interesse pelos nos-
sos livros e são as pessoas que fazem a ponte entre 
os autores e os leitores. É muito bom estar perto de 
pessoas que leem com tanta atenção”.

Secretárias de clubes confraternizaram, com muita alegria, na 
homenagem prestada a elas pelo Sindi-Clube, em 29 de setem-
bro. Na sede da entidade houve um coquetel cheio de surpre-
sas, com música ao vivo, prêmios e brincadeiras que animaram 
a festa, que teve muita dança, karaokê e o sorteio especial de 
um tablet.

Tradicionalmente, como faz em todos os anos, o Sindi-Clube 
oferece essa confraternização às profissionais que atuam como 
intermediárias de importantes decisões e que, por isso, exer-
cem papel decisivo na administração dos clubes. As fotos da 
comemoração podem ser acessadas no Facebook do Sindi-Clu-
be. Ao final da recepção, as participantes receberam de presen-
te uma caneca personalizada com a foto de cada uma impressa.
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Participantes cantaram 
animadas
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Noemi: 
mediadores 
despertam 
interesse

Mediadores 
de Clubes de Leitura 
se reúnem

Sindi-Clube homenageia secretárias
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• Participantes elogiam conteúdo 

 e envolvem-se ativamente no evento.

• Número de inscritos foi recorde, 

 com profissionais de clubes vindos 

 de vários pontos do país.

• Próximo Seminário será 

 realizado em outubro 

 de 2016.

 Seminário de Esportes     

    estimula e atualiza 

      profissionais  

       de clubesde
 Esportes 2
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145 profissionais de clubes 
participaram do evento
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Souza Jr. e Betinho

O Seminário de Esportes 2015 confirmou durante a re-
alização do evento, em 5 de outubro, o sucesso obtido 
antecipadamente com o número recorde de interessa-
dos. Os 145 profissionais inscritos, vindos de clubes da 
capital, interior, litoral e também de cidades gaúchas 
e do Distrito Federal, participaram das atividades, de-
monstrando grande interesse pelo encontro realizado 
pela Universidade Sindi-Clube.

O evento foi aberto pelo presidente do Sindi-Clube, Ce-
zar Roberto Leão Granieri, Betinho, e pelo reitor do Ins-
tituto Mauá de Tecnologia (IMT), José Carlos de Souza 
Júnior, entidade que ofereceu seu Centro de Esportes e 
Atividades Físicas para a montagem do Seminário. Na 
saudação que fez aos participantes, Betinho agradeceu a 
Souza Júnior a hospitalidade do IMT. 

O conteúdo, com seis temas, foi desenvolvido durante 
todo o dia, com palestras, oficinas e workshops. Toda a 
programação pode ser conhecida no site do evento (www.
sindiclubesp.com.br/seminario2015). Uma nova edição 
do Seminário está programada para 2016, cujo conteúdo 
será definido pelo grupo de gestores de esportes de clubes 
que se reúne regularmente na Universidade Sindi-Clube.

 Seminário de Esportes     

    estimula e atualiza 

      profissionais  

       de clubes

9

As fotos do Seminário podem ser acessadas 
no Facebook do Sindi-Clube 

(www.facebook.com/sindiclubesaopaulo).
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Profissionais entusiasmados

Para acompanhar as atividades, os gestores de 
clubes se dividiram pelas salas de aula e o giná-
sio do Centro de Esportes do IMT, onde acom-
panharam palestras e aulas práticas. No fim 
do dia, a sensação dos participantes era de ter 
tido contato com um importante aprendizado 
prático, que ofereceu conhecimento atualizado 
para ser aplicado nos clubes. Acompanhe al-
guns depoimentos.

“O conhecimento que 
adquirimos e o material 
que recebemos são para 
aplicação imediata. Nós 
aprendemos, trocamos in-
formações, inclusive com o 
professor que ministrou o 
curso, e tudo pode ser co-
locado em prática. A intera-
ção é um ponto muito im-
portante do Seminário. Os 
participantes são de locais 
diferentes, mas as ideias 
boas podem ser aplicadas 
em todos os clubes. Estive 
aqui no ano passado e fiz 
questão de retornar. O Sin-
di-Clube nos dá essa opor-
tunidade de aprender”.

Marcos Roberto Bock, 
Sociedade de Ginástica 
de Novo Hamburgo (RS)

 “A troca de informações 
que fazemos aqui valoriza 
cada vez mais o nosso tra-
balho e nos permite levar 
novas experiências para os 
associados dos nossos clu-
bes. A aplicação dos ensi-
namentos começará a partir 
da semana que vem, prin-
cipalmente com a reorga-
nização da estrutura, tanto 
pedagógica quanto metodo-
lógica. O Seminário de Es-
portes foi excelente, eu não 
conhecia, É uma novidade 
boa, que aconteça sempre”.

Luciano Pinto de Godoy, 
Associação Atlética 
Ararense, de Araras (SP)

“Esse seminário é funda-
mental, não só para atuali-
zação, como também para 
o networking e novas in-
formações. É importante o 
contato com profissionais 
da área. Estamos todos pas-
sando pelo mesmo processo 
de descobertas e o que um 
já conheceu pode repassar 
essa informação, e ajudar na 
adaptação ao sistema espor-
tivo do outro. Eu aplico as 
leis de incentivo para proje-
tos no clube, tive no Semi-
nário uma boa atualização, 
com novas informações. 
Participo dos cursos minis-
trados online pela Univer-
sidade e voltarei a estar no 
Seminário”. 

Luciana Miotto de Oliveira, 
Grêmio Náutico União, 
de Porto Alegre (RS)

“Conheci coisas que eu 
ainda não tinha contato. O 
Seminário é de suma im-
portância porque tem infor-
mações que não vemos na 
faculdade. Então, quando 
participamos de um even-
to como esse, agregamos 
muito conteúdo. Eu tenho 
contato com musculação e 
alongamento para a tercei-
ra idade. Saio daqui muito 
esperançoso para colocar 
em prática coisas novas para 
eles. É a primeira vez que 
participo e certamente virei 
ao próximo. Sou coordena-
dor de esportes e dono de 
academia, trarei outras pes-
soas para participar”.

Ricardo Gochomoto, 
Associação Atlética Banco 
do Brasil de São Paulo
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• Evento de inauguração 

contou com a presença 

 do ministro George 

 Hilton.

• Entidade espera 

 aumentar contato 

 com regiões norte 

 e nordeste.

