










ESTRUTURA 



PILARES DA GESTÃO ESPORTIVA 2018 / 2020 
PRINCIPAIS OBJETIVOS 

Valorização do associado 
dentro das modalidades 

esportivas 

Inclusão no 
planejamento das 

modalidades os Jogos 
Macabeus  

Continuidade ao 
Programa Hebraica dos 

02 aos 20 



VISÃO GERAL 2018 
 

 22 modalidades esportivas + Escola de Esportes + Fit Center + Parque Aquático + Administrativo Esportivo + Krav-Magá   

 3789 pessoas inscritas nas diversas modalidades e atividades gerando 4514 Inscrições (média de 181 inscritos por modalidades); 

 1078 alunos matriculada na Escola de Esportes (1597 inscrições);  (Crescimento de 2,98 % entre 2017 e 2018) 

 Mais de 80 eventos e competições esportivas realizadas (incluindo Olimpíada da Escola de Esportes). 



VISÃO GERAL 2019 
 
 22 modalidades esportivas + Escola de Esportes + Fit Center (Ginásticas/Pilates/Krav-Magá) + Parque Aquático + 

Administrativo Esportivo 

 3962 pessoas inscritas nas diversas modalidades e atividades gerando 5380 Inscrições (média de 224 inscritos por 

modalidades); 

 1120 alunos matriculada na Escola de Esportes (1704 inscrições);  (Crescimento de 6,83 % entre 2018 e 2019) 

 Mais de 100 eventos e competições esportivas realizadas (incluindo Olimpíada da Escola de Esportes). 



PRINCIPAIS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO 

Escola de Esportes

Cursos Esportivos

Fit Center

Pré competitivo e
competitivo

Tênis

Tênis  

Escola de 
Esportes 

Fit center + 
Pilates + Krav 
Magá + corrida 

Esportes  
pré-competitivo e 

competitivo 

(Basquete, Futsal, Futebol, Handebol, 
Judô, Ginástica Artística, Natação, 
Trampolim, Polo Aquático, Tênis) 

(Judô, Ginástica Artística, Natação, 
Corrida, Ginástica, Hidroginástica, 
Ninjutsu,Squash, Triathlon, Tênis de 
Mesa) 

(krav Magá, pilates, corrida) 



VISÃO GERAL 

Vice-Presidente 
Esportes 

Gerente Geral de 
Esportes 

Coordenador de 
Eventos (1) 

Assist. Adm. Escola 
de Esportes (1) Atendimento (3) Apoio Esportivo (5) Parque Aquático (13) Fit Center (18) 

CPF 

Coordenadores de 
Modalidades (15) 

Professores e 
Técnicos 

Assistente 
Administrativo (1) 

Diretores de 
Modalidade 

Voluntários 

Operacional – Administrativo 

Operacional – Apoio 

Operacional – Salva Vidas 

Operacional – Aulas, Cursos e Treinos 

VISÃO GERAL 
ORGANOGRAMA DEPARTAMENTO ESPORTIVO 



FIT CENTER  
(PILATES, KRAV MAGÁ E CORRIDA) 
 

 Estudo para o Fit-Center: 

 Estudo para Reforma da estrutura física do Fit-Center; 

 Isenção na taxa de pagamento de mensalidade para jovens entre 12 a 25 anos 

 Aquisição de escada ergométrica 

 Oferecimento de toalhas de rosto para os associados 

 Manutenção da distribuição das frutas: maça e banana 

 Parceria com a empresa Les Mills (empresa internacional criadora dos programas de ginástica coletiva com aulas pré-
coreografadas com resultados comprovados no sucesso das salas de ginástica) com as aulas de Body Combat, Body Balance e 
RPM 

 Introdução da rádio hebraica (anúncio das aulas, funcionamento e informações pertinentes 

 Aquisição de novas caixas de som para as salas de ginástica e bike 

 Parceria com as empresas Matrix e Startrack  para fornecimentos de novos aparelhos a custo zero (1 remo, 1S FORCE, 1 
aparelo de glúteos, 1 leg press horizontal, 1 bike vertical 

 
 

 

 

 

 

 



FIT CENTER – FREQUÊNCIA MENSAL 
 

Junho
Julho
Agosto
Setembro

Junho
Julho
Agosto
Setembro

2018 2019 

9.159 

10.145 
8.030 

8.723 8.119 

7.206 9.246 

7.025 



FIT CENTER – NÚMEROS 
 

Alunos Pagantes  26 anos acima

Alunos promoção  12 a 25 anos

Combo (fit + natação master,
danças ou tênis)
Krav Magá

Pilates

661 

824 



ESCOLA DE ESPORTES 
 

Para 2018 

 Foram introduzidas ao Programa , as modalidades de : Ginástica Rítmica Desportiva, Esgrima, Badminton, e Tênis de Mesa no 

Programa de Preparação Infantil de 10 a 12 anos; e a modalidade de squash no Programa de Preparação Juvenil; 

 Aumentamos a faixa etária do Programa de Preparação Juvenil para 17 anos; 

 Retiramos as modalidades de atletismo e Mix de raquetes, por falta de procura. 

