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DIRETORIA EXECUTIVA 

Presidente - Maria Stella Roge Ferreira Z.Grieco

1º Vice Presidente - Admir Tozo

2º Vice Presidente - Emerson Jose Moreira Neto

1º Secretário - Emerson Jose Moreira Neto

2º Secretário - Andre Nery Luporini

1º Tesoureiro – Marcelo Adriano Casarin     

Diretor Geral – Georges Chagas Schwarzstein     

Diretor Cultural - Antoine Kolokathis       

Diretora Social – Vera Lia Buono da Silva Schiller 

Diretor de Hipismo - Carlos Andre Mendes Gargantini    

Diretor Comercial - Eduardo Cabral e Silva

Diretor de Saúde e Ambiente - Roberto Teixeira Mendes 

Diretor de Bares e Restaurantes - Ricardo Mourtada

Diretor do Serviço de Atendimento ao Associado - Haroldo Luiz Bretas Prado Filho 

Diretor de Marketing - Eduardo Bassitt Nogueira Porto 

Diretor de Informática/CPD - Jaime Khater    

Diretor Geral de Esportes - Sergio Stucchi     

Diretor de RH - Luiz Roberto Heffer da Costa de Luna Alencar  

Diretor de Manutenção- Serviços Gerais - Fernando Luis Pereira Cazzoli 

Diretor de Manutenção – Engenharia - Renato Wilson Kriegel 

Diretor de Patrimonio – Renato Wilson Kriegel

Diretora de Atividades Infantis - Maria Leticia Mauriz Marchini Granja Lopes 

1. COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E ADJUNTOS
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DIRETORES ADJUNTOS

Diretora Adjunta de Ações Sociais - Leonor Aparecida Chaib Moussali 

Diretor Adjunto do Bem Viver - Claudio Levi Bragante  

Diretora Adjunta do Hipica Gourmet - Adriana Mendes Haddad

Diretor Adjunto da Lareira - Roberto Trabulsi      

Diretora Adjunta da Escola Equitação – Noreen Campbell de Aguirre                                                                                    

Diretor Adjunto de Sauna - Andre de Souza Borges - afastado

Diretor Adjunto de Pesca - Bernardo Silveira Gutierrez 

DIRETORES ADJUNTOS DE ESPORTES

Diretora Adjunta Geral de Esportes - Beatriz Leme Passos Carvalho 

Diretor Adjunto Geral de Esportes - Mauricio Cruz Gontijo  

Diretora Adjunta de Atividades Especiais – Fabio Martins 

Diretora Adjunta de Badminton – Marcia Ramos Fontes Cabral 

Diretora Adjunta de Ballet/Jazz e Sapateado - Adriana Regina Chiminazzo Spaletta 

Diretor Adjunto de Basquetebol - Rogerio Duarte Fernandes 

Diretor Adjunto de Futebol Adulto e Veterano - Rodrigo de Souza Coelho 

Diretor Adjunto de Futebol Infantil - Andre de Camargo Ribeiro Ponciano

Diretor Adjunto de Futevôlei - Fernando Velloso da Costa Machado  

Diretora Adjunta de Hóquei - Liege Gallo Vettorazzo 

Diretor Adjunto de Musculação - Claudio Natal Orlandi 

Diretor Adjunto de Natação/Hidro e Deep  - Gustavo Moura Tavares

Diretor Adjunto de Squash - Adriano Jeronymo de Toledo 

Diretor Adjunto de Tamboreu - Aires Alberto da Costa

Diretor Adjunto de Tennis - Rogerio Ferreira Albieri 

Diretor Adjunto de Raquetinha - Ricardo Henrique Ceregatti Valente 
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Diretor Adjunto de Boccia - Luiz Paulino Motta     

Diretora Adjunta de Voleibol - Alice Lobo Paes 

Diretor Adjunto de Muay Thai - Diego Veiga Machado Tojal 

Diretor Adjunto de Tênis Recreativo - Raul Doria Vescovi (afastado)   

Diretor Adjunto de Sinuca - Aparecido Paschoal       

Diretora Adjunta de Ginástica Artística e Ginástica Rítmica - Luciana Bragnoli Prada

Diretora Adjunta de Beach Tennis - Daniele Marsaioli Cabrino Oliveira 

Diretor Adjunto de Beach Tennis - Rogerio Luis Itihei Outsubo

Presidente - Roberto Cerqueira de Oliveira Rosa

Membros:

Carlos Alberto Fiori Castelli

Fabrízio Rosa

José Mário Queiroz Regina 

Marcia Amaral Germano 

Ricardo de Assis      

 

Presidente - Abelardo Pinto de Lemos Neto

1º Secretário - Salvador Scarpelli Junior

2º Secretário - Cristiano de Castro Rios       

Adriana Rosales Antoine 

Alexandre Sigrist de Martin 

Alexis Joseph Steverlynck Fonteyne 

Ana Beatriz Campos Salles de Mello Bueno Silveira 

Ana Carolina Roge Ferreira Grieco

2. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

3. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO



6

Ana Luisa Pompeo de Camargo Tisselli Morisco   

Ana Maria Guimarães Pompeo de Camargo Jannuzzi

Andre Rubim Podolsky

Antonio Luiz de Almeida Staut Junior

Ana Sylvia Roge Ferreira Grieco Sanchez

Arthur Pinto de Lemos Junior 

Arthur Pinto de Lemos Netto 

Bento Lupercio Pereira Neto

Carlos Eduardo Marenco 

Carla Octaviani  

Eduardo Jose Pereira Coelho

Fabio Gindler de Oliveira

Francisco Artur de Queiroz Mais     

Francisco de Angelis Neto 

Homar Siqueira Samara

José Henrique Ferdinando Delamain Filho   

José Piccolotto         

Jose Roberto Duarte de Camargo Filho    

Luiz Jose Carvalho Mello Mattos Neto 

Marcelo Cappelletti Vieira

Marcelo Duchovni Silva 

Marcelo Piccolotto                                                                                 

Marcio Urbano 

Marcia de Arruda Rozo Cury      

Marcos de Arruda

Mauricio de Castro Leite Silveira

Orlando Paschoal Júnior
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Pedro Henrique Rodrigues Pupo Nogueira

Regina Fanelli 

Regina Helena de Carvalho Moreira     

Ricardo Augusto Fabiano Chiminazzo

Saulo Aparicio Duarte Pinto Júnior

Sergio Ariani Mangabeira Albernaz  

Waldemar Paschoal Junior    

CONSELHEIROS NATOS

Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira 

Vitor Trabulsi 

Raul Teixeira Penteado Filho     

Elvino Silva Neto

Peter B.B.Walker

Hamilton de Oliveira

Osvaldo Urbano 

Presidente: Jose Roberto Morato 

Membros:

Izabel Maria Mello Mattos Massoni 

Jose Roberto Miguel Trinca 

Socrates Penteado de Camargo

William Sanches Campagnone

4. CONSELHO FISCAL
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Diretores: Emerson José Moreira Neto e André Nery Luporini

A Secretaria Administrativa é composta de um quadro de 04 colaboradoras.

Neste período deu segmento às melhorias estruturais nos sistemas de digitalização e guarda 
de documentos. Efetuou a aquisição de um scaner para melhorar a qualidade dos documentos 
digitalizados e otimizar o tempo para fazê-lo; Substituiu os moveis e remodelou o lay out da secretaria, 
melhorando o espaço.

A Secretaria auxilia o Diretor Geral, com a expedição de ofícios e notificações para os associados que 
infringem as normas de estacionamentos, bem como na expedição de ofícios nos diversos assuntos.

Auxilia os departamentos de esportes, hipismo e social com a elaboração de crachás de identificação 
para os eventos.

Histórico de atendimento da secretaria nos meses de janeiro a setembro/2018.

Importante frisar que o quadro social é composto por 16.678 associados, dentre às diversas 
classes cadastradas.

É de responsabilidade da Secretaria Administrativa a venda de diplomas, transferência de títulos, 
cadastros (inclusão e exclusão) de associados, emissão de carteira social, atualização de endereços, 
processos de eliminação etc.

5. SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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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, neste ano além das reuniões ordinárias, foram realizadas 4 reuniões 
extraordinárias do Conselho Deliberativo.

Assessora à Diretoria de Ações Sociais nos protocolos e encaminhamentos das solicitações. 

Assessora a Comissão de Sindicância na elaboração das portarias, no agendamento de reuniões, 
preparação de documentos etc., Em 2018 foram 09 reuniões e 25 processo até o momento.

Elabora as atas das reuniões da Diretoria Executiva e de toda a documentação pertinente a reunião.

Por fim, é de sua responsabilidade toda a documentação que envolve o Conselho Deliberativo.

Sala de Reunião  e substituição dos armários
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Marcelo Adriano Casarin Diretor 1º Tesoureiro

04 Funcionários. 

No cumprimento do Estatuto Social da Sociedade Hípica de Campinas, art. 34, item 16, apresentamos 
relatório resumido de 01/01/2018 à 30/09/2018. 

Indicadores econômicos e financeiros demonstrados a seguir:

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Garantimos os pagamentos de todos os compromissos do clube, realizamos eventos tradicionais e 
de qualidade buscando atingir e valorizar o maior número de sócios. Mantivemos a “saúde” financeira 
da Sociedade como pode ser constatado  no quadro abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Traduzindo a situação financeira do clube no período, (Ativo Circulante / Passivo Circulante), ou 
seja, para cada R$ 1,00 de compromisso, tivemos e temos as disponibilidades abaixo.

Acerto na condução dos assuntos financeiros da SHC, acompanhado e fiscalizado pelo Egrégio 
Conselho Fiscal.

6. DEPARTAMENTO FINANCEIRO
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FLUXO OPERACIONAL

O fluxo operacional apresentado abaixo demonstrado contribui para melhor entendimento e 
acompanhamento da movimentação mensal financeira do clube.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

Análise da demonstração Receita X Despesa, resultando superávit contábil acumulado de 
R$ 2.609.688,72.

FATURAMENTO NO PERÍODO

Faturamento no período (Janeiro/2018 à Setembro/2018) de R$ 36.912.665,42, média de 
R$ 4.101.407,27, comparado aos de empresas de médio porte. 

CARTEIRA DE COBRANÇA

A carteira da receita transcreveu-se com maior eficiência na área da cobrança, no cumprimento do 
estatuto, mantendo a inadimplência na média, abaixo de 6%. Setembro 4,98%

BOLETOS

2ª. via do boleto registrado disponibilizado no cabeçalho do site, facilitando o acesso rápido  e seguro 
para os associados.

COBRANÇA REGISTRADA 

Os boletos de cobrança da SHC cumpri as novas diretrizes da 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.   
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E-SOCIAL

Em parceria com o escritório terceirizado promoveu-se reunião com as áreas envolvidas para 
esclarecimentos e cronograma de implantação sobre nova ferramenta do Governo Federal 
centralização das informações referentes à escrituração das obrigações trabalhistas, fiscais 
e previdenciárias.

CERTIDÕES NEGATIVAS

Plena regularidade fiscal, trabalhista e tributária.  

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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Diretor: Haroldo Bretas

O Serviço de Atendimento ao Associado (SAA), conta com a colaboração de 6 funcionárias.

Como objetivo de promover a melhoria contínua do atendimento aos associados, houve mudanças 
no layout das mesas, foi comprado novos computadores, visto que o Serviço de Atendimento ao 
Associado esta atendente em média 4.654 pessoas/mês. 

Dentre as atribuições inclui a Central de reclamações e sugestões dos associados e ouvidoria, 
utilizando um sistema informatizado media por mês de 35.

Reservas de churrasqueiras Capela, Basquete, Tênis e futebol, Restaurante da Piscina, Mesão 
Catetinho, Mesão Lago e Mesão Esportes e Espaço Gourmet. Media por mês de 50.

Controle dos 4 (quatro) Mini outdoors, contendo 4 faixas em cada uma. 

Calendário de Eventos, controle dos eventos do clube.

Conferencia, Digitalização e Arquivos das fichas de inscrição e cancelamento do Departamento de 
esportes, Hipismo, Cultura, Memoria em Movimento, Espaço Criança, Brinquedoteca e Berçário e 
lista de espera. 

Arquivo das fichas de inscrições, cancelamentos, justificativas, comprovante dos eventos, protocolo 
de atendimento, lista de espera dos departamentos de esportes, hipismo, cultura, atividades infantis, 
cultural e social.  

Fechamento das cobranças dos eventos e das atividades do depto de Esportes, Hipismo, Cultura, 
Social, Saúde e Ambiente e Atividades Infantis. 

7. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO ASSOCIADO - S.A.A
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Cadastro informatizado de todos os achados e perdidos, e encaminhamento para doações dos não 
reclamados, bem como as doações dos associados (doações permanentes), para as entidades de 
Campinas. 

Ação Social

Achados e perdidos do clube e doação permanente, foram enviadas para as seguintes entidades de 
Campinas, conforme a relação abaixo:

• APAE

• Associação Sonhos de Criança - Sonhar acordado

• Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos Grupo Gente Novo Rumo 

• Casa de Maria de Nazaré

• Casa de Repouso Bom Pastor

• Comunidade Católica de aliança “ Jesus te ama “ de Amor e Perdão

• Creche Sementes da Vida 

• Dona Carminha

• E.E Professor Alberto Medaljon 

• Serviço Social Nova Jerusalém

• Hospitalhaço

Total das doações : 12.130
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Cultural

Aulas de Espanhol, Italiano e Coral. Atualmente conta com 136 alunos inscritos e 75 na lista de 
espera.