A Confederação Brasileira de Clubes (CBC), que 
tem sede em Campinas, inaugurou em 21 de 
setembro sua subsede em Brasília. O evento de 
instalação oficial contou com a presença do Mi-
nistro do Esporte, George Hilton, do presidente 
do Comitê Paraolímpico Brasileiro, Andrew Par-
sons, do presidente do Sindi-Clube, César Leão 
Granieri, Betinho, que foram recepcionados pelo 
presidente da CBC, Jair Alfredo Pereira, os vices 
Paulo Maciel e Fernando Manuel de Matos Cruz, 
e o presidente da Fenaclubes, Arialdo Boscolo.

Pereira destacou a importância da nova sede. 
“Além da facilidade de encontrar mão de obra 
especializada em legislação de convênios, Brasí-
lia é a capital do país e está localizada estrategica-
mente, facilitando nosso contato com os clubes 
das regiões norte e nordeste”, afirmou.

O ministro Hilton frisou o significado da instala-
ção da subsede. “É importante que as entidades 
esportivas estejam em Brasília onde as decisões 
são tomadas. Ver os parceiros na capital sinaliza 
que podemos acertar ainda mais, se soubermos 
dialogar e compartilhar decisões. O que não po-
demos é estar separados”, disse.

Betinho, Pereira, Hilton, Boscolo e Maciel

CBC inaugura subsede em Brasília
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Comitê do Esporte promoverá 

divulgação da Lei Paulista de Incentivo

Participantes do Comitê do Esporte

• Órgão vai desenvolver ações de esclarecimento 

 para que clubes apresentem mais projetos para 

 a lei estadual de incentivo.

• Em 2015, foram propostos 609 projetos, 511 

 receberam aprovação, poucos deles oriundos de clubes.

• Sindi-Clube vai realizar reuniões com clubes 

 e contribuintes do ICMS, que podem direcionar 

 recursos para projetos esportivos.

SP
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Em sua primeira reunião de trabalho, realizada em 
17 de setembro, o Comitê do Esporte do Estado de 
São Paulo, da Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e 
Juventude, definiu como prioridade do órgão a divul-
gação da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE) 
para que clubes e federações tenham maior aproveita-
mento dos recursos que a LPIE disponibiliza.

O Comitê do Esporte, formado por presidentes e di-
rigentes de clubes paulistas, esportistas e presidentes 
de federações esportivas, foi criado pelo governador 
Geraldo Alckmin e pelo secretário Jean Madeira, 
com apoio do Sindi-Clube.

No encontro, a secretária-adjunta de Esporte, Lívia 
Galdino, informou que, em 2015, foram apresen-
tados 609 projetos que buscavam recursos incen-
tivados, 511 dos quais receberam aprovação, sendo 
poucos deles oriundos de clubes. Para 2016, o prazo 
para apresentação de projetos que buscam recursos 
da LPIE é 10 de dezembro.

A LPIE concede crédito correspondente ao valor do 
ICMS destinado pelos contribuintes a projetos espor-
tivos credenciados pela Secretaria de Esporte. Cada 
proponente pode apresentar até três projetos para 
análise, até o limite de 69 mil Ufesps (cerca de R$ 1,3 
milhão). Neste ano, a renúncia fiscal do Estado para 
esse fim foi de R$ 81 milhões.

Esclarecimento da Lei de Incentivo

Na reunião do Comitê, para estimular o esclareci-
mento da LPIE, ficou decidido que o Sindi-Clube irá 
realizar encontros regionais no interior do Estado, 
reunindo clubes e representantes de empresas locais 
contribuintes do ICMS, que poderão direcionar re-
cursos para projetos esportivos, por meio da renúncia 
fiscal propiciada pela lei de incentivo.

O presidente do Sindi-Clube, Cezar Roberto Leão 
Granieri, Betinho, observou que essa divulgação se 

Betinho: ótima 
oportunidade 

para os clubes

Lívia: 
explicações sobre 
a lei de incentivo

faz necessária, já que a LPIE oferece uma ótima opor-
tunidade. 

“Os clubes têm fornecedores, contribuintes do ICMS, 
que podem direcionar recursos para seus projetos, as-
sim como associados que são empresários e dirigentes 
de empresas que, por desconhecimento, não fazem a 
doação. Vamos intensificar os esclarecimentos dessa 
lei de incentivo”, afirmou.

A secretária-adjunta, Lívia, deu explicações de como 
a LPIE pode ser utilizada como ferramenta para de-
senvolvimento de projetos esportivos nos clubes. 
“Precisamos da ajuda de entidades, como os clubes, 
que fomentam esporte com muita competência, para 
juntos melhorarmos a qualidade de vida de crianças, 
jovens, idosos, e também para a formação de atletas, 
nossos futuros medalhistas”, disse.

Sobre o projeto Escola Esporte Clube, sugerido à Se-
cretaria pelo Sindi-Clube, que permite o acesso de 
alunos da rede estadual de ensino aos clubes, que re-
ceberiam uma contrapartida pelo serviço. A secretá-
ria informou que a proposta já foi tema de reuniões 
com as secretarias de Educação e Planejamento, em 
busca da melhor forma de se estabelecer o direciona-
mento de recursos para o programa.
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• Série de visitas do Sindi-Clube 

 às várias regiões do Estado 

abrange dez cidades paulistas.

• Reuniões incentivaram 

 a participação e troca de ideias.

• Dirigentes e gestores que 

 compartilharam informações 

 ressaltam a atualização 

 sobre vários temas obtida 

 nos Encontros.

Desde abril, a série “Encontros com dirigen-
tes”, desenvolvida pelo Sindi-Clube para levar 
atualização e esclarecimentos a todas as regiões 
paulistas, percorreu nove cidades: Presidente 
Prudente (25/4), Sorocaba (9/5), Santos (16/5), 
Campinas (23/5), Piracicaba (20/6), Araçatu-
ba (27/6), São José dos Campos (15/8), São José 
do Rio Preto (19/9) e Santo André (26/9). 

Quando o ciclo se encerrar em Ribeirão Preto, 
última cidade a ser visitada neste ano, em 24 de 
outubro, a comitiva do Sindi-Clube terá per-
corrido 4.800 quilômetros em sua caminhada 
pelas várias regiões do Estado. Para o presidente 
do Sindi-Clube, Cezar Roberto Leão Granieri, 
Betinho, o esforço despendido foi validado pelo 
significado dessa ação. 

