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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA – SÃO PAULO BRASIL
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES E FINANCEIRO DE 2018
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 13.000 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: Sr. Cícero Rodrigues dos Santos
Junior, Sra. Fabia Alexandra Alves Almeida, Sr. Jorge Tsujino, Sr. Milton Kazuo Hidaka e
Srta. Renata Cristina Rogich Merighi.
QUADRO DE ASSOCIADOS EM 31/12/2018
Categoria
Centro
Jardim São Paulo
Votorantim
Acampamento
Pleno
Metropolitana (Centro+Jardim)
Metropolitana 2 (Jardim+Vot)
Metropolitana 2 (Centro+Vot)
Metropolitana 3 (Cen+Vot+Jardim)
Sócios Estudante
Associados Plano Jovem Centro
Associados Plano Jovem Jardim
Associados Plano Jovem Votorantim
Associados Plano Jovem Metro
Associados Plano Centro
Associados Plano Gold Jardim
Sócios Plano Gold Centro
Sócios Funcionários
Totais

Titulares
1455
1797
120
105
1004
659
32
06
34
02
125
101
10
16
100
192
48
226
6032

Dependentes
910
2794
148
86
1825
1124
58
12
74

87

117
7235

Total
2365
4591
268
191
2829
1783
90
18
108
02
125
101
10
16
187
192
48
343
13.267
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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 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.
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CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO: Montevidéu–Uruguai, Temuko–Chile, Cidade de
México – Universidade YMCA México e Springfield College – USA.
Representação Internacional: nossos diretores e o Secretário Geral representaram a
ACM de Sorocaba no Conselho Mundial das ACM realizado em Chiang Mai na Tailândia.

Delegação Brasileira

Delegação de Sorocaba

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
CNPJ: 71.488.928/0001-05
Rua da Penha, 680 – Centro – (15) 32349110
Sorocaba – SP – 18010-002
UNIDADE JARDIM SÃO PAULO – FILIAL
CNPJ: 71.488.928/0003-77
Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1180 – Vila Espírito Santo – (15) 32290300
Sorocaba – SP – 18051-290

ACAMPAMENTO ACM
CNPJ: 71.488.928/0002-96
Estrada Municipal Carolina Paes Granjeiro, 17300 - Pirituba
Estrada Votorantim/Ibiúna Km 13,5 – (15) 991139688
Piedade – SP

UNIDADE VOTORANTIM
CNPJ: 71.488.928/0004-58
Rua Antonio Fernandes, 67 – Centro – (15) 30235330
Votorantim – SP – 18110-170
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RESPONSÁVEIS PELA ACM
PRESIDENTE: SR. ARNALDO PAES DE ALMEIDA
1º VICE-PRESIDENTE: DR. JOSÉ AILTON RIBEIRO
2º VICE-PRESIDENTE: DR. PAULO HENRIQUE MOBAIER
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
DR. CINÉZIO HESSEL JÚNIOR
DR. ELTON FACO ALVES COSTA
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
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE
SOROCABA
Demonstrações Financeiras referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2018 e
Relatório dos Auditores Independentes
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_________________________________________________________________________
Av . Queiroz Filho, 1700 – 6° andar - 608
Sunny Tower – Torre D
05319-000 - São Paulo – SP – Brasil
Tel: (11) 3862 - 1844
s gs @sgs aud ito re s . c om . b r
www . sg sa ud ito r es . co m . b r

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
Aos administradores da
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Sorocaba – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE
SOROCABA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA em 31 de dezembro de 2018, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos
foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto,
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
A comunicação detalhada dos principais assuntos de auditoria no relatório do auditor,
não é requerida a essa entidade, sendo compulsória apenas para as empresas que tem
ações, cotas, títulos cotados e registrados em bolsas de valores, ou negociados de
acordo com os regulamentos de uma bolsa de valores reconhecida ou órgão equivalente,
conforme NBC TA 701 – item 5 do Conselho Federal de Contabilidade.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor
A administração da entidade é responsável por essas outras informações que
compreendem o relatório da administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o relatório da
administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a
de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da
administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
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• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade
a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.
Conforme NBC TA 700 – item 40(b) é compulsório apenas para as entidades listadas, o
fornecimento também aos responsáveis pela governança, declaração de que cumprimos
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência,
e comunicados de todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
salvaguardas.
A descrição em nosso relatório de auditoria, dos assuntos que foram objeto de
comunicação com os responsáveis pela governança, considerados como mais
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que,
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria, conforme NBC TA 701 –
item 5 é compulsório apenas as entidades listadas. A obrigatoriedade desses assuntos
às entidades listadas, não são aplicáveis a menos que lei ou regulamento tenha proibido
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2019.
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição
Aplicações Financeiras - Sem Restrição
Contas a Receber - Líquido de Provisão
Mensalidades a Receber Graduação - Líquido de Provisão
Mensalidades a Receber Pós-Grad.- Líquido de Provisão
Adiantamentos
Despesas Antecipadas
Total do Ativo Circulante
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos Judiciais
Contas a Receber
Investimento
Imobilizado - Sem Restrição
Intangível
Total do Ativo Não Circulante

TOTAL DO ATIVO

Nota

2018

2017

03
3.1

209.950,17
2.294.689,83
439.181,93
231.963,22
38.892,00
41.704,06
30.020,18
3.286.401,39

239.624,82
4.189.394,56
475.065,50
208.686,90
29.280,00
76.988,11
24.206,91
5.243.246,80

884.954,82
12.793,56
519,50
21.381.004,75
33.433,78
22.312.706,41

854.742,97
13.697.007,44
29.918,49
14.581.668,90

25.599.107,80

19.824.915,70

04

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras .
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações Sociais e Fiscais
Provisão de Férias e Encargos
Contingências a Pagar
Outros Passivos Circulantes
Total do Passivo Circulante

Nota

2018

2017

850.227,32
636.288,09
708.090,68
95.893,53
14.103,16
2.304.602,78

191.174,05
552.484,01
664.482,24
95.893,53
12.263,36
1.516.297,19

4.013.768,87
4.013.768,87

-

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Líquido
Total do Patrimônio Líquido

19.280.736,15
19.280.736,15

18.308.618,51
18.308.618,51

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

25.599.107,80

19.824.915,70

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Fornecedores
Total do Passivo Não Circulante

05
06

07

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Demonstração do Resultado por Área de Atuação
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais
RECEITAS
Receitas da ACM (Demais Atividades)
Receitas Vinculadas às Operações
Receitas de Eventos
Subvenções Específicas e Doações
Outras Receitas
Trabalho Voluntário
Receitas Financeiras
(-) Outras Deduções
(-) Aplicação do Convênio Prefeitura - Vôlei
(-) Trabalho Voluntário
Total das Receitas da ACM (Demais Atividades)
Receitas da Área de Educação
Receitas de Mensalidades – FEFISO
Receitas de Mensalidades – Pós-Graduação
Receitas de Cursos Extracurriculares
Receitas de Serviços
Receitas de Eventos
Outras Receitas
Trabalho Voluntário
Receitas Financeiras
(-) Bolsas Mensalidades FEFISO - (Filantropia)
(-) Bolsas Concedidas FEFISO
(-) Bolsas Pós-Graduação
(-) Descontos Concedidos - FEFISO
(-) Devoluções / Cancelamentos - FEFISO
(-) Descontos Concedidos Pós-Graduação
(-) Devoluções / Cancelamentos Pós-Graduação
(-) Outras Deduções - FEFISO
(-) Trabalho Voluntário
Total das Receitas da Área de Educação
Receitas da Área Social
Subvenções Específicas e Doações
Doações
Trabalho Voluntário
Receitas Financeiras
(-) Doações Concedidas
(-) Trabalho Voluntário
Total das Receitas da Área Social
Total das Receitas

Nota

08 e 11
16

16

16

16

08 e 11
16

16

2018

2017

11.204.265,00
514.360,96
70.000,00
78.428,02
98.368,53
201.887,88
(175.448,64)
(70.000,00)
(98.368,53)
11.823.493,22

10.823.887,25
393.401,80
53.018,09
178.099,02
91.127,76
212.685,22
(6.684,00)
(53.018,09)
(91.127,76)
11.601.389,29

6.601.533,40
402.360,00
172.249,59
130.516,20
12.559,66
6.522,22
14.236,02
118.378,35
(1.758.921,95)
(243.598,20)
(14.280,00)
(423.967,32)
(37.499,41)
(84.777,00)
(7.056,00)
(7.127,60)
(14.236,02)
4.866.891,94

6.266.449,07
431.740,00
157.565,24
82.934,11
6.870,00
266.410,75
13.755,84
147.849,11
(1.840.340,00)
(161.145,25)
(19.940,00)
(313.678,11)
(37.108,50)
(95.201,00)
(6.260,00)
(7.965,00)
(13.755,84)
4.878.180,42

16.091,04
36.149,87
21.676,80
112,83
(36.149,87)
(21.676,80)
16.203,87

9.687,59
23.333,80
22.749,60
41,45
(23.333,80)
(22.749,60)
9.729,04

16.706.589,03

16.489.298,75

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Demonstração do Resultado por Área de Atuação
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

DESPESAS
Despesas da ACM (Demais Atividades)
Despesas com Pessoal e Encargos
Despesas Administrativas e Gerais
Despesas com Eventos
Depreciação / Amortização
Outras Despesas
Despesas Financeiras
Total das Despesas da ACM (Demais Atividades)
Despesas da Área de Educação
Despesas com Pessoal e Encargos
Despesas Administrativas e Gerais
Despesas com Eventos
Depreciação / Amortização
Outras Despesas
Despesas Financeiras
Total das Despesas da Educação
Despesas da Área de Social
Despesas com Pessoal e Encargos
Despesas Administrativas e Gerais
Despesas com Eventos
Depreciação / Amortização
Outras despesas
Total das Despesas da Área de Social
Total das Despesas

Superávit / (Déficit) do Exercício

2018

2017

(7.277.314,72)
(2.903.736,35)
(201.942,89)
(1.168.424,84)
(35.717,69)
(172.919,58)
(11.760.056,07)

(6.653.442,80)
(2.683.751,15)
(174.453,84)
(995.971,30)
(172.445,40)
(171.388,44)
(10.851.452,93)

(2.366.080,08)
(946.429,54)
(30.138,95)
(43.928,29)
(25.328,89)
(45.332,69)
(3.457.238,44)

(2.137.691,90)
(1.056.285,33)
(7.528,76)
(39.664,92)
(7.779,28)
(37.295,92)
(3.286.246,11)

(211.232,77)
(297.304,85)
(1.363,63)
(6.522,45)
(753,18)
(517.176,88)

(184.751,89)
(246.894,50)
(2.701,91)
(7.921,68)
(14.959,52)
(457.229,50)

(15.734.471,39)

(14.594.928,54)

972.117,64

1.894.370,21

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação (Modelo CEBAS) – Com Cobrança Mensalidade
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 Em Reais

2018
Educação
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receita Bruta de Educação
Mensalidades Alunos Pagantes
Mensalidades Concedidas em Bolsas de Estudos
Receitas de Serviços

Assistência Social (1)*

2017
Institucional

Total

Educação

Assistência Social (1)*

Institucional

Total

6.732.049,60
4.599.013,25
2.002.520,15
130.516,20

-

-

6.732.049,60
4.599.013,25
2.002.520,15
130.516,20

6.349.383,18
4.264.963,82
2.001.485,25
82.934,11

-

-

6.349.383,18
4.264.963,82
2.001.485,25
82.934,11

(-) Deduções da Receita Bruta de Educação
(-) Bolsas 100% Educação Superior (Lei 12.101/2009)
(-) Bolsas 100% Educação Superior (Lei 11.096/2005 - PROUNI
(-) Outros tipos de Bolsas 100% Educação Superior
(-) Bolsas 50% Educação Superior (Lei 12.101/2009)
(-) Bolsas 50% Educação Superior (Lei 11.096/2005 - PROUNI)
(-) Outros tipos de Bolsas Demais% Educação Superior
(-) Descontos Concedidos
(-) Devoluções/Cancelamentos de Mensalidades

(2.463.986,88)
(743.124,00)
(802.698,75)
(111.930,00)
(154.762,20)
(58.337,00)
(131.668,20)
(423.967,32)
(37.499,41)

-

-

(2.463.986,88)
(743.124,00)
(802.698,75)
(111.930,00)
(154.762,20)
(58.337,00)
(131.668,20)
(423.967,32)
(37.499,41)

(2.352.271,86)
(695.927,50)
(777.912,50)
(63.560,00)
(348.170,00)
(18.330,00)
(97.585,25)
(313.678,11)
(37.108,50)

-

-

(2.352.271,86)
(695.927,50)
(777.912,50)
(63.560,00)
(348.170,00)
(18.330,00)
(97.585,25)
(313.678,11)
(37.108,50)