Total de serviços executados nos eventos e atividades culturais: de janeiro a agosto - 1.639

Esportes 

Aulas para 25 modalidades com várias categorias de aulas: Atualmente conta com 7.485 inscritos 
sendo: 6.501 pagantes, 14 atividades especiais não pagantes, 122 militantes e 848 3ª idade e Total 
de serviços executados nos eventos e atividades esportivas: 13.153

 • Lista de Espera
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Hipismo

Aulas para modalidades de: Equitação, Volteio, Baby Class e Equitação Adaptada. Atualmente conta 
com 87 sendo 79 sócios e 08 convidados.

Total de serviços executados: 293

Atividades Infantis

Brinquedoteca – Total de inscritos - 154

Berçário Total de inscritos   - 65

Espaço Criança - Kid’Space mudou para um novo formato, para crianças associadas de 03 a 
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09 anos - Música, Arte e Ecologia – 10

Total de serviços executados: 570

Projeto Bem Viver (Cultura/Esporte)

Total de serviços executados nos eventos e atividades esportivas e culturais:  590

Saúde e Meio Ambiente (Cultura/Esportes)

 • Saúde

Treinamento Cognitivo:  Memoria em Movimento que atualmente conta com 18 alunos 

 • Meio Ambiente

Ajuda nas requisições, respostas das reclamações, chamada de veterinário. 

Total de serviços executados: 55

Social

Total de serviços executados nos eventos –  5.535
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Encerrando assim, o ano de 2018.
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Diretora: Leonor Aparecida Chaib Moussalli

A Diretoria de ações sociais em parceria com o S.A.A./ Secretaria Administrativa   tem como função 
receber os ofícios de entidades Beneficentes que procuram a SHC solicitando algum tipo de ajuda e, 
através de visitas e/ou entrevistas é repassado as doações que são feitas pelos associados de modo 
espontâneo ou por meio de campanhas internas. 

Entidades de Campinas contempladas de janeiro a setembro, com roupas, sapatos, brinquedos, 
dentre outros objetos

• APAE

• Associação Sonhos de Criança - Sonhar acordado

• Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos Grupo Gente Novo Rumo 

• Casa de Maria de Nazaré

• Casa de Repouso Bom Pastor

• Comunidade Católica de aliança “ Jesus te ama “ de Amor e Perdão

• Creche Sementes da Vida 

• Dona Carminha

• E.E Professor Alberto Medaljon 

• Serviço Social Nova Jerusalém

• Hospitalhaço

Além das doações dos associados e campanhas também tivemos doações do Departamento de 
Atividade Infantil 

• Doação de 33 Ovos de Páscoa 

• Materiais da Sala do Kid’Space

Gráfico por mês dos Achados, Perdidos e Doações permanentes; 

8. DEPARTAMENTO DE AÇÕES SOCIAIS



20

Encerrando assim, o ano de 2018.
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Estrutura do Departamento:

Desde o início da Gestão o Marketing foi reestruturado e hoje todos os canais de comunicação do 
clube estão sob o gerenciamento do departamento. São eles: revista, site, redes sociais, aplicativo, 
newsletters, guia mensal, comunicação impressa (banner trave, cartazes A4, flyers, livretos, etc.) 
GM7 e assessoria de imprensa.

No ano de 2018 o departamento, que já contava com uma funcionária efetiva e dois estagiários, optou 
por efetivar um dos estagiários para suprir a demanda de criação, que antes era repassada à uma 
empresa terceirizada. Essa contratação gerou ótimos resultados e agilizou o trabalho do Marketing.

Dessa forma, o departamento de Marketing, que está sob direção de Eduardo Porto, conta com 3 
colaboradores internos:

 • Coordenadora

Coordena e administra o departamento, seguindo às orientações da diretoria. Recebe toda a demanda 
do clube e repassa internamente o que cabe a criação e aos estagiários. É responsável por coordenar 
todos os canais de comunicação da Hípica, com exceção da Fanpage, onde a agência FSB atua 
efetivamente. Faz a comunicação com fornecedores: FSB Publicidade, Prado Editora, GM7, gráficas, 
entre outros. Na realização de eventos, faz a ponte entre a SHC e os patrocinadores, auxiliando e 
orientando antes, durante e após sua realização.

 • Criação

Responsável por toda demanda de artes gráficas, seguindo as diretrizes apontadas pela FSB e o 
manual de identidade visual criado por essa agência e previamente aprovado pela diretoria. 

- Peças de divulgação de eventos

- Criação de materiais para utilização em eventos (camisetas, medalhas, livretos, banners, etc);

- Criação de logos e identidade visual para eventos e modalidades esportivas;

- Materiais Gráficos em geral (guia mensal, propostas de patrocínio, mídia kits, etc)

- Peças específicas para redes sociais (efemérides)

 • Estagiário

Colabora em todas as atividades diárias do departamento, principalmente na postagem de conteúdo e 
atualização diária do site e aplicativo. Também auxilia no atendimento geral aos demais departamentos 
do clube e na comunicação diária com a agência FSB.

Agência FSB

Em 2018 a agência FSB foi contratada para prestar o serviço de assessoria em comunicação e 
marketing, substituindo a agência Criah que fazia uma parte desse serviço e a Assessoria de Imprensa 
que gerava conteúdo para o clube até então.

9. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
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Atualmente eles são responsáveis por toda a produção e revisão de conteúdo para site, revista e 
aplicativo do clube, além de fazer a gestão das redes sociais gerando conteúdo, moderando os 
perfis oficiais do clube, respondendo associados, produzindo os comunicados oficiais que informam 
decisões da diretoria, e outras demandas específicas.

Em setembro de 2018, a parte de programação do site e aplicativo também passou a ser de 
responsabilidade da agência FSB. Porém, a postagem de conteúdos nessas ferramentas ainda são 
feitas internamente, via Departamento de Marketing. 

Divulgação de Eventos

Por meio do Departamento de Marketing são divulgados todos os eventos do clube. De janeiro a outubro 
de 2018, foram divulgados mais de 200 eventos, totalizando mais de 1.200 peças desenvolvidas. 
Hoje, todo esse trabalho é feito dentro do departamento. Essas peças de divulgação, depois de 
corrigidas quantas vezes necessário e aprovadas pelos departamentos solicitantes são disparadas 
pelo Marketing a todos os canais de comunicação do clube (traves nas portarias, murais de avisos, 
facebook e instagram oficiais do clube, monitores GM7 e site).

Além disso, o departamento produz também internamente o Guia SHC, que é distribuído na portaria 
e conta com um calendário e informações de todos os eventos de cada mês. Os departamentos 
enviam as informações, o Marketing organiza o calendário e corrige o que for necessário, confirma 
tudo junto ao SAA, faz toda a diagramação e envia para verificação final dos departamentos, só após 
todo esse processo o Guia é enviado para impressão em gráfica especializada.

No atual site do clube, repaginado na atual gestão, existe também a aba “Eventos”, onde é possível 
encontrar um calendário com todos os eventos programados, separados por modalidade. Todos 
os eventos também são amplamente divulgados nas redes sociais do clube e, em alguns casos 
específicos, na revista.        

TV GM7

Os monitores presentes na Academia SHC, no Catetinho e no Bar dos Esportes foram implementados 
em 2013, porém, a diretoria buscou alternativas mais rentáveis ao longo dessa gestão e o contrato 
com o antigo parceiro (Elemidia) foi rescindido em 2017. O fornecedor desse serviço no ano de 2018 
é a empresa GM7 e um novo modelo comercial foi proposto. Assim como antes, a SHC recebe um 
percentual dos anúncios vendidos pela empresa, porém, nesse novo contrato existe um valor mínimo 
que a Hípica recebe mensalmente. São 09 monitores em diferentes pontos do clube que auxiliam 
muito na divulgação de eventos, além de reproduzir notícias e anúncios, trazendo receita ao clube.

De janeiro a setembro de 2018 foram arrecadados R$ 31.854,72 com os anúncios divulgados 
nessa ferramenta.

Revista Hípica

Após realização de uma concorrência no início de 2018, a Prado Editora assumiu a editoração da 
Revista Hípica.

A cada bimestre, a pauta da revista é definida de acordo com os eventos e realizações do clube 
como um todo. O departamento recebe todo o conteúdo inicial e fotos e envia para a jornalista 
responsável por produção de conteúdo na FSB, o conteúdo retorna ao Marketing finalizado e é 
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conferido e posteriormente enviado a Prado Editora, responsável pela editoração. Cada exemplar 
é montado e revisado diversas vezes, por todos os envolvidos no processo. Ao fim de cada projeto, 
o Departamento de Marketing verifica o boneco gráfico e a prova de cor, e solicita a entrega dos 
5.500 exemplares. 

Até o momento o departamento de marketing coordenou a produção de 13 edições da revista, 4 
delas em 2018.

De janeiro a setembro de 2018, foram arrecadados R$ 27.600 por meio de anúncios, além de muitas 
permutas, patrocínios e trabalhos sociais realizados pelo ferramenta, por exemplo: Came do Brasil 
(cancelas das portarias), MTZ Eventos (cobertura dos Campeonatos de Tênis e Raquetinha), Três 
Corações (Patrocinador Feijoada), Miami Store (Patrocinador Feijoada), Instituto Padre Haroldo 
(anúncio bonificado) entre outros.

Redes Sociais

 • Facebook: 

O número de curtidas na página oficial  da Hípica aumentou em 254%, desde que começou a ser 
administrado pelo Departamento de Marketing.

O número de seguidores e curtidas na página aumentou de 4.000 para 14.158 em 2 anos e 10 meses 
de trabalho.

Apenas no ano de 2018, após contratação da agência FSB para a gestão das redes sociais, tivemos 
um aumento de 13.000 (2017) para 14.158 (2018) curtidas em nossa Fanpage oficial.

 • Instagram: 

O Instagram foi criado em outubro de 2016 e no ano de 2017, já tínhamos cerca de 4.000 seguidores.

Atualmente gerenciado pela FSB, o perfil @hipicaoficial conta com 7.343 seguidores. Temos Stories 
com mais de 1.700 visualizaçõs e posts com mais de 600 curtida.
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 • Posts Patrocinados

Uma verba específica foi destinada ao patrocínio de posts nas redes sociais. Com isso, buscamos 
maior alcance das publicações e aumento do engajamento dos usuários. Além disso, os associados 
ficam mais informados sobre novidades do clube, eventos, obras, etc.

Mídia Kits 

O Mídia Kit é uma apresentação que mostra aos possíveis patrocinadores as diversas possibilidades 
de divulgar sua marca aos associados da SHC.

Além do Mídia Kit geral do clube, apresentado oficialmente pela diretoria a diversas empresas e 
agências da região em um evento realizado no em Março/2018 na Hípica, o departamento passou, 
desde então a desenvolver internamente alguns materiais para captação de patrocínio para eventos  
e possíveis patrocinadores específicos. 

Site 

O novo site do clube, desenvolvido pela agência Criah com o direcionamento do Departamento 
Marketing, foi oficialmente lançado em março de 2017. A nova interface trouxe maior navegabilidade 
e permitiu uma melhor organização do conteúdo. 

Após o seu lançamento, além da atualização diária com notícias, fotos, informações e documentos 
do clube, diversas alterações e melhorias também foram feitas. Foi implementada, por exemplo, a 
área Atividades Infantis (que não existia) e a área de Hipismo foi totalmente modificada, seguindo as 
necessidades atuais do departamento. 

O portal, que tinha em média 13.000 acessos por mês em 2017, teve um crescimento e em 2018 tem 
uma média de 14.500 acessos/mês.

Aplicativo 

O aplicativo da Hípica, desenvolvido pela agência Criah foi lançado oficialmente em 12/07. 
Desenvolvido para facilitar a rotina dos usuários e engajá-los às atividades do clube, o aplicativo 
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trouxe soluções rápidas e práticas para o dia a dia dos associados (Ex: agenda de eventos, notícias 
das modalidades, tabelas de jogos, etc.). 

Pesquisa

Com o objetivo de entender e corresponder aos perfis e anseios de todos os associados, foi realizada 
uma pesquisa, em parceria com a FSB e com a empresa APP Consult.

Para que todos os sócios fossem estatisticamente ouvidos, foram realizadas entrevistas presenciais, 
distribuídas em diferentes horários e locais do clube. Além disso, para ouvir também os sócios menos 
assíduos, entrevistas por telefone também foram realizadas.

Os resultados foram apresentados a diretoria em junho de 2018.

Patrocínio

O Departamento também fez um trabalho de captação de patrocínio para eventos sociais e esportivos.

Para esportes, foram captados R$ 35.000,00, além dos patrocínios de menor valor para os 
campeonatos de Futebol e Beach Tennis, que contam com o apoio do Depto. Marketing.

Para eventos sociais ao longo de 2018, foram captados:

- R$ 85.000,00 em verba.

- R$ 40.000,00 em tecidos para a decoração de eventos.

- 10.000 águas.

