
São Paulo Futebol 

O mais querido 

Clube 
 

1  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

JAN E FEV/2022. 
 

ASSESSORIAS ESPECIAIS DA PRESIDÊNCIA 
 
SECRETARIA GERAL 
A Secretaria Geral, departamento anexo à Presidência, prestou suporte administrativo à Diretoria Executiva. Compilou o Relatório de Atividades das 
Diretorias, elaborou Ata de Reunião de Diretoria, entre outras atividades de ofício. 

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE REDUZIDA 
Compra e definição de local de instalação das cadeiras elevatórias para deficientes físicos para as piscinas Olímpicas e Semi- Olímpicas; 

ESPORTES PROFISSIONAIS/ OLÍMPICOS 
Mês de Janeiro/2022: 
Realizações: Jogos validos pelo Campeonato NBB (Novo Basquete Brasil). 

• 04/01 – SPFC 91 X 87 MINAS, ÀS 20H, SEDE: GIN. MORUMBI. 

• 08/01 – FRANCA 92 X 87 SPFC, ÀS 16H30, SEDE: GIN. PEDROCÃO.  

• 10/01 – RIO CLARO 91 X 85 SPFC, ÀS 19H30, SEDE: GIN. FELIPE KARAM. 

• 12/01 – SPFC 86 X 77 PATO BASQUETE, ÀS 20H, SEDE: GIN. MORUMBI. 

• 25/01 – BRASÍLIA 86 X 90 SPFC, ÀS 20H, SEDE: ARENA NILSON NELSON. 

• 27/01 – CERRADO 86 X 84 SPFC, ÀS 20H30, SEDE: ASCEB. 

 

 Realizações: Jogos validos pelo Campeonato Copa Super 8. 

• 16/01 – SPFC 78 X 73 BAURU, ÀS 20H, SEDE: GIN. MORUMBI. 

• 19/01 – SPFC 91X 72 CAXIAS DO SUL, ÀS 19H, SEDE: GIN. MORUMBI. 

• 22/01 – MINAS 78 X 77 SPFC, ÀS 16H10, SEDE: MINAS. 

Realizações: Jogos validos pelo Campeonato BCLA (Basketball Champions League América). 

• 31/01 – NACIONAL 73 X 89 SPFC, ÀS 22H, SEDE: URUGUAI. 

 

Mês de Fevereiro/2022: 
Realizações: Jogos validos pelo Campeonato BCLA (Basketball Champions League América). 

• 01/02 – SPFC 86 X 69 QUIMSA, ÀS 22H, SEDE: URUGUAI. 

Realizações: Jogos validos pelo Campeonato NBB (Novo Basquete Brasil). 

• 05/02 – SPFC 88 X 70 UNIFACISA, ÀS 19H, SEDE: GIN. MORUMBI. 

• 07/02 – SPFC 73 X 62 FORTALEZA, ÀS 20H, SEDE: GIN. MORUMBI. 

• 15/02 – PINHEIROS 92 X 98 SPFC, ÀS 20H, SEDE: HENRIQUE VILLABOIN. 

• 18/02 – BAURU 102 X 87 SPFC, ÀS 19H30, SEDE: GIN. PANELA DE PRESSÃO.  

PATRIMÔNIO 
DRENAGEM DA BACIA DO CÓRREGO ANTONICO INTERFACES E ENCHENTES NO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE 

01 - HISTÓRICO, FATO GERADOR DAS ENCHENTES 

O Jardim Leonor e bairros adjacentes foram implantados como expansão urbana da cidade de São Paulo à partir dos anos 50. O projeto previa o 

desenvolvimento da região com áreas destinadas a residências, comércio, escolas, hospitais, serviços e clubes sociais / esportivos. Na parte baixa da 
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gleba, o córrego Antonico servia como drenagem da área conduzindo as águas pluviais para um outro córrego, o Pirajuçara, que é afluente do rio 

Pinheiros. 

A área destinada ao São Paulo Futebol Clube (Estádio Cícero Pompeu de Toledo e parte social) ficou posicionada exatamente sobre o córrego Antonico 

que foi canalizado com uma galeria de concreto armado de seção útil 1,70x1,70m (2,89m²). A função da galeria seria canalizar o córrego e drenar a 

região do clube e da bacia hidrológica posicionada a montante. 

Nas décadas de 50/60 o São Paulo Futebol Clube construiu suas instalações sociais com o Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) inaugurado de 

forma completa em 1970. 

O Jardim Leonor sofreu uma explosão demográfica com impressionante expansão urbana e o bairro hoje representa uma região importante da cidade 

de São Paulo. 

O córrego Antonico, a partir da praça Roberto Gomes Pedrosa, foi canalizado até desaguar no córrego Pirajuçara, e sobre ele temos a importante avenida 

Jorge João Saad. Nesse trecho foram construídas duas galerias de concreto armado com seções úteis de 2,60x1,90m (9,88m²). 

A impermeabilização do solo (isolamento das infiltrações de água) com a implantação do sistema viário e das construções em praticamente todo o 

bairro, aumentou significativamente o volume de águas pluviais a serem drenadas pelas galerias existentes. A engenharia hidráulica demonstra que a 

vazão depende da área das galerias e também da velocidade de escoamento. 

No córrego Antonico, as galerias apresentam áreas abaixo das necessárias e a velocidade de escoamento das águas estão vinculadas à declividade do 

solo que também é baixa. 

A conclusão decorrente da situação acima descrita é que, com vazão insuficiente, ENCHENTES E ALAGAMENTOS acontecem quando as chuvas 

ultrapassam a capacidade de escoamento das galerias existentes, com prejuízos enormes para a comunidade adjacente ao córrego Antonico. 

02 - AS ENCHENTES NA ÁREA DO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE 

O córrego Antonico canalizado (galeria de 1,70m x 1,70m) atravessa longitudinalmente a área do São Paulo Futebol Clube, passando sob a área social e 

sob o estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi). 

Na ocorrência de grandes chuvas a vazão na galeria não é suficiente para o escoamento das águas precipitadas e o represamento começa nas áreas 

externas mais baixas alagando a avenida Jules Rimet entre avenida Afrânio Peixoto Santos (Colégio Porto Seguro) e a avenida Padre Lebret. 

O aumento do volume represado externamente provoca pressão hidrostática nos muros do clube que, muitas vezes, colapsaram devido ao empuxo da 

água acumulada. Providências paliativas foram adotadas como reforços estruturais dos muros, comportas nos portões de acesso, avisos, sirenes e 

treinamento de funcionários. Internamente o problema também é grave com extravasamento das águas através de bocas de lobo e aberturas existentes 

na galeria enterrada. 

Toda a área social fica alagada com o transbordamento incluindo o parque aquático do clube que é constituído por três piscinas de grande extensão. Os 

transtornos e prejuízos são enormes afetando móveis, equipamentos e serviços de rescaldo e limpeza, além do fechamento das atividades sociais por 

longos períodos de tempo. 

O Estádio Cícero Pompeu de Toledo também sofre os efeitos das enchentes principalmente os vestiários, túneis de acesso ao gramado e áreas de apoio 

situadas junto ao portão 1 na praça Roberto Gomes Pedrosa. 

As fotos a seguir ilustram a situação do clube em decorrências das enchentes. 
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03 - PROJETO DE DRENAGEM DA BACIA DO CÓRREGO ANTONICO 

A drenagem da bacia Antonico consiste em uma obra civil com elementos para escoamento e reservação das águas de chuva, de modo a evitar enchentes 

e alagamentos nas áreas lindeiras adjacentes ao curso do córrego canalizado (túneis ou galerias) ou em canal aberto. 

A SIURB (Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras) da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), com base nos parâmetros e necessidades da área, 

desenvolveu e coordenou eficientemente um projeto de drenagem que após ser implantado reduzirá os transtornos das enchentes que afligem a 

população que reside ou utiliza a região do córrego Antonico. 

O projeto executivo utilizou modelagem hidrológica e hidráulica para um sistema de drenagem com canais, túneis, galerias e reservatórios de retenção 

temporária. 

IMPORTANTE: O curso do córrego Antonico que hoje passa em galeria, dentro do terreno do São Paulo Futebol Clube, será desviado para as avenidas 

Jules Rimet e Padre Lebret. 

O trecho considerado no projeto atende a região que se inicia na rua Dona Mariquita Julião (Paraisópolis), passando pela rua Senador Otávio Mangabeira, 

em seguida ao lado do Colégio Porto Seguro até rua Floriano Peixoto Santos (praça Alfredo Gomes) encerramento na praça Roberto Gomes Pedrosa 

incluído o São Paulo Futebol Clube (Social e Morumbi). 

Resumidamente o projeto para o córrego Antonico pode ser descrito como segue: 

03.1 - Trecho entre a rua Dona Mariquita Julião (Paraisópolis) e praça Alfredo Gomes (rua Floriano Peixoto Santos): CANAL RETANGULAR / TRAPEZOIDAL 

em concreto e pedra de mão argamassada com dimensões variando de 3,50x2,50m a 5,50x3,00m. Na proximidade da praça Alfredo Gomes haverá uma 

galeria de concreto armado com 3,50x3,00m; 

03.2 - RESERVATÓRIO 2: Off-line, com retenção temporária de 44.000m³, na praça Alfredo Gomes (encontro da rua Floriano Peixoto Santos com a av. 