Outras Receitas
Pós-Graduação Lato Sensu Alunos Pagantes
Mensalidades Concedidas em Bolsas de Estudos (Pós-Grad.)
Receitas de Cursos Extracurriculares
Receitas de Eventos
Outras Receitas

593.691,47
388.080,00
14.280,00
172.249,59
12.559,66
6.522,22

-

-

593.691,47
388.080,00
14.280,00
172.249,59
12.559,66
6.522,22

862.585,99
411.800,00
19.940,00
157.565,24
6.870,00
266.410,75

-

-

862.585,99
411.800,00
19.940,00
157.565,24
6.870,00
266.410,75

(113.240,60)
(14.280,00)
(84.777,00)
(7.056,00)
(7.127,60)

-

-

(113.240,60)
(14.280,00)
(84.777,00)
(7.056,00)
(7.127,60)

(129.366,00)
(19.940,00)
(95.201,00)
(6.260,00)
(7.965,00)

-

-

(129.366,00)
(19.940,00)
(95.201,00)
(6.260,00)
(7.965,00)

(-) Outras Deduções de Educação
(-) Bolsas Concedidas Pós-Graduação
(-) Descontos Concedidos Pós-Graduação
(-) Devoluções e Cancelamentos Pós-Graduação
(-) Outras Deduções de Educação
Receita Bruta de Assistência Social
Subvenções e Donativos
Convênios e Subvenções - Nota Fiscal Paulista
Doações

-

52.240,91
16.091,04
36.149,87

-

52.240,91
16.091,04
36.149,87

-

33.021,39
30,00
9.657,59
23.333,80

-

33.021,39
30,00
9.657,59
23.333,80

(-) Deduções da Receita de Assitência Social
(-) Doações

-

(36.149,87)
(36.149,87)

-

(36.149,87)
(36.149,87)

-

(23.333,80)
(23.333,80)

-

(23.333,80)
(23.333,80)

16.091,04

-

4.764.604,63

9.687,59

-

4.740.018,90

RECEITA LÍQUIDA

4.748.513,59

4.730.331,31
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação (Modelo CEBAS) - Com Cobrança
Mensalidade Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 Em Reais
Continuação:
CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAL
(-) Despesas com Pessoal
(-) Material Didático
(-) Alimentação
(-) Transporte
(-) Uniforme
(-) Moradia
CUSTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(-) Despesas com Pessoal

(2.366.080,08)
(2.366.080,08)
-

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

2.382.433,51

(-) DESPESAS OPERACIONAIS
(-) Despesas com Pessoal
(-) Despesas Administrativas e gerais
(-) Despesas com Eventos
(-) Depreciação / Amortização
(-) Outras despesas

(993.696,32)
(894.300,19)
(30.138,95)
(43.928,29)
(25.328,89)

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
Receitas Demais Atividades
Receitas Vinculadas às Operações
Receitas de Eventos
Subvenções Específicas e Doações
Outras Receitas
(-) Deduções da Receita Demais Atividades
(-) Outras deduções
(-) Aplicação Termo de Colaboração - Projeto Volêi
Receitas com Serviços Voluntários
(-) Despesas com Serviços Voluntários

73.045,66
118.378,35
(45.332,69)

-

-

(2.366.080,08)
(2.366.080,08)
-

(211.232,77)
(211.232,77)

-

(211.232,77)
(211.232,77)

(195.141,73)

-

2.187.291,78
(12.886.776,92)
(7.277.314,72)
(4.095.341,39)
(233.445,47)
(1.218.875,58)
(61.799,76)

(1.001.374,74)
(946.401,78)
(7.528,76)
(39.664,92)
(7.779,28)

28.968,30
201.887,88
(172.919,58)

102.126,79
320.379,06
(218.252,27)

110.553,19
147.849,11
(37.295,92)

(305.944,11) (11.587.136,49)
(7.277.314,72)
(297.304,85) (2.903.736,35)
(1.363,63)
(201.942,89)
(6.522,45) (1.168.424,84)
(753,18)
(35.717,69)
112,83
112,83
-

(2.137.691,90)
(2.137.691,90)
2.592.639,41

-

-

(2.137.691,90)
(2.137.691,90)
-

(184.751,89)
(184.751,89)

-

(184.751,89)
(184.751,89)

(175.064,30)

-

2.417.575,11
(11.953.916,84)
(6.653.442,80)
(4.044.992,83)
(184.684,51)
(1.043.557,90)
(27.238,80)

(272.477,61) (10.680.064,49)
(6.653.442,80)
(246.894,50) (2.851.696,55)
(2.701,91)
(174.453,84)
(7.921,68)
(995.971,30)
(14.959,52)
(4.500,00)
41,45
41,45
-

41.296,78
212.685,22
(171.388,44)

151.891,42
360.575,78
(208.684,36)

-

-

11.867.053,98
11.204.265,00
514.360,96
70.000,00
78.428,02

11.867.053,98
11.204.265,00
514.360,96
70.000,00
78.428,02

-

-

11.448.406,16
10.823.887,25
393.401,80
53.018,09
178.099,02

11.448.406,16
10.823.887,25
393.401,80
53.018,09
178.099,02

-

-

(245.448,64)
(175.448,64)
(70.000,00)

(245.448,64)
(175.448,64)
(70.000,00)
134.281,35
(134.281,35)

-

-

(59.702,09)
(6.684,00)
(53.018,09)

(59.702,09)
(6.684,00)
(53.018,09)
127.633,20
(127.633,20)

14.236,02
(14.236,02)

21.676,80
(21.676,80)

98.368,53
(98.368,53)

13.755,84
(13.755,84)

22.749,60
(22.749,60)

91.127,76
(91.127,76)
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação (Modelo CEBAS) - Com Cobrança Mensalidade
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 Em Reais

Continuação:
PROVISÕES
Provisões FEFISO
Provisões p/ Perdas s/ Mensalidades FEFISO
Provisões p/ Perdas s/ Mensalidades Pós-Graduação
Isenção Contribuições Previdenciárias
(-)Isenção Contribuições Previdenciárias
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

(52.129,35)
(38.889,35)
(13.240,00)
1.409.653,50

(500.973,01)

-

(52.129,35)
(38.889,35)
(13.240,00)

(109.883,55)
(81.383,55)
(28.500,00)

2.143.614,31
2.143.614,31
(2.143.614,31) (2.143.614,31)
63.437,15

972.117,64

-

1.591.934,31

(447.500,46)

-

(109.883,55)
(81.383,55)
(28.500,00)

1.883.612,35
(1.883.612,35)

1.883.612,35
(1.883.612,35)

749.936,36

1.894.370,21

(1)* Os projetos assistenciais não são considerados para efeitos de certificação de entidades beneficentes de assistência social. A Associação Cristã de Moços de Sorocaba atua exclusivamente na EDUCAÇÃO. Os trabalhos
assistenciais são de cunho Institucional, consequentemente não são utilizados para efeito de CEBAS, no entanto a Entidade segregou a DRE por atividades, a fim de atender a ITG 2002 (R1)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais
Superávit
Déficit do
Exercício

Patrimônio
Social

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Superávit do exercício
Transf. de superávit de recursos sem restrição
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Superávit do exercício
Transf. de superávit de recursos sem restrição
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Total

16.414.248,30

-

16.414.248,30

-

1.894.370,21

1.894.370,21

1.894.370,21

(1.894.370,21)

-

18.308.618,51

-

18.308.618,51

-

972.117,64

972.117,64

972.117,64

(972.117,64)

-

19.280.736,15

-

19.280.736,15

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA

Demonstração do Fluxo de Caixa
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais
2018

2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do período
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização
Variação monetária e encargos sobre empréstimos
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado

972.117,64

1.894.370,21

1.459.083,72
7.267.067,18

1.048.328,02
21.399,72

Redução (aumento) do ativo
Aplicações financeiras – sem restrição
Contas a receber
Outros ativos

1.894.704,73
23.090,01
(34.148,93)

(2.099.885,60)
(1.871,34)
79.708,38

Aumento (redução) do passivo
Fornecedores
Obrigações sociais e fiscais
Provisão de férias e encargos
Provisão para contingências
Outros passivos

4.672.822,14
83.804,08
43.608,44
1.839,80

27.864,25
32.705,58
67.305,58
(170.472,65)
2.821,88

16.383.988,81

902.274,03

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições de ativo imobilizado
Adições do intangível

(16.394.993,60)
(18.669,86)

(926.256,29)
(2.180,00)

Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos

(16.413.663,46)

(928.436,29)

-

-

(29.674,65)

(26.162,26)

239.624,82
209.950,17

265.787,08
239.624,82

(29.674,65)

(26.162,26)

Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Recebimentos de empréstimos e financiamentos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início do período
Caixa e equivalentes no fim do período
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações
Financeiras Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e
de 2017 Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O objetivo da Associação é promover o aperfeiçoamento espiritual, moral, intelectual, físico e
social da mocidade, procurando especialmente cultivar o caráter cristão de seus associados,
atividades relacionadas com o ensino geral para em todos os seus níveis.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as
práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma
Brasileira de Contabilidade – ITG 2002(R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros
e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.
RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.
b) Apuração de receitas e despesas do exercício
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e
são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e
outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em
conformidade com as exigências fisco legais.
c) Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e
premissas que incluem a provisão para contingências e provisão estimativa para créditos de
liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua
determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.
d) Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.
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e) Ativos circulantes e não circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação
e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado,
e consideradas como equivalentes de caixa.
Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido das receitas auferidas até a data do
balanço.
Mensalidades a receber
Conforme mencionado na nota (a), as mensalidades a receber, são contabilizadas pelo regime de
competência, deduzidas das perdas efetivadas.
Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método
linear.
Redução ao valor recuperável
O ativo imobilizado e intangível tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso
haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justificasse
a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2018.
f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço
patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor
presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
g) Gratuidades
Estão demonstradas conforme legislação vigente lei n.º 12.101/09 e alterações e decreto n.º
8.242/14.
h) Doações
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e
receitas são apuradas pelo regime de competência.
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i) Aplicação de recursos
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
3. MENSALIDADES A RECEBER – GRADUAÇÃO
2018
Mensalidades exercício de 2018
Mensalidades exercício de 2017
Mensalidades exercício de 2016
Mensalidades exercício de 2015
Mensalidades exercício de 2014
Mensalidades exercício de 2013
Mensalidades exercício de 2012
Mensalidades exercícios anteriores
Total
Provisão estimativa p/ créditos de liquidação duvidosa
Total líquido de provisão

231.963,22
70.549,40
132.138,00
70.504,50
88.207,25
22.119,75
29.322,50
43.120,56
687.925,18
(455.961,96)
231.963,22

2017
208.686,90
134.950,80
89.726,75
90.887,25
25.269,75
29.897,50
46.340,56
625.759,51
(417.072,61)
208.686,90

3.1. MENSALIDADES PÓS – GRADUAÇÃO

2018
Mensalidades exercício de 2018
Mensalidades exercício de 2017
Mensalidades exercício de 2016
Mensalidades exercício de 2015
Mensalidades exercício de 2014
Mensalidades exercício de 2013
Mensalidades exercício de 2012
Mensalidades exercícios anteriores
Total
Provisão estimativa p/ créditos de liquidação duvidosa
Total líquido de provisão

38.892,00
20.620,00
37.260,00
31.156,00
16.000,00
7.450,00
5.600,00
4.100,00
161.078,00
(122.186,00)
38.892,00

2017
29.280,00
41.260,00
31.156,00
19.100,00
7.730,00
5.600,00
4.100,00
138.226,00
(108.946,00)
29.280,00
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4. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO
Descrição

Custo
Terreno ACM Centro
Terreno ACM Jardim São Paulo
Terreno ACM Acampamento
Terreno ACM Votorantim
Terreno Zona Norte
Edificações ACM Centro
Edificações ACM Jardim São Paulo
Edificações ACM Acampamento
Edificações ACM Votorantim
Edificações FEFISO
Edificações Projeto Sementinha
Computadores e Periféricos ACM
Computadores e Periféricos FEFISO
Computadores e Periféricos Proj. Sem.
Móveis e Utensílios e Equipamentos ACM
Móveis e Utensílios e Equipamentos
Móveis e Utensílios e Equipamentos Proj.
Biblioteca FEFISO
Veículos
Obras em Andamento
Total
Depreciação Acumulada
Edificações – ACM Centro
Edificações – ACM Jardim São Paulo
Edificações – ACM Acampamento
Edificações – ACM Votorantim
Edificações - FEFISO
Edificações – Projeto Sementinha
Computadores e Periféricos ACM
Computadores e Periféricos FEFISO
Computadores e Periféricos Proj.
Móveis, Utensílios e Equipamentos ACM
Móveis, Utensílios e Equipamentos
Móveis, Utensílios e Equipamentos Proj.
Biblioteca FEFISO
Veículos
Total
Total

