ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA – SÃO PAULO BRASIL
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES E FINANCEIRO DE 2017
CRIAÇÃO DA ENTIDADE
A Associação Cristã de Moços de Sorocaba, foi fundada no dia 22 de dezembro de 1954, sob
orientação da ACM da cidade de São Paulo – Capital, por pessoas ligadas às autoridades, a sociedade
sorocabana e graças ao desafio aceito por um Jovem Professor de Educação Física chamado José
Carlos de Almeida. O seu primeiro presidente foi Dr. Paulo Breda Filho e a Instituição começou com
126 associados em junho de 1954, hoje supera 14.000 associados, incluindo os dependentes. A
Associação Cristã de Moços de Sorocaba foi criada com a finalidade de atender as crianças e os
adolescentes, inclusive os carentes da cidade.
FINALIDADE ESTATUTÁRIA
A finalidade estatutária da Associação é a promoção e o desenvolvimento da pessoa humana
sob os aspectos espirituais, morais, culturais, físicos e sociais, visando prioritariamente à infância, a
adolescência, a juventude e a velhice e tendo por normas os princípios do Cristianismo.
Para atingir esses objetivos promoverá a Associação todas às atividades relacionadas com o
ensino e educação em geral em todos os seus níveis ou modalidades de acordo com a legislação
vigente.
ELEIÇÃO DA DIRETORIA: Foram eleitos os seguintes associados eleitores para um mandato de
3 anos junto a Diretoria da ACM de Sorocaba: Dr. Claudio Luiz de Medeiros, Dr. Elton Faco Alves
Costa, Sr. Minoru Roberto Kobayashi, Dr. Paulo Henrique Mobaier e Dr. Vitor Eduardo Nunes de
Melo.
QUANTIDADE DE JOIAS ATIVAS ATÉ 31/12
Categoria
2012
2013
2014
2015
2016
2017
485
Familiar Centro
740
672
591
542
505
Individual Centro

775

992

1086

1123

1142

1015

Familiar Jd. São Paulo

583

621

689

822

959

1137

Individual Jd. São Paulo

440

472

411

456

742

539

Familiar Pleno

2.478

2.606

1.974

1712

1471

1119

Individual Pleno

1.281

1.307

685

431

301

206

Familiar Acampamento

133

116

109

92

86

79

Individual Acampamento

60

59

56

42

37

31

Familiar Metropolitana

-

85

180

267

344

453

Individual Metropolitana

-

79

149

164

167

174

Gold JSP

187

Planos Individuais Jovens

247

Total

6.490

7.009

5.930

5.651

5.754

5672

QUADRO DE ASSOCIADOS EM 31/12/2017
Categoria
Titulares
Dependentes
Total
Centro

1513

Jardim São Paulo

1916

950

2463

2633

4549

Acampamento

108

83

191

Pleno

1236

2195

3431

Metropolitana

664

1079

1743

Sócio Jovem

279

--------------

279

Sócio Funcionário

183

101

284

Sócio Unimed

122

221

343

6.021

7.262

13.283

Totais

ASSOCIADOS ELEITORES: De acordo com o Estatuto Social, no mês de março, os associados
eleitores da ACM de Sorocaba, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e aprovaram o Relatório
Anual de Atividades e Finanças, o Relatório do Desenvolvimento Social, Exame das Contas da
Comissão Fiscal, o Balanço Geral e o Relatório Financeiro, realizado pelos Auditores Independentes
da Firma S.G.S., da cidade de São Paulo, os quais estão registrados na Comissão de Valores
Imobiliários. Os Associados Eleitores colaboram voluntariamente, participando da Diretoria, Junta
Patrimonial, Comissões, Conselhos dos Departamentos e Programas em geral nas ACMs de
Sorocaba.
BOLSA DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: Os valores destinados em bolsa de
estudos na Faculdade de Educação Física, bem como os valores investidos no Desenvolvimento
Social, estão demonstrados em nosso Balanço Geral e no Relatório do Desenvolvimento Social e
Faculdade de Educação Física.
PROFISSIONAIS EXECUTIVOS: Secretário Geral – Sr. Cyrino Mantovani Júnior, Sr. Antonio
Elidio Pinto de Oliveira, Sr. Elói Ferreira e Prof. Mauricio Massari – Diretor da Faculdade de
Educação Física da ACM de Sorocaba.
JUNTA PATRIMONIAL: Formada pelos seguintes associados eleitores: Sr. José Esquierdo
Algarra, Sr. Arnaldo Paes de Almeida, Sr. Walter Evaristo Peres, Engº André Camargo Mathiazzi.,
Sr. Marcos Rodrigues, Sr. Cicero Rodrigues dos Santos Junior.
AUDITORES INDEPENDENTES: A firma S.G.S. Auditores Independentes, registrados na Comissão
de Valores Imobiliários, continuaram mensalmente realizando auditoria e assessorando a contabilidade
da ACM.
CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO: Montevidéu–Uruguai, Temuko–Chile, Cidade de
México – Universidade YMCA México, Bogotá – Colômbia, Lima - Peru e Springfield College –
USA.

Representação Internacional: nossos diretores e o Secretário Geral representaram a ACM de
Sorocaba.

Reunião de Secretários Gerais das Américas
Bogotá – Colômbia

Participação da Rede de Missão Cristã
Lima – Peru

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
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RESPONSÁVEIS PELA ACM
PRESIDENTE: SR. ARNALDO PAES DE ALMEIDA
1º VICE-PRESIDENTE: DR. JOSÉ AILTON RIBEIRO
2º VICE-PRESIDENTE: ENGº JORGE TSUJINO
1ª SECRETÁRIA: SRA. RENATA CRISTINA ROGICH MERIGHI
2º SECRETÁRIO: DR. CLAUDIO LUIZ DE MEDEIROS
1º TESOUREIRO: SR. MINORU ROBERTO KOBAYASHI
2º TESOUREIRO: SR. MILTON KAZUO HIDAKA

DIRETORES
SRA. CAROLINA DE MORAES BRICHI
DR. CINÉZIO HESSEL JÚNIOR
SR. JOSÉ ALBERTO SAGGES
SR. JOSÉ VICENTE DEVELLES
SRA. MARIA LUCIA DE ARRUDA SÃO LEANDRO
SR. PASCOAL MARTINEZ MUNHOZ
SRTA. RAISSA DE SOUSA MUNIZ
DR. VITOR EDUARDO NUNES DE MELO
SECRETÁRIO GERAL: CYRINO MANTOVANI JÚNIOR

Prof. Cyrino Mantovani Júnior
Secretário Geral

Arnaldo Paes de Almeida
Presidente

DEPARTAMENTO DE PROGRAMA GERAL
CONSELHO DIRETIVO: Em 2017 fizeram parte do Conselho. Presidente: Sr. Milton Kazuo
Hidaka e os Conselheiros Sra. Fabia Alexandra Alves, Sra. Valquíria Cristina Soares de Almeida
Barros, Sra. Giulia Andrade Oliveira, Sr.Vanclei Franci, Sr. André da Silva Baltazar; Sr. Cícero
Rodrigues dos Santos Junior
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Profº Antonio Elídio Pinto de Oliveira.
COORDENAÇÃO: Alessandro de Cassio Moreto, Clóvis Ruiz e Michelle Ferreira
EQUIPE DE COLABORADORES: - Contamos com 45 Profissionais de Educação Física, 22
Estagiários.
PROGRAMA GERAL:
Procuramos atender as necessidades do nosso Quadro Associativo, com o foco na qualidade das
nossas atividades regulares dentro das nossas áreas de atuação (esportes, fitness, aquático,
condicionamento físico e Acampamento). Oferecendo diversas atividades baseadas em sistemas e
metodologias de ensino-aprendizagem que buscam a qualidade de vida e o desenvolvimento do ser
do ser humano como um todo em todas as faixas etárias.
ATIVIDADES ESPORTIVAS:
Dia do acemista - foi realizado no dia 03 de junho de 2017, na unidade Jardim São Paulo, das 8h às
12h um evento comemorativo à fundação da ACM. Foi proposto pela YMCA WORLD
CHALLENGE 2017 (Aliança Mundial das ACMs, dia do desafio) o tema foi Basquete, utilizamos o
slogan "Venha comemorar com a gente jogando Basquete, o evento foi um sucesso, abrimos as portas
para comunidade que gosta da prática esportiva. Na programação teve: circuito interativo de basquete;
mini-jogos; sorteio de brindes e medalha de participação. A atividade contou com aproximadamente
300 pessoas de todas faixas etárias. Várias ACMs no mundo aderiram ao tema "Basquetebol" e o
evento teve repercussão positiva em nível mundial.

JABS Jovens 2017 - foi realizado entre os dias 21 a 27 de julho de 2017 os Jogos Acemistas
Brasileiros, competição esportiva que reúne todos os jovens acemistas de 13 a 17 anos do Brasil.
Participaram as ACMs de Sorocaba; São Paulo; Porto Alegre e Rio de Janeiro. Tivemos a participação
de 44 jovens e ficamos em primeiro lugar na competição.

Festivas de Basquete - 2017 foi especial para nós em relação a modalidade Basquetebol, o número
de frequentadores nas atividades (crianças e jovens) alcançou as modalidades de futsal e voleibol,
com isso pudemos participar de várias competições envolvendo equipes da cidade e região.

ATIVIDADES FITNESS / WELLNESS:
Lançamentos Fitness 2017 - Realizamos três eventos ao longo do ano que caracterizam pela troca
de coreografias das músicas do programa Y Fitness - aulas de Dance, Fight, Step, Jump, Pilates e
Funciona, orientações aos alunos sobre saúde (alimentação, avaliação física, exercício físico, etc) e
integração de todos os associados que frequentam as aulas diariamente.

ATIVIDADES AQUATICAS:
Demonstrativo Minions
Evento que realizamos duas vezes ao ano no Centro e no Jardim São Paulo, onde nossos alunos de
natação apresentam aos pais o resultado do desenvolvimento de suas habilidades em nossas aulas. No
segundo semestre o tema foi: Minions

Festival de nado livre
Projeto iniciado no primeiro semestre de 2017. Tem como objetivo incentivar a prática da natação.
No ano de 2018 estenderemos a participação ao público adulto.
Contou com 300 participantes

Open de Natação
Tradicional evento em nossa cidade contou com cerca de 200 participantes (crianças e jovens)

CONDICIONAMENTO FÍSICO:

ACAMPAMENTOS:
TEMPORADAS DE ACAMPAMENTOS
RELEASE: No período de férias (janeiro e julho) temos as temporadas de acampamentos de verão
e inverno, onde participam crianças de 08 a 16 anos. O objetivo da atividade, é a diversão, através
de atividades educativas, lúdicas e recreativas, desenvolvendo a criança e adolescente de forma
integral, em meio a natureza.

BABY CAMP
RELEASE: O BABY CAMP é uma atividade que foi criada para atender crianças entre 03 e 08 anos,
com objetivo de trabalhar a autonomia, o “dormir fora de casa”, e a socialização. Toda criança tem
por direito a diversão, e nós fazemos isso de uma forma educativa e lúdica para que possamos cumprir
esse papel. Sabemos que nesta fase de desenvolvimento a criança é egocêntrica e muito sentimental,
então envolvemos jogos e brincadeiras, que trabalham esses aspectos do desenvolvimento integral da
criança, criando possibilidades de resolverem conflitos.

FÉRIAS NA ACM
RELEASE: Atividade realizada duas vezes ao ano, no período de férias escolares, com objetivo de
trabalhar a diversão, com uma pitada de harmonia familiar. As atividades ocorrem durante uma
semana, das 08h às 18h, geralmente é trabalhado um tema atual e divertido, onde todas as
brincadeiras, jogos e danças terão relação. Durante a semana é dado alguns desafios para serem
realizados com as famílias, para manter os laços, tão importante para o desenvolvimento das crianças.

PROGRAMAS ESPECIAIS:
Como forma de valorizar as nossas atividades regulares, realizamos diversos Torneios, Festivais,
Lançamentos Fitness e Wellness. Campeonatos para os praticantes de todas as modalidades das
atividades que oferecemos no Programa geral.
NOVA ATIVIDADE
EM 2017 – Criamos o DESAFIO INSANO, uma atividade realizada no acampamento da ACM,
voltada para exercícios de corridas e crossfit, com muita diversão. O evento se inicia com corridas de
5km, 10km e 15km, para pessoas que praticam a modalidade esportiva e para iniciante; com algumas
atividades complementares voltadas para a cultura de acampamentos, encerrando com um super
desafio em equipes, com muitos obstáculos, trabalho em equipe e forca.

