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RELATÓRIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Maio e Junho / 2021. 
 

 

ASSESSORIAS ESPECIAIS DA PRESIDÊNCIA 
 

▪ SECRETARIA GERAL 

A Secretaria Geral prestou suporte administrativo à Diretoria Executiva e compilou o Relatório de Atividades das Diretorias, entre outras 
atividades de ofício. 

▪ ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE REDUZIDA 

▪ Finalização de diagnóstico e orçamento de adequações de acessibilidade básicas no Clube social e estádio juntamente com a diretoria de 

infraestrutura com foco em deficientes físicos; 

▪  Finalização de diagnóstico de adequações estruturais e de serviços para implantação do tour PCD, juntamente com a empresa Passaporte FC, 

Gerência do Estádio e Departamento de marketing, com foco no deficiente físico; 

▪ Finalização de projeto inicial de parceria com a Escola de Educação Física e Esporte da USP, juntamente com a Diretoria Geral do clube Social, 

Diretoria de Esportes Sociais (DES), e início de análise do contrato de parceria juntamente com a Diretoria Jurídica. 

▪ ESPORTES PROFISSIONAIS/ OLÍMPICOS 
Mês de Maio: 
Realizações: 

Jogos válidos pela NBB 2020/2021: 

● 01/05 (Sábado) – SPFC 79 X 68 CORINTHIANS, ÀS 16h, SEDE: ARENA MINAS TÊNIS CLUBE, MG. 

● 10/05 (Segunda-feira) – MINAS 70 X 88 SPFC, ÀS 18h, SEDE: MARACÃNAZINHO, RJ. 

● 12/05 (Quarta-feira) – SPFC 90 X 85 MINAS, ÀS 18h, SEDE: MARACÃNAZINHO, RJ. 

● 15/05 (Sábado) – SPFC 80 X 79 MINHAS, ÀS 18h, SEDE: MARACÃNAZINHO, RJ. 

● 22/05 (Sábado) – FLAMENGO 96 X 93 SPFC, ÀS 16h, SEDE: MARACÃNAZINHO, RJ. 

● 24/05 (Segunda- feira) – SPFC 81 X 82 FLAMENGO, ÀS 20h, SEDE: MARACÃNAZINHO, RJ. 

● 27/05 (Quinta- feira) – SPFC 85 X 93 FLAMENGO, ÀS 18h30, SEDE: MARACÃNAZINHO, RJ. 

 

Mês de Junho: 
Realizações: 

● Sem demanda no departamento, devido o início das férias dos atletas e fim da temporada da NBB 2020/2021. 

▪ OUVIDORIA 
APRESENTAÇÃO 
A Ouvidoria Geral, traz um balanço das demandas recebidas e tratadas, em consonância com o Regulamento Interno publicado no site oficial 
www.saopaulofc.net e www.portão7.com.br. 

 

http://www.saopaulofc.net/
about:blank
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Conforme relatório anterior, houve a continuidade das reuniões com os Diretores Plenos, Adjuntos, Assessores e Colaboradores, o que 
proporcionou um diálogo direto e aberto, bem como o entendimento da necessidade de cumprimento dos prazos estabelecidos. 

O aumento na quantidade de demandas no mês de maio deveu-se ao lançamento do Programa Sócio Torcedor, devido a dificuldades iniciais dos 
usuários em efetivar o cadastramento, problemas esses absolutamente todos sanados pelo setor. 

 
1. MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS 
 
Tendo em vista as características da Ouvidoria, ao receber a demanda, é feita a análise de sua natureza, registro e encaminhamento ao setor 
competente e acompanhamento do assunto até a sua conclusão. 

  

 
 

Nos meses de maio e junho do ano de 2021, a Ouvidoria registrou 122 solicitações, 27 reclamações, 1 elogio e 19 sugestões. 

2. SITUAÇÕES DAS MANIFESTAÇÕES DE MAIO E JUNHO DE 2021 
 

 
 

Demandas tratadas são aquelas analisadas pelo segmento competente e encaminhadas para elaboração de projetos futuros. 

3. ANÁLISE DAS ESTATÍSTICAS   
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Visando o aumento da credibilidade e fortalecimento da imagem da Instituição, a Ouvidoria trabalhará cultivando uma relação de respeito e 
assertividade interna e externa, para que a melhor solução seja alcançada. 

▪ PATRIMÔNIO 
TRABALHOS REALIZADOS para o C.F.A. Laudo Natel - COTIA em conjunto com o diretor DAVI LISBOA e MARCOS BIASOTTO. 
 

1. Estudos e propostas de engenharia para eventual viabilidade de transferência dos profissionais da Barra Funda para COTIA. 
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2. Projeto de melhorias com SALA DE TROFÉUS, LOJA e ALMOXARIFADO. 

 

 
 

 

 
3. Projeto de melhorias com GINÁSIO e ALMOXARIFADO - OPÇÃO 2. 
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4. Projeto de melhorias com reforma e ampliação do VESTIÁRIO SUB20. 
 

 

▪ RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

▪ Reuniões de viabilidade patrocínio master;  

▪ Reuniões com os Estados Unidos da América a respeito de equipamentos de última geração para o Refis  

▪ Câmaras setoriais atualização de obrigações 

▪ RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

⚫ Apoio e suporte à Presidência com FC Dynamo Kyiv, Ucrânia, Orlando City SC, USA, e FC Cincinnati, USA. 

⚫ Recepção ao Presidente do Feyenoord, da Holanda, no Morumbi e visita ao CFA, em Cotia. 

⚫ Assinatura do Acordo com a CCAB - Câmara de Comércio ‘Árabe Brasileira, com realização de Webinar, transmitido ao vivo para 22 países 
árabes, com tradução simultânea em inglês e árabe. 

▪ RESPONSABILIDADE SOCIAL 

RELATÓRIO DRS MÊS DE JUNHO   

DIA AÇÃO     

01. OP.VISTA CLEBER 8 ANOS - DOAÇÃO DE E$ 1.000.00 DOAÇÃO DE 1.000.00 desta diretoria 

02. CLEBER SORTEIO Min.Onibus doação desta diretoria 

02. acordo com lelis tratoria 300 marmitas por semana mor.rua 

02. açai futuro prorrogação 600 marmitas semana entidades. 

02. Henrique  tetraplegico enviamos camisa autog. doação desta diretoria 

02. Henrique  video Volpi enviamos video aniversario  Volpi 

02. Henrique  videos Serrão, lugano,I.Rocha ,Zetti garoto tetraplégico 

03. entrega de 1  miniatura do onibus masculino para  

 Cleber (rifa para ajudar na operação das vistas)    

04. Sta Rita comunidade duas cadeiras de rodas   

04. hospital de interlagos 01. cadeira de rodas   

08. casa repouso MM pirituba 01.cadeira de rodas renato  

09. camisa autografada para Kézia ( maranhão) para   

 ajudar no tratamento médico  

09. refeições açai futuro 1.200 marmitas no mês mor.rua 

11. kits de higine Freesept 3.000 kits fav.heliopolis 
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15. cobertores novos textil morungaba 5.000 peças peq.defeitos fabr.  

  distribuição : 500 peças nas favelas : heliopolis 

   500. crimeia 

   500. jaçanã 

   500. limão 

   500. jaguaré 

   500. brasilandia 

   500. sacomã 

   500. Jaçanã 

   1.000. moradores de rua 

16. kits higiene  500. fav.jaçanã 

16. kits higiene  500. brasilandia 

16. kits higiene  500. jaguare 

17. kits higiene  500. crimeia 

17. kits higiene  500. pedreira 

17. cestas basicas  120. Sitio Agar Cajamar 

17. cestas basicas  16. Centro Form.Atletas Cotia SPFC 

18. cama hospitalar doação particular 03 unidades asilo sta Rita de Cássia 

19. cestas basicas doação açai. 250 mais 250 kits higiene Crimeia. 

19. campanha inicio Klesio ( são paulino) parceria mascara solidaria 

   adesão Dragões da Real e  independente 

18. Casa Sta Rita de Ibiuna através da esposa Silvio Medice  ind. Esposa Cons. silvio medice  uma cadeira de rodas 

19. sta casa Anna  cintra 02 cadeiras de rodas  

19. entrega de uma camisa autografada para Ana Luiza ( cancer de mama) para rifa  

22. entrga de uma camisa autografada para Sr. Julkio, deficiente auditivo de Hortolandia em visita ao Morumbi  

 pela primeira vez nos seus 61 anos   

25. cestas basicas comunidade limão 200 cestas mais 500 kits hig.  

     
Durante o mês de junho trouxemos 09 torcedores carentes da Paraíba, com nossos recursos, para realizarem o sonho de conhecer o Morumbi.  
Todos os recibos de entrega em nosso poder. 
Este mês completamos a entrega da 75ª cadeira de rodas este ano. 
Comprado pessoalmente 
04 camisas na loja Adidas 
01 miniatura do ônibus masculino no expresso tricolor. 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
 
1. Resultado Contábil do Departamento Administrativo (abr/2021) 

As despesas do Departamento Administrativo ficaram 4,9% abaixo do orçamento previsto para o período de janeiro a abril de 2021, conforme o 
quadro abaixo: 

 
Em milhares de R$ 

Orçado  Real Desvio 

2.720  2.588 -132 
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2. Evolução do Quadro de Colaboradores 

 No ano de 2020, o quadro geral do São Paulo FC, contemplando todos os colaboradores e atletas, apresentou redução representativa nos gastos 
desde maio/20, devido à adesão à Medida Provisória 936/2020, que retornou ao patamar original no mês de janeiro/21, conforme ilustrado no 
gráfico histórico a seguir: 

Quadro Geral de Colaboradores 

 
 

Foi aplicada a redução da jornada de trabalho e proporcional redução salarial em 25% no mês de maio e 50% nos meses de junho e julho/20. 
 
Considerando o quadro de colaboradores excluindo-se os atletas do futebol profissional masculino e a comissão técnica, segue o gráfico histórico 
com a análise dos últimos 12 meses:  

 
Quadro Total de Colaboradores (Com exceção de atletas futebol masculino e comissão) 
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3. Medidas de Enfrentamento da Pandemia do Covid-19 

Abaixo, segue descritivo das principais iniciativas relacionadas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus: 
 

a. Elaboração de normas e procedimentos conforme determinações do “Plano São Paulo”, instituído pelo Decreto Estadual nº 
64.994/2020; 

b. Fornecimento de máscaras e álcool em gel para os colaboradores que necessitam realizar suas atividades presencialmente no Clube; 
c. Disponibilização de álcool em gel em todas as áreas de circulação e tapetes sanitizantes nos acessos; 
d. Aquisição de equipamentos para controle de acesso às Unidades de Negócio através da aferição da temperatura corporal individual. 

4. Projetos de Tecnologia da Informação 

Foram implantadas melhorias no sistema S4/Hana, em parceria com a Contabilidade, sendo que as novas obrigações fiscais, e-social e REINF foram 
geradas pelo SAP, em vez do sistema legado. Esse novo processo será padronizado. 
Em relação à rede, foram disponibilizadas novas redes de dados no Morumbi: Ginásio 1, Ginásio 5 e banco dos reservas no estádio.  

 

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 

 
ASSESSORIA   

• Assessoria de comunicação para Diretoria Executiva, bem como atendimento à imprensa para fins institucionais;  

• Intermediação da relação entre elenco/comissão técnica e jornalistas em dias de jogos, de forma virtual, seguindo os protocolos da CBF, FPF e 
das autoridades de saúde;  

• Monitoramento e acompanhamento em tempo real de imprensa e mídias sociais, a fim de identificar ruídos de comunicação/discurso;  

• Cobertura jornalística, fotográfica e de assessoria de imprensa da participação da equipe profissional de futebol do SPFC no Campeonato Paulista, 
na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro; 

• Cobertura jornalística, fotográfica e de assessoria de imprensa da participação da equipe de futebol feminino do SPFC na disputa do Campeonato 
Brasileiro; 

• Cobertura jornalística, fotográfica e de assessoria de imprensa da participação da equipe profissional de basquete na disputa do NBB (Novo 
Basquete Brasil) – que pela primeira vez jogou a final da principal competição do País;  

• Agendamento, preparação e acompanhamento de entrevistas exclusivas e de gravações e captações em vídeo envolvendo as instalações do 
clube;  

 
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO  

• Sequência com a estratégia de segmentação de conteúdo do departamento, após estudar os padrões de comportamento do usuário de cada 
plataforma de comunicação do SPFC (Site, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e Kwai), buscando planejar, produzir e publicar peças 
de conteúdo buscando os melhores índices de alcance e engajamento;  

• Captação e edição de conteúdo diárias para abastecimento das plataformas de comunicação do clube com os conteúdos referentes à cobertura 
de treinamentos, viagens e partidas das equipes de futebol profissional, futebol feminino, futebol de base e basquete;   

• Produção de conteúdo sobre o futebol feminino. Apresentação da contratada Formiga. Evento teve boa repercussão entre os principais veículos 
de comunicação; 

• Conteúdo para a divulgação da contratação de Emiliano Rigoni, com a participação de Renato como paraninfo, com entrevista para a SPFCtv, 
cards para as redes sociais, fotos exclusivas e notas no site;  

• A conquista do Campeonato Paulista teve uma cobertura intensa da comunicação, com a produção de vídeos, slogans e até música (em parceria 
com o cantor Xand Avião). O São Paulo Futebol Clube não teve custo extra com tal ação. Com o vídeo de bastidores, o São Paulo atingiu mais de 
um 1 milhão de visualizações no Youtube; 
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• Publicações a respeito da contração de Marquinhos para o basquete, um dos principais nomes da modalidade no país nos últimos anos; 

• Acompanhamento dos sorteios e divulgação dos confrontos da Copa Libertadores e Copa do Brasil; 

• Acordo com o Facebook para a produção de vídeos. O São Paulo passou a ter a maior receita entre todos os clubes brasileiros. 