Jules Rimet); 

03.3 - Trecho entre o RESERVATÓRIO 2 (praça Alfredo Gomes), av. Jules Rimet até a av. Padre Lebret: GALERIA metálica circular ø3,80m (11m²); 

03.4 - Trecho pela av. Padre Lebret até a praça Roberto Gomes Pedrosa, início das galerias da av. Jorge João Saad: GALERIA de concreto com dimensões 

4,50x2,50m-7,00x1,85m e 9,00x1,85m; 

03.5 - RESERVATÓRIO 1: Off-line, com retenção temporária de 133.600m³, posicionado na praça ao lado da av. Giovanni Gronchi e rua Corgie Assad 

Abdalla (onde está hoje o Posto Policial); 

03.6 - OBRAS COMPLEMENTARES: Galeria de interligação vertedor e Galeria de descarga da elevatória no Reservatório 1; 

IMPORTANTE: Com o deslocamento do curso do córrego Antonico para as avenidas Jules Rimet e Padre Lebret, a galeria hoje existente será mantida 

com finalidade específica de drenagem da área Social do São Paulo Futebol Clube e também do Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi). Ela será 

bloqueada junto ao Reservatório 2 e será ligada na nova galeria junto à praça Roberto Gomes Pedrosa. 

A figura a seguir ilustra a descrição do projeto de drenagem do córrego Antonico no trecho entre Paraisópolis e a praça Roberto Gomes Pedrosa. 
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Reservatório RA-01 + Trecho 2: Execução SIURB (Prefeitura) 

Reservatório RA-02 + Trecho 1: Execução DAEE (Estado) 

 

04 - A EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Após a conclusão do projeto executivo e aprovação do Licenciamento Ambiental, as obras serão licitadas e contratadas pela SIURB - Secretaria de 

Infraestrutura Urbana e Obras da prefeitura do Município de São Paulo e pelo DAEE - Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo. 

A licitação e contratação deverão ser concluídas ainda em 2022. A duração das obras será definida pelos contratantes. 

DRENAGEM DA BACIA DO CÓRREGO ANTONICO INTERFACES E ENCHENTES NO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE 

Reunião em 09/02/2022 - Local: Palácio Bandeirantes 

PARTICIPANTES: 

JOÃO DORIA (governador) 

JULIO CASARES - SPFC 

LUIZ CHOLFE - SPFC 

MARCIO CARLOMAGNO - SPFC 

FRANCISCO E. LODUCCA - DAEE 
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DRENAGEM DA BACIA DO CÓRREGO ANTONICO INTERFACES E ENCHENTES NO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE 

Reunião em 10/02/2022 - Local: Prefeitura 

PARTICIPANTES: 

RICARDO NUNES (prefeito) 

JULIO CASARES - SPFC 

LUIZ CHOLFE - SPFC 

GABRIEL AIDAR ABOUCHAR - SPFC 

SECRETÁRIOS PMSP 

 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
Reunião almoço com o Secretário Estadual da Cultura, visando a colaboração pela comemoração dos trinta anos do primeiro título mundial de clubes 

conquistado pelo nosso São Paulo Futebol Clube.  

Todos os demais itens constantes das comunicações anteriores estão em pleno andamento. 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
● Empresa de Sustentabilidade - MUSA: empresa ligada à sustentabilidade que cria soluções para um problema inteiramente global: o lixo. O 

SPFC seria pioneiro nesse ramo no Brasil, abrindo portas para parcerias entre o setor e o futebol, além de ser exemplo em escala nacional 
e mundial frente à reciclagem. Apresentação pronta e a Musa aberta para ouvir o clube; 

 

● Possibilidade de parceria: Arena Hub- Hub Internacional de inovação e tecnologia, que vem com uma proposta extremamente visionária e 
diferenciada, da qual tira proveito do desenvolvimento do Ecossistema de startups no futebol não somente no Brasil, mas no mundo. Termo 
de compromisso simples e já aprovado pelo jurídico. Status: aguardando aprovação de outros superiores; 

 

● Visita do Sr. Orlando Salvador Jorge Villegas ao Morumbi, Deputado Nacional da República Dominicana e membro de uma das famílias mais 
tradicionais na política dominicana, a fim de propor um intercâmbio de jogadores e uma expansão do futebol brasileiro ao país do mesmo, 
ajudando, automaticamente, a divulgação da marca SPFC mundo afora; 

 

● Auxílio do departamento internacional ao Sr. Eduardo Silva, consultor autônomo que está trabalhando em um projeto de análise de 
desempenho e redução de custos para o São Paulo Futebol Clube; 

 

● Emirates Sports in 50 years - Maior evento de internacionalização de clubes de futebol no mundo árabe. No Brasil, fomos os primeiros a 
receber o convite. OBS: evento adiado devido a remarcação de datas por causa da Expo 2020, por enquanto ainda sem dias definidos. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Acordo com Lelis Tratoria fornecimento 100 marmitex por semana para moradores de rua. 

Acordo com Açaí Futuro para 200 marmitex/semana para moradores de rua. 

Augusto dos Santos, tetraplégico, doação de uma camisa autografada (comprada) 

Asilo lar do idoso (Interlagos – 02 cadeiras de rodas 

Doação da Free sept de 4.000 kits de higiene para moradores de rua. 

Parceria cestas básicas – 50 cestas para o CFA Cotia SPFC. 

Doação para esposa do cons. Silvio Medici de uma cadeira de rodas 
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Casa Star ita de Ibiuba – 1 cadeira de rodas; 

Depto de Infraestrutura do SPFC – 1 cadeira de rodas 

Depto de futebol Feminino   - 1 cadeira de rodas 

Depto de segurança – 2 cadeiras de rodas 

Estádio – 2 cadeiras de rodas 

Sitio Agar – Cajamar – 1.800 kg alimentos e 600 kg de roupas 

Asilo de Caçapava – 680 kg de alimentos 

Rede TV programa Claudete Troiano 3 cadeiras de rodas 

Mara Casares – alimentos e roupas – 3 toneladas 

Mara Casares – 540 panetones 

Infra estrutura – 200 panetones 

Segurança – 200 panetones 

Limpeza - 200 panetones  

Cidade de Franco da Rocha - 45.000 lts de água enviados em nome do SPFC pela empresa Caminho das águas 

Franco da Rocha – 8 toneladas de alimentos 

Franco da Rocha – 2 toneladas de roupas 

Parceria com a Gat logística para o transporte de 120 toneladas de roupas e alimentos da campanha SOS Bahia através de 3 carretas saindo do portão 

1 até ilhéus. 

Arrecadação de 120 toneladas de alimentos e roupas no portão 1- Campanha SOS Bahia; 

Doação de empresa do interior de SP, que não quis identificação de 80 toneladas de produtos de limpeza e higiene. Esta empresa que tem filial em 

Salvador fez o envio com transporte próprio até ilhéus em nome do SPFC. 

Parceria com a Portuguesa de desportos na arrecadação de 10 toneladas de roupas e alimentos para o SOS Bahia 

Parceria com a ong “Chamada solidária” com arrecadação de 80 toneladas de roupas e alimentos com 70 toneladas. 

Campanha SOS Bahia parceria com o EC Bahia arrecadação de 40 toneladas  

A campanha SOS Bahia, encabeçada e liderada pelo SPFC teve a arrecadação magnifica numa totalização de 400 toneladas de roupas e alimentos, 

entregues com supervisão diretamente ao povo da Bahia em Ilhéus!  

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

As despesas do Departamento Administrativo ficaram 2,4% abaixo do orçamento previsto para o período de janeiro a novembro de 2021, 

conforme o quadro abaixo: 

 
Em milhares de R$ 

Orçado Real Desvio 

7.441 7.266 -175 
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2.     Evolução do Quadro de Colaboradores 

  No ano de 2021, o quadro geral do São Paulo FC, contemplando todos os colaboradores e atletas, apresentou redução nos gastos no 

segundo semestre, que foi compensada no início de 2022, conforme ilustrado no gráfico histórico a seguir: 

 

 
Quadro Geral de Colaboradores 

 
 

Considerando o quadro de colaboradores excluindo-se os atletas do futebol profissional masculino e a comissão técnica, houve incremento 

no gasto do mês de dezembro devido à aplicação da primeira parcela do dissídio. Além disso, no início de 2022, houve aumento do número de 

funcionários e gastos totais, conforme 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. Projetos de Tecnologia da Informação 

 

3.1 Atividades de melhoria no Sistema SAP implementado no SPFC: 

a. Coordenação dos projetos de melhoria nos módulos MM/FI/CO/PM/HCM; 

b. Configuração do cálculo automático de todos os impostos nas notas fiscais de fornecedores; 

c. Implantação Folha/RH-SAP (Processamento em paralelo da folha de pagamento de janeiro e fevereiro no sistema legado que será 

desligado); 

d. Desenvolvimento de todos os relatórios do sistema fiscal legado que será desligado (MMY); 

e. Atualização da versão da Mensageria do e-Social – Folha de Pagamento SAP (Autônomos e Folha); 

f. Novo prestador de serviços para o suporte SAP (AMS SAP). 

 
3.2 Atividades de melhoria relacionadas à infraestrutura: 

a. Estudo e viabilização na atualização do site do Portão 7 e sistemas legados; 

b. Atualização da rede de Nobreaks e servidores de aplicação do SPFC; 

c. Readequação dos pontos de rede para a volta dos jogos no Morumbi; 

d. Entrega das Salas Técnicas:  Salão de festas - Social e Futebol Social. 
e. Expansão da rede de fibra óptica do Estádio (Eventos) para Portão 7, G1 e Futebol Social. 
 

DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES 
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; 

- Cobertura jornalística, fotográfica e de assessoria de imprensa da pré-temporada da equipe feminina 

- Cobertura jornalística, fotográfica e de assessoria de imprensa da participação da equipe profissional de basquete na disputa do NBB e Champions 
League das Américas; 

- Cobertura jornalística, fotográfica e de assessorial de imprensa da participação da equipe Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior; 

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

 

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 

- 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. Destaque para a live no YouTube com as apresentações das contratações para a temporada, que 
atingiu a marca de 49 mil visualizações; 

- Conteúdos para a divulgação das contratações para o futebol masculino profissional, com cards para as redes sociais, fotos exclusivas e notas no 
site; 

- Conclusão das entregas para o Projeto de Clubes Facebook Centauro/Livemode, atingindo a marca de 270 vídeos 
- Operacionalização e transmissão de narração, por meio da SPFCtv, registrando números de engajamento expressivos e gerando conteúdo para 

outros produtos de comunicação do clube. 
- Produção de vídeo em comemoração ao aniversário de 92 anos do São Paulo Futebol Clube. No Instagram, o conteúdo teve o alcance de 2,5 

milhões de contas e 3,3 milhões de impressões 
- Ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, foram alcançadas 29,4 milhões de interações no Instagram, representando um crescimento em relação 

ao bimestre anterior. No total, foram feitas 332 publicações no feed, 465 stories e 73 vídeos do IGTV e 16 vídeos do Reels; 
- No dia 20 de fevereiro, o São Paulo atingiu a marca de 4 milhões de seguidores no Instagram 
- No mês de janeiro, o São Paulo foi o quarto clube da América com mais interações no Instagram, segundo o Deportes & Finanzas 
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- 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; 
- No Facebook, o São Paulo atingiu 17,4 milhões de pessoas entre janeiro e fevereiro, totalizando 10,3 milhões de engajamentos 
 

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); 

- Produção de material para anúncios de contratações; 

- Desenvolvimento de nova identidade visual, alinhada à estética do uniforme 1 para a temporada de 2022; 

- Confecção de capas para vídeos do Facebook Watch; 

- Artes para a divulgação de venda de ingressos no Morumbi 

- Produção de material para datas comemorativas 

 
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, Sócio Torcedor); 

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

- Pesquisa de vídeos gols históricos e aniversários de clubes de setembro/outubro, 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. 
Com a atenção e colaboração da Diretoria de Infraestrutura trabalhamos nas intervenções necessárias quanto às manutenções preventivas e corretivas, 

visando à revitalização das dependências do nosso Estádio.   
Juntamente com a Diretoria de Marketing atuamos também na prospecção de novas parcerias/contratos que viabilizem a modernização e revitalização 

de nossas estruturas físicas e espaços, bem como, trabalhar 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:  
Conforme apresentado em nosso relatório do último bimestre de 2021, o gramado do Morumbi necessitou fazer o replantio de 500 mts² em função do 

grande desgaste que houve na faixa central, visto o acúmulo de eventos sucessivos realizados no mês de dezembro. 
  
Além do replantio foi feita a reforma tradicional que é realizada todo final do ano:  
* Corte Helicoidal no sentido longitudinal e lateral com a altura de 14 mm; 
* Corte Vertical extremamente agressivo nos dois sentidos; 
* Corte Helicoidal nos dois sentidos com a altura de 12 mm; 
* Aerificação do gramado na profundidade de até 15 cm; 
* Revisão geral dos 43 aspersores (37 dentro dos 7.140 mts² e 6 nas áreas atrás dos gols) que temos instalados nas 7 linhas de irrigação. 
* Cobertura com areia utilizando 70mts³;   
* Aplicação de calcário para equalização do PH do solo; 
   
Neste período, o Morumbi recebeu 3 jogos do Campeonato Paulista com a liberação de público limitada a 70% da capacidade total do estádio, a qual é 

firmada em alvará em 66.795 pessoas. 
  
Atendendo demandas do nosso departamento de Marketing, tivemos no 1° bimestre deste ano a realização:  

•         Shooting da nossa fornecedora do material esportivo Adidas (21/01/22). 
•         Filmagem com a nossa equipe do Futebol Feminino (25/02/222). 

  
Através do nosso Departamento de Marketing, que comercializou 2 painéis de Led e do nosso Departamento de Infraestrutura que executou as 

respectivas instalações, a partir deste bimestre na entrada do Portão 2 e no interior do Concept Hall o Morumbi passou a ter equipamentos de 

comunicação visual que além do caráter informativo, paralelamente gerará renda. 
  
Demais Atribuições: 

- Trabalho em conjunto com a Diretoria Administrativa para execução do protocolo de credenciamento imposto pela Federação Paulista de Futebol para 

o Campeonato Paulista 2022. O Estádio atuou como agente intermediador e contribuiu entre outros pontos importantes, na flexibilização do número 

de credenciais liberadas para o staff da operação dos jogos; 

- Trabalho massivo junto à Diretoria Executiva Financeira para mitigar a inadimplência das cessionárias; 
 
- Estudo para melhoria da experiência dos proprietários de cadeiras cativas nos jogos, a pedido da Presidência; 
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- Início do Curso Master FPF (Liderança e Gestão Sistêmica do Futebol), o qual conta com a presença de uma de nossas colaboradoras indicada pela 
Presidência; 
 
- Alinhamento operacional para a realização de dois dias consecutivos de doação de sangue, organizada pela Diretoria Executiva de Marketing; 
 
- Permanecemos com o filtro comercial com relação às demandas direcionadas a Diretoria Executiva de Marketing e com total apoio para auxiliar na 
captação de novas receitas. 
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- Durante o bimestre janeiro / fevereiro 2022 ocorreram 03 jogos de futebol no estádio (em destaque), respectivos ao Campeonato Paulista, como nos 

meses anteriores ainda sobre o Protocolo de Saúde, porém com presença de público no Estádio (Conforme liberação do Plano São Paulo), assim sendo 

todos os jogos do bimestre ocorreram com público. 

  

- São Paulo FC x Ituano FC – Dia 30/01/2022 – Campeonato Paulista 

- São Paulo FC x EC Santo André – Dia 09/02/2022 - Campeonato Paulista 

- São Paulo FC x AA Inter - Limeira – Dia 17/02/2022 – Campeonato Paulista 

DIRETORIA DE FUTEBOL 

FUTEBOL PROFISSIONAL: 
1 – CONTRATOS RENOVADOS E/OU PRORROGADOS: 
João Adriano Sá de Almeida  João Adriano 11/01/2022 a 31/12/2024 
Robert Abel Arboleda Escobar Arboleda  01/01/2022 a 31/12/2024 
Juan Santos da Silva  Juan  26/01/2021 a 31/12/2024 
 
 
2 – DIREITOS FEDERATIVOS CEDIDOS POR EMPRÉSTIMO PARA OUTROS CLUBES:  
Hudson Rodrigues dos Santos Hudson  19/03/2021 a 31/01/2022  Fluminense F.C. 
Lucas Estella Perri   Lucas Perri 01/01/2022 a 30/11/2022  Clube Náutico Capibaribe 
Bruno Fabiano Alves  Bruno Alves 01/01/2022 a 31/12/2022  Grêmio FBPA 
Luis Manuel Orejuela Garcia  Orejuela  01/01/2022 a 31/12/2022  Grêmio FBPA 
Igor Matheus Liziero Pereira  Liziero  01/01/2022 a 31/12/2022  S.C. Internacional 
Denzel Nogueira  Damasceno  Denzel  01/02/2022 a 31/01/2023  Ituano F.C. 
Anílson Dourado Santiago  Anilson  07/02/022 a 26/09/2022  Clube Esportivo Aimoré 
Pedro Lucas Pereira da Silva  Pedro  03/02/2022 a 31/01/2023  C.R. Vasco da Gama 
 
 
3 – TÉRMINO DE CONTRATO: 
Shaylon Kallyson Cardozo  Shaylon  Término de contrato: 21/01/2022 
Hudson Rodrigues dos Santos Hudson  Término de contrato: 31/01/2022 
Samuel Siedschlag   Samuel  Término de contrato: 31/01/2022 
 
 
4 – DISTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO – COMUM ACORDO: 
Marcos Antonio Augusto Júnior M. Antonio Distrato em 17/01/2022 – transferência definitiva para A.A. Ponte Preta 
Victor Hugo da Silva Rocha  Victor Hugo Distrato em 26/01/2021 
Vitor Frezarin Bueno  Vitor Bueno Distrato em 26/01/2022 
Pablo Felipe Teixeira  Pablo  Distrato em 27/01/2022 – transferência definitiva para o C.A. Paranaense 
Felipe Carneiro de Souza  F. Carneiro Distrato em 25/01/2022 
Jean Paulo Fernandes Filho  Jean  Acordo em 25/01/2022 – transferência definitiva para o Club Cerro Porteño 
 
 
5 – DIREITOS FEDERATIVOS CEDIDOS POR EMPRÉSTIMO AO SÃO PAULO F.C.: 
Igor Amaral dos Santos Scheis Igor Amaral 05/02/2022 a 31/01/2023   Azuriz Futebol Clube 
Andrés Felipe Colorado Sanchez Andrés Colorado 22/02/2022 a 31/12/2022   Cortuluá Fútbol Club S.A.  
Jonathan Luline Mateus dos Santos Jonathan  05/02/2022 a 07/03/2023    Nova Iguaçu F.C. – RJ 
 
  
6 – DIREITOS FEDERATIVOS CEDIDOS POR EMPRÉSTIMO AO SÃO PAULO F. C. E DEVOLVIDOS AO CLUBE DE ORIGEM: 
Thiago Dombroski Moreira  T. Dombroski Distrato em 11/01/2022 – retorno ao Coritiba F.C. 
Levy Sabatim Barbosa  Levy  Término de contrato: 31/01/2022 – retorno ao Desportivo Brasil 
Kayque Ryann Santos Silva  Kayque  Término de contrato: 31/01/2022 – retorno para AD Bahia de Feira 
Antonio Javier Galeano Ferreira Galeano  Término de contrato: 28/02/022 – retorno para o Club Rubio Ñu 
Kauê Canela Arruola  Kauê  Distrato: 25/02/022 – retorno para o Grêmio Novorizontino 
 
