INFORMATIVO BIMESTRAL
Campinas, 07 de Maio de 2018

Prezado(a) Associado(a),

Pelo retorno que obtive sobre as informações divulgadas no último Informativo Bimestral
sobre o nosso Clube Fonte São Paulo (CFSP), acredito que estamos no caminho certo para a
divulgação do que se passa no clube, assim segue o INFORMATIVO BIMESTRAL do
bimestre Março – Abril.
QUADRO SOCIAL
Nosso quadro social teve uma melhora com a entrada de novos Sócios Militantes que
buscaram o clube a procura dos Esportes oferecidos através de escolinhas, treinamentos e
competições. Esse aumento foi da ordem de 30% na categoria SME, mantendo estável o
número total de Associados.

CATEGORIA
SME

Quantidade total
28/02/2018
103

Quantidade total
30/04/2018
135

%
30%

FLUXO DE CAIXA
Acusamos que em 30.04.2018 o Clube fechou o bimestre novamente com saldo positivo e
dentro da Dotação Orçamentária. Esse valor é decorrente das diversas renegociações
realizadas durante o início de ano com os nossos fornecedores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Destacamos que na Dotação para o Bimestre citado em relação as Despesas, nos mantemos
com os gastos abaixo do valor arrecadado em 4,5% o que confirma o planejamento de
controle de gastos, enquanto que a média da previsão de Receitas esteve dentro do
planejado para o primeiro quadrimestre.
PROJETOS
A construção do Muro/Cerca nas divisas da sede de campo está caminhando muito bem.
Nossos Funcionários – Severino, Nildo, Luiz, Alexandre e Atílio tem se empenhado na
construção desse que vem a ser um investimento mais importante para a sede de campo, nos
proporcionado segurança e delimitação de nosso espaço.

INFORMATIVO BIMESTRAL
Em Março-Abril executamos o serviço de baldrame e construção do muro, que terá sua parte
inferior em bloco de concreto e a parte superior em tela alambrado, permitindo assim uma
harmonização naquele nosso espaço verde.
Ver foto abaixo.

Teremos um novo portão ao lado da Portaria para facilitar a entrada de caminhões e assim
possibilitar ações de veículos pesados.
O início das instalações para o novo mezanino para a área da Ginástica Artística se dará em
Julho, época em que teremos férias da modalidade permitindo o avanço das obras dentro da
maior segurança para todos.

ATIVIDADES ESPORTIVAS
Todas as atividades já estão em pleno vapor e com diversas competições e atividades em
andamento.
Repetindo as dicas anteriores, procure o Henrique ou a Johanna no Depto de Esportes
(telefone 3731 8813), eles certamente terão o Esporte adequado para Você.
Futebol - rachão de Futebol nas quartas à noite e domingos pela manhã.
Basquete - rachão acontece nos Sábados e Domingos pela manhã.
Nossa Musculação está aberta todos os dias, de segunda a domingo temos sempre pelo
menos um Professor para te auxiliar em sua atividade.
MANTENHA SEU ATESTADO MÉDICO EM DIA – É UMA EXIGÊNCIA ESTADUAL.
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Competição AQUATHLON

Aulas de Jiu-Jitsu

Grupo da
Natação

INFORMATIVO BIMESTRAL

Torneio Interno - Tênis

Ginástica Artística – Competição

ASSUNTOS GERAIS
ENCONTRE NOS MURAIS DO CLUBE A PROGRAMAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA
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: o Massoterapeuta – Cloves Paixão tem atendido na sala de massagem na área da
sauna 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.
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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 – converse com a Diretoria Executiva, envie sua sugestão ou
comunicação para a Dayse – secretaria@fontesaopaulo.com.br

PARTICIPE ... VENHA PARA A FONTE.

Muito Obrigado.
Rui Stefanini Júnior
Presidente da Diretoria Executiva