GRUPO DE CORRIDA
Circuito AASP
Circuito que conta com 4 etapas na cidade de Sorocaba. Na soma geral das etapas fomos a equipe
mais numerosa. Vários atletas premiados nas corridas e na classificação geral por categoria.

Prova Farma Ponte fomos a segunda equipe mais numerosa, sendo a mais numerosa de Sorocaba.

Corrida OAB
Esta prova temos um carinho especial, pois foi nela que iniciamos a nossa participação no ano de
2016. Na ocasião obtivemos pódios individuais.
Em 2017 crescemos em número de participantes e colocações evidenciando o resultado positivo do
trabalho desenvolvido por nossos profissionais.

Neste ano contamos também com uma tenda de apoio para as provas que constam em nosso
calendário.
Também estivemos representados em provas de grande expressão fora de Sorocaba. Dentre elas
podemos destacar a Corrida do Aeroporto em Viracopos, A Corrida da Tribuna em Santos e a São
Silvestre.

05. TREINAMENTOS
Entre as mais diversas modalidades de atividades que oferecemos, realizamos diversos treinamentos
de qualificação aos nossos profissionais de Educação Física e Estagiários.

Capacitação: musculação

ATIVIDADES EM DESTAQUE:

Devocional Especial de Páscoa
Foi realizado no dia 7 de abril de 2017 o devocional especial de Páscoa. Com o objetivo de levar uma
palavra ecumênica para reflexão sobre a verdadeira Páscoa e a aplicação desse ensinamento em
nossas vidas. Contamos com aproximadamente 200 ouvintes dentre eles sócios e não sócios.

6º Encontro Nacional de Missão Cristã
“Estender o Reino de Jesus Cristo entre os Jovens” foi o tema abordado no 6º Encontro Nacional de
Missão Cristã nos dias 23 e 24 de junho de 2017 na ACM de Porto Alegre – RS. Entre os movimentos
participantes Sorocaba foi representado por 9 pessoas (profissionais e voluntários). O objetivo foi
discutir estratégias para fortalecer esse pilar da Missão Cristã das ACMs do Brasil.

16º Conferência latino-americana de Missão Cristã das ACMs
Realizada em Lima- Peru, de 15 a 17 de setembro de 2017 a conferência contou com a participação
de 105 representantes das ACMs latino-americanas e Alemnha. A ACM Sorocaba esteve representada
por 6 participantes. Abordando a temática “Liderança cristã a serviço das comunidades” discutiu-se
estratégias, compartilhou-se experiências, traçou-se objetivos para o próximo ano de 2018.

Corpo de Líderes: Durante todo o ano, o Corpo de Líderes atuou em diferentes atividades de apoio
a ACM, em programas especiais como Férias na ACM, Acampamentos, Festas, Campanhas e também
em programas regulares de nossa Associação.

Encontro Nacional de Líderes: Realizado na cidade de Rio de Janeiro o Encontro Nacional de
Líderes reuniu jovens das ACM do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, e Sorocaba. O
evento foi realizado no mês de Julho

YMCA Líderes: O programa da Aliança Latino-Americana das ACM aconteceu durante todo o ano
e mostrou-se de grande valia aos jovens participantes, que se mostraram bastante animados e
comprometidos em participar deste curso de formação que é voltado para o desenvolvimento de
jovens lideranças para a ACM e para a comunidade. O término do programa ocorreu em Julho, com
a formatura e entrega dos certificados chancelados pelo órgão latino-americano para 14 líderes que
completaram o curso.

Antonio Elidio Pinto de Oliveira
Secretário Executivo

Sr. Milton Kazuo Hidaka
Presidente do Conselho

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ACM DE SOROCABA
INTRODUÇÃO/FEFISO
Durante o ano de 2017, a FEFISO ofereceu os Cursos de Graduação em Educação Física –
Licenciatura e Bacharelado, o curso de Inglês em vários níveis e os Cursos de Pós-Graduação em
Personal Trainer, Educação Física Escolar, Natação e práticas aquáticas e Fisiologia do Exercício.
A Administração da FEFISO, sob a supervisão do Secretário Geral, foi desempenhada pelo
Diretor – Professor Maurício Massari, auxiliado pelos Assistentes de Direção Prof. Valentim Luiz
Vieira e Prof. Jorge Arcanjo da Silva.
O Corpo docente da Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba finalizou o ano
composto de 20 Professores.
O Corpo técnico administrativo finalizou 2017 composto de 6 integrantes, 2 com ensino
superior completo. A responsável pelo setor administrativo, sob supervisão da direção, foi a
Secretária Márcia E. de Jesus Oliveira.
A FEFISO também conta com a Assistente Social Marta Barbosa Trombini, que realiza todo
o processo de concessão de bolsas de estudo para os estudantes.
Cursos de graduação
Abaixo, as tabelas referentes às matrículas do ano de 2017. Os dados da graduação, para melhor
compreensão, estão comparados com 2016.
Tabela Graduação – 2016-1017:

Matrículados - 2016-2017
700

606

584

585

563

21

21

1º - 2016

2º 2016

600
500

610

592

586

571

400
300
200
100

-24

0

1º 2017

21
2º 2017

-100
Matriculados Inicio

Evasão

Matriculados ao final

Nota-se que nos primeiros semestres o número de estudantes aumenta e, excepcionalmente,
no primeiro semestre de 2017 a evasão fica negativa pelo início da utilização de 2 novas salas de aula
com capacidade para 80 estudantes. Notamos que a evasão se mantem (excetuando 1º/2017) em 21
estudantes, que representa aproximadamente 3,53% de evasão por semestre.
A inadimplência manteve-se em torno de 10% a 11% aos finais dos semestres (junho e
dezembro, respectivamente), mas diminui conforme as negociações são feitas.
Em 2017 foi iniciada dois novos currículos. Tanto o curso de Licenciatura, quanto o de
bacharelado foi reformulado.

Bolsas de Estudo
A FEFISO é responsável pelo Certificado de Entidade Beneficente da ACM. Para tanto são oferecidas
bolsas de estudo aos estudantes. Todo o processo é determinado pela legislação específica e liderado
pela Assistente Social Marta Barbosa Trombini, com supervisão da direção. A legislação prevê, no
mínimo, 1 bolsa para cada 5 estudantes pagantes, sejam ofertadas via PROUNI (Programa
Universidade para todos) ou institucional com recursos próprios.
Sendo assim, a FEFISO, no ano de 2017 ofertou as bolsas abaixo relacionadas:
Gratuidade/Bolsa

Número de beneficiados

Valor financeiro da gratuidade
concedida

Número de alunos matriculados

1157

Bolsas integrais Prouni

152

776.212,50

Bolsas integrais (recursos próprios)

133

695.927,50

Outras bolsas integrais

25

80.700,00

Bolsas parciais Prouni (50%)

7

18.330,00

Bolsas parciais 50% (recursos próprios)

134

348.170,00

Outras bolsas parciais

59

100.470,25

Outras bolsas integrais

Número de beneficiados

Valor financeiro da gratuidade
concedida

Bolsa concedida 100%

13

39.450,00

Bolsa Convenção-SAAESP 100%

6

30.910,00

Bolsa Convenção-SINPRO 100%

6

10.340,00

Além das bolsas oferecidas via PROUNI e recursos próprios, a FEFISO também concede outras
bolsas relacionadas a serviços oferecidos, a saber:
Outras bolsas parciais

Número de beneficiados

Valor financeiro da gratuidade
concedida

Bolsa concedida 35%

7

11.088,00

Bolsa concedida 50%

19

36.345,00

Bolsa concedida 50% - Vôlei

16

38.700,00

Bolsa concedida 75%

1

4.005,00

Bolsa Familiar 10%

8

3.914,25

Bolsa Iniciação Científica 30%

4

4.371,00

Bolsa Irmãos 10%

4

2.047,00

Sendo assim a FEFISO ofereceu em 2017 aproximadamente R$ 2.000.000,00 em gratuidades.

Tabela Pós-Graduação:

2017
Janeiro Dezembro
Curso
Educação Física Escolar
Fisiologia do Exercício
Musculação & Personal Trainer
Natação e Práticas aquáticas

10
17
24
24

06
11
17
23

Evasão
04
06
07
01

Em 2017 a FEFISO não conseguiu número suficiente de estudantes para os cursos de pós em Terceira
Idade e Ginástica Laboral. Em 2017 foi realizado via CPA (Comissão Própria de Avaliação) um
estudo mais detalhado, sobre evasão e os motivos que levam os alunos a cursar pós-graduação. Isso
ajudará, ainda em 2018, para campanhas de marketing, assim como os estudos sobre abertura de
novos cursos para 2019/2020.
Notamos que a evasão aumentou em referência a 2016, por isso estamos estudando possibilidades
para os cursos de pós para esse momento vivido pelo país.
Também foi iniciada em outubro as inscrições para os cursos com início em março de 2018 dos cursos
de Fisiologia do exercício, Personal Trainer, Educação Física escolar e Natação e Práticas Aquáticas.
Tabela curso de Inglês:

Y-English - 2017 - Janeiro/Dezembro
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Os cursos de inglês tiveram uma média de 142 inscritos em 2017, porém fecha o ano com média de
25 evasões (cerca de 17%). Foi feita uma ação de pré-matrícula no mês de dezembro, assim podemos
agilizar o processo de compra de livros e finalizar a formação das turmas.
Abaixo podemos verificar um quadro comparativo do número de alunos dos cursos de Inglês desde
o início do oferecimento, onde podemos notar que se mantém com relação a 2016, porém finaliza o
semestre com número inferior que 2015:

ALUNOS CURSO DE INGLES - YENGLISH
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Investimentos
Consideramos como investimento todos os materiais disponíveis pela mantenedora para o
bom andamento das atividades docentes, tais como: bolas, quadras, materiais diversos, data shows,
computadores, entre outros instrumentos que são de extrema importância para a qualidade dos cursos
oferecidos. Em 2017 foram disponibilizadas pela mantenedora duas salas de aula com capacidade
para 80 alunos cada. Além disso, elas podem ser utilizadas como um auditório, pois possui uma
parede móvel. Esse fato fez com que conseguíssemos uma captação maior de estudantes no vestibular
de janeiro/17.
Conceitos ENADE
No ano de 2016 os estudantes do curso de Bacharelado (concluintes) realizaram o ENADE.
Os resultados das menções foram publicados de setembro a dezembro de 2017. A FEFISO foi
avaliada com as notas abaixo:

Curso

Nota ENADE

Conceito Preliminar
de curso - CPA
3

Índice geral de
cursos - IGC
3

Bacharelado
3
Obs.:
Nota ENADE – nota obtida pelos estudantes no dia da realização da prova (conceitos gerais
e específicos da Educação Física)
CPC – Conceito que leva em consideração a nota ENADE, infraestrutura (via preenchimento
do questionário eletrônico pelos estudantes) e corpo docente da FEFISO (via CENSO da educação
superior).
IGC – leva em consideração (em nosso caso) a média dos CPCs do último triênio (2016, 2015
e 2014).
Corpo docente e técnico administrativo (aperfeiçoamento)

Mestrado e doutorado
O professor Valentim Luiz Vieira finalizou o segundo ano do mestrado como aluno regular
na Uniso com previsão de qualificar no mês de fevereiro e defender/finalizar o mestrado no primeiro
semestre de 2018.
Os professores Otávio A. Soares Machado e Rubens A. Gurgel Vieira, continuam o
processo de doutorado e devem finalizá-lo em 2019. Kleber Trevisam foi para seu segundo ano no
processo de doutorado.
O professor Eduardo Borges iniciou seu processo de doutorado em Biomecânica e
treinamento de força na USP.
Ao final de 2016 o professor Francisco A. Filho foi aprovado no processo seletivo do
Mestrado na PUC/Sorocaba e o professor Kleber Trevisam também se tornou aluno regular do
programa de doutorado da Uniso.
A Secretária Márcia E. de Jesus Oliveira finalizou a pós-graduação em Gestão estratégica
na FEFISO.
Vale lembrar que a mantenedora auxilia todos os docentes em seus processos de pósgraduação com ajuda de custo de um terço de todos os gastos.
Em 2017 também foi efetuado um treinamento de atendimento para as funcionárias da
Secretaria.
Jornada pedagógica
Ao final do mês de junho ocorreu a 9ª Jornada Pedagógica FEFISO. O professor Maurício
Cobianchi apresentou os conteúdos do curso de Metodologias Ativas no primeiro dia. No segundo os
professores Fábio Gianolla e Íris Santoro apresentaram como foi o semestre utilizando TBL (Team
Based Learning) nos semestres que lecionaram e no último dia o professor Kleber Trevisam
apresentou como foi o resultado do primeiro semestre do projeto de Iniciação à docência em esportes.
A 10ª Jornada Pedagógica ocorreu em dezembro. O Professor Kleber apresentou como foi
seu intercâmbio com Springfield College nos EUA e as possibilidades que se abriram para novas
visitas, inclusive de estudantes.
Projeto “Eu faço a FEFISO”
O projeto “Eu faço a FFEISO” reuniu-se com os representantes de sala todos os meses do ano
e, pelo segundo ano consecutivo, realizou treinamento de liderança para os estudantes no mês de
junho. Contamos com a presença do Administrado de empresas e líder da ACM Pedro Mantovani.
Internacional
International Coalition of YMCA Universities
Foram publicadas a oitava e a nona edições da revista da Coalizão da ACMs universitárias
(fotos das capas abaixo). A nona edição foi finalizada em 2017, porém sua publicação será em janeiro
de 2018. Professores e alunos da FEFISO publicaram textos científicos e toda a formatação e
publicação da mesma ficou a cargo da Professora Drª Gisele de Oliveira e ao Diretor Maurício
Massari.

