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Secretaria Administrativa 
 

Diretores: Emerson José Moreira Neto e André Nery Luporini 

A secretaria administrativa, neste período, direcionou atenção especial à interação dos 

sistemas utilizados no departamento, bem como à regulamentação da maioria deles. 

Efetuou a aquisição de dois equipamentos utilizados para identificação dos prestadores de 

serviços no clube, adquiriu um computador para a secretaria junto ao departamento de 

informática e está aprimorando os controles de acesso do quadro associativo. 

Deu seguimento ao procedimento para cadastro e identificação de babás, motoristas e 

acompanhantes de associados, com envio mensal de e-mails aos associados informando o 

vencimento do cadastro, diminuindo dessa forma o seu cancelamento. 

Também deu continuidade ao processo de digitalização de documentos de associados, que 

tem por objetivo facilitar as consultas, propiciando rapidez nas informações e maior controle 

dos documentos dos associados. O volume de documentos digitalizados por mês é de 

aproximadamente 1.100 unidades. 

Solicitou à manutenção a sinalização de estacionamentos. Implantou duas vagas de 

estacionamento de parada rápida, próximo à portaria 1. 

É de responsabilidade da secretaria a expedição de notificações para os associados que 

infringem as normas de estacionamentos e, em casos de reincidência dessas notificações, 

o encaminhamento das ocorrências para a comissão de sindicância, que instaura processo 

disciplinar e emite pareceres com sugestões de penalidades.  

Com a extinção do departamento jurídico, ficou sob a responsabilidade da secretaria o 

auxílio aos departamentos na área jurídica, além do encaminhamento das informações 

necessárias para as manifestações do advogado contratado pela Hípica em cada caso 

específico. 

A secretaria auxilia o veterinário contratado pelo clube nas requisições de materiais, bem 

como o diretor-geral, recentemente nomeado pela diretoria, na elaboração de documentos, 

com as seguintes responsabilidades: portaria, trânsito e área comum, entre outras. 
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HISTÓRICO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO A 
SETEMBRO/2016 

 

Histórico de atendimentos 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

2016 3.149 2.806 4.172 3.631 3.557 3.428 3.399 4.112 3.633 

 

Histórico de recebimento e expedição de correspondências  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out 

Recebidas 110  103  190  175  138  114  172  152  201  

Expedidas 93 90 687 135 115 88 144 127 168 

 

É importante frisar que o quadro social é composto por 16.702 associados, entre as diversas 

classes cadastradas. 

A venda de diplomas, transferência de títulos, cadastros (inclusão e exclusão) de associados, 

emissão de carteira social, atualização de endereços, processos de eliminação, entre outros 

procedimentos, são de responsabilidade da secretaria administrativa. 

 

COMPARATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS E VENDAS DE DIPLOMAS (JAN/SET 
2016) 

 

Transferência de títulos e vendas de diplomas em 2016 

Transferências 30 

Diplomas 98 

 

PROCESSOS DE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ANALISADOS PELA DIRETORIA 
EXECUTIVA (JAN/SET 2016) 

 

Processos de Admissões  403 
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A secretaria cuida de todo o processo de eleições do clube, que acontece a cada três anos; 

assessora os conselhos deliberativo e fiscal, no agendamento de reuniões e preparo da 

documentação necessária. 

Além disso, auxilia a diretoria de ações sociais nos protocolos e encaminhamentos das 

solicitações e assessora a comissão de sindicância no agendamento de reuniões, 

preparação de documentos, etc. Em 2015, foram 10 reuniões; neste ano, foram realizadas 

cinco reuniões até setembro. 

Outras atribuições são a elaboração das atas das reuniões da diretoria executiva e de toda 

a documentação a elas pertinentes, bem como a responsabilidade por toda a 

documentação que envolve o conselho deliberativo. 

A secretaria administrativa é composta por um quadro de quatro colaboradoras. 
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Serviço de Atendimento ao Associado 

 

Diretor: Haroldo Luiz Bretas Prado Filho 

 

O Serviço de Atendimento ao Associado apoia praticamente todos os departamentos da SHC, 

atuando em eventos especiais e ações cotidianas, totalizando uma média de três mil 

atendimentos por mês. As atribuições incluem a central de reclamações e sugestões dos 

associados e a ouvidoria, utilizando um sistema informatizado, com média de 86 solicitações por 

mês. 

 

Está sob a responsabilidade do departamento: 

 

- Reservas de churrasqueiras (basquete, tênis e futebol), do Restaurante da Piscina, Mesão 

Catetinho, Mesão Lago, Mesão Esportes e Espaço Gourmet, com a média mensal de 79 

requisições;  

- Venda de fotos e do livro “Hípica 60 anos”; 

- Controle dos quatro minioutdoors (com quatro faixas em cada um); 

- Controle do calendário de eventos do clube; 

- Digitalização e arquivo das fichas de inscrição, cancelamentos e justificativas de faltas; 

- Fechamento das cobranças dos eventos e das atividades esportivas. 

 

Ação Social 

Cuida da Hípica Solidária (doação de alimento não perecível, arrecadada nas palestras 

promovidas pelo departamento cultural). 

 

Cultural 

Aulas de espanhol, italiano, francês, de coral e Kid’Space. Atualmente conta com 142 alunos 

inscritos e 68 na lista de espera. 

Total de serviços executados nos eventos e atividades culturais de janeiro a setembro: 2.384 

 

Esportes  

Aulas para 38 modalidades: atualmente conta com 6.398 alunos inscritos e 3.373 na lista de 

espera. Total de serviços executados nos eventos e atividades esportivas de janeiro a setembro: 

16.175 
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Hipismo 

Aulas para as modalidades equitação, volteio e baby class. Atualmente conta com 83 alunos 

inscritos. Total de serviços executados de janeiro a setembro: 254 

 

Projeto Bem Viver (Cultura/Esportes) 

Aulas para modalidades de fitness, hidroginástica, musculação e pilates. Atualmente conta com 

755 alunos inscritos. 

Total de serviços executados nos eventos e atividades esportivas e culturais de janeiro a 

setembro: 964 

 

Saúde e Meio Ambiente (Cultura/Esportes) 

São cursos com duas psicólogas: Oficina da Memória, que atualmente conta com 18 alunos  

Total de serviços executados de janeiro a setembro: 31 

 

Social 

Total de serviços executados nos eventos: 6.536 

Total de serviços executados do Berçário e Brinquedoteca de janeiro a setembro: 458 

 

O Serviço de Atendimento ao Associado (SAA) conta com a colaboração de cinco funcionárias, 

sob a supervisão de Giovana Reolon Passos. 

 

 

Gráfico de atendimento por departamento  
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Departamento de Recursos Humanos 
 
 
Diretor: Rogerio Senna Raposo de Medeiros 

 

 

O departamento de recursos humanos (RH) está sistematizando as práticas e políticas do clube, 

que possui gestão empresarial. O objetivo é evidenciar a plenitude das capacidades dos 

colaboradores da SHC.  

 

- Criação de relatórios gerenciais mensais para acompanhamento dos indicadores da área de RH, 

tais como número de funcionários, contratações e demissões, folha de pagamento, horas extras, 

banco de horas, entre outros; 

 

- Realização de auditoria externa dos procedimentos da área de RH e cumprimento de 

obrigações trabalhistas; 

 

- Regularização das aulas de beach tennis − transformação em atividade regular do clube com a 

contratação de dois professores/funcionários da SHC; 

 

- Regulamentação das atividades do personal trainer (agora restritas ao espaço físico da 

academia) em linha com o estabelecido no acordo coletivo da categoria (Sindi-Clube e 

Sindesporte); 

 

- Desenvolvimento e implantação de uma nova política e procedimento para realização de horas 

extras e registros em banco de horas;  

 

- Implantação de novas políticas para férias, compensação de banco de horas e elaboração de 

plano para atendimento dos requisitos do eSocial, previsto para vigorar em junho de 2018; 

 

- Implantação de novo procedimento para controle e planejamento de alocação de colaboradores 

nos eventos sociais e culturais do clube, que ocorrem fora do horário de expediente 

administrativo; 
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- Elaboração de uma política baseada em meritocracia para cálculo do abono de final de ano, 

tradicionalmente pago pelo clube a todos os seus colaboradores; 

 

- Compra de novo relógio de ponto para maior comodidade dos colaboradores e registro mais 

preciso das horas trabalhadas. 

Adicionalmente, listamos abaixo os principais benefícios oferecidos pela Hípica aos seus 

colaboradores: 

Refeição balanceada, servida em refeitório e restaurantes do clube, supervisionada por 

nutricionista;  

Transporte fretado até o centro de Campinas;  

Cesta básica entregue na residência;  

Empréstimo consignado;  

Área de lazer para colaboradores, minicampo de futebol e academia para exercícios, visando 

melhor qualidade de vida.  
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Tesouraria 

 

Diretor e primeiro-tesoureiro: Magno Luciano Barcelos  

 

A tesouraria cuida da saúde financeira da SHC e demonstra, a seguir, os indicadores econômicos 

e financeiros do clube. 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

A SHC garantiu os pagamentos de todos os seus compromissos, ao mesmo tempo em que 

realizou eventos tradicionais e de qualidade, buscando atingir e valorizar o maior número de 

sócios. A saúde financeira da Hípica foi garantida, como pode ser constatado no quadro abaixo.   

 Em milhares de reais 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2016 6.406 6.893 7.093 7.843 8.175 7.561 7.241 6.769 6.703    

 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

Traduzindo a situação financeira do clube no período (Ativo Circulante/Passivo Circulante): 

para cada R$ 1 (um real) de compromisso, tivemos e temos as disponibilidades abaixo. 

Acerto na condução dos assuntos financeiros da SHC, acompanhado e fiscalizado pelo egrégio 

conselho fiscal: 

Mês 2016 

Janeiro 3,80 

Fevereiro 3,77 

Março 3,60 

Abril 2,68 

Maio 3,13 

Junho 2,99 

Julho 2,94 

Agosto 2,56 

Setembro 2,91 
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FLUXO OPERACIONAL 

O fluxo operacional apresentado abaixo contribui para melhor entendimento e acompanhamento 

da movimentação mensal financeira do clube. 