Taxa

Saldo

Anual
%

31.12.2017
R$

4
4
4
4
4
4
20
20
20
10
10
10
10
20
-

584.597,00
1.075.268,08
228.726,00
490.000,00
6.988.926,58
9.606.767,85
2.310.714,10
134.063,97
544.177,80
21.771,28
2.567.438,32
10.056,91
181.915,31
228.214,52
189.945,25
25.162.582,97

Saldo
Adições
R$

Baixas
R$

Transf.
R$

31.12.2018
R$

245.197,58
37.313,10
71.545,36
110.226,52
124.765,04
792.286,29
244.475,55
173.000,00
7.475.483,24
9.274.292,68

(49.488,36)
(133.167,98)
(215.962,27)
(398.618,61)

219.949,30
179.892,25
216.263,33
6.504.596,08
(7.120.700,96)
-

584.597,00
1.075.268,08
228.726,00
245.197,58
490.000,00
7.196.700,62
9.786.660,10
2.526.977,43
6.504.596,08
71.545,36
134.063,97
521.236,34
124.765,04
21.771,28
3.143.762,34
244.475,55
10.056,91
181.915,31
401.214,52
544.727,53
34.038.257,04

(4.604.066,92)
(307.286,73)
(3.498.042,00)
(416.543,97)
(1.144.859,75)
(103.008,18)
(21.681,99)
(4.916,47)
(71.368,63)
(5.803,29)
(435.089,95)
(50.418,19)
(109.862,83)
(20.095,60)
(649,87)
(1.418.975,80)
(213.488,36)
(159.857,91)
(9.614,12)
(69,29)
(153.357,82)
(6.216,63)
(110.104,94)
(44.125,44)
(11.465.575,53) (1.443.929,15)

107.030,37
145.222,02
252.252,39

-

(4.911.353,65)
(3.914.585,97)
(1.247.867,93)
(21.681,99)
(4.916,47)
(77.171,92)
(378.477,77)
(109.862,83)
(20.745,47)
(1.487.242,14)
(159.857,91)
(9.683,41)
(159.574,45)
(154.230,38)
(12.657.252,29)

(146.366,22)

-

21.381.004,75

13.697.007,44

7.830.363,53

5. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

2018
Salários a pagar
FGTS a recolher
IRRF a recolher
INSS a recolher
Outros
Total

332.708,39
72.805,08
104.063,62
55.730,57
70.980,43
636.288,09

2017
293.349,71
66.424,82
103.570,33
49.134,18
40.004,97
552.484,01
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6. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

A Entidade responde por processos judiciais que envolvem responsabilidades contingenciais.
Conforme posição dos Consultores Jurídicos, em 31 de dezembro de 2018, os processos
envolvem risco de perda remota. Dessa forma, a Administração da Entidade, com base na opinião
de seus consultores legais, optou em manter a provisão no montante de R$ 95.893,53. (Em 2017
– R$ 95.893,53).

7. FORNECEDORES

A Entidade adquiriu três terrenos da empresa MC Matercol Empreendimentos e Participações S/A
e a construção de um prédio de aproximadamente 2.100 metros quadrados nas áreas dos três
imóveis na cidade de Votorantim, conforme deliberado na 6ª Reunião da Diretoria realizada em 18
de junho de 2018, Ata registrada sob o nº 85.376 em 26 de junho de 2018 e contrato firmado em
19 de junho de 2019. Em 20 de agosto de 2018 foi deliberado conforme Ata da 8ª Reunião de
2018 a abertura de uma filial a fim de atender seus objetivos sociais no local.

8. SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS E DOAÇÕES
Durante os exercícios de 2018 e de 2017, a entidade recebeu subvenções e doações de órgãos
públicos e privados, cujos valores contabilizados em receitas, estão assim demonstrados:

2018
Termo de Parceria Prefeitura de Mun. de Sorocaba
Secretaria da Fazenda S.P. – Nota Fiscal Paulista
Doações diversas
Total

70.000,00
16.091,04
86.091,04

2017
53.018,09
9.657,59
30,00
62.705,68

9. DEPÓSITO JUDICIAL – IMUNIDADE PIS
A Entidade está discutindo judicialmente a obrigatoriedade do pagamento do PIS – Programa de
Integração Social sobre a folha de pagamento. Em decorrência de tal discussão os valores não
estão sendo depositados judicialmente.
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10. DEMONSTRATIVO DAS GRATUIDADES EM “ASSISTÊNCIA SOCIAL” CONCEDIDAS
Os projetos em Assistência Social demonstrados abaixo foram elaborados conforme tipificação
da Resolução CNAS 109.
Projetos Assistenciais

PROJETO SEMENTINHA
Total

2018
Média de
Beneficiários
57

Valores em
Reais

57

393.839,82

Média de
Beneficiários
54

393.839,82

54

2017
Valores em
Reais
352.336,52
352.336,52

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

Despesas com Pessoal e Encargos

(158.075,06)

(141.281,42)

Administrativas e Gerais

(227.125,50)

(185.471,99)

Depreciação / Amortização

(6.522,45)

(7.921,68)

Despesas com Eventos

(1.363,63)

-

(753,18)

(17.661,43)

(393.839,82)

(352.336,52)

Outras Despesas
Total

Projetos Assistenciais

2018
Média de
Beneficiários

2017
Valores em
Reais

Média de
Beneficiários

Valores em
Reais

GRUPO VETERANOS

60

123.337,06

60

104.892,98

Total

60

123.337,06

60

104.892,98

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

Despesas com Pessoal e Encargos

(53.157,71)

(43.470,47)

Administrativas e Gerais

(70.179,35)

(61.422,51)

-

-

(123.337,06)

(104.892,98)

Outras Despesas

Total

Total Geral

117

517.176,88

114

457.229,50
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11. APLICAÇÂO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS
Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos recursos e as
responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

Exercício de 2018
Modalidade e Órgão

Modalidade:
Proteção Social Básica: (P.N.A. S - Política
Nacional Assistência Social).
Órgão: Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo.

Projeto

Projeto Nota
Fiscal Paulista

Responsabilidades
Decorrentes
Utilizar os créditos da Nota Fiscal
Paulista
para
os
atendimentos
assistenciais das crianças do Projeto
Sementinha.

Recebido
R$

Aplicado
R$

16.091,04

16.091,04

70.000,00

69.697,50

86.091,04

85.788,54

Oferecer treinamento de alto nível na
respectiva
modalidade
esportiva
(Voleibol Masculino
e Feminino),

Modalidade:
Esportiva.
Órgão: Secretaria de Esportes da Prefeitura de
Sorocaba.

Equipe de Vôlei

buscando obter a melhor performance
nas competições em que participar
representando a Prefeitura Municipal
de Sorocaba.

Total

Durante o exercício de 2018, para manutenção da “equipe de vôlei” os valores repassados através do “Termo de
Colaboração” não foram utilizados em sua totalidade e a Entidade devolveu para a Prefeitura de Sorocaba o montante
de R$ 302,50.

Exercício de 2017
Modalidade e Órgão

Modalidade:
Proteção Social Básica: (P.N.A. S - Política
Nacional Assistência Social).
Órgão: Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo.

Projeto

Projeto Nota
Fiscal Paulista

Modalidade:
Proteção Social Básica.
Órgão:
Pessoas Físicas
Total

Utilizar os créditos da Nota Fiscal
Paulista
para
os
atendimentos
assistenciais das crianças do Projeto
Sementinha.

Recebido
R$

Aplicado
R$

9.657,59

9.657,59

53.018,09

52.627,83

30,00

30,00

62.705,68

62.315,42

Oferecer treinamento de alto nível na
respectiva
modalidade
esportiva
(Voleibol Masculino
e Feminino),

Modalidade:
Esportiva.
Órgão: Secretaria de Esportes da Prefeitura de
Sorocaba.

Responsabilidades
Decorrentes

Equipe de Vôlei

Demais
Projetos
Assistenciais

buscando obter a melhor performance
nas competições em que participar
representando a Prefeitura Municipal
de Sorocaba.
O valor referente a doações diversas é
aplicado totalmente nos materiais e
manutenção do Projeto Sementinha.

Durante o exercício de 2017, para manutenção da “equipe de vôlei” os valores repassados através do
“Termo de Colaboração” não foram utilizados em sua totalidade e a Entidade devolveu para a Prefeitura
de Sorocaba o montante de R$ 390,26.
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12. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de
sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre
receitas, IPTU, IPVA, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.
13. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA
Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas
durante os exercícios de 2018 e de 2017, correspondem aos montantes de R$ 2.143.614,31 e de
R$ 1.883.612,35 respectivamente.
14. ADEQUAÇÃO A LEI DE DIRETRIZES E BASES
Durante os exercícios de 2018 e de 2017 a Entidade atendeu aos requisitos da Lei de Diretrizes e
Bases.
15. COBERTURA DE SEGUROS
A entidade mantém cobertura de seguros em montantes considerados suficientes pela
administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

16. TRABALHO VOLUNTÁRIO
Durante os exercícios de 2018 e de 2017 a Entidade apurou um custo de R$ 134.281,35 e de R$
127.633,20 respectivamente decorrente de serviços voluntários utilizando o critério de
reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso
financeiro.
17. INSTRUMENTOS DERIVATIVOS
Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo,
acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de
mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de
operação e estabelecimento de sistemas de controles.
A Entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco,
possui em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 operações envolvendo instrumentos financeiros
derivativos.
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18. DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE
Para atender os requisitos da legislação vigente lei n.º 12.101/09 e alterações decreto n.º
8.242/14 a Entidade está demonstrando abaixo quadro de gratuidades.
Salientando que a Entidade atua apenas na EDUCAÇÂO SUPERIOR (com adesão ao PROUNI):
Lei 12.101 de 2009 (alterada pela Lei 12.868 de 2013)
Portaria Normativa MEC nº 15 de 2017
Educação Superior
(COM adesão ao
PROUNI)
Total de alunos matriculados (a)
Alunos bolsa integral (Lei 12.101/2009)

Io

Alunos bolsa integral e com deficiência (Lei 12.101/2009)

Id

Alunos bolsa integral e em tempo integral (Lei 12.101/2009)

It

Alunos bolsa integral (Lei 11.096/2005 - PROUNI)

Ipro

Alunos bolsa integral (Pós-graduação strictu sensu) (Lei 12.101/2009)

Ipg

Número total de alunos com bolsa integral (Lei 12.101/2009)

I

Outras bolsas integrais (b)

0

Alunos matriculados em cursos que não sejam de graduação ou sequencial de
formação específica regulares (c)
Alunos inadimplentes (d)
Alunos Pagantes: (a) - (b) - (c) - (d)
Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 12.101/2009)

N
Po

Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 11.096/2005 - PROUNI)

Ppro

Alunos bolsa parcial de 50% (Pós-graduação strictu sensu) (Lei 12.101/2009)

Ppg

Número total de alunos com bolsa parcial de 50% (Lei 12.101/2009)

P

Numero total de bolsas integrais equivalentes

B

Outras bolsas parciais
Cálculo dos benefícios complementares
Montante dos custos realizados pela entidade com os benefícios
complementares

687
139
0
0
150
0
289
21

63
603
50
26
0
76
327
58

Receita Bruta anual de Mensalidades

M

R$ 0,00
R$ 0,00

Total de alunos matriculados excluindo-se os inadimplentes

A

624

Valor de referência utilizado para conversão dos benefícios complementares

Vr

R$ 0,00

Vbc

0

Bolsas integrais convertidas em benefícios complementares
Limite de benefícios complementares (até 25% do máximo de bolsas integrais)
Número de benefícios complementares utilizado no cálculo

Bc

109
0

Verificação do atendimento das proporções de bolsas de estudo
Quantidade mínima de bolsas 1/5 (Educação Superior sem Prouni 1/4)
Quantidade mínima de bolsas 1/9

Art. 13-A
Atendido
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O Conselho Fiscal da Associação Cristã de Moços de
Sorocaba, dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o
Balanço Patrimonial da empresa encerrado em 31 de dezembro de 2018 em
conjunto com as demonstrações do superávit/(déficit), do patrimônio liquido e das
demonstrações de fluxos de caixa, acompanhadas das correspondentes notas
explicativas. Considerando que a documentação examinada está formalizada em
termos que traduzem adequadamente os atos e fatos ocorridos no exercício de
2018, bem como, a situação patrimonial e econômico-financeira da entidade e, com
base no Parecer de 31/12/2018 da SGS Auditores Independentes emitido em
15/02/2019, o Conselho Fiscal deliberou considerar as referidas demonstrações
financeiras auditadas, complementadas por notas explicativas, em considerações
de serem aprovadas.
Sorocaba, 20 de março de 2019.
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMA GERAL
CONSELHO DIRETIVO: Em 2018 fizeram parte do Conselho. Presidente: Sra. Maria Lucia
de Arruda São Leandro e os Conselheiros Sra. Fabia Alexandra Alves, Sra. Ana Paula
Cravo, Sra., Adriana De Carli Petucco, Sra. Andressa Furquim, Sr.Cicero Rodrigues dos
Santos Júnior.
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Profº Antonio Elidio Pinto de Oliveira.
COORDENAÇÃO: Alessandro de Cassio Moreto, Clóvis Ruiz e Michelle Ferreira
EQUIPE DE COLABORADORES: - Contamos com 48 Profissionais de Educação Física,
24 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:
JABS JOVENS
Sorocaba foi com uma delegação de 40 jovens, na faixa etária de 12 a 17 anos. O evento
aconteceu no Rio de Janeiro e contou com a participação das delegações de São Paulo,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Sorocaba. O objetivo do JABS JOVENS é integrar os
jovens de todas as ACM do Brasil, através de atividades esportivas, sociais e culturais.
Sorocaba se tornou campeão geral da competição.