• Maior interação entre as redes sociais em todo o Brasil. Em uma escalada incrível, o São Paulo Futebol Clube ultrapassou o Flamengo e chegou a 
liderar em todas as principais redes. 

• No YouTube, pela SPFCtv, em apenas cinco meses (de janeiro a maio), tivemos uma monetização no nosso canal oficial no YouTube, em dólares, 
29,44% superior a toda temporada de 2019, ano em que não havia pandemia; 

• Operacionalização e transmissão de narração, por meio da SPFCtv, registrando números de engajamento expressivos e gerando conteúdo para 
outros produtos de comunicação do clube. O projeto ganhou força com boa aceitação pela torcida nas redes sociais e repercutiu também na 
grande imprensa;  

• No Instagram, seguimos com as estratégias de publicações segmentadas em Stories / Feed, bem como apostando em novas ferramentas da 
plataforma, como o Reels (recurso de “micro vídeos” recém-criado pela plataforma para concorrer com o Tik Tok);  

• Continuidade com os conteúdos de interação com os torcedores no Twitter, lembrando de vídeos, gols, partidas e acontecimentos antigos do 
clube (#MemóriaTricolor) e jogos de perguntas e respostas (Quiz). Além disso, toda quinta-feira é feito o #TBTricolor, com mais momentos 
marcantes da história do SPFC;  

• Gestão das inserções comerciais (publiposts) de patrocinadores/parceiros do clube nas plataformas de comunicação do SPFC;  

 
IDENTIDADE VISUAL/DESIGN GRÁFICO  

• Confecção de artes para utilização nas redes sociais do clube, bem como apoio a outros departamentos na revisão/aprovação de peças visuais a 
serem utilizadas por outras áreas do clube, como Marketing, Social e Estádio;  

 
• Produção de cards comemorativos para divulgação de aniversário de atletas das equipes profissionais de futebol masculino, futebol feminino e 

basquete do clube, bem como cards de celebração de aniversário de ídolos históricos do SPFC, além de artes especiais utilizadas nas divulgações 
dos conteúdos/séries exclusivos da SPFCtv; 

 
• Artes de dia de jogo em partidas do masculino, feminino, base e basquete (Dia de Tricolor, escalações, cards de gol, informações das partidas e 

resultados); 
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ARQUIVO HISTÓRICO  

- Produção de material de apoio estatístico e histórico para a Assessoria do Futebol na Barra Funda; 

- Atendimento de pedidos de dados e revisão de projetos do Departamento de Marketing (São Paulo Box, Novo Sócio Torcedor); 

- Gerenciamento, expansão e atualização dos bancos de dados de jogos do profissional, Morumbi, base, feminino, basquete e vôlei; 

- Gerenciamento do Portal Transparência do site do São Paulo para os Conselhos; 

- Apuração de pauta mensal do calendário de efemérides históricas (aniversários e fatos marcantes); 

- Apuração de pauta mensal do calendário de gols para extração de vídeos para redes sociais; 

- Entrevista para Folha de S. Paulo com o Presidente Julio Casares; 

- Pesquisa de vídeos gols históricos e aniversários de clubes de maio/junho, preenchimento planilha e card no Trello; 

 Digitalização manual de trechos pontuais de súmulas históricas (horários, públicos e rendas, dopping, transmissão de tv). 

DIRETORIA DE ESTÁDIO 
Esta diretoria em parceria com as demais, atua proporcionando suporte aos assuntos pertinentes às operações da prática esportiva e cultural no 
Estádio Cícero Pompeu de Toledo, por consequência todos os contatos e tratativas com os órgãos públicos federais, estaduais, municipais, 
confederações, federações, prestadores de serviços e cessionários, são realizados e gerenciados por ela. 

Juntamente com a Diretoria de Marketing atuamos também na prospecção de novas parcerias/contratos que viabilizem à modernização e 
revitalização de nossas estruturas físicas e espaços, bem como, trabalha em busca de formas alternativas de receitas que tornem a arena auto 
sustentável. 

Na realização dos shows, nos responsabilizamos através do CCO (Centro de Comando Operacional) assim como do acompanhamento físico de toda a 
operação, logística, montagem e desmontagem das estruturas e palcos, cuidando da execução e segurança dos colaboradores e do público em geral. 

Reformas e Modernização: 

Como relatamos no nosso informativo do bimestre anterior, no último dia do mês de abril iniciamos o trabalho de Overside (Semeadura de Inverno – 
Grama Ryegrass), trabalho este que do momento do preparo do solo, o processo de semeadura, germinação e os cortes iniciais da nova grama, 
demanda entre 23/25 dias, mas conforme escrevemos na ocasião, em função da compactação do Calendário do Futebol, no dia 14 de maio recebemos 
a primeira partida (SPFC x FERROVIÁRIA).  
 
Uma vez que o tempo foi extremamente exíguo para o Overside e com as competições nacionais e internacionais acumuladas, intensificamos os 
trabalhos nas adubações granuladas e liquidas, visando primeiramente buscarmos um melhor enraizamento e paralelamente um controle maior à 
proliferação de possíveis doenças decorrentes desta aceleração do processo.  
 
Neste período o Morumbi recebeu 9 jogos: 

• Campeonato Paulista 3 partidas, culminando com a partida do dia 23/05/2021 onde o SPFC se sagrou Campeão, título este que não 
conquistávamos desde 2005. 
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• Copa Conmebol Libertadores 2 partidas. 

• Campeonato Brasileiro 3 partidas. 

• Copa Brasil 1 partida.  
     
Neste período o Morumbi acolheu 2 eventos sociais: 

• O evento denominado “Um Só Sangue”, onde 4 centros de doação que colheram 286 bolsas, quantia esta respectiva à 1.144 vidas, este 
trabalho foi realizado no Setor Leste Intermediário, nos dias 24,25 e 26 de junho. 

• O evento da “CUFA (Central Única das Favelas)”, que recebeu inicialmente as doações no Portão 14 – 5° andar, em razão da demanda 
ampliamos também para o Portão 17 (utilizadas as vagas do estacionamento do edifício garagem - Rua Lauto Natel). A instituição organizou 
este evento juntamente com outros clubes do cenário nacional, onde conseguiu reunir 830.000 cestas básicas, distribuídas para 5.000 
comunidades, quantidade esta respectiva à R$ 107.000.000,00. 

• Também tivemos ao longo deste período, na Sala da Coletiva, os seguintes eventos: 

• Apresentação do novo Programa do Sócio Torcedor. 

• Apresentação do atleta Rigoni. 

• Cerimonia para firmamento de acordo com a Câmara de Comercio Árabe – Brasileira. 

• Apresentação do Programa de Integridade Tricolor. 

• Apresentação da atleta Formiga, que após 23 anos retorna ao SPFC. 
    
Contratos - renovações e novos (receitas): 
 
-  Adequamos a permissão para o funcionamento parcial das unidades de negócios do Concept Hall de acordo com protocolo estabelecido para o 
Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores 2021; 
 - Renovação contratual com Restaurante Amani, vigência até maio de 2023; 
 - Confluência de trabalho com a Diretoria Executiva de Marketing na busca por novas receitas fomentadas pelo Estádio, através de projetos 
inovadores e que independem da presença de público em jogos e eventos, além do trabalho de prospecção para a implantação de mais unidades de 
negócios no Concept Hall; 
  
 - Junto à Diretoria de Comunicação foi feita a divulgação do Concept Hall no Dia das Mães, convidando os torcedores a fazerem o Morumbi tour e 
conhecer as unidades de negócios;  
- Reagendamento do Show da Banda Metálica que ocorreria em 2019, entretanto teve a programação interrompida em decorrência da pandemia. 
Esta diretoria, junto à Presidência, conseguiu negociar elevação em 15% nos valores de remanejo do gramado e quadro operacional; 
- Dada a integração entre as áreas proporcionada pela Gestão do São Paulo FC, estamos realizando um trabalho junto às Diretorias de Comunicação e 
Marketing visando a intensificação massiva da divulgação do Concept Hall e consequentemente das unidades de negócios nela existentes, auxiliando 
na movimentação do local e atraindo o interesse de novas empresas.   

  

  
Obs. 1. No ano de 2020, nos meses de abril a setembro, não houve tour em virtude da pandemia do Covid-19 (Como de praxe, espelhamos os 
últimos 12 meses). 
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Obs. 2, em razão da data limite para elaboração do nosso relatório (28/06/2021) pertinente ao período, não consta os números respectivos ao mês 
de junho. 

 
 

 
Durante o bimestre maio / junho 2021 ocorreram 09 jogos do futebol profissional no estádio (em destaque), respectivos ao Campeonato 
Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa Brasil e Libertadores, como nos meses anteriores ainda sobre o Protocolo de Saúde e com isto a 
impossibilidade da presença de público no Estádio (Plano São Paulo), assim sendo com todos portões fechados. 

  
- São Paulo FC x Santos FC – Dia 06/03/2021 – Campeonato Paulista 
- São Paulo FC x S. Caetano – Dia 10/04/2021 – Campeonato Paulista 
- São Paulo FC x RB Bragantino – Dia 12/04/2021 – Campeonato Paulista 
- São Paulo FC x Guarani FC – Dia 14/04/2021 – Campeonato Paulista 
- São Paulo FC x EC Santo André – Dia 23/04/2021 – Campeonato Paulista 
- São Paulo FC x CA Rentistas – Dia 29/04/2021 – Libertadores 
- São Paulo FC x Ferroviária – Dia 14/05/2021 – Campeonato Paulista 
- São Paulo FC x Mirassol FC – Dia 16/05/2021 - Campeonato Paulista 
- São Paulo FC x Racing AC – Dia 18/05/2021 – Libertadores 
- São Paulo FC x SE Palmeiras – Dia 23/05/2021 – Campeonato Paulista 
- São Paulo FC x Sporting Cristal – Dia 25/05/2021 – Libertadores 
- São Paulo FC x Fluminense FC - Dia 29/05/2021 - Campeonato Brasileiro 
- São Paulo FC x 4 de julho EC – Dia 08/06/2021 – Copa do Brasil 
- São Paulo FC x Chapecoense - Dia 16/06/2021 - Campeonato Brasileiro 
- São Paulo FC x Cuiabá EC - Dia 23/06/2021 - Campeonato Brasileiro 
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DIRETORIA DE FUTEBOL 

● FUTEBOL PROFISSIONAL: 
1 – CONTRATOS RENOVADOS E/OU PRORROGADOS: 
 
Gabriel Falcão Moreira Lima  G.Falcão  21/05/2021 a 30/04/2025  
Joao Robin Rojas Mendoza  J. Rojas  01/03/2021 a 31/12/2021  
Welington Damascena Santos Welington 01/06/2021 a 31/12/2024  
Danilo Gomes Magalhães  Danilo  10/06/2021 a 31/12/2022  
Leonardo Pinheiro da Conceição Léo  22/06/2021 a 31/12/2024 
 
2 – DIREITOS FEDERATIVOS CEDIDOS POR EMPRÉSTIMO PARA OUTROS CLUBES:  
  
Lucas Kal Schenfeld Prigioli  Lucas Kal  10/06/2021 a 31/03/2022  América F.C. (MG) 
Paulo Henrique Pereira da Silva Paulinho  14/06/2021 a 31/12/2021  E.C. Juventude 
Danilo Gomes Magalhães  Danilo  10/06/2021 A 31/12/2021  Cuiabá E.C. 
Danilo Mendes Donzelli  Danilo  10/06/2021 a 31/10/2021  Coritiba F.C. 
 