- Café, cappuccino e chá para 3.000 pessoas

- Mesa de frutas completa + reposição de frutas para 3.000 pessoas

Isso, além de ações que agregaram ao evento, como: copos personalizados, welcome drinks, sorteios, 
samplings, totem de fotos, etc...
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Nos eventos sociais patrocinados, o departamento de Marketing dá todo o respaldo necessário à 
empresa patrocinadora, desde a negociação do valor do patrocínio, envio peças que contenham 
o logo da empresa para aprovação da mesma antes da produção, mostrando o espaço do evento, 
localização de stands, sugerindo ações de marketing, acompanhando e auxiliando a montagem e 
desmontagem dos espaços patrocinados, acompanhando e auxiliando os patrocinadores no dia do 
evento e, por fim, fazendo um trabalho pós-evento com envio de fotos, dados e informações gerais 
aos patrocinadores.

Reuniões

Quinzenalmente, o departamento de Marketing realiza ao menos uma reunião interdepartamental 
para discutir todos os projetos em andamento. Além disso, frequentemente nos reunimos com outras 
empresas para apresentar o clube, apresentar possibilidades de patrocínio e firmar novas parcerias. 
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Diretor: Jaime Khater

Número de Colaboradores: 3 funcionários

Principais realizações do departamento de Informática no ano período:

Serviços rotineiros executados mensalmente:

 • Fechamento da cobrança mensal 

 • Relatório Semanal do Sistema de Monitoramento - CFTV

 • Personalização de convites de eventos com código de barras

 • Manutenção nos softwares desenvolvidos pela Hípica

 • Gerenciamento do sistema de internet sem fio – SHCWIFI

 • Inscrições on-line de eventos esportivos 

 • Suporte a Eventos 

  o Instalação Datashow p/palestras          

  o Reuniões do Conselho Deliberativo

  o Montagem de estrutura de informática para controle de acesso na Portaria II, IV e V

 • Envio da Newsletter Semanal

 • Divulgação de eventos através de e-mail marketing

1º Trimestre

 • Organização / Substituição dos racks da Academia e do Hipismo

ANTES DEPOIS

10. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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 • Substituição do Software de Folha de Pagamento com adequação para o e-Social

 • Controle de Autorizados por CPF 

 • Criação de servidor de banco de dados de contingência (ORACLE)

2º Trimestre

 • Organização / Substituição dos racks do Depto. de Esportes / Hipismo

 • Instalação de sinal wireless para o Campeonato de Amazonas

 • Instalação de Fibra Óptica no Ginásio I

 • Ampliação do Sinal Wireless do Ginásio I

 • Monitoramento por câmeras do Espaço Criança

 • Montagem de Infraestrutura de TI para vendas antecipada de cartelas da Festa Junina

3º Trimestre

 • Substituição/Padronização dos computadores do SAA 

ANTES DEPOIS
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 • Expansão da rede de fibra óptica para o Quiosque da Raquetinha

 • Ampliação do Sistema de Monitoramento CFTV: Quiosque da Raquetinha, Academia 
e Lareira

 • Reorganização do Rack da Sauna

 • Reorganização do Rack do Picadeiro Coberto (Hipismo)

 • Reorganização do Rack da Sede Social

 • Aquisição/Implantação do Disaster Recovery – DR

 • Venda de Mesas da Festa de Aniversário

 • Instalação de sinal wireless para o CSN de Hipismo

 • Substituição do Firewall

 • Implantação do sistema de monitoramento por câmeras do entorno Portaria III – Portaria I

Visando maximizar a sensação de segurança por parte dos associados e coibir ocorrências (roubos, 
assaltos,homicídios, vandalismo e invasões), o Departamento de TI da SHC juntamente com a 
Diretoria Executiva elaboraram o projeto de monitoramento por câmeras. 

Decidiu-se primeiramente, ter como foco pontos estratégicos do perímetro do clube, que envolve o 
trecho Portaria 3 - Portaria 1, contemplando inclusive a região do lago e da capela. 

A primeira das 4 (quatro) fases do projeto,foi concluída no final de setembro/2018, tendo sido 
iniciada no começo de julho/2018. Nesta fase inicial, foram instaladas 30 câmeras de alta resolução 
(FULL HD) com inteligência embutida, software de gerenciamento de imagens e monitores de 
vídeo nas portarias. 

Com isso, a equipe de segurança é avisada, por meio de aviso sonoro e visual, sobre movimentações 
no perímetro do clube, que podem ser suspeitas ou não, cabendo ao agente de segurança verificar 
se trata-se de uma ocorrência ou de movimentação normal.

Linha azul, mostra o trecho monitorado pelas 
30 novas câmeras.
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Visualização das câmeras implantadas na 1ª fase do Projeto.

 • Sistema de Monitoramento por Câmeras exclusivo para a Festa de Aniversário – Hípica 
70 anos 

A fim de garantir maior segurança aos sócios e convidados da Festa de Aniversário Hípica 70 anos, 
foram instaladas câmeras exclusivas em pontos estratégicos, as quais serão monitoradasdurante 
todo evento, direto da Central de Monitoramento da SHC, a qual foi totalmente reestruturada. 

Além disso, a equipe de segurança recebeu treinamento adequado para gestão e recuperação das 
imagenson-line, trazendo respostas imediatas em caso de ocorrências.
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 • Crescimento anual do número de câmeras instaladas

 • Quantidade de Câmeras por resolução (qualidade)
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Diretor: Ricardo Mourtada, com o apoio de 6 funcionárias do SAA e uma nutricionista.

Neste período trabalhou no sentido de aperfeiçoar conceitos, modernizando as áreas dos Bares e 
Restaurantes, teremos novos concessionários nos Bares da Lareira, Piscina e Ginásio.  Visando 
assim atender de forma mais abrangente e diversificada os interesses dos nossos 17 mil associados.

Controle mensal dos valores nos cardápios dos concessionários no que tange aos prantos oferecidos 
nos restaurantes e bares: Catetinho, Lareira, Bar Tropical, Bar da Piscina, Bar dos Esportes, Ginásio, 
Sauna e Academia.

E acordo com o contrato, os concessionários tem efetuado o pagamento mensalmente da conta de 
luz e realizando as manutenções e reparos nos equipamentos dos estabelecimentos. 

Orçamento de março/2018 a fevereiro/2018, os gastos estão dentro dos valores estabelecidos. 

Os concessionários de Bares e Restaurantes recebem constante orientação sobre os cuidados 
relativos à manipulação e armazenamento de alimentos, limpeza e higienização ambiental, 
apresentação pessoal, utensílios, equipamentos, alimentos, controle de resíduos, de acordo com o 
regulamento da Anvisa. 

Escolhemos uma nova nutricionista PJ para supervisão dos bares e restaurantes do clube, atendendo 
também as nossas festas e realiza visitas nas cozinhas de todos os concessionários acompanhando 
e fiscalizando o manuseio e armazenamento dos alimentos, bem como, a limpeza e higienização 
ambiental (paredes, janelas, telas, coifas, pisos e etc); higiene pessoal dos funcionários, exames 
médicos e PCMSO; dos utensílios onde os pratos e talheres precisam ser desinfetados por cloro ou 
álcool 70%; dos equipamentos; dos 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 que dão o destino correto ao mesmo, controle 
de temperatura dos equipamentos frios e buffets. 

O Restaurante da Lareira está trazendo uma união de conceito em torno do mais elevado nível da 
gastronomia atual uma fusão da alta gastronomia clássica com a de vanguarda. 

Ambiente refinado, que alia a preservação das memórias aos traços contemporâneos. Arte nos 
pratos, nas paredes, no mobiliário e até no jardim. 

Para Bar da Piscina uma no final de 2017 empresa fez sondagens para exploração do espaço. 

Durante o ano de 2018 mais duas empresas também nos procuraram com interesse em explorar 
o Bar.

Dentre as propostas e com interesse real o Empório Alpha    apresentou um novo conceito de 
atendimento ao sócio.

O Bar do ginásio totalmente reformulado despertou interesse de quatro empresas.

Sendo escolhido a proposta do nosso concessionário do Bar dos esportes.

11. DEPARTAMENTO DE BARES E RESTAURANTES
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Bar do Ginásio:

Bar da Lareira:

Planta Bar da Piscina:
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Diretor Eduardo Cabral e Silva

Numero de funcionários: 6

Apresentação

O presente relatório tem por finalidade apresentar as principais atividades realizadas pelo 
Departamento Comercial da Sociedade Hípica de Campinas no decorrer do exercício de 2018.

DAS COMPETENCIAS ESTATURIAS:

Art. 34 - Compete à Diretoria:

1 - administrar a Sociedade de modo que se cumpram as finalidades estatutárias;

2 - autorizar despesas que se fizerem necessárias à boa administração da Sociedade, 
movimentando, para esse fim, os fundos monetários dela;

CAPÍTULO VII -  Dos Diretores

Art. 50 - Compete ao Diretor Comercial:

1) orientar as compras e aquisições a ser efetuado, instruir e diligenciar as concorrências, 
funcionando como assessor do Presidente;

2) manter direta colaboração com o Tesoureiro, para conhecer das disponibilidades de caixa 
e dos recursos, para melhor orientar as aquisições;

3) sugerir à Diretoria providências próprias e específicas do seu cargo.

Não obstante as competências estatutárias, o objetivo Departamento Comercial assessorar os 
departamentos da SHC e orientar nas aquisições de materiais e serviços, quando necessário, visando 
melhor binômio custo/ benefício. 

O Departamento é composto de 01 Coordenador, 04 funcionários compras e 01 motorista que atende 
a todos os departamentos do clube. Com relação à estrutura física, o Departamento está instalado 
no Centro Administrativo da SHC, que dispõe de uma estrutura que atende os padrões de qualidade 
necessária e adequada ao desenvolvimento das atividades.

Medidas Adotadas

Para organizar e agilizar os trabalhos, o Departamento Comercial contratou sistema Mega módulo 
Compras, interligando os sistemas de finanças, recebimentos de mercadorias. Esta medida 
trouxe modernidade tecnológica consequentemente agilizando, facilitando a fiscalização e dando 
transparecia a todo processo de compras.

Atividades – Ano de 2018

Dentre as principais ações e responsabilidade do Departamento Comercial realizadas no ano de 
2018 constam:

12. DEPARTAMENTO COMERCIAL
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 • Elaboração e análise de contratos, juntamente com escritório advocatício, dos eventos anuais 
da Sociedade Hípica de Campinas em parceria com os demais departamentos. Vejamos:

DEPARTAMENTO CULTURAL

- Baile de Aniversário Bem viver

- Musica na Senzala

- Jantar do Bem viver

- Hípica Gourmet

- Palestras 

DEPARTAMENTO SOCIAL

- Carnaval

- Festa Junina

- Feijoada

- Festa de Aniversário

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

- Campeonato Internacional de Tênis

- Campeonato Interno de Futebol Adulto e Veterano

- Beach Tênis

- Campeonato Tênis e Raquetinha 

Totalizando aproximadamente 200 contratos

 • GESTÂO DE CONTRATOS

Implantação Módulo Gestão de Contratos do sitema Mega, tornando mais acessível o acompanhamento 
do real cumprimento dos contratos com os prestadores de serviços terceirizados do Clube, com a 
preocupação de verificação das obrigações legais dos mesmos em referencia principalmente as leis 
trabalhistas, efetuando-se checagem dos valores cobrados mediante cotação de preços de mercado.

 • ANÁLISE / CONTROLE COMPRAS

A - MOVIMENTO MÉDIO

Produtos/ serviços média por mês: 600 itens por mês
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 • FUNÇÕES DIÁRIAS:

Requisição aprovada pelo Diretor titular da área é recebida e iniciado o processo de cotação. Todo 
insumo recebe no mínimo 03 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. Também se utiliza o método de 
comparação a longo prazo dos mesmos produtos.

Considerações finais

O presente relatório, apresentado de forma sucinta, buscou elencar algumas das principais atividades 
e ações realizadas no ano de 2018, buscando atender nosso compromisso com a regulamentação, 
normatização e fiscalização do sistema de aquisição de produtos e serviços. 

Uma das prioridades do Departamento Comercial 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.
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Diretor: Georges Chagas Scharzstein

Atividades realizadas no decorrer do ano de 2018:

 Atendemos várias ocorrências de diversas naturezas, como; Danos ao patrimônio, colisão de veículos, 
furtos, desentendimentos entre associados, entre outras, sempre gerando relatórios e encaminhando 
ao diretor responsável para providências cabíveis;

Melhorou a sinalização de locais de estacionamento proibido e geramos várias notificações de 
irregularidades, fizemos vários acompanhamentos de caminhões para obras, como das quadras de 
beach tênis, ginásio I, capitação de água (Lagoa), isolando áreas de risco e invertendo trânsito, 
sempre atendendo aos engenheiros e diretores;

Apoio supervisionando em diversos eventos de grande porte tais como: 

a) Social: carnaval na piscina, baile de carnaval, carnaval infantil, Festa Junina, feijoada e 
iniciamos os preparativos para a festa de aniversário Hipica 70 anos, sempre em parceria 
com as colaboradoras e diretora do departamento, para correr tudo bem nos eventos, além de 
supervisionar os eventos de terceiros quando locado o salão social.

b) Hipismo: Apoio em vários rankings, amazonas, volteio, recebimento de entregas e 
acompanhamento de embarque e desembarque de animais do departamento 24 horas.

c) Esporte: Torneios de grande porte como; estadual de bad minton, circuito future e tênis, aberto 
de tênis, open de beach tênis, circuito campineiro de tênis, copa hipica de raquetinha, Torneio 
internacional de tênis Challenger. (alem dos eventos de menor porte). 

d) Cultural: Apoiamos e supervisionamos, montagens de shows, palestras, exposições, cinema 
ao ar livre e orquestra sinfônica, sempre em parceria com as colaboradoras do departamento e 
diretor atendendo as solicitações da melhor forma possível para o bom andamento do evento. 

e) Atividades infantis; egg hunt e outras. 