“Esse giro representa, de forma efetiva, a expan-
são das ações do Sindi-Clube para toda a sua 
base. Mesmo com as facilidades da tecnologia 
que permitem a conexão online com a maioria 
dos serviços do Sindi-Clube, como consultorias 
e cursos, é preciso ampliar o contato direto e 
mais frequente dos representantes do Sindica-
to com os dirigentes dos clubes que ficam mais 
distantes da sede, em São Paulo”, diz Betinho.

D I R I G E N T E S
com

EN
C N
TROS

percorrem 

e encerram visitas
4.800 quilômetros 

em Ribeirão Preto



Nos “Encontros com dirigentes” foram montadas 
mesas-redondas para a troca de experiências e opini-
ões entre os participantes, que aprovaram os assuntos 
discutidos e as informações obtidas. Os consultores 
e diretores do Sindi-Clube expuseram temas como 
financiamento de projetos esportivos de clubes com 
verbas públicas por meio das leis de incentivo, além de 
responder a dúvidas sobre assuntos administrativos e 
novidades tributárias.

Reuniões proveitosas

Na opinião dos dirigentes que participaram, as reuni-
ões foram muito proveitosas e instrutivas. Claudinei 
Giovanelli, presidente do Conselho do Clube Jequiti-
bá, que compareceu ao Encontro de São José dos Cam-
pos, aprovou a iniciativa. 

“Foi muito bom e produtivo. Foi a primeira vez que 
participei e o formato de mesa-redonda é bem interes-
sante, porque dá mais liberdade para conversar com 
expositores e outros dirigentes. Houve uma grande 
troca de ideias. Abordamos tudo no geral, não houve 
um assunto específico. Tivemos bastante contato com 
outros clubes e foi bom poder conhecer a realidade de 
cada um”, diz Giovanelli.

Renato Takeshi Makino, presiden-
te do Tênis Clube de São José dos 
Campos, que também acompa-
nhou o Encontro, concorda. “Foi 
muito bom, principalmente a parte 
que tratou da renovação do estatu-
to, que é um tema muito importan-
te no nosso clube, tivemos informa-
ções muito úteis. É a primeira vez 
que participo, achei a reunião bem 
objetiva e participativa. O formato 
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Makino: 
informações úteis

Giovanelli: 
troca de ideias

Fasolari: dúvidas 
esclarecidas

Moreno: aproveitamento 
da lei de incentivo

de mesa-redonda deu dinamismo à conversa para que 
todos participassem mais. Achei ótimo, pretendo estar 
nos próximos”, afirma.

A mesma impressão teve Paulo Afonso Abbade More-
no, vice-presidente do Clube Monte Líbano de São José 
do Rio Preto, presente ao Encontro que visitou a cida-
de. “Foi ótimo, muito esclarecedor e ajudou bastante. 
Os temas tratados foram todos interessantes, principal-
mente sobre projetos incentivados. Nós já possuímos 
alguns no clube e sabemos como lidar com eles, mas 
as novidades apresentadas serão aplicadas. O formato 
também é dinâmico, ajuda na troca de ideias. Pretendo 
ir nos próximos”, diz Moreno.

Wesley Fasolari, diretor de esportes do Primeiro de 
Maio Futebol Clube, compareceu ao Encontro feito 
em Santo André e também elogiou a reunião. “Foi 
excelente, deu para tirarmos várias dúvidas que tí-
nhamos, principalmente em relação à captação de 
recursos de incentivos fiscais – não sabíamos que 
havia tantos recursos e muito menos como fazer 
para tentar utilizá-los. Participei pela primeira vez 
e pretendo vir outras vezes, pois o que aprendemos 
será útil na vivência clubística”, afirma.



Sobrasa convida clubes 

a participar da semana 

Piscina+Segura
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• Ação de prevenção será realizada de 9 a 13 

 de novembro.

• 53% dos casos de afogamento com crianças 

 de 1 a 9 anos acontecem em piscinas.

• Das 2,5 milhões de piscinas existentes no país, 

 50% estão em clubes, academias e escolas.

Os clubes paulistas estão convidados a partici-
par da semana Piscina+Segura, que se dará de 
9 a 13 de novembro próximo. A ação consisti-
rá da realização de atividades motivacionais e 
de recreação com crianças nas piscinas, tendo 
como tema a prevenção de acidentes que cau-
sam afogamentos. 

A realização é da Sociedade Brasileira de Sal-
vamento Aquático (Sobrasa), entidade com a 
qual o Sindi-Clube mantém convênio de coope-
ração. Para participar, os professores de natação 
dos clubes deverão capacitar-se com curso que 
a Sobrasa oferece gratuitamente em seu site 
(www.sobrasa.org).

Em 2014, essa ação contou com 34.000 crian-
ças em todo o país. Neste ano, a Sobrasa pre-

tende dobrar a participação. Segundo dados 
da entidade, no Brasil, 18 pessoas morrem 
afogadas todos os dias. A importância dessa 
campanha de esclarecimento direcionada às 
crianças é explicada pelo diretor-médico da 
organização, David Szpilman.

“Os acidentes em piscinas representam 53% 
de todos os casos de afogamento de crianças 
de um a nove anos de idade. O sinistro é a 
segunda causa de morte de crianças nessa 
faixa etária, e a terceira entre dez e dezenove 
anos. Além disso, das 2,5 milhões de pisci-
nas existentes no país, 50% estão em clubes, 
academias e escolas. Daí a importância de 
o setor se engajar como multiplicador das 
informações que ajudam a evitar essas ocor-
rências”, afirmou Szpilman.



Parceria

Szpilman e o diretor de Rela-
ção Institucional da Sobrasa, 
Régis Amadeu, encontraram-
-se , em 17 de setembro,  com 
representantes de várias entida-
des para a formação da Aliança 
Piscina+Segura, com o objetivo 
de discutir formas de fortalecer 
a divulgação das informações 
de prevenção aos afogamentos..

O presidente do Sindi-Clube, 
Cezar Roberto Leão Granieri, 
Betinho, presente à reunião, 
enalteceu o trabalho realizado 
pela Sobrasa e a parceria que 
mantém com a entidade. Beti-
nho ofereceu à Sobrasa espaço 
no estande que o Sindi-Clube 
montará no Congresso Brasilei-
ro de Clubes, que será realizado 
em 20 de novembro, em Cam-
pinas (leia mais na pág. 29).