3 – TÉRMINO DE CONTRATO: 
 
Lucas Breno Sena da Silva  Lucas Breno Término de contrato em 30/06/2021  
Pedro Henrique de Oliveira  P. Henrique Término de contrato em 30/06/2021  
 
4 – DISTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO – COMUM ACORDO: 
  
Eduardo Jaroszuk Amâncio Eduardo  Distrato em 09/06/2021  
Gabriel Novaes Fernandes Gabriel Novaes Distrato em 14/05/2021 – Transferência definitiva para o Red Bull Bragantino 
   
5 – DIREITOS FEDERATIVOS CEDIDOS POR EMPRÉSTIMO AO SÃO PAULO F.C.: 
 
Thiago Dombroski Moreira Thiago Dombroski  01/05/2021 a 31/01/2023  Coririba Foot Ball Club  
Carlos Iury Bezerra da Silva Carlos Iury  01/06/2021 a 31/12/2021  E.C. Primavera 
  
6 – DIREITOS FEDERATIVOS CEDIDOS POR EMPRÉSTIMO AO SÃO PAULO F. C. E DEVOLVIDOS AO CLUBE DE ORIGEM: 
 
Nada consta 

 
7 – DIREITOS FEDERATIVOS ADQUIRIDOS EM DEFINITIVO PELO SÃO PAULO F.C.: 
 
Emiliano Ariel Rigoni  Emiliano Rigoni  23/05/2021 a 30/06/2024  Elche Club de Fútbol  
Facundo Nahuel Milán Osório Facundo Milán  20/05/2021 a 31/12/2022  Defensor Sporting Club 
 
8 – ATLETAS AMADORES PROFISSIONALIZADOS:  
 
Rodrigo Huendra Almeida Mendonça  Rodriguinho  17/05/2021 a 16/05/2024 
Samuel Siedschlag Filho   Samuel   01/06/2021 a 31/01/2022 
Petterson Lopes Guilherme   Petterson   01/06/2021 a 31/03/2024 
Pedro Andreade Drozina   Pedro   01/06/2021 a 30/05/2024  
Miguel Augusto Oliveira Mota  Miguel   07/06/2021 a 31/12/2021 
 

  
9 – RETORNO DE ATLETAS EMPRESTADOS TEMPORÁRIAMENTE A OUTROS CLUBES: 
 
Danilo Gomes Magalhães  Danilo Gomes A.C. Goianiense  Retorno em 31/05/2021   
Lucas Kal Schenfeld Prigioli  Lucas Kal  C.D. Nacional  Rescisão em 22/05/2021 
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● FUTEBOL DE BASE: 

 
CAMPEONATOS 
 
SUB – 17 
 

CAMPEONATO BRASILEIRO:     
Data Fase Adversário Resultado Gols     

07/05/2021 1ª Fase Cruzeiro 1 x 1 (1) Rodrigo Huendra     

15/05/2021 1ª Fase América - MG 5 x 2 

(2) Caio Matheus 
(1) Rodrigo Huendra 
(1) Deivid  
(1) Kaue Canela 

    

21/05/2021 1ª Fase Botafogo 4 x 0 

(1) Rodrigo Huendra 
(1) Caio Matheus  
(1) João Gabriel  
(1) Contra 

    

25/05/2021 1ª Fase Flamengo 0 x 1 -     

07/06/2021 1ª Fase Atlético - GO 4 x 0 

(1) Kauê Canela 
(1) Rodrigo Huendra 
(1) Caio Matheus  
(1) Ythallo 

    

12/06/2021 1ª Fase Grêmio 1 x 1 (1) Luiz Henrique     

17/06/2021 1ª Fase Bahia 2 x 0 
(1) Mateus Amaral  
(1) Caio Matheus 

    

Resultado Final: Competição em andamento. 
 
SUB – 20 
 
CAMPEONATO BRASILEIRO:      

Data Fase Adversário Resultado Gols     

27/06/2021 1ª Fase Athletico - PR 1 x 0 (1) Marcus Vinicius     

Resultado Final: Competição em andamento. 
 
SUB – 17 – ATLETAS CONVOCADOS SELEÇÃO BRASILEIRA – PREPARAÇÃO SUL AMERICANO - 2021 
 

• Caio Matheus da Silva 

• Rodrigo Huendra de Almeida MendonçaYthallo Rycklem Rodrigues de Oliveira 

  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FUTEBOL 

Retorno Atividades:  

• Categoria sub 15 

  
Profissionalizações: 
 
Sub17: 

• Rodrigo Huendra  Almeida  Mendonça  - Meio Campo 

• Pedro Andrade Drozina - Zagueiro 

• Luiz Henrique R. da Paz – Meio Campo  
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Sub20: 
• Peterson Lopes  Guilherme  - Atacante 

  
Prorrogação contrato: 

Sub-20: 

João Pedro Souza  Iseppe 

Renovação de Contrato: 

Sub20 

• Gabriel  Falcão Moreira  

 
Aditamento contrato: 

Sub-20: 

• Rafael  Pasquali Rech  

 
Registro de todos os atletas: 

•  Categorias sub 09 ao 13 -  Federação Paulista e CBF iniciação desportiva (em andamento).   

CONTRATAÇÕES:  
• Facundo  Nahuel Milan  Osorio 2001 – Atacante  
• Samuel  Siedschlag – 2002 – Goleiro  
• Carlos Iury Bezerra  da Silva – 2001  Atacante  

 
DISTRATOS: 
 

• Matheus Eduardo de Moraes  

• Ed Carlos  de Arruda Amorin 

• Eduardo Jaroszuk  Amacio - Goleiro 

 
CAPTAÇÃO : 
 
Retomada das visitas técnicas de avaliação, em diferentes cidade e estados visando a qualificação dos elencos de base, com seletivas com observação 
interna com 50 atletas e também retomada das atividades interna de captação em torno de 80 atletas no mês.  
Planejamento com novas seletivas para o mês de agosto com atletas indicados.  
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

As principais e relevantes atividades foram: 
• Manutenção e reforma do campo 03 (maio) :  

CORTE HELICOIDAL: Rebaixado para a altura de 15 mm, CORTE VERTICAL de lateral a lateral (menos nos triângulos entre a trave e a marca de 
pênalti), recolhemos a palha e refizemos  o corte ao comprido (linha de fundo a outra) poupando a pequena área. 

• AERAÇÃO: com pinos ocos, para reduzir compactação do campo (recolhimento dos Tubets e posterior reaproveitamento no plantio de flores 
e plantas). AREIA: preenchemos os furos, sendo aplicados 50 metros,  40 após aeração.  ADUBO: com os furos abertos, adubamos com 150 kg 
de Fosfato 46-36. TROCA DE PLACAS DE GRAMA: feito no entorno do campo, retirando do viveiro – PREVISÃO DE ENTREGA em 01/06 . 

• Manutenção e reforma dos campos de Treinamento de Goleiros:  
CORTE HELICOIDAL: Rebaixado para a altura de 15 mm, CORTE VERTICAL de lateral a lateral.   AERAÇÃO: com pinos ocos, para reduzir 
compactação do campo (recolhimento dos Tubets e posterior reaproveitamento no plantio de flores e plantas).   AREIA: preenchemos os 
furos, e após a aeração.   ADUBO: com os furos abertos, adubamos com 150 kg de Fosfato 46-36. TROCA DE PLACAS DE GRAMA: feito nos 
locais onde foi necessário, retirando do viveiro. 
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• Manutenções preventivas e corretivas (diversas) no CFA; 

• Pintura externa do hotel: Manutenção preventiva e ; 

• Manutenção Preventiva Periódica do Gramado Sintético do campo 08 (dentro da garantia da empresa – FORBEX); 
• Manutenção do Gramado Sintético do campo 07 (sem custo): no intuito de melhorar a compactação e distribuição da borracha – porém sem 

resultado positivo, visto que o gramado encontra-se muito desgastado; 

• Reforma e substituição da palha do telhado do salão e mini sala de jogos da chácara (troca da palha X telhas ecológicas); 

• Reforma e substituição da palha do telhado dos quiosques do Campo do Show Ball, administrativo, lago 02, e sala do Transporte - (troca da 
palha); 

• Reforma e manutenção do Caminho d’água do REFFIS: Substituição das grelhas dos ralos, e pintura em Epóxi; 

• Reforma da Piscina da Casa Sede: Conserto de rachadura e consequente vazamento; 

• Instalação de Mesabol Pró: Instalação de Mesabol oficial, no gramado em frente ao alojamento Nº 04 – Mesa doada pela ADIDAS, após 
intermediação da Diretoria de Futebol de Base junto a patrocinadora. 

• Acompanhamento dos protocolos de Prevenção à COVID -19. 

 

● FUTEBOL FEMININO DE BASE: 

 
- Início das atividades no dia 09/01/2021 com a disputa do campeonato Brasileiro Feminino Sub 18 2020 na cidade de Sorocaba/SP, onde 

ocupamos a 3º colocação. 

- Após a disputa do Brasileiro Sub 18 edição 2020, demos uma mini férias para as atletas e comissão técnica, um período de 15 dias. 

- Início dos treinamentos dia 22/03/2021. 
Seguindo treinos 5 vezes por semana e realizado todos na parte da tarde no campo social do clube. 

- Fizemos na volta dos treinos um período forte de pré temporada com muitos testes físicos. 
O campeonato Brasileiro Feminino sub 16 está previsto para dar início dia 26/06/2021 com termino no dia 04/07/2021 na cidade de 
Sorocaba/SP 

- Logo após o campeonato Brasileiro Feminino Sub 16 começa nossa caminhada no campeonato Brasileiro Sub 18 a partir do dia 06/07/2021 
com seu término no mês de outubro/21 
 
Nosso departamento participou apenas do "Treinamento de goleiros e goleiras de futebol profissional: a Escola Brasileira", da CBF Academy, 
tendo como participante nosso preparador de goleiras Marcelo Fortes Lescura, 

- Nosso departamento está implantando algumas melhorias para melhores rendimentos das atletas da base como NUTRICIONISTA, DENTISTA E 
PSICOLOGA. 

- Fizemos também a contratação de uma medica e dois fisioterapeutas exclusivos para o departamento. Hoje temos um consultório exclusivo 
para esses atendimentos localizados no alojamento das atletas. 

 

● FUTEBOL FEMININO PROFISSIONAL: 

 
- Estamos disputando o Campeonato Brasileiro Feminino A1 jogos realizados. 
- 01/05  Kindermann-Avai 1 x 1 SPFC 
- 08/05  SPFC 2 x 0 Internacional 
- 12/05  SPFC 1 x 0 Botafogo 
- 16/05  Ferroviária 0 x 0 SPFC 
- 22/05  SPFC 7 x 1 Nápoli 
- 26/05  Cruzeiro 2 x 2 SPFC 
- 29/05  SPFC 3 x 0 Minas Brasília 
- 03/06  SPFC 1 x 2 Corinthians 
- 06/06  Palmeiras 1 x 1 SPFC 
- 20/06  SPFC 2 x 0 Real Brasília 
- 24/06  Bahia 2 x 3 SPFC 
- Estamos classificados em terceiro lugar para a segunda fase , 
- a equipe que iremos jogar será o Internacional-PA 
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DIRETORIA FINANCEIRA E CONTROLADORIA 
• Em maio foi elaborados e apresentados à Diretoria, aos Gestores e ao Conselho Fiscal, o Balancete (analítico e sintético) e as Demonstração do 

Resultado referente ao mês de abril de 2021; 

• Em junho foi elaborado e apresentado à Diretoria e aos Gestores o Balancete referente ao mês de maio de 2021; 

 
 
• No mês de maio, complementarmente às linhas de crédito já aprovadas junto a Instituições Financeiras na ordem de R$ 75 milhões, e apreciadas 

pelo Conselho de Administração em 15/04/2021 e Conselho Deliberativo em 28/04/2021, foram aprovadas junto a Instituições financeiras duas 
outras linhas de crédito totalizando R$ 79,3 milhões, conforme quadro abaixo:   
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Os R$ 104,3 milhões de recursos captados até junho/21, provenientes das operações de crédito supramencionadas, foram utilizados na amortização 
parcelas vincendas no período de janeiro a junho de 2021, junto aos seguintes credores:  

• Clube Athlético Parananense: aquisição dos direitos federativos do atleta Pablo Felipe Teixeira, cujo valor principal R$ 13 milhões, foi 
parcelado em 5 (cinco) vezes. 

• Tigres de LA UANL: repasse dos direitos econômicos (“mais valia”) devidos ao Tigres, decorrentes da negociação do atleta Christian 
Alberto Cueva Bravo ao FC Krasnodar (Rússia), cujo valor principal R$ 6 milhões, foi parcelado em 7 (sete) vezes.  

• Gallos Blancos de Querétaro: aquisição dos direitos federativos do atleta Tiago Volpi, cujo valor principal R$ 10,5 milhões, foi parcelado 
em 6 (seis) vezes e quitado no mês de junho do corrente. 

• Orlando Sports Holdings LLC: quitação da ação judicial de cobrança de débito referente ao empréstimo do atleta Ricardo “Kaká” Izecson 
Leite, cujo valor corrigido de R$ 6 milhões. 

• 4COMM Marketing & Career Management Ltda.: amortização parcial do débito referente ao serviço de intermediação prestado na 
negociação dos direitos federativos do atleta Antony Matheus ao AFC Ajax NV; 

• FC Dynamo de Kyiv: quitação da importância corrigida de R$ 26,1 milhões, cobrada na FIFA, referente a aquisição dos direitos federativos 
do atleta Danilo Pinheiro. 