7 – DIREITOS FEDERATIVOS ADQUIRIDOS EM DEFINITIVO PELO SÃO PAULO F.C.: 
Márcio Rafael Ferreira de Souza Rafinha  01/01/2022 a 31/12/2022 
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Jandrei Chitolina Carniel  Jandrei  10/01/2022 a 31/12/2023 
Maycon Vinícius Ferreira da Cruz Nikão  10/01/2022 a 31/12/2024 
Alisson Euler de Freitas Castro Alisson  01/01/2022 a 31/12/2024 
Patrick Bezerra do Nascimento Patrick  07/01/2022 a 31/12/2023 
Lucas Silva de Sousa  Lucas Silva 01/02/2022 a 31/12/2022    
Guilherme Amaral Jardim  Guilherme 01/02/2022 A 31/01/2024 
Rafael de Souza Costa  Rafael  01/02/2022 a 31/01/2023  
 
 
8 – ATLETAS AMADORES PROFISSIONALIZADOS:  
Raphael do Carmo Gogoni  Raphael  01/01/2022 a 31/12/2024 
 
 
9 – RETORNO DE ATLETAS EMPRESTADOS TEMPORÁRIAMENTE A OUTROS CLUBES: 
Nada consta 
 

FUTEBOL DE BASE: 
SUB – 20 
COPA SÃO PAULO FUTEBOL JR:      

Data Fase Adversário Resultado Gols 

05/01/2022 1ª Fase CSE - AL 2x0 Pedrinho e Vitinho. 

08/01/2022 1ª Fase Desportivo Perilima 5x0 
Pedrinho, Beraldo, Pablo e João 

Adriano (2). 

11/01/2022 1ª Fase São Caetano 2x1 Caio Matheus (2) 

13/01/2022 2ª Fase  São Bernardo 3x0 Maioli, Caio e Léo. 

15/01/2022 3ª Fase São Caetano 3x0 Vitinho (2) e Caio 

17/01/2022 Oitavas de Final Vasco da Gama 4x2 Maioli (2), Talles e Vitinho. 

19/01/2022 Quartas de Final Cruzeiro 2x1 Maioli e Vitinho 

22/01/2022 Semi Final Palmeiras 0x1   

Resultado Final: Eliminado Semi-final. 
 
Retorno de férias das categorias: 

▪ Sub - 10  

▪ Sub - 13 

▪ Sub - 14 

▪ Sub - 15 

▪ Sub - 16 

▪ Sub – 17 

▪ Sub - 20 

 
Rescisão de Contrato: 
 
Sub:20 

▪ Kaue Canela Arruda – Atacante  

▪ Petterson Lopes Guilherme – Atacante  

 

CAPTAÇÃO : 
Retorno das avalições técnicas internas das categorias (Iniciação e especialização) 
 
Observações nas Competições: 

▪ Copa São Paulo Futebol Junior 

▪ Copa Votorantim 

▪ Copa Cidade de Teotônio –RS   
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

As principais e relevantes atividades foram:   

• Manutenções preventivas e corretivas (diversas) no CFA;   

• Pintura interna geral, revisão da estrutura metálica e telhado, troca de piso solto da piscina do REFFIS; 

• Pintura Geral na parte interna (salas, depósitos, corredores, acessos, etc.  + área externa onde se concentram as cadeiras e os camarotes 

(frente para o campo). Ainda vai faltar a parte externa (lado da rua interna) pois requer a troca de revestimento, trabalho em altura, etc; 

• Pintura geral (interna e externa) dos alojamentos dos Blocos 100, 200, 300 e 400 – cerca de 50 quartos; 

• Substituição gradativa dos armários dos quartos dos alojamentos.  Esses armários estão muito danificados com a ação do tempo, pois são pré 

fabricados com material não muito resistente.  Durante a substituição, estamos construindo uma base de alvenaria para que fiquem alguns 

centímetros acima do chão, para que no momento da limpeza, a agua não penetre na madeira; 

• Pintura Geral da parte interna do hotel (67 apartamentos, salas, corredores, etc.); 

• Pintura geral dos vestiários (interna e externa) das categorias Sub 13, Sub 15, Sub 17 e Sub 20; 

• Substituição dos antigos corrimões de madeira (que apodreceram com o tempo) x novos corrimões de ferro; 

• Reforma e manutenção dos gramados dos campos 01, 02, 03, 04 e campo 09; 

• Aumento de 40 cm de altura da mureta onde fica localizado o vertedouro do lago 02  (80 metros) – para aumento do leito e da capacidade de 

armazenamento de água (usada para alimentação do lago 01 - que é o lago usado para a irrigação dos gramados dos campos 01, 02, 03, 04 e 

09; 

• Reforma e pintura dos 03 carrinhos Toro, que são usados nos trabalhos de manutenção do CFA; 

• Reforma da estrutura dos alambrados atrás dos gols dos campos 02 e 03 – com aumento da altura das estruturas de ferro, para instalação de 

redes de proteção com objetivo de segurar as bolas; 

 

FUTEBOL FEMININO DE BASE: 

Janeiro e Fevereiro 
A equipe de futebol feminino de base retornou aos treinos no dia 17 de janeiro, realizando exames médicos, físicos, fisioterápicos e odontológicos para 
avaliar a condição do grupo. A comissão técnica havia retornado anteriormente para planejamento do início de temporada. 
 
Para reforçar o elenco para as competições estaduais e nacionais sub 16, sub 17 e sub 20, contratamos as atletas Vitória Amaral e Fernanda Mayrink 
(Corinthians), Bruna Marques (Atlético MG), Carolina Zacharias, Icyla Queiroz, Julia Xavier, Rafaela Carvalho e Rayssa Cruz (Centro Olímpico), e tivemos 
a volta da atleta Wellistifany Pérolla, formada na base do São Paulo. 
 
Nesse início de ano, as atletas Amanda Dias, Ana Carolina Firmino, Ana Flávia Gomes, Ana Julia Giuzio, Eluiza Kavalek, Kédima Gabrielly e Maria Eduarda 
Rodrigues foram convocadas pela Seleção Brasileira sub 17 para disputa do Sulamericano, no Uruguai. A atleta Julia Xavier também foi convocada, mas 
infelizmente cortada pré compeição. O torneio terá início no dia 02 de março.  
 
Organizamos e realizamos uma peneira para 1.331 meninas interessadas em integrar as equipes de base do São Paulo. Dessas, uma atleta foi selecionada 
para integrar a equipe sub 17 do São Paulo e outras, mais novas, para integrar a equipe do Centro Olímpico, time parceiro do São Paulo na formação de 
atletas, com o objetivo de desenvolvê-las e prepará-las para no futuro integrar o SPFC. 
 
Em relação à comissão técnica, tivemos a saída do auxiliar técnico Victor Alves Guilherme. A diretora Cléo Prado está realizando o curso Master - 
Liderança e Gestão Sistêmica do Futebol, organizado pela Federação Paulista de Futebol. A preparadora física Camila Barros está realizando o curso de 
Preparação Física nas Categorias de Base, organizado pela CBF Academy. O treinador Thiago Viana e o Supervisor Rodrigo Coelho estão finalizando a 
Licença B, também da CBF Academy.  

 

FUTEBOL FEMININO PROFISSIONAL: 
Janeiro  
Dia  17/01/2022   Apresentação das atletas 
 
Fevereiro 
Dia  11/02   Amistoso em Araraquara   FEA 1 x 1 SPFC 
Dia  20/02   Amistoso em São José dos Campos     São José 2 x 5 SPFC 
Dia  26/02   Amistoso em Vargem   RB Bragantino 2 x 3 SPFC 
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DIRETORIA DE FUTEBOL SOCIAL 
Mês de Janeiro - 2022 

Realizações: 

No dia 10 de janeiro 2022, foi feita abertura do Torneio de Verão do Futebol Social 2022. 

Foram disputados 16 (dezesseis) jogos no Torneio de Verão do Futebol Social 2022. 

Foram disputados 06 (seis) jogos amistosos no campo do Futebol Social. 

As seleções do Futebol Social disputaram 04 (quatro) jogos amistosos no campo do Futebol Social. 

 

Mês de Fevereiro - 2022 

Realizações: 

No dia 20 de fevereiro 2022, foi feita abertura do Campeonato Interno do Futebol Social 2022. 

Foram disputados 14 (catorze) jogos no Campeonato Interno do Futebol Social 2022. 

As seleções do Futebol Social disputaram 05 (cinco) jogos amistosos no campo do Futebol Social. 

Foram disputados 21 (vinte e um) jogos amistosos no campo do Futebol Social. 