Em 2017 não houve encontro da Coalizão. Houve uma grande dificuldade em estabelecer
contato com alguns membros. Alguns e-mails não foram respondidos, porém para 2018 o encontro
será em Sorocaba.
Intercâmbios internacionais – “É pra lá que eu vou”
Em conformidade com os objetivos da Aliança Mundial das ACMs a ACM/Sorocaba e a
FEFISO deram continuidade ao projeto “É pra lá que eu vou”. Tal projeto é fruto do oferecimento
de oportunidades de intercâmbio a alunos da FEFISO e lideranças jovens da ACM com o intuito de
empoderamento juvenil.
Em 2017 vários estudantes foram para intercâmbios em países da América do Sul e México:
 3 alunos para a ACM do Peru
 2 alunos para a Colômbia
 2 alunos para a ACM de Salto – Uruguai
 1 alunos para a ACM da Argentina
 2 alunas em intercâmbio estudantil para a Universidade da ACM no México. Fruto
desse intercâmbio recebemos em nossa instituição 3 estudantes da Universidade
mexicana
 1 aluno para o Instituto Universitário no Uruguai – assim como no México, é um
intercâmbio estudantil, porém ainda não foi recebido nenhum aluno uruguaio.
Professor Kleber Trevisam realizou seu intercâmbio com Springfield College (EUA) no mês
de novembro e produziu um relatório das atividades desenvolvidas pela universidade em seus cursos
de Educação Física e na atlética.
O diretor Maurício Massari, com apoio da FEFISO/ACM, esteve na Universidade Alice
Salomon (Berlim/Alemanha) em junho para realizar um curso de verão “Social Sustainability”.
Eventos (MAPA/ECEF e JIEF)






A FEFISO promoveu a 16ª JIEF - Jornada Internacional de Educação Física.
A Palestra de Abertura foi realizada com o Professor Dr. Leandro Karnal. Ainda foram realizados
os cursos:
Goalball: Teoria e Prática – Prof. Alessandro Tosim
Construcciones Coreograficas em la Aerobica Moderna – Prof. Diego Fabian Puras
Analfabetismo Motor – Professor Luiz Rigolin
Metodologia de Productos Finales em Aerobica– Prof. Diego Fabian Puras






















Dança de Salão: Samba – Prof Rodrigo de Oliveira
Jiu Jitsu - A Arte Suave – Cláudio Calazans Camargo Junior
Aulas de HIIT e Funcional para pequenos grupos – Prof. Robinson Kennedy
Dança de Salão: Zouk – Prof. Rodrigo de Oliveira
As Ferramentas do Coaching na Gestão da Carreira – Prof. Jean Patrick
Musculação: Treinamento de Força para Hipertensos e Cardiopatas – Prof. Christiano Bertoldo
HIIT Body Work – Prof. Dr. Alexandre Evangelista
No mês de outubro houve a realização do XX – MAPA – Mostra Anual de Produções Acadêmicas e
o 4º ECEF – Encontro Científico de Educação Física da FEFISO. Foram desenvolvidas palestras, a
saber:
Megaeventos esportivos: falácias e legados para o esporte nas doze cidades-sede da copa do
mundo – Me. Rodrigo Paiva - FEFISO
Como a tecnologia agrega valor às ciências dos esportes e saúde - Professor: Paulo Camargo
(Proprietário da empresa OneSports)
Reabilitação Cardiovascular e exercício e Ergoespirometria – Me. Renato Lopes Pelaquim
Treinamento resistido e dor lombar – Me. Rafael Soncin
Pensar a Educação Física com Foucault - Me. Clayton Borges
Reforma do Ensino Médio e BNCC (base nacional curricular comum) - Dr. Lino Castellani Filho
e Dr. Marcos Garcia Neira
Gestão de pessoas para profissionais de Educação Física - Prof. Roberto Fraga
Minicurso Tchoukball - Prof. Evandro Felipe
Também foram apresentados pelos estudantes, profissionais de Educação Física e professores da
FEFISO 91 trabalhos de pesquisa em andamento ou concluídos e esses momentos foram muito bem
avaliados pelos discentes. O objetivo do encontro foi atingido, pois os momentos de reflexão e
discussão aconteceram gerando aprendizado mútuo dos participantes.
No MAPA/ECEF 2017 também foram oferecidos 3 cursos:
Elaboração de programas de musculação: iniciante, intermediário e avançado – Professor Fábio
Gianolla – UNISO
Teoria e Avaliação em corrida de rua– Kleber Trevisam e Luis Killian
Acesso às fontes de informação: pesquisa em bases de dados e periódicos eletrônicos –
Bibliotecária Débora Mestre
Doação de sangue
Realizamos a Campanha de Doação de Sangue pelo 20º ano, os calouros foram ao Hemonúcleo do
Conjunto Hospitalar de Sorocaba. A atividade foi supervisionada pelo Professor Valentim. Na
oportunidade foi realizado o cadastramento dos alunos para possíveis transplantes de medula óssea.
Com esta atitude os calouros da FEFISO sempre dão exemplo de cidadania e solidariedade.
Cursos de extensão





Foram realizados em 2017 “X” cursos de extensão universitária:
Curso de arbitragem de voleibol em convênio com a Liga Sorocabana de Vôlei de Sorocaba fevereiro/março.
Curso de capacitação para oficiais de quadra e oficiais de mesa na modalidade Basquetebol março/abril.
Cursos de língua portuguesa – 4 durante o ano (sem cobrança de taxa) - Leitura e Interpretação de
Textos (16 participantes); Atualização de Ortografia (8 participantes); Leitura e Interpretação de
Textos (9 participantes) e Como Elaborar Resenhas (7 participantes).



Aquafitness Workout - Hidro e Condicionamento Físico + Hidro Workout e Natação Adulto: da
aprendizagem ao condicionamento – novembro.
Mostra Corpo e cultura
Idealizado em 2016 e colocado em prática em 2017, a FEFISO organizou 2 festivais “Corpo
e Cultura”. O festival abrange as disciplinas de Ginástica Geral, Ginástica Artística e Libras. Os
estudantes apresentam os resultados finais das coreografias.
Colação de grau
As cerimônias de Colação de Grau das Turmas de Bacharelado e das Turmas de Licenciatura
foram realizadas no Salão da ACM Jardim São Paulo. Os formandos tiveram oportunidade de receber
a carteira do CREF no momento da colação.

PIBIC – Programa de Iniciação científica da FEFISO
No ano de 2017 houve novo ingresso aos projetos de iniciação científica, a saber:
 Grupo de estudos em Pedagogia da Educação Física:
Monique Camargo – “A Relação Tecnologia-Educação nas Gerações Y e Z na Educação
Física”
 Grupo de Fisiologia do Exercício:
Bruna Vieira – “Benefícios da atividade física aeróbia e anaeróbia para mulheres da meia
idade e idosas da cidade de Sorocaba”
 Grupo de estudos em Biomecânica:
Maiara Silva - Comparação da amplitude de ativação eletromiográfica do latíssimo do dorso,
peitoral maior e tríceps braquial nos exercícios resistidos de pulley frente, supino horizontal, tríceps
testa e pull-over
Grupos de estudo



Em 2017 a FEFISO ofereceu a seus estudantes 3 grupos de estudo:
Fisiologia e Metabolismo do Exercício – coordenado pelo professor Otávio A. Soares Machado,
auxiliado pelo professor Fábio Gianolla;
Produção em 2017:
Matéria para Revista MI: Princípios & Diretrizes do Treinamento Resistido.
Matéria para o site GE/ TEM ESPORTE Falta de descanso e sono pode prejudicar a rotina de exercícios.

http://globoesporte.globo.com/sp/sorocaba/TEM-running-sorocaba/noticia/2017/03/falta-de-descanso-e-sono-podeprejudicar-rotina-de-exercicios.html
Matéria para Revista MI: 20 Top Tendências do ACSM para 2017
Participação no Congresso Multidisciplinar Integrado às Ciências da Saúde-SOBEAF/ Campinas. ISSN:
2526-4435
Artigo Estendido:
PERFIL DO USUÁRIO DE HORMÔNIOS ANABÓLICOS - Gláucia Ganzaroli, Lucas Pires, Maurício
Cobianchi, Fábio Gianolla, Otávio Augusto Soares Machado
Banner:
AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DA REGIÃO LOMBAR E DO QUADRIL ENTRE
PRATICANTES DO ALONGAMENTO ATIVO TRADICIONAL E O EXERCÍCIO STIFF DEADLIFT Paulo Henrique Santos, Eduardo Borges, Fábio Gianolla, Otávio Augusto Soares Machado
Membro da Comissão Científica do SOBEAF 2017: Prof. Otávio Machado
sobeaf.com.br/uploads/Anais_Congresso_Ciencias_da_Saude_2017.pdf
Submissão de Artigo para a Revista da Coalizão (YMCA):
Artigo na Integra:
THE USE OF ANABOLIC HORMONES BY RESISTANCE EXERCISE PRACTITIONERS - Gláucia
Ganzaroli, Lucas Pires, Maurício Cobianchi, Luíz Francisco Killian, Fábio Gianolla, Otávio Augusto Soares
Machado
X Congresso Internacional de Educação Física e Motricidade Humana e XVI Simpósio Paulista de Educação
Física: Unesp (Rio Claro).
Banner:
Comparative TH1/TH2 balance of elderly women engaged in a program of resistance or aerobic exercise Otávio Augusto Soares Machado, Renata Gorjão
http://www.ciefmh.com.br/pdf/resultado_poster.pdf
Participação na Mostra Anual de Produções Acadêmicas (MAPA):
 A UTILIZAÇÃO DE HORMÔNIOS ANABÓLICOS POR PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO:
PESQUISA DE CAMPO REALIZADA NA CIDADE DE SOROCABA-SP - Glaucia C. Ganzarolli; Fábio
Gianolla; Otávio A.S. Machado.


DESENVOLVIMENTO COM BARRA EM BANCO NA POSIÇÃO SUPINA - REVISÃO DE
ARTIGOS - Fábio Gianolla; Luiz Killian; Otávio A.S. Machado



AVALIAÇÃO SUBJETIVA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO, PRÁTICA ESPORTIVA E AÇÕES
QUE PODEM AFETAR O DESEMPENHO - Fábio Gianolla; Luiz Killian; Otávio A.S. Machado.



PERCEPÇÃO DA AÇÃO PRÁTICA, SENSAÇÃO DE TRABALHO E OPINIÃO AO REALIZAR O
CIRCUIT TRAINING (CT) EM SALA DE MUSCULAÇÃO - Fábio Gianolla; Luiz Killian; Otávio A.S.
Machado.



EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA REDUÇÃO DOS RISCOS ASSOCIADOS A DIABETES
MELITO TIPO 2 - Nilton P. Rodrigues Junior; Otávio A. S. Machado.;



ANALISE TRANSVERSAL DAS CAPACIDADES FUNCIONAIS EM MULHERES IDOSAS:
COMPARATIVO ENTRE O TREINAMENTO FUNCIONAL E O TREINAMENTO DE FORÇA Bruna Vieira de Souza; Fábio Gianolla; Luiz Killian; Otávio A.S. Machado



OS BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA AERÓBIA E ANAERÓBIA PARA MULHERES DA
MEIA IDADE E IDOSAS DA CIDADE DE SOROCABA - Bruna Vieira de Souza; Fábio Gianolla; Luiz
Killian; Otávio A.S. Machado

Submissão de RESUMO para o ACSM Annual Meeting 2018:
“COMPARATIVE TH1/TH2 OF ELDERLY WOMEN ENGAGED IN A PROGRAM OF RESISTANCE OR
AEROBIC EXERCISE”. Autores: Otávio Augusto Soares Machado, Maria Elizabeth Pereira Passos, Heloisa
Helena de Oliveira, Vinícius Leonardo Diniz, Laiane Cristina dos Santos, Mariana Mendes de Almeida, Eliane
Borges da Silva, Cesar Miguel Momesso, José Paulo de Moraes Junior, Fábio Gianolla, Evandro Diniz Corvino,
Luiz Francisco Killian, Renata Gorjão.
Palestra “ Envelhecimento, Exercício Físico e Alimentação”.

Secretaria de esportes e Lazer, Semana do Idoso, Sorocaba-SP.



Biomecânica – coordenado pelo professor Eduardo Borges;

Produção em 2017:
Envio de trabalho completo para revista Coalizão (Journal of the International Coalition of YMCA Universities):
ANÁLISE DA MARCHA EM IDOSOS SAUDÁVEIS PRATICANTES E NÃO PRATICANTES DO
TREINAMENTO RESISTIDO.
Aprovação de projeto no Comitê de Ética e Pesquisa (CEP): COMPARAÇÃO DA AMPLITUDE DE
ATIVAÇÃO ELETROMIOGRÁFICA DO LATÍSSIMO DO DORSO, PEITORAL MAIOR E TRÍCEPS
BRAQUIAL NOS EXERCÍCIOS RESISTIDOS DE PULLEY FRENTE, SUPINO HORIZONTAL,
TRÍCEPS TESTA E PULL-OVER. Número de aprovação CAAE: 64976316.0.0000.5500



Pedagogia da Educação Física – coordenado pelo professor Rubens A. Gurgel

Vieira. Esse grupo conta com professores da rede estadual e municipal de ensino de
Sorocaba;
Produção em 2017:
Artigo aceito pela Rebescolar, no prelo (B5): Camargo, Leandro Pereira Fontão; Vieira, Rubens Antonio Gurgel
Vieira. HIP HOP: movimento cultural que movimenta a educação física escolar.
Artigo aceito pela Biomotriz (B4): Lopes, João Pedro Góes; Vieira, Rubens Antonio Gurgel Vieira. Educação Física
Líquido Moderna. Biomotriz, v.11, n.11, Abril/2017.
Artigos no prelo pela Revista Movimento (A2). Borges, Clayton. Políticas de currículo da educação física e a
constituição dos sujeitos.
Trabalhos aceitos no X Congresso Internacional de Educação Física e Motricidade Humana / XVI Simpósio Paulista
de Educação Física da UNESP de Rio Claro:
 Cultura e Educação Física. LOPES, João Pedro de Góes; VIEIRA, Rubens Antonio Gurgel.


Arqueologia do Currículo Cultural. VIEIRA, Rubens Antonio Gurgel.



Jogos eletrônicos e cultura corporal. SILVA, Vinicius de Almeida.

BORGES, C. C. de O.; GURGEL, R.; MELO, V. C. de. Pensar a contemporaneidade de outros modos: contribuições
da perspectiva foucaultiana e Deleuze-guattariana. Polêm!ca, v. 17, n.3, p. 38-59, julho, agosto e setembro 2017.
BORGES, C. C. de O. Políticas de Currículo da Educação Física e a Constituição dos Sujeitos. Revista Movimento,
Porto Alegre, v. 23, n. 3., p. 841-854, jul./set. de 2017.
BORGES, C. C. de O.; MARIA, V. L. Circulação de Saberes Psi e Controle das Condutas em Currículos da
Educação Física. Educação em Revista, v. 33, 2017.
CAMARGO, M. K. S. de. Tecnologia-Educação: Conflitos Geracionais na Formação em Educação Física.
Trabalho oral apresentado no VII Fórum de Pós-graduação em Ciências do Esporte/IV Fórum de Pesquisadores das
Subáreas Sociocultural e Pedagógica da Educação Física, 2017 e no CONPEF/Rebescolar.
GURGEL, R. O ensino de lutas na educação física - relações e hibridizações entre campo escolar e não escolar.
Trabalho oral apresentado no VII Fórum de Pós-graduação em Ciências do Esporte/IV Fórum de Pesquisadores das
Subáreas Sociocultural e Pedagógica da Educação Física, 2017 e no CONPEF/Rebescolar.
MELO, V. C. de.; NEIRA, M. G. Meu jogo, minhas regras: desconstruindo a mercadorização do brincar de pegavaretas. Cadernos de Formação RBCE, p.9-20, março 2017.
SEVERINO, C. E. da C. Aplicabilidade dos Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física no Ensino
Médio. Trabalho oral apresentado no VII Fórum de Pós-graduação em Ciências do Esporte/IV Fórum de
Pesquisadores das Subáreas Sociocultural e Pedagógica da Educação Física, 2017 e no XIV Seminário de Educação
Física Escolar da Universidade de São Paulo.
SILVA, V. de A. Jogos Eletrônicos e Cultura Corporal. Trabalho oral apresentado no VII Fórum de Pósgraduação em Ciências do Esporte/IV Fórum de Pesquisadores das Subáreas Sociocultural e Pedagógica da
Educação Física, 2017.

4º e 5º Festival Interdisciplinar de Esportes - FEFISO
No ano de 2017 a FEFISO organizou o 4º e o 5º Festival Interdisciplinar de Esportes. O
objetivo principal do festival é oferecer aos estudantes a oportunidade de aprendizado por meio de
um evento prático. Tem como objetivo, também, proporcionar inúmeras possibilidades de
aprendizado das disciplinas envolvidas no evento, que permeiam do primeiro ao último semestre dos
cursos de licenciatura e de bacharelado da FEFISO.
Um dos objetivos específicos do Festival é, também, oferecer ao estudante a oportunidade do
entendimento interdisciplinar, sistêmico e global de sua formação em educação física.
Os eventos contaram com a participação de cerca de 370 estudantes (cada), número superior
a 2016.

1ª Festa da Educação Física
Foi realizada a 1ª festa da Educação Física no dia 16 de setembro no salão da ACM Jardim São Paulo
com a presença de aproximadamente 450 pessoas. O objetivo da festa é promover o encontro de
estudantes e egressos da FEFISO de todos os seus anos.

Milton Kazuo Hidaka
Presidente do Conselho

Prof. Dr. Maurício Massari
Diretor da FEFISO/ACM

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A Associação Cristã de Moços de Sorocaba tem como premissa atender à comunidade sorocabana
em seus anseios de caráter físico, mental e espiritual, através das atividades por ela propostas ao longo
destes sessenta e três anos (63). Desde a sua chegada nesta cidade preocupou-se em oferecer os mais
diferenciados serviços comunitários que contemplassem a necessidade das pessoas incapacitadas de
acessá-los.
Valendo-se de sua trajetória de vanguarda, a ACM se desdobrou em criar mecanismos que tornasse
possível a diminuição da barreira social existente, incluindo de forma inovadora as pessoas que
estavam às margens do seu processo de instalação em Sorocaba.
Com vasta experiência em criação e inovações (Basquetebol-1891, Voleibol-1894, Futsal-1930, Cruz
vermelha internacional, início do século passado) a ACM transpôs as barreiras sociais e brindou nossa
cidade com um novo conceito: atividades físicas sistemáticas somadas a estímulos intelectuais sob a
baliza do Cristianismo para a construção de um cidadão mais completo.
Nos dias atuais, a ACM segue firme em seus propósitos, mediando as questões pertinentes às crianças
e adolescentes, o idoso, as pessoas com deficiência, a sustentabilidade das comunidades e o apoio às
Entidades Filantrópicas cujo trabalho altera de modo positivo o destino do ser humano.
Com a sistematização legal das Entidades Filantrópicas a ACM viu o seu trabalho ser reconhecido
em âmbito nacional, recebendo as certificações específicas dos conselhos e órgãos que supervisionam
as Políticas Assistenciais, o que referendou ainda mais o seu grau de envolvimento e doação com a
comunidade e as questões pertinentes ao ser humano em condições de risco social.
È desejo da Associação Cristã de Moços de Sorocaba perpetuar a sua caminhada na trilha das ações
sociais, sempre com o suporte e o apoio da Autoridade Legal constituída, à luz das transparências,
sem acepção de nenhuma ordem ás pessoas, mobilizando sua estrutura profissional para o
atendimento com qualidade e respeito a que fazem jus os assistidos pelo nosso programa social “Afim
de todos sejam um...” (João: 17-21)
COORDENAÇÃO: O Departamento de Desenvolvimento Social no ano de 2017 teve como
responsável a Assistente Social Marta Barbosa Trombini.
EQUIPE DE PROFISSIONAIS: Hamilton de Oliveira Santos, Maria Regina Correa Fioreli
Marta Barbosa Trombini, Pedro Vieira de Almeida, Robson Rosa, Sandra Valéria de Oliveira, Zilma
Silva Oliveira.
VOLUNTÁRIOS: Beatriz Herold Lobo, Jaime Zoppi, Heloisa Helena Albuquerque, Rudnei
Augusto de Oliveira Filho.
DE UTILIDADE PÚBLICA:
Municipal – Lei nº500 de 23/05/1957
Estadual – Lei nº 4.838 de 04/06/1958
Federal – Decreto nº 46.139 de 04/09/1958
Registradas na SEADS nº 1.032
C.N.A.S. sob nº512/58
DEFE sob nº 2.486
CNPJ nº 71.488.928-0001-05
Ato Dec. I.R. 86/71
CMAS nº004
CMDCA nº006
UNIDADES
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Centro
CNPJ: 71.488.928/0001-05

Rua da Penha, 680 – Centro – (14) 3234-9110
Sorocaba – São Paulo – 18010-002
Unidade ACM Jardim São Paulo
CNPJ: 71.488.928/0003-77
Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1.180 – Vila Espírito Santo – (15) 3229-0300
Unidade ACM Acampamento
CNPJ: 71.488.928/0002-96
Estrada Votorantim – Piedade no Km 13,5 – (15) 9113-9688
Piedade – São Paulo
PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto Sementinha

1986

Grupo Veterano

2000

PROGRAMAÇÃO INTERNA DO DEPARTAMENTO
Atividade Desportiva
Apoio Escolar
Balé
Canto e Coral
Ênfase Cristã
Ginástica
Gold Fit
Hidroginástica
Higiene Bucal
Missão Cristã
Natação
Oficina de Arte
Pesquisa On line
Pré-Lideres
Psicopedagoga
Recreação
Roda de Conversa
Vôlei Adaptado

PROGRAMAÇÃO EXTERNA DO DEPARTAMENTO
Treinamento Marco Regulatório – Conselho Municipal de Assistência
Encontro Nacional do Desenvolvimento Social – Minas Gerais
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ENTIDADE: ASSSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
ACM JARDIM SÃO PAULO PROJETO SEMENTINHA
I DE NT I FI CAÇ ÃO
No me d a E n ti d ad e: Associ ação C ri st ã d e Moços de S orocab a – J ardi m S ão P aulo
E n d ereço: Av.D r.. Luí s Mend es de Al m ei da, nº 1180
B ai rro: J ardi m S ão P aul o
Ci d ad e: S orocaba
UF: S .P .
CE P: 18051 -290
T el ef on e: (15) 3229 -0300
Coord en ad or: Assi st ent e S oci al – Mart a Ba rbos a Tr om bi ni
No me d a Man ten ed ora: Associ a ção C ri st ã de Moços de S or ocaba
FU NCI O NAL IDAD E
Regi me d e A ten d i men to: par ci al (m anh ã e t ard e al t ern adam ent e)
Di as d a S eman a: S e gunda à S ex t a
H orári o : 08h00 – 11h00 e 14 h00 – 18 h00
I d ad e: 0 7 a 14 anos
S exo: am bos os sex os
Gratu i d ad e: 100%
Nú mero d e at en d i dos Mês: 54
Nú mero d e at en d i men tos An o: 180
O B JE T IVO - At ender c ri anç as e adol es cent es com fai x a et á ri a de 07 a 14
anos , de am bos os sex os, em de sit uação de vul nerabi l i da de soci al e ri sco da
re gi ão do ent o rno da AC M Uni dad e J ardi m S ão P aul o, v i sando apri m ora r e
adqui ri r conheci m en t o nas áreas: m ot ora, cogni t i va e af et i va at ravés da prát i c a
s i s t em át i ca de at i vi dades supervi si onad as.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
AT I VIDADE S E S PO RT IVAS E DE LAZE R – o esport e e o l az er s ão
reconhe ci dam ent e d oi s dos pi l ares m ai s i m port ant es para a form aç ão de c ri anç a s
e j ovens , dest a form a, pap el fund am ent a l dent ro do proj et o. S eus i nt egrant es t ê m
a oport uni dade de p art i ci par d e aul as d e di versos esport es, t ai s co m o: nat a ção,
at l et i s m o, t êni s, vol ei bol , fut ebol de cam po e fut sal d e sal ão, hand ebol e
bas quet ebol , al ém de part i ci parem de di versas out ras at i vi dades rec reat i vas e d e
l az er.
APO I O E S CO L AR - Obj et i va -se com pl em ent ar as at i vi dades escol a res
at ravés d e j o gos, di nâm i cas, at i vi dad es peda gó gi c as, ofi ci nas e i nc ent i vo a
l ei t ura, es t ando em parc eri a com a escol a de cada cri an ç a desenvol vendo u m
t rabal ho par al el o e i ndi vi dual , poi s para i nt egr ar o p ro j et o, é i ndi spensável es t a r
es t udando.
B AL É – At i vi dade lúdi ca e praz eros a, c oordenaç ão m ot ora e equi l í bri o. O
i m pact o es perado é prot agoni sm o j uve ni l , i nserção soci al e fort al eci m ent o d e
ví ncul os fam i l i ares.