 

 

 

Para 2019 

 Mantivemos todas as inclusões de modalidades no Programa de Preparação Infantil de 10 a 12 anos; e a modalidade de squash no 

Programa de Preparação Juvenil; 

 Manutenção do Programa de Preparação Juvenil para 17 anos; 

 Continuação da consultoria no programa Hebraica dos 2 aos 20 

 Record em inscrições de alunos entre abril e maio/2019 

 

 

 



ESCOLA DE ESPORTES / OLIMPÍADAS 
 

 Convocamos todos os alunos da escola de esportes com exceção da turma de 13 a 17 anos (contemplamos faixa etária até 12 anos) 

 Inserimos o Troféu de Campeão Geral 

 Incluímos as equipes pré-competitivas das modalidades futsal, basquetebol e xadrez 



ESCOLA DE ESPORTES / COLÔNIA DE FÉRIAS 

 Em janeiro atendemos 170 crianças e em julho 107 crianças entre 3 e 12 anos  

 Incluímos como atividade a vivência no tênis para crianças  de 7 a 12 anos 

 Em dezembro/19 realizaremos uma colônia de férias em conjunto com o departamento da juventude - Hebrakeinu 



TÊNIS 2018 
 Ampliação do horário de jogo de simples de 30 minutos para 45 minutos; 

 Associados, não cadastrados no departamento de tênis, podem utilizar as quadras aos sábados, domingos e feriados a partir das 12h; 

 Extensão do horário  de funcionamento da iluminação para: 

 2ª a 6ª até as 23h 

 Sábados e domingos até as 22h 

 Feriados  até as 20h. 

 

 

 

TÊNIS 2019 
 Marcação de quadras informatizada; 

 Com o aumento do número de inscritos precisamos aumentar o quadro de funcionários; 

 Diminuímos a participação em campeonatos interclubes e com isso conseguimos melhorar a qualidade e alcançar resultados mais 

positivos; 

 Elaboramos uma vasta agenda com diversos amistosos para o tênis feminino; 

 

 

 



TÊNIS 2019 

 Focamos na formação de novos tenistas na categoria infanto juvenil – tênis  parceria com a Escola de Esportes; 

 Voltamos a realizar a Copa Futuro de Tênis; 

 Realizamos o Torneio de Purim infantil; 

 Continuidade do ranking através de desafios entre os tenistas; 

 Realização dos torneios de Pessach e Rosh Hashaná. 

 

 

 



FLUXOGRAMA DO PROGRAMA 
 

ESCOLA DE 
ESPORTES De 01 a 03 anos 

EE 

De 04 a 05 anos 

EE 

Categoria Mirim 
(07 ANOS) 

NATAÇÃO 

Processo 
ok? 

De 06 a 09 anos 

EE 

Fim 
S 

N 

De 10 a 12 anos 

PPE INFANTIL 

De 13 a 16 anos 

PPE JUVENIL 

PRÉ 
COMPETITIVO 

(Cobrados) 

Categoria Mirim 
(07 ANOS) 

GINÁSTICA ART 

Categoria Pré Judô 
(07 ANOS) 

JUDÔ 

Categoria SUB 09 
(08 ANOS) 

FUTSAL 

Categoria SUB 09 
(08 ANOS) 

FUTEBOL SOCIETY 

COMPETITIVO 

Basquete 
Handebol 
Voleibol 
Futsal 

Futebol de Campo/Society 
Polo Aquático 

Natação 
Judô 
G.A. 

Xadrez 
Tênis 

MODALIDADES 

Militantes 

Peneiras – Somente com alunos pré selecionados da EE 

  

Avaliação do 
Coordenador 

do Programa e 
Gerencia 

Apenas ao completar 10 anos e 
com controle da participação 

em competições 



CBC ( COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBE ) / LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 
 Projeto aprovado: R$ 1.203.971,16 ( a ser investido em equipamentos esportivo no Clube ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local Investimento/Valores 

Fit Center R$ 393.947,82 

Fisioterapia R$ 271.346,78 

Tênis R$ 56.251,78 

Judô R$ 131.734,10 

Natação R$ 135.384,80 

Polo Aquático R$ 197.491,95 

Total Investido R$ 1.186.157,23 

Benefício aprovado R$ 1.203.971,16 

Valor restante para investimento R$ 17.813,93 



PATROCINADORES UNIFORMES 

 AND - BANK 

  