 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  

Análise da demonstração receita versus despesa, resultando em superávit contábil acumulado de 

R$ 63.490,75 e financeiro de R$ 1.956.809,00. 

 

FATURAMENTO NO PERÍODO 

Faturamento de R$ 29.762.240,07 no período (janeiro/2016 a setembro/2016), comparado aos de 

empresas de médio porte, atingindo mais de 7 mil lançamentos/mês contábeis efetuados. 

 

RAZÃO: GRÁFICO DEMONSTRATIVO 

Desenvolvido e disponibilizado no sistema contábil, demonstrativo personalizado das contas da 

razão “receitas e despesas” para melhor análise e acompanhamento pela diretoria dos resultados 

do balancete mensal. 

 

BALANÇO: REVISTA HÍPICA 

Agora, também publicado na revista Hípica, balanço trimestral auditado. 

 

INVENTÁRIO: ALMOXARIFADO 
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A tesouraria procedeu ao inventário – contagem física de todos os itens localizados no 

almoxarifado da Sociedade Hípica de Campinas –, situado no centro administrativo. 

O objetivo do trabalho foi: 

- Verificar se os itens (materiais) e quantidades demonstradas no relatório de estoque fornecido 

pelo sistema ERP Mega estão representados por existência física no almoxarifado da SHC;  

- Confrontar os resultados;  

- Apurar as diferenças para atualização e identificar materiais obsoletos não movimentados há 

mais de 365 dias (e sua destinação). 

O trabalho deverá ser atualizado a cada três meses. 

 

CONCEITO: PROJETOS 

Ampla divulgação aos departamentos da importância do conceito do “Projeto”, que permite o 

acompanhamento, através de relatórios no sistema financeiro, de custos de eventos/obras, 

reformas e outros.  

 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

Com a implantação da requisição integrada, foi possível a criação do catálogo de serviços no 

sistema Mega, possibilitando à tesouraria/setor de contas a pagar os lançamentos das notas 

fiscais de serviços de forma linear e segura, no cumprimento da legislação vigente.  

 

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO DE EVENTOS 

A criação da planilha de precificação de eventos trouxe benefícios para otimizar o controle dos 

custos a cada evento, além de permitir uma avaliação preliminar do resultado do evento a partir 

de simulações do preço de venda de ingressos, bem como a sugestão do preço ideal, 

considerando a expectativa de público no evento. Essas informações podem ser trabalhadas e 

definidas pelas diretorias com maior assertividade, levando em conta as premissas assumidas 

para o evento. 

Ela tem também como objetivo ajudar na preparação orçamentária. 

 

 

CARTEIRA DE COBRANÇA 

A carteira da receita transcreveu-se com maior eficiência na área da cobrança, no cumprimento 

do estatuto, mantendo a inadimplência abaixo de 6%. 
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COBRANÇA REGISTRADA  

Os boletos de cobrança da SHC passaram a seguir as diretrizes do projeto da nova plataforma de 

cobrança da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), que tem o objetivo de trazer mais 

transparência e segurança para o mercado de pagamentos através de boletos. Assim, é 

disponibilizada mais uma forma para o pagamento do boleto: associados/clientes com CPF 

cadastrado no “DDA” em qualquer rede bancária.   

 

CERTIDÕES NEGATIVAS 

Plena regularidade fiscal e tributária da Sociedade Hípica de Campinas. 

 

AUDITORIA EXTERNA 

Serviços profissionais de auditoria das demonstrações contábeis/fiscais trimestrais e semestrais 

também periódicos departamentais, em conformidade com normas emitidas pela comissão de 

procedimentos contábeis (CPC). 

Apoio operacional aos departamentos, visando seguir as normas financeiras vigentes, 

operacionais e administrativas.  
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Departamento Comercial assessora a busca 

pela melhor relação custo-benefício 

 
Diretor: Eduardo Cabral e Silva 
 
O departamento comercial assessora todos os departamentos da SHC e orienta as aquisições de 

materiais e serviços, quando necessário, visando melhor relação de custo-benefício. Todos os 

procedimentos atendem o compromisso com a regulamentação, normatização e fiscalização do 

sistema de aquisição de produtos e serviços.  

 

Uma das prioridades tem sido estabelecer canais permanentes de diálogo e comunicação com os 

colaboradores e suas respectivas diretorias, para que suas necessidades sejam atendidas com 

qualidade técnica e econômica, a fim de proporcionar maior segurança e eficiência à gestão. 

 

Para organizar e agilizar os trabalhos, o departamento comercial contratou o sistema Mega, 

módulo Compras, interligando os sistemas de finanças e de recebimento de mercadorias. A 

medida trouxe modernidade tecnológica, agilizando, facilitando a fiscalização e dando 

transparência a todo o processo de compras. 

  

Entre as principais ações e responsabilidades de 2016, constam: elaboração e análise de cerca 

de 200 contratos, juntamente com escritório advocatício, e dos eventos anuais da Sociedade 

Hípica de Campinas, em parceria com os demais departamentos: 

 

DEPARTAMENTO CULTURAL 

- Baile de Aniversário Bem Viver 

- Música na Senzala 

- Jantar do Bem Viver 

- Hípica Gourmet 

- Palestras  

 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

- Carnaval 

- Festa Junina 

- Jantar dos Namorados 
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- Feijoada 

- Festa de Aniversário 

 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES 

- Campeonato Internacional de Tênis 

- Campeonato Interno de Futebol Adulto e Veterano 

- Beach Tennis 

- Campeonato de Tênis e Raquetinha  

 

GESTÃO DE CONTRATOS 

Acompanhamento do real cumprimento dos contratos com os prestadores de serviços 

terceirizados do clube, com verificação das obrigações legais, como leis trabalhistas, e checagem 

dos valores cobrados mediante cotação de preços de mercado. 

 

ANÁLISE/CONTROLE DE COMPRAS 

MOVIMENTO MÉDIO 

Produtos/serviços: média de 600 itens por mês 

 

FUNÇÕES DIÁRIAS 

A requisição, aprovada pelo diretor titular da área, é recebida e, então, o processo de cotação é 

iniciado. Todo insumo recebe no mínimo três cotações até aprovação de compra e entrega do 

material ou serviço, de forma tempestiva. 

 

PREÇOS E METODOLOGIA 

As cotações de preços apresentadas são checadas integralmente. Além disso, o método de 

comparação a longo prazo dos produtos também é utilizado. 

 

O departamento é composto por um coordenador, quatro funcionários de compras e um 

motorista, que atende a todos os departamentos do clube. Situa-se no centro administrativo da 

SHC. Dispõe de estrutura adequada aos padrões de qualidade e ao desenvolvimento das 

atividades. 
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Ações Sociais 

 
Diretora: Leonor Aparecida Chaib Moussali 

A diretoria-adjunta de ações sociais, com apoio do SAA, desenvolveu inúmeros atendimentos na 

área.  

A SHC mantém a campanha Hípica Solidária (doação de alimento não perecível), que, entre maio 

e agosto, arrecadou 501 quilos de alimentos nas palestras de Jorge Forbes e do ministro Luiz 

Fux, promovidas pelo departamento cultural. As doações foram enviadas para a Casa de 

Repouso Bom Pastor e para o Lar Escola Jesus de Nazaré. 

 

 

Os “achados e perdidos” do clube ficam disponíveis por três meses. Após esse prazo e juntamente 

com o que é obtido na campanha de doação permanente, os artigos e roupas são encaminhados 

para diversas instituições.  

Este ano, as 5.069 peças arrecadadas beneficiaram cinco instituições: Casa Maria de Nazaré, Casa 

da Gestante, Casa de Repouso Bom Pastor, Creche Sementes da Vida e Lar Escola Jesus de 

Nazaré. 
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GRÁFICO MENSAL DOS ACHADOS, PERDIDOS E DE DOAÇÕES PERMANENTES  
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Departamento de Marketing reestrutura 
departamento e canais de comunicação. 

 

Diretor: Eduardo Bassitt Nogueira Porto 

 

Toda a comunicação do clube foi reestruturada pelo departamento de marketing, que gerencia e 

acompanha todos os canais de comunicação da SHC: revista, site, newsletters, redes sociais, 

mídia impressa, TV Elemidia e assessoria de imprensa. 

Com um aumento significativo da demanda de trabalho, surgiu a necessidade da contratação de 

mais um funcionário (estagiário) para o departamento. 

 

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

Houve também a necessidade da contratação de uma agência de comunicação para renovação 

do site do clube, criação de campanhas institucionais, renovação e editoração bimestral da 

Revista Hípica, elaboração de um aplicativo, patrocínio de posts para as redes sociais, entre 

outros serviços de toda esta gestão (até dezembro de 2018). 

Para contratação, foi realizada uma concorrência entre sete agências e escolhida a Criah 

Propaganda e Marketing.  

 

DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 

Por meio do departamento de marketing, são divulgados todos os eventos do clube. No total, 

foram comunicados cerca de 160 eventos até setembro de 2016, em um total de mais de 600 

peças desenvolvidas.  
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CRIAÇÃO E REFORMULAÇÃO DE LOGOS 

Foram desenvolvidos novos logotipos para diferentes eventos, projetos e modalidades do clube. 

Eles ajudam na identificação, reconhecimento e rápida associação das peças criadas com o 

projeto, o evento ou a modalidade divulgada. 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA 

O contrato com a empresa Griffo Assessoria foi renovado. Hoje, o departamento de marketing 

atua em conjunto com ela na elaboração de todos os materiais de comunicação, gestão das 

redes sociais, site do clube e da Revista Hípica. 

 

TV ELEMIDIA 

Foi mantido o contrato com a empresa Elemidia, assinado em 2013. Por meio dele, recebemos 

um percentual dos anúncios vendidos pela empresa. São 11 monitores em diferentes pontos do 

clube, que auxiliam na divulgação de eventos internos, além de reproduzirem notícias e anúncios. 