Acemiadas 8 a 10 anos
O evento contou com a participação de 60 crianças associadas e o objetivo foi estimular as
crianças a gostarem de esportes. Utilizamos jogos pré-desportivos e recreacionais.
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ATIVIDADES FITNESS / WELLNESS:
Lançamento Fitness
Realizamos três eventos durante o ano e todos foram um sucesso. Além desses dias serem
um marco de mudanças de músicas e coreografias, aproveitamos para orientar os
associados em relação a Missão, Visão e Valores da ACM Sorocaba; Identidade Visual e
conceitos das aulas do Programa Y Fitness.

Parceria ACM/DECATHLON
Dentre várias atividades nesses dias aberta ao público, os profissionais do Programa
Fitness da ACM SOROCABA, fizeram uma apresentação das modalidades Y DANCE, Y
FIGHT e Y PILATES.

ATIVIDADES AQUATICAS:
Evento Demonstrativo de Natação
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 ano passado foram realizados 2 em cada unidade com os temas Super Heróis e Circo
da Solidariedade.
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Festival de Natação Nado Livre
Projeto iniciado no primeiro semestre de 2018. Tem como objetivo incentivar a prática da
natação para crianças e jovens. No ano de 2018 estendemos a participação ao público
adulto, contou com aproximadamente 300 participantes, onde todos receberam medalhas
de participação.

CONDICIONAMENTO FÍSICO
Realizamos durante o ano um treinamento para toda equipe de Profissionais das unidades
com o tema “Excelência no Atendimento na sala de Musculação”.

ACAMPAMENTOS
Temporadas de Acampamento de Verão e Inverno
Realizado nos meses de férias escolares, em janeiro e julho, para crianças e adolescentes
de 08 a 16 anos. O objetivo é trabalhar a autonomia, resolução de conflitos, trabalho em
equipe e toda a questão educativa em equilíbrio com alma, corpo e mente, de forma lúdica
e recreativa.
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Baby Camp
Ocorre duas vezes ao ano, nos meses de abril e novembro, para a faixa etária de 03 a 08
anos, com o objetivo de desenvolver a criança como um todo, trabalhando o “dormir fora
de casa”, seus medos e inseguranças, assim como sua autonomia, de forma lúdica e
recreativa, em meio a natureza.

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

Capacitação: Natação

Capacitação: Futsal

ATIVIDADES EM DESTAQUE:
Semana Mundial da Oração 2018
Anualmente é proposto para todos os movimentos acemistas a semana mundial da oração.
Com o propósito de levar as boas novas de Cristo, unir, criar e compartilhar novas ideias
para um mundo mais justo, unido e comprometido com o bem estar do próximo foi
trabalhado o tema: Empoderamento da juventude para o bem. Realizou-se nos dias 10 a
17 de novembro nas unidades centro e Jd. SP ações com os colaboradores de todos os
departamentos, palestra, devocionais específicos para as aulas e dinâmicas de reflexão e
ação com diversos grupos e faixas etárias.
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Devocionais Especiais de Páscoa e Natal
A ACM Sorocaba realiza anualmente devocionais especiais de Páscoa e Natal. Tendo
como missão servir e estender o reino do Mestre em todas as suas atividades oferecemos
esses dois momentos específico a oportunidade de ouvir mensagens de reflexão, apreciar
apresentações de música e dança realizado pelos jovens do Corpo de Líderes, Projeto
Sementinha, Corpo de Ballet da ACM Sorocaba e convidados.

Grupo de Corrida
Corrida ACM Sorocaba

YMCA LÍDERES
O YMCA LÍDERES tem o objetivo de desenvolver aos aspirantes a líderes, identidade e
habilidades sociais, que atum como agentes transformadores, preparados para o exercício
de uma cidadania ativa, o que implica tomar decisões na sociedade de acordo com a
filosofia da YMCA.
No ano de 2018 destaca -se o Projeto YMCA LÍDERES ADULTOS, onde contemplou os
jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, sendo em sua maioria jovens estudantes da FEFISO.

Jovens

Adultos
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CORPO DE LÍDERES:
O Corpo de líderes da ACM SOROCABA, é composto atualmente por 40 jovens, no ano de
2018, os líderes desenvolveram trabalhos voluntários na ACM como Acampamentos,
Férias na ACM, atividades regulares, especiais e campanhas, despertando em outros
jovens interesse em ajudar, sendo referência às crianças participantes nas atividades que
atuam.

ENALI 2018
O Encontro Nacional de Líderes (ENALI) aconteceu nos dias 18 a 21 de julho de 2018, na
cidade de Guarulhos/SP, na unidade ACM centro e também no CDC - UIRAPURU (centro
de desenvolvimento comunitário), sendo este último como proposta de imersão na
realidade local de vulnerabilidade social, onde o “CDC” desenvolve um trabalho de
desenvolvimento social com a população.
O ENALI teve a participação de aproximadamente 30 jovens líderes. A ACM Sorocaba foi
representada por 10 jovens do Corpo de Líderes e 1 profissional.

Antonio Elidio Pinto de Oliveira
Secretário Executivo

Sra. Maria Lucia de Arruda São Leandro
Presidente do Conselho
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FEFISO/ACM
Direção – Maurício Massari
Assistentes de direção – Valentim Luiz Vieira e Jorge Arcanjo da Silva
Secretaria – Márcia E. de Jesus Oliveira
Assistente social - Marta Barbosa Trombini

INTRODUÇÃO/FEFISO
Durante o ano de 2018, a FEFISO ofereceu os Cursos de Graduação em Educação
Física – Licenciatura e Bacharelado, o curso de Inglês em vários níveis e os Cursos de PósGraduação 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 21 Professores.
O Corpo técnico administrativo finalizou 2018 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 2018. Os dados da graduação,
para melhor compreensão, estão comparados com 2017.
Tabela Graduação – 2017-1018:

Matrículados - 2017-2018
800

619

600

634

586

571

597

588

-33

29

37

15

2º 2017

1º 2018

2º 2018

600
400
200
0
-200

1º 2017

Matriculados Inicio

Evasão

603

Matriculados ao final

Nota-se que nos primeiros semestres o número de estudantes aumenta e a evasão
representa aproximadamente 6% no primeiro semestre de 2018 e 2,5% no segundo
semestre. Consideramos esse número muito interessante comparado a pesquisas de
evasão no estado de São Paulo.
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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 2018 ofertou as bolsas abaixo relacionadas:
Gratuidade/Bolsa

Número de beneficiados

Valor financeiro da gratuidade
concedida

Número de alunos matriculados

1185

Bolsas integrais Prouni

150

802.698,75

Bolsas integrais (recursos próprios)

141

744.948,00

Outras bolsas integrais

22

111.930,00

Bolsas parciais Prouni(50%)

27

59.705,00

Bolsas parciais 50% (recursos próprios)

59

157.498,20

Outras bolsas parciais

68

132.673,95

Número de beneficiados

Valor financeiro da gratuidade
concedida

Bolsa concedida 100%

6

31.920,00

Bolsa concedida 100% - Basquete

6

25.536,00

Bolsa concedida 100% - Militar

1

5.472,00

Bolsa concedida 100% - Monitor PósGraduação

1

5.472,00

Bolsa Convenção-SAAESP 100%

8

43.530,00

Outras bolsas integrais

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

Valor financeiro da gratuidade
concedida

Bolsa Concedida 35%

3

4.020,45

Bolsa Concedida 50%
Bolsa Concedida 50% - Monitor PósGraduação
Bolsa Concedida 50% - Volei

16

42.468,00

1

2.613,00

25

65.715,00

Bolsa Concedida 75%

1

2.736,00

Bolsa Familiar 10%

12

6.426,00

Bolsa Iniciação Científica 30%

5

6.529,50

Bolsa Irmãos 10%

5

2.166,00

Outras bolsas parciais

Sendo assim a FEFISO ofereceu em 2018 aproximadamente R$ 2.254.057,85 em
gratuidades.
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Tabela Pós-Graduação:
2018
Janeiro

Dezembro

Evasão

40
39
86
41

6
31
48
38

34
8
38
3

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

Em 2018 a FEFISO não conseguiu número suficiente de estudantes para o curso de
pós em Fisiologia do Exercício. Em 2018 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 2019, para campanhas de marketing, assim
como os estudos sobre abertura de novos cursos para 2019/2020.
Também foi iniciada em outubro as inscrições para os cursos com início em março
de 2019 dos cursos de Fisiologia do exercício, Personal Trainer, Educação Física escolar
e Natação, Práticas Aquáticas, Terceira idade e prescrição e exercícios e Psicomotricidade
(novo curso a ser ofertado em 2019).
Tabela curso de Inglês:

Y-English - 2018 - Janeiro/Dezembro
200

154,5

134

150
100

20,5

50
0
Y-English

Janeiro

Dezembro

Evasão

154,5

134

20,5

Os cursos de inglês tiveram uma média de 147 inscritos em 2018, porém fecha o
ano com média de 20 evasões (cerca de 20%). Abaixo podemos verificar um quadro
comparativo do número de alunos dos cursos de Inglês desde o início do oferecimento,
onde podemos notar um tímido, porém, crescente número de matrículas:

ALUNOS CURSO DE INGLES - YENGLISH
200
131

150

148

142

150

159

2016

2017

1º 2018

2º 2018

93

100

67

46
50
0
2012

2013

2014

2015
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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.
Ao final do ano de 2018 foram feitos 3 investimentos visando os próximos anos da
FEFISO:
- Assessoria para o acervo acadêmico digital;
- Assessoria para o recredenciamento EAD;
- Banco de questões tipo Enade par melhor aproveitamento por parte dos
professores e estudantes visando o exame de 2019 (curso de bacharelado).
Conceitos ENADE
No ano de 2017 os estudantes do curso de Licenciatura (concluintes) realizaram o
ENADE. Os resultados das menções foram publicados de setembro a dezembro de 2018.
A FEFISO foi avaliada com as notas abaixo:

Curso

Conceito Preliminar
de curso - CPA
3

Nota ENADE

Índice geral de
cursos - IGC
3

Bacharelado
4
Obs.:
Nota ENADE – nota obtida pelos estudantes no dia da realização da prova (conceitos
gerais e específicos da Educação Física) – a nota 4 foi a maior da Cidade em cursos de
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). Nossas notas de infraestrutura e de conceitos
didáticos-pedagógicos foram excelentes, mas o corpo docente (em relação a mestres e
doutores) ainda não é o que queremos para a FEFISO, que deverá ter em 2020 um
contingente desses docentes necessários para aumentar esse conceito.
IGC – leva em consideração (em nosso caso) a média dos CPCs do último triênio
(2017, 2016 e 2015).
Corpo docente e técnico administrativo (aperfeiçoamento)
Mestrado e doutorado
Abaixo podemos observar a tabela com relação aos docentes da FEFISO e sua
progressão quanto a titulação:

Nome

Titulação
atual

Cursando

EDUARDO BORGES

Mestre

Doutorado - USP

EVANDRO D. CORVINO
EVELIN MORENO
FÁBIO GIANOLLA

Mestre
Doutora
Mestre

-

FRANCISCO A. FILHO

Especialista

Mestrado – PUC

GISELE DE OLIVEIRA

Doutora

-

Situação
Qualificação em
2019
Qualificação e
defesa em 2019
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IRIS ADRIANE S. CARDOSO

Mestre

JORGE ARCANJO DA SILVA

Especialista

JOSÉ P. BORGES NETO

Especialista

KLEBER TREVISAM
LUIZ FRANCISCO KILLIAN
MARCO A. S. BONVINO
MAURÍCIO C.DE OLIVEIRA
MAURÍCIO MASSARI
NELSON M. DE OLIVEIRA

Mestre
Especialista
Mestre
Mestre
Doutor
Especialista

OTÁVIO A. S. MACHADO

Mestre

RODRIGO DA SILVA PAIVA

Doutor

RUBENS A. GURGEL VIEIRA

Mestre

SANDRA L. F. MARTINEZ
VALENTIM LUIZ VIEIRA

Mestre
Mestre

Cursando doutorado
UNISO
Cursando mestrado
em comunicação e
cultura (aluno
especial) – UNISO
Cursando doutorado
– UNISO
-