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: 

 

 

 
Estádio: 

Concluído: 

✓ Projeto da Rampa do Portão 1; 

✓ Reforma Sala Gerencia do Estádio; 
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Em andamento: 

✓ Reforma Piso da Circulação 4 e 3 Pavimento; 

✓ Manutenção do Gramado; 

✓ Pintura do Intermediário; 

✓ Manutenção da Torre de Iluminação; 

✓ Demolição de Muro do Anel Intermediário; 

✓ Reforma Tribuna Térrea; 

Social: 

Concluído: 

✓ Reforma Tesouraria Portão 7; 

✓ Mudança do C.A.U para o Portão 7; 

✓ Instalação de Telão na Social; 

 

Em andamento 

✓ Construção de uma Quadra de Padel; 

✓ Depósito Limpeza; 

✓ Quiosque churrasqueira; 

 

CT. BARRA FUNDA 

Concluído: 

✓ Reforma Deposito da Manutenção; 

✓ Reforma do Piso da Piscina; 

 
Em andamento: 

 
✓ Regularização do Alvara de Funcionamento; 

✓ Manutenção do Gramados; 

✓ Reforma Sala da Diretoria; 

✓ Construção de Sala para Presidência; 

DIRETORIA DE MARKETING 

1) PATROCÍNIO, PARCERIA 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; 

▪ RED DIGITAL (SPORTSBET.IO) – patrocínio máster (abdômen centralizado e costas), vigente até 31/12/2024;  

▪ ROKU - patrocínio nas camisas oficiais de jogo e treino (nos ombros), vigente até 14/07/2022; 

▪ NVIO (BITSO) – patrocínio nas camisas oficiais de jogo (manga) e treino (costas), vigente até 31/12/2024; 

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

▪  GAZIN -  patrocínio nas camisas oficiais de jogo e treino (barra traseira), vigente até 30/04/2022; 

▪ SÓCIOS.COM – patrocínio nas camisas oficiais de jogo e treino (frontal), e licenciamento Fan Tokens, vigente até 31/12/2025;  
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▪ CARTÃO DE TODOS – patrocínio nos shorts de jogo e treino (parte frontal da perna esquerda), vigente até 30/06/2022; 

▪ CAUÊ – patrocínio nos shorts de jogo e treino (parte frontal da perna direita, lado oposto do número) vigente até 12/07/2022; 

▪ ABC DA CONSTRUÇÃO – 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; 

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

▪   DRY COMPANY (CHIP SPFC) – patrocínio para a SPFCTV,  vigente 31/05/2022. 

 

b) Contratos de Patrocínios/Parceria em processo de formalização: 

▪ PREMIUM – parceria para monetização do site; 

▪ HORIZM – parceria para monetização das redes sociais; 

▪ FIRESTRIPES/LEANDRO – parceria para o licenciamento de equipe de Esportes Eletrônicos; 

▪ SORARE – parceria para o licenciamento de cards (NFT), com a utilização de imagens dos atletas da equipe de futebol 
profissional masculino; 

▪ RED DIGITAL (SPORTSBET.IO) – ampliação da parceria com aumento no valor total do contrato e nas contrapartidas cedidas 
à patrocinadora, como: testeira do túnel de acesso ao campo, testeira dos telões localizados nas arquibancadas laterais, 
pintura superior nas cabines de rádio abaixo das arquibancadas laterais e tendas localizadas nas rampas de acesso ao 
Estádio do Morumbi. 

 

c)      Prospecções de Patrocínios em negociação: 

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

1) Barra Traseira da camisa (Futebol Profissional); 

2) Omoplata (Futebol de Base e Basquete); 

3) Mangas (Futebol de Base); 

4) Shorts  (Futebol de Base, Futebol Feminino e Basquete).  

 

d)      Contratos de Parceria/Permuta vigentes, atendimento:   

▪ VOLVO – fornecimento de veículos para uso do SPFC, vigente até 31/12/2023;    

▪ INBRANDS – vestir os atletas e comissão técnica da equipe de futebol profissional, com roupas da marca VR Collezioni, vigente 
até 30/08/2022; 

▪ TNT – bebidas isotônicas para os atletas das 03 unidades: Estádio do Morumbi, CT Barra Funda e CFA Cotia. 

 

e)      Contratos de Parceria/Permuta em negociação ou renovação:   

▪ PASSA QUATRO – negociação em andamento para renovação do contrato de fornecimento de água para as 03 unidades: 
Estádio Morumbi, CT Barra Funda e CFA Cotia; 

▪ AB PROJETOS -  empresa de móveis, negociação de parceira; 

▪ SHERWIN WILLIAMS – fornecimento de tintas para uso nas 03 Unidades: Estádio do Morumbi, CT Barra Funda e CFA Cotia; 

▪ HENKO – instalação de painéis na sala de imprensa (backdrop zona mista) e em algumas áreas do Estádio do Morumbi e  Clube 
Social; 

▪ PRINT – reforma cabines de imprensa (rádio/TV), e sinalização do Estádio do Morumbi.  
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2) CONCESSÃO - ADMINISTRAÇÃO DOS CONTRATOS E ATENDIMENTO: 

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

• AMBEV – contrato firmado para comercialização de bebidas no Estádio e Clube Social, vigente até 30/06/2024; 

▪ CÉLIA EXPRESS – comercialização de sorvetes, pipocas e salgados no Estádio do Morumbi e nas dependências sociais do Clube, 

vigente até 31/12/2022, negociações para renovação do contrato com vigência até 31/12/2023; 

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

renovação do contrato com vigência até 31/12/2023. 

 
3) LICENCIAMENTO – ADMINISTRAÇÃO DOS CONTRATOS E ATENDIMENTO:  

a) PRODUTOS LICENCIADOS 

▪ Temos firmados 56 contratos vigentes e  17 contratos que estão em negociação ou processo de confecção no SISPRO; 

▪ Administração do contrato  firmado com a License Solution (Destra),  para profissionalizar o processo de licenciamento melhorando 

os controles de gestão e o faturamento da área.  

 

b) LOJA SÃO PAULO MANIA 

▪ Em funcionamento temos o total de 08 lojas; 

▪ 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  

empresa ESM/NS2. 

 

d) ESCOLAS DE FUTEBOL 

▪ Temos 27 unidades em funcionamento: 11 escolas na grande São Paulo, 12 escolas no interior e 04 escolas em outros estados; 

▪ Em processo de abertura 03 novas unidades, sendo: uma unidade no interior de São Paulo (Mogi das Cruzes), e duas unidades em 

outros estados (Rio de Janeiro e São Luiz do Maranhão); 

▪ Suporte do CFA para atendimento as unidades na parte técnica, com a realização de avaliações semestrais; 

▪ Realização da 19ª Copa das Escolas de Futebol Licenciadas do SPFC, no período 24 a 29/01/2022, com a participação 1.300 alunos 

das categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, sendo que após avaliação 07 alunos foram selecionados e estão em processo 

seletivo no CFA Cotia;  

▪ Em formalização no SISPRO o contrato do 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; 

▪ Realização da campanha de Marketing por meio da utilização de ferramenta da Inteligência Artificial (FrameFy),  com disparos 
personalizados para cada Sócio Torcedor que fez a adesão/migração para o novo Programa; 

▪ Desenvolvimento de campanha de Marketing,  mídia programática para captação de novos Sócios; 
▪ Atendimento às demandas diárias do programa; 
▪ Ações/resgates presenciais com Sócios Torcedores da base ativa: 

- Resgate de ingressos para o "Camarote do Sócio Torcedor"; 
- Morumbi Tour; 

▪ Organização, disparo e análise da pesquisa de satisfação do Programa após seis meses do relançamento; 
▪ Ações de Matchday nos jogos disputados no Morumbi; 
▪ Ação de captação de novos sócios torcedores nas Escolas Licenciadas do clube em São Paulo; 
▪  Estruturação da nova estratégia e campanha de mídia programática para impulsionar as vendas do Programa no digital; 
▪ Implementação de programa de venda direta do Programa Sócio Torcedor em dias de jogos no Morumbi, com promotoras 

trabalhando dentro do estádio; 
▪ Organização do 1º Happy Hour oficial dos Sócios Torcedores na Choperia nº1, no Morumbi, com a presença do ex-atleta Leandro 

Guerreiro; 
▪ Ações de captação de novos STs nas partidas disputadas fora de casa, pelo Campeonato Paulista; 
▪ Envolvimento de seis sócios torcedores no shooting das novas camisas Home e Away da adidas, em ação inédita no clube. 

 

http://www.saopaulomania.com.br/


São Paulo Futebol 

O mais querido 

Clube 
 

20  

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, parcerias para o Programa Sócio Torcedor e atendimento aos patrocinadores; 

▪ 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.  

 

6) AÇÃO PROMOCIONAL/SOCIAL: 

▪ COPOS PERSONALIZADOS: Em parceria com a empresa M&L, comercialização dos copos personalizados oficiais da partida, em 
todos os jogos de mando do SPFC; 

▪ Suporte e atendimento as solicitações do Camarote dos Ídolos, espaço que tem como objetivo proporcionar ao torcedor a 
possibilidade de assistir aos jogos de mando do SPFC, no Estádio do Morumbi ao lado de ídolos do Clube; 

▪ 15/01/2022: Em conjunto a BITSO, start nas integrações tecnológicas necessárias à adaptação do sistema de venda de ingressos 
para aceitação ao cripto como método de pagamento; 

▪ 21/01/202: Em parceria com a ADIDAS, realização do shooting para o lançamento das novas camisas Home do clube; 
▪ 07/02/2022: Anúncio da parceria firmada com a BITSO, com divulgação de vídeo promocional e realização de coletiva de imprensa 

no Centro de Mídia do Estádio do Morumbi; 
▪ 11/02/2022: Lançamento da nova camisa Home do clube, com vídeo promocional executado e seeding de distribuição do uniforme 

entre influenciadores digitais e torcedores ilustres do clube; 
▪ 25/02/2022: Suporte na gravação de vídeo da campanha publicitária da patrocinadora ABC DA CONSTRUÇÃO, por ocasião do “Dia 

Internacional da Mulher”, que será divulgado em 07/03/2022. 

DIRETORIA FINANCEIRA E CONTROLADORIA 
 
Em janeiro e fevereiro foi elaborado e apresentado à Diretoria e aos Gestores o Balancete (analítico e sintético) e a Demonstração do Resultado referente 
ao mês de janeiro de 2022. 

