INFORMATIVO BIMESTRAL
Campinas, 10 de Março de 2018

Prezado(a) Associado(a),

Buscando um canal para uma apresentação breve das informações do nosso Clube Fonte
São Paulo (CFSP), vimos agora através desse INFORMATIVO BIMESTRAL abrir ao
Associado(a) um resumo do bimestre Janeiro – Fevereiro.
QUADRO SOCIAL
Nosso quadro social sofreu uma pequena queda no número de Associados, tendo de
Dezembro a Fevereiro a redução de 2%, como demonstrado abaixo:

CATEGORIA
PATRIMONIAL
PATRIMONIAL 21/30
PATRIMONIAL 30+
SCT - FAM
SCT - IND
SCT - 30+
SME

Quantidade
14/12/2017
540
46
192
32
20
16
109

Quantidade
28/02/2018
531
48
194
30
18
15
103

955

939

%
-2%
4%
1%
-6%
-10%
-6%
-6%
-2%

FLUXO DE CAIXA
Acusamos que em 28.02.2018 o Clube fechou o bimestre com saldo positivo de R$
83.657,00. Parte desse valor é decorrente do recebimento antecipado de 19 mensalidades
pagas como Anuidade conforme definido pelo Estatuto Social.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Destacamos que na Dotação para o Bimestre citado em relação as Despesas, nos mantemos
com os gastos abaixo do valor planejado em 8% o que confirma o planejamento de controle
de gastos, enquanto que a previsão de Receitas teve um incremento de 6% justificável pelo
pagamento das anuidades de alguns Associados.
PROJETOS
Estamos dando continuidade ao investimento com a construção do Muro/Cerca nas divisas da
sede de campo. Em Fevereiro executamos o serviço de limpeza do terreno com a remoção
obstáculos e acerto do terreno na lateral e frente do clube.
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Ver fotos abaixo.

Também foram iniciados os estudos para a instalação do novo mezanino para a área da
Ginástica Artística. Em breve teremos mais detalhes para compartilhar.
ATIVIDADES ESPORTIVAS
Estamos com um grupo de Professores de primeira linha e caso queira dispomos de aulas
experimentais para todas as modalidades. É só agendar diretamente com o Professor.
Para quem é do futebol, convidamos aos Associados para participar do Rachão de Futebol
nas quartas à noite e domingos pela manhã.
Para quem gosta de atividades de luta, temos Karatê, ChuteBoxe e Jiu-Jitsu com Defesa
Pessoal, todas elas permitem desenvolver o equilíbrio e concentração.
Quem é do basquete, o rachão acontece nos Sábados e Domingos pela manhã.
Procure o Henrique ou a Johanna no Depto de Esportes (tefefone 3731 8813), eles
certamente terão o Esporte adequado para Você.
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ASSUNTOS GERAIS

SOCIAL: temos realizado eventos no Bar das Piscinas pelo menos uma vez por mês, com
música ao vivo buscando proporcionar um momento de descontração e interação
dos Associados. Participe! Os eventos são gratuitos aos Associados. Acompanhe
nossa programação.

SAUNA: temos agora o Massoterapeuta – Cloves Paixão atendendo na sala de massagem na
área da sauna, ele estará disponível às quartas a noite para o Masculino e a
disposição para agendamento nos demais dias. Ligue 9 8266 0795 e relaxe...

CHURRASQUEIRA – se for fazer um Churrasco ou Festa, procure a Secretaria para fazer
sua reserva da área da Churrasqueira de forma antecipada, pois a procura é grande.

SEDE DE CAMPO – ideal para atividades de lazer aos fins de semana em um espaço muito
agradável como: andar de bicicleta, correr, nadar, descansar .. no meio do verde.
Programe-se, reserve um quiosque e leve sua família e amigos.

DIRETORIA EXECUTIVA – temos novos membros na Diretoria Executiva e um novo
Conselho Deliberativo eleitos pelos Associados para o Biênio 2018-2109. Envie sua
sugestão ou comunicação para a Dayse – secretaria@fontesaopaulo.com.br

Esperamos cada vez mais aprimorar esse novo canal de comunicação.

Muito Obrigado.
Rui Stefanini Júnior
Presidente da Diretoria Executiva