Nos eventos festivos foi reorganizado a sinalização do trânsito a fim de evitar transtornos aos 
associados, melhorando o fluxo de entrada no clube e agilizando a identificação de convidados.

Foi instalado cabines de proteção na portaria 1 para evitar frio e chuva dos colaboradores da portaria.

Apoiamos também em vários aspectos os departamentos, tesouraria, s.a.a, secretária, comercial, 
patrimônio, almoxarifado, manutenção e bares, sempre visando o bom andamento dos trabalhos 
para melhor atendimento as associados e convidados.

Estamos nos preparando para apoiar da melhor maneira possível os próximos eventos que estão 
por vir, como; Festa de aniversário Hipica 70 anos, Festa dos esportes e os demais que constam no 
calendário ou que possam ser acrescentados.

13. DIRETOR GERAL
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A Diretoria da Saúde e Ambiente é responsável por várias atividades: o atendimento de urgência da 
rotina do clube (tanto para sócios, funcionários, convidados ou terceirizados), prestado pelas equipes 
da ambulância que permanece cotidianamente no clube; pela organização da assistência aos eventos 
esportivos e sociais; pela atuação dos Guarda-Vidas nas piscinas; pelo cuidado dos animais próprios 
do clube (patos, gansos, cisnes, exceto os cavalos do hipismo); pelo manejo de animais silvestres 
que por aqui transitam (capivaras, saguis, aves, cobras); pelos animais domésticos abandonados em 
nossas dependências; pelo controle dos animais sinantrópicos (escorpiões e aranhas); pelo manejo 
dos riscos inerentes a um ambiente com muita vegetação, como as arboviroses (Dengue, Febre 
Amarela) e a raiva; e pela qualidade da água e o cuidado com os peixes do lago. 

Tem também sob sua responsabilidade o Programa  Memória e Movimento.  

O Serviço de Atendimento ao Associado (SAA), sob a orientação do Diretor Roberto Teixeira Mendes, 
apoia as atividades da Diretoria, com a colaboração de 5 funcionárias, sob a coordenação  da Giovana 
Reolon Passos.

 • Ambulância.

A empresa contratada para prestar a assistência de urgência é a  Anjos Ambulância.   Seu responsável 
é o enfermeiro Romeu Biscuola Neto. Uma ambulância permanece no clube 1 motorista e uma 
enfermeira, cotidianamente das 6:00hs às 23:00hs. Faz também atendimentos pela manhã na  Pista 
de Cooper de 2ª a Sábado, das 07h30 às 09h30, se não houver ocorrências nesse período. 

Semanalmente a equipe Anjos Ambulâncias realiza vistoria das condições físicas visuais dos 
componentes dos Desfibriladores Externos Automáticos do clube.

 • Ambiente

Veterinário responsável: Dr. Diogo Siqueira 

As ações realizadas em 2018 foram:

14. DIRETORIA DE SAÚDE E AMBIENTE
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Manutenção preventiva dos animais do lago. Acompanhamento com exames hematológicos e 
coproparasitológicos da saúde dos animais, afim de evitar a disseminação de zoonoses.

Vermifugação de todos os animais que habitam o lago, bem como tratamento dos animais machucados.

Controle neonatal, realizando semanalmente a coleta dos ovos, o acompanhamento e cuidados com 
os filhotes nascidos em incubadoras e o posterior destino destes animais para associados e pessoas 
com locais apropriados para recebê-los.

Controle e manutenção da qualidade da água do lago com produtos específicos.

Tratamento de animais silvestres machucados que aparecem no clube, como saguis, saruês, diversas 
espécies de aves e répteis.

Captura e destinação de serpentes e outros animais peçonhentos que apareceram no clube. 
Dezessete ao total.

Controle epidemiológico relacionado ao aparecimento de escorpiões. 

Este ano não houve nenhum acidente.

Levantamento epidemiológico de escorpiões e aranhas no parque das crianças, com ações corretivas 
e medidas profiláticas para evitar acidentes.

Manejo captura e destinação adequada, juntamente com a Polícia Militar Ambiental, de quatro 
capivaras, hospedeiras possíveis do carrapato estrela, transmissor da Febre Maculosa e questão 
importante de saúde pública.

Produção de conteúdo informativo para associados, disponibilizados nas redes sociais e site do 
clube referente ao trabalho e ações realizadas.

Memória e Movimento

Memória e Movimento é um projeto desenvolvido pela psicóloga especializada Dra. Sandra Figueiredo 
que oferece exercícios para a memória e outras funções mentais, com exercícios e atividades especiais, 
como a apresentação de filmes (3 em 2018) acompanhada de suas intepretações. Atualmente conta 
com 14 alunos.

 • Guarda-Vidas

Coordenador: Gustavo; 

Guarda-Vidas: Matheus, Alexandre, Lucas Barcelar, Lucas Alexandre, Lucas Teodorico, Daniel 
e Makde

O serviço de guarda vida atua hoje com as escalas completas em todas as piscinas, não tendo 
havido registro de nenhuma ocorrência que necessitasse de atendimento ou remoção no período de 
janeiro a agosto de 2018. 
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Diretor Luiz Roberto Alencar

03 funcionários

A Diretoria de Recursos Humanos tem focado sua estratégia e atividades no cumprimento da 
legislação trabalhista em vigor e em melhorias na gestão, produtividade e satisfação colaboradores, 
garantindo assim o pleno atendimento às necessidades dos associados.

Para tanto, sua atual equipe composta por um Coordenador, um Analista de RH e uma Auxiliar de 
Recursos Humanos, conta com o suporte externo de empresas especializadas nas áreas de direito 
trabalhista, saúde e segurança ocupacional, recrutamento, seleção e desenvolvimento organizacional.

As seguintes atividades foram realizadas ao longo de 2018:

Foi implementado um novo sistema de folha de pagamento e ponto para que o Clube possa se 
adequar ao E-social. Com este novo programa, os Gestores têm acesso a um portal onde podem 
acompanhar o dia a dia dos Colaboradores.

No primeiro semestre deste ano, desenvolvemos e implementamos novas políticas de recursos 
humanos que fundamentam os seguintes pilares: contratação, remuneração, desenvolvimento, 
promoção e desligamento.

1- A política de contratação tem como princípio definir o perfil profissional necessário para cada 
função, priorizando a competência e equidade de tratamento a todos os candidatos, sem distinção 
de raça, credo, orientação sexual ou qualquer outro aspecto que denote preconceito. 

2- A política de remuneração define critérios para que a remuneração oferecida pelo Clube aos 
seus colaboradores seja compatível com os valores praticados no mercado.

3- A política de desenvolvimento define que o desenvolvimento dos colaboradores siga metas 
claramente identificadas e aplicadas ao trabalho. 

4-A política de promoção busca valorizar os profissionais que reúnem condições para exercer 
funções mais estratégicas e de maior responsabilidade. 

5-A política de desligamento define que o desligamento, quando e se necessário, deve ser feito 
com celeridade e ética.

No momento estamos trabalhando na elaboração dos novos procedimentos da área de RH que 
vão traduzir, na prática, os conceitos expressos nas políticas aprovadas. Já está em andamento a 
elaboração de uma nova grade de cargos e salários, descritivos dos cargos e organograma 
dos departamentos. Este trabalho está sendo liderado pelo Departamento de RH e conta com a 
participação dos gestores dos demais departamentos. Ele será finalizado até o final de 2018. 

Em cumprimento às determinações da NR-5, foi aprovada em reunião ordinária de diretoria do mês de 
outubro a constituição da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Seguindo os prazos 
legais para sua instauração, a eleição dos seus membros está programada para final de novembro, 
o treinamento aos membros logo na sequência, e a posse dos membros e início do mandado ainda 
no mês de dezembro.

15. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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Diretor de Patrimônio e Manutenção (engenharia): Renato Kriegel

Diretor de Manutenção (serviços gerais): Fernando Cazzoli

Complexo de Beach Tennis: 

Em março de 2017 foi aprovado pelo Conselho Deliberativo o Plano de Obras que constou a 
implantação do Complexo de areia com quatro quadras na região entre secretaria de esportes e o 
Ginásio I.

O Conselho Deliberativo aprovou o Plano de Obras – 2018 – proposto pela Diretoria Executiva que 
constou das seguintes ações:

 1. Aumento da cobertura do Quiosque da Raquetinha:

Ampliação em 20m² do Quiosque da Raquetinha, contando com a troca de piso, fechamento com 
caixilho de vidro temperado, estrutura em madeira e telhas cerâmicas. 

16. DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO



44

 2. Revitalização do Espaço Gourmet:

Colocação de revestimento da bancada gourmet em ladrilhos hidráulicos e nas paredes em lambril. 
Troca de armários, pintura e iluminação foram outras intervenções realizadaspara a revitalização 
desse espaço.

 3. Finalização do complexo Beach Tennis– construção do quiosque:

Com 74m² construídos, esta construção  segue   o padrão arquitetônico dos demais quiosques 
construídos no clube ao usar uma estrutura em aço e concreto e caixilhos de madeira. Dotado de 
banheiro feminino e masculino, churrasqueira e fogão mineiro.
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 4. Revitalização do Ginásio I:

- Pintura interna e externa das paredes;

- Pintura da arquibancada;

- Pintura das salas e vestiários;

- Pintura do deck e guarda corpo;

- Pintura de caixilhos, portas, corrimão e gradil;

-Substituição de todas as calhas e rufos do telhado;

- Substituição de toda a iluminação do Ginásio, sala de ginástica, salas e vestiários por lâmpadas LED;

- Substituição de toda a tela de proteção;

- Substituição de cortina por cortina painel e trilhos;

- Confecção de armários para a sala de ginástica;

- Limpeza da caixa d’água;

- Substituição das portas de madeira das salas por vidro;

- Reestruturação de arquibancada conforme exigências do corpo de bombeiro;

- Substituição dos vidros das janelas dos vestiários e salas;

- Substituição de louças e metais dos vestiários masculino e feminino;

- Confecção de novas pias e soleiras para os vestiários;

- Confecção de armário para guarda de materiais de limpeza nos vestiários;

- Substituição de portas dos WC e duchas dos vestiários;

- Execução de deck de madeira com área aproximada de 60m²;

- Execução de guarda corpo metálico para proteção do deck e acesso;

- Instalação de toldo para entrada do bar;

- Reforma de todo o calçamento do entorno do Ginásio;

- Execução de projeto paisagístico no entorno;

- Readequação do WC masculino e feminino próximo ao bar do Ginásio;

- Reforma das instalações elétricas;

- Reforma e modernização do bar, com integração para o deck;
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- Piso flutuante da empresa RECOMA na quadra;

Bar / Deck / Banheiro Masculino e Feminino

 5. Reservatório enterrado para decantação e tratamento de água (Finalizando):

Reservatório de 100m³ na região do primeiro poço artesiano,  ao lado do estacionamento do picadeiro 
da escolinha de hipismo.
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 6. Reforma do centro de Treinamento de Tênis:

Para uma melhor acessibilidade é proposto uma escada de pedra, padrão Hípica, que interliga o 
centro de treinamento tênis ao estacionamento.  Reforma do alambrado, guarda corpo e arquibancada 
também são os serviços a serem executados no espaço. 

 7. Reforma da Academia

Os seguintes itens estão inclusos na proposta arquitetônica para reforma e adaptação da Musculação:

- Ampliação do setor de “pesos livres” na sala de professores/avaliação médica; 

- Adaptação da sala de professores/avaliação médica racionalizando o espaço atual com projeto 

de marcenaria para reorganização dos móveis e layout; 

- Solução de prateleiras para depósito no corredor técnico de retorno do ar condicionado; 

- Solução de forro de gesso acartonado que diminua a incidência solar sobre o balcão da 

recepção e possibilite a incorporação de máquina de ar condicionado;

- Especificação de solução para moderação e controle de insolação no caixilho do balcão da 

recepção; 

- Estudo de ocupação do espaço ao lado e sob a escada para colocação de armários/estantes e 

fichário de alunos - desenvolvimento de móvel de marcenaria para acondicionamento de pesos 

e colchonetes sob o lance da escada 

- Redesenho de jardim original no acesso frontal da academia dotado de banco e retirada das 

mesas fixas de concreto; 

- Recomposição do perfil original do talude de grama lateral ao caixilho da recepção;

- Projeto para bancos fixos nos muros de pedra da área externa em frente a Praça das Tipuanas; 

- Especificação e paginação de piso emborrachado na área de pesos livres; 
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- Redesenho da Cantina da Academia com balcão servindo ao jardim/praça interna. 

- Criação de sala de avaliação física, em parte do espaço da ginástica, com acesso independente 
pela entrada posterior ao lado do depósito de equipamentos.

 8. Proteção contra descargas atmosféricas – SPDA

ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO:

Foi executada pelo Departamento de Manutenção aproximadamente 1589 serviços no do ano de 
2018, entre eles: 58 do setor de Alvenaria, 345 de Elétrica,182 de Hidráulica, 127 de Pintura, 172 de 
Transporte, 116 de Carpintaria, 129 de Serralheria, 27 de Jardinagem, 93 de limpeza e 340 de outros. 
Destacando-se entre as mais significativas:

 1. Reforma da ponte do lago:

Substituição de toda a estrutura e piso.
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 2. Paisagismo entrada portaria 03

92 mudas de leucofilos e 138 mudas de podocarpos plantados próximo à portaria 03.