 

REVISTA HÍPICA 

A revista ganhou nova proposta editorial e gráfica, seguindo a linha “Hípica Conexões”, que 

propõe diagramação e visual mais modernos, diminuindo a quantidade de fotos dos eventos 

sociais, destacando os esportes e eventos culturais. Foram criadas novas seções, como 

“Turistando”, “Memórias”, “Balancete”, entre outras. 
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A cada bimestre, a pauta da revista é definida junto à assessora de imprensa, de acordo com os 

eventos, acontecimentos, campeonatos, jogos, etc. O departamento recebe todos os textos e 

fotos, confere, envia para a agência, revisa algumas vezes e solicita a entrega dos 5.500 

exemplares. 

       

 

GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS 

As redes sociais da SHC foram criadas com a finalidade de informar os associados sobre as 

atividades gerais do clube, sejam elas esportivas, culturais ou sociais. 

Foi providenciada a unificação do perfil da Hípica com a fan page do clube, com o objetivo de 

trabalhar unicamente com a página da SHC. Hoje, um planejamento de postagens de atividades e 

eventos é seguido. Há álbuns de fotos de todos os eventos, avisos do clube (interdição de locais, 

cancelamento de aulas, horário de funcionamento do clube em feriados, manutenção, etc.) e 

comunicados da diretoria.  

Toda a comunicação foi padronizada, com publicação de posts comemorativos (Dia das Mães, 

Dia dos Pais, aniversário de Campinas, entre outras datas) e participação em campanhas sociais 

(por exemplo, a Outubro Rosa), para engajamento do associado. Além disso, é feito o 

acompanhamento frequente de comentários e dúvidas, com a melhor resposta e auxílio 

possíveis.   

Por meio desse gerenciamento, fazendo uso de ferramentas como posts patrocinados e criação 

de eventos, alcançamos um crescimento que superou qualquer expectativa: o número de 

seguidores da página oficial aumentou em 150%, em sete meses de trabalho (de quatro para 

mais de 10 mil de março a outubro de 2016). 
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MÍDIA KIT  

Junto à agência contratada, foi desenvolvido o Mídia Kit. O material traz apresentação que 

detalha todas as áreas e eventos do clube, mostrando a possíveis patrocinadores as diversas 

possibilidades de divulgar sua marca junto aos associados. Segue a linha criativa “Hípica 

Conexões”, que divide o clube nas áreas: Social, Cultural, Esportes e Kids. 
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CRIAÇÃO DO MAPA LÚDICO DO CLUBE 

Também com a Criah, foi desenvolvido o “mapa lúdico” da SHC. 

O objetivo principal é o de que todas as pessoas possam se localizar facilmente dentro do clube. 

Foi mantida a linha criativa “Hípica Conexões” também no mapa, padronizando a comunicação e 

facilitando a visualização de cada local.  

 

 

NOVO SITE (EM FASE FINAL DE IMPLANTAÇÃO) 

O novo site do clube, desenvolvido pela agência Criah com o direcionamento do departamento de 

marketing, em parceria com a empresa Ingresso com Desconto e com grande auxílio do 

departamento CPD, já está em fase final de criação. 

A nova interface, adaptável a telas mobile, promete maior navegabilidade e permitirá uma melhor 

organização do conteúdo para os usuários encontrarem as informações de que necessitam com 

uma maior facilidade. Haverá uma área para cada parte do clube e também uma área para login, 

permitindo que algumas informações sejam visíveis apenas para associados. 

Com layout muito mais moderno, o novo site também trará mecanismos de busca, calendário de 

eventos, enquetes, entre outras melhorias. Tudo está sendo produzido nos mínimos detalhes 

para facilitar a vida dos usuários. 
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REUNIÕES 

Semanalmente, o marketing realiza ao menos uma reunião interdepartamental para discutir todos 

os projetos em andamento. Além disso, reúne-se com outras empresas para apresentar o clube, 

mostrar as possibilidades de patrocínio e firmar novas parcerias.  

 

FOTOS 

Um trabalho de fotografia do clube e de seus funcionários foi iniciado, começando pela academia 

e sendo expandido para as demais áreas da Hípica. É de extrema importância o registro e a 

divulgação de diversas áreas internas: muitas vezes, o próprio associado não conhece a 

diversidade de espaços, serviços e modalidades que o clube oferece, nem os profissionais que 

formam o corpo de professores e funcionários SHC. O objetivo é registrar e informar sobre isso. 

   

 

ACOMPANHAMENTO PARA PATROCINADORES NOS EVENTOS  

Nos eventos sociais patrocinados, o departamento de marketing dá todo o respaldo necessário à 

empresa patrocinadora. Esse processo inclui a negociação do valor do patrocínio, o envio – para 

aprovação antes da produção – de peças que contenham o logotipo da empresa, a exibição do 

espaço do evento e da localização de stands, a sugestão de ações de marketing, o 

acompanhamento e o auxílio na montagem dos espaços patrocinados, além de assessoria aos 

patrocinadores no dia do evento. Por fim, é realizado um trabalho pós-evento, com envio de fotos, 

dados e informações gerais aos patrocinadores. 
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Exemplo: Feijoada da Hípica 2016 
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Departamento de Hipismo 

 

Diretor: Carlos André Mendes Gargantini 
 
O departamento de hipismo registrou ampliação considerável de números, entre janeiro e 

setembro de 2016, em todos os setores. Os trabalhos abrangeram a manutenção com a 

priorização da infraestrutura, alteraram a administração de departamento, demandaram 

investimentos na contratação/treinamento de funcionários e abertura de novas turmas na 

escolinha e culminaram na ampliação também dos eventos. 

A maior obra foi a reforma da pista de areia e de seu entorno, que compreendeu a rede de água 

pluvial periférica, o picadeiro coberto, as instalações de júri e arquibancadas e a substituição da 

cerca existente. 

A pista foi reinaugurada no belíssimo Concurso de Salto Nacional 68º Aniversário da Sociedade 

Hípica de Campinas, elogiado pela Federação Paulista e por cavaleiros de renome internacional, 

resgatando a tradição do clube nessa modalidade. O evento registrou mais de 750 conjuntos 

inscritos.  

Desenvolvida pela empresa Best Arena, uma das mais qualificadas do segmento, a pista de alta 

performance da Sociedade Hípica de Campinas volta a ser um dos melhores locais para a prática 

do hipismo no Brasil. 

O departamento de Hipismo em números: 

Cavalos estabulados  
Janeiro: 116, com fila de espera zero 
Setembro: 128, com 21 na fila de espera 
 
Alunos da Escola de Equitação (equitação básica, salto e volteio) 
Janeiro: 39 
Setembro: 81 
 
Sócios praticantes: aproximadamente 140 funcionários 
 
Funcionários do Departamento de Hipismo 
Vila Hípica: 28 
Estabulagem Sócios: 17 
Escola de Equitação: 8 
 
Manutenções em infraestrutura 
- Consertos dos telhados do picadeiro coberto e lote 6; 
- Manutenção das baias, limpeza e pintura de paredes do lote 6; 
- Limpeza e organização dos depósitos de materiais localizados no picadeiro coberto; 
- Reforma, conserto e pintura dos obstáculos e varas; 
- Correção da área central dos lotes, com colocação de areia; 
- Conserto das grelhas e pisos nas duchas (lote 4 e 5); 
- Conserto das goteiras dos telhados dos lotes 1 (escola), 2, 3, 4, 5, secretaria e boteiro; 
- Nova decoração na sala do boteiro e na secretaria; 
- Conserto dos aquecedores a gás dos vestiários. 
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Alterações na administração do departamento 
- Alterações nos processos internos da secretaria; 
- Alterações nos processos de inscrição e processos internos do ranking; 
- Controle de pesagem do feno, no recebimento; 
- Implantação de controle no recebimento de insumos (feno, serragem e ração); 
- Montagens das pistas de treinamento diário para auxiliar a prática dos atletas e cavalos; 
- Criação de critérios, formalização e regras para a entrada de prestadores de serviços e outros 
no clube; 
- Elaboração do Guia do Visitante do Hipismo nos eventos; 
- Organização das escalas dos funcionários, plantões, horas extras e banco de horas; 
- Diminuição do número de funcionários administrativos do departamento; 
- Novos critérios para cálculo do custo de transporte de animais para associados; 
- Incentivo para a participação de equipes da SHC em campeonatos paulistas e brasileiros. 
 
Escola de Equitação 
- Contratação de consultoria especializada para a escola; 
- Treinamento dos professores; 
- Treinamento dos cavalos;  
- Contratação de um novo coordenador para a escola; 
- Nova organização de aulas, novos horários; 
- Abertura de turmas aos sábados e domingos; 
- Implantação das aulas em dias de chuva; 
- Incentivo à participação dos alunos em provas externas; 
- Análise, exames veterinários e escolha de animais que continuarão a trabalhar para a escola; 
- Doação de 3 animais com problemas crônicos, autorizadas pelo CD (em 3 de junho). 
 
Números de alunos matriculados 
Janeiro: 34 
Setembro: 75 
 
Treinamento dos professores: 
Curso de Instrutor de Volteio: três professores 
Curso de Desenhador de Percurso: dois professores 
 
Compra e conserto dos equipamentos da escola – selas, tralhas, mantas, cilhões;  
Chip e passaporte para todos os cavalos da escola. 
 
Eventos 
Janeiro 
Dia 27 - Clubinho do Cavalo - 32 crianças 
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Fevereiro 
Dias 13 e 14 - Ranking de Salto SHC 2016 - Etapa I - 200 conjuntos em dois dias de prova 

 
 
 
Março 
Dias 12 e 13 - Ranking de Salto SHC 2016 - Etapa II - 183 conjuntos em dois dias de provas 

 
 
Abril 
Dias 9 e 10 - Ranking de Salto SHC 2016 - Etapa III - 293 conjuntos em dois dias de provas 
 
Dia 21 - Clínica de Volteio - Carla Massenzi - 11 atletas alunos da Escola de Equitação e da 
equipe SHC 
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Maio 
Dia 7 - Manhã Recreativa: “Minha mãe é uma amazona” 
Dia 14 - Ranking de Salto SHC 2016 - Etapa IV - 170 conjuntos em um dia de prova 
 
 
Julho 
Dia 2 - Clínica de Saltos com Tiago Camargo - 4 alunos da Escola de Equitação 
 
Dia 3 - Copinha da Escola de Equitação e Volteio - Etapa I - 34 inscritos 

 
 
Dia 10 - Clubinho do Cavalo II - 26 crianças 
Dias 26 a 30 - Clínica de Saltos para Iniciantes - Paulo Vieira - 10 inscrições de sócios que nunca 
tinham feito aulas de equitação  
(O evento trouxe três novas matrículas para as aulas da Escola de Equitação.) 
 