“O Congresso reúne represen-
tantes de clubes do Brasil in-
teiro e será uma ótima oportu-
nidade para que a Sobrasa leve 
sua mensagem diretamente aos 
dirigentes que estarão presen-
tes ao evento”, disse Betinho.

17

Cinco atitudes
A Sobrasa recomenda cinco atitudes que podem dar segurança superior a 95% às pisci-
nas. “È como uma vacina contra o afogamento, tome essas atitudes e dê grande proteção 
a crianças”, diz Amadeu:

Atenção de 100% ao seu filho: mantenha a criança sempre a um braço de distância, 
mesmo na presença de um guarda-vidas.
Guarda-vidas: presença permanente em piscinas coletivas.
Urgência: esteja preparado para agir em casos de emergência.
Acesso restrito: cerque as piscinas, restrinja o acesso de crianças.
Sucção: use ralos antissucção e meios de desligamento da bomba da piscina.
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• Profissionais de clubes estão procurando 

 a nova consultoria do Sindi-Clube que dá 

orientação gratuita para planos de marketing.

• Novas ideias podem ativar receitas e obter 

resultados financeiros.

• O contato é feito pelo e-mail 

 consultoriademarketing@sindiclubesp.com.br
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Consultoria  

gratuita  de marketing 

é aprovada 
                    pelos clubes
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A consultoria lançada para asses-
sorar os clubes na área de marke-
ting foi bem recebida pelos gesto-
res das entidades, que mostraram 
interesse pelo novo serviço. O 
principal atrativo é a possibili-
dade que o marketing oferece de 
desenvolver planos e estratégias 
para a gestão dos clubes, com vis-
tas a obter novas receitas e conse-
guir bons resultados financeiros, 
além de manter o nível de satisfa-
ção dos associados.

Entre os interessados que procu-
raram a publicitária Sueli Vidal, 
especializada em marketing de 
clubes e que comanda a consul-
toria, está Maria Eloísa Stiolin, 
tesoureira do Nosso Clube de 
Limeira:

“Quando vimos a reportagem na 
Revista dos Clubes, entramos em 
contato, pois achamos muito in-
teressante uma consultoria para 
essa área, que é importante para 
o clube. Procurei a consultoria 
para saber sobre marketing de 
eventos, fidelização de associa-
dos e patrocínios para bandas. 
A resposta recebida foi rápida e 
muito útil, tirou todas as nossas 
dúvidas a respeito dos temas. 
Agora repassamos as informa-
ções para a diretoria e esperamos 
colocar em prática as dicas rece-
bidas”, diz Maria Eloisa. 

A gerente social do Clube Co-
mercial de Lorena, Amanda 
Regöczi, da mesma forma, viu a 
reportagem e buscou a consulto-
ria de marketing. “Também sou 
responsável pelo departamento 
de publicidade do clube e solici-
tei a consultoria para saber meios 
de captar recursos para desen-
volver atividades. Os assuntos 
abordados com a consultora Sue-
li foram muito bem esclarecidos 
e de grande valia para melhor 
desenvolver o nosso marketing. 
Achei muito bom o Sindi-Clube 
auxiliar os clubes nisso”, afirma.

Assuntos de interesse

A consultora Sueli Vidal explica 
que, além do interesse em rece-
ber informações para a ativação 
de novas receitas, os clubes tam-
bém dirigiram perguntas sobre 
a introdução de programas de 
fidelização, por meio do departa-
mento de marketing.

“Isso demonstra que os clubes 
estão reconhecendo a importân-
cia de se dar maior atenção à im-
plantação de planos e estratégias 
que possam aperfeiçoar suas ges-
tões e assim conseguir resultados 
mais satisfatórios, tanto finan-
ceiramente como institucional-
mente”, diz.

Sueli: marketing 
tem papel estratégico

Sueli ressalta que a consultoria pode 
contribuir para ações a serem apro-
veitadas no dia a dia dos clubes, 
como também para a gestão abran-
gente e estratégica. 

“Se você, diretor ou gestor de qual-
quer área do clube, tem dúvidas ou 
deseja orientação, tanto de marke-
ting quanto de comunicação, entre 
em contato. Podemos sugerir proce-
dimentos que ajudarão o seu traba-
lho”, afirma.

O contato inicial com Sueli deve ser feito 
pelo e-mail consultoriademarketing@
sindiclubesp.com.br. As informações 
solicitadas serão analisadas e respon-
didas, antes do contato direto para as 
orientações da consultora. Os clubes 
podem enviar todos os tipos de dúvidas 
sobre a introdução e também manuten-
ção de planos de marketing.
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Jornalistas esportivos 

participam de curso de handebol   

   promovido pela 

     Universidade Sindi-Clube e FPHb  
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Silva: entendi-
mento das regras

Marques: inicia-
tiva muito boa

Curso explicou 
regras de handebol

• Curso para a imprensa 

 foi feito em convênio 

 com a Federação Paulista 

 de Handebol.

• Exposição ofereceu explicações 

práticas sobre as regras 

 da modalidade.

• Jornalistas elogiaram 

 a iniciativa.

A primeira parte do curso de handebol para jorna-
listas, realizado na Universidade Sindi-Clube, em 
8 de setembro, contou com a presença de profis-
sionais dos canais ESPN Brasil, Fox Sports Brasil, 
portal Terra, revista Veja e Rádio Globo. A abertu-
ra do evento foi feita pelo presidente da Federação 
Paulista de Handebol (FPHb), Celso Gabriel, en-
tidade com a qual o Sindi-Clube firmou convênio 
de cooperação.

O curso abordou o handebol no Brasil e no mun-
do e a importância da cobertura da modalidade 
pela mídia. Daniel Magalhães, árbitro de nível 
internacional, ofereceu aos jornalistas explica-
ções sobre a aplicação das regras do handebol e 
a linguagem adotada pelos atletas e arbitragem.  
Foram demonstrados vídeos de lances polêmicos. 

O segundo módulo do curso de handebol para jor-
nalistas será realizado em 20 de outubro. Irá focali-
zar estratégias de ataque e defesa, com presença de 
especialistas convidados pela FPHb.
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Jornalistas elogiam

Os jornalistas presentes aprovaram o 
curso, que tem como objetivo oferecer 
aos participantes informações para uma 
cobertura eficiente de uma partida. O 
esclarecimento é fundamental para que 
o jornalista tenha conhecimento para 
falar sobre o esporte, como afirma Feli-
pe Silva, jornalista da Fox Sports Brasil. 