 DTC 

  

 ZASTRAS 

  

 DIADORA – MATERIAL ESPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIFORMES DE PASSEIO E ESCOLA DE ESPORTES 



UNIFORMES DE JOGO 



PRINCIPAIS EVENTOS 



PRINCIPAIS EVENTOS 



PRINCIPAIS EVENTOS 
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PRINCIPAIS EVENTOS 



PRINCIPAIS EVENTOS 



NOVOS SERVIÇOS / PRODUTOS 

• Criação da equipe competitiva de futebol feminino sub 14; 

• Criação da equipe de futebol para iniciantes adulto feminino; 

• Aquisição do programa Chess it para aulas informatizadas de xadrez; 

• Futsábado – futebol para crianças de 7 a 12 anos gratuitamente em sábados programados; 

• Criação da turma de voleibol feminino open; 

• Melhorias no torneio Liga Interna de Futebol Society; 

• Troca do papel utilizado no fit center pelo pano multiuso (consumo consciente – economia de papel) 

• Assinatura digital dos contratos (consumo consciente – economia de papel) 
 



EVENTOS INTERDEPARTAMENTAIS 

• Participação na Festa de Purim – trampolim inflável 

• Atividades em comemoração ao mês das Crianças – aula aberta de ginástica artística, aula aberta de ginástica rítmica, xadrez de 

chocolate, infláveis  na piscina, circuito de bike 
 



INVESTIMENTOS ESPORTIVOS PATRIMONIAIS 

Conforme orçamento aprovado para 2019 adquirimos novos equipamentos  proporcionando assim melhorias para os associados: 

 

• Compra de uma escada ergométrica para o fit center; 

• Instalação de novos armários para os atletas na sala de judô; 

• Adequação dos blocos de piscina para os padrões nacionais e internacionais; 

• Compra de 30 carrinhos para armazenamento dos materiais do parque aquático, quadras e fit center; 

• Compra de um par de gols para o polo aquático; 

• Máquina de gelo para o departamento de fisioterapia; 

• Informatização das aulas de xadrez com aquisição de 4 notebooks; 

• Aquisição de trampolim oficial “suave” FIG; 

• Colocação de raias novas nas piscinas semi 1 e semi 2; 

• Novo trocador na piscina semi 2 para os atletas de polo aquático; 

 

 
 



INVESTIMENTOS ESPORTIVOS PATRIMONIAIS 

Conforme orçamento aprovado para 2019 adquirimos novos equipamentos  proporcionando assim melhorias para os associados: 

 

• Instalação de nova numeração nos blocos de saída da piscina semi olímpica 2; 

• Troca do alambrado das quadras de tênis 5 e 6; 

• Reforma geral do depto de tênis; 

• Pintura do paredão e estudo para a pintura das mini quadras; 

• Troca dos toldos da arquibancada da piscina olímpica; 

• Instalação de ventiladores nas quadras externas e polis 3 e 4; 

• Pintura das quadras externas; 

• Troca de iluminação da sala de spinning por led ( diminuição do consumo de energia); 

• Pintura do fit center; 

• Reforma do teto da sala de pilates. 

 

 
 



ILUSTRAÇÕES 

Campeonato Brasileiro de Polo Aquático 
Desafio de Tênis de Mesa com o medalhista Paralímpico Israel 
Stroh e com o Biriba 



ILUSTRAÇÕES 

Festival de Natação da Escola de Esportes 
Festsal da Escolas de Esportes 



ILUSTRAÇÕES 

Festival de Judô da Escola de Esportes Festival de Handebol da Escolas de Esportes 



ILUSTRAÇÕES 

Aquathlon  Futsábado 



ILUSTRAÇÕES 

Colônia de Férias IRT de Xadrez 



ILUSTRAÇÕES 

Xadrez de Chocolate 
Aulas gratuitas de hidroginástica aos sábados, domingos e feriados 



ILUSTRAÇÕES 

Lançamento do programa de aulas les Mills – Body Balance Circuito FEDEESP de Tênis de Mesa 



ILUSTRAÇÕES 

23ª Copa de Judô Prof. Hirosi Minakawa Copa Independência de Tênis 



HEBRAICA NA MÍDIA 

https://cbclubes.org.br/noticias/campeonato-brasileiro-interclubes-de-polo-
aquatico-sub-18-comeca-em-sao-paulo 
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HEBRAICA NA MÍDIA 

https://cbclubes.org.br/noticias/associacao-brasileira-a-hebraica-de-sao-
paulo-e-novo-clube-a-receber-recursos-de-mais-de-r-12-milhoes-para-
investir-em-equipamentos-esportivos 
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