Inicia o curso em
2019
Prestará o processo
seletivo em 2019

Qualifica e defende
em 2010
Promovido ao
Cursando doutorado
segundo ano de
– UNIMEP
curso
Doutorado na
Qualifica em 2019
UNICSUL
Finalizou doutorado
em 2018
Doutorado –
Qualificou em final
Unicamp
de 2018
Defendeu em 2018

Podemos notar um corpo docente se atualizando e buscando novas titulações que terão
impacto positivo num futuro de avaliação da FEFISO. Vale lembrar que a mantenedora
auxilia todos os docentes em seus processos de pós-graduação com ajuda de custo de um
terço de todos os gastos.
Em 2018 foi a primeira vez que os docentes puderam realizar a progressão de carreira de
acordo com o quadro aprovado no ministério do trabalho.
Jornada pedagógica
Ao final do mês de junho ocorreu a 11ª Jornada Pedagógica FEFISO. Houve no mês de
janeiro de 2018 um treinamento docente para o uso de tecnologia e inovação no uso do
tablet fornecido pela FEFISO aos professores com o objetivo da agilização do lançamento
de faltas e notas, melhor atendimento ao discente e não utilização de papel.
A 12ª Jornada Pedagógica ocorreu em dezembro. Houve um treinamento de atendimento
às pessoas com deficiência em que foi contratada a empresa Sinal Sink para proferir esse
treinamento.
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 março no acampamento da ACM. Contamos com a presença da professora
Solange Cardoso que ministrou um curso de conhecimento pessoal e do pastor Edvaldo
Beranger que versou sobre liderança cristã.
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Internacional
International Coalition of YMCA Universities
No ano de 2018 houve no mês de maio o 15º encontro da Coalizão, realizado em Sorocaba.
Estiveram presentes as universidades e institutos universitários do Uruguai, Argentina,
México, Índia (Madras) e Londres, além da FEFISO, representada pelos professores Jorge
Arcanjo e Gisele de Oliveira. O diretor Maurício Massari (também coordenador da Coalizão)
dirigiu a reunião que tinha como meta estabelecer o planejamento para os próximos 2 anos
(2019 e 2020).
No mês de outubro recebemos na FEFISO os representantes da ACM de Madras (Índia)
para que conhecessem a estrutura pedagógica e a infraestrutura da ACM/FEFISO.
Porém, em 2019, não houve publicação a revista da coalizão em virtude do não
recebimento de artigos (tópico discutido em reunião no mês de maio).
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 2018 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
 1 aluno em intercâmbio estudantil para a Universidade da ACM no México.
 2 alunas para o Instituto Universitário no Uruguai – assim como no México, é um
intercâmbio estudantil, porém ainda não foi recebido nenhum aluno uruguaio.
Para o ano de 2019 iniciaremos os intercâmbios com a ACM de Setúbal em Portugal.
Professor Rubens Gurgel realizou seu intercâmbio com Universidad YMCA do México no
mês de novembro e ministrou uma palestra no evento científico local além de um curso de
metodologia da pesquisa em ciências humanas.
O diretor Maurício Massari participou do 19º Conselho Mundial das ACMs na cidade
de Chiang May na Tailândia. Massari participou do evento representando, junto a diretores
e ao secretário geral, a ACM de Sorocaba e realizou encontros e discussões importantes
para os assuntos internacionais da FEFISO.
Eventos (MAPA/ECEF e JIEF)
A FEFISO promoveu a 17ª JIEF - Jornada Internacional de Educação Física.
A Palestra de Abertura foi realizada com o Coach Jean Patrick. Ainda foram realizados os
cursos:
 André Gonet – do Insituto Universitário do Uruguai com o tema de recreação e jogos
 Rodrigo de Oliveira – com os cursos de Samba e Forró
 Professor Ricardo Carvalho – curso de Zumba
 Eduardo Borges – Biomecânica do treinamento resistido para prevenção de lesões no
joelho e coluna
 Larissa Galatti – Pedagogia do esporte
 Rodrigo Santos – cursos de Hip Hop e Popping
 Fabricio Madureira – cursos de Hidro work out e Natação para além dos 4 nados
 Christiano Bertoldo – Treinamento de força e hipertrofia
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No mês de outubro houve a realização do XXI – MAPA – Mostra Anual de Produções
Acadêmicas e o 4º ECEF – Encontro Científico de Educação Física da FEFISO. Foram
desenvolvidas palestras, a saber:
 Prof. Georgina Romero Gaeta (YMCA México) – “Mulheres e esporte”
 Prof. Sandra Nunes de Jesus – “Musculação para crianças e adolescentes – do mito à
ciência”
 Me. Fidel Machado – “Moral no esporte: um contexto para reflexão sobre os valores”
 Prof Dr. Adriano Rosseto – “O papel social do profissional de educação física no 3º
setor”
 Esp. Lucas G. Veronez e Me. Fábio Gianolla – “Sucesso na carreira”
 Prof. Cacilda Gonçalves Velasco – “Psicomotricidade: o que é isso?”
Também foram apresentados pelos estudantes, profissionais de Educação Física e
professores da FEFISO 92 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 2018 também foram oferecidos 3 cursos:
 Prof. Dr. Rodrigo Paiva – “Procedimentos metodológicos para a organização das aulas
de esportes”
 Prof. Me. Fábio Gianolla – “Elaboração de programas de musculação: iniciante,
intermediário e avançado”
 Me. Rubens A. Gurgel Vieira – “Como elaborar um projeto de pesquisa”
Doação de sangue
Realizamos a Campanha de Doação de Sangue pelo 21º 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 2018, 11 cursos de extensão universitária:
 Curso de arbitragem de voleibol em convênio com a Liga Sorocabana de Vôlei de
Sorocaba - fevereiro/março.
 Orientação de mobilidade visual
 Cursos de língua portuguesa – 7 durante o ano: Curso de Leitura e interpretação de
textos para os ingressantes, técnicas de leitura para artigos científicos, técnicas de
Fichamento, técnicas de redação, técnicas de leitura para artigos científicos e técnicas
de Apresentação
 Curso Internacional Técnico de Musculação – com 6 módulos de maio a dezembro de
2018;
 MULTINATAÇÃO: Assuntos propedêuticos sobre movimentação aquática e
Apresentação da Teoria da Multinatação Básica – novembro.
Mostra Corpo e cultura
Em 2018 a FEFISO organizou 2 festivais “Corpo e Cultura”. O festival abrange as
disciplinas de Ginástica Geral, Ginástica Artística, Inclusão e Educação Física, Educação
Física e conceitos étnico raciais, seminários de pesquisa, Orientação de TCC (Trabalho de
Conclusão de Curso) e Libras. Os estudantes apresentam os resultados finais das
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coreografias e trabalhos na semana do evento que foi transmitido ao vivo para as redes
sociais.
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 2018 houve novo ingresso aos projetos de iniciação científica, a saber:
 Grupo de estudos em Pedagogia da Educação Física:
 Elder José de Oliveira – “Aprendizagem inventiva nos currículos da Educação Física
Escolar”
 Monique Camargo – “Tecnologia-educação: modificações epistêmicas e impactos no
ensino superior de Educação Física”
 Grupo de Fisiologia do Exercício:
 Sephans Vinicius Pires de Campos – “Glicemia e pressão arterial dos idosos após a
realização de atividades funcionais, musculação e hidroginástica na ACM de Sorocaba”
 Grupo de estudos em Biomecânica:
 Maiara Silva Rodrigues – “Fenômeno da flexão relaxamento no exercício stiff”
Grupos de estudo
Em 2018 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 2018:
Otavio 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; Evandro Diniz
Corvino; Luiz Francisco Killian; Renata Gorjao. Comparative th1/th2 of elderly women
engaged in a program of resistance or aerobic exercise. ACSM Annual Meeting 2018/
Mineapolis-MS, Medicine & Science in Sports & Exercise. 50(5S):238, MAY 2018
Reunión Anual de la Red de Actividad Física de las Américas (Lima- Perú)
Palestra: Genética, Epigenética y Politicas Públicas. I Curso de Pólíticas Públicas da
RAFA PANA, Lima-Perú
Paulo Henrique Santos, Luiz Francisco Killian, Fábio Gianolla, Otávio Augusto Soares
Machado. Avaliação e comparação da flexibilidade da região lombar e do quadril entre
praticantes do alongamento ativo tradicional e o exercício stiff deadlift”. Revista
Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício. Vol 12, Nº 76, 590-596, 2018.
Submissão de RESUMO para o ACSM Annual Meeting 2019:
Otávio A S Machado, Bruna Vieira De Souza, Fábio Gianolla, Luiz F. Killian, Giovanna A
C Machado, Waldecir P. Lima, Renata Gorjão. Functional Capability, Flexibility, Strength
And Quality Of Life In Sedentary Or Trained Elderly Women. FEFISO, SOROCABA,
Brazil. 2IFSP, Sao Paulo, Brazil. UNICSUL, Sao Paulo, Brazil, 2018.
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Otávio Augusto Soares Machado, Bruna Vieira de Souza, Luíz Francisco Killian,
Giovanna Athanásio Chaves Machado, Fábio Gianolla. Comparação da capacidade
funcional, flexibilidade, força muscular e qualidade de vida de idosas praticantes do
treinamento resistido, funcional ou hidroginástica. XXI Mostra anual de produção
acadêmica – Fefiso. 2018. Disponível em:
http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf.
Sephans Vinícius Pires de Campos, Fábio Gianolla, Luiz Francisco Killian, Otávio
Augusto Soares Machado. Efeito da sobrecarga de treinamento sobre a hipotensão pós
exercício e a glicemia em idosos. XXI Mostra anual de produção acadêmica – Fefiso.
2018. Disponível em: http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf.
Nádia Regina Vieira Lopes Marchioli, Enzo Augusto Lopes Marchioli, Otávio Augusto
Soares Machado. A descoberta da creatina. XXI Mostra anual de produção
acadêmica – Fefiso. 2018. Disponível em:
http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf.



Biomecânica – coordenado pelo professor Eduardo Borges;

Produção em 2018:

BORGES, EDUARDO; MEZENCIO, B.; PINHO, J.; SONCIN, RAFAEL; BARBOSA, J.;
ARAUJO, F.; GIANOLLA, F.; AMADIO, ALBERTO CARLOS; SERRAO, J. C.
Resistance training acute session: pectoralis major, latissimus dorsi and triceps brachii
electromyographic activity. Journal Of Physical Education And Sport. , v.18, p.648653 - 653, 2018.
BORGES, EDUARDO; BERNARDINA, H. D.; JESUS, S. N.; SANTAREM, J. M.;
MASTANDREA, L. Avaliação comparativa da ativação muscular e do conforto articular
em aparelho press peitoral com alavancas e no desenvolvimento supino com barra In:
41º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2018, São Paulo - SP.
Eduardo Borges, Maiara Rodrigues, Leonardo Alberto, João Barbosa, Adriana Valeska
da Silva Pereira. Influência da postura lombar no stiff sobre o fenômeno de flexão
relaxamento. XXI Mostra anual de produção acadêmica – Fefiso. 2018. Disponível
em: http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf.
João Barbosa, Carol Martins, Adriana Rodrigues, Luiz Eduardo Ferraz, Denise Souza
Ribeiro, Gabriel Pêgo, Larissa Rolim, Paulo Serafim, Eduardo Borges. Biomecânica da
corrida com retropé ou mediopé: efeito na frequência cardíaca em velocidade prédeterminada. XXI Mostra anual de produção acadêmica – Fefiso. 2018. Disponível
em: http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf.
Adriana Rodrigues, Eduardo Borges. Revisão de literatura sobre o exercício pull-over.
XXI Mostra anual de produção acadêmica – Fefiso. 2018. Disponível em:
http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf.