Agosto 
Dia 21 - Copinha da Escola de Equitação e Volteio - Etapa II - 34 inscritos 

 
 
Dias 26 a 28 - Clínica de Volteio - Izac Araújo - 15 inscritos entre alunos da escola e da equipe da 
SHC 
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Setembro 
Dias 6 a 8 - Clínica Nelson Pessoa - 13 inscritos  
Dia 18 - Copinha da Escola de Equitação e Volteio - Etapa III - 36 inscritos 

 
 
Dia 24 - Passeio de Carruagem para Associados (recreativo) 
Dia 25 - Campeonato Nacional e Estadual de Volteio na SHC - Etapa III - 37 inscritos 
Dia 25 - Prova de Atrelagem (organizada pela CBH) 

 
 
Outubro 
Dia 09 - Copinha da Escola de Equitação e Volteio - Etapa IV 
Dia 12 - Gincana Dia da Criança 
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Novembro 
Dias 3 a 6 – Concurso de Salto Nacional CSN** 68º Aniversário da SHC 

 
 
O Concurso de Salto Nacional, realizado em comemoração ao 68º aniversário da SHC, inaugurou 
oficialmente o novo pisto da Pista de areia principal. 
 
O total de inscrições confirmadas foi de 678, com 295 cavalos estabulados.  
 
Dia 27 - Clubinho do Cavalo IV 
 
Dezembro 
Dia 4 - Encerramento da Copinha da Escola 
Dia 10 - Encerramento do Ranking SHC 
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Departamento de Esportes 

 
Diretor: Sérgio Stucchi 

Com 38 modalidades, o departamento de esportes atendeu 7.142 associados matriculados de 

janeiro a dezembro.  

As atividades recreativas envolvem não só a aprendizagem, mas prazer, lazer e saúde através do 

esporte. O clube também oferece condições de treinamento – até específicos – para as equipes 

competitivas que conquistam títulos municipais, regionais, estaduais e nacionais. Muitos dos 

atletas de modalidades como badminton, hóquei e tênis – entre outras – são base das seleções 

brasileiras.  

O trabalho dos três coordenadores, 78 professores e 32 estagiários preparam os 

associados/atletas para alcançar seus objetivos em qualquer um dos dois segmentos.  

 

MODALIDADES ESPORTIVAS COM AULAS 

Atividades Especiais...................19 
Badminton...................................28 
Ballet.........................................192 
Basquetebol................................48 
Beach Tennis…………………...128    
Dança de Salão..........................15 
Deep Running...........................162   
Fitness…………………………..758 
Futebol…..................................224 
Futevôlei.....................................22 
Ginástica Artística.......................53  
Ginástica Rítmica......................106 
Ginástica Natural........................33  
Hidroginástica...........................196 
Hidro Power................................45 
Hóquei....................................... 25 
Jazz............................................28 

Karatê...................................40 
Muay Thai.............................66 
Musculação.......................3479 
Natação...............................442 
Patinação..............................29 
Pilates.................................302 
Pré-Esportes.........................51 
Sapateado.............................36 
Squash..................................13 
Street Dance.........................31 
Tecido Acrobático….............17 
Tênis Escolinha e Baby.......162 
Tênis Competitivo..................32 
Tênis Particular.....................95 
Voleibol.................................35 
Water Bike............................57 
Yoga.....................................92 
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MODALIDADES ESPORTIVAS RECREATIVAS E COMPETITIVAS 

 
Atletismo 

 
 
Badminton 
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Basquetebol 

 
 
Beach Tennis 

 
Bocha 
 
Futebol 
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Futevôlei 
 

 
Peteca 
Raquetinha 
Sinuca 
Squash 
Tamboréu 
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Tênis 
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Eventos realizados e/ou que registraram a participação dos associados: 

Atividades Especiais  
Festa Junina: 27/06 
Passeio ao Shopping Iguatemi Campinas: 01/08 
Participação de 06 alunos e 03 professores  
 
Atletismo 
Corrida da Lua 2016 
05/03 - 40 corredores 
 
Circuito das Estações  
Etapa Outono: 03/04 - 14 corredores 
Etapa Inverno: 10/07 - 15 corredores 
 
Corrida Track&Field  
10/04 - 50 corredores  
 
Track&Field Dom Pedro 
28/08 - 30 corredores 
 
Track&Field Galleria 
19/06 - 45 corredores 
 
Track&Field Iguatemi  
16/10 - 34 corredores 
 
Corrida Oba 2016  
17/04 - 25 corredores 
 
Corrida Feminina Make Up Run  
30/04 - 20 corredores 
 
Corrida e Caminhada Mais Vida Boldrini  
22/05 - 25 corredores   
 
Corrida Night Run Etapa 1 
04/06 - 30 corredores  
Corrida Night Run Etapa 2 
03/09 - 25 corredores  
 
Meia Maratona de Campinas 
12/06 - 25 corredores 
 
Maratona de Revezamento de Campinas 
17/07 - 20 corredores 
 
Corrida do Centro Histórico de São Paulo 
14/08 - 30 corredores 
 

http://www.hipica.com.br/
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Corrida Feminina Vênus 
04/09 - 30 corredoras 
 
Corrida Integração  
25/09 - 55 corredores   
 
Corrida Circuito das Estações Caixa 2016 
23/10 - 15 corredores 
 
Corrida Circuito das Estações Caixa 2016 
11/12 - 30 corredores 
 
Badminton 
I Etapa do Estadual de Badminton 2016 
02 e 03/04 - SHC - 30 participantes 
 
II Etapa do Estadual de Badminton 2016 
30/04 e 01/05 - São Paulo - 10 participantes 
 
III Etapa Nacional de Badminton 
16 a 18/09 - Recife - 12 atletas 
 
IV Etapa Nacional de Badminton e Parabadminton 
16 a 20/11 - Rio Grande do Sul - 10 atletas  
 
II Sênior Veteranos Master de Badminton 
21/05 - 10 atletas 
 
Campeonato Estadual de Badminton 
02 a 03/07 - 12 atletas 
 
IV Copa Yawen de Badminton 
27 e 28/08 - 06 atletas 
 
Campeonato Estadual de Badminton 
10 e 11/09 - 12 atletas 
 
Basquetebol 
Federação Paulista  
Março a dezembro - Categorias Sub 0-16. 
 
Associação Paulista  
Março a dezembro - Categorias Sub-12,13, 14 e 15 
 
União de Veteranos do Estado de São Paulo  
Março a dezembro - Categorias Sênior, Super Master  
 
Campeonato Metropolitano 
Abril a dezembro - Categoria Adulto 
 
Festival de Basquetebol 
Categoria Sub-12 
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Torneio Interno de Streetball 
30 participantes 
 
Ballet/Sapateado 
I Tap in Concert 2016 - Sapateado Irlandês e Americano 
 
“Um pouco de tudo... Tudo de Dança 2016” 
03, 04 e 05/06 - Associação Movimento Dança Campinas e apoio da Secretaria de 
Cultura de Campinas (AMDC) - Campinas 
 
Passo de Arte, Indaiatuba, Seletivas 2016 
Junho - Coreografias - Relógios, Contemporâneo, Matrix, Solo Livre Masculino Avançado, 
Solo Livre Masculino Avançado 
 
Finais Passo de Arte Internacional 
Julho/2016 - Solo Livre Avançado, Matrix, Klisman dos Santos Rodrigues 
 
Festival de Dança de Campinas “Rapunzel”  
01 e 02/10 - 340 bailarinas 
 
Beach Tennis 
I Campeonato Estadual Interequipes de Beach Tennis 
23 e 24/04 - 40 atletas 
 
Torneio da Federação Paulista de Tênis 
13 e 14/05 - 20 atletas 
 
I Open de Beach Tennis SHC 
24, 25 e 26/06 - 100 atletas 
 
Campeonato Interno de Beach Tennis 
10/09 - 130 atletas 
 
I Clínica Internacional de Beach Tennis: 19/11 
 
Evento 
Clubinho de Férias  
11 a 15/07 - 180 crianças 
12 a 16/12  
 
Pesca Esportiva - Lago SHC 
14/08, 28/08, 11/09, 25/09, 09/10, 23/10, 06/11, 20/11, 04/12 e 18/12 
 
Festa dos Esportes - Melhores do Ano 2016 
02/12 - Boate 
 
Fitness 
Zumba 3 Anos 
31/03 - 100 associados 
 
Futebol 
Festival Interno de Futebol  
Fevereiro/2016 - Categorias Sub-07 e Sub-09 - 40 associados 

http://www.hipica.com.br/


 
 

Sociedade Hípica de Campinas 
Rua Buriti, s/nº (Estrada de Souzas) – Bairro da Palmeiras – Campinas – SP.– Cep. 13.092-566 – Fone: (19) 3794-6015  

www.hipica.com.br            email: secretaria@hipica.com.br 

 

 
XIII Copa Hípica de Futebol Menor  
Março a maio/16 - Categorias Sub-11, 13 e 15 - 100 associados 
 
Campeonato Interno de Futebol Adulto e Campeonato Interno de Futebol Veterano 
Março a junho/2016 - Categoria Adulto e Veterano - 200 associados 
 
Patrocinadores do Futebol:  
Adulto: Veloce, Fidatti, Aurok, Brisk e Taxi Beer 
Veterano: Wit, Maria Azeitona, Cambuí Finanças, Ismatec, Facamp, Hidro Azul, Jan Pro 
 