 3. Segurança e pintura para os portões:

Instalação de lanças de proteção nos portões da Igrejinha e do Parquinho que dão acesso à rua.

 4. Novas proteções para os campos de futebol:

Proteção contra impacto dos postes de iluminação e casinha de reator dos Campos de futebol.
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 5. Reservatório de água enterrado 20 m3, para os canhões de irrigação da pista de areia.

 6. Prevenção contra escorpiões, aranhas e taturanas no Parquinho.  

 7. Reforma na Pista da escolinha:

Serviços realizados: pintura geral, dreno na lateral da pista com caixas de saída e inclinação da pista 
em 1,5% e substituição da areia



51

 8. Pintura da mureta do alambrado em toda a extensão do clube.

 9. Melhoria na iluminação para a pista de areia principal.

 10. Substituição dos trocadores de calor para piscinasemi-olímpica.
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 11. Substituição do piso emborrachado na área externa da musculação.

 12. Adequação da iluminação no futevôlei com instalação do 2° poste.

 13. Centro de Memória - SHC
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 14. Manutenção de jardins.

Paisagismo proposto está em andamento para revitalizar os seguintes jardins do clube:

Quadras de tênis

Quadras de basquete

Quiosque beach tennis
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15. Aquisição de trator Giro Zero cortador de grama para manutenção de gramados

16. Outros serviços.

- Pintura dos equipamentos de ginástica ao ar livre (pranchas abdominais, barra paralelas e 
espaldar) próximo ao lago;

- Pintura dos corrimãos e guarda-corpo das piscinas recreativas;

- Manutenção e paisagismo do talude do quiosque das quadras de basquete externa;

- Revisão de todo arame farpado nos muros em torno da Hípica;

- Finalização do talude de grama para proteção da mureta do campo de futebol n°5.

- Vaga de carga e descarga próxima a secretaria de esportes;

- Aumento das paredes do redondel coberto e descoberto;

- Adequação do espaço da lareira para o novo concessionário;

- Adequação do espaço para instalações do Centro de Memória, SHC na Sede Social;

- Pintura interna e externa da Boccia;

- Reforma da cancha e iluminação da Boccia;

- Instalação de 30 novas câmeras pela extensão do clube;

- Energia comprada (Mercado Livre) para uso de toda a energia do Clube;

- Demarcação das vagas no estacionamento das Tipuanas;

- Substituição da iluminação por LED e instalação de exaustores para vestiário masculino e 
feminino da piscina;

- Pintura da Secretaria de Hipismo e o anexo wc masculino/feminino;
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- Raspagem do piso e aplicação de bona no departamento de Cultura, Biblioteca, Centro de 
memória e área do Departamento Social;

- Pintura WC masculino/feminino do Hipismo;

- Adequação do WC do Quiosque do Tênis (parte inferior);

- Adequação da tubulação de águas pluviais da portaria 1;

- Revitalização do Parquinho;

- Recuperação, adubação e controle de pragas do gramado dos Campos de futebol.
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MANUTENÇÃO

Reforma e manutenção do caminhão;

Reforma interna do baú, troca da porta de acesso dos animais, pintura;

Manutenção do piso

Revisão e manutenção da iluminação da pista de areia principal;

Jardinagem no entorno da pista de areia principal;

Pintura das cercas da pista de grama e da pista de areia,

Reforma, conserto e pintura dos obstáculos e varas;

Execução de obstáculos novos para provas;

Manutenção de piquetes;

Pedrisco e reposição de areia em frente as baias – lotes 2, 4 e 5;

Reforma, construção de alvenaria e pintura do redondel;

Manutenção das grades do andador;

Controle ecológico de pragas do departamento: escorpiões, aranhas, ratos e pombos;

Montagem de secadores para Lote 4 e 5;

Reforma e manutenção do piso da pista da Escola;

Reforma e manutenção dos equipamentos de volteio da Escola;

Pintura da secretaria de Hipismo;

ADMINISTRAÇÃO

Cursos e treinamentos para oferecidos para sócios:

Curso FEI Coach Level 2 – Outubro 2018

Curso de Volteio com NienKe DeWolff; - janeiro 2018

Clínica de salto com Marcelo Chiavaglia – fevereiro 2018

17. DEPARTAMENTO DE HIPISMO
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ESCOLA DE EQUITAÇÃO

Compra de animais para a escola – 3 animais para salto e equitação (Grosso Calibre, Adrya, Vinho)

EVENTOS

Clubinho do Cavalo janeiro de 2018 – 7 inscritos

Clínica ministrada pelos instrutores em Janeiro – 10 inscritos

Clínica para os alunos de salto com Tiago Camargo – 12 inscritos; 

Ranking interno de volteio – 5 Etapas

CBH Open de Volteio – março 2018

RESULTADOS DOS ALUNOS DA ESCOLA EM 2018

Campeonato Paulista Salto Iniciante 2018: 

1º lugar – série 40cm – Lorenzo Pernicone

3º Lugar – série 40cm – Ana Clara Vieira

7ª lugar – série 60cm – Gabriela Corte Real

6º lugar – série 80cm – Ana Paula Vieira

7º lugar – série 80cm – Otto Rodriguez

4º lugar – série 90cm – Mariana Serra Palermo

Campeonato Paulista de Amazonas Salto Iniciante 2018

3º lugar – série 40cm - Betina Alves

4º lugar - série 60cm - Beatriz Horta

3º lugar – série 80cm - Lara Rodriguez

1° lugar – serie 90cm - Gabriela Marsaioli

Equipe vice-campeã na série 40cm, composta por:

Betina Alves

Ana Clara Vieira

Alícia de Aguirre
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RANKING DE SALTO

Objetivo 2018: Melhoramento técnico dos associados praticantes, oferecendo obstáculos novos e 
diferenciados, desenhadores de percursos e juízes de alto gabarito, além do aumento de inscrições 
em todas as etapas,

Tivemos entre 340 a 530 inscrições em cada etapa;

Divulgação dos resultados no site;

Rodízio entre as pistas no sábado e domingo;

Desenhadores de percuros diferentes em cada etapa:

Gabriel Malfati, Hélio Pessoa, Adalgiso Souza, Carlos Alberto Raposo, Vailton Cordeiro, Rafael 
Ferrarez.

A realizar

VII Etapa do Ranking SHC – 10, 11 e 12 Nov

Encerramento do Ranking SHC e TO Centro-Sul 14,15 e 16 dez

RANKING DE VOLTEIO 2018

Objetivo: oferecer aos associados praticantes competições onde possam avaliar seu progresso e 
desempenho na modalidade.

Realizado 5 etapas até outubro, com um grande número de inscrições, inclusive de atletas da 
Argentina.

A realizar: VI Etapa do Ranking, em novembro.

CAMPEONATO PAULISTA DE AMAZONAS E AMAZONAS INICIANTE

Inscrições: conjuntos;

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 70º ANIVERSÁRIO DA SHC 2018

Conjuntos: 404 conjuntos

Inscrições: 855 inscrições

Cavalos estabulados: 334

Evento transmitido ao vivo no sábado e domingo no site da FPH e no site da Hípica

Presidente do Juri – Luis Fernando Monzon

Armador: Anderson Lima
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SEDE DAS PROVAS DE HIPISMO DOS JOGOS DA AMIZADE DOS COLÉGIOS MILITARES

Sediamos, em julho, as provas de salto dos Jogos da Amizade.

Com a participação de 30 alunos dos colégios militares de todo o Brasil, estabelecemos uma parceria 
com o Exército Brasileiro, relembrando a fundação da SHC.

TORNEIO DE VERÃO CLUBE HÍPICO SANTO AMARO

Série 1,20 

Sayuri Inoue - 3° Lugar,

Rodolpho Cury - 4° Lugar

Lauro Lima - 9° lugar.

CSN CURITIBA SUMMER TOUR

Série 1,20 - Sayuri Inoue em 1° lugar

Série 1,00 - Maria Clara Navarro em 2° lugar

CAMPEONATO PAULISTA 2018

Equipe campeã Série 1,00m, composta por:

Olga Melillo

Jessica Vianna Starek

Julia Amaral Corchetti

Série 1,35m

Luiza Padula - 2° lugar

CSN HARAS ALBAR

Série 1,35

Tomas Rossilho - 4° lugar

Série 1,20

Lauro Lima em 1° Lugar

Bianca Pfeifer em 5° lugar
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CAMPEONATO DE VOLTEIO INTERNACIONAL–PACIFIC CUP–California/ USA

3º lugar Junior 2* - Marina G Gargantini

CAMPEONATO PAULISTA DE AMAZONAS

Série 1,00

Shaila Moreira em 7° Lugar.

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 70 ANOS SHC: 

Série 1,00mt 

Julia Corchetti - 4° lugar, 

Maria Clara Navarro - 5° lugar

Valentina Lombelo - 6° lugar

Beatriz Moraes - 8° lugar,  

Série 1,10mt 

Sayuri Inoue - 5° lugar

Série 1,20mts

Marcia Cury - 1° Lugar

Alexandre Troitino - 2° lugar 

Pedro Cury - 8° lugar. 

Série 1,30mt

Rafael Miranda - 3° Lugar

Maithe Caminada - 10° lugar

Série 1,40

Tomas Rossilho - 10° lugar
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TREINAMENTO FUNCIONÁRIOS

CLÍNICA DE VOLTEIO 2018

REFORMA DO CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE ANIMAIS
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CLÍNICA DE SALTO DOS ALUNOS DA ESCOLA  COM O CAVALEIRO                         
TIAGO CAMARGO

RANKING DE VOLTEIO 2018

RANKING DE SALTO – ALUNOS DA ESCOLA
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PAULISTÃO 2018

RANKING DE SALTO 2018

CAMPEONATO PAULISTA DE AMAZONAS 2018
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CLUBINHO DO CAVALO

MANUTENÇÃO DA PISTA DE AREIA

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 70º ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE HÍPICA 
DE CAMPINAS
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CORAL DA SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS NO CONCURSO DE SALTO NACIONAL 
-  APRESENTAÇÃO DO HINO DA SHC
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A Diretoria de Atividades Infantis é formada pelas áreas Berçário, Brinquedoteca, Espaço Criança 
e Parquinho.

Desde a sua criação em 2017, tendo como Diretora Maria Letícia Granja Lopes, o departamento 
contabiliza 9 colaboradores e 4 funcionários especializados, estes contratados para as aulas no 
Espaço Criança.

Essa nova Diretoria tem como objetivo atender as necessidades das crianças associadas priorizando 
a excelência no desenvolvimento de melhorias, atividades e eventos.

No início do ano aconteceu a reformulação do antigo Kid´Space para o “Espaço Criança”. O espaço 
passou a oferecer aulas de ecologia, artes e musicalização. O evento “Dia no Parque”, a ser 
realizado no Parquinho, divulgará aos associados os novos professores e as atividades que estão 
sendo desenvolvidas.

O objetivo desta mudança é a tentativa de aumentar a freqüência de alunos no espaço, isso será 
avaliado no ano seguinte para verificação da viabilidade de manutenção do mesmo ou utilização da 
sala para outra atividade Infantil/Juvenil.

Em Julho, foi realizada a renovação de brinquedos dos espaços do Berçário e Brinquedoteca, visando 
os interesses e a segurança de cada faixa etária.

Eventos 2018

- Caça aos Ovos (Março 2018) 

A tradicional celebração da Páscoa veio acompanhada de muitas novidades. 

Na “Oficina do Sr. Coelho” as crianças puderam plantar uma semente de cenoura em uma garrafa 
plástica reciclada. A proposta da atividade foi reforçar a importância da preservação da natureza 
e a conservação da biodiversidade. Em homenagem aos 70 anos do clube, um painel com o logo 
comemorativo foi confeccionado em tamanho gigante, após encontrar cenouras recheadas de 
serragem nas cores vermelho e azul o logo foi preenchido de maneira divertida com a participação 
de todas as crianças. 

A festa contou ainda com a tradicional caça aos ovos, distribuição de pipoca, chup chup, deliciosos 
ovos de chocolate e por fim o show musical do Ale Carmani que colocou a criançada para dançar.

O evento recebeu 281 inscrições, contou com o apoio dos departamentos de Esportes, Compras, 
Manutenção e S.A.A. 

18. DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES INFANTIS
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- Dia no Parque 

O Dia no Parque é um evento destinado para todas as crianças do clube, de todas as idades. Serão 
realizadas atividades educativas e artísticas, a “Corrida para a Natureza” irá explorar os temas da 
reciclagem, fauna, flora, entre outros. Já as oficinas de Bolha de sabão gigante e Balangadã prometem 
deixar o dia ainda mais divertido.

Este evento terá como objetivo, além de trazer uma oportunidade de atividades em família, em 
substituição do antigo Picnic, fazer uma divulgação do espaço e das novas atividades, para que 
os sócios fiquem cientes das mudanças realizadas no antigo Kid´Space, visando o aumento de 
inscrições no Espaço Criança.
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- Dia das Crianças (Outubro 2018)

Neste ano o Dia das Crianças em 06/10 repetirá o sucesso do ano passado com as “Estações 
de Atividades”. Em cada uma destas estações as crianças ao concluírem as atividades propostas 
recebem 1 (um) adesivo, ao final do percurso o crachá completo poderá ser trocado por 1 (um) brinde.