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;
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Produção em 2018:
Aprovação no mestrado pelo membro João Pedro Góes, no programa de educação da
UFSCar Sorocaba.
Aprovação no mestrado pelo membro Wellington Santana Silva Júnior, no programa de
educação física da Unicamp.
CAMARGO, Monique. Práticas discursivas: mulher e o esporte. Trabalho
apresentado ao III Congresso Bienal da Associação Latina de Filosofia do Esporte.
Maio/2018.
GOES, J. P. Grupos de Discussão: uma possibilidade metodológica. Ensaios
pedagógicos. (Sorocaba), vol.2, n.1, jan./abr. 2018, p.34-44.
GURGEL, R. Relação entre técnica e criação no ensino de lutas. Trabalho
apresentado ao III Congresso Bienal da Associação Latina de Filosofia do Esporte.
FEF-USP, Maio/2018.
GURGEL, R. Uma discussão acerca da pedagogia sem sujeito como alternativa à
pedagogia da identidade. Trabalho apresentado no IV Seminário Pensar de Otro
Modo. Colômbia, Maio/2018.
GURGEL, R.; MORISHITA, C. Verdade e Subjetividade nas Redes Sociais. Trabalho
apresentado no IV Seminário Pensar de Otro Modo. Colômbia, Maio/2018.
GURGEL, R. A discussion of subjectless pedagogy as an alternative to identity
pedagogy. Trabalho apresentado na 11th Deleuze and Guattari Conference. Unicamp,
Junho/2018.
GURGEL, R. Relation between technique and creation in the teaching of struggles.
Trabalho apresentado na 11th Deleuze and Guattari Conference. Unicamp, Junho/2018.
GURGEL, R.; BORGES, C.; MELO, V. Currículo(S), Dispositivo(S), Identidade(S),
Subjetividade(S). Trabalho apresentado ao VII Seminário de Educação Física. São
Paulo, Faculdade de Educação, Julho 2018.
MELO, V. “Extra! Extra! Extra! O futebol não veio da Inglaterra!” As práticas
corporais com bola e a descolonização do currículo. Trabalho apresentado ao VII
Seminário de Educação Física. São Paulo, Faculdade de Educação, Julho 2018.
BONETTO, P. VIEIRA, R. A. G. Aleturgia do currículo cultural na educação física:
experiências pedagógicas potencializadoras de subjetividades não fascistas.
Trabalho apresentado no XXI Colóquio Internacional Foucault, 2018.
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CAMARGO, M. K. S. Práticas Discursivas: mulher e o esporte. 3º Congresso Bienal
de Associação Latina de Filosofia do Esporte - ALFID, 2018. (Congresso).
CAMARGO, M. K. S. Tecnologia-educação: modificações epistêmicas. XXI Mostra
anual de produção acadêmica – Fefiso. 2018. Disponível em:
http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf.
CAMARGO, M. K. S. Práticas discursivas: mulher e o esporte. XXI Mostra anual de
produção acadêmica – Fefiso. 2018. Disponível em:
http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf.
CAMARGO, M.K.; GAETA, G. R. Los cuerpos, textos con la história. Jornada
académica da Universidad YMCA MÉXICO - vídeo conferência.
CAMARGO, M.K.; GAETA, G.R.; VIEIRA, R. A. G. ¿Espejo, espejo mío hay alguien
mas hermosa que yo? Jornada académica UNiversidad YMCA.
FURQUIM, A. A. Conclusões da pesquisa de campo: o que é corpo? XXI Mostra anual
de produção acadêmica – Fefiso. 2018. Disponível em:
http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf.
LOPES, J. P. G.; SILVESTRE, V. S.; MARTINS, R. M. Grupos de Discussão: uma
possibilidade metodológica. Ensaios Pedagógicos, v. 2, p. 34-44, 2018.
LOPES, J. P. G.; CAMARGO, M. K. S. Educação Física Escolar, Corpo e Educação:
debate sobre gênero e sexualidade. Revista Brasileira De Educação Física Escolar,
2019.
LOPES, J. P. G. O ensino superior de Educação Física na perspectiva dos Estudos
Culturais: as significações dos(as) egressos(as) do curso de licenciatura sobre o seu
currículo formador. XXI Mostra anual de produção acadêmica – Fefiso. 2018.
Disponível em: http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf.
LOPES, J. P. G.; GURGEL, R. Cultura e Educação Física: uma relação com os
Estudos Culturais. 1. ed. Beau Bassin: Novas Edições Acadêmicas, 2018. v. 1. 69p.
MELLO, P. C. R. A construção da identidade negra a partir dos estudos culturais. XXI
Mostra anual de produção acadêmica – Fefiso. 2018. Disponível em:
http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf..
OLIVEIRA, E. J. Identidade dos discentes em educação física da FEFISO. XXI
Mostra anual de produção acadêmica – Fefiso. 2018. Disponível em:
http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf..
SANTANA, E. S. Estudos culturais: contribuição para o currículo de educação física.
XXI Mostra anual de produção acadêmica – Fefiso. 2018. Disponível em:
http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf.
SANTANA, E. S. O corpo poético na educação física. XXI Mostra anual de produção
acadêmica – Fefiso. 2018. Disponível em:
http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf..
47

VIEIRA, R. A. G. Relação entre técnica e criação no ensino de lutas. Trabalho
apresentado no 3º Congresso Bienal de Associação Latina de Filosofia do Esporte ALFID, 2018.
VIEIRA, R. A. G. Conferencista no(a) I Seminário de Socialização de Pesquisas do
Grupo Transversal - Pensar de Modos Outros, 2018. (Seminário). Pedagogia da
Identidade x Pedagogia sem sujeito: primeiras aproximações.
VIEIRA, R. A. G. Apresentação Oral no(a) IV Seminário Internacional Pensar de Otro
Modo, 2018. (Seminário). Uma discussão acerca da pedagogia sem sujeito como
alternativa à pedagogia da identidade
VIEIRA, R. A. G., CASTRO, V.; BORGES, C. Currículo(s), dispositivo(s),
identidade(s), subjetividade(s). VII Seminário de Educação Física Escolar - FEUSP,
2018. (Seminário) Apresentação de grupo de discussão.
VIEIRA, R. A. G. Técnica, Recognição, Aprendizagem, Criação Em Lutas. XXI Mostra
anual de produção acadêmica – Fefiso. 2018. Disponível em:
http://fefiso.edu.br/download/mapa/resumos_2018.pdf..
VIEIRA, R. A. G. A discussion of subjectless pedagogy as an alternative to identity
pedagogy. Trabalho apresentado no congresso 11st International Deleuze and Guattari
Conference, 2018.
6º e 7º Festival Interdisciplinar de Esportes - FEFISO
No ano de 2018 a FEFISO organizou o 6º e o 7º 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 372 estudantes (cada), número
superior a 2017.
2ª Festa da Educação Física
Foi realizada a 2ª festa da Educação Física no dia 16 de setembro no salão da ACM Jardim
São Paulo com a presença de aproximadamente 400 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
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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 (64). 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, Futsal1930, 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.
É 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)
ASSISTENTE SOCIAL: O Departamento de Desenvolvimento Social no ano de 2018
contou com a Assistente Social Marta Barbosa Trombini.
UNIDADE JARDIM SÃO PAULO: No ano de 2018 houve 477 atendimentos no
departamento Social.
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SOROCABA – FEFISO: No ano de 2018
houve 421 atendimentos na faculdade.
EQUIPE DE PROFISSIONAIS: Laura da Silva Souza, Maria Regina Correa Fioreli, Pedro
Vieira de Almeida, Sandra Valéria de Oliveira e Zilma Silva Oliveira.
VOLUNTÁRIOS: Heloisa Helena Albuquerque, Maria Esquerdo Trombini, 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
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CMI nº 040
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
Caminhada
Ênfase Cristã
Ginástica
Gold Fit
Hidroginástica
Higiene Bucal
Missão Cristã
Natação
Oficina de Arte
Pesquisa On line
Pré-Lideres
Recreação
Roda de Conversa
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Treino Futsal
Vôlei Adaptado
PROGRAMAÇÃO EXTERNA DO DEPARTAMENTO
Treinamento CEBAS– Conselho Municipal de Assistência - CMAS
Encontro Nacional do Desenvolvimento Social – Rio de Janeiro
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ENTIDADE: ASSSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
ACM JARDIM SÃO PAULO PROJETO SEMENTINHA
I DENT I F I C AÇÃO
No me d a En tid ad e: Associação Crist ã de Moços de Soroca ba – Jardim São
Paulo
En d ereço : Av . Dr.. Luí s Mend e s de Almeid a, nº 118 0
Bai rro : Jardi m Sã o Pau lo
Ci d ad e: Sorocab a
UF : S.P.
CEP : 1805 1 - 29 0
T el efo n e: (15) 3229 - 030 0
Co o rd en ad o r: Assist ent e Social – Mart a Barb os a T rombi ni
No me d a M an ten ed o ra: Associação Crist ã d e Moços d e Soroc aba
F UNCI O N AL I D ADE
Reg i me d e At en d i men to : parcial (manh ã e t arde - co nt ra t urno escolar)
Di as d a Seman a: Se gun da à S ext a
Ho rári o : 08h0 0 – 11h 00 e 1 4h0 0 – 18h 00
I d ad e: 07 a 14 anos
Sexo : ambos os sex os
G ratu i d ad e: 100%
Nú mero d e aten d i d o s M ês: 57
Nú mero d e aten d i men to s An o : 180
O BJET I VO - At ender crianças e adol escent es co m f aixa et ár i a de 07
a 14 anos, d e a mbos os sex os, em de sit u ação d e v ulnera bil id ade soci al e
risco da regi ão do ent orn o da ACM Unid ad e Jardi m São Pa ulo, v isando
apri mor ar e adquir ir conhec i ment o nas áreas: mot or a, cognit iv a e af et iva
at rav és da prát ica sist e mát ic a de at iv idad es superv isio nad as.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
AT I VI D ADES ESPO RT I V AS E DE L AZ ER – o esport e e o la zer são
reconh eci da me nt e do is d os pi l ares mais i mp ort ant es para a f ormação de
crianças e jov ens, dest a f orma, pape l f unda ment al dent ro d o p rojet o. Seus
int egra nt es t ê m a op ort un ida de de part ic ipar de au las d e div ers os esport es,
t ais co mo : nat aç ão, at l et is mo, t ênis, v oleib ol, f ut eb ol d e ca mp o e f ut sal d e
salão, ha nd ebo l e basq uet e bol , além d e part ici pare m d e div ersas out ras
at iv idades recr eat iv as e de la zer.
APO I O ESCO L AR - O bj et i v a - se comple ment ar as at i v idades
escolar es at rav és de jogos , di n âmicas, at iv idades p eda gó gica s, of icinas e
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incent iv o a leit ura, est ando e m parcer ia com a escol a de cada crianç a
desenv olv end o u m t rabal ho p arale lo e in div idua l, pois par a int egrar o
projet o, é i ndis pens áv el est ar e st udan do.
B AL É – At iv ida de l údic a e pra zeros a, coord enaç ão mo t ora e
equi lí brio. O i mpact o es pera do é prot ago nis mo j uv enil, inser ção socia l e
f ort aleci me nt o de v í nculos f a mi liares.
ÊNF ASE C RI ST Ã – O s part icipant es do pro jet o rea li za m, ao me nos
uma v ez na seman a, um mo ment o de Ref lexã o e Dinâ mica Crist ã, com a
f inali da de de sent ir e m a prese n ça de Deus e m suas v idas e de conhec ere m
a Boa Nov a de Crist o, a lé m d e at uar e m e m dev ocion ais d iár ios e m s ua s
at iv idades.
HI G I ENE BUC AL - D iari a ment e , as crianças e j ov ens t em u m horári o
para rea li zar e m escov ação dent ári a e aplic açã o de f lúor e, assim
conscie nt i za - s e da i mp ort ânci a em se mant er uma boc a saud á v el.
M I SSÃO CRI ST Ã - Est ender o Reino de Jesus Cri st o, at rav és da
leit ura bí blic a e d ev ociona is d iário, p ara o dese nv olv iment o dos v alores
crist ãos. “Af im de t o dos sej a m um” (Jo ão Ca p. 17 Vers. 2 1).
O F I CI N A DE ART E - O s part ici pant es d o pro jet o rea li za m, a o me nos
uma v ez n a se ma na, u m mo me nt o de of ic ina e t e m co mo o bjet iv o est imu lar
a criat iv idade d as crianç as. Pret ende ai nda me lhor ar a coord en ação mot ora
f ina da crianç a at rav és das ativ idades co m pinc eis, lápis, gi z, div ersos
t ipos de pa peis, j orna is, cart olin as, lin ha, mat er iais r ecicl áv eis ent re
out ros.
PESQ UI S A O N L I NE – Co m 1 2 micr os – co mp ut ad ores é re ali za do
uma pes quis a, busc a de c o nheci ment o e ori ent açã o de inf or mát ica
t ot alment e grat u it o, at ende n do as necessi da des básic as do mun do
cont e mpor ân eo co mo f or ma d e conhec i me nt o, inf or maçã o e f errament as .
PRÉ - L I DERES - Des env olv er h abil ida des pesso ais e soci ais, com o
objet iv o no “SER”. F ort alecer a aut oest i ma se id ent if ic and o com o grup o de
f ormaç ão, t raba lha nd o v alores, adqu irin do h abi lid ad es para a conduç ão e
a recreação de cria nça, conhe cendo a Missã o da AC M e se relaci on and o
com Jes us.
RECRE AÇ ÃO - Preencher o tempo ocios o das crianças, ori ent ar e
ensin ar a prát ic a da at iv ida de e sport iv a me ncio nad a de u ma maneir a lú dica
e prazerosa, resp eit an do a indi v idualid ad e e o desenv olv ime nt o da criança,
ut ili za nd o o esport e como mei o de social i zaçã o, int eraçã o e educaçã o,
desenv olv end o hab ili dad es f í sicas e mot oras par a o seu di a a dia. O
impact o esper ado é pr ot ag onis mo juv eni l, inserç ão s ocia l e f o rt aleci me nt o
de v í nculos f amili ares.
RO D A DE CO NVE RS A - Espa ç o dest in ada à rea li zaç ão d e of icinas
de rod a de conv ersa, esse e spaço e a bert o par a ori ent aç ão, leit ur as,
v alores morais e ét icos, t em como ob jet iv o est imul ar a cap acit ação do
indiv í duo n a socie dad e. Pret en de ain da n o relac ion a me nt o sóc io educ at iv o,
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f ami liar ent re o ut ros. O impact o espera do é prot a gon is mo j uv enil, ins erção
social e f ort al eci ment o de v í nculos f a mil iares.
T REI NO F UT S AL – o esp ort e e o la zer são r econ heci da me nt e dois
dos pilar es ma is imp ort ant es p ara a f ormaçã o de crianças e jov ens, dest a
f or ma, pap el f und a ment a l de nt ro do projet o. Seus int egr ant es t êm a
oport un id ade d e part ic ipar de t reino di ários para o aperf e i çoa ment o e
part icip açã o de ca mpe on at os int erno e ext ern a, alé m de part icipar e m de
div ersas out ras at iv idad es recr eat iv as e de la zer.