CO RAL - Desenvol ver a vi venci a de ca nt o e cora l com o at i vi dade l údi ca e
praz eros a com as c ri anças do proj et o, po ssi bi l i t ando um a ex peri ênci a úni ca a um a
at i vi dade a rt í st i ca que ex i gi ri a al t o i nvest i m ent o fi nance i ro para prát i c a e o
aprendi z ado. E m ot i var e despert ar o s assi st i dos a part i ci parem de out ras
at i vi dades de cant o coral , b em com o de out ras n a ár ea m usi cal e fest i vai s
naci onai s .
O i m pact o esper ado é prot agoni sm o j uveni l , i nserção soci al e
fort al eci m ent o d e ví ncul os fam i l i ares
Ê NFAS E CRIS T Ã – Os part i ci pant es do proj et o real i z am , ao m enos um a
vez na s em an a, um m om ent o de R efl ex ã o e Di nâm i c a C ri st ã, com a fi nal i dade de
s ent i rem a p resen ça de Deus em suas vi d as e d e conh ec erem a Boa Nova de C ri s t o,
al ém de at ua rem em devoci onai s di ári os em suas at i vi dades.
H I GI E NE B UCAL - Di ari am ent e, as cri a nças e j ovens t em u m horári o p ara
real i z arem escov aç ã o dent ári a e apl i c aç ão de fl úor e, assi m consci ent i z a -se da
i m port ânci a em se m ant er um a boc a sa udável .
MI S S ÃO CRIS T Ã - Est ende r o R ei no de J esus C ri st o, at ravés da l ei t ur a
bí bl i ca e d evoci onai s di ári o , p ara o d ese nvol vi m ent o dos val ores c ri st ãos. “ Afi m
de t odos s ej am um ” (J oão C ap.17 Vers. 2 1).
O FI CINA DE ART E - Os part i ci p ant es do proj et o r eal i z am , ao m enos um a
vez na s em ana, um m om ent o de ofici na e t em com o obj et i vo est i m ul ar a
cri at i vi dade d as c ri anças P r et ende ai nd a m el hora r a coord e nação m ot or a fi n a d a
cri anç a at ravés da a t i vi dades com pi nc e i s, l ápi s, gi z , di ver sos t i pos de pap ei s ,
j ornai s , cart ol i nas, l i nha, m at eri ai s re ci c l ávei s ent re out ros.
PE S Q UIS A O N L INE – C om 12 m i cros – com put adores é re al i z ado um a
pes qui s a, busca d e c onheci m ent o e ori en t ação de i n form át i ca t ot al m ent e gr at ui t o,
at endendo as ne ces si dades bá si cas do m undo cont em porâneo com o form a de
conheci m ent o, i nfor m ação e fer ram ent as .
PRÉ -L IDE RE S - Desenvol ver h abi l i dades pessoai s e s oci ai s, com o
obj et i vo no “S ER ”. Fort al e cer a aut oe st i m a se i dent i fi can do com o grupo de
form aç ão, t rabal han do val ores, adqui ri ndo habi l i dades pa ra a condu ção e a
recr ea ção d e cri an ça , conhe cendo a Mi ss ão da AC M e se rel a ci onando com J es us .
PS I CO PE DA GO GA - Espaço d est i nada à re al i z ação de anál i se, esse esp aço
e ab ert o p ara ori ent ação, l ei t uras, val o res m or ai s e ét i cos, t em com o obj et i vo
es t i m ul ar a capa c i t ação do i ndi ví duo na soci edade. P ret ende ai nda no
rel aci onam ent o sóci o educat i vo, fam i l i ar ent re out ros. O i m pact o esperado é
prot agoni s m o j uveni l , i nserção soci al e f ort al eci m ent o de ví n cul os fam i l i ares .
RE CRE AÇÃO - P r e encher o t em po o ci oso das cri anças, ori e nt ar e ens i nar
a prát i ca d as at i vi da de esport i va m enci o nada de um a m an ei r a l údi ca e pr az eros a ,
res pei t ando a i ndi v i dual i dade e o des envol vi m ent o da cr i ança, ut i l i z ando o
es port e com o m ei o de soci al i z ação, i nt eração e edu c ação, des envol vend o
habi l i dades fí si cas e m ot oras pa ra o s eu di a a di a. O i m pact o espe rado é
prot agoni s m o j uveni l , i n serção soci al e f ort al eci m ent o de ví n cul os fam i l i ares .

RO DA DE CO NVE RS A - Esp aço dest i nada à r eal i z ação de o fi ci nas de rod a
de conv ers a, esse e spaço e ab ert o p ara ori ent a ção, l ei t ura s, val ores m orai s e
ét i cos , t em com o obj et i vo est i m ul ar a capa ci t ação do i ndi ví duo na soci edade.
P ret ende ai nd a no rel aci onam ent o sóc i o educat i vo, fam i l i ar ent re out ros . O
i m pact o es perado é prot agoni sm o j uve ni l , i nserção soci al e fort al eci m ent o d e
ví ncul os fam i l i ares.
ATENDIMENTOS TERCEIRA IDADE
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
PROGRAMA: GRUPO VETERANOS
I DE NT I FI CAÇ ÃO
No me d a E n ti d ad e: Associ ação C ri st ã d e Moços de S oroc ab a
E n d ereço: Av. D r. Lui z Mendes de Al m ei da, nº 1180
B ai rro: J ardi m S ão P aul o
Ci d ad e: S orocaba
UF: S .P .
CE P: 18051 -290
T el ef on e: (15) 3229 -0300
Coord en ad or: Assi st ent e S oci al – Mart a Ba rbosa Tr om bi ni .
No me d a Man ten ed ora: Associ a ção C ri st ã de Moços de S or ocaba
FU NCI O NAL IDAD E
Regi me d e A ten d i men to:
Di as d a S eman a: S e gunda, qu art as e sex t a fei ras.
H orári o : Período manhã: 7:15 as 10:00 – Período da tarde 13:00 as 15:00.
I DADE : Aci m a d e 6 0 anos.
S exo: Am bos os sex os
Gratu i d ad e: 100%
Nú mero d e at en d i dos Mês: 47 pesso as
Nú mero d e at en d i men tos An o: 120 pess oas
O B JE T IVO - At ender pessoas em si t uação vul ner abi l i d ade soci al , com
i dade aci m a dos 60 anos com encam i nham ent o m édi co, para a prát i ca de gi n ást i c a,
hi drogi nás t i c a, cam i nhada, nat aç ão, a t i vi dades soci ai s, esport es adapt ados ,
pas s ei os , fest as co m em orat i vas, pal est ras, ent re out ras at i vi dades, vi sando o
condi c i onam ent o fí s i co, a soci al i z ação e a m el hori a na qu al i dade de vi da.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
CANT O E CO RAL – Mel hori a da aut o e st i m a, raci ocí ni o, co nheci m ent o d e
i ns t rum ent o m usi cai s e com posi t ores. P r om over aç ão cul t ura l e soci al .
GI NÁS T ICA - P r om over qual i dade de vi da com at i vi dades fí si cas ,
com bat í vei s com a i dade. Trab al hando c om a coordena ção m ot ora e soci abi l i dad e.
GO L DE N FIT – P rom over at i vi dade fí s i ca com et ap as grad uadas
H I DRO GINÁS T IC A – C apaci dad e fí si ca, soci abi l i z ação e i nt egr ação.

NAT AÇÃO – Apr e nder a nad ar par a f az er um a hi dro gi nás t i ca com m ai or
s egu ranç a e qu al i da de. R esi st enci a r espi rat óri a e m uscul a r.
VÔ L E I ADAPT AD O - P rom ove um a soci abi l i z ação e i nt egr ação. Tr abal ha
as capa ci dade fí si ca s.
GO L D FIT – P rom over at i vi dade fí si ca com et apas gr aduad as.

OUTROS ATENDIMENTOS
ENTIDADE: FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ACM DE SOROCABA (FEFISO)
PROGRAMA: BOLSAS DE ESTUDOS
I DE NT I FI CAÇ ÃO
No me d a E n ti d ad e: Facul d ade Fí si ca de S orocaba
E n d ereço: R ua da P enha, nº 680
B ai rro: C ent ro
Ci d ad e: S orocaba
UF: S .P .
CE P: 18010 -002
T el ef on e: (15) 3234 -9110 R am al
Di retor : Mau ri ci o Massari
No me d a Man ten ed ora: Associ a ção C ri st ã de Moços de S or ocaba

FU NCI O NAL IDAD E
Regi me d e A ten d i men to: S em est ral
Mes es : Jan ei ro, Ma i o, ju n h o e ju l h o – O u tu b r o, Novemb r o, Deze mb ro.
H orári o : 08h00 – 14h00
I d ad e: Ind et erm i na do – concl usão do E nsi no Médi o.
S exo: Am bos os sex os
Gratu i d ad e: Bol sa Int e gral (100 %) e p arci al (50 %)
Nú mero d e at en d i dos Mês: 310 pesso as
Nú mero d e at en d i men tos An o: 345

OBJETIVO – Visando facilitar o acesso de jovens com fragilidade sócio econômica ao Ensino superior, a Associação Cristã de Moços de Sorocaba regala
bolsa de estudos, de acordo com os dispositivos legais.
O Processo Seletivo de bolsa Social de Estudo é re digido por Edital, e pela
legislação do PROUNI (no que se aplicar), pela lei 12.101/2009 e 12.868/2013 e
pelo Decreto 8242/2014.
Para complementar o atendimento ao público e associados em seus programas. O
percentual do benefício é comprovar renda família per capita de até 1 ½ (um e meio)
salários-mínimos para a bolsa integral, e até 3 salários – mínimos para bolsas parciais de 50%.