O show com a BANDA ESTRALO, banda de grande repercussão entre as crianças, promete animar 
a festa.

Teremos ainda distribuição de chup chup, pipoca e brinquedos infláveis. Estima-se a presença de 
aproximadamente 400 crianças e seus familiares.

- Exposição dos Pequenos Sócios Artistas (Novembro 2018) 

Uma exposição para toda a família.

Convidamos a todos os associados para prestigiarem as atividades realizadas pelos pequenos sócios 
artistas na Brinquedoteca em 2018.

A exposição acontecerá nos dias 10 e 11 de Novembro no Bar da Piscina.

- Chegada do Papai Noel (Dezembro 2018)

A chegada do aguardado Papai Noel será em 01/12. 

Teremos muitas fotos, distribuição de balas, entrega de cartinhas escritas por nossas crianças, além 
do tradicional passeio de trenzinho pelas ruas da SHC. 

A novidade deste ano será uma Oficina Culinária de tema natalino com a nutricionista Juliane 
Ripamonti. Estima-se a presença de aproximadamente 400 crianças e seus familiares.
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Diretora: Vera Lia Schiller

03 Funcionárias

Para realização dos eventos abaixo, foram realizadas 152 reuniões com a Diretoria Social e 
fornecedores, além de outras que foram realizadas sem agendamento.

Em algumas reuniões estiveram presentes a Presidente, Diretor Comercial, Diretor Tesoureiro, Ivan 
e Ana Maria.

Também realizadas reuniões pré eventos com equipes de trabalho e após cada evento, pesquisa de 
satisfação com sócios e relatório de colaboradores pós evento. 

Carnaval na Piscina 2018

27/01 (sábado) – Atração (s) DJ. Deko Lopes

Proporcionando seis horas de muita música, alegria e descontração para sócios e seus convidados 
e para completar animação teve Chopp de cortesia das 12h00 às 16h00 e sorvete, que foi muito vem 
vindo. Ressaltando que para convidados foi necessária a adesão do convite (pago).

19. DEPARTAMENTO SOCIAL
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Carnaval 2018 – 70 Anos de Plumas e Paetês

Salão Social das 21h00 às 04h00

03/02 (sábado) – Atrações: Banda Canta Brasil – Escola de Samba Tom Maior. 

Sócios e seus convidados foram recebidos no salão social com uma belíssima decoração, buffet 
de Cláudia Porteiro, bebidas (whisky, Chopp, espumante, refrigerantes, energético, água) tudo 
especialmente preparado para sócios e seus convidados festejarem sete horas de muita folia. 
Tivemos escolhas de fantasias em três categorias, individual, dupla e bloco. 

704 pessoas.
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Carnaval Infantil 2018

Salão Social. Das 15h00 às 19h00

04/02 (domingo) – Atrações Banda Canta Brasil – PERSONAGENS DA DISNEY

Uma tarde mais que animada com direito a pipoca, algodão doce, confete e serpentina (cortesia).

As crianças foram recepcionadas por personagens da Disney (Mickey, Minne, Pateta, Pluto, Masha, 
Urso, Luna, Bita) que continuaram interagindo com crianças no decorrer do evento. Acompanhados 
de seus pais as crianças se divertiram muito, também deram um show à parte com suas lindas 
fantasias, todas foram premiadas com medalha do evento.   

Tivemos vários Food Trucks para atender aproximadamente 1.200 pessoas entre sócios e convidados 
nos serviços de bar e alimentação (pago).
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Boate. 

Novo formato, inserindo o bar pago. 

17/03 (sábado)

Atrações Banda Rock Boxx, DJ Alexandre

460 Pessoas
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Festa Junina.

09/06 (Sábado) 4.830 pessoas  

10/06 (Domingo) 5.453 pessoas

Foi contratada nutricionista para supervisionar higiene e manuseio dos produtos  nas barracas durante 
os dois dias de festa. 

Atrações: DJ Christian Piva, Zé Paraíba e Banda, DJ Jonatas Martins, DJ. John (balada teen), Dupla 
Sertaneja Richard e Diego, Banda Sr. Maruir, Duo Country Itinerante e orquestra Piracicabana de 
Viola Caipira.

Atrações para o público infantil: Trenzinho, parque de diversão, barracas de jogos, Vila Junina, Circo, 
Pernas de Pau, Espaço criança, Minigolfe e oficinas manuais.

A festa contou com 49 barracas sendo 36 de comidas típicas,13 de bebidas, 4 pontos de choppeiras 
e 4 carrinhos de sorvete.
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7ª Feijoada

Piscina das 13h00 à 0h00

11/08 (sábado)

Atrações Show Paralamas do Sucesso, DJ Jet Lag

Buffet Cláudia Porteiro.

Bebidas: Chopp, cerveja e caipirinhas.

Bangalôs tiveram direito a escolha de duas garradas de bebidas sendo espumante ou vodka, mais 
10 energéticos.

2.904 pessoas
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Festa de Aniversário Hípica 70 anos

27/10 (Sábado). 

Atrações: Show Ivete Sangalo, Banda Rock Boxx e Orquestra Allegro, DJ Alexandre Ferro, 
DJ Kefing. 

4.375 pessoas. 

30/11 – Festa dos Esportes (apoio do Depto. Social)

Local: Salão Social

Buffet: Delikatessen

Atrações: Banda Zoom Boxx e DJ Marcos B.
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Diretor: Antoine Kolokathis

04 funcionárias

EVENTOS CULTURAIS    

- VERNISSAGE – EXPOSIÇÃO

Comissão de Artes Visuais: Marilene Laubensteim, Valéria Menezes e Vera Orsini

Março

O Eterno Surealista – José Toledo

Maio 

Estratégias Visuais [em um novo] site arquitetônico – Adriana da Conceição

Agosto

Entre Territórios – Bia Moraes Alves e Renata Von Zuben

Outubro

Exposição dos Sócios Artistas – Hípica 70 anos

- HIPICA GOURMET 

Diretora Adjunta: Adriana Mendes Haddad

Colaboração: Glaucia Soboll

O Hípica Gourmet completou 12 anos em 2018 e foi remodelado para ficar mais convidativo e 
aconchegante. O espaço foi reinaugurado em agosto de 2018. 

Foram colocadas lâmpadas com o perfil de led e seis arandelas no ambiente. Ao fundo, foi instalada 
uma grande prateleira de madeira. Os refrigeradores foram adesivados com estampas de palmeiras 
e a ilha de cocção central revestida com azulejos brancos, verdes e azuis. Foi instalado ainda um 

20. DEPARTAMENTO DE CULTURA
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lambril verde nas paredes e a marcenaria foi trocada. Além disso, também substituíram os tecidos 
das toalhas, colocaram almofadas nas cadeiras e adquiriram novas louças.

Chefs:

Março – Chef Sanny Braga – Restaurante Navegantes (118ª aula jantar)

Abril – Chef Lisandro Lauretti – Restaurante Jamie’s Italian (119ª aula jantar)

Maio – Brasil Contemporâneo - Chef Ueliton Amaral – Estação Marupiara (120ª aula jantar)

Junho – Charcutaria Brasileira – Chef Patricia Polato – Linguiçaria Real Bragança (121ª aula jantar)

Agosto – Cozinha Bistrô – Chef Rafael Machado – Restaurante Vitorino (122ª aula jantar)

Setembro – Primavera à Mesa – Chef Ana Soares – Restaurante Mesa III (123ª aula jantar)

Outubro - Fusion Cuisine França e Brasil – Chef Sebastien laurent – Green House Gourmet 
Restaurante (124ª aula jantar)

Novembro – MYK Restaurante
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- PAPO DE QUINTA

Março

Tema: Planejamento Financeiro Pessoal

Beatriz Miranda – Planejadora Financeira Pessoal

Abril

Tema: Os desafios da nova geração: jovens adolescentes do século 21

Maira Pieri

Maio 

Tema: Barras de Access (Terapia Quântica)

Carmen Sartori 

Junho

Tema: Práticas de segurança na internet para crianças, pais e melhor idade.

Marcelo Machado – Expert em Segurança Cibernética

Julho

Tema: Conciliadoras e Advogadas colaborativas

Adriana Salek, Fernanda Curbage e Silmara Ferreira

Agosto

Tema: Astrologia Psicológica: Um método de autoconhecimento

Marcia Ferreira – Psicologia Arqutípica

Setembro 

Tema: Lançamento do livro “Maneco Musico: Pai e Mestre de Carlos Gomes”.
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Palestra ilustrada com musica ao vivo

Lenita W. Mendes Nogueira - Docente do instituto de artes da Unicamp e curadora do museu 
Carlos Gomes

Outubro

Tema: Reflexos da Reforma Trabalhista e Novidades do E- Social

Lucia Avary – Especialista em processo do trabalho

Christiane Vital – Sócia proprietária da Contec

Novembro

Tema: Constelação Sistêmica Familiar

Rodrigo Duarte e Ronaldo Oliveira – Consteladores Sistêmicos

Dezembro

Tema: Palestra e lançamento do livro: ”A música como recurso terapêutico”

Vera Brescia – Psicóloga e Musicoterapeuta

- MÚSICA NA SENZALA

Março – Grupo Chiquinha Gonzaga

Abril – Gil Duarte e Banda – Show Frank & Friends

Maio – Trio Jazz Trio – Livro de Canções

Junho – Açoite – Juliana Amaral e João Paulo Amaral

Agosto – Trio Thadeu Romano – Show de Tango

Setembro – Orquestra de Choro Campineira – Tributo à Laércio de Freitas

Novembro – Hypocrás – Música Medieval
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- MÚSICA NO CORETO

Março – Banda Violectra

Abril – Grupo Samba de Gaveta

Maio – Manteiga de Garrafa

Julho – JRG Trio e Paulo Ohana: Projeto Nó na Madeira

Agosto – Show – Da reza à festa

Setembro – Grupo Chiquinha Gonzaga

Novembro – Grupo Anelo (ritmos nordestinos)

Dezembro – Quarteto de Cordas Vocais 

- FEIJOADA DA CULTURA E TALENTOS DA HÍPICA

Abril – Banda TDF

Maio – The Uncles Band (rock & blues)

Setembro – Lívia Bernarde
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- TEATRO INFANTIL

Abril – O Livro de Rebeca – Cia Último Tipo

Julho – Espetáculo “2por4” - Grupo Esparrama

Setembro – Pés Descalços – Morpheus Teatro

- PALESTRAS E DESGUTAÇÕES

Abril – História do Futuro – O Horizonte do Brasil do século XXI

Miriam Leitão

WorkShop fotografia com celular – Estefania Gavina – Fotógrafa e Artista

Maio – Degustação de Single Malt – The Macallan

Gianpaolo Morselli – Embaixador da Macallan no Brasil

WorkShop fotografia com celular – Estefania Gavina – Fotógrafa e Artista

Agosto – Masterclass: Introdução ao mundo dos vinhos

Professor Bruno Vianna - Dipwset e Presidente da ABS Campinas

Setembro - Palestra Degustação Receitas Históricas Brasileiras – O Ciclo do Café e a Imigração 
Italiana

Heyttor Basalini – Pesquisador da história da alimentação
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- EVENTOS ESPECIAIS

Junho

Orquestra Sinfônica de Campinas – Regência: Victor Hugo Toro

Agosto

Show com Almir Sater

Dezembro

Concerto de Natal 
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Diretor: Sergio Stucchi

O Departamento de Esportes de Janeiro a Outubro atendeu 7.353 associados matriculados em 
35 modalidades pagantes e mais de 15 modalidades recreativa/competitivas, tendo o total de 38 
modalidades esportivas.

Em 2018 houve um aumento de 32% na quantidade de horários/aulas no departamento de esporte 
de modo geral. Esse aumento é importante para que o sócio tenha mais opções de horário para 
a pratica de exercícios e atividade física. O aumento da grade horária foi realizado otimizando os 
horários dos professores

Houve um aumento nas matrículas de sócios praticantes de atividade física orientada no clube de 7% 
no comparativo 2016 / 2018. 

A diretoria do departamento de Esportes da SHC – titular e adjuntos, reuniu-se semanalmente com 
os coordenadores de esportes e secretaria de departamento, com o objetivo de discutir a rotina das 
modalidades, e planejar eventos. Muitas reuniões contaram com a presença dos diretores adjuntos 
da modalidade e da   presidente  Esta reuniões tiveram como objetivo também a reorganização 
do departamento e da prática das atividades na SHC. Foi neste espaço que regulamentou-se a 
freqüência e participação dos associados em aulas, a participação da categoria de militantes  no 
clube e onde  foram  criados, processos e padronização para participação das equipes esportivas em 
competições e eventos, possibilitando tratamento equalitário aos diferentes esportes.

Modalidades Esportivas com aulas e números de alunos:

1. Atividades Especiais....................13

2. Atletismo/Grupo de Corrida.........12

3. Badminton...................................24

4. Ballet.........................................216

5. Basquetebol................................40

6. Beach Tennis……….…………...197   

7. Deep Running............................176

8. Dança e Ritmos……..…………….11 

9. Fitness…………………………..584

10. Futebol…..................................231

11. Futevôlei.....................................18

12. Ginástica Artística........................64 

13. Ginástica Rítmica.......................103

14. Ginástica Natural........................ 31

21. DEPARTAMENTO DE ESPORTES
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Modalidades Esportivas Recreativas e Competitivas.