ATENDIMENTOS TERCEIRA IDADE
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
PROGRAMA: GRUPO VETERANO
I DENT I F I C AÇÃO
No me d a En ti d ad e: Associaçã o Crist ã de Moç os de Soroc aba
En d ereço : Av . Dr. Luiz Me nde s de Almeid a, nº 118 0
Bai rro : Jardi m Sã o Pau lo
Ci d ad e: Sorocab a
UF: S.P.
CEP : 1805 1 - 29 0
T el efo n e: (15) 3229 - 030 0
Co o rd en ad o r: Assist ent e Social – Mart a Barb osa T rombi ni.
No me d a M an ten ed o ra: Associação Crist ã d e Moços d e Soroc aba
F UNCI O N AL I D ADE
Reg i me d e At en d i men to :
Di as d a Seman a: Se gun da, qu art as e sext a f eiras.
Ho rári o : Período manhã: 7h15 as 10h00 – Período da tarde 13h00 as 15h00.
I D ADE: co m ou aci ma de 6 0 an os.
Sexo : Amb os os sexos
G ratu i d ad e: 100%
Nú mero d e aten d i d o s M ês: 57 pessoas
Nú mero d e aten d i men to s An o : 120 pess oas
O BJET I VO - At ender pessoas em sit u ação v uln erab ili da de social,
com ida de ac i ma d os 60 an os com enca minh a me nt o méd ico, p ara a pr át ica
de ginást ic a, hidro gin ást ica, camin had a, nat ação, at iv ida des sociais,
esport es ada pt ados, passe ios , f est as come morat iv as, p a le st ras, ent re
out ras at iv ida des, v isand o o c ondic io na me nt o f í sico, a soc ia li zaçã o e a
me lhor ia n a qua lid ade d e v ida.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
C AM I NH AD A - Pro mov er qua li dade d e v ida com at iv idades f í sicas,
combat í v eis com a id ade. T rabal ha ndo c o m a co o rde naçã o mot ora e
sociab ili da de.
G I NÁST I C A - Promov er qua lid ade de v ida com at iv ida des f í sicas,
combat í v eis com a id ade. T rabal ha ndo c o m a co orde naçã o mot ora e
sociab ili da de.
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G O L DEN F IT – Promov er at iv idade f í sica co m et ap as grad ua d as
HI DRO G I NÁST I C A – C apac id a de f í sica, sociab ili zação e i nt e gração.
N AT AÇÃO – A pren der a nad a r para f a zer u ma h idro gin ást ic a co m
ma ior seg ura nça e qu ali dad e. Resist enc ia res pirat ór ia e musc ular.
VÔ L EI AD APT ADO - Promov e uma soc iab ili zação e int e g ração.
T rabalha as cap acid ades f í sica s.
G O L D FI T – Promov er at iv idade f í sica com et a pas gra dua das.
OUTROS ATENDIMENTOS
ENTIDADE: FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ACM DE SOROCABA (FEFISO)
PROGRAMA: BOLSAS DE ESTUDOS
I DENT I F I C AÇÃO
No me d a En ti d ad e: F aculdade F í sica de Sorocab a
En d ereço : Rua d a Penh a, nº 680
Bai rro : Cent ro
Ci d ad e: Sorocab a
UF : S. P.
CEP : 1801 0 - 00 2
T el efo n e: (15) 3234 - 911 5 Ra mal
Di reto r: M au rí ci o M assari
No me d a M an ten ed o ra: Associação Crist ã d e Moços d e Soroc aba
F UNCI O N AL I D ADE
Reg i me d e At en d i men to : Semest ral
M eses: jan ei ro , mai o , ju n h o e ju l h o – o u tub ro , n o vemb ro , dezemb ro .
Ho rári o : 08h0 0 – 14h 00 – 1 7h0 0 – 21h 30.
I d ad e: indet ermin ado – co nclu são do Ens ino Mé dio.
Sexo : Amb os os sexos
G ratu i d ad e: Bolsa Int e gral (1 0 0%) e parci al (5 0%)
Nú mero d e aten d i d o s M ês: 70 pessoas
Nú mero d e aten d i men to s An o : 421 alu nos
OBJETIVO – Visando facilitar o acesso de jovens com fragilidade
socioeconômica 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 redigido por Edital, e
pela legislação do PROUNI (no que se aplicar), pela lei nº 1 2.101/2009 e lei
nº 12.868/ 2013 e pelo Decret o nº 8242/2014.
Para complement ar 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 int egral, e até 3 salários
– mínimos para bolsas parciais de 50%.
BOLSA FIL ANTROPI A INSTIUICIONAL – As bolsas Filantropia
Institucional são aquelas cedidas pela própria Instituições de Ensino
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Superior. A FEFISO, semestre lamente, disponibiliza um Edital com as
informações do processo de bolsa no qual poderão ser concedidas bolsa de
50% e 100%.
PROGRAM A UNIVERSID ADE PARA TODOS – PROUNI – E um
programa do Ministério da Educação que concede bolsas de estudos integrais
e parciais de 50%. A qual as inf ormações e procedimento de seleção através
do site: http://siteprouni. mec.gov.br .
OUTROS ATENDIMENTOS
ENTIDADE: FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ACM DE SOROCABA (FEFISO)
PROGRAMA: PROJETO INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PID / FEFISO
I DENT I F I C AÇÃO
No me d a En ti d ad e: F aculdade F í sica de Sorocab a
En d ereço : Rua d a Penh a, nº 680
Bai rro : Cent ro
Ci d ad e: Sorocab a
UF : S. P.
CEP : 1801 0 - 00 2
T el efo n e: (15) 3234 - 911 5
Di reto r: M au rí ci o M assari
No me d a M an ten ed o ra: Associação Crist ã d e Moços d e Soroc aba
F UNCI O N AL I D ADE
Reg i me d e At en d i men to : Semest ral
M eses: mar ço , ab ri l , mai o, jun h o - setemb ro , o u tu b ro , n o vemb ro .
Ho rári o : 08h0 0 as 12: 30 h.
I d ad e: 07 a 16 anos.
Sexo : Amb os os sexos
G ratu i d ad e: Bolsa Int e gral (1 0 0%).
Nú mero d e aten d i d o s M ês: 60 crianças e 2 0 ado lesce nt es
Nú mero d e aten d i men to s An o : 80 alun os
OBJETIVO – Oferecer um espaço inclusivo e protetivo para crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade pessoal e social através de
atividades esportivas aplicadas e desenvolvidas pelos est udant es da
Faculdade FEFISO, a qual faz parte da t rajetória curricular dos cursos de
Licenciatura e Bacharelado, que se traduz na oportunidade dos estudantes
reunirem informações e relacioná -las às questões práticas que são inerentes
à formação do profissional de Educação Física, vivenciando -as sob a
supervisão de um docente que atue como mediador no processo de
articulação entre questões didát icas, teóricas, práticas e técnicas.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
ATLETISMO, BASQUETE E VOLEIBOL - Orientar e ensinar a prática das
atividades esportivas mencionadas de uma maneira lúdica e prazerosa,
respeitando a individualidade e o desenvolvimento da criança, utilizando o
esporte como meio de socialização, interação e educação, desenvolvendo
habilidades físicas e motoras para o seu dia a dia. O impacto esperado é
protagonismo juvenil, inserção social e fortalecimento de vínculos familiares.
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FUTSAL - Orientar e ensinar a prática das atividades esportivas
mencionadas de uma maneira lúdica e prazerosa, respeitando a
individualidade e o desenvolvimento da criança, utili zando o esporte como
meio de socialização, interação e educação, desenvolvendo habilidades
físicas e motoras para o seu dia a dia. O impacto esperado é protagonismo
juvenil, inserção social e fortalecimento de vínculos familiares
NATAÇÃO - Orientar e ens inar prática das atividades esportivas
mencionadas de uma maneira lúdica e prazerosa, respeitando a
individualidade e o desenvolvimento da criança, utilizando o esporte como
meio de socialização, interação e educação, desenvolvendo habilidades
físicas e motoras para o seu dia a dia. O impacto esperado é protagonismo
juvenil, inserção social e fortalecimento de vínculos familiares.
ATIVIDADES ESPECIAIS EM DESTAQUE:

PROJETO SEMENTINHA

DIA DESAFIO

PROJETO PID

AULA NATAÇÃO

COMEMORAÇÃO DIA DO IDOSO

ALONGAMENTO

Marta Barbosa Trombini
Assistente Social
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OBRAS E MANUTENÇÃO UNIDADE JD. SÃO PAULO
Durante o ano de 2018 realizamos obras/manutenção onde destacamos algumas:
 Revitalização da pintura externa e interna.
 Troca da calçada lateral e frontal da unidade.
 Levantado muro fundos e lateral no terreno, melhorando segurança.
 Automatização do sistema de aquecimento de água das piscinas.
 Reforma prédios
 Utilização do projeto sementinha.

OBRAS E MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRO
Durante o ano de 2018 realizamos obras/manutenção onde destacamos algumas:
 Instalação de painéis solar fotovoltaico gerando energia elétrica sustentável para
utilização da unidade.
 Automatização do sistema de tratamento de água.
 Reforma da rede de esgoto.
 Instalação de azulejos dos vestiários masculino e feminino do subsolo.
 Feito 3 novos vestiários para uso familiar.

Painéis solar fotovoltaico

Reforma da rede de esgoto

Instalação de azulejos

Vestiário Familiar

Deivid Blézins de Araújo
Gerente
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I.)
PROJETOS REALIZADOS EM 2018:
DESENVOLVIDO APLICATIVO PARA CONTROLE DE TREINOS PARA A ACADEMIA
Foi criado aplicativo para utilização na academia orientando qual o treino a ser
realizado, também podendo ser utilizado para consultar os horários das atividades das
unidades da ACM.

Aplicativo para controle de treino

INSTALAÇÃO DE LEITORES RFID EM TODOS EQUIPAMENTOS QUE UTILIZAM
LEITURA DE CARTEIRA SOCIAL
Implantado leitores RFID nas cancelas, catracas e totem de treino nas unidades da
ACM para melhorar a leitura das carteiras sociais mantendo uma durabilidade maior
comparando com o código de barras.

Instalação de RFID em cancelas e catracas das unidades da ACM
INSTALADO E CONFIGURADO REDE DE COMPUTADORES CÂMERAS E TELEFONIA
NA NOVA UNIDADE DE VOTORANTIM
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Foi implantado a rede de computadores de forma estruturada, utilizando câmeras,
telefones e computadores compartilhando a mesma estrutura de cabeamento. Adequado
sistema de gestão de atendimento e controle de acesso para funcionar na nova unidade de
Votorantim.

Unidade Votorantim

Deivid Blézins de Araújo
Gerente de T.I.

Recursos Humanos
Treinamentos:
RH e DP
Curso E-social - Relizado em 13 de Setembro,na CPA Sorocaba e Treinamentos, com o
objetivo de aprender na Prática sobre o E-social 2019. Conhecer como realizar
corretamente a transmissão das informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais que
serão informadas no eSocial já com a versão atualizada 2.5, desenvolvendo exemplos
práticos, comentando e analisando a correta aplicação da legislação vigente. Conhecer em
detalhes o ‘faseamento’ (cronograma para o preenchimento dos eventos do eSocial de
forma parcelada).

Curso Formação em Coaching Integral Sistêmico - Nos mesnes de Março e Abril. O
curso foi uma imersão no Coaching Integral Sistêmico, metodologia criada por Paulo Vieira,
PhD em Coaching e autor do best-seller “O Poder da Ação”. Em FEBRACIS.