• Diversos acordos judiciais trabalhistas e cíveis, bem como acordos extrajudiciais, amortização de empréstimos bancários, etc. 

 

 
 

Demonstração do Resultado Acumulado Maio/21 
 

Em R$ mil 
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Receitas 

 
Futebol Profissional 

 
• Negociação de Atletas:  

•  

• Refere-se ao mecanismo de solidariedade e às receitas com empréstimos de direitos federativos de atletas profissionais, 
destacando-se o contrato firmado em 2020, junto ao Red Bull Bragantino Futebol Ltda., o qual trata da cessão do atleta Hélio Júnio 
Nunes de Castro (“Helinho”), cuja apropriação ao resultado será diferida no transcorrer do presente exercício;  

• Resultado líquido da Cessão Definitiva dos Direitos Federativos do atleta Brenner Souza da Silva à Major League Soccer LLC; 

• Resultado líquido da Cessão Definitiva dos Direitos Federativos e 50% dos Direitos Econômicos do atleta Calebe Gonçalves Ferreira 
da Silva ao Clube Atlético Mineiro.  

• Resultado líquido da Cessão Definitiva dos Direitos Federativos e 70% dos Direitos Econômicos do atleta Weverson Moreira da Costa 
ao Red Bull Bragantino Futebol Ltda.  

• Resultado líquido da Cessão Definitiva dos Direitos Federativos e 70% dos Direitos Econômicos do Atleta Gabriel Novaes Fernandes 
ao Red Bull Bragantino Futebol Ltda. 

 
• Direitos de transmissão:  

 
 

• Campeonato Brasileiro:  A variação positiva de R$ 12,1 milhões decorre da receita com exposição em TV Aberta e TV Fechada no 
Campeonato Brasileiro, bem como do contrato de TV Internacional e Exposição no Pay-per-view, que foram superiores a previsão 
inicial; 

• Campeonato Paulista: A variação positiva de R$ 9,9 milhões é proveniente do registro da parcela 04/04 da cota de televisão, 
inicialmente prevista para junho de 2021, e que foi registrada em maio, devido ao início do campeonato ter ocorrido em 
28/02/2021. A variação será diferida durante o transcorrer do exercício.  

• Copa Libertadores: A variação positiva de R$ 4,3 milhões decorre do registro da participação do terceiro jogo da fase de grupos, 
inicialmente previsto junho de 2021, e que ocorreu em 25 de maio.  

• Prêmio Campeonato Paulista: A variação positiva de R$ 1,8 milhão é resultado da premiação pela Conquista do Campeonato;  

 
• Licenciamento da Marca: A variação positiva de R$ 4,1 milhões provém, substancialmente, dos royalties dos contratos de licenciamento 

firmados junto ao Banco Inter S/A, Betsul, inicialmente não previstos para o período, além do aumento das vendas do contrato de licença de 
material esportivo firmado com a Adidas do Brasil, devido a performance esportiva da equipe profissional de futebol no Campeonato Brasileiro 
2020/21 e Paulista 2021.  
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Demonstração do Resultado Maio/21 - Em R$ mil 

 

 
 
• Futebol Profissional: Os gastos realizados referentes a pessoal e direito de imagem, apresentam-se superiores ao orçamento para o período, devido 

ao investimento realizado na substituição da comissão técnica, da contratação de seis atletas profissionais, e renovação de três contratos de atletas 
provenientes das equipes de base, além da premiação pela conquista do Campeonato Paulista 2021. Os investimentos realizados visam 
proporcionar condições de melhorar a performance esportiva da equipe de futebol, além de mitigar o problema de substituições futuras 
(contratações emergenciais para reposição do elenco, com possível queda de performance), decorrentes da cessão definitiva de atletas 
profissionais, previstas para acontecer até o final do exercício de 2021. Os gastos relacionados aos jogos e tributos são impactados pelo registro do 
Direito de Arena e INSS sobre as cotas de televisão e premiações, que foram superiores às anteriormente previstas. 

• Esportes Profissionais: As despesas relacionadas aos Esportes Profissionais apresentam-se R$ 632 mil superiores àquelas orçadas para o período, 
devido a reconfiguração do quadro de atletas e administração geral; 

• Diretorias de Apoio: As despesas apresentam-se R$ 937 mil inferiores ao orçamento, devido a restruturação do quadro de pessoal para 
atendimento às novas demandas, sem a necessidade de novas contratações; 

• Social e Estádio: As despesas relacionadas às UN Social e Estádio apresentam-se respectivamente 9,2% e 4,14% inferiores àquelas orçadas para o 
período; 

• Resultado Financeiros: O resultado financeiro apresenta-se R$ 4 milhões mais negativo do que inicialmente previsto, devido ao reconhecimento 
de multa e juros de contratos e débitos tributários a serem renegociados. A tendência é que, quando dos parcelamentos junto a Receita Federal e 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a formalização dos acordos diversos, parte das multas e juros seja reduzida. 
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1. Substancialmente, a variação acumulada apresentada refere-se ao recebimento da 2º parcela do contrato de cessão dos direitos federativos do 

atleta Antony Matheus dos Santos ao AFC Ajax NV, bem como de parcelas referentes a cota de dezembro/2020 do televisionamento do 
Campeonato Brasileiro, além do registro dos valores a receber da Major League Soccer LLC referentes a Cessão Definitiva dos Direitos Federativos 
do Atleta Brenner Souza da Silva; 
 

2. Trata-se da variação líquida entre a amortização dos valores devidos a entidades esportivas e intermediações de atletas profissionais, bem como 
novas obrigações contraídas com a aquisição de direitos federativos de atletas profissionais; 
 

3. Trata-se da aquisição de direitos econômicos e intermediação de atletas profissionais, cujo registro está condicionado à permanência dos 
mesmos no plantel de atletas do clube, além do investimento na aquisição dos direitos federativos (100%) e econômicos (50%) do atleta Luís 
Manuel Orejuela García, junto ao Cruzeiro Esporte Clube, da cessão temporária dos direitos federativos do atleta Martín Nicolas Benítez, junto 
ao CA Independiente, da cessão temporária do atleta Bruno Rafael, junto a Tombense FC, da cessão temporária do atleta Antônio Javier Galeano 
Ferreira junto ao Clube Rúbio Ñu, da aquisição dos direitos federativos e econômicos (100%) do atleta Emiliano Ariel Rigoni, junto ao Elche CF, 
da renovação do contrato de trabalho do atleta Rodrigo Nestor, entre outros. 

 
 

4. Trata-se da captação de empréstimos conforme discriminado na página 2 do presente relatório.  
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5. Trata-se a baixa do valor antecipado junto a BHP Asset Management Limited, referente a segunda parcela dos direitos federativos do atleta 

Antony Matheus dos Santos e amortização das parcelas referentes ao contrato de cessão de direitos creditórios do contrato de transmissão via 
pay-per-view do Campeonato Brasileiro; 

 
 

6. Trata-se da amortização de empréstimos contraídos junto ao (I) Banco Bradesco S/A – R$ 7,6 milhões; (II) Banco Rendimento S/A – R$ 14,8 
milhões; (III) Banco BMG S/A – R$ 9,8 milhões; (IV) Banco Tricury S/A – R$ 11,5 milhões; (V) Banco Inter S/A – R$ 0,8 milhão; (VI) Contratos de 
Mútuo, entre outros – R$ 6,8 milhões. 

 
Quanto à geração de caixa total do período, o montante mais significativo é composto pelo resultado da negociação de direitos federativos e econômicos 
dos atletas profissionais Brenner Souza da Silva à Major League Soccer LLC, Calebe Gonçalves Ferreira da Silva ao Clube Atlético Mineiro e Weverson 
Moreira da Costa e Gabriel Novaes Fernandes ao Red Bull Bragantino Futebol Ltda.  
• Foi encaminhado à Federação Paulista de Futebol (FPF) o relatório de desempenho do Programa de Excelência referente aos meses de janeiro a 

maio de 2021. 

• Movimentação do Quadro Social em maio: 

• Admissão de titulares: 33 

• Admissão de dependentes: 82 

• Saída espontânea de titulares: 30 

• Saída espontânea de dependentes: 31 

• Exclusões por falta de pagamento: 194 

• Títulos Sociais vendidos: 04 

• Titulos Junior Vendidos: 00 

• Quadro Social Total: 12.158 

• Titulares: 5.315 

• Dependentes: 6.843 

 
• As demais atividades pertinentes à Diretoria Financeira e Controladoria, tais como a escrituração tempestiva dos registros relativos às variações 

patrimoniais, o acompanhamento e revisão do orçamento de cada Diretoria, a avaliação de desempenho e a elaboração de relatórios gerenciais, 
seguem sendo cumpridas regularmente. 

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA 
 
Em atendimento a CI 015/18 AES datada em 29/10/18, formalizamos em gráfico as quantidades de todas as ordens de serviços executadas no período 
acima por esta Diretoria, bem como relatório dos principais assuntos, compreendendo:  programações visuais, reparos em equipamentos 
eletroeletrônicos, mecânicos, serviços preventivos e corretivos nas áreas do Estádio e Social, bem como nos Centros de Treinamentos, conforme 
abaixo: 
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Estádio: 

Concluído: 
• Acompanhamento Camarote dos Ídolos; 

• Reforma dos Camarote do Marketing; 

• Instalação de Sistema de Rastreamento de Jogadores; 

• Apoio no Sistema de Drive-Thru para Vacinação no portão 15; 

• Apoio CUFA (Central Única Favela); 

• Apoio de Doação de Sangue; 

• Reforma Pintura do Fosso; 

•  Vestiário dos Seguranças, Motorista e Técnico de Segurança. 

 
Em andamento: 

• Reforma Piso da Circulação 4 e 3 Pavimento; 

• Tratamento da Recuperação das Fissuras na Arquibancada; 

• Construção de Baias no portão 15: 

• Pintura das cadeiras da arquibancada; 

• Manutenção do Gramado; 

• Estudo de Eficiência Energética; 
 

Social: 
Concluído: 

• Paisagismo da Social; 

• Estudo de Eficiência Energética; 

• Alambrado do Futebol; 

• Construção do Restaurante Japonês; 

• Depósito e Diretoria do Futsal; 

 
Em andamento: 

• Sistema de Incêndio do Futebol da Social; 

 
CT. BARRA FUNDA 
Concluído: 

• Reforma Deposito da Manutenção; 

• Projeto de Energia Solar; 

• Desenvolvimento de layout do Vestiário Profissional; 

• Reforma do Campo 2; 
 
Em Andamento: 

• Regularização do Alvara de Funcionamento; 

• Manutenção do Gramados; 

• Implantação Sistema de Gerador; 

 

DIRETORIA JURÍDICA 
 

1) Advocacia Contenciosa 

A área contenciosa (processos administrativos e ações judiciais) do São Paulo Futebol Clube é coordenada diretamente pela Diretoria Jurídica com seus 

advogados internos, sendo que atualmente prestam serviços regulares os escritórios de advocacia terceirizados: 
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(i) De Vivo, Castro, Cunha e Whitaker Advogados - Contencioso Trabalhista e Trabalhista Desportivo - 172 ações, sendo 59 de colaboradores, 55 de 

terceirizados, 21 de ex-atletas, 02 administrativos e 35 ações com acordos ou quitados aguardando cumprimento/arquivamento; 

 

(ii) Ecclissato, Caverni e Albino Neto - EFCAN Advogados - Contencioso Cível - 106 ações, sendo 30 como requerente (polo ativo) e 76 como requerido 

(polo passivo); 

 
(iii) Costa Pereira & Di Pietro Advogados - Contencioso Tributário – 53 ações, sendo 18 administrativos diversos e 35 judiciais. 

 

 
 

Sem prejuízo dos escritórios acima, temos também aqueles que prestam serviços jurídicos esporádicos/pontuais ao SPFC de acordo com sua 

especialização, sendo que, para o período em referência relacionamos os seguintes escritórios terceirizados: 

 
2) Serviços Jurídicos Esporádicos/Pontuais (com atualização para os períodos de referência maio e junho/2021) 

 

(i) Cardoso Alves – 01 Processo (tributário – cobrança ICMS sobre energia elétrica – julgada procedente (Recurso de Apelação julgado 

parcialmente procedente apenas para modificar a contagem dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. Foi interposto Recurso Especial. 

Afetada a questão tratada nos autos pelo paradigma EREsp nº 1.163.020/RS, a tramitação do processo foi suspensa); 

 

 

(ii) Manesco & Ramirez - 04 Inquéritos Civis, sendo 01 - Acessibilidade e Meio Ambiente, 01 Poluição Sonora – Eventos e 02 Habitação e 

Urbanismo. 