1. Atletismo/Grupo de Corrida 

2. Badminton 

3. Basquetebol

4. Beach Tennis

5. Bocha

15. Hidroginástica............................225

16. Hidro Power..................................54

17. Hóquei.........................................39

18. Jazz.............................................44

19. Karatê..........................................32

20. Muay Thai.....................................60

21. Musculação.............................3444

22. Natação.....................................705

23. Patinação....................................41

24. Pilates.......................................318

25. Pré-Esportes...............................49

26. Sapateado...................................36

27. Squash........................................13

28. Street Dance................................46

29. Tecido Acrobático….....................20

30. Tênis escolinha e baby..............150

31. Tenis competitivo.........................52

32. Tenis particular.............................92

33. Voleibol........................................35

34. Water Bike..............................,.....77

35. Yoga..........................................114
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6. Futebol

7. Futevôlei

8. Natação

9. Peteca

10. Raquetinha

11. Sinuca

12. Squash

13. Tamboréu

14. Tênis

15. Voleibol

A Hípica é filiada nas seguintes entidades:

APESEC, 

Associação Regional de Basquetebol, Associação Movimento e Dança de Campinas, 

União de Veteranos de Basquetebol do Estado de São Paulo.

Federação de Badminton do Estado de São Paulo, Federação Paulista de Basquetebol, Federação 
Paulista de Tênis, Federação Paulista de Ginástica, Federação Paulista de Karatê e Federação 
Paulista de Voleibol.

Confederação Brasileira de Badminton, Confederação Brasileira de Tênis, Confederação Brasileira 
de Ginástica e Confederação Brasileira de Karatê

Liga Regional de Voleibol, Liga Interiorana de Tamboréu e Liga Campineira de Tênis.

As Modalidades são atendidas por 02 Coordenadores, 01 Supervisora Geral de qualidade, 
01 Supervisor de Logística do Esporte 01 Supervisora Administrativa, 02 Assistentes de 
secretaria, 79 professores e 29 estagiários em todas as dependências esportivas do Clube. 

1 - Atletismo – Grupo de Corrida
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Corrida da Lua, Campinas – 6Km Corrida/10Km Caminhada

10/Março – Lagoa do Taquaral

Aproximadamente 25 participantes

Lançamento grupo de corrida

17/Março – Lagoa da SHC

Aproximadamente 30 participantes

Corrida Oba, Campinas – 6Km Caminhada e 8Km Corrida

08/Abril – Lagoa do Taquaral

Aproximadamente 17 participantes

Corrida Night Run – 5Km e 10Km 

19/Maio – Lagoa do Taquaral

Aproximadamente 15 participantes

Corrida Pague Menos  – 10Km e 21Km

10/Junho – Largo do Pará

Aproximadamente 10 participantes

4ª Maratona de Campinas  – 7Km, 14Km, 21Km e 42Km

22/Julho – Avenida Norte Sul

Aproximadamente 20 participantes

35ª Corrida Integração – 5Km e 10Km 

23/Setembro – Lagoa do Taquaral

Aproximadamente 20 participantes

Corrida de Orientação SHC 

25/Novembro – Hípica

Aproximadamente 50 participantes

Corrida SeoRosa – 10Km e 21Km 

16/Dezembro – SeoRosa - Gramado

Aproximadamente 20 participantes
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Criação do Grupo de Corrida - Com aulas orientadas por professor especializado e facilidades para 
participação em diversas provas de corrida de rua.

2 - Atividades Especiais

Almoço Julino

23/Julho - Hípica

Aproximadamente 15 participantes

3 - Badminton

I Etapa Estadual Aberto, Jovens

03 e 04/Março – Hípica

Aproximadamente 200 participantes

I Etapa Estadual Senior

17/Março – Aruja

Aproximadamente 10 participantes

I Etapa Nacional Aberto,Jovens

22 e 25/Março – Toledo - PR
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Aproximadamente 10 participantes

II Torneio Regional de Badminton

07/Abril – Serra Negra

Aproximadamente 07 participantes

I Nacional de Parabadminton

12 a 15/Abril – São Paulo

01 participante

Amistoso de Badminton Senior

21/Abril – Hipica

Aproximadamente 40 participantes

II Etapa do Estadual Aberto, Jovens

05 e 06/Maio – Itapetininga

Aproximadamente 28 participantes

II Nacional de Parabadminton

17 a 20/Maio – São Paulo

01 participante

II Etapa Estadual Senior

19/Maio – São José dos Campos

02 participantes

III Regional de Badminton

26/Maio – Clube Fonte São Paulo

02 participantes

III Etapa Estadual Aberto, Jovens

30/Junho e 01/Julho – Mogi das Cruzes

Aproximadamente 30 participantes

Campeonato Pan-Americano Junior de Badminton

16 a 26/Julho - Salvador-BA



89

Aproximadamente 04 participantes

III Torneio Pais e Filhos de Badminton

18/Agosto - Hípica

Aproximadamente 85 participantes

IV Etapa Estadual Aberto, Jovens

01 a 02/Setembro – São José do Rio Preto

01 participante

II Etapa Nacional Aberto, Jovens

13 a 16/Setembro – Curitiba-PR

Aproximadamente 10 participantes

III Nacional de Parabadminton

20 a 23/Setembro – São Paulo

01 participante

IV Etapa Estadual Senior 

29/Setembro – Serra Negra

Aproximadamente 06 participantes

IV Etapa Estadual Aberto, Jovens 

10 e 11/Novembro – A definir

Aproximadamente 30 participantes

Campeonato Sulamericano Jr e Adulto

23/Novembro a 02/Dezembro – Lima - Peru

Aproximadamente 06 participantes

III Etapa Nacional Aberto, Jovens

06 a 09/Dezembro – A definir

Aproximadamente 12 participantes



90

4 - Ballet/Dança 

Tudo de Dança 2018

07/Abril – Jaguariúna 

Aproximadamente 15 participantes

Tudo de Dança 2018

22/Junho – Teatro Castro Mendes

Aproximadamente 14 participantes

Tap in Concert - Homenagem a Maria Thereza Pinotti

25/Junho - Hípica

Aproximadamente 160 participantes

Festival de Ballet 2018 “ A Pequena Sereia”

06 e 07/Outubro - Hípica

Aproximadamente 260 participantes

5 - Basquete
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Associação Regional de Basquetebol (ARB)

Março a Novembro – Hípica e Clubes do Estado de São Paulo

Aproximadamente 60 participantes por jogo

Liga Metropolitana de Basquete (LMB)

Março a Novembro – Hípica e Clubes do Estado de São Paulo

Aproximadamente 60 participantes por jogo

Federação Paulista de Basketball (FPB)

Março a Novembro – Hípica e Clubes do Estado de São Paulo 

Aproximadamente 60 participantes por jogo

All Star Games (ARB)

Julho – Limeira

Aproximadamente 150 pessoas

Associação Regional de Basquetebol (ARB) – INTERLIGAS

Outubro - Avaré

Aproximadamente 150 pessoas

6 - Beach Tennis

Inauguração das Novas Quadras de Beach Tennis

12/Maio – Hípica

Aproximadamente 60 participantes
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1º Torneio Alba Loyola de Beach Tennis

19/Maio - Hípica

Aproximadamente 126 participantes

3º Open Hípica de Beach Tennis

20 a 22/Julho – Hípica

Aproximadamente 300 participantes 

XXXII Festival de Escolas de esportes pelo Clube Paineiras do Morumby -SP

16/Setembro – Clube Paineiras do Morumby/SP

02 participantes

5º Torneio Interno de Beach Tennis e Inauguração do Quiosque

22/Setembro – Hípica

Aproximadamente 300 participantes 

Festival Olimpesec de Beach Tennis - Infantil

30/Setembro – Hípica

Aproximadamente 60 participantes 

Houve uma redução de 50% NE associados em lista de espera para aulas de Beach Tennis

7 – Futebol

Festival de Futebol Menor – Sub 07 e Sub 09

24/Fevereiro – Hípica 

Aproximadamente 50 participantes

XV Copa Hípica de Futebol Menor

10 a 12/Maio – Hípica e Clubes de Campinas

Aproximadamente 130 participantes
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Campeonato Interno de Futebol Veterano

18/Março a 17/Junho – Hípica 

Aproximadamente 130 participantes

Campeonato Interno de Futebol Adulto

07/Abril a 26/Maio– Hípica 

Aproximadamente 83 participantes

Festival Dia das Mães de Futebol

12/Maio – Hípica 

Aproximadamente 50 participantes

Futebol - USA Cup

11 a 23/Julho – Estados Unidos 

Aproximadamente 17 participantes

Brazil Cup de Futebol

15 a 21/Julho – Poços de Caldas 

Aproximadamente 17 participantes

Festival Dia dos Pais de Futebol

11/Agosto – Hípica 

Aproximadamente 50 participantes

Copa Unimart de Futebol

19/Agosto a 06/Outubro – Hípica

Aproximadamente 110 participantes

Campeonato Interno de Futebol Veterano

19/Agosto a 24/Novembro  – Hípica 

Aproximadamente 135 participantes

Campeonato Interno de Futebol Adulto

01/Setembro a 10/Novembro– Hípica 

Aproximadamente 90 participantes 
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Festival da Olimpesec de Futebol

15/Setembro – Clube União dos Viajantes 

Aproximadamente 30 participantes

XXXII Festival de Escolas de esportes pelo Clube Paineiras do Morumby -SP

22/Setembro – Clube Paineiras do Morumby/SP

Aproximadamente 23 participantes

Campeonato Interno de Futebol Menor

06/Outubro a 24/Novembro – Hípica

Aproximadamente 150 participantes

Festival de Encerramento do Futebol

01/Dezembro – Hípica

Aproximadamente 50 participantes

8 - Futevôlei

Torneio de Futevôlei – 1ª Etapa

03/Março – Hípica

Aproximadamente 40 participantes

Torneio Misto de Futevôlei – 1ª Etapa

17/Março – Hípica

Aproximadamente 20 participantes

Torneio de Futevôlei – 2ª Etapa

12/Maio – Hípica

Aproximadamente 40 participantes
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Torneio Misto de Futevôlei – 2ª Etapa

07/Julho – Hípica

Aproximadamente 20 participantes

Torneio de Futevôlei – 3ª Etapa

01/Setembro – Hípica

Aproximadamente 20 participantes

Torneio Misto de Futevôlei – 3ª Etapa

20/Outubro – Hípica

Aproximadamente 20 participantes

Torneio de Futevôlei – 4ª Etapa

10/Novembro – Hípica

Aproximadamente 20 participantes

9 - Ginástica Artística e Natural

Manhã Recreativa de Ginástica Artística e Cama Elástica

17/Março - Hípica

Aproximadamente 100 participantes

Festival de Ginástica Artística da Unisal

25/Maio - Colégio Liceu

Aproximadamente 12 participantes

Copa Campinas de Ginástica Artística 

09/Junho - Colégio Liceu
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Aproximadamente 38 participantes

Copa Campinas Ginástica Artística  2ª fase

01/Setembro

Manhã Recreativa de Ginástica Artística e Cama Elástica

18/Agosto - Hípica

Aproximadamente 100 participantes

Copa Campinas de Ginástica Artística 

01/Setembro - Colégio Liceu

Aproximadamente 10 participantes

XXXII Festival das Escolas de Esporte Clube Paineiras do Morumby 

15/Setembro – Clube Paineiras do Morumbi/SP

Aproximadamente 12 participantes

Festival Olimpesec de Ginástica Artistica

29/Setembro – Clube Fonte São Paulo

Aproximadamente 40 participantes

Apresentação de encerramento do ano Ginástica Artística e Natural 

10/Novembro – Ginásio I da Hípica

Aproximadamente 90 participantes

Dia da Família na Ginástica Artistica

02/Dezembro – Sala de Ginástica Artística no Ginásio I da Hípica

Aproximadamente 80 participantes

10 - Ginástica Rítmica
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Manhã Recreativa da Ginástica Rítmica

15/ Abril – Hípica

Aproximadamente 120 participantes

II Torneio GR Attitude de Séries Obrigatórias

19/Maio - Piracicaba 

Aproximadamente 20 participantes

Festival Hípica de Séries Obrigatórias

26/ Agosto – Hípica

Aproximadamente 120 participantes

Apresentação Colégio Coração de Jesus

27/ Agosto – Hípica

05 participantes

Torneio Attitude de Ginástica Rítmica

15/ Setembro – Piracicaba

05 participantes

Fórum Internacional de Ginástica 

18/ Outubro – SESC Campinas

21 participantes

Festival de Encerramento de Ginástica Rítmica

08 e 09/Novembro – Hípica

Aproximadamente 120 participantes
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Campeonato Paulista de Hockey

24/Março – Taubaté 

Aproximadamente 14 participantes

Treinamento da Seleção Brasileira de Hóquei

23/Março - AABB/SP

Aproximadamente 

II Hockey Camp

18, 19, 25 e 26/08 – Hípica 

Aproximadamente 21 participantes

Campeonato Nacional de Hóquei 

27/Maio – AABB/SP

Aproximadamente 26 participantes

Campeonato EUA (Thors)

06 a 12/Julho - Florida 

Aproximadamente 17 participantes

Campeonato Sulamericano Argentina - Seleção Brasileira

07 a 09/Setembro – Argentina

Aproximadamente 10 participantes

Aula Aberta de Patinação

29/Setembro – Hípica

Aproximadamente 15 participantes

11 - Hóquei
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12 – Karatê

Festival Olimpesec de Ginástica Artistica

29/Setembro – Clube Semanal de Cultura Artistica

Aproximadamente 50 participantes

13 - Muay Thai

Fight show amador 

17/Março - Club Orion/ Campinas

14 - Musculação
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Desafio da Musculação

09/ Maio – Hípica

Aproximadamente 120 participantes 

Forró da Musculação

20/Julho – Hípica

Aproximadamente 80 participantes 

15 - Fitness

Lançamento da nova Grade Fitness

07/Abril – Hípica

Aproximadamente 30 participantes

INVESTIMENTOS NA ACADEMIA E FITNESS

Equipamentos e espaços:

 • Aquisição de 5 esteiras com TV da marca Life Fitness.