 

A T I V O dez/20 dez/21 jan/22

(1) DIREITOS 377.720           584.246    556.609    

  Numerários/Aplicações 31.720             39.099      21.991      

  Contratos a Receber 323.416           513.670    502.209    

  Adiantamentos/Despesas Antecipadas 4.515              10.051      8.139       

  Depósitos Judiciais 5.602              2.663       2.663       

  Outros Créditos 12.467             18.763      21.607      

INVESTIMENTOS 401.437           365.401    365.716    

  Elenco de Atletas 154.899           131.653    132.944    

  Imobilizado 246.538           233.748    232.772    

ATIVO TOTAL 779.157           949.647    922.325    

P A S S I V O dez/20 dez/21 jan/22

(2) OBRIGAÇÕES 952.700           1.226.702 1.215.556 

  Contas à Pagar 83.340             110.448    108.338    

  Obrigações Empregatícias 66.434             68.086      82.486      

  Tributos/Parcelamentos/Provisões 112.162           171.722    173.294    

  Direito de uso de imagem a pagar 20.932             31.072      25.379      

  Adiantamento de Contratos 66.637             69.344      64.301      

  Receitas a apropriar 247.901           421.649    405.588    

  Instituições Financeiras 75.291             173.010    170.081    

  FIDC- Mútuo e Ant. de Recebíveis 107.972           41.139      40.997      

  Entidades/Terceiros/Intermediações 172.031           140.232    145.094    

PATRIMÔNIO (173.543)          (277.055)   (293.231)   

  Patrimônio Social (173.543)          (277.055)   (276.395)   

  Resultado do exercício -                     (16.836)     

PASSIVO TOTAL 779.157           949.647    922.325    

Endividamento Líquido

(1) Direitos - (2) Obrigações (574.980)          (642.456)   (658.948)   
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Demonstração do Resultado  
Acumulado janeiro/22 

 
Em R$ mil 

 

 
Receitas 

 

Futebol Profissional 

 

o Negociação de Atletas:  

 

• Refere-se ao mecanismo de solidariedade decorrente da negociação do atleta David Neres e a negociação dos Direitos Federativos 

do atleta Jean Paulo Fernandes Filho ao Club Cerro Porteno;  

 

o Direitos de transmissão:  

 

 
o Publicidade e Patrocínio: A variação positiva de R$ 0,8 milhão decorre do contrato firmado com a Nvio Brasil “Bitso” que foi superior ao 

inicialmente previsto no orçamento. 

 
 
 

RECEITAS OPERACIONAIS Previsto Realizado Variação VAR %

Futebol profissional e Marketing 57.235     23.233     (34.002)   -59,41%

        Negociação de atletas 42.576     5.730       (36.846)   

        Direitos de transmissão de TV 8.663      10.148     1.485     

        Publicidade e patrocínio 3.481      4.295       814        

        Projeto sócio torcedor 917         1.143       226        

        Arrecadação de jogos 600         479          (121)       

        Licenciamento da marca 998         1.439       440        

Sociais e esportes amadores 2.989      3.094       105        3,51%

        Contribuições Sociais 2.376      2.430       54          

        Festas e aluguéis e Atividades 613         664          51          

Estádio 2.411      2.036       (375)       -15,56%

        Camarotes e cadeiras cativas 1.655      1.300       (354)       

        Publicidade 300         375          75          

        Aluguéis/Concessões 457         361          (96)         

Esportes Profissionais 100         100          -            0,00%

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 62.734     28.463     (34.272)   -54,63%

Conselho Deliberativo

Previsto Realizado Variação

Direitos de Transmissão 8.663      10.148     1.485     

Campeonato Brasileiro 3.643      3.773       130         

Campeonato Paulista 5.000      6.375       1.375     

Futebol Feminino 20            -            (20)          
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Demonstração do Resultado Janeiro/22 
 
Em R$ mil 

 

 

 

 

 

 

DESPESAS Previsto Realizado Variação VAR %

Futebol profissional e de base (28.129)    (31.577)    (3.448)    12,26%

        Pessoal/Imagem (14.286)    (19.617)    (5.331)    

        Materiais/Serviços (1.098)     (1.256)      (158)       

        Gerais (Utilidades,manutenções, provisões) (921)        (568)         353        

        Jogos/Tributos/Arena/Intermediações (2.779)     (2.044)      735        

        Depreciação (345)        (247)         98          

        Amortização custo atletas (8.700)     (7.845)      855        

Sociais e esportes amadores (3.073)     (2.646)      427        -13,89%

        Pessoal (1.558)     (1.222)      335        

        Despesas com jogos e eventos (93)          (93)           0            

        Materiais/Serviços (606)        (713)         (107)       

        Gerais (Utilidades,tributos,manutenções) (518)        (362)         156        

        Depreciação (299)        (256)         43          

Esportes Profissionais (804)        (933)         (129)       15,99%

        Pessoal (661)        (604)         56          

        Materiais/Serviços/Div (71)          (105)         (34)         

        Jogos/Patrocínios (72)          (223)         (151)       

DESPESAS Previsto Realizado Variação VAR %

Estádio (1.857)     (1.732)      124        -6,70%

        Pessoal (299)        (258)         40          

        Materiais/Serviços (442)        (492)         (51)         

        Gerais (Utilidades,tributos,manutenções) (440)        (346)         93          

        Depreciação (677)        (635)         41          

Administrativas (3.008)     (2.722)      286        -9,50%

        Pessoal (1.948)     (1.626)      322        

        Materiais/Serviços (716)        (688)         28          

        Gerais (Utilidades,tributos,manutenções) (218)        (293)         (75)         

        Depreciação (126)        (115)         11          

TOTAL (36.871)    (39.610)    (2.740)    7,43%

Resultado Financeiro (3.742)     (5.689)      (1.947)    52,03%

        Receitas financeiras 97           212          115        

        Despesas financeiras (3.839)     (5.901)      (2.062)    

TOTAL DAS DESPESAS (40.612)    (45.299)    (4.687)    11,54%

RESULTADO DO EXERCÍCIO 22.122     (16.836)    (38.958)   
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o Futebol Profissional: Os gastos realizados referentes a pessoal e direito de imagem, apresentam-se superiores ao orçamento para o período, 

substancialmente, devido ao registro da rescisão do contrato de trabalho dos atletas Vitor Frezarin Bueno, Pablo Felipe Teixeira, além das 

contratações dos atletas Jandrei Chitolina Carniel, Marcio Rafael Ferreira de Souza, Patrick Bezerra do Nascimento, Maycon Vinicius Ferreira da 

Cruz e Allison Euler de Freitas Castro. O investimento realizado visa proporcionar melhor 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.  

 

o Esportes Profissionais: As despesas relacionadas aos Esportes Profissionais apresentam-se R$ 0,12 milhão superiores àquelas orçadas para o 

período, devido a participação da equipe de Profissional de Basquete na competição Basketball Champions League Americas. 

 

o Diretorias de Apoio: As despesas apresentam-se R$ 0,28 milhão inferiores ao orçamento; 

 

o Social e Estádio: As despesas relacionadas às UN Social e Estádio apresentam-se respectivamente 13,8% e 6,7% inferiores àquelas orçadas para o 

período; 

 

o Resultado Financeiros: O resultado financeiro apresenta-se R$ 1,9 milhões mais negativo do que inicialmente previsto, devido ao reconhecimento 

de multa e juros de contratos e débitos tributários a serem renegociados.  

 

o Foi encaminhado à Federação Paulista de Futebol (FPF) o relatório de desempenho do Programa de Excelência referente aos meses de dezembro 

de 2021 e janeiro de 2022. 

  

o Em parceria com a Diretoria de Futebol Profissional e por exigência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), segue em vigor a rotina trimestral 

de envio de relatórios contábeis de 2021 do São Paulo FC à confederação supra. Tal prática faz parte do atendimento às demandas da CBF para o 

processo de obtenção da Licença Anual de Clubes. O material inclui a previsão orçamentária e os fluxos de caixa anuais, bem como o resultado 

econômico e os balancetes trimestrais (comparados aos resultados da mesma janela trimestral do ano imediatamente anterior). 

 
o 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 GERAL DO CLUBE SOCIAL 
 

- DIRETORIA GERAL 

Campanha de venda de títulos e taxas associativas - prorrogada até 31/01/2022 

12/01 – Reunião geral (plenos, adjuntos e assessores) 

14/01 – Retorno dos atendimentos - Osteopatia 

25/01 - Comemoração - 92 anos do SPFC 

14/02 - Reunião com diretores plenos da área social 

08/02 - Início Pesquisa de Satisfação do Clube Social 

Todas as sextas-feiras – atendimento a associados (reuniões) 

 - DIRETORIA FEMININA, CULTURAL E EVENTOS 

Janeiro - Cine Tricolor - programação de férias 

06 a 29/01 - Férias de verão para crianças e 4 a 14 anos 

25/01 - Retorno da  Missa dominical 

27/01 - Abertura de inscrições para catequese - crianças a partir de 7 anos 
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05/02 - Lançamento do livro “20 Vitórias Inesquecíveis do SPFC no Morumbi”, Editora Bela Vista 

15/02 - Palestra “A inteligência emocional do século” - evento beneficente 

19/02 - Oficina de culinária japonesa - 11 a 15 anos  

26/02 - Clube de Leitura - “A Trança” de Laetitia Colombani 

-DIRETORIA SOCIAL 

26/02 - Divirta-se no Parquinho!  - Recreação com tema Carnaval 

 
As modalidades esportivas das Diretorias de Esportes Sociais (DES) e Esportes Amadores (DEA), tiveram um aumento significativo de praticantes neste 
1º bimestre de 2022.  
Para isso, ações foram executadas, visando aumentar a oferta de vagas ao associado, e não onerando as despesas, com contratações de profissionais. 
Nos casos do Futsal e Futebol Society, foram abertas novas turmas, com o aumento de 150 vagas, e o remanejamento do horário contratual dos 
profissionais que já estavam. 
Na natação, mais de 100 vagas abertas, com a utilização de mais uma raia na piscina coberta. 
Novos horários de boxe, patinação, voleibol, ginástica artística foram criados, tentando adequar a nova realidade do público adolescente, devido a 
mudança nos horários das escolas no Ensino Médio. 
Dessa forma, com um planejamento adequando as necessidades de aulas e locais, estamos buscando ofertar a melhor experiência ao associado em 
qualidade na prestação de serviços e nas diversas opções. 
  