 
(iii) Milnitzky Advogados – Contencioso Cível – 01 Processo – Legalidade/Regularidade de doação de área do Estádio do Morumbi ao SPFC. Julgada 

improcedente a ação da Prefeitura Municipal de São Paulo e extinta a ação. Houve a interposição de Recurso de Apelação por parte da 

Prefeitura de São Paulo. A Apelação não foi provida, mantendo-se a decisão de primeira instância, ao entender a legalidade da doação 

efetivada e observância dos procedimentos administrativos exigidos à época de sua conclusão. Foi interposto Recurso Especial por parte da 

Prefeitura de São Paulo, o qual foi devidamente respondido pelo SPFC. Em 05.02.2020 o recurso foi inadmitido pelo TJSP. Após, foi interposto 

Agravo pela Prefeitura de São Paulo, o qual foi devidamente respondido. Aguarda-se julgamento. 

 

(iv)  Ripper Advogados – 09 Processos – Contencioso Judicial: 

➢   1. Processo nº 1057237-20.2017.8.26.0053 – Ação ordinária visando afastar o recolhimento de taxas (do Estado de São Paulo) de 
segurança pública da Polícia Militar e/ou Cível em eventos realizados no Morumbi – Deferida a tutela para determinar a prestação dos 
serviços de segurança sem o recolhimento da taxa, foi prolatada sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial, para dispensar 
o recolhimento da taxa discutida, e determinar a devolução de todo o valor pago nos últimos 5 anos. No mérito, o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo negou provimento ao Recurso de Apelação da Fazenda do Estado de São Paulo, mantendo-se, assim, a decisão de 
primeira instância. Em face desta decisão colegiada, a Fazenda do Estado de São Paulo interpôs Recursos Especial e Extraordinário, os quais 
foram denegados. Interposto Recurso Especial pelo SPFC, o qual foi admitido e aguarda julgamento no STJ. Atualmente, aguarda o 
julgamento dos Agravos interpostos pela Fazenda Pública. 

➢   2. Processo nº 5027585-23.2018.4.03.6100 – Ação visando afastar a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar n° 

110/01, exigida quando da despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre o valor de todos os depósitos devidos, 

http://efcan.com.br/
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referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, durante a vigência do contrato de trabalho, bem como a repetição do indébito 

referente aos valores pagos nos últimos 5 anos. Denegada a segurança em 31.07.2019, apresentamos tempestivamente nosso Recurso de 

Apelação. Em 01/07/20 foi publicado Acórdão que negou provimento à apelação. Foram apresentados os Recursos Especial e Extraordinário, 

os quais não foram admitidos. Não recorremos em razão da fixação da seguinte tese vinculante adotada pelo STF: "É constitucional a 

contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para 

a qual foi instituída." 

➢   3. Processo nº 5027655-40.2018.4.03.6100 - Ação Declaratória objetivando afastar as verbas de aviso prévio indenizado, terço 

constitucional de férias e os 15 (quinze) dias de auxílio doença e/ou acidente, da base imponível das contribuições para “terceiros”, como 

FNDE (Salário-Educação), INCRA, SESC e SEBRAE, apurados sobre a folha de salários da Autora, e a repetição (via execução/cumprimento de 

sentença ou compensação) dos valores pagos indevidamente a maior nos últimos 5 (cinco) anos. Liminar deferida no MS ajuizado pelo SPFC, 

suspendendo a exigibilidade das contribuições. Atualmente, aguarda-se a prolação de sentença; 

➢   4. Processo nº 5029652-58.2018.4.03.6100 – Mandado de Segurança objetivando afastar as verbas de bônus de contratação 

(luvas), férias, salário-maternidade (e licença paternidade), adicionais de hora extra, noturno e periculosidade e  13º (décimo-terceiro) 

salário, da base imponível das contribuições para “terceiros”, como FNDE (Salário-Educação), INCRA, SESC e SEBRAE, apurados sobre a folha 

de salários do SPFC, e a repetição (via execução/cumprimento de sentença ou compensação) dos valores pagos indevidamente a maior nos 

últimos 5 (cinco) anos. Denegada a Segurança, foi interposto Recurso de Apelação pelo SPFC, o qual foi contrarrazoado pelas partes 

contrárias. Apelação parcialmente provida declarando a não incidência de contribuições de terceiros apenas sobre o salário-maternidade. 

Aguarda-se o julgamento dos Embargos Declaratórios opostos pelo SPFC. 

➢   5. Processo nº 1048749-08.2019.8.26.0053 – Processo visando a obtenção de autorização para comercialização de bebida alcoólica, além 

da cerveja, durante o show do “Iron Maiden”, no Estádio do São Paulo Futebol Clube, ocorrido em 06.10.2019, bem como nos demais eventos 

futuros, não desportivos, que venham a ser realizados no Estádio do SPFC. A liminar foi deferida e houve a comercialização de destilados no 

show do "Iron Maiden". Em sede de sentença, o feito foi extinto, sem julgamento do mérito, com relação ao show do Iron Maiden, e 

improcedente com relação aos eventos futuros. Em face desta decisão, foi interposto Recurso de Apelação pelo SPFC. Atualmente, aguarda-

se o julgamento do recurso pelo TJ/SP. 

➢   6. Processo nº 5021584-85.2019.4.03.6100 - Mandado de Segurança ajuizado em 12/11/2019, visando o reconhecimento de 

inconstitucionalidade superveniente das contribuições para terceiros (FNDE - Salário-Educação -, INCRA, SESC e SEBRAE), em razão das 

alterações promovidas pela EC 33/2001, bem como para repetir o valor pago indevidamente nos últimos 5 anos. Prolatada sentença 

denegando a segurança foi interposto Recurso de Apelação, o qual foi negado provimento. Atualmente o processo aguarda julgamento do 

Recurso Extraordinário interposto pelo SFPC. 

➢   7. Processo nº 5021595-17.2019.4.03.6100 - Mandado de Segurança ajuizado em 11/11/2019, visando o reconhecimento do limite de 

20 salários mínimos para a base de cálculo das contribuições destinadas aos terceiros (contribuições ao FNDE - Salário-Educação -, INCRA, 

SESC e SEBRAE), que incidem sobre a folha de salários do SPFC, bem como a repetição do indébito dos valores pagos a maior nos últimos 05 

(cinco) anos. Após solicitação do Juízo, foi apresentada manifestação quanto à adequação do valor da causa (por estimativa ao benefício 

econômico pretendido), bem como sobre a necessidade de manter no polo passivo as entidades FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE. Prestadas as 

informações pertinentes pelas partes impetradas, o feito foi sobrestado até o julgamento dos Recursos Repetitivos nºs 1898532/CE e 

1905870/PR (Tema 1079). 

➢   8. Processo nº 5021425-45.2019.4.03.6100 - Ação Declaratória ajuizada em 08/11/2019, visando o reconhecimento da União como 

responsável pelo ônus da meia-entrada, bem como pelo dever de indenizar o São Paulo Futebol Clube pela intervenção indevidamente 

sofrida, sem nenhuma contraprestação. Sucessivamente, pretende-se afastar o benefício da meia-entrada após o trânsito em julgado do 

feito, indenizando o São Paulo Futebol Clube por ter suportado o ônus do benefício. Após contestação apresentada pela ré, foi apresentada 

replica pelo SPFC. Atualmente, aguarda-se a prolação de sentença. 

➢   9. Processo nº 1066190-02.2019.8.26.0053 – Ação Ordinária visando à comercialização de cerveja em eventos desportivos. Distribuído 

o feito, o pedido de antecipação de tutela foi indeferido, ensejando a interposição de agravo de instrumento, o qual teve a tutela recursal 

pretendida indeferida monocraticamente. Na primeira instância, foi proferida Sentença de improcedência e, em face dessa decisão, 

apresentamos Embargos de Declaração para sanar vícios que acreditamos estarem presentes na Sentença. Os Embargos de Declaração 
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foram rejeitados, e em face desta decisão interpusemos Recurso de Apelação, e atualmente aguarda-se o julgamento do recurso pelo 

Tribunal de Justiça. 
 
 

(v) David do Nascimento – Proteção e Registros das Marcas e símbolos do SPFC (156 marcas registradas e acompanhadas, sendo 9 pedidos e 147 

registros. Processos de terceiros: Total: 9, sendo 7 Oposições a Pedidos de Registro de Terceiros e 2 Registros de Terceiros;  

 

 
 

Não obstante, a Diretoria Jurídica, por seus colaboradores internos, atua diretamente em processos e procedimentos estratégicos, a saber: 

(i)         Realização de gestão dos processos do SPFC junto aos escritórios terceirizados, fornecendo os subsídios necessários para as 
devidas atuações, especialmente nas áreas: (i) trabalhista, (ii) cível, (iii) tributária, (iv) marcas e patentes, (v) penal, (vi) inquéritos 
civis, (vii) desportivo (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), e; (viii) administrativo, com o fim de implementar uma política de 
controle das ações e dos referidos escritórios, possibilitando ainda, o contingenciamento das ações para fins contábeis e de auditoria; 
 

(ii)         Revisão das peças processuais dos escritórios prestadores de serviços visando o controle dos trabalhos executados por eles; 
 

(iii) Elaboração de peças processuais para casos estratégicos objetivando, nestes casos pontuais, a agilidade no resultado; 
 

(iv) Participação em audiências nos casos relevantes e reuniões em geral, especialmente para alinhamento preparatório de audiências, 
para dirimir dúvidas na instrumentalização de contratos e, ainda, para analisar qualquer aspecto jurídico em novos negócios, a serem 
celebrados pelo SPFC; 

 
(v)         Discussão de teses com os escritórios terceirizados para tomada de decisões, inclusive para fins de celebração de acordos; 

 
(vi) Auxílio aos Departamentos de Futebol e de Base, tanto em audiências, quanto em questões rotineiras de sua área específica, 

buscando as melhores soluções dentro de suas peculiaridades; 
 

(vii) Elaboração e revisão de contratos diversos, bem como quaisquer outros documentos jurídicos, visando mitigar quaisquer riscos nos 
negócios celebrados pelo SPFC; 
 

(viii) Auxilio ao Departamento de Recursos Humanos nas questões trabalhistas, tanto em medidas preventivas a serem adotadas pela 
área, quanto em ações já intentadas contra o Clube e, ainda, em casos de desconto de pensão; 

 
(ix) Assessoria aos departamentos de esportes e acompanhamento de julgamentos do SPFC e seus atletas, nas modalidades em que o Clube 

é filiado às federações esportivas: Justiça Desportiva da CONMEBOL, Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira 

de Futebol e Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol; representação e assessoria nos assuntos relacionados com 

a Federação Paulista de Voleyball, a Federação Paulista de Ginástica, a Federação Paulista de Atletismo, a Federação Paulista de Tênis, a 

Federação Paulista de Futsal, a Liga Futsal, a Federação Paulista de Basquete e o CREF/SP. 

 
(x) Assessoria e elaboração dos contratos provenientes da Diretoria de Futebol Feminino e da Diretoria de Esportes Amadores, no que tange 

à equipe profissional de basquete e de futebol feminino do SPFC. 
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(xi) Acompanhamento e atuação nos processos de Mecanismo de Solidariedade e Formação de atletas com envolvimento do SPFC, tanto 

como autor/requerente quanto como réu/requerido, junto à FIFA e também na Corte Arbitral do Esporte (TAS/CAS) na Suíça; 

 

(xii) Atendimentos e acompanhamentos de processos administrativos, autuações e vistorias do Procon, da Vigilância Sanitária, Polícia Militar, 

Corpo de Bombeiros e outros órgãos púbicos de fiscalização; 

 
(xiii) Acompanhamento e atuação junto ao Ministério Público e Delegacias do Trabalho (Trabalho Infantil de Cotia; fiscalização do auditor no 

RH do Morumbi, etc.); 

 

(xiv) Acompanhamento e atuação junto ao Ministério Público (Meio Ambiente, Urbanismo, Torcedor, Consumidor, CPA - Comissão 

Permanente de Acessibilidade - para resolver questões de acessibilidade no Estádio do Morumbi, etc);  

 
(xv) Acompanhamento e atuação junto às Delegacias, atendimento das Polícias Civil e Militar, Poder Judiciário no JECRIM e plantão em jogos; 

 

(xvi) Plantão no CCO – Centro de Comando de Operações do Estádio do Morumbi em todos os jogos eventos. 

 

(xvii) Elaboração de parecer para as áreas solicitantes do SPFC nas diversas modalidades, bem como suporte ao Departamento de Recursos 

Humanos no que tange ao quadro de pessoal e melhorias ao Clube. 

 

3) Com relação aos contratos elaborados pela Diretoria Jurídica, temos: 

 

A Diretoria Jurídica atende e assessora a Presidência e Diretorias de todas as áreas na elaboração e desenvolvimento de novos negócios e contratos, 

totalizando neste período 97 contratos elaborados. 
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3.1 Neste sentido, discriminamos abaixo os 39 contratos recebidos nesta Diretoria Jurídica efetivamente assinados no período de Maio e 

Junho/21, exceto atletas: 

 

*** os contratos que prescindem de validação no Conselho de Administração e no Conselho Deliberativo somente constarão deste relatório 
após a ciência pelo jurídico de sua efetiva aprovação em ata por referidos órgãos. 