ATIVIDADES ESPECIAIS EM DESTAQUE:

Encontro Nacional – Minas Gerais

Culto Ecumênico de Páscoa

Projeto FEFISO

Visita ao Parque Tecnológico

Semana da Oração

Devocional de Natal

Open de Natação

Confraternização Final de Ano

Coral da ACM

Gold Fit - Veteranos

Aula de Alongamento

Aula de Hidroginástica

Marta Barbosa Trombini
Assistente Social

UNIDADE JARDIM SÃO PAULO
RELATÓRIO DE OBRAS E BENFEITORIAS
“ A unidade da fé”
Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes
chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em
amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo veículo da paz: há um só corpo e um só Espírito,
como também fostes chamados em uma só esperança da nossa vocação; um só Senhor, uma só
fé, um só batismo ; um só Deus e Pai de todos , o qual é sobre todos , e por todos , e em todos.
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Conselho da Unidade - 2017
Presidente – Srª Carolina Moraes Brichi
Conselheiros: Srª Helenice de Barros Yabiku , Srª Arlete Regina Rufino Ferneda , Srª Larissa Daniel
Tardelli , Sr. Iuji Matsuura , Sr. Fabio Vicente da Silva , Sr. Milton Nunes e o Jovem Felipe Silveira
Fagundes
 Construção de uma guarita na entrada do estacionamento da Unidade, com cancelas - concluída



Instalação de uma Caldeira Elétrica – concluída







Elevação da tubulação de vapor da Caldeira - concluída
Pintura externa do prédio onde está instalada a Academia e o Salão de Festas - concluída
Reforma no telhado do ginásio 2 (colocação de telha sobre telha – alumínio) - concluída
Colocação de revestimento de espuma na casa de máquinas (Caldeira e Gerador) - concluída
Criação de um estacionamento para Colaboradores - concluída




Criação de vagas de estacionamento para Pessoas especiais (2) e Idosos (2) - concluída
Reforma da Sala de Ballet (Linóleo, Caixas de Som, Ventiladores, Reparo no piso, Barra
e Espelho) - concluída









Reparo e troca de azulejos na Piscina 1 - Concluído
Demarcação de vagas no Estacionamento (pintura) - concluída
Desativada a Cancha de Bocha - concluída
Instalação de Cortinas nos boxes de banho nos vestiários da Piscina 1 - concluída
Instalação de iluminação de LED (Ginásios, Estacionamento, Salão Fitness e Entrada da
Unidade) - concluída
Reparo no piso do Ginásio 1 - concluído
Criação de um Almoxarifado na Unidade - concluída




Troca de corrimão na Piscina 2 - concluída
Obras para atender o Corpo de Bombeiros, para a aquisição da AVCB – Auto de vistoria do
Corpo de Bombeiros - concluída




Recebemos a AVCB em Outubro de 2017e
Aquisição do Atestado de Brigada de Incêndio em Junho de 2017 (22 Colaboradores passaram
pelo treinamento)
Instalação de lavabos nos boxes para pessoas especiais, nos banheiros anexos a Academia concluída
Estudos e levantamento de orçamentos para a aquisição de uma Caldeira (gás) - Em Andamento
Troca de portas nas piscinas (vidro para alumínio) - Em andamento





Elói Ferreira
Secretário Executivo

UNIDADE CENTRO
OBRAS E MANUTENÇÃO
Durante o ano de 2017 realizamos obras/manutenção onde destacamos algumas:


Pintura e colocação de EVA nas quadras A e D.





Pintura e reforma de paredes e teto da piscina.
Pintura saguão, quadro social e secretária FEFISO.
Troca do telhado quadra D.



Pintura externa prédio.



Ampliação da academia.

Deivid Blézins de Araújo
Gerente

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I.)
PROJETOS REALIZADOS

CRIAÇÃO DE APLICATIVOS PARA ACM E FEFISO
Criamos em 2017 três aplicativos para dispositivo móvel, sendo os seguintes aplicativos:
Controle de portaria – O Aplicativo funciona para o sistema Android que controla a entrada de
visitantes e de associados sem a carteira social (carteirinha) com veículos pelas cancelas da unidade
Jd. São Paulo, no aplicativo cadastramos o veículo e seu condutor e também confirmamos a pessoa
que esqueceu a carteira social se realmente é associado. Usamos um tablet para tal finalidade que nos
permite associar um cartão RFID ao associado ou visitante para ser depositado na cancela de saída
ao sair da unidade.

Aplicativo para controlar entrada e saída de veículos na unidade Jd. São Paulo
Aplicativo acadêmico FEFISO – Foi desenvolvido um aplicativo para Android e iOS, contendo nele
as aulas que o aluno da FEFISO terá diariamente e semanalmente, avisos, histórico financeiro e
acadêmico, calendário acadêmico e frequências e notas.

Aplicativo acadêmico para Alunos da FEFISO
Aplicativo do professor FEFISO – Foi criado um aplicativo para auxiliar o professor em sala de
aula que controla a frequência e notas de seus alunos.

Aplicativo de controle de frequência e notas de alunos FEFISO

IMPLANTADO NOVO SISTEMA CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO
Foi implantado pela empresa Teklamatic um novo sistema para contabilidade e
administrativo, onde foi necessário o departamento de TI da ACM de Sorocaba desenvolver arquivos

para integração com o sistema de gestão e acadêmico já existente. Com o novo sistema melhoramos
e otimizamos processos e nos preparamos para atender novas normas contábeis.

ERP Radar
IMPLANTAÇÃO DO NOVO SERVIDOR DE E-MAIL E WEB NA ACM SOROCABA
Foi implantado um novo servidor de e-mail na ACM e FEFISO utilizando software open
source melhorando a administração dos e-mails, disponibilidade e segurança da informação e também
deixando de terceirizar provedores para essa finalidade.

Servidor de e-mail Zimbra

MUDANÇA DO DATACENTER
Foi mudado a localização do data center da ACM de Sorocaba para uma nova sala com isso
melhorando a estrutura física de dados e voz e liberando a antiga sala para ampliação da academia da
unidade Centro.

Novo data center

Deivid Blézins de Araújo
Gerente de T.I.

RECURSOS HUMANOS
Curso de Finanças Pessoais - Relizado em 21 de janeiro, com o objetivos de evidenciar a
importância da gestão e da educação financeira para o cotidiano das famílias. O convite foi estendido
aos cônjuges que se interessarem no assunto.

Projeto Quadro Social: Nos dias 30 e 31 janeiro, nos reunimos com as equioes do Quadro Social
unidade Centro e Jd.SP, para discutimos e alinhamos a forma de atendenimento, e criar procedimentos
internos para melhor atender nossos associados.

Bate Papo setor Manutenção: 01 e 12 Junho reuníamos a equipe da Manutenção das unidades
Centro e Jd. São Paulo, para um bate papo com as seguintes questões: Para conversar sobre nós e
sobre o nosso trabalho; Alinhar condutas e processos no trabalho e Nos conhecer melhor para se
comunicar melhor.

TREINAMENTO DA BRIGADA DE EMERGÊNCIAS em Combate a Incêndio e Primeiros
Socorros: Realizado no sábado dia 17/06, este curso tem por objetivo proporcionar aos novos
participantes conhecimentos sobre medidas preventivas, de combate a incêndios utilizando todos os
equipamentos de proteção instalados na edificação e noções de primeiros socorros.

Treinamento Aperfeiçoamento de Competências Profissionais: No sábado dia 10/06 realizamos
o treinamento das equipes Quadro Social e Secretaria FEFISO. Objetivo de direcionar à Comunicação
(interpessoal e intrapessoal) e os diversos Perfis Comportamentais; Comunicação como ferramenta;
Sinergia da equipe de trabalho; Homogeneização de Conceitos (FEFISO e ACM); Conceitos: o
cliente, o profissional de relacionamento com clientes, persuasão x convencimento; situações de
conflito e estressantes.

Planejamento Estratégico: No mês de agosto, foram quatro dias de trabalho intenso e muita troca
de experiências entre a ACM Sorocaba e a ACM dos Estados Unidos. Que orgulho poder demonstrar
na prática, aos nossos irmãos e líderes de outros países, o significado de “convívio”. Uma palavra
nova no dicionário deles e que baseia nossas relações desde 1954! Isso é ACM!

1º semestre

2º semestre

Acemização: O objetivo desse encontro com estagiários e funcionários admitidos no Departamento
de Programa de Educação Física, é esclarecer o que a ACM de Sorocaba, considera ético,
principalmente na integridade das ações e no relacionamento de honestidade entre todos que integram
essa Instituição. Orientado no compromisso e respeito com o SER HUMANO, devendo ser respeitado
e colocado em prática pelos colaboradores em sua conduta profissional e pessoal.
Bate Papos: Momentos que nos reunimos com todos os setores da instituição para discutirmos
temas importantes.

Pesquisa Indicadores e Avaliação de Desempenho - Data: 04/03/2017

RESULTADO: Pesquisa Indicadores - Data: 12/08/2017

Quem somos e onde estamos, e para onde vamos! Data: 27 e 28 /09 – 16 e 17/11

Marketing:

Treinamento Institucional: no dia 22 de dezembro reunimos com todos funcionários da ACM
Sorocaba e voluntários (Diretoria, Conselhos e Corpo de Lideres). Na ocasião aproveitamos para
apresentamos dados que alcançamos nos últimos encerrando o Planejamento Estratégico, e
pontuamos que iremos continuar com os mesmos objetivos para o próximo planejamento, acrescidos
de novos desafios que foram apontados relevantes para o crescimento de nossa instituição.
Encerramos com um almoço de confraternização.

Esse gráfico abaixo informa o valor de investimento em treinamento por departamento.

Recrutamento & Seleção: Mais do que nunca, contratar e reter talentos é, hoje, um processo que exige
muito profissionalismo. Afinal, ele também funciona como um cartão de visitas da instituição, diante do
candidato. Por isso estamos cada vez mais preparados e comprometidos com a filosofia institucional,
preocupados em oferecer qualidade do que quantidade, assim, o candidato vai captar e divulgar a imagem
de nossa instituição de forma mais clara e eficaz.

75 Candidatos entrevistados

58 Contratados

23%

Funcionarios
efetivo

Contratados

25
Banco de Dados

77%

33

Estagiarios

Tipos de Demissões

Admissões x Demissões

Demissão s/justa
causa

31

18

Admissões

Pedido de Demissão

Demissões

58
Resc.Contrato

58
5

1

3

Pedido de Demissão Estagiarios
Demissão s/justa
causa - Estagiarios

Mas um ano continuamos valorizar a parceria entre FEFISO e ACM (mantenedora) nas contratações de
estagiários. Os gráficos acima nos informa que estamos somente movimentando nosso quadro de Pessoal.
2016- 153 funcionários e 33 estagiários = 186
2017- 156 funcionários e 30 estagiários = 186
Nosso Quadro de funcionários e estagiários referente GENERO
Total Masculino .......: 88 funcionários + 9 estagiários = 97
Total Feminino ........: 68 funcionários +21 estagiários = 89
Total da Seleção ......: 156 +30 = 186
Cargos de Liderança (Gerentes e Secretários)
Total Masculino .......: 06
Total Feminino ........: 04
Resultado Pesquisa de Clima Organizacional 2017: Os dados levantados junto aos nossos
colaboradores são informações estratégicas para se estabelecer mudanças na instituição. Assim, investir
em pesquisa e conhecimento deve ser uma prioridade em nosso plano de ação.
De uma forma geral, indique como é que você se sente em relação ao fato de participar do quadro de
colaboradores da ACM?
Quantidades
Resultado Pesquisa
Total Funcionários

112

Total Funcionários
que responderam

186

Marcia Aparecida Ferreira Rey
Recursos Humanos

ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE
As atividades deste setor durante o ano de 2017 estiveram voltadas para atender as necessidades dos
Departamentos da ACM, FEFISO, Unidade Jardim São Paulo e Acampamento, na divulgação das
atividades a serem realizadas durante o ano, através do site da ACM e FEFISO, Facebook e Instagram
da ACM e FEFISO, (cartazes, folhetos, folders, faixas, banners e convites).
COORDENAÇÃO: A coordenação de assessoria esteve na responsabilidade de Cláudio Camargo
Mathiazzi (Publicitário).
Mantemos os arquivos de fotos digitais e matérias de arquivos digitais sempre atualizados, para
controle do andamento da divulgação. Foram realizadas coberturas fotográficas dos principais
eventos promovidos por cada Departamento e setor da ACM e da FEFISO durante o ano.
A divulgação das atividades da ACM e FEFISO foram realizadas através do site, facebook e
instagram, veículo a agência Folk. Prestamos a nossa colaboração deste relatório com a diagramação,
fotos e vídeo.

Cláudio Camargo Mathiazzi
Publicitário

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA – SÃO PAULO BRASIL

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2018

A Secretaria Geral neste ano de 2018, colocará em práticas os planos de ação que estão em
anexo, de acordo com a aprovação da Diretoria da ACM de Sorocaba.
As prioridades são as obras na ACM Jardim São Paulo e os Intercâmbios de Mútua
Cooperação possibilitando treinamento de profissionais e voluntários. Além do trabalho de
Desenvolvimento Social que estamos mantendo e aumentando a cada ano a quantidade de Bolsas de
Estudo para alunos da Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba.
A seguir estão: o Orçamento Financeiro e os Planos de Ação dos Departamentos que
compõem a ACM de Sorocaba para o ano de 2018.
Procuraremos neste ano atender aos associados com a melhor qualidade de serviços que
nos for possível.