Abaixo segue um breve resumo do bimestre referente aos esportes das Diretorias: DEA e DES. 
 
- Atletismo (DES) 
Neste bimestre, houve a participação de uma prova pedestre da equipe do SPFC, a XXVI Troféu Cidade de SP. Vale ressaltar o aumento de praticantes 
da modalidade, finalizando o mês de fevereiro com mais de 70 praticantes. 
 
- Basquetebol (DEA) 
O mês de janeiro foi de planejamento na montagem das equipes competitivas de base e férias para as aulas de iniciação. 
Fevereiro começou aulas e treinos do departamento. 
 
- Beach Tennis (DES) 
Com a contratação da empresa terceirizada Koatch, a lista de espera da modalidade praticamente encerrou. O espaço que ficava ocioso em alguns 
momentos do dia, agora está repleto de praticantes com aulas de todas as idades. 
 
- Boxe (DES) 
A modalidade teve um aumento de 20% de praticantes de janeiro para fevereiro. Aulas foram abertas as segundas e quartas de modo a expandir a 
oferta aos associados. 
 
- Cheerleaders  (DES) 
A equipe de cheerleaders interagiu com o departamento de basquetebol profissional, colaborando com apresentações nos intervalos de alguns jogos 
validos pela NBB. 
 
- COD ( DEA ) 
O COD atende mais de 400 crianças ( números de fevereiro ) nas faixas etárias entre 03 á 12 anos. Buscando explorar todos os espaços do clube, a equipe 
de professores voltaram de férias no final de janeiro, elaborando o planejamento de aulas e colocando em prática desde a primeira aula de fevereiro. 
 
- COTI (DES) 
A dinâmica das aulas do COTI foram modificadas, visando adequar as precauções necessárias devido a pandemia. Aulas de 50min, com no máximo 10 
praticantes por horário.  
Assim, foi otimizado o tempo, aumentando a oferta de vagas, sem que tenha aglomerações. 
O COTI passou de 160 matriculados para 208 ao final de fevereiro. 
 
- Futsal (DEA) 
Assim como no basquete, o mês de janeiro foi de planejamento e montagem das equipes de base e adulto para a temporada 22. 
Ao todo, serão 14 categorias, disputando os campeonatos com a chancela da federação paulista de futebol de salão ( categorias de base ) e da Liga 
Paulista de Futsal ( categoria adulto ). 
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Nas aulas de iniciação a modalidade o salto foi de 102 praticantes para 163 ao final de fevereiro, com custo zero ao clube referente a contratação de 
profissionais. 
 
- Futevôlei (DES) 
No segundo semestre do ano passado, foi contratado um profissional ( terceirizado ) para a oferta de aulas da modalidade. 
Em fevereiro foram 35 associados praticantes . 
 
 
- Ginástica Artística (DES) 
A modalidade artística mais procurada pelo associado do clube, a Ginástica artística atingiu 220 praticantes ao final de fevereiro. 
O planejamento  de eventos do departamento já foi entregue, onde irá contemplar da iniciação ao competitivo. 
 
- Ginástica Rítmica (DES) 
A ginástica rítmica foi outra modalidade que teve uma grande procura por parte do associado. Em fevereiro, foram 83 praticantes da modalidade. 
 
- Golfe (DEA) 
Os golfistas seguem treinando nos campos fora do clube, visando a participação dos eventos de 2022. 
 
- Handebol (DEA) 
Nesta temporada, o handebol do SPFC terá somente equipes feminina, nas categorias Infantil, Cadete e Juvenil. As duas últimas categorias citadas irão 
disputar o Campeonato Paulista da modalidade. 
Também houve uma boa procura para a pratica dos associados na iniciação a modalidade. 
 
- Judô (DES) 
Nesse bimestre, o treinamento e conjunto com outras agremiações é parte importante para a preparação dos atletas nos futuros campeonatos. 
Assim como na maioria das modalidades, o judô também teve um aumento expressivo de praticantes, chegando a ultrapassar 50% de novas inscrições 
em relação ao mês de janeiro.  
 
- Natação (DES) 
No mês de janeiro, o departamento de natação ofereceu aos praticantes da modalidade o Swim Camp. Este evento teve a duração de 1 semana, com 
palestras de nutricionistas, psicólogos, técnicos, além de diversas vivências dentro e fora d’água.  
 
- Patinação (DES) 
Em fevereiro, a patinação atingiu 172 sócios praticantes. Com a procura muito grande por parte dos associados, foram criados novos horários e turmas, 
visando aumento da oferta de opções ao associado. 
 
 - Polo Aquático (DES) 
No verão, aumenta a pratica dos esportes aquáticos. No polo aquático não foi diferente. As aulas são ofertadas na piscina olímpica do clube, no período 
da tarde. 
 
- Voleibol (DEA) 
O voleibol teve uma enorme procura por parte do associado, obrigando assim a abertura de novas turmas, para uma oferta maior. 
Após anos, o SPFC retornará as competições da federação paulista de vôlei, nas categorias de base. 
 
- Vôlei de Praia ( DEA ) 
Assim como no Beach Tennis e Futevôlei, foi contratado um professor para o Vôlei de Praia ( terceirizado ) para atender os associados com aulas da 
modalidade. Em fevereiro, foram 87 associados praticantes. 
 
- EVENTOS ESPORTIVOS: 
- Inauguração do Beach Center ( quadras de areias ). 
No dia 22 de janeiro, foi inaugurado o novo espaço das areias.  
As areias foram trocadas, colocando um tipo de areia mais adequado a pratica, além de toda a reformulação dos equipamentos ( postes, redes, 
ombrelones ... ). O espaço foi modernizado, além do aumento de mais uma quadra para a pratica do Beach Tennis, Futevôlei o Vôlei de Praia. 

ESPORTES COM RAQUETES: 
TÊNIS DE QUADRA 
 
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 
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OS PROFESSORES VOLTARAM COM AS AULAS NORMAIS DESDE O ULTIMO DIA 26/04. 
 
a) Em JANEIRO 2022 contamos com os seguintes números: 

• TENISTAS CADASTRADOS (TÊNIS QUADRA + TENIS AULA) - 829 

• TENISTAS CADASTRADOS – TÊNIS AULA - 389 

• TENISTAS CADASTRADOS – TÊNIS QUADRA - 440 
b) Em FEVEREIRO 2022 contamos com os seguintes números: 

• TENISTAS CADASTRADOS (TÊNIS QUADRA + TENIS AULA) - 819 

• TENISTAS CADASTRADOS – TÊNIS AULA - 366 

• TENISTAS CADASTRADOS – TÊNIS QUADRA - 453 
 
2 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E PAREDÕES 
As quadras estão sendo conservadas por 5 colaboradores que atuam no período das 6 às 23 horas durante a semana e nos finais de semana das 6 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 utilização e assim 
mantendo o bom estado de conservação das quadras e no entorno das mesmas. 
 
3 – 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 
   
PÁDEL 
 

c) Em JANEIRO 2022 contamos com os seguintes números: 
PADELISTAS CADASTRADOS (PADEL QUADRA + PADEL AULA) -123 
PADELISTAS CADASTRADOS – PADEL AULA - 54 
PADELISTAS CADASTRADOS – PADEL QUADRA - 69 

d) Em FEVEREIRO 2022 contamos com os seguintes números: 
PADELISTAS CADASTRADOS (PADEL QUADRA + PADEL AULA) - 117 
PADELISTAS CADASTRADOS – PADEL AULA – 38 
PADELISTAS CADASTRADOS – PADEL QUADRA - 79 

 
TÊNIS DE MESA 

 
Em JANEIRO 2022 contamos com os seguintes números: 
MESA TENISTAS CADASTRADOS - 28 

 
Em FEVEREIRO 2022 contamos com os seguintes números: 
MESA TENISTAS CADASTRADOS - 31 

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: 

 

(i) De Vivo, Castro, Cunha e Whitaker Advogados - Contencioso Trabalhista e Trabalhista Desportivo - 179 ações, sendo 53 de colaboradores, 61 

de terceirizados, 18 de ex-atletas, 02 administrativos e 45 ações com acordos ou quitados aguardando cumprimento/arquivamento; 

 

(ii) Ecclissato, Caverni e Albino Neto - EFCAN Advogados - Contencioso Cível - 88 ações, sendo 23 como requerente (polo ativo) e 65 como 

requerido (polo passivo); 

 
(iii) Costa Pereira & Di Pietro Advogados - Contencioso Tributário – 90 ações, sendo 23 administrativos e 67 judiciais. 

http://efcan.com.br/
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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 janeiro e fevereiro/2022) 

 

(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 – 07 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 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; 
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   3. 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. 

   4. 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. 

   5. 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). 

   6. 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. Prolatada a sentença de improcedência, foi interposto 

Recurso de Apelação pelo SPFC, o qual aguarda julgamento perante o E. Tribunal Federal. 
 

   7. 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 que foram rejeitados, e em face desta decisão interpusemos Recurso de Apelação, e após a realização 
de sustentação oral foi suscitado incidente de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial, o qual foi julgado improcedente. O processo 
aguarda a publicação do v. acórdão para interposição do recurso competente. 

 
(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 
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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. 