 

➢ Contratos em Geral 

 
 

 
 

ORIGEM RAZÃO SOCIAL Nº CONTRATO VALOR TOTAL
INICIO DA 

VIGÊNCIA

FIM DA 

VIGÊNCIA

RECEBIDO NO 

JURÍDICO

MARKETING
ALESSANDRO GOMES DE 

CARVALHO
1000-00138-2021                                     1.500,00 20/05/2021 19/06/2021 23/06/2021

MARKETING
ARENA CITY LOC DE QUADRAS ESP 

LTDA
1000-00046-2021 R$ 7.500,00 + 10% Royalties 01/01/2021 31/12/2023 18/06/2021

MARKETING
AS CONFECCOES E COMERCIO 

LTDA
1000-00070-2021

R$ 210.000,00 GM + 8% 

Royalties
01/01/2021 31/12/2023 31/05/2021

SOCIAL CAIO SILVIANO 1000-00049-2021 R$ 135,00 por hora/aula 15/03/2021 14/03/2022 07/06/2021

SOCIAL CASA DA FRIDA EIRELI 1000-00069-2021                                   17.280,00 01/01/2021 31/12/2021 18/05/2021

MARKETING CASHBANX TECNOLOGIA S.A. 1000-00108-2021 Verificar cláusula 5 01/05/2021 30/12/2023 01/06/2021

MARKETING

CKS - IMPORTACAO E 

EXPORTACAO DE MAQUINAS 

EIRELI

1000-00107-2021

R$ 24.000,00 - Garantia 

Mínima

Royalties - 10%

01/07/2021 30/06/2023 18/06/2021

SOCIAL
COLEGIO BRASILEIRO DE 

OSTEOPATIA - CBO LTDA
1000-00086-2021 Sem valor 04/06/2021 29/04/2022 28/05/2021

MARKETING

COMERCIAL EXPORTADORA 

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

MARC 4 LTDA

1000-00032-2021 R$82.000,00 - Royalties 10% 01/01/2021 31/12/2023 13/05/2021

MARKETING
CORNER EMPR .ESP.LTDA. -  

(SANTANA)
1000-00025-2021 R$ 15.000,00 - Royalties 10% 01/01/2021 31/12/2023 23/06/2021

SOCIAL EDUARDO AMORIM CAVIQUIO 1000-00062-2021
R$ 30,00 por aluno - 30% p/ 

SPFC
01/04/2021 31/03/2022 28/05/2021

INFRA EDUARDO M OLIVEIRA AR 1000-00081-2021                                   59.168,16 20/03/2021 19/12/2023 18/06/2021

MARKETING
FB COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO EIRELI
1000-00080-2021

R$ 12.400,00 GM + 7% 

Royalties
01/01/2021 31/12/2021 18/05/2021

MARKETING G.M PEREIRA ALIMENTOS 1000-00012-2021
R$ 75.000,00 GM + 5% 

royalties
01/01/2021 31/12/2023 20/05/2021

ESTÁDIO
HOSTFIBER COMUNICAÇÃO 

MULTIMIDIA LTDA
1000-00066-2021

Link de Internet e 4 totens 

carregador
16/03/2021 15/03/2023 07/05/2021

INFRA

IMPLY RENTAL LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 

Aditivo

1000-00443-2019                                   35.360,00 13/01/2021 13/04/2021 07/05/2021

MARKETING J J FERRARI BRINDES 1000-00016-2021
R$ 63.000,00 GM + 10% 

Royalties
01/03/2021 31/12/2023 20/05/2021

MARKETING
KRYSTALMIX COM. DIST DE PROD. 

UTEN DOMES
1000-00047-2021

R$ 245.000,00 GM + 10% 

Royalties
01/01/2021 31/12/2023 28/05/2021

 ESTÁDIO
LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO 

BRASIL LTDA.
1000-00089-2021 Sem Valor 01/01/2021 30/06/2021 02/06/2021

ORIGEM RAZÃO SOCIAL Nº CONTRATO VALOR TOTAL
INICIO DA 

VIGÊNCIA

FIM DA 

VIGÊNCIA

RECEBIDO NO 

JURÍDICO

SOCIAL
LPTENNIS - APLICATIVOS E 

SERVICOS S/S LTDA
1000-00042-2021

30 praticantes - gratuito; 31 

à 50 R$99; 51 à 100 

R$250,00 e mais de 100 

praticantes R$350,00 p/mês

01/06/2021 31/05/2022 02/06/2021

JURÍDICO
MANESCO RAMIRES PEREZ 

AZEVEDO
1000-00041-2021 Por hora trabalhada 01/01/2021 31/12/2021 13/05/2021

SOCIAL MARLON GONCALVES 1000-00071-2021                                     6.600,00 04/01/2021 03/01/2022 18/05/2021

MARKETING MATEUS LESSA 1000-00106-2021 Sem Valor 01/01/2021 31/12/2021 18/06/2021

MARKETING MILENO COMERCIAL LTDA. 1000-00038-2021 R$145.000,00 - Royalties 7% 01/01/2021 31/12/2023 28/05/2021

MARKETING
MINERAÇÃO ÁGUA PADRE 

MANOEL LTDA
1000-00083-2021 Sem valor 01/01/2021 31/12/2021 28/05/2021

JURÍDICO 
OUVIDOR DIGITAL SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA LTDA
1000-00100-2021                                   28.345,00 01/05/2021 30/04/2023 04/05/2021

MARKETING PREDILECTA ALIMENTOS LTDA 1000-00018-2021
R$ 30.000,00 GM + 3% 

Royalties
01/01/2021 31/12/2023 20/05/2021

JURÍDICO 
PRIVACIDADE 83 SOLUCOES 

TECNOLOGICAS LTDA
1000-00099-2021

R$ 10.500,00 de assinatura e 

R$ 1.150,00

de mensalidade.

01/05/2021 30/04/2023 07/06/2021

MARKETING
REAL POKER MESAS E FICHAS 

PERSONALIZADAS EIRELI
1000-00060-2021 10% Royalties 01/01/2021 31/12/2022 02/06/2021

SOCIAL
SER ESPECIAL - ASSC. ASSIST. INT. 

TRAB
1000-00059-2021 Sem Valor 01/06/2021 31/12/2023 02/06/2021

MARKETING

SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 

LTDA

1000-00013-2021
R$ 40.000,00 GM + 4% 

royalties
01/01/2021 31/12/2021 23/06/2021

MARKETING SUDE PRESENTES EIRELI 1000-00031-2021
R$ 60.000,00 Gm + 7% 

Royalties
01/01/2021 31/12/2023 28/05/2021

MARKETING TARDELLI SPORT CLUB ERELI 1000-00043-2021 R$ 15.000,00 + 10% Royalties 01/01/2021 31/12/2023 18/05/2021

INFRA

TECNOGERA LOCAÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA 

S/A (para CT BF)

1000-00111-2021
R$ 88.680,00 - Parcelado em 

12x R$ 7.390,00
10/05/2021 09/05/2022 23/06/2021

COMUNICAÇÃO TMQ COMUNICACAO LTDA 1000-00105-2021
R$ 7.404,40 ref. A 10 saidas 

por mês
01/03/2021 28/02/2022 18/06/2021

MARKETING
TRIAD ASSESSORIA ESPORTIVA 

LTDA
1000-00051-2021 R$ 7.500,00 + 10% Royalties 01/01/2021 31/12/2023 23/06/2021
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➢ Contratos Aprovados no C.A. 

 

 

 
4) Com relação aos feitos desta Diretoria Jurídica, em suas diversas áreas de atuação, temos a destacar: 

 
a) Suporte das áreas na renegociação dos Contratos em suas diversas modalidades, com o intuito de minimizar os impactos financeiros do Clube nos 

próximos meses, em razão da significativa redução da receita deste pelos reflexos da COVID19. 
 

b) Trabalho conjunto com a Diretoria Financeira para elaboração de acordos visando o recebimento de valores devidos ao SPFC.  
 

c) Destaque nas Ações Tributárias:  
 
Exequente: Prefeitura do Município de Cotia. 
Executado: São Paulo Futebol Clube. 
Processo nº: 1512885-74.2018.8.26.0152. 
Vara: Anexo Fiscal. 
Natureza: Judicial. 
Rito: Execução Fiscal. 
Valor da causa: R$ 2.998,65. 
Sumário da matéria: Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura de Cotia visando cobrar suposto ISS (TOMADOR CONST CIVIL 
GISSTOMADOR/CONDOMÍNIO GISS), referente ao exercício de 2017. Após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo Clube, a 
municipalidade desistiu da ação. 
Sentença: Execução julgada extinta com fundamento no artigo 26 da Lei 6.830/80, sendo a exequente condenada ao pagamento de custas e de 
honorários advocatícios em 20% do valor da causa. 
 
 

d) Destaque nas Ações Trabalhistas: 
 

• Acordo. 
Reclamante: Gilmar Guimarães Cruz. 
Função: Pintor. 
Reclamada(s):  São Paulo Futebol Clube. 
Processo nº: 1001633-39.2017.5.02.0006- 6ª VT/São Paulo. 
Andamento: Firmado acordo no valor bruto de R$ 50.499,35. 
Valor da ação: R$ 72.000,00. 
Economia: R$ 21.500,65. 

 

• Extinção da ação. 
Reclamante: Renival Pereira da Silva. 
Função: Terceirizada. 
Reclamada(s) Ana Maria e Rodrigo Polzin Arquitetos Ltda. e São Paulo Futebol Clube. 
Processo nº. 1000353-07.2020.5.02.0013. 
Andamento: Acordo com exclusão do SPFC. 
Valor da ação: R$ 40.913,15. 
Economia: R$ 40.913,15. 

 

• Improcedência. 
Reclamante: Charles Silva Costa. 
Função: Terceirizada. 
Reclamada(s) Verzani & Sandrini; Vigor Alimento e São Paulo Futebol Clube. 

ORIGEM RAZÃO SOCIAL Nº CONTRATO VALOR TOTAL
INICIO DA 

VIGÊNCIA

FIM DA 

VIGÊNCIA

RECEBIDO NO 

JURÍDICO
APROVAÇÃO C.A.

ESTÁDIO
AMERICAN TOWER DO BRASIL - 

LTDA
1000-00075-2020                                 416.520,00 01/01/2021 31/12/2023 06/05/2021 26/04/2021

ESTÁDIO
AMERICAN TOWER DO BRASIL - 

LTDA
1000-00076-2020                                 541.800,00 01/01/2021 31/12/2023 06/05/2021 26/04/2021

SOCIAL
FERNANDA DE CASSIA OLIVEIRA 

VILAS BOAS REGO
1000-00017-2021

valor total mensal 1x por 

semana de R$ 100,00 alunos 

Kids e Teens; R$ 135,00  

adultos iniciantes; R$ 200,00 

adultos iniciantes 2x por 

semana

26/01/2021 31/12/2021 13/05/2021 26/04/2021
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Processo nº. 1001093-11.2019.5.02.0009. 
Andamento: Julgados improcedentes os pedidos em face do SPFC. 
Valor da ação: R$ 42.496,83. 
Economia: R$ 42.496,83. 

 

• Improcedência. 
Reclamante: Eduardo da Conceição. 
Função: Terceirizada. 
Reclamada(s) Spencer Segurança Eireli e São Paulo Futebol Clube. 
Processo nº. 1000886-85.2020.5.02.0038. 
Andamento: Julgados improcedentes os pedidos em face do SPFC. 
Valor da ação: R$ 131.178,84. 
Economia: R$ 131.178,84. 

 
Total da Economia para o SPFC na área trabalhista: R$ 236.089,47 (duzentos e trinta e seis mil, oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos). 

 
 
d.1.)  Êxito processual 
 

• Liminar concedida 
Reclamante: Hernan Adrian Gonzalez. 
Função: Atleta. 
Reclamada(s) São Paulo Futebol Clube. 
Processo nº. 0001643-32.2012.5.02.0053. 
Andamento: Concedida liminar nos autos do Mandado de Segurança para suspender a execução nº 0001643-32.2012.5.02.0053, com o 

consequente cancelamento da ordem de bloqueio das contas do Clube. 
 

• Liminar concedida 
Reclamante: Paulo Roberto Gonçalves da Silva. 
Função: Salva-vidas. 
Reclamada(s) São Paulo Futebol Clube. 
Processo nº. 1001950-16.2021.5.02.0000. 
Andamento: Concedida liminar na Ação Cautelar para conceder efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto pelo SPFC que 

determinou a reintegração do reclamante com pagamento dos salários desde o desligamento. 
 

e) Destaque nas Ações Cíveis: 
 
Autor (a): FAAP - Federação das Associações de Atletas Profissionais 
Réu(s): São Paulo Futebol Clube 
Processo nº: 0007510-26.2021.8.26.0100 
Vara: 25ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca da Capital/SP. 
Natureza: Incidente de Liquidação de Sentença.  
Distribuição da ação: 26/02/2021. 
Valor da causa: R$5.984.951,11 
Sumário da matéria: Trata-se de incidente instaurado pela FAAP, após o trânsito em julgado da ação de cobrança nº 0187140-
91.2011.8.26.0100, para ver liquidada a condenação em desfavor do SPFC.  
Êxito: Após o SPFC ofertar resposta a liquidação, apresentando seus cálculos e requerendo a efetivação da perícia contábil, foi proferida 
equivocada decisão que, ao invés de dar início a produção da prova, determinou que o Clube pagasse o que chamou de “valor incontroverso”, 
importância consistente em R$2.943.650,66. Em 12/05/2021, o SPFC opôs embargos de declaração, esclarecendo que não havia como 
executar valor incontroverso, na medida em que a decisão proferida nos autos principais é ilíquida, sendo indispensável a realização da perícia 
técnica, independente do apontamento do valor que o SPFC entende devido em sua manifestação. Em 21/05/2021, o Juízo reconheceu o erro 
material, cassou a ordem de pagamento e determinou a realização da perícia contábil para apuração do valor devido. 
 