“A iniciativa do Sindi-Clube é impor-
tante, principalmente para os jornalis-
tas que, às vezes, não têm muito conta-
to com a modalidade. As informações 
recebidas tornam mais fácil o trabalho 
de comentar, com o entendimento claro 
das regras do handebol”.

Everaldo Marques, narrador da ESPN 
Brasil, enfatiza a relevância de haver 
cursos específicos como este e elogiou a 
iniciativa: “Estou extremamente grato, 
porque estamos em um ano pré-olím-
pico e, no ano que vem, teremos uma 
cobertura extensa. Então, é muito im-
portante ter a oportunidade de conhe-
cer melhor as regras do handebol, um 
esporte olímpico. A iniciativa é muito 
boa e tomara que o mesmo seja feito 
com outras modalidades, porque nos 
ajuda bastante”.

Papel da liderança e comunicação visual 
em palestras da Universidade Sindi-Clube

Líderes preparados para lidar com a pressão

O papel da liderança, além 
de estimular o comprome-
timento dos indivíduos, 
também precisa ter postura 
adequada para evitar com-
portamentos impróprios pe-
rante os liderados. A palestra 
presencial “Postura do líder”, 
que terá transmissão via in-
ternet, mostra que os líderes, 
com sua atuação, desempe-
nham papel fundamental no caminho que demarca o rumo para a 
motivação ou desmotivação da equipe.

A palestrante, que tem como público-alvo gestores e líderes de equipes 
de todas as áreas dos clubes, é Tânia Zarpelão, socióloga, especialista em 
RH pela FGV, experiente consultora organizacional e treinamento.

Quando: 20 de outubro, das 10h às 12h.

Comunicação visual, 
eficaz para os objetivos do clube

A comunicação interna engloba todas as práticas e processos comuni-
cativos e é o ponto de partida para o alinhamento do discurso de um 
clube, para torná-lo coerente com os seus objetivos de atuação. A comu-
nicação visual é aquela que utiliza componentes como textos, imagens, 
desenhos, dentre outros.

A palestra “A comunicação visual como ferramenta eficaz para os objetivos 
do clube” explica como o uso adequado da comunicação organizacional e de 
suas atividades integradas podem ajudar o clube na execução de seu plane-

jamento estratégico. Serão expostas as variadas formas 
e as regras básicas da comunicação interna – intranet, 
mural, cartazes, informativos – e como selecionar os 
meios e as peças, e implantá-las corretamente.

A palestra será ministrada pela consultora Rose Sar-
din, diretora de arte da Sardin Estúdio de Arte e Co-
municação, que possui larga vivência no mercado de 
comunicação e responsável pela comunicação visual 
do Sindi-Clube.

Quando: 11 de novembro, das 10h às 12h.
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 Conheça as regras 

      do Profut 

   para clubes parcelarem 

 débitos com a União
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• Todos os clubes podem 

 aderir ao Programa 

 de Modernização da Gestão 

e de Responsabilidade Fiscal 

do Futebol Brasileiro (Profut).

• Prazo para a adesão termina 

em 30 de novembro.

• Dívidas com a União podem 

ser parceladas em até 

 240 meses, com 70% 

 de descontos nas multas 

 e 40% dos juros. 
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b) em substituição a passivos onerosos, desde que im-
plique redução do nível de endividamento.

• Redução do déficit ou prejuízo, nos seguintes 
prazos:

a) a partir de 1º de janeiro de 2017, para até 10% de sua 
receita bruta apurada no ano anterior;

b) a partir de 1º de janeiro de 2019, para até 5% de sua 
receita bruta apurada no ano anterior.

• Publicação das demonstrações contábeis padroniza-
das, separadamente por atividade econômica e por 
modalidade esportiva, de modo distinto das ativida-
des recreativas e sociais, após terem sido submetidas 
a auditoria independente.

• Cumprimento dos contratos e regular pagamento 
dos encargos relativos a todos os profissionais con-
tratados.

• Previsão no estatuto, ou contrato social, do afasta-
mento imediato e inelegibilidade, pelo período de 
cinco anos, de dirigente ou administrador que pra-
ticar ato de gestão irregular ou temerária.

• Demonstração de que os custos com folha de paga-
mento e direitos de imagem de atletas profissionais 
de futebol não superam 80% da receita bruta anual 
das atividades do futebol profissional.

• Manutenção de investimento mínimo na formação 
de atletas e no futebol feminino e oferta de ingres-
sos a preços populares.

Parcelamento da dívida

A dívida será consolidada no âmbito de cada órgão 
do governo – Secretaria da Receita Federal do Bra-
sil, Ministério do Trabalho e Emprego, Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional e Procuradoria-Ge-
ral do Banco Central. O débito será dividido em até 
240 parcelas, com redução de 70% das multas, 40% 
dos juros e 100% dos encargos legais.

Os valores mensais terão desconto de 50% nos dois 
primeiros anos, 25% no terceiro e quarto anos, e 10% 
no quinto ano do parcelamento. O que for desconta-
do nesse período, entretanto, entra no valor restante 
a ser pago.

A Receita Federal, por meio da portaria conjun-
ta PGFN/RFB 1340, de 23 de setembro de 2015, 
divulgou as regras para os clubes aderirem ao Pro-
grama de Modernização da Gestão e de Respon-
sabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut) 
proposto pelo governo, que pode ser adotado por 
todos os clubes, ainda que sem a prática do espor-
te de modo profissional.

A adesão ao Profut se dará com o requerimento que 
deverá ser apresentado até 30 de novembro próxi-
mo. A portaria e os anexos necessários para solicitar 
a adesão ao programa podem ser acessados no portal 
do Sindi-Clube (www.sindiclubesp.com.br), na se-
ção Jurídico/Profut.

A Consultoria Sindi-Clube recomenda aos clubes 
interessados no Profut que aproveitem o período 
que antecede a opção para desenvolver planejamen-
to operacional e financeiro sobre a conveniência da 
utilização desse benefício, com aprovação dos Con-
selhos Deliberativo e Fiscal.

Condições para aderir

Para ingressar no Profut, o clube deve apresentar: 
• Estatuto social e atos de designação e responsabili-

dade de seus gestores. 
• Demonstrações financeiras e contábeis, nos ter-

mos da legislação aplicável.
• Relação das operações de antecipação de receitas 

realizadas, assinados pelos dirigentes e pelo conse-
lho fiscal.