Festival Dia das Mães  
Maio/16 - 60 associados 
 
Disputa de Torneios Internacionais de Futebol em Balneário Camboriú/SC - 24a 
Santa Catarina Cup e 11° Balneário Camboriú Cup  
Julho - Sub-14: 36 associados 
 
I Campeonato Interno Paulista de Futebol Society 
Agosto - 80 associados 
 
III Copa Unimart de Futebol  
Agosto a setembro - Categorias Sub-08, 10, 12, 14 e 17 - 100 associados 
 
XXX Festival de Escola de Esportes do Clube Paineiras do Morumby/SP  
Setembro - Categorias Sub-09, 11 e 13 - 40 associados 
 
Campeonato Interno de Futebol Menor 
Setembro a novembro - 160 atletas 
Patrocinadores do Futebol:  
Fiama, Staut Seguros, Adere, Joe Leo’s, R2, Claudia Porteiro, Advocacia Rogério 
Paredes, IVI Imóveis e Vida, Oncocam, Shopping Vitória Sousas, Diso, Oficina do 
Estudante, Espaço Leda Reis, Rodrigo Gimenez Cirurgia Plástica e Via Mia 
 
Torneio em Santa Catarina de Futebol 
14 a 19/12 - Categorias Feminino, Sub-11, Sub-13 - 45 atletas  
 
Futevôlei 
Ranking Interno: I, II e III Etapas 
20/02, 16/04 e 11/06 - 16 atletas (8 duplas) 
 
I Etapa de Interclubes de Futevôlei 
05 e 06/03 - São Paulo Futebol Clube - 10 participantes 
30/04 e 01/05 - Categoria Ouro, Prata e Bronze, SP, 10 atletas 
18 a 19/06 - 10 atletas  
 
Ranking Interno de Futevôlei - IV Etapa 
27/08 - 16 atletas (8 duplas) 
 
Campeonato de Interclubes da Federação Paulista de Futevôlei 
03 e 04/09 - Categorias Ouro, Prata, Bronze e Mista 
Participação de 80 atletas (40 duplas) 
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Ginástica Artística  
Manhã recreativa de Ginástica Artística e Cama Elástica 
12/03 - 100 ginastas 
 
Troféu Louveira/SP 
02/04 - 08 ginastas 
 
I Fase Copa Campinas de Ginástica Artística 
04/06 - 25 ginastas 
 
Festival das Escolas de Esportes do Clube Paineiras do Morumbi 
17/09 - 10 ginastas 
 
Festival Olimpesec na Sociedade Hípica de Campinas 
01/10 - 80 ginastas 
 
Ginástica Natural 2016 
Manhã Recreativa de Ginástica Artística e Cama Elástica 
100 associados 
 
Festival Olimpesec na Sociedade Hípica de Campinas 
01/10 - 100 associados 
 
Apresentação de Encerramento Ginástica Artística/Natural 
05/11 - 100 associados 
 
Ginástica Rítmica 
Manhã Recreativa e Demonstrativa de Ginástica Rítmica 
17/04 - 100 alunas 

 

Curso Conjuntos Obrigatórios - SP 
30/04 - 05 alunas  
 
Orquestra Sinfônica de Campinas e Ginásticas  
14/05 - Clube Campineiro de Regatas e Natação - 25 ginastas 
 
Festival Sesc Dia do Desafio  
25/05 - 15 alunas  

 

Festival Hípica de GR 

28/08 - 110 alunas 
 
Festival Cultura de Séries Obrigatórias 
03/09 - 35 ginastas  
 
Festival de Encerramento da Ginástica Rítmica 
03 e /11 
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Hóquei 
Campeonato Paulista Hóquei em Linha - I Fase 
05 e 06/03 - Categoria Adulta Masculina - 12 participantes 
 
Campeonato Paulista de Hóquei em Linha - I Fase 
19 e 20/03 - Categorias Mirim e Infantil - 20 participantes 
 
Campeonato Nacional de Hóquei em Linha 
23 e 24/04 - Categorias Mirim e Infantil - 20 participantes 
Copa São Paulo de Hóquei em Linha 2016 
21 e 22/05 - Categorias Mirim e Infantil - 20 participantes 
 
Tour Cup de Hóquei em Linha 
28/08 - Categorias Mirim e Infantil - 20 atletas 
 
Campeonato Paulista de Hóquei em Linha - II Fase 
10/09 - Categoria Infantil - 18 participantes 
 
Campeonato Paulista de Hóquei em Linha - II Fase 
17/09 - Categoria Mirim - 12 participantes 
 
Campeonato Sul-Americano de Hóquei em Linha 
09 a 12/09 - Categorias Sub-10, 12 e 14 - 18 atletas 
 
Karatê 
Treino Especial de Karatê -  
07/05 - Categorias Intermediária e Avançada - 40 participantes 
 
Exame de Faixa 
Junho/16 - Categorias a Partir de 07 anos - 35 atletas 
 
Festival de Escolas de Esportes do Clube Paineiras do Morumby 
Setembro/16 - Categorias 07 a 16 anos - 13 atletas 
 
Festival Olimpesec de Karatê 
Setembro/16 - Categorias 07 a 18 anos - Clube Cultura - 11 atletas 
 
Festival Troca de Faixa  
26/11 - 150 participantes 
 
 
Muay Thai 
Exame de Faixa Muay Thai  
02/04 - Categorias Branco Ponta Vermelha e Vermelha - 18 atletas  
 
Musculação 
Palestra na Senzala com o nutricionista Antonio Pedro Tavares 
13/04 - “Alimentação e suplementação para praticantes de atividade física” - 70 pessoas 
 
 
Palestra com a educadora física Sandra Nunes de Jesus “Musculação: da 
adolescência ao envelhecimento” 
23/06 - 50 pessoas 
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Festa Junina da Academia 
24/06 - 110 pessoas 
 
Natação 
III Aquathon Adulto/I Aquathon Infantil SHC 
02/04 - 65 atletas 
 
I Maratona Aquática 
27/08 - 70 atletas 
 
XXX Festival de Escolas de Esportes Paineiras do Morumby 
17/09 - 17 alunos 
 
Olimpesec 2016 
24/09 - 15 alunos 
 
V Maratona de Natação e Deep 
10/11 - 100 participantes 
 
II Festival de Encerramento Natação Bebê 
19/11- 48 bebês 
 
Festival de Encerramento da Natação Infantil 
26/11 - 150 participantes 
 
II Deep Clip Fest e Confraternização  
01/12 - 100 participantes  
 
Patinação 
Festa Junina  
02/07 - 29 atletas 
 
Pilates 
Aulão de Pilates 
30/04 e 01/09 - 160 alunos 
 
Festa Junina do Pilates 
27 e 28/06 - 200 alunos 
 
Pré-Esportes 
Caça aos Ovos (em aula) 
Março - 80 alunos 
 
Manhã Recreativa Pré–Esportiva 
15/05 - 60 alunos 
 
Festival de Escolas de Esportes Paineiras 
24/09- Clube Paineiras do Morumbi - 12 alunos 
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Raquetinha 
Torneio João Lima de Raquetinha 
16/04 - 30 participantes 
 
Copa Hípica de Raquetinha  
16 a 18/09 - Categorias A, B, C, D, Especial, Acima de 45 anos, Feminina e Mista 
72 atletas 
Patrocinadores: 
Net, Virtual, Babolat, Gel Chopp, Gráfica Aguari, Faculdade de Jaguariúna, Faculdade 
Max Planck, Campinas Chopp, Supermercado Taquaral, ZMagazine, Loki Produções 
Artísticas, Kasa do Evento Locações de Móveis e Objetos, GolfRange, Nvas e Gracioli 
 
 
Squash 
 
Etapa Regional de Squash e Etapa Juvenil Paulista 
25, 26 e 27/11 
 
Tamboréu 
Torneio de Tamboréu Duplas Sorteadas 
14/05 - 40 participantes 
 
Copa Hípica de Tamboréu  
27 e 28/08 - 40 atletas 
 
Tênis 
 
Torneio Infanto-Juvenil e Adulto 
Circuito Feminino Future de Tênis 
26/02 a 06/03 - 300 tenistas 
 
Brasil Open 2016 
26/02 - 25 tenistas 
 
Jogo de Interclubes pela Federação Paulista de Tênis 
Fevereiro a dezembro - Categorias de 10ME a 5M1D - 12 tenistas  
 
Torneio Internacional Banana Bowl 
04 a 13/03 - Categorias 12 a 18 anos Masculinas e Femininas - 12 tenistas 
 
Campeonato Aberto do Clube de Campo de Rio Claro 
19 e 20/03 - Categorias 10 a 18 anos Masculina e Feminina - 13 tenistas 
 
Circuito Nacional Correios Etapa Curitiba 
17 a 24/04 - 12 tenistas 
 
Circuito Infanto-Juvenil da Federação Paulista de Tênis - I Etapa 
21 a 24/04/2016 - Categorias de 10FE a 18M - 23 tenistas 
 
Torneio Rendez Vous Roland Garros e ITF Suécia 
17/05 a 02/06 - 01 tenista 
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Torneio Aberto de Tênis da Sociedade Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto 
(Recra) 
17 a 19/06 - Categoria Infanto-Juvenil - 11 tenistas 
 
Circuito Infanto-Juvenil da Federação Paulista de Tênis - II Etapa 
26 a 29/05 - Categorias de 10FE a 18M - 22 tenistas 
 
Aberto de Tênis da Federação Paulista de Tênis Infanto-Juvenil 
30/06 a 03/07 - Categorias de 10F a 18M - 282 tenistas 

 
Aberto de Tênis da Federação Paulista de Tênis Adulto 
25/06 a 26/06 - Categoria Feminina de 34F a 55F/Categoria Masculina de 34MA a 75M - 
58 tenistas 
 
Torneio Brasileirão e Copa das Federações 
19 a 31/07 - 13 tenistas 
 
Clube de Campo de Rio Claro  
19 a 21/08, 10 e 11/09 - Categorias Infanto-Juvenis - 18 tenistas 
 