Prof. Cyrino Mantovani Júnior
Secretário Geral

ORÇAMENTO
RECEITAS
MENSALIDADES
MENSALIDADES - ACM

2017

2018

16.272.757,20

16.667.940,00

9.812.520,00

10.386.240,00

8.299.188,00

9.057.240,00

MENSALIDADES - ESTUDANTE

207.240,00

212.400,00

CONDICIONAMENTO FÍSICO

831.600,00

772.800,00

CESSÃO DE ÁREA (ACAMPAMENTO)

384.000,00

415.200,00

TAXAS DE OBRAS (ACAMPAMENTO)

92.400,00

75.600,00

-

-147.000,00

-1.908,00

-

747.000,00

423.600,00

752.400,00

432.000,00

-

-8.400,00

-5.400,00

-

214.800,00

172.800,00

216.000,00

172.800,00

-1.200,00

-

45.600,00

39.600,00

46.200,00

39.600,00

-600,00

-

118.800,00

109.200,00

120.000,00

106.200,00

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - MENSALIDADES
(-) DEVOLUÇÕES - MENSALIDADES

JOIAS
JOIAS
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - JOIAS
(-) DEVOLUÇÕES - JOIAS

EXAMES MÉDICOS
EXAMES MÉDICOS
(-) DEVOLUÇÕES - EXAMES MÉDICOS

TERMAS
TERMAS
(-) DEVOLUÇÕES - TERMAS

CURSOS
CURSOS DIVERSOS
CURSOS FEFISO
(-) DEVOLUÇÕES - CURSOS

RECEITAS DE TAXAS
TAXAS DE CARTEIRINHAS
TAXAS DE VISITANTES

-

3.000,00

-1.200,00

-

46.800,00

93.360,00

-

54.000,00

5.040,00

2.160,00

TERMO COMPROMISSO CESSÃO ÁREA

18.000,00

18.000,00

TAXAS DIVERSAS FEFISO

24.000,00

19.200,00

(-) DEVOLUÇÕES - TAXAS

-240,00

-

258.960,00

411.540,00

RECEITAS DE EVENTOS
ACAMPAMENTOS
ATIVIDADES, FESTAS E EXCURSÕES
TORNEIOS ESPORTIVOS
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - EVENTOS
(-) DEVOLUÇÕES - EVENTOS

RECEITAS DE TERMOS DE PARCERIAS
TERMO DE COMPROMISSO PREFEITURA - VOLEI
(-) APLICAÇÃO TERMO DE COMP. PREF. VOLEI

90.000,00

252.000,00

108.000,00

111.840,00

62.400,00

49.620,00

-

-1.920,00

-1.440,00

-

0,00

0,00

52.470,00

70.000,00

-52.470,00

-70.000,00

OUTRAS RECEITAS

108.013,20

77.040,00

ALUGUEL

60.000,00

77.040,00

ARREDONDAMENTOS
DIVERSOS

MENSALIDADES - FEFISO
MENSALIDADES FEFISO (PAGANTES)
MENSAL. REVERTIDAS PROUNI (100%)
MENSAL. REVERTIDAS PROUNI (50%)

13,20

-

48.000,00

-

5.692.824,00

5.990.040,00

4.320.000,00

4.392.000,00

600.000,00

801.600,00

26.400,00

18.840,00

MENSAL. REVERTIDAS GRATUIDADE (100%)

600.000,00

720.000,00

MENSAL. REVERTIDAS GRATUIDADE (50%)

360.000,00

240.000,00

MENSAL.REV.BLS.EST.CONC.FUNC. (100 %)

14.400,00

43.200,00

MENSAL. REV. BLS.EST.CONCEDIDAS (100%)

48.000,00

32.400,00

MENSAL. REV. BLS.EST.CONCEDIDAS (50%)

48.000,00

74.400,00

MENSAL.REV.BLS.EST.CONCEDIDAS (DEMAIS %)

14.400,00

25.200,00

-300.000,00

-324.000,00

-2.376,00

-

-36.000,00

-33.600,00

-1.612.800,00

-1.780.440,00

-26.400,00

-

(-) BOLSAS DE ESTUDOS PROUNI (100%)

-600.000,00

-801.600,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS PROUNI (50%)

-26.400,00

-18.840,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS GRATUIDADE (100%)

-600.000,00

-720.000,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS GRATUIDADE (50%)

-360.000,00

-240.000,00

-124.800,00

-175.200,00

(-) BOLSAS DE EST. CONCED. FUNC. (100%)

-14.400,00

-43.200,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS (100%)

-48.000,00

-32.400,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS (50%)

-48.000,00

-74.400,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS(DEMAIS%)

-14.400,00

-25.200,00

397.200,00

331.680,00

504.000,00

420.000,00

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - FEFISO
(-) DEVOLUÇÕES - FEFISO
(-) CANCELAMENTOS - FEFISO

BOLSAS DE ESTUDOS - CEBAS
(-) BOLSAS DE ESTUDOS PROUNI FUNC.DEP. (50%)

BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS

MENSALIDADES PÓS - GRADUAÇÃO
MENSAL. PÓS-GRADUAÇÃO (PAGANTES)
MENSAL. PÓS-GRAD.REVERT.FUNC.DEP. (100%)

14.400,00

5.040,00

MENSAL. PÓS-GRAD.REV.BLS.EST.CONC.(100%)

4.800,00

10.080,00

MENSAL. PÓS-GRAD.REV.BLS.EST.CONC. (50%)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - PÓS-GRADUAÇÃO
(-) DEVOLUÇÕES - PÓS-GRADUAÇÃO
(-) CANCELAMENTOS - PÓS-GRADUAÇÃO

BOLSAS DE ESTUDOS - PÓS-GRADUAÇÃO
(-) BLS. EST. PÓS-GR. FUNC.DEP. (100%)
(-) BLS. EST. PÓS-GR. CONCEDIDAS (100%)
(-) BLS. EST. PÓS-GR. CONCEDIDAS (50%)

4.800,00

2.520,00

-108.000,00

-98.400,00

-1.200,00

-

-21.600,00

-7.560,00

-24.000,00

-17.640,00

-4.800,00

-5.040,00

-14.400,00

-10.080,00

-4.800,00

-2.520,00

CURSOS DE EXTENSÃO

29.340,00

43.200,00

30.000,00

43.200,00

-660,00

-

CURSOS EXTRACURRICULARES

163.980,00

162.000,00

CURSO - ENGLISH YMCA

CURSOS DE EXTENSÃO
(-) DEVOLUÇÕES - CURSOS DE EXTENSÃO

120.000,00

118.800,00

MATERIAL DIDÁTICO

46.200,00

43.200,00

(-) DEVOLUÇÕES - CURSOS EXTRACUR.

-1.200,00

-

(-) CANCELAMENTOS - CURSOS EXTRACUR.

-1.020,00

-

29.040,00

20.400,00

29.040,00

20.400,00

0,00

7.200,00

-

7.200,00

47.400,00

68.760,00

CONCURSO VESTIBULAR
INSCRIÇÕES VESTIBULAR

RECEITAS DE EVENTOS
ATIVIDADES, FESTAS E EXCURSÕES

RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS
DESCONTOS OBTIDOS
JUROS E MULTAS

RENDIMENTOS
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RENDIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS

7.800,00

17.160,00

39.600,00

51.600,00

309.600,00

302.100,00

240.000,00

254.700,00

69.600,00

47.400,00

12.480,00

9.660,00

480,00

60,00

12.000,00

9.600,00

0,00

0,00

24.000,00

24.000,00

-24.000,00

-24.000,00

RECEITAS DE SUBVENÇÕES E DONATIVOS
SUBVENÇÕES E DONATIVOS
SUBVENÇÕES E DONATIVOS
SUBVENÇÕES E DONATIVOS - N.F. PAULISTA

GRATUIDADES
DOAÇÕES
DOAÇÕES RECEBIDAS
(-) DOAÇÕES RECEBIDAS

TRABALHO VOLUNTÁRIO
TRABALHO VOLUNTÁRIO
(-) TRABALHO VOLUNTÁRIO

0,00

0,00

128.640,00

131.400,00

-128.640,00

-131.400,00

ORÇAMENTO
DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL
SALÁRIOS
FÉRIAS

2017

2018

14.785.685,76

15.032.757,00

6.437.418,00

6.445.620,00

6.256.800,00

6.384.600,00

6.960,00

3.168,00

13º SALÁRIO

2.040,00

492,00

RESCISÕES

171.600,00

57.360,00

18,00

-

ARREDONDAMENTOS / PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

817.434,48

674.400,00

F.GT.S.

810.120,00

674.400,00

I.N.S.S.

7.301,28

-

13,20

-

1.352.520,00

1.316.880,00

PROVISÃO DE FÉRIAS

708.600,00

734.940,00

PROVISÃO 13º SALÁRIO

564.960,00

549.540,00

PROVISÃO F.G.T.S. S/ FÉRIAS

41.040,00

32.400,00

PROVISÃO F.G.T.S. S/ 13º SALÁRIO

37.920,00

-

12.000,00

95.880,00

12.000,00

95.880,00

357.180,00

310.920,00

ARREDONDAMENTOS / ENCARGOS SOCIAIS

PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA
PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA

DESPESAS DIVERSAS C/ PESSOAL
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS

720,00

840,00

102.600,00

90.360,00

AUXÍLIO PARA ESTUDOS

21.600,00

20.400,00

CESTAS BÁSICAS

48.000,00

38.640,00

ASSISTÊNCIA MÉDICA

CRECHE

3.600,00

3.600,00

CURSOS E TREINAMENTOS

38.400,00

20.760,00

OUTRAS DESPESAS P/ CURSOS E TREINAMENTOS

24.600,00

29.820,00

SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS

14.700,00

17.520,00

TRANSPORTE E COMBUSTÍVEL

1.080,00

960,00

VALE TRANSPORTE

87.480,00

83.160,00

VESTUÁRIOS / UNIFORMES

14.400,00

4.860,00

290.861,28

380.004,00

7.320,00

5.760,00

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

7.301,28

7.560,00

DESPESA COM VIAGENS

16.320,00

5.640,00

252.000,00

354.000,00

7.920,00

7.044,00

1.695.000,00

1.634.556,00

511.200,00

484.800,00

360,00

240,00

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO

ESTAGIÁRIOS
EQUIPAMENTOS / MATERIAIS DE PROTEÇÃO

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ÁGUA
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO

ALUGUÉIS DIVERSOS

29.760,00

23.460,00

ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS, OUTROS

8.400,00

9.480,00

CÓPIAS - AUTENTICAÇÕES - ENCADERNAÇÕES

1.200,00

2.244,00

CORREIOS
CUSTAS PROCESSUAIS
ENERGIA ELÉTRICA
FRETES
GÁS

6.600,00

3.612,00

19.200,00

25.200,00

461.400,00

361.200,00

7.440,00

3.720,00

393.600,00

471.840,00

GENÊROS ALIMENTÍCIOS

14.160,00

18.660,00

LICENÇAS

25.680,00

8.400,00

REPRESENTAÇÕES E CONVENÇÕES

56.400,00

83.280,00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

47.040,00

46.680,00

SEGURANÇA

19.680,00

20.040,00

TELEFONE

45.360,00

36.480,00

VEÍCULOS

35.040,00

34.620,00

VIAGENS E ESTADIA

12.480,00

600,00

354.648,00

408.492,00

DESPESAS COM MATERIAIS
MATERIAIS DE CONSUMO

8.100,00

4.440,00

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

33.240,00

30.120,00

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

93.720,00

106.980,00

MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO

24.288,00

22.860,00

MATERIAIS ELÉTRICO/ELETRON./HIDRÁULICO

93.960,00

108.660,00

MATERIAIS ESPORTIVOS

41.280,00

45.720,00

MATERIAIS PRIMEIROS SOCORROS

780,00

588,00

MATERIAIS RECREATIVOS

840,00

300,00

58.440,00

88.824,00

94.800,00

86.400,00

1.200,00

30.000,00

CURSOS EXTRACURRICULARES

45.600,00

30.000,00

DIPLOMAS

48.000,00

26.400,00

625.380,00

672.900,00

224.760,00

299.160,00

MATERIAIS E SUPRIM. DE INFORMÁTICA

DESPESAS COM CURSOS
CURSOS DE EXTENSÃO

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO
MANUT. DE EDIFÍCIOS / INSTALAÇÕES
MANUT. DE EQUIPAMENTOS DO COND. FÍSICO

37.200,00

15.120,00

286.080,00

257.520,00

MANUT. DE PISCINAS

58.200,00

74.340,00

MANUT. DE VEÍCULOS

15.600,00

24.720,00

PRODUTOS QUÍMICOS

3.540,00

2.040,00

MANUT. DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS / EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

674.220,00

900.240,00

HONORÁRIOS

134.580,00

128.460,00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARES

168.000,00

188.400,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F.