A regulamentação estabelece condições para o clube 
manter-se no Profut, tais como:
• Regularidade das obrigações trabalhistas e tributá-

rias federais correntes, vencidas a partir de março 
de 2015.

• Fixação do período do mandato do presidente e 
demais cargos eletivos em até quatro anos, permi-
tida uma única recondução.

• Comprovação da existência de conselho fiscal au-
tônomo.

• Proibição de antecipação ou comprometimento 
de receitas referentes a períodos posteriores ao tér-
mino da gestão ou do mandato, salvo:

a) o percentual de até 30% das receitas referentes ao 
primeiro ano do mandato subsequente;

A íntegra da portaria que regulamenta 

o Profut pode ser acessada no portal 

do Sindi-Clube (www.sindiclubesp.com.br), 

seção Jurídico/Profut.
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Vôlei máster 
        do Pepac

cria laços de amizade 

                 e de união

• Jogadoras do Círculo Militar 

 e Juventus ressaltam valores 

 de amizade e união originados 

 do esporte.

• Criada há 17 anos, a competição 

de vôlei feminino máster foi 

 a primeira do Pepac e renova 

 sucesso a cada ano.

• Festa de entrega de troféus 

 e medalhas será no Círculo Militar, 

em 15 de dezembro.
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Técnicos elogiam

Os técnicos das equipes também elogiam o torneio. “São 17 
anos disputando o Pepac, estou nele desde que começou. Gos-
to porque é uma competição longa que ajuda as equipes a me-
lhorar e crescer ao longo do ano”, afirma Jacó de Paula, técnico 
do Juventus.

Moacir Passos, treinador do Círculo Militar, também ressal-
ta a vantagem da extensão do Pepac. “É um campeonato bem 
organizado e, por ser de longa duração, nos ajuda a fazer um 
planejamento adequado, com fases distintas de preparação. Co-
meçamos levemente e temos o pico de treinamento no fim do 
ano, quando chegam as disputas finais. Isso é importante para o 
preparo físico das jogadoras”, explica.

E as moças tem que provar dedicação. “Nós treinamos três ve-
zes por semana, das 21h às 23h. É corrido, temos que conciliar 
trabalho e família com os treinos, mas conseguir a vitória recom-
pensa esse esforço”, diz Jacó.

As jogadoras de vôlei máster do Pepac dedicam um especial 
carinho ao torneio que reúne atletas com mais de 30 anos 
e faz da categoria um sucesso de participação, com mais de 
mil inscritas.

Foram as participantes do máster feminino que deram ori-
gem ao Pepac, em 1998. Trata-se de amor sempre renovado 
ao vôlei, em 17 anos de disputas. No jogo entre Círculo Mi-
litar e Juventus, em que as visitantes se saíram vitoriosas por 
3 a 0 (21/6, 21/19, 21/16), não foi difícil obter das jogadoras 
definições que explicam o êxito da competição.

“O lema da nossa equipe é a união, sempre nos ajudamos. Quan-
do uma está triste, levantamos o astral e estamos sempre ligadas. 
Jogamos juntas há anos e isso fez com quem criássemos laços de 
amizade fora da quadra. Saímos sempre para tomar uma cerve-
jinha, passear, conversar e rir”, conta Dora Buzzoni, jogadora do 
Juventus, que é técnica de serviços administrativos da Sabesp.

Paula Mônaco, capitã do Círculo Militar e empresária, ob-
serva que o sentimento afetuoso que existe é algo comum 
nas equipes femininas máster. “Jogo vôlei há 26 anos e estou 
nessa equipe há seis. Sempre nos incentivamos e isso ajuda na 
quadra, pois fica mais fácil jogar. Somos unidas, saímos muito 
depois de treinos e jogos para confraternizar”, explica.

Dora também vê outros benefícios no Pepac. “Eu sempre par-
ticipei do Pepac, pois é o melhor campeonato. É a minha prio-
ridade. Sem falar que ele ajuda na saúde também, pois sempre 
entramos em forma no período de disputa do campeonato”, diz.

Paula observa que a dedicação ao torneio exige organização nas 
atividades do dia a dia. “É bem difícil conciliar a rotina da famí-
lia e do trabalho com a de treinos. Mas eu preciso de um tempo 
só para mim, então a gente corre durante o dia para poder trei-
nar à noite. Minha família é formada por atletas, então, são bem 
compreensivos com isso”, afirma.

Festa do vôlei feminino será no Círculo Militar

A tradicional festa de premiação do vôlei máster feminino do 
Pepac já tem data e local: será feita na noite de 15 de dezembro, 
no salão de festas do Círculo Militar de São Paulo. Durante um 
jantar dançante, sempre muito animado, serão entregues os 
troféus e medalhas às jogadoras e técnicos das equipes partici-
pantes.

Dora: 
amizades 

fora da 
quadra

Paula: 
jogadoras 
unidas

Jacó: 
competição 
longa favorece 
preparação

Passos: 
campeonato 
bem 
organizado
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• Evento vai oferecer 

 palestras e esclarecimento 

de dúvidas.

• Estande do Sindi-Clube 

 reforçará oferta 

 de informações 

 e esclarecimentos.

A participação do Sindi-Clube no Congresso Brasileiro de 
Clubes, que será realizado de 20 a 22 de novembro, em 
Campinas, será marcada pela realização do “Encontro de 
Soluções Sindi-Clube”.

No primeiro dia do evento, o “Encontro de Soluções” 
vai apresentar um painel (veja programa no quadro) 
com duas palestras e uma sessão de esclarecimento de 
dúvidas. “Atendimento nos clubes, o papel do gestor” 
é uma das exposições, que será ministrada por Tânia 
Zarpelão, consultora organizacional e treinamento.

A outra palestra – “Marketing em clubes” – será dada 
pela consultora especializada do Sindi-Clube, Sueli 
Vidal (leia mais na pág. 18). Para finalizar, o público 

poderá dirigir perguntas às expositoras dos temas e 
também aos consultores do Sindi-Clube das áreas jurí-
dica, Universidade Sindi-Clube, Programa Aprendiz, 
esportes, cultural e comunicação.