Torneio Nacional Juvenil Esporte Clube Pinheiros 
31/08 a 04/09 - 23 tenistas 
 
Torneio Aberto do Tennis Country Club 
16 a 18/09 - Categoria Infanto-Juvenil - 12 tenistas 
 
Circuito Paulista III Etapa pela Federação Paulista de Tênis 
01 e 02/10 - 30 tenistas 
 
Copa Guga Kuerten ITF/Cosat/CBT - GA E G1 
07 a 16/10/2016 - Categorias 08 a 18 anos Masculina e Feminina - 15 tenistas 
 
Aberto de Tênis da Federação Paulista de Tênis Adulto 
26 e 27/11 - Categoria Feminina de 34F a 55F/Categoria Masculina de 34MA a 75M 
 
Aberto de Tênis da Federação Paulista de Tênis Infanto-Juvenil 
01 a 04/12 - Categorias de 10F a 18F/Categorias Masculinas de 10ME a 18M 
 
Festivais da Escolinha  
Festival Escolinha de Tênis SHC 
19/03 - 70 tenistas 
 
Festival Dia das Mães - Escolinha de Tênis 
07/05 - 70 tenistas 
 
Torneio Aberto do Clube Mogiano 
11 e 12/06 - 37 tenistas 
 
Torneio de Dupla Sorteada da Escolinha  
03 e 04/09 - 60 tenistas 
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Campeonatos Recreativos 
 
VI e VII Copa Duplas Sorteadas da SHC 
30/04 e 27/08 - 130 tenistas  
 
Copa Duplas Centenária de Tênis 
25/06 - Quadras 01 a 04 - aproximadamente 70 tenistas 
 
Copa Hípica de Tênis - Duplas 
23 a 25/09 - Categorias A, Abaixo de 39 anos, C, F, Juvenil e Mista - 74 atletas 
Patrocinadores: 
Net, Virtual, Babolat, Gel Chopp, Gráfica Aguari, Faculdade de Jaguariúna, Faculdade 
Max Planck, Campinas Chopp, Supermercado Taquaral, ZMagazine, Loki Produções 
Artísticas, Kasa do Evento Locações de Móveis e Objetos, GolfRange, Nvas e Gracioli 
 
Voleibol 
VI Torneio Master de Voleibol 
Março a setembro - 12 participantes 
 
 
Torneio Início da Copa Regional de Voleibol 
Março e abril - Categorias Sub-13, 14 e 15 - 12 participantes 
 
Jogos pela Copa Regional da Liga Regional de Voleibol 
Abril a dezembro - Categorias Sub-13, 14, 15, 17 - 12 participantes 
 
Jogos da Juventude - Sub-20 (Representatividade do Município de Campinas) 
Maio - Categoria Sub-17 - 12 participantes 
 
Copa São Paulo de Voleibol 
Setembro - Categoria Sub-17 - 12 participantes 
 
Festival Clube Fonte São Paulo 
18 e 25/06 - Categoria Sub-14 - 12 participantes 
 
Festival Paineiras do Morumby 
18/09 - Categoria Sub-13 - 12 participantes 
 
“Minha Mãe é Campeã!” 
07/05 - 50 participantes 
 
“Meu Pai é Campeão!” 
 27/08 - 45 participantes 
 
Amistosos Internacional - Brasil Sub-23 x Argentina 
29 e 30/07 - 12 participantes        
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Departamento Social 
 
Diretora: Maria Stella Roge Ferreira Grieco 
Maria Beatriz Focesi Moraes Sampaio Milani 
 
O departamento social surpreendeu os associados com 11 atrações entre os meses de 
janeiro a outubro. Atualizou eventos tradicionais, emprestando-lhes ainda mais charme 
como Flashback, a Festa Junina, o Jantar dos Namorados e a 5ª Feijoada.  
 
Criou alternativas para crianças, com o Chefinhos. Caprichou no Baile de Debutantes e 
ousou na promoção para crianças, teens, jovens, adultos e representantes da terceira 
idade no show do aniversário de 68 anos, com o Jota Quest, na pista de grama do 
hipismo, totalmente gratuito! 
 
Confira: 
 
23 de janeiro 
SAMBÃO NA PISCINA 
Banda Sol e Samba e DJ Bruno Gomes 
 

 
 
30 de janeiro 
BAILE À FANTASIA 
Atrações: Banda Quizomba, Pámela Paes & Denílson 
1.220 pessoas 
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31 de janeiro 
PRÉ-CARNAVAL INFANTIL 
Personagem: Alex D’arc 
Aproximadamente 1.100 pessoas 
 

 
 
5 de março 
CHEFINHOS 
Três turmas: 10h30 às 12h30 - 32 crianças 
  14h00 às 16h00 - 34 crianças 
                     17h00 às 19h00 - 34 crianças  
 

 
 
14 de maio 
FLASHBACK   
DJ  
1.301 pessoas 
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11 de junho 
JANTAR DOS NAMORADOS 
Atrações: show com Fábio Jr. e DJ 
891 pessoas 
 

 
 
18 e 19 de junho  
FESTA JUNINA  
Atrações: Guilherme & Santiago, Thiago Matheus, Maycon & Vinicius e DJ  
Sábado: 5.173 pessoas  
Domingo: 4.858 pessoas 
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13 de agosto 
V FEIJOADA 
Atrações: show com Buchecha, Banda Carrossel de Emoções e DJ  
2.165 pessoas 
 

 
 
 
20 de agosto 
CHEFINHOS 
Duas turmas: 14h00 às 16h00 - 30 crianças 
   17h00 às 19h00 - 29 crianças 
 

                      
  
 
24 de setembro 
BAILE DE DEBUTANTES 2016  
798 pessoas 
24 debutantes  
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22 de outubro 
SHOW DE ANIVERSÁRIO HÍPICA 68 ANOS 
Jota Quest  

 
 

 

Departamento de Cultura 
 
 
Diretor: Antoine Kolokathis 
 
 
O departamento de cultura, em 2016, multiplicou os eventos promovidos e ampliou as 
atividades conjuntas com outras áreas.  
 
A programação tradicional, que conta com público cativo, recebeu atenção especial. São 
exemplos: Hípica Gourmet, Música na Senzala, Teatro Infantil, Exposição dos Sócios 
Artistas. As palestras mantiveram a tradição de grande interesse entre os associados e 
merecem destaque os eventos multidepartamentais como a Semana da Saúde (com a 
diretoria de saúde e ambiente) e o Bem Viver (departamento de esportes). 
 
Já as novas atrações tiveram excelente receptividade por parte dos sócios: o Cultura na 
Mesa, que brinda a gastronomia e a música de outros países; o Papo de Quinta, com 
especialistas em diferentes áreas e aberto a todos os departamentos, sempre realizado 
na Senzala; a Feijoada da Cultura, que movimenta o Bar e Restaurante da Cultura; a 
Música no Coreto e a Música na Capela, que tornam os domingos mais gostosos; e o 
Cinema ao Ar Livre, com filmes escolhidos pelos associados! 
 
Confira: 
 
HÍPICA GOURMET - CHEFS 
Leonardo Bonfanti (março) 
Teófilo Mário Tavares de Medeiros (abril) 
Simon Girard (maio) 
Bruno Hamad (junho) 
Cláudio Savitar e Jurandir Meirelles (agosto) 
Patricia Polato (setembro) 
Ari Kespers (novembro) 
Cristina Roseo (novembro) 
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MÚSICA NA SENZALA 
Orquestra de Choro Campineiro (março) 
David Kerr & Canastra Trio (abril) 
Bia Gões - Música Brasileira (maio) 
“Viola Eterna” com Ivan Pupo (junho) 
Quinteto Cais (agosto) 
Carol Andrade - Música Brasileira (setembro) 
Quando os Metódicos Não Têm o Que Fazer (outubro) 
Alexis Bittencourt Trio (novembro) 
 

 
 
LANÇAMENTO DE LIVRO 
“Sesmarias, engenhos e fazendas”, Suzana Barreto (abril) 
 
CANTATA DE PÁSCOA 
Apresentação do Coral SHC (abril) 
 
CINEMA AO AR LIVRE 
18h: "Divertida Mente" - animação (setembro) 
20h: "Cinema Paradiso" - drama 
22h: "Mamma Mia" – musical 
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EXPOSIÇÃO 
Vernissage e Exposição dos Sócios Artistas - 26 participantes (outubro)  
 

 
 
CULTURA NA MESA 
Jantar Argentino - Músico: Pablo Papidusas (pianista) 
Chef Paulo Rodrigo Varella da Costa (agosto) 
 
Noite Espanhola - Música e Dança: Centro de Arte Flamenca  
Chef Jonathan Wehrung (agosto) 
 
Comida de New Orleans - Música: Blues 
Chef Cristina Róseo (novembro) 
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TEATRO INFANTIL 
“Rio que passa lá” (abril) 
“Cada um é um” (maio) 
“O macaco Simão” (julho) 
“Chapeuzinho Vermelho e Lobo Marrom” (agosto) 
“O que você vai ser quando crescer” (setembro) 
Contação de histórias - Suzana Montauriol (novembro) 
 

 
 
 
PALESTRAS 
Jorge Forbes (psicanalista): “Psicanálise do século XXI – como viver na globalização” 
(maio) 
 

http://www.hipica.com.br/


 
 

Sociedade Hípica de Campinas 
Rua Buriti, s/nº (Estrada de Souzas) – Bairro da Palmeiras – Campinas – SP.– Cep. 13.092-566 – Fone: (19) 3794-6015  

www.hipica.com.br            email: secretaria@hipica.com.br 

 

Exmo. Dr. Luiz Fux (ministro do Supremo Tribunal Federal), juntamente com a Proordem 
(agosto) 
 
Marcio Atalla (professor de educação física): “Sua vida em movimento” (setembro) 
 
Leandro Karnal (historiador e professor da Unicamp): "A vida sem ética dá mais trabalho" 
(novembro) 
 

 
 
CONCERTOS 
Rafael Piccolotto e Orquestra Urbana (junho) 
 