 
Autor (a): Andrea Claudia Forte, Flavio Augusto de Barros Carvalho Nogueira e  
Réu(s): São Paulo Futebol Clube 
Processo nº: 1002619-10.2020.8.26.0704 
Vara: Juizado Especial Cível do Foro Regional XV - Butantã da Comarca da Capital/SP. 
Natureza: Ação Declaratória.  
Distribuição da ação: 07/05/2020. 
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Valor da causa: R$767,68 
Sumário da matéria: Cuida-se de ação pela qual os autores almejam que o SPFC seja condenado a aplicar descontos nas contribuições 
associativas e taxa de atividades, além do reembolso de valores já quitados, em razão da redução das despesas do Clube e da capacidade 
financeira dos autores, em reflexo aos efeitos da pandemia.  
Êxito: Em 04/06/2021, a ação foi julgada integralmente improcedente, visto que o SPFC concedeu descontos nas contribuições, bem como 
que o JEC não é sistema apto à realização de prova técnica, a fim de se saber precisamente o fluxo contábil global da associação no período 
da Pandemia, de modo a avaliar a adequação do desconto concedido, não tendo os autores trazido aos autos prova adequada a este título 

 
f) Destaque nas Ações Desportivas: 

 
Recebimento de condenação 

Autor: São Paulo Futebol Clube 

Réu: Futebol Clube do Porto. 
Processo FIFA 

Êxito: Recebimento pelo SPFC do valor de EUR 390.679,96 (trezentos e noventa mil seiscentos e setenta e nove Euros e noventa e seis 
centavos), o que corresponde a aproximadamente R$ 2,5 milhões. 
 
Recebimento de mecanismo de solidariedade 

Autor: São Paulo Futebol Clube 

Devedor: Sevilha FC. 
Cobrança administrativa 

Êxito: Recebimento pelo SPFC do valor de EUR 32.716,00 (trinta e dois mil, setecentos e dezesseis euros), o que corresponde a 
aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
 
Liberação de verba 
Autor: São Paulo Futebol Clube 

Réu: CONMEBOL 

Procedimento administrativo CONMEBOL 

Êxito: Liberação de U$D 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil dólares) que foram retidos indevidamente pela CONMEBOL, por conta de 
uma inexatidão no cadastro da iluminação do Estádio do Morumbi, o que corresponde a aproximadamente R$ 2,5 milhões. 
 

Pena Mínima para atleta 
Autor: São Paulo Futebol Clube 

Réu: CONMEBOL 

Procedimento administrativo CONMEBOL 

Êxito: Suspensão mínima aplicada ao atleta William Fernando após injusta expulsão na partida contra a equipe Rentistas-URU. 
 
Liberação de verba 
Autor: São Paulo Futebol Clube 

Réu: CBF 

Procedimento administrativo CBF 

Êxito: Liberação de R$ 71.800,00 (setenta e um mil e oitocentos reais) que foram retidos indevidamente pela CBF, em razão de multas 
esportivas que já haviam sido pagas.  

 
5) Novas Ações ajuizadas no período de maio e junho de 2021: 
 

a) Ações Trabalhistas: (Polo Passivo) 

 

• Edmilson Virgolino do Nascimento – Terceirizada Verzani – Processo nº 1000566-34.2021.5.02.0027; 

• Prospero Maurício Cabezas Estrada – Massagista - Processo nº 1000822-11.2021.5.02.0242; 

• Adriana Alves de Sales – Terceirizada Verzani - Processo nº 1000673-84.2021.5.02.0025; 

• Luciana Sobreira da Silva – Terceirizada Verzani - Processo nº 1000504-03.2021.5.02.0703; 

• Ana Lúcia Ferreira Silva de Souza – Terceirizada Verzani – Processo nº 1000212-91.2021.5.02.0711; 

• Maria Adacélia Viana Redigolo – Costureira -  Processo nº 1000283-75.2021.5.02.0717; 

• Eronildes Pereira dos Santos – Ajudante de Pedreiro - Processo nº 1000413-07.2021.5.02.0025; 

• Auro de Freitas Rayel – Médico - Processo nº 1000573-50.2021.5.02.0019 e  

• Inquérito Cível do MPT da 1ª Região - Rio de Janeiro – Processo 002520.2018.01.000/3. 
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b) Ações Trabalhistas: (Polo Ativo) 

 

• Espólio de Arakci Maldjian Ghougassian – Consignatória – Processo nº 1000664-56.2021.5.02.0241; 

• Espólio de Rogério Vilaça Pereira – Consignatória – Processo nº 1000687-02.2021.5.02.0241; 

• Hernan Adrian Gonzalez – Mandado de Segurança nº 1001964-97.2021.5.02.0000; 

• Paulo Roberto Gonçalves da Silva – Ação Cautelar nº 1001950-16.2021.5.02.0000. 

 

 

a) Ação Tributária: Total de 03 ações, sendo 01 no Polo Ativo e 02 no Polo Passivo. 
 

 
Polo Ativo: 

 

Requerente: São Paulo Futebol Clube. 
Requerido: Prefeitura do Município de São Paulo. 
Processo nº: 6017.2021/0021625-9. 
Natureza: Administrativa. 
Valor da causa: R$ 5.122.059,97. 
Sumário da matéria: Trata-se de pedido de isenção de IPTU do exercício de 2021, relativamente ao imóvel situado na Praça Roberto Gomes 
Pedrosa, nº 01, Morumbi, São Paulo/SP, CEP 05653-07, cadastrado perante a Prefeitura Municipal de São Paulo sob SQL nº 123.128.0001-1. 
Andamento: Aguardando análise do Pedido de Isenção apresentado em 13/05/2021. 
Possibilidade de perda: Possível. 
 
 
Polo Passivo: 

 
Autuante: Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes – DEMAC. 
Autuado: São Paulo Futebol Clube. 
Processo nº: 10845.723875/2021-38. 
Natureza: Administrativa. 
Valor da causa: R$ 2.309.185,81. 
Sumário da matéria: Trata-se de Auto de Infração lavrado em face de MAICON PEREIRA ROQUE, cuja solidariedade foi atribuída ao SPFC, para a 
cobrança de IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Física referente aos anos calendários de 2016 e 2017, no valor total de R$ 2.309.185,81 (dois 
milhões, trezentos e nove mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), em função de supostos rendimentos por ele auferidos e que 
teria deixado de ser oferecidos à tributação na pessoa física. 
Andamento: No prazo para Impugnação Administrativa. 
Possibilidade de perda: Possível. 
 

 

Autuante: Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes - DEMAC 
Autuado: São Paulo Futebol Clube 
Processo nº: 10845.7237632021-87 
Vara: n/a 
Natureza: Administrativa 
Rito: Administrativo 
Valor da causa: R$ 1.503.874,20 
Sumário da matéria: Trata-se de Auto de Infração lavrado em face de MICHEL FERNANDES BASTOS, cuja solidariedade foi atribuída ao SPFC, para 
a cobrança de IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Física referente ao ano calendário de 2016, no valor total de R$ 1.503.874,20 (um milhão, 
quinhentos e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), em função de supostos rendimentos por ele auferidos e que teria 
deixado de ser oferecidos à tributação na pessoa física. 
 Andamento: No prazo para Impugnação Administrativa. 
Possibilidade de perda: Possível 
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c) Ações Desportivas: Não houve para o período. 

 

 
 

DIRETORIA DE MARKETING 

 
1. PATROCÍNIO E PERMUTA - ADMINISTRAÇÃO DOS CONTRATOS E ATENDIMENTO: 

a. Contratos de Patrocínios vigentes, equipes Fut. Profissional, Fut. Base, Fut. Feminino e Basquete: 

• ADIDAS – fornecedor de material esportivo, vigente até 31/12/2023; 

• CAUÊ – patrocínio na camisa oficial de jogo (barra das mangas), camisas de treino (costas), equipe de futebol profissional 
masculino, vigente até 10/07/2021; 

• KONAMI – patrocínio na camisa oficial de jogo (dentro do número nas costas), camisas de treino (parte inferior das mangas), 
equipe de futebol profissional masculino, vigente até 30/06/2023; 

• GAZIN -  renovado contrato de patrocínio na camisa oficial de jogo e treino (barra traseira), equipe de futebol profissional 
masculino, vigente até 30/04/2022; 

• DRY COMPANY (CHIP SPFC) – firmado contrato de patrocínio na camisa oficial de jogo (abdômen centralizado) futebol profissional 
feminino, futebol feminino Sub-17 e futebol de base, vigente 31/12/2022; 

• ABC DA CONSTRUÇÃO – firmado contrato de patrocínio nos shorts de jogo e treino (barra traseira das pernas) equipe de futebol 
profissional masculino, e camisas oficiais de jogo e treino (nas mangas) equipe de futebol profissional feminino, vigente até 
31/01/2023; 

• LG ELECTRONICS – patrocínio na camisa oficial de jogo (máster e nas costas acima do número do jogador), da equipe de futebol 
profissional masculino, “exclusivamente” para a partida da final do Campeonato Paulista 2021, realizada em 23/05/2021; 

• AMAZON PRIME VÍDEO – patrocínio na camisa oficial de jogo (máster e costas acima do número do jogador), da equipe de futebol 
profissional masculino, “exclusivamente” para os 03 jogos da Libertadores, sendo o primeiro jogo do dia 25/05/2021, e com 
sequencia nos dois jogos das oitavas de final da Libertadores, a serem disputados no mês de julho/2021. 

 
b. Contratos de Patrocínios em processo de renovação: 

• CARTÃO DE TODOS – patrocínio nos shorts de jogo e treino (parte frontal da perna esquerda); 
o CAUÊ – patrocínio nas camisas oficiais (barra das mangas), camisa de treino (costas); 

• ALIMENTOS LOPES – patrocínio nos shorts de jogo e treino (barra da parte frontal da perna direita); 

• INBRANDS – patrocínio para vestir os atletas e comissão técnica da equipe de futebol profissional, com roupas da marca VR 
Collezioni. 

 
c)      Prospecções de Patrocínios em negociação: 

• Prospecção de Patrocínios para as equipes de Futebol Profissional, Futebol de Base, Futebol Feminino e Basquete, por meio do 
desenvolvimento de projetos de patrocínios destinados para: 

1. Máster; 
2. Omoplata; 
3. Mangas; 
4. Calção Frontal (lado direito). 
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d)     Contratos de Permutas firmados:  

• CAMPOS SALLES – 20 bolsas de estudos, para os cursos de graduação e pós-graduação, destinadas aos 
funcionários.                                      

 
e)      Contratos de Permuta em negociação/renovação:   

• JUNGLE – bebidas isotônicas para as 03 unidades: Estádio Morumbi, CT Barra Funda e CFA Cotia; 

• AB PROJETOS -  empresa de móveis, negociação de parceira para o SPFC; 

• FLEX FORM  – empresa de cadeiras, negociação de parceria para o SPFC. 

 
2. CONCESSÃO - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS E ATENDIMENTO: 

a. Contratos de Concessão Vigentes (atendimento e apoio): 

• CÉLIA EXPRESS – comercialização de sorvetes, pipocas e salgados no Estádio, vigente até 31/12/2022; 

• TEAM Eventos – comercialização de alimentos e bebidas no Estádio, em dias de jogos, vigente até 31/12/2022.   
    

 

 
3. LICENCIAMENTO – ADMINISTRAÇÃO DOS CONTRATOS E ATENDIMENTO:  

a. PRODUTOS LICENCIADOS 

• Temos firmados 32 contratos vigentes e  27 contratos que estão em negociação ou processos de confecção no SISPRO; 

• Em fase de assinatura, novo modelo de negócio com objetivo de profissionalizar o processo de licenciamento, melhorando os 
controles de gestão e o faturamento dos parceiros licenciados, o que trará impacto positivo no faturamento desta rubrica. 

  
b. LOJA SÃO PAULO MANIA 

• Em funcionamento temos o total de 07 lojas, e negociação para a abertura de mais 01 loja em Santo André; 

• Em negociação novo modelo de negócio para gestão das lojas que estão em funcionamento e abertura de novas unidades. 

 
c. LOJA VIRTUAL 

• Em negociação com a Adidas a operacionalização da loja oficial do SPFC na internet, site www.saopaulomania.com.br, pela a 
empresa ESM/NS2. 

 
d. ESCOLAS DE FUTEBOL 

• Temos 30 unidades em funcionamento: 13 escolas na grande São Paulo, 13 escolas no interior e 04 escolas em outros estados; 

• Em processo para abertura: 01 unidade em Fernandópolis, interior de São Paulo; 01 unidade em Aracajú/SE; 

• Suporte do CFA para atendimento as unidades na parte técnica; 

• Em andamento novo modelo de negócio para administração do processo de Licenciamento de Escolas. 
  