 • Troca do piso da área externa da musculação.

 • Aquisição de 3 Remos

 • Aquisição de uma barra hexagonal - equipamento existente apenas em academias de grande 
porte, e que permite a execução de movimentos específicos fundamentais para elaboração de treinos 
diversificados e eficientes.

 • Aquisição de 5 bikes da marca Schwinn (2016).

Atendimentos e serviços: 

 • Realizada pesquisa de opinião com os frequentadores da Academia. Foram mais de 450 
sócios participantes que responderam avaliando quantitativamente 6 parâmetros diferentes e 
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também deixando comentários que foram analisados e geraram dados qualitativos importantes para 
a definição das ações futuras.

 • Realização de encontros regulares de toda equipe para alinhamento de metodologias e 
protocolos de atendimento.

 • Criação de aulas curtas – pocketclass – no espaço externo da academia que era subutilizado. 
São 6 aulas oferecidas ao longo dos dias da semana, com frequência média de 12 alunos/aula, media 
de 75 socios semanais com métodos e conteúdos variados trazendo uma importante opção para os 
frequentadores da academia, sem custo adicional

 • Realização de Desafios a cada 6 meses envolvendo atividade física- Desafio do remo, 
Desafio dos 20 min de esteira, Desafio Funcional, o que gerou motivação e grande envolvimento dos 
frequentadores.

 • Comemoração dos 5 anos da academia, com realização de várias atividades fitness em todo 
mês de março de 2016. 

 • No departamento de Fitness houve reestruturação da grade horária : aumento de 70 aulas/
semana para 93 aulas/semana, oferecendo mais alternativas de horário e tipo de aula. Inclusão de 
aulas de Ginástica Funcional

16 - Natação

Hidro Power

24/ Fevereiro – Hípica 

Aproximadamente 50 participantes

1ª Etapa da União da Natação Master do Interior

17/ Março – Limeira 

Aproximadamente 04 participantes

Campeonato em Bragança Paulista

15/ Abril – Bragança Paulista 

Aproximadamente 13 participantes
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IV Triathlon Adulto e o III Aquatlhon Infantil

14/ Abril – Hípica 

Aproximadamente 80 participantes

Ultra Aquaman

15/ Abril - Nazaré Paulista.

01 participante

Circuito Mares

06/Maio - São Sebastião

Aproximadamente 09 participantes

II Festival Interclubes de Natação

19/Maio - Hípica

Aproximadamente 150 participantes

Etapa Unami Master

23/Junho - Limeira

Aproximadamente 03 participantes

4ª Etapa ARN de Natação

01/Julho - Valinhos

Aproximadamente 14 participantes

Aquaman

16/Setembro - Caraguatatuba

Aproximadamente 04 participantes

Etapa Unami Master

16/Setembro – Tênis Clube de Campinas

Aproximadamente 06 participantes

Etapa ARN de Natação Infantil 

16/Setembro – Bragança Paulista 

Aproximadamente 16 participantes
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Festival de Encerramento da Natação Infantil 

20/Outubro – Hípica 

Aproximadamente 100 participantes

Etapa ARN de Natação Infantil 

21/Outubro – A definir  

Aproximadamente 16 participantes

Etapa ARN de Natação Infantil 

11/Novembro – A definir

Aproximadamente 16 participantes

Deep Fest

22/Novembro – Hípica 

Aproximadamente 100 participantes

Festival de Encerramento da Natação Bebê 

24/Novembro – Hípica 

Aproximadamente 100 participantes

Festival de Natação Infantil Interlubes

02/Dezembro – Hípica 

Aproximadamente 100 participantes

Etapa ARN de Natação Infantil 

02/Dezembro – Atibaia

Aproximadamente 16 participantes

17 – Pilates
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Festa Junina

Junho – Sala de aula - Hípica

Aproximadamente 100 participantes

18 – Pré Esportes

Manhã Recreativa Pré-esportiva

10/Março – Hípica

Aproximadamente 60 participantes

XXXII Festival de Escolas de esportes pelo Clube Paineiras do Morumby -SP

16/Setembro – Clube Paineiras do Morumby/SP

14 participantes

Festival de Encerramento Pré-Esportes

02/Dezembro – Hípica

Aproximadamente 60 participantes

19 – Programa Bem Viver
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Hípica e o Oscar

22/Fevereiro – Hípica

Aproximadamente 45 participantes

Visita na Pinacoteca - SP

25/Abril – São Paulo

Aproximadamente 40 participantes

Visita na Vinícola Guaspari 

25/Agosto – Espírito Santo do Pinhal

Aproximadamente 20 participantes

Passeio para a Bienal e Mercado de São Paulo 

03/Outubro – São Paulo

Aproximadamente 40 participantes

Sarau do Bem Viver

05/Dezembro – Hípica

Aproximadamente 60 participantes

20 – Raquetinha

7ª Copa Hípica de Raquetinha

14 a 16/Setembro – Hípica

Aproximadamente 150 participantes
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21 – Squash

Desafio Interclubes de Squash

28/Março – Hípica

Aproximadamente 20 participantes

Ranking Interno de Squash

28/Abril – Hípica

Aproximadamente 20 participantes

Ranking Interno de Squash

28/Agosto – Hípica

Aproximadamente 20 participantes

Ranking Interno de Squash

29/Setembro – Hípica

Aproximadamente 20 participantes

Desafio Interclubes de Squash

28/Novembro – Hípica

Aproximadamente 20 participantes

Ranking Interno de Squash

15/Dezembro – Hípica

Aproximadamente 20 participantes

22 - Tamboréu

XXIV Copa Hípica de Tamboréu

24 e 25/Novembro – Hípica

Aproximadamente 120 participantes
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23 - Tênis

Copa Kirmayr de Tênis

02 e 06 /Janeiro - Serra Negra-SP.

Aproximadamente 10 participantes

Circuito Paulista de Tênis

1ª Etapa do Circuito Paulista de Tênis

07 e 11 / Janeiro - São Bernardo do Campo – SP

Aproximadamente 10 participantes

2ª Etapa

11 e 16/ Janeiro - Mogi das Cruzes – SP

Aproximadamente 15 participantes

3ª Etapa

17 e 22 / Janeiro - Santana de Parnaíba – SP

Aproximadamente 15 participantes

Copa São Paulo 

23 a 28/Janeiro – Esporte Clube Esperia

Aproximadamente 15 participantes

Aberto de Tênis do Sport Clube Corinthians Paulista

08 e 09/ Março – Corinthians SP

Aproximadamente 10 participantes 
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1° Torneio Multijogos – Bola Vermelha

09/ Março – Hípica 

Aproximadamente 40 participantes

Campeonato Brasileiro Interclubes 

17 a 25/ Março – Belo Horizonte BH

Aproximadamente 10 participantes

1º Torneio Multijogos – Mini Tênis

24 e 25 / Março – Hípica

Aproximadamente 20 participantes

Torneio Aberto Tella Tennis

30 e 31 / Março – Campinas

Aproximadamente 30 participantes

Torneio de Tênis do Clube Mogiano 

07 e 08/Abril – Clube Mogiano em Mogi Mirim

Aproximadamente 25 participantes

Campeonato Brasileiro Interclubes  

13 e 27/ Abril -  Clube Bahiano de Tênis, Salvador, Bahia

Aproximadamente 10 participantes

Federação Paulista de Tênis Academia All Raquets

21 e 22 / Abril - Academia All Raquets

Aproximadamente 30 participantes

Campeonato Sul Americano Equipes

23 a 29/ Abril – Paraguai

Aproximadamente 01 participante

Aberto da Academia João Soares

12 e 13/ Maio – Campinas SP

Aproximadamente 25 participantes
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2º Torneio Multijogos – Bola Laranja

19/ Maio – Hípica

Aproximadamente 15 participantes

Aberto de Tênis da Hípica

28/ Junho a 01/Julho – Hípica

Aproximadamente 250 participantes

Campeonato Brasileiro Individual 

17 a 30/ Julho – Uberlândia MG

Aproximadamente 15 participantes

Jogo Regionais 

20 a 26/ Julho – Santa Barbara D’Oeste

Aproximadamente 05 participantes

Copa das Federações 

21 a 24/Julho – Uberlândia

Aproximadamente 05 participantes

Festival dia dos pais do tênis

18/Agosto – Hípica 

Aproximadamente 30 participantes

3º Torneio Multijogos – Bola Laranja

26/Agosto – Hípica 

Aproximadamente 16 participantes 

Torneio Clube Mogiano

25 e 26/Agosto – Mogi-Mirim

Aproximadamente 25 participantes 

3º Torneio Multijogos – Mini Tênis

01/Setembro – Hípica 

Aproximadamente - 20 participantes
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3º Torneio Multijogos – Bola Vermelha

02/Setembro – Hípica 

Aproximadamente 32 participantes

Campeonato Paulista Interclubes da Federação Paulista de Tênis

De Março a Setembro – Hípica e Clubes do Estado de SP

Aproximadamente 100 participantes

Campeonato Estadual – Copa futuro de Tênis Infanto Juvenil

06 a 09/ Setembro – Hípica

Aproximadamente 350 participantes

Aberto da Academia João Soares 

22 e 23/ Setembro – Campinas SP

Aproximadamente 20 participantes

Torneio Challenger Internacional Masculino

29/Setembro á 07/Outubro – Hípica

Aproximadamente 60 participantes

Campeonato Paulista Interclubes

Setembro á Novembro – Hípica e Clubes do Estado SP

Aproximadamente 100 Participantes

Torneio Aberto Tella Tennis

15 á 18 / Outubro  – Campinas

Aproximadamente 30 participantes

Copa Guga Kuerten 

11 á 20/ Outubro – Florianópolis 

Aproximadamente 12 participantes

Campeonato Brasileiro de Tênis Academia All Raquets

12 á 14 / Outubro - Campinas

Aproximadamente 30 participantes
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Campeonato Brasileiro Interclubes

14 á 25/Outubro – Curitiba

Aproximadamente 15 participantes

4º Torneio Multijogos da Escolinha – Bola Verde e Amarela

20/Outubro – Hípica 

Aproximadamente 20 participantes

4º Torneio Multijogos da Escolinha – Bola Laranja

21/Outubro – Hípica 

Aproximadamente 25 participantes

Copa Hípica de Tênis

09, 10 e 11/Novembro – Hípica 

Aproximadamente 120 participantes

4º Torneio Multijogos da Escolinha – Mini Tenis

10/Novembro – Hípica 

Aproximadamente 20 participantes

4º Torneio Multijogos da Escolinha – Bola Vermelha

11/Novembro – Hípica 

Aproximadamente 20 participantes

Copa Duplas Família de Tênis 2018

24 e 25/Novembro – Hípica 

Aproximadamente 80 participantes

24 - Vôlei 
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Comissão técnica do Voleibol

10/Março – Hípica 

Aproximadamente 30 participantes

XXVI Copa Regional de Voleibol 

Categoria Sub14 

17/Março a Outubro – Hípica e Clubes do Estado de São Paulo

Aproximadamente 10 participantes

Categoria Sub17

18/Março a Outubro – Hípica e Clubes do Estado de São Paulo

Aproximadamente 14 participantes 

Categoria Sub15 

24/Março a Outubro – Hípica e Clubes do Estado de São Paulo

Aproximadamente 12 participantes 

Categoria Sub19  

25/Março a Outubro – Hípica e Clubes do Estado de São Paulo

Aproximadamente 14 participantes 

Categoria Sub13

21/Abril a Outubro – Hípica e Clubes do Estado de São Paulo

Aproximadamente 13 participantes 

VIII Torneio Master do Cultura

Categoria Master

Abril a Novembro – Hípica e Clubes de Campinas e Região

Aproximadamente 14 participantes

Minha mãe é campeã

11/Maio – Hípica 

Aproximadamente 40 participantes
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Meu pai é campeão

11/Agosto – Hípica 

Aproximadamente 40 participantes

XXXII Festival de Escolas de esportes pelo Clube Paineiras do Morumby -SP

16/Setembro –  Clube Paineiras do Morumby/SP

Aproximadamente 12 participantes

Festival Olimpesec de Voleibol

22/Setembro – Clube Fonte São Paulo

Aproximadamente 12 participantes

Manhã Recreativa de Voleibol

29/Setembro – Hípica

Aproximadamente 180 participantes

25 – Yoga

Aulão Especial de Yoga

15/Setembro – Hípica

Aproximadamente 10 participantes
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26 - Clubinho de Férias 2018

16 a 20/Julho – Hípica

Aproximadamente 150 participantes

17 a 21/Dezembro – Hípica

Aproximadamente 150 participantes

27 – Festa dos Esportes 2018

10/Novembro – Hípica

Aproximadamente 500 participantes