Orival Bento Gonçalves Filho (baixo-barítono), Marcos Aragoni (piano) e Sergei Eleazar 
de Carvalho (violino) (outubro) 
 
FEIJOADA DA CULTURA 
Grupo de Choro Caros Amigos (julho) 
 
Sarau/Talentos da Hípica - Banda The Dogs, com os sócios André Pierro, Rober Hetem e 
amigos (agosto) 
 
Janice Pezoa Trio      
Sarau/Talentos da Hípica - Banda The Dogs (setembro) 
 
Rubille Walkers - Blues Instrumental  
Banda London - Rock Clássico - Joaquim Bustorff, Antonio G. de Oliveira Filho e amigos 
(novembro) 
 
PAPO DE QUINTA 
Dra. Juliana Pavageau (advogada): “Vistos para os EUA e as consequências das 
decisões precipitadas” (julho) 
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A. L. A. Staut (Antônio Luís de Almeida Staut, headhunter): “Carreira fértil: escola ou 
atitudes? Ajustando sua qualificação profissional” (agosto) 
 
Sandra Figueiredo (psicóloga): “Envelhecimento cognitivo normal” (setembro) 
 
Cristina Amaral (psicóloga e coach de saúde e bem-estar), com participação do educador 
físico Caio Gatti (outubro)  
 
João Nunes (crítico de cinema e jornalista): “Um olhar diferente. Conhecer o processo de 
produção, ajudar a compreender o cinema” (novembro) 
 

 
 
MÚSICA NO CORETO 
Grupo de Choro Caros Amigos (julho) 
 
Orquestra de Choro Campineira (agosto) 
 
Sexteto Carlos Gomes (setembro) 
 
Choro Em Cantado (outubro) 
 
Grupo de Chorinho (novembro) 
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ESPECIAIS 
Instituto Guilherme de Almeida (SP): “A Guilherme de Almeida” (julho) 
 
Noite do Queijo e Vinho (julho) 
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Show com Rolando Boldrin (agosto) 
 

 
 
Música na Capela 
Programação Especial - Apresentação do Duo de Cravo (Helena Jank) e Violino 
(Alessandro Borgomanero) (novembro) 
Dia das Crianças 
Realização: cultura/esportes/hipismo 
Oficinas de argila e tinta, ecobrinquedoteca, passeio de pônei, brinquedos   infláveis, 
apresentação do grupo de Pífanos de Flautins Matuá, gincana de hipismo, pipoca e picolé 
(outubro) 
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Degustação de Cervejas com Palestra 
Daniel Manchado dos Santos - Brasil Kirin (outubro) 
 
Cantata de Natal (dezembro) 
 
EVENTOS BEM VIVER   
 
Departamentos de Esportes e Cultura 
 
Jantar Dançante Bem Viver Carnaval (fevereiro) 
Jantar Dançante Rio Grande do Sul (abril) 
Jantar Dançante Mineiro (agosto) 
Jantar Dançante de Confraternização (novembro) 
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Sarau (abril e novembro) 
 

 
 
Almoço com Cultura: Itália (maio) 
 
Festa Junina - Banda Zé Paraíba (junho)    
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PASSEIO DE UM DIA 
Fábrica Brasil Kirin - Itu (julho) 

 
Expoflora - Holambra (setembro) 
Museu da Imagem e do Som Brasileiro/Museu da Escultura (outubro)  
 
 
BAILE DE ANIVERSÁRIO  
Show The Originals e Radio Big Band 
 

 
 
ATIVIDADES INCORPORADAS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 
KIDS’PACE - Ecologia - Artes - Inglês 
Aulas semanais para crianças (professora: Inayá dos Santos)  
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EGG HUNT - Caça aos Ovos (março)     
 

                     
 
PICNIC DAY - Piquenique com os Pais (junho) 
 

 
 
HALLOWEEN (outubro) 

  
 
BAR DA LAREIRA 
 
Funcionamento do Bar da Lareira: todas as quintas e sextas-feiras 
Das 17h às 23h, com Música ao Vivo 
 
CURSOS DE IDIOMAS (aulas semanais) 
 
Italiano - Professora Teresa Ariboni - 4 módulos  
Espanhol - Professora Raquel Ferrer - 5 módulos  
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Francês - Professor Frederico Perin - 2 grupos de conversação 
 
CORAL HÍPICA (aulas semanais) 
Regente: Maestro Daniel Amato 
20 participantes (entre sócios e convidados) 
 
BIBLIOTECA AMBULANTE 
Acervo: 2.658 livros  
Retirada anual até o dia 22/09: 1.068 livros  
Sócios cadastrados na biblioteca: 524 
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Departamento de Saúde e Ambiente 
 

Diretor: Roberto Teixeira Mendes 
 

Durante o período, o objetivo foi uma abordagem sistêmica integrada das duas áreas, 
levando em consideração o fato de que um ambiente cuidado em seus diversos aspectos 
reduz o risco de doenças adquiridas por fatores ambientais, além de conservar um 
espaço seguro para o lazer e as atividades esportivas. 
 
Urgências e emergências 
Especificamente no âmbito da assistência à saúde, foi organizado e padronizado o 
atendimento às urgências pela ambulância que se situa próxima à piscina: tipo de 
ambulância, insumos, capacitação da equipe, coberturas, retaguardas, procedimento de 
atendimento de urgência.  
 
Foi definida também a forma de registro das ocorrências e de elaboração de relatório 
diário, para conhecimento da diretoria.   
 
Guarda-vidas: ainda em relação às urgências, foi sanada a escala de cobertura dos 
guarda-vidas, que apresentava algumas falhas em alguns períodos. 
 
Memória em Movimento: o projeto foi instalado em um ambiente melhor, por demanda 
de suas profissionais, que atendem 18 sócios, com atividades semanais. 
 
Ambiente 
A SHC é um ecossistema complexo e muito rico, dependente de um cuidado constante e 
criterioso para manutenção e melhoria. Há uma ampla área verde ajardinada, vários 
animais próprios (além dos cavalos), como os patos, cisnes e gansos. Existem também os 
animais chamados sinantrópicos, como  animais silvestres que vivem ou frequentam o 
clube  (capivaras,  gambás, saruês, saguis e diversas aves como os pombos), além de 
outros menos visíveis, mas que trazem riscos, como aranhas, escorpiões, baratas e ratos. 
Há também o lago, com grande quantidade de peixes e sua água, que têm que ser 
cuidados. 
 
Pesca 
Como primeira ação, foi feita uma análise da qualidade da água do lago, a fim de avaliar a 
segurança da atividade da pesca esportiva. A análise físico-química foi feita como cortesia 
pelo professor doutor Paulo Negrão, sócio da SHC, e apontou baixa oxigenação e 
contaminação com metais pesados acima do tolerado para pesca com consumo do peixe. 
Uma análise bacteriológica também foi feita: ela não apontou contaminação relevante de 
coliformes fecais.  
 
Com a possibilidade de retorno da pesca em modalidade esportiva, foram feitas reuniões 
com os interessados, que sugeriram o sócio Bernardo Gutierrez para organizar a 
atividade. Houve elaboração de um regulamento e foi retomada a atividade, em domingos 
alternados.  
 
Veterinário 
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Para cuidar do ambiente e dos animais, próprios e sinantrópicos, além do lago e de seus 
peixes, foi feito um contrato com a equipe do veterinário Dr. Diogo R. Siqueira − 
credenciado para atender animais silvestres, com especialização em ambiente −, que já 
vem atuando em várias frentes. Nesse aspecto, o clube passa a seguir as normas 
definidas pela Lei Federal 9.605 de 1998. As ações estão resumidas abaixo: 

- Estudo da população dos peixes, quanto à quantidade, tipos de espécie e sua saúde; 

- Estudo da saúde das aves próprias do clube, tratamento das doenças, vermifugação e 
antibioticoterapia profiláticos;  

- Coleta regular de material biológico por amostragem; 

- Construção de um viveiro para contenção dos animais junto ao lago; 

- Obstrução da entrada das capivaras; 

- Avaliação dos riscos para os funcionários;  

- Treinamento e palestras para o manejo dos animais em geral, incluindo redução dos 
riscos de ectoparasitas, necessidade de vacina antitetânica, controle de vetores (Aedes); 

- Manejo e manutenção dos animais do viveiro em frente ao Catetinho, com reforma do 
espaço; 

- Levantamento, elaboração e aplicação de proposta de controle dos animais 
sinantrópicos do hipismo: pombos, escorpiões, aranhas, baratas e ratos;  

- Treinamento dos funcionários. 

Resíduos 

Foi iniciado o estudo e a implantação progressiva da coleta e descarte adequados dos 
resíduos da SHC. Há grande quantidade de resíduos que precisam de um plano melhor 
de manejo, em benefício do ambiente, dos associados e funcionários. Essa ação integra 
as diretorias de saúde e ambiente, os restaurantes, a manutenção e o hipismo.  

A coleta em sacos diferentes para orgânicos e recicláveis já está implantada e a proposta 
de coleta dos restaurantes já está tratada. Containers já foram adquiridos para a próxima 
fase. 
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Área de bares e restaurantes cuida do 
cumprimento das normas da Anvisa 

 
Diretor: Ricardo Mourtada 
 

O departamento de bares e restaurantes funciona no Serviço de Atendimento 

ao Associado (SAA) e possui inúmeras atribuições.  

 

No início do ano, foi realizada uma reunião com todos os concessionários, 

para que atendessem as exigências legais, tais como exames médicos e uso 

de touca e boné, com excelente resultado.  

 

Duas vezes por semana, a nutricionista Bárbara Débora Paes Pereira, 

contratada pela SHC, visita as cozinhas de todos os concessionários – 

Catetinho, Bar Tropical, Bar da Piscina, Bar dos Esportes, Lareira, Sauna e 

Academia – acompanhando e fiscalizando diversos itens, de acordo com o 

regulamento da Anvisa, como: manuseio e armazenamento dos alimentos, 

limpeza e higienização ambiental (paredes, janelas, telas, coifas, piso, etc.); 

higiene pessoal dos funcionários, exames médicos e PCMSO; 

equipamentos; alimentos, orientação e registro das temperaturas adequadas 

no armazenamento dos alimentos; controle da gordura usada para fritura; 

controle de resíduos (óleo, caixas de papelão, entre outros) retirados por 

empresas para o destino correto; controle de temperatura dos equipamentos 

frios e bufês. 