“Com o ‘Encontro de Soluções’, vamos oferecer aos ges-
tores respostas sobre dois temas importantes – atendi-
mento e marketing –, além de atualizar informações 
sobre legislação e exposição dos cursos e convênios que o 
Sindi-Clube oferece”, explica o presidente do Sindi-Clube, 
Cezar Roberto Leão Granieri, Betinho.

Durante todos os dias do evento, o estande que será 
montado pelo Sindi-Clube no Congresso irá recepcio-
nar os dirigentes com o mesmo objetivo de esclarecer 
dúvidas, além de servir de ponto de encontro e con-
fraternização.

Programa do Encontro de Soluções 
Sindi-Clube

14h10  Palestra “Atendimento nos  
  clubes, o papel do gestor”.

15h10  Palestra “Marketing em 
  clubes”.

16h10  Debate e esclarecimento 
  de dúvidas com consultores  
  do Sindi-Clube.

17h10  Encerramento.

no Congresso 
 de Clubes

Sindi-Clube 
     terá
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ximei o CEP do Sindi-Clube, primeiro das atividades 
que o Sindicato oferecia por meio dos torneios do Pepac 
(Programa Esportivo para Associados de Clubes), de-
pois pela utilização das consultorias oferecidas”, explica.

Por ser um esportista (atualmente mais dedicado ao 
tênis), Picone considera que as atividades esportivas 
constituem um pilar importante para o êxito do clube. 
“Não somente o esporte de alto rendimento, mas tam-
bém o de participação que inclui praticantes em fase 
de formação, até a terceira idade. Tem crescido muito 
a demanda por essas práticas e os clubes precisam es-
tar atentos a isso. Daí a necessidade de usar os recursos 
das leis de incentivos de forma estratégica”, diz.

O dirigente assinala que as fontes de receitas para tocar 
projetos esportivos têm sido facilitadas pelas leis de in-
centivo que proporcionam recursos do governo para 
esse fim. “O estímulo fiscal ao esporte é uma realidade, 
nas esferas municipal, estadual e federal. O Sindi-Clube, 
que já oferecia uma consultoria específica para orien-
tar os clubes, constituiu agora uma vice-presidência 
na qual pretendo desenvolver ações de esclarecimen-
to para o aproveitamento dessas legislações. O mais 
importante: oferecer informações não somente aos 
presidentes, mas também aos diretores e gerentes dos 
clubes, que, da mesma forma, precisam ser envolvidos 
para atuar com essa ferramenta representada pelos be-
nefícios das leis de incentivo ao esporte”, afirma.

Picone: esporte é importante 
para o sucesso do clube

“Não somente presidentes, mas também diretores 

e gerentes dos clubes precisam ser envolvidos 

para atuar com a ferramenta representada pelos 

benefícios das leis de incentivo ao esporte”

Engenheiro mecânico e de materiais, pós-graduado em 
administração, empresário que atua em prestação de ser-
viços na área de tubulações, Luiz Carlos Picone de Araú-
jo, que assumiu a vice-presidência de Projetos e Recursos 
Incentivados do Sindi-Clube, considera que os clubes 
não podem prescindir de comando com visão empresa-
rial. Segundo ele, a boa gestão dos recursos oriundos do 
esporte e para o esporte são essenciais para o sucesso.

“O trabalho que o dirigente dedica ao clube é, sobretu-
do, de um abnegado, que dedica seu tempo, interessado 
em preservar o que a agremiação já construiu e com o ob-
jetivo de mantê-la em evolução. Para isso, é preciso que 
tenha capacidade para empreender, desenvolver proje-
tos, e estar atento a tudo que o cerca: a comunidade em 
que está inserido e o mercado em que atua, para valorizar 
o quadro associativo e criar um círculo virtuoso e eficaz, 
fidelizando o associado e sua família ao clube”, afirma.

Picone fala com a experiência de ter ocupado por 
três vezes a presidência da diretoria e outras três a do 
conselho deliberativo do Clube Esportivo da Penha 
(CEP), tradicional agremiação de 85 anos da zona 
leste da capital, com 15.000 sócios e 150.000 metros 
quadrados de área.

“Cresci no CEP, jogando futebol. A vivência política teve 
início quando o clube se abriu para a renovação de lide-
ranças, sempre necessária. A partir dos anos 90, apro-

FALAM OS DIRETORES DO SINDI-CLUBE
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e Confira aqui o resumo das atividades das diversas áreas de atuação do Sindi-Clube, 
que abrangem cursos, aprendizagem, consultorias, cultura e esporte, em

novembro

UNIVERSIDADE SINDI-CLUBE
Cursos Data e horário Local

Palestra: A comunicação visual como ferramenta  Dia 11, das 10h às 12h Presencial e internet
eficaz para os objetivos do clube

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

Gestores de Recursos Humanos e Departamento Pessoal          27 de novembro, das 9h às 10h30
Gestores de Esportes  6 de novembro, das 11h às 12h30

CONSULTORIAS

Jurídica, atendimento online. Toda quarta-feira, das 10h às 14h

Respostas a quaisquer dúvidas das   4, 11, 18, 25 de novembro
áreas trabalhista, fiscal, tributária e
estatutária.

PROGRAMA SINDI-CLUBE APRENDIZ

Módulo Data  Turno

Reforço escolar    Segundas-feiras  Manhã
Higiene e saúde  9, 16, 23 e 30 Manhã
Relações humanas de novembro Tarde
Reforço escolar  Tarde
Orientação empresarial   Tarde

Primeiros socorros  Sextas-feiras    Manhã 
Atividades esportivas 6, 13, 20 e 27 Manhã
Atividades clubísticas  de novembro Tarde
Reforço escolar  Tarde

Orientação empresarial  Sábados Manhã
Primeiros socorros 7, 14, 21 e 28 Manhã
Orientação empresarial  de novembro Manhã

Veja mais no portal do Sindi-Clube  (www.sindiclubesp.com.br)
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CULTURAL
CLUBE DE LEITURA – NOVEMBRO 2015