88.800,00

96.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.

282.840,00

487.380,00

DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS
MÓVEIS -UTENSÍLIOS - EQUIPAMENTOS

DESPESA COM SEGUROS

178.920,00

133.080,00

52.080,00

12.000,00

126.840,00

121.080,00

42.864,00

44.040,00

SEGURO DE AUTOMÓVEIS

12.720,00

12.540,00

SEGURO PATRIMONIAL

19.344,00

19.500,00

SEGURO DE VIDA - ALUNOS FEFISO

10.800,00

12.000,00

192.000,00

126.660,00

7.920,00

28.080,00

PROPAGANDA E PUBLICIDADE
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES
PROPAGANDA E PUBLICIDADE

82.080,00

98.580,00

102.000,00

-

160.944,00

154.365,00

DIREITOS AUTORAIS

48.360,00

25.260,00

FILIAÇÕES

71.160,00

72.240,00

96,00

105,00

528,00

-

PROPAGANDA E PUBLICIDADE - VESTIBULAR

IMPOSTOS E TAXAS

I.P.T.U.
TAXAS DE CONSERVAÇÃO
TAXAS DE EXPEDIENTE
TAXAS MUNICIPAIS
OUTRAS TAXAS / ANUIDADES

DESPESAS COM EVENTOS

120,00

180,00

34.920,00

48.600,00

5.760,00

7.980,00

143.700,00

198.480,00

DESPESAS C/ ACAMPAMENTOS

26.400,00

60.360,00

DESPESAS C/ ATIVID., FESTAS E EXCURSÕES

70.200,00

80.520,00

DESPESAS C/ TORNEIOS ESPORTIVOS

47.100,00

57.600,00

1.087.560,00

1.062.240,00

DEPRECIAÇÃO

1.070.880,00

1.047.840,00

AMORTIZAÇÃO

16.680,00

14.400,00

DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO

PROVISÕES FEFISO

-

117.000,00

PROVISÃO P/PERDAS S/ MENSALID. FEFISO

-

87.000,00

PROVISÃO P/PERDAS S/ MENSALID. PÓS-GRAD.

-

30.000,00

39.036,00

33.240,00

12,00

-

OUTRAS DESPESAS
ARREDONDAMENTOS DIVERSOS
DIVERSOS

2.544,00

3.300,00

29.280,00

28.800,00

PRESENTES E BRINDES

6.120,00

240,00

TERMAS

1.080,00

900,00

229.200,00

237.360,00

91.200,00

125.760,00

138.000,00

111.600,00

INTERCÂMBIOS

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCÁRIAS
TAXAS DO CARTÃO DE CRÉDITO

SALDO
PATRIMONIAL

ORÇADO
2017

REALIZADO
2017

PROPOSTO
2018

RECEITAS

16.272.757,20

16.489.298,75

16.667.940,00

DESPESAS

(14.785.685,76)

(14.594.928,54)

(15.032.757,00)

SALDO DO ANO
SALDO PATRIMONIAL
2016
SALDO PATRIMONIAL
2017

1.487.071,44

1.894.370,21

1.635.183,00

16.414.248,30
18.308.618,51

SALDO PROPOSTO 2018

19.943.801,51

SALDO
FINANCEIRO

ORÇADO
2017

REALIZADO
2017

PROPOSTO
2018

RECEITAS

16.272.757,20

16.156.701,30

16.667.940,00

DESPESAS

(14.785.685,76)

(14.250.346,41)
111

(15.032.757,00)

SALDO DO ANO
SALDO DO ANO
ANTERIOR
SALDO DO ANO
SEGUINTE

1.487.071,44

1.906.354,89

1.635.183,00

2.717.879,36

2.717.879,36

4.624.234,25

4.204.950,80

4.624.234,25

6.259.417,25

Arnaldo Paes de Almeida Cyrino Mantovani Júnior
Presidente
Secretário Geral

Flávia Francine Berges Minoru Roberto Kobayashi
CRC 1SP266626/O-8
1º Tesoureiro

PROGRAMA GERAL




















Atender as necessidades do nosso quadro associativo, com foco na qualidade das nossas
atividades regulares nas áreas do esporte, fitness, aquático, acampamento e condicionamento
físico.
Criar e diversificar novas atividades para atender o quadro associativo com qualidade e
competência em todas as áreas de atuação do programa geral nas Unidades.
Investir em treinamentos para os Profissionais de maneira que tenham conhecimentos
atualizados para que a qualidade das atividades dirigidas seja a melhor possível.
Avaliar as metodologias criadas no planejamento anterior e estudar a implantação de novos
produtos a serem oferecidos.
Criar um modelo padronizado de treinamento resistido;
Promover Acampamentos Educativos e Temáticos durante todo o ano e para todas as idades.
Continuar aplicando o projeto “Movimento Consciente “para os associados que necessitam
desenvolver suas capacidades motoras básicas.
Manter equipadas as salas de musculação das Unidades
Melhor utilização dos dados provenientes da ferramenta CRM e utilizá-los para tomadas de
decisão.
Potencializar os eventos competitivos internos (organizados pela ACM) e os Jogos Acemistas
Brasileiras.
Buscar novos conhecimentos na área da educação física e saúde como forma de atualização
das tendências de mercado
Realizar Pesquisas quais outras atividades podem ser oferecidas para a Terceira idade e iniciar
o entendimento desse público como negócio.
Oportunizar aos associados, através das atividades especiais, a participação em torneios,
festivais, amistosos, festas temáticas, lançamentos fitness e jogos recreativos.
Promover o Desenvolvimento de lideranças Juvenis através do Curso de Formação de Líderes
- YMCA Líderes e YMCA Pré-Lideres.
Manter os estudos de Missão Cristã para todos os profissionais e estagiários da ACM
Sorocaba.
Proporcionar aos profissionais 50% de desconto para realização de pós graduações na
FEFISO.
Manter o treinamento de corrida na Unidade Jd. São Paulo como uma atividade em potencial,
paralelo ao trabalho de condicionamento físico.
Dar suporte ao Departamento de Recursos Humanos no processo de Recrutamento e Seleção
dos estagiários da FEFISO para o Departamento de programa geral.

Antonio Elidio Pinto de Oliveira
Secretário Executivo

FEFISO
AÇÕES PLANEJADAS


Realizar a 18ª JIEF e o 21ª MAPA da FEFISO e 5º Encontro Científico - ECEF, com a
participação de Palestrantes convidados e apresentação de trabalhos de iniciação científica.



Realização de 5 cursos de extensão universitária durante o ano letivo;



Dar continuidade ao Intercâmbio docente por meio da “Coalizão Internacional das YMCA
Universitárias” com Springfield College com o envio de outro docente;



Dar continuidade ao programa de Intercâmbio “É pra lá que eu vou” com YMCAs da América
Latina e México;



Organizar a reunião da YMCA International Coalition em Sorocaba;



Desenvolver e aperfeiçoar a aproximação do projeto “Eu faço a FEFISO” ao projeto YMCA
Líderes;



Dar continuidade ao PBIC – Programa de Bolsa de Iniciação Científica – como forma de
incentivo à produção científica-acadêmica;



Dar continuidade ao Festival Interdisciplinar de esportes, com duas intervenções – maio e
novembro.



Organizar a 2ª Festa da Educação Física em comunhão com o Departamento de programa
geral;



Criação de um Data warehouse (depósito de dados digitais que serve para armazenar
informações detalhadas da FEFISO, criando e organizando relatórios –financeiros,
inadimplência, matriculas, trancamentos, desistências, evasão, entre outros – por meio de
históricos que são depois usados pela direção no auxílio de decisões importantes com base nos
dados e fatos apresentados; Dentro dessa base de dados, poderemos colher informações úteis
para tomadas de decisão das áreas da gestão, tais como, marketing digital, por exemplo;



Informatizar a recepção de inscritos ao evento JIEF;



Dar início ao segundo ano do Planejamento estratégico da FEFISO – 2017-2021.

Prof. Dr. Maurício Massari
Diretor da FEFISO/ACM

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
No ano de 2018 o Departamento de Desenvolvimento Social dará continuidade às suas atividades de
caráter educativo, recreativo e de suporte às famílias e comunidade, fortalecendo vínculos através do
trabalho de uma equipe multidisciplinar composta por:
 01 Assistente Social
 04 Colaboração dos Profissionais de do Departamento de Educação Física
 01 Auxiliar de Escritório
 01 Serviço Gerais
 03 Voluntários.
Da mesma forma, seu foco principal será:
 Priorizar o atendimento às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da cidade
de Sorocaba, de acordo com a Lei nº 12.101/2009, que dispõe sobre a certificação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social.
 Intensificar as ações de caráter educacional do Projeto Sementinha mediante a intervenção de um
profissional especializado em processos pedagógicos.
 Manter o atendimento ao Grupo de Veteranos da ACM de Sorocaba;
 Buscar através de convênios e parcerias, públicas e/ou privadas, recursos que possibilitem a
sustentabilidade econômica dos Programas e atendimentos oferecidos pelo Departamento de
Desenvolvimento Social da ACM de Sorocaba.
 Estilizar conhecimento através de cursos, seminários entre outros.
 Articular as ações do Departamento de Desenvolvimento Social com a FEFISO, a Faculdade de
Educação Física da ACM de Sorocaba, no tangente à capacitação dos estudantes e à mobilização
dos mesmos com questões de protagonismo juvenil e trabalho voluntário.

Marta Barbosa Trombini
Assistente Social

OBRAS E BENFEITORIAS NA UNIDADE JARDIM SÃO PAULO








Aquisição de uma Caldeira para a Unidade (gás)
Construção de Vestiários no nível da Piscina 2 para pessoas com deficiência física e idosos
Instalações de tachões nos corredores do estacionamento para diminuir a velocidades dos
veículos
Instalação de placas indicativas no estacionamento e parte interna da Unidade
Reforma na Piscina 1
Construção de uma nova Cantina
Pintura do Prédio onde está instalada a Sala de Ballet, Sala de aula da FEFISO e Cozinha



Construção de 3 a 4 quadras poliesportivas de concreto cobertas (antiga cancha de bocha ,
cantina e quadras de tênis)

Elói Ferreira
Secretário Executivo

OBRAS E MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRO





Instalação de painéis solar fotovoltaico para geração de energia elétrica sustentável.
Finalização pintura interna.
Instalação de azulejos em todos vestiários unidade Centro.
Criação de vestiário para uso familiar.

Deivid Blézins de Araújo
Gerente

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA ACM DE SOROCABA






Desenvolvimento de aplicativo para consulta de treinos diminuindo sua impressão facilitando para
o associado sua visualização.
Desenvolvimento de aplicativo para controle de frequência nas atividades da ACM (CRM)
utilizando tablet nas aulas.
Implantação de Data Warehouse FEFISO.
Implantação de leitores RFID (leitor de proximidade) nas catracas, totens e cancelas para melhorar
a leitura da carteira social (carteirinha de associado).
Desenvolvimento do novo site para ACM.

Deivid Blézins de Araújo
Gerente de T.I.

RECURSOS HUMANOS
O planejamento de Recursos Humanos é o processo de detectar e analisar as necessidades da
organização relacionadas aos recursos humanos e desenvolver ações para satisfazer a essas demandas,
mantendo o alinhamento com os objetivos da instituição. Buscando estratégias para melhorar a
motivação, produtividade e as relações interpessoais na organização. Abaixo o cronograma de ações
para o ano de 2018.
 Treinamentos visando a Qualidade do Atendimento em todos os setores, lembrando da
competência técnica necessária nas atividades e da Oportunidade de Servir.
 Cumprir legislação E-social prazo Julho/2018.
 Monitoramento da Segurança do Trabalho.
 Criar procedimentos para controlar o absenteísmo.
 Capacitação sobre Reforma Trabalhista e remuneração variável.
 Conscientização e empregabilidade da Pessoa com Deficiência.
 Continuar o trabalho e o aperfeiçoamento do Quadro de Carreira.
 Valorizar os funcionários como parte integrante do movimento.
 Juntamente com o departamento de TI desenvolver sistema próprio para Avaliação de
Desempenho.
E continuar monitorando os demais processos.

Marcia Aparecida Ferreira Rey
Recursos Humanos

ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE





Constante atualização das informações e fotos do Site, Facebook e Instagram da ACM Sorocaba
e FEFISO.
Trabalhos no setor de criação e arte.
Cobertura fotográfica dos principais eventos.
Assessoria de imprensa.

Cláudio Camargo Mathiazzi
Publicitário