 

As visitas técnicas têm embasamento na Legislação Sanitária (CVS-06/99, 

CVS 05-2013 e RDC 216-04). São promovidas em forma de auditoria, com a 

avaliação das boas práticas, que compreendem: elaboração de manual de 

boas práticas e pops para o concessionário do Catetinho, implantação de 

etiquetas de validade e identificação de alimentos. Aos demais 
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estabelecimentos é distribuída a CVS 06/99, usada para orientação na falta 

do manual. 

 

O departamento ainda:  

- Faz a conferência mensal nos cardápios dos concessionários, verificando 

pratos oferecidos e preços;  

- Promove cursos/treinamentos mensalmente, abordando forma correta de 

manuseio, armazenamento dos alimentos e higiene da cozinha; 

- Cuida da introdução mensal dos cardápios dos restaurantes e bares no site; 

- Orienta sobre as instalações físicas conforme recomendações da RDC 216 

(contaminação das instalações físicas); 

- Assessora a cozinha nas Feijoadas da Hípica, garantindo a qualidade dos 

alimentos; 

- Fornece suporte ao departamento de cultura, esportes e hipismo, 

instalando lanchonete e restaurante flutuante em seus eventos; 

- Toma providências como a rescisão do contrato com o concessionário do 

Ginásio, que não se adequou às novas normas e procedimentos. 
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Informática/CPD amplia wi-fi e sistema 
Mega 

 
 

Diretor: Jaime Khater 
 

O departamento de informática/CPD está envolvido diretamente com todo o clube, 

atuando em diversos segmentos da prestação de serviço aos associados e no apoio aos 

departamentos. Este ano, entre as novidades está a implantação do Projeto Wi-Fi, tão 

aguardado pelos sócios. No âmbito interno, os upgrades foram do link dedicado de 

internet − de 10 MB para 50 MB − e a implantação do Módulo de Solicitação de Compra e 

Controle de Estoque do Mega ERP. 

Confira as realizações: 
 
- Atualização diária do site; 

- Elaboração de folders para eventos; 

- Fechamento da cobrança mensal;  

- Personalização de convites de eventos com código de barras; 

- Manutenção nos softwares desenvolvidos pela Hípica; 

- Implantação do Projeto Wi-Fi, com troca de antenas e software de gerenciamento; 

- Upgrade do link dedicado de internet de 10 MB para 50 MB; 

- Contratação de link dedicado adicional de internet de 100 MB; 

- Implantação do controle de acesso da Hidroginástica; 

- Expansão da rede de computadores para a Brinquedoteca, Portão 4 (Hipismo) e Júri da 

Pista de Grama; 

- Ampliação do CFTV na Brinquedoteca; 

- Ampliação do número de câmeras do Berçário; 

- Montagem de infraestrutura de TI para vendas antecipadas de cartelas da Festa Junina; 

- Controle de acesso nos seguintes eventos: Carnaval, Festa Junina, Jantar dos 

Namorados, Feijoada e Baile de Debutantes; 
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- Suporte a eventos: instalação de datashow para palestras, reuniões do conselho 

deliberativo e montagem de estrutura de informática para controle de acesso na Portaria 

II.  

- Implantação do Módulo de Solicitação de Compra e Controle de Estoque do Mega ERP; 

- Divulgação de eventos através de e-mails marketing; 

- Relatório semanal do sistema de monitoramento (CFTV); 

- Inscrições on-line para eventos esportivos;  

- Substituição de câmeras de monitoramento (Sede Social, Senzala e Hipismo); 

- Implantação de registro de boletos.  
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Patrimônio e Manutenção 

Diretores de patrimônio: Luiz José de Carvalho e Mello Mattos Filho; 

José Manuel de Carvalho 

Diretores de manutenção: Renato Wilson Kriegel (engenharia); 

Fernando Luiz Pereira Cazzoli (serviços gerais) 

Os departamentos de patrimônio e de manutenção complementam-se nas atividades 

voltadas à construção e preservação das edificações ou equipamentos da SHC. 

A principal obra da gestão neste primeiro ano aconteceu no hipismo, que havia muitos 

anos solicitava nova pista de areia, picadeiro coberto, júri e arquibancadas, além de 

intervenções na infraestrutura da região. 

A pista foi reinaugurada com o Concurso de Salto Nacional 68º Aniversário da Sociedade 

Hípica de Campinas, que trouxe cavaleiros de renome internacional para a SHC, 

resgatando a tradição do clube nessa modalidade. 

As muitas atividades do departamento de manutenção asseguram a funcionalidade, o 

conforto e a beleza do clube tanto nos serviços preventivos quanto nos de reparo.  

Neste primeiro ano, destacam-se a readequação da área do lago, que compreendeu, entre 

outras medidas, a revitalização do jardim da igreja, a construção de pergolados, a 

reimplantação provisória da quadra de beach tennis e a criação de novas vagas de 

estacionamento.  

No total, a manutenção executou aproximadamente 1.700 serviços em 2016, entre eles: 130 

no setor de alvenaria, 454 no de elétrica, sete em telefonia, 152 na hidráulica, 78 com 

pintura, 40 com transporte e montagem de barracas, 40 em carpintaria, cem em serralheria, 

50 em jardinagem, além de 591 outros.  

 

PATRIMÔNIO 

- Rede de água pluvial periférica da pista; 
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- Reforma da pista de areia e picadeiro coberto; 

- Reforma do piso da pista de areia;  

 

- Compra do trator; 

 

- Compra do implemento para manutenção (multigroomer); 

- Implantação do sistema de irrigação na pista de areia e no picadeiro coberto; 

- Reforma das instalações do júri da pista de areia e arquibancadas; 
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- Substituição da cerca de entorno da pista; 

- Complemento do sistema do gerador de energia;  

- Substituição de veículos.  

 

 

MANUTENÇÃO 

Destacam-se entre as ações do setor: 

- Ampliação do quiosque do futebol;  
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- Limpeza e organização do depósito dos serviços gerais; 

 

- Conserto do muro do entorno da Hípica (próximo à portaria III); 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conserto do forro do ginásio II; 

 

- Conserto do telhado do picadeiro coberto;  
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- Conserto do telhado do lote VI;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instalação de cancela entre a senzala e as quadras de areia (peteca e futevôlei); 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Substituição de lâmpadas e reatores em quadras, pistas, departamentos, arruamento e 

campos; 

- Reparo em tubulações de PVC e cobre; 

- Corte de grama; 

- Pintura de salas, postes, corrimão, pintura de prédio (parte externa do prédio da sauna); 

- Limpeza de calhas e bueiros; 
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- Reforma do portão de ferro da lagoa e da igrejinha; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Limpeza da laje do restaurante da piscina e colocação de argila expandida; 

- Conserto nas trincas do ginásio II; 

- Reparo na calçada externa de bloquete; 

- Pintura do prédio da Senzala; 

 

- Reparo e limpeza dos telhados; 

 

 

 

 

 

 

- Reforma do calçamento da pista de cooper; 
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- Substituição de aquecedores de passagem (vestiário da piscina, sauna e ginásio I); 

- Reforma no piso do berçário; 

- Construção da brinquedoteca; 

- Pintura das lombadas e marcações nas vias de trânsito; 

- Demarcação e reforma das vagas para deficiente físico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instalação de corrimão nos acessos do tamboréu, hipismo e depósito; 

- Reforma do piso das quadras de raquetinha; 
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- Reforma do piso da quadra de bocha; 

 

- Implantação do sistema de ozônio no centro de hidroginástica; 

 

 

 

 

 

 

 

- Melhoria no acesso da casa de máquinas do centro de hidroginástica; 
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- Troca dos forros nos vestiários, sala de materiais e sala dos professores no prédio do 

centro de hidroginástica; 

- Colocação de lixeiras para coleta de lixo orgânico e reciclável; 

- Canteiro de seixo; 

 

- Alargamento do calçamento da frente da igreja; 

 

 

 

- Barreira visual de eucalipto tratado entre a pista de cooper e a casa de bomba e atrás da 

igreja; 
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- Construção de pergolados na lagoa e mobiliário; 

 

- Instalação de portões de serviços no parquinho; 

- Barreira visual ao redor do clube com vegetação; 

- Construção da nova casinha de pesagem e bebedouro na pista de cooper; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Revitalização do canteiro da fachada na portaria I; 

- Reforma do viveiro das aves; 
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- Aumento do calçamento da igreja e nos arredores da pista de cooper; 

 

- Poda de árvores e retirada de árvores comprometidas; 

- Reinstalação hidráulica e elétrica na Vila Hípica; 

- Padronização dos roupões usados na sauna; 

- Reimplantação provisória da quadra de beach tennis e criação do novo estacionamento 

ao lado da pista de areia da Escolinha de Hipismo; 

 

- Demarcação e pintura das vagas de estacionamento nas tipuanas e conserto do 

escoamento pluvial; 

 

- Implantação da nova rede de dados e segurança; 

- Transporte e montagem em eventos esportivos e culturais; 

- Limpeza da fossa séptica; 

- Reforma em alambrados nos campos de futebol, raquetinha e CTT; 

- Reforma nos portões de acesso (pintura e serralheria); 
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- Conserto do escoamento pluvial nas vagas das tipuanas; 

- Preparação de local para armazenamento da estrutura metálica da festa de aniversário; 

- Manutenção do piso da sala de dança; 

- Instalação de bebedouro na entrada da sauna; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Substituição do toboágua; 

- Substituição das pastilhas na piscina infantil; 

- Paisagismo na fachada da portaria I; 
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- Manutenção no parquinho: regularização da base do terreno e dos tanques de areia, 

juntamente com serviços de pintura (brinquedos, banheiros, fraldário, quiosque do vovô e 

cerca de eucalipto). 
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