4. PROGRAMA SÓCIO TORCEDOR: 

• Administração do contrato de prestação de serviços firmado com a FENG, empresa contratada para desenvolver a Gestão 
Estratégica do Programa Sócio Torcedor, com reuniões semanais para o alinhamento dos serviços contratados; 

• Reformatação da estrutura dos planos do Programa Sócio Torcedor; 

• Gravação e divulgação do vídeo da campanha de lançamento do Sócio Torcedor; 

• Reestruturação da equipe de colaboradores e atendimento diretamente ligado ao Programa; 

• Desenvolvimento de campanha de Marketing,  utilizando ferramenta da Inteligência Artificial (FrameFy) para disparos 
personalizados para cada Sócio Torcedor que fez a adesão/migração para o novo Programa; 

• Desenho, desenvolvimento e programação do novo Site do Programa; 

• Atualização de backdrops e propriedades com a nova logomarca do ST; 

• Em 28/05/2021, realizado o lançamento do Programa em coletiva de imprensa; 

• Atendimento às demandas emergenciais referentes à falhas/desentendimentos no sistema do Site/Programa. 

 
5. NEGOCIAÇÕES DE PARCERIAS: 

• Foram realizadas reuniões com empresas de diversos segmentos, para prospecção de novos patrocínios, licenciamento de 
produtos, licenciamento de Escolas de Futebol, revitalização do Programa Sócio Torcedor e patrocinadores atuais; 

• Negociações com a empresa digital, que será mais um meio de pagamento (não exclusivo) de todas as atividades comerciais do 
Clube, com oportunidade de ser parceiro Oficial do SPFC com benefícios de exposição da marca em ativos do clube como placas 
de campo, telão do estádio, placar eletrônico, mídias digitais e outras propriedades de retorno.  

http://www.saopaulomania.com.br/
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6. PROJETOS ESPECIAIS: 

• 20/05/2021 – Lançamento Camisa Away SPFC Adidas 2021: Nesta data o SPFC apresentou junto com a patrocinadora ADIDAS, a 
nova camisa para a temporada 2021. A camisa celebra as origens do SPFC, com o layout que resgata a estética tradicional tricolor e 
retorna com as faixas em toda a extensão das costas. Participaram da campanha os atletas do Futebol Masculino Profissional, 
Reinaldo, Edér, Miranda e Rodrigo Nestor. Participaram também as atletas Yaya e Micaelly, do Futebol Feminino Profissional;  

• 23/05/2021 – jogo final do Campeonato Paulista: criação de duas camisas comemorativas por ocasião da conquista do título de 
Campeão Paulista de 2021, sendo uma camisa grafite, venda apenas nas lojas físicas da SP Mania, e uma camisa branca com venda 
exclusiva no ecom (SP mania); 

• 11/06/2021 – Anúncio ABC da Construção novo patrocinador do SPFC: além de toda a estratégia de imprensa padrão como 
release de imprensa e notas oficiais para anúncio do novo patrocinador, divulgamos nos principais canais de mídias sociais, um 
vídeo mostrando a interação dos atletas do Futebol Masculino Profissional e Futebol Feminino. Os personagens interagem em um 
grupo de WhatsApp revelando quem seria o novo parceiro e patrocinador do clube. A ação teve ótima repercussão orgânica e boa 
aceitação de nossos torcedores nos canais oficiais do clube e da marca. 

• 22/06/2021 – Apresentação da Atleta Formiga, como reforço para a equipe de Futebol Feminino: a nova contratada do Futebol 
Feminino do SPFC, foi apresentada em coletiva de imprensa no Estádio do Morumbi e toda a ação foi patrocinada através do 
principal parceiro da modalidade, TRICOLOR CHIP. Durante a apresentação, foi mostrado um vídeo patrocinado pelo TRICOLOR 
CHIP, onde atletas do Futebol Feminino, ex-atleta e membro da CBF Aline Pellegrino, técnica do Brasil Pia Sundhage, entre outras, 
mandaram uma mensagem de apoio e incentivo a nova contratada do SPFC; 

 
7. AÇÃO PROMOCIONAL/SOCIAL: 

• 09/05/2021 - jogo SPFC x Mirassol: O patrocinador Cimento CAUÊ, marca do grupo InterCement Brasil, homenageou as mães dos 
atletas do Futebol Profissional, em ação especial de Dia das Mães, substituindo o nome “Cauê” de sua marca aplicada nas mangas 
das camisas, pelo nome de cada mãe do atleta relacionado para a partida. A ação teve uma repercussão positiva nos principais 
canais de imprensa, mídias sociais e boa aceitação dos atletas; 

• 23/05/2021 – jogo final do Campeonato Paulista: a patrocinadora BRAHMA, realizou ativação de marca, intitulado como “festa do 
título Paulista”, fornecendo cervejas, geladeiras, coolers e máquina de chopp, para celebração dos atletas, comissão técnica e 
membros da diretoria do clube, pela conquista do Campeonato Paulista 2021 no vestiário após o jogo; 

• 23/06/2021 – jogo SPFC x Cuiabá, suporte na divulgação da ação “Mães da Favela”, organizada pela Central Única das Favelas, que 
tem por objetivo arrecadar alimentos que serão distribuídos para as comunidades carentes cadastradas na central, a ação foi 
realizada por meio da entrada de uma faixa em campo, conduzida pelos atletas; 

• 25/06/2021 – Ação TRICOLOR CHIP atleta Formiga: Através de um vídeo publicado nos canais de mídias sociais do SPFC e marca 
parceira, a atleta Formiga mostra todos os benefícios e utilização da operação de telefonia móvel do SPFC – Tricolor Chip. No 
vídeo a atleta conversa com sua esposa através de vídeo chamada, mostrando o Estádio do Morumbi e demonstra a felicidade de 
representar novamente o SPFC; 

• 25 e 26/06/2021 – Em apoio a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), foi realizada a 
campanha de doação de sangue “Um só Sangue”, com quatro bancos de sangue instalados no Estádio do Morumbi, Portão 5. 

 

DIRETORIA GERAL DO CLUBE SOCIAL 
 

Com a reabertura do clube no dia 24 de abril, seguimos rigorosamente as determinações governamentais referente a “ Fase de Transição “ do Plano SP 
do Governo do Estado de SP. 
Durante os meses de maio e junho, tiveram algumas alterações no que se diz respeito a horário de funcionamento do clube e capacidade de pessoas. 
Entre 24 á 31 de maio o clube funcionou até entre 6h00 as 19h00 com 25% de capacidade nas atividades permitidas ( exceto esportes coletivos ). 
No período entre 01 á 09 de maio o governo estendeu o fechamento dos clubes até as 21h00, aumentando a capacidade das atividades para 30%. 
Após o dia 10 de maio até final de junho, foi aumentado o horário de funcionamento do clube até as 21h00, com 40% de capacidade nas atividades 
permitidas ( exceto esportes coletivos ). 
Dessa forma, o clube ofertou as seguintes atividades esportivas (seguindo sempre os protocolos de distanciamento, uso de EPIs): 
 - Atletismo, Boxe, Cheerleaders, COTI, COD, Esportes de Areia ( Beach Tennis, Futevôlei, Vôlei de Areia ), Ginastica e Dança, Ginástica Artística, Ginástica 
Rítmica, Hidroginástica, Jiu-Jitsu, Judô, Kickboxing, Musculação, Natação, Patinação, Pádel, Sinuca, Tênis, Tênis de Mesa. 
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As atividades culturais  também foram ofertadas aos associados (seguindo sempre os protocolos de distanciamento, uso de EPIs): 
- Aulas de Teatro Infantil e Adulto, Peças de Teatro, Atividades em comemoração ao Dia das Mães, Atividades na biblioteca:  

 

 

 
 

Atividades no setor da saúde, visando aumentar o leque na prestação de serviços ao associado (seguindo sempre os protocolos de distanciamento, uso 
de EPIs): 
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E fora isso, ações foram realizadas no clube social com grande aceitação do associado (seguindo sempre os protocolos de distanciamento, uso de EPIs): 
 

- Exposição da Taça de Campeão Paulista – 2021: 
 

 
 

- Inauguração do Restaurante Japonês – SP Sushi: 
 

 

 
ESPORTES COM RAQUETES: 

 
TÊNIS DE QUADRA 
(Diretor Adjunto Fernando Puglisi) 

 
1 – ROTINAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS 
 
AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VOLTARAM A SUA NORMALIDADE COM ATENDIMENTO PRESENCIAL DESDE O ULTIMO DIA 24/04/2021, COM 
TODOS COM COLABORADORES PRESENCIAS 
OS PROFESSORES VOLTARAM COM AS AULAS NORMAIS DESDE O ULTIMO DIA 26/04. 

 
a) Em MAIO DE 2021, NÃO TIVEMOS COBRANÇA DEVIDA À PANDEMIA EM 06 MARÇO/2021, COBRANÇAS EM MARÇO ABATIDAS EM 

MAIO.  
b)    Em JUNHO 2021 RETORNAMOS COM AS COBRANÇAS NORMAIS contamos com os seguintes números: 

a. TENISTAS CADASTRADOS (TÊNIS QUADRA + TENIS AULA) - 626 
b. TENISTAS CADASTRADOS – TÊNIS AULA - 315 
c. TENISTAS CADASTRADOS – TÊNIS QUADRA - 311 

 
 
3 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E PAREDÕES 
 
As quadras estão sendo conservadas por 4 colaboradores que atuam no período das 6 às 23 horas durante a semana e nos finais de semana das 6 
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às 20 horas.  
Às segundas feiras, dia que é reservado para manutenção das quadras é feito a conservação das áreas no entorno do Depto. De Tênis, como 
lavagem de canaletas, lavagem das lonas, troca e reparos nas redes (se houver necessidade), troca de linhas demarcatórias (se houver 
necessidade), lavagem de quadras rápidas, paredões e espaços comuns. 
No decorrer da semana e finais de semana com o maior fluxo de associados, as manutenções são feitas em horários de menor util ização e assim 
mantendo o bom estado de conservação das quadras e no entorno das mesmas. 
 
4 – AULAS  
 
As aulas de tênis são ministradas às 2ªs feiras das 11 às horas, de 3ª a 6ª feira das 7 às 22 horas e nos finais de semana não são ministradas aulas.  
A equipe é formada por 5 professores de tênis classificados em 1ª classe na Federação Paulista de Tênis e uma coordenadora técnica Profª Andrea 
Viera, ex tenista profissional com grande conhecimento do esporte. 
 
5 – TORNEIOS INTERNOS, AMISTOSOS, E CAMPEONATOS OFICIAIS 

 
TORNEIOS INTERNOS INTERCLUBES RETORNOU DIA 02/06 COM O CAMPEONATO INFANTIL CATEGORIA 11M E 11F E FOI ATE O DIA 18/06 
APARTIR 07/08/2021 RETORNAREMOS COM OS INTERCLUBES ADULTOS.  

 
PÁDEL 
(Diretor Adjunto: Geraldo Brunholi) 
AS AULAS RETORNARAM EM 03/05/2021 
Em MAIO DE 2021, NÃO TIVEMOS COBRANÇA DEVIDA À PANDEMIA EM 06 MARÇO/2021, COBRANÇAS EM MARÇO ABATIDAS EM MAIO.  
c) Em JUNHO 2021 RETORNAMOS COM AS COBRANÇAS NORMAIS contamos com os seguintes números: 

PADELISTAS CADASTRADOS (PADEL QUADRA + PADEL AULA) - 80 
PADELISTAS CADASTRADOS – PADEL AULA - 33 
PADELISTAS CADASTRADOS – PADEL QUADRA - 47 

 
TÊNIS DE MESA 
(Diretor Adjunto: Leandro Uhlmann) 

 
AULAS RETORNOU 05/06/2021  
Em JUNHO 2021 contamos com os seguintes números: 
MESA TENISTAS CADASTRADOS - 20 

 
DIRETORIA DE FUTEBOL SOCIAL 
Mês de Maio - 2021 
Realizações: 

• Sem atividades devido à pandemia do COVID – 19, seguindo as diretrizes do governo do estado; 

 
Mês de Junho - 2021 
Realizações: 

• No dia 13 de junho de 2021, foi realizado o 1º Torneio Artilheiro do Futebol Social; 

• Foram disputadas 10 (dez) partidas no 1º Torneio Artilheiro do Futebol Social; 

 

 

FIM 