Clube de Leitura do Primeiro de Maio Futebol Clube
Livro: “O palácio de inverno”, de John Boyne
5/11, quinta-feira, às 19h30
Clube de Leitura do Alphaville Tênis Clube
Livro: “Maya”, de Jostein Gaarder
6/11, sexta-feira, às 19h30
Clube de Leitura da Associação Brasileira “A He-
braica” de São Paulo
Grupo 1
Livro: “O grande Gatsby”, de F. Scott Fitzgerald
7/11, sábado, às 16h
Grupo 2
Livro: “O faz-tudo”, de Bernard Malamud
28/11, sábado, às 16h
Clube de Leitura do Anhembi Tênis Clube
Livro: “Não há nada lá”, de Joca Reiners Terron 
9/11, segunda-feira, às 20h
Aniversário de 2 anos: encontro com o autor 
Joca Reiners Terron
18/11, quarta-feira, às 20h
Livros: “A tristeza extraordinária do leopardo-das-neves” 
e “Não há nada lá”
Clube de Leitura do Clube Paineiras do Morumby
Grupo 2
Livro: “Tudo o que tenho levo comigo”, de Herta Müller
18/11, quarta-feira, às 15h
Grupo 1
Livro: “Írisz: as orquídeas”, Noemi Jaffe
26/11, quinta-feira, às 16h
Clube de Leitura do Círculo Militar de São Paulo
Livro: “Flores artificiais”, de Luiz Ruffato
19/11, quinta-feira, às 19h30
Clube de Leitura do Clube Alto dos Pinheiros
Livro: “A caixa preta”, de Amós Oz
19/11, quinta-feira, às 15h
Clube de Leitura do Clube Jundiaiense 
Livro: “Pauliceia dilacerada”, de Mário Chamie 
19/11, quinta-feira, às 20h
Clube de Leitura do Esporte Clube Pinheiros
Grupo 1
Livro: “O palácio de inverno”, de John Boyne
21/11, sábado, às 10h
Grupo 2
Livro: “O palácio de inverno”, de John Boyne
21/11, sábado, às 14h
Clube de Leitura do Club Athletico Paulistano
Livro: “A metamorfose”, de Franz Kafka
26/11, quinta-feira, ás 19h30
Livro: “A outra volta do parafuso”, de Henry James 
28/11, sábado, às 15h Fo
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Futsal
Total de atletas inscritos: 1.138
Número de jogos:
- Sub-9 masculino: 17  
- Sub-11 masculino: 16
- Sub-13 masculino: 16
- Sub-15 masculino: 12 
- Sub-17 masculino: 10 
Total de jogos em agosto e setembro: 64 

Voleibol
Total de atletas inscritos:  2.212
Número de jogos
- Menores: 46
- Máster: 53
Total de jogos em agosto e setembro: 99 

Handebol
Total de atletas inscritos: 49
Número de jogos
- Cadete feminino: 2
• Total de jogos: 2

PEPAC
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Que tão importante quanto realizar ações de marke-
ting para o público externo (associados) é também 
relevante implantar nos clubes o endomarketing?

Que endomarketing é o marketing voltado para o 
público interno dos clubes (colaboradores, diretores 
e conselheiros) e tem como principal objetivo inte-
grar as ações e a comunicação para que todos traba-
lhem alinhados e possam, dessa forma, tornarem-se 
agentes propagadores do clube?

Que a implantação de programas de incentivo, de-
senvolvidos pelos departamentos de marketing , 
RH e comunicação, são uma excelente forma de 
melhorar os serviços prestados pelos clubes, já que a 
satisfação dos colaboradores reflete-se diretamente 
em uma melhoria na qualidade de atendimento aos 
associados?

Que, em 2015, foram apresentados 609 projetos 
que buscavam recursos da Lei Paulista de Incentivo 
ao Esporte (LPIE), 511 dos quais receberam aprova-
ção, sendo poucos deles oriundos de clubes?

Que a LPIE concede crédito de ICMS destinado 
pelos contribuintes a projetos esportivos creden-
ciados e que cada clube pode apresentar três pro-
postas, até o limite de 69 mil Ufesps (cerca de R$ 
1,3 milhão)?

Então, Presidente, você sabia...

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

Que, para 2016, o prazo para apresentação de proje-
tos que buscam recursos da LPIE é 10 de dezembro?

Que o associado que apenas opte pelas atividades 
físicas e esportivas espontâneas, sem a intermedia-
ção ou organização por parte do clube, deve ape-
nas ser incentivado a manter-se avaliado clinica-
mente, sem que deva ser feita qualquer exigência 
nesse sentido?

Que atividades físicas como a zumba podem ser 
aplicadas a qualquer idade, levando-se em conside-
ração a intensidade do exercício para as crianças, 
em sessões monitoradas, com turmas divididas 
por faixas etárias, de preferência de forma lúdica?

Que os clubes devem observar a cada seis meses 
as exigências do Código Sanitário que regula cons-
truções, ambientes, piscinas e exame médico, fei-
to por médico dermatologista, para usuários de 
piscinas coletivas de uso restrito?           

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

Os itens abaixo tratam de importantes 
questões que envolvem o marketing, 
lei de incentivo estadual e questões 
legais dos clubes.

Sh
ut

te
rs

to
ck



Representatividade e serviços, compromisso com os clubes

Dirigente: administre melhor 
com apoio do Sindi-Clube 

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

Programa Esportivo: 
promove o maior torneio 

interclubes do país, 
com participação de mais 

de 3.400 atletas associados 
de clubes, de todas 

as idades.

Programa Sindi-Clube 
Aprendiz: 

aprovado pelas autoridades 
doTrabalho, facilita 

o cumprimento da lei que obriga 
à contratação 

de funcionários 
aprendizes.

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

gerentes e dirigentes 
de clubes.

Programa Cultural: 
incentiva o intercâmbio 
de atividades culturais 

e artísticas entre 
os clubes,com eventos 

como o Circuito de Corais 
e Dia da Dança.

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.

Convênio CIEE: 
clubes têm redução 

de 30% na contratação 
de estagiários 

capacitados pelo CIEE.

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.

Consultoria 
de marketing: 

Orientação gratuita para clubes 
desenvolveram planos de 
marketing. Os clubes têm 

instruções especializadas para 
a aplicação de ações fundamentais 

para o sucesso da entidade, 
em todas as áreas 

de atuação.

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.

Consultoria Sindi-Clube: 
consultores especializados 

em clubes das áreas 
trabalhista, fiscal, contábil, 

tributária, estatutária, 
cultural e esportiva.

SEU CLUBE

Convênio Abimaq / 
Desenvolve SP: 
linha de crédito 

especial para aquisição 
de equipamentos de 

ginástica para academias 
de clubes.

Consultoria para 
projetos incentivados: 
orientação especializada 
para o desenvolvimentos 

de projetos esportivos 
por meio das leis de 

incentivo e da Lei Pelé.



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!
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