 

(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. 
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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 94 contratos elaborados. 
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3.1 Neste sentido, discriminamos abaixo os 18 contratos recebidos nesta Diretoria Jurídica efetivamente assinados no período de Janeiro e 

Fevereiro/22, 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 
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➢ Contratos Aprovados no C.A. 

 

 
➢ Contratos Aprovados no C.D. 

 

 

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: 

Não houve para o período. 

d) Destaque nas Ações Trabalhistas:  

• Improcedência da ação. 

Reclamante: Jarson de Sobral Silva. 

Função: Terceirizada. 

Reclamada(s) Sanepav e São Paulo Futebol Clube. 

Processo nº. 1001107-52.2021.5.02.0032 

Andamento: Julgados improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante em face do SPFC. 

Valor da ação: R$ 7.446,03. 

Economia: R$ 7.446,03. 

• Improcedência da ação. 

Reclamante: Andreia Nunes de Souza. 

Função: Terceirizada. 

Reclamada(s) ONET e São Paulo Futebol Clube. 
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Processo nº. 1000287-52.2020.5.02.0716. 

Andamento: Julgados improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante em face do SPFC. 

Valor da ação: R$ 11.803,71. 

Economia: R$ 11.803,71. 

• Improcedência da ação. 

Reclamante: Ellington da Silva Brito. 

Função: Jardineiro. 

Reclamada(s) São Paulo Futebol Clube. 

Processo nº. 1000332-71.2021.5.02.0053. 

Andamento: Julgados improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante em face do SPFC. 

Valor da ação: R$ 17.856,87. 

Economia: R$ 17.856,87. 

• Improcedência da ação. 

Reclamante: Antônio Carlos do Nascimento Viana. 

Função: Jardineiro. 

Reclamada(s) São Paulo Futebol Clube. 

Processo nº. 1001271-61.2021.5.02.0082. 

Andamento: Julgados improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante em face do SPFC. 

Valor da ação: R$ 36.828,86. 

Economia: R$ 36.828,86. 

• Improcedência da ação. 

Reclamante: Flavio Guimarães de Oliveira. 

Função: Terceirizada. 

Reclamada(s) ONET e São Paulo Futebol Clube. 

Processo nº. 1000788-87.2021.5.02.0031. 

Andamento: Julgados improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante em face do SPFC. 

Valor da ação: R$ 58.238,98. 

Economia: R$ 58.238,98. 

• Improcedência da ação. 

Reclamante: Regina Gomes de Oliveira. 

Função: Terceirizada. 

Reclamada(s) Verzani e São Paulo Futebol Clube. 

Processo nº. 1000319-44.2021.502.0030. 

Andamento: Julgados improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante em face do SPFC. 

Valor da ação: R$ 44.128,36. 

Economia: R$ 44.128,36. 

• Extinção da ação. 

Reclamante: Josiane Severina de Lima. 

Função: Terceirizada. 
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Reclamada(s) Verzani e São Paulo Futebol Clube. 

Processo nº. 1001106-73.2021.5.02.0030. 

Andamento: Ação extinta em relação ao SPFC face o acordo firmado com a Verzani e exclusão do SPFC. 

Valor da ação: R$ 8.566,08. 

Economia: R$ 8.566,08. 

 

e) Destaque nas Ações Cíveis: 

Autor (a): FAAP - Federação das Associações de Atletas Profissionais 

Réu(s): São Paulo Futebol Clube 

Processos nº: (i) Ação de Cobrança nº 0187140-91.2011.8.26.0100, em fase de Liquidação de Sentença (incidente de nº 0007510-26.2021.8.26.0100), 
em tramite perante a 25ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de SP; (ii) Ação de Cobrança nº 1112010-39.2015.8.26.0100, em fase de Cumprimento 
de Sentença (incidente nº 0000283-79.2022.8.26.0704), em tramite perante a 1ª Vara Cível do Foro Regional XV – Butantã; e (iii) Ação de Cobrança nº 
1007727-52.2021.8.26.0100, em tramite perante a 23ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de SP. 

Valores atualizados cobrados pela FAAP em cada uma das ações:  

- Liquidação de sentença: R$ 6.619.333,80 (fev/22) 

- Cumprimento de sentença: R$ 124.964,58 (fev/22) 

- Ação de Cobrança: R$ 949.714,86 (fev/22) 

- Total: R$ 7.694.013,24. 

Êxito: Foi celebrado Acordo com a consolidação do débito do SPFC, no valor de R$ 4.196.725,08 (quatro milhões, cento e noventa e seis mil, setecentos 
e vinte e cinco reais e oito centavos), já com o acréscimo dos honorários advocatícios dos patronos da FAAP, às custas e despesas processuais, honorários 
legais, contratuais e de sucumbência, os juros de mora, às multas processuais de qualquer natureza, bem como quaisquer outros valores ou obrigações 
relacionadas, direta ou indiretamente, com o objeto das referidas ações. 

Nos termos do acordo, restou estipulado o pagamento de entrada, no valor de R$516.725,00 (quinhentos e dezesseis mil setecentos e vinte e cinco 
reais), a ser realizado até a data de 30/03/2022, e o saldo remanescente, de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), a ser pago em 24 
(vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas de R$150 mil. 

Ou seja, além de obter uma economia efetiva de R$ 3,5 milhões, o SPFC viu-se desonerado de enfrentar desembolso integral (à vista) e insuperável 
de pelo menos R$ 6 milhões ainda no primeiro semestre de 2022 (primeira metade do semestre, especificamente).  

 

Autor (a): Gustavo Loureiro Alves 

Réu(s): São Paulo Futebol Clube 

Processo nº: 1017973-79.2021.8.26.0562 

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Santos/SP. 

Natureza: Ação Indenizatória.  

Distribuição da ação: 10/08/2021. 

Valor da causa: R$ 16.788,00 

Êxito: Em 28/01/2022, a ação foi julgada improcedente  

 

5) Novas Ações ajuizadas no período de janeiro e fevereiro de 2022: 

 

a) 05 Ações Trabalhistas: (Polo Passivo) 

• Silvani Pereira dos Santos – Terceirizada Sanepav  – Processo nº 1001547-31.2021.5.02.0070; 

• Isac Nascimento da Silva – Terceirizada Verzani - Processo nº 1001535-04.2021.5.02.0042; 
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• Ricardo de Oliveira – Vigia - Processo nº 1001538-53.2021.5.02.0043; 

• Luis Carlos dos Santos – Terceirizada Sanepav - Processo nº 1000081-43.2022.5.02.0045; 

• Priscila Kelly dos Santos Belasco – Terceirizada Cinelli - Processo nº 1000132-70.2022.5.02.0072; 

 

b) Ação Tributária: (Polo Ativo) 

➢ 5000364-71.2022.4.03.6182: trata-se de Execução Fiscal visando cobrar débitos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa nº 
80.2.21.149163-00 e 80.6.21.297346-01. 

➢ 10880.782227/2021-97: trata-se de Auto de Infração lavrado em face de EDGARDO BAUZA, cuja solidariedade foi atribuída ao 
SPFC, para a cobrança de IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Física referente ao ano calendário de 2016. 

➢ Pedido de isenção de IPTU do exercício de 2022: trata-se de pedido de isenção de IPTU do exercício de 2022, relativamente ao 
imóvel situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 01, Morumbi (SQL nº 123.128.0001-1). 

c) Ação Cível: Não houve para o período. 

d) Ações Desportivas: Não houve para o período. 

 

 

 

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. Apresenta neste relatório números, gráficos e informações gerais sobre sua atuação nos meses de Janeiro 

e Fevereiro do ano de 2022, quando contabilizou 248 manifestações em seus canais internos e externos de comunicação. 

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. 

 

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 Janeiro e Fevereiro do ano de 2022, a Ouvidoria registrou 194 solicitações, 39 reclamações e 13 sugestões e 02 elogios. 

 

http://www.saopaulofc.net/
http://www.portão7.com.br/


São Paulo Futebol 

O mais querido 

Clube 
 

36  

 

2. SITUAÇÕES DAS MANIFESTAÇÕES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 

   

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

justamente aos questionamentos sobre os ingressos não utilizados em 2020 com pedidos de reembolsos e algumas situações de cancelamento de 

compra efetuada pelo site Total Acesso.  

3. ANÁLISE DAS ESTATÍSTICAS   
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No departamento Financeiro, recebemos solicitações de reativação de título, cadeiras cativas, sobre o reembolso dos ingressos do Paulista e 

Libertadores 2020 e ingressos cancelados e não estornados pela Total Acesso. 

Quanto a Comunicação / Sócio Torcedor, temos cancelamento de planos, ajuste do site oficial e as reclamações são pontuais sobre a mudança para os 

novos planos e não recebimento de carteirinha de sócio. 

Já na diretoria Administrativa, as solicitações são exclusivamente sobre pedidos de emprego. 

No setor do Futebol de base as demandas são relacionadas a testes para seletivas no Centro de Formação de Atletas. 

No Marketing pedidos de camisas autografadas, agendamento de reunião para apresentação de projetos e parcerias, tour ao Morumbi, visitas ao CT 

Barra Funda e acesso ao site total acesso. 

Enquanto que, na diretoria Social, recebemos reclamações sobre aumento de contribuição social, não utilização de máscaras no ambiente da Academia 

, solicitações de imagens visando a resolução de diversas situações, sugestão para ampliar as informações sobre não poder fumar na área do  Clube 

Social e reclamações sobre o fumo dentro do clube, muitos objetos perdidos e não encontrados, desentendimento entre associados, reclamação sobre 

atitude de funcionárias em solicitar o cumprimento de protocolos para entrada ao parque aquático, utilização das raias da piscina olímpica por crianças, 

reclamação sobre o locação de armários, falta de vagas em natação, tênis, vôlei e outras modalidades. 

 

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. 

FIM 