ContabilCertificação Digital: 16 de Janeiro, em IOB;
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Contabil- Revisão Estatutária : 15 de Outubro, no Intituto Filantropia.
TICurso WS 2016: 22 de maio, Green Treinamentos Ltda
Curso Arquitetura e Software: 16 de Outurbo, Frre Jobs Desenv. De Sotware

FEFISO
Curso Formação em Coaching Integral Sistêmico – nos mesnes de Março e Abril. O
curso foi uma imersão no Coaching Integral Sistêmico, metodologia criada por Paulo Vieira,
PhD em Coaching e autor do best-seller “O Poder da Ação”. Em FEBRACIS.
Bate Papo: Agosto nas unidades Centro e Jd. São Paulo nos reunimos com todos os
setores da instituição para discutirmos temas importantes obre assuntos em gerais,
principalmente sobre expansão.

Acemização: Julho e Dezembro 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.

Treinamento Institucional: 15 de Dezembro, reunimos com todos funcionários da ACM
Sorocaba e voluntários (Diretoria, Conselhos e Corpo de Lideres). Na ocasião aproveitamos
para ter uma palestra sobre Acessibilidade. Apresentamos os resultados alçando do ano e
abordamos os principais desafios do Planejamento Estratégico vigente. 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.
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120 Candidatos entrevistados

80 Contratados

33,3%

Funcionarios
efetivo

Contratados

51

Estagiarios

29

Banco de Dados

66,7%

Tipos de Demissões

12

13

Admissões x Demissões

Demissão s/justa
causa
Pedido de Demissão

Admissões

Resc.Contrato

1

4

10

Demissões

40
80

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.
Dados Estatísticos
2017- 156 funcionários e 30 estagiários = 186
2018- 180 funcionários e 43 estagiários = 223
Nosso Quadro de funcionários e estagiários referente GENERO
2017
Total Masculino .......: 88 funcionários + 9 estagiários = 97
Total Feminino ........: 68 funcionários +21 estagiários = 89
Total da Seleção ......: 156 +30 = 186
2018
Total Masculino .......: 98 funcionários + 15 estagiários = 113
Total Feminino ........: 82 funcionários + 28 estagiários = 110
Total da Seleção ......: 180 + 43 = 223
Cargos de Liderança
Total Masculino .......: 08
Total Feminino ........: 07

Marcia Aparecida Ferreira Rey
Recursos Humanos
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DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
As atividades deste setor durante o ano de 2018 estiveram voltadas para atender as
necessidades dos Departamentos da ACM, FEFISO, Unidade Centro, Unidade Jardim São
Paulo, Acampamento e a nova unidade Votorantim, 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).
A partir do segundo semestre o Departamento de Relações Públicas e Publicidade passou
a se chamar Departamento de Comunicação e Marketing, passando a ser gerenciado pela
Publicitária Roberta Orsetti / Publicitário Claudio Camargo Mathiazzi.
O Departamento realiza a atualização dos diferentes canais de comunicação da empresa
como mural, sites, comunicados internos, divulgação dos eventos internos, organização e
suporte de treinamentos, realização de atendimentos de campanhas internas, revistas
institucionais, elaboração de peças de comunicação para impulsionar campanhas ou ações
já programadas, contribui na formulação da estratégia e dos planos de trabalho de
comunicação, coordena a edição de notícias, website e demais mídias, divulga eventos e
gerencia a produção de materiais gráficos, atua no apoio à organização de feiras e outros
eventos técnicos, desenvolve outras atividades complementares relacionadas às diversas
áreas da comunicação, desenvolve materiais de comunicação como folders, relatórios de
atividades, boletins , atende às demandas internas de comunicação (apresentações,
comunicados, conteúdos), desenvolve e mantém processos operacionais relacionados às
atividades de sua área, incluindo a relação com orçamentos com fornecedores. Faz
orçamentos e cronogramas das estratégias de comunicação das Unidades e Projeto Social.
GERENCIAMENTO: O Gerenciamento de Comunicação e Marketing esteve na
responsabilidade de Roberta Orsetti (Publicitária).
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, com a parceria da Folk agência de comunicação digital. Prestamos a nossa
colaboração deste relatório com a diagramação, fotos, orçamentos e vídeos.

LAYOUT NOVAS COMUNICAÇÕES

Roberta Orsetti
Publicitária
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ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA – SÃO PAULO
BRASIL

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2019
A Secretaria Geral neste ano de 2019, 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 2019.
Procuraremos neste ano atender aos associados com a melhor qualidade de
serviços que nos for possível.

Prof. Cyrino Mantovani Júnior
Secretário Geral
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ORÇAMENTO
RECEITAS
MENSALIDADES
MENSALIDADES - ACM

2018

2019

16.667.940,00

17.791.788,00

10.386.240,00

10.822.440,00

9.057.240,00

9.686.724,00

MENSALIDADES - ESTUDANTE

212.400,00

5.796,00

CONDICIONAMENTO FÍSICO

772.800,00

772.500,00

CESSÃO DE ÁREA (ACAMPAMENTO)

415.200,00

438.324,00

TAXAS DE OBRAS (ACAMPAMENTO)

75.600,00

80.088,00

-147.000,00

-160.992,00

423.600,00

590.964,00

432.000,00

600.036,00

-8.400,00

-9.072,00

-

-

172.800,00

213.960,00

172.800,00

213.960,00

-

-

39.600,00

37.080,00

39.600,00

37.080,00

-

-

109.200,00

113.028,00

106.200,00

105.192,00

3.000,00

7.836,00

-

-

93.360,00

156.336,00

54.000,00

104.844,00

2.160,00

2.184,00

TERMO COMPROMISSO CESSÃO ÁREA

18.000,00

32.424,00

TAXAS DIVERSAS FEFISO

19.200,00

16.884,00

(-) DEVOLUÇÕES - TAXAS

-

-

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - 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

RECEITAS DE EVENTOS

411.540,00

560.232,00

ACAMPAMENTOS

252.000,00

358.140,00

ATIVIDADES, FESTAS E EXCURSÕES

111.840,00

152.664,00

TORNEIOS ESPORTIVOS

49.620,00

54.996,00

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - EVENTOS

-1.920,00

-5.568,00

-

-

0,00

0,00

(-) DEVOLUÇÕES - EVENTOS

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

70.000,00

70.000,00

-70.000,00

-70.000,00
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OUTRAS RECEITAS

77.040,00

94.584,00

ALUGUEL

77.040,00

80.184,00

ARREDONDAMENTOS

-

-

DIVERSOS

-

14.400,00

5.990.040,00

6.332.160,00

4.392.000,00

4.736.988,00

MENSAL. REVERTIDAS PROUNI (100%)

801.600,00

826.776,00

MENSAL. REVERTIDAS PROUNI (50%)

18.840,00

60.084,00

MENSAL. REVERTIDAS GRATUIDADE (100%)

720.000,00

765.420,00

MENSAL. REVERTIDAS GRATUIDADE (50%)

240.000,00

159.408,00

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

43.200,00

44.832,00

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

32.400,00

70.452,00

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

74.400,00

114.120,00

MENSALIDADES - FEFISO
MENSALIDADES FEFISO (PAGANTES)

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

25.200,00

21.504,00

-324.000,00

-436.692,00

-33.600,00

-30.732,00

-1.780.440,00

-1.811.688,00

-

-

(-) BOLSAS DE ESTUDOS PROUNI (100%)

-801.600,00

-826.776,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS PROUNI (50%)

-18.840,00

-60.084,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS GRATUIDADE (100%)

-720.000,00

-765.420,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS GRATUIDADE (50%)

-240.000,00

-159.408,00

-175.200,00

-250.908,00

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

-43.200,00

-44.832,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS (100%)

-32.400,00

-70.452,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS (50%)

-74.400,00

-114.120,00

(-) BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS(DEMAIS%)

-25.200,00

-21.504,00

331.680,00

320.172,00

420.000,00

399.720,00

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - 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%)

5.040,00

3.024,00

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

10.080,00

10.380,00

MENSAL. PÓS-GRAD.REV.BLS.EST.CONC. (50%)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - 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%)
(-) BLS. EST. PÓS-GR. CONCEDIDAS (Demais%)

CURSOS DE EXTENSÃO
CURSOS DE EXTENSÃO
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - CURSOS DE EXTENSÃO

2.520,00

1.296,00

-98.400,00

-87.324,00

-7.560,00

-6.924,00

-17.640,00

-14.700,00

-5.040,00

-3.024,00

-10.080,00

-10.380,00

-2.520,00

-

-

-1.296,00

43.200,00

89.088,00

43.200,00

90.480,00

-

-1.392,00
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CURSOS EXTRACURRICULARES

162.000,00

173.424,00

CURSO - ENGLISH YMCA

118.800,00

139.164,00

43.200,00

38.256,00

-

-3.996,00

20.400,00

19.176,00

20.400,00

19.236,00

-

-60,00

JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS

68.760,00

58.272,00

DESCONTOS OBTIDOS

17.160,00

13.968,00

JUROS E MULTAS

51.600,00

44.256,00

-

48,00

302.100,00

271.596,00

254.700,00

240.480,00

47.400,00

31.116,00

9.660,00

16.572,00

60,00

-

9.600,00

16.572,00

0,00

0,00

MATERIAL DIDÁTICO
(-) CANCELAMENTOS - CURSOS EXTRACUR.

CONCURSO VESTIBULAR
INSCRIÇÕES VESTIBULAR
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - VESTIBULAR

RECEITAS FINANCEIRAS

CORREÇÕES MONETÁRIAS

RENDIMENTOS
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RENDIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS

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

24.000,00

37.236,00

-24.000,00

-37.236,00

0,00

0,00

131.400,00

138.312,00

-131.400,00

-138.312,00
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ORÇAMENTO
DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
SALÁRIOS
FÉRIAS

2018

2019

15.032.757,00

17.682.828,00

6.445.620,00

7.726.620,00

6.384.600,00

7.666.488,00

3.168,00

4.212,00

13º SALÁRIO

492,00

84,00

RESCISÕES

57.360,00

55.836,00

674.400,00

776.712,00

674.400,00

776.712,00

ENCARGOS SOCIAIS
F.GT.S.

PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO

1.316.880,00

1.560.036,00

PROVISÃO DE FÉRIAS

734.940,00

873.864,00

PROVISÃO 13º SALÁRIO

549.540,00

655.920,00

32.400,00

30.252,00

95.880,00

38.640,00

95.880,00

38.640,00

310.920,00

525.924,00

840,00

4.512,00

ASSISTÊNCIA MÉDICA

90.360,00

100.164,00

AUXÍLIO PARA ESTUDOS

20.400,00

37.344,00

CESTAS BÁSICAS

38.640,00

45.384,00

3.600,00

3.600,00

CURSOS E TREINAMENTOS

20.760,00

31.020,00

OUTRAS DESPESAS P/ CURSOS E TREINAMENTOS

29.820,00

15.480,00

-

23.016,00

17.520,00

20.388,00

960,00

1.968,00

83.160,00

196.176,00

4.860,00

46.872,00

26.004,00

24.108,00

PROVISÃO F.G.T.S. S/ FÉRIAS

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA
PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA

DESPESAS DIVERSAS C/ PESSOAL
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS

CRECHE

PREMIAÇÃO
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS
TRANSPORTE E COMBUSTÍVEL
VALE TRANSPORTE
VESTUÁRIOS / UNIFORMES

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO

5.760,00

-

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

7.560,00

3.996,00

DESPESA COM VIAGENS

5.640,00

9.864,00

EQUIPAMENTOS / MATERIAIS DE PROTEÇÃO

7.044,00

10.248,00

450.000,00

564.660,00

354.000,00

452.664,00

96.000,00

111.996,00

DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
ESTAGIÁRIOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F.

5

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ÁGUA
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO

1.634.556,00

1.817.004,00

484.800,00

338.028,00

240,00

84,00

23.460,00

16.104,00

ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS, OUTROS

9.480,00

21.132,00

CÓPIAS - AUTENTICAÇÕES - ENCADERNAÇÕES

2.244,00

2.436,00

ALUGUÉIS DIVERSOS

CORREIOS

3.612,00

3.876,00

25.200,00

18.672,00

361.200,00

518.892,00

3.720,00

1.572,00

471.840,00

602.988,00

18.660,00

17.172,00

8.400,00

5.856,00

REPRESENTAÇÕES E CONVENÇÕES

83.280,00

119.052,00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

46.680,00

48.672,00

SEGURANÇA

20.040,00

23.124,00

TELEFONE

36.480,00

30.672,00

VEÍCULOS

34.620,00

35.976,00

600,00

12.696,00

408.492,00

444.396,00

CUSTAS PROCESSUAIS
ENERGIA ELÉTRICA
FRETES
GÁS
GENÊROS ALIMENTÍCIOS
LICENÇAS

VIAGENS E ESTADIA

DESPESAS COM MATERIAIS
MATERIAIS DE CONSUMO

4.440,00

12.816,00

30.120,00

36.204,00

106.980,00

134.712,00

22.860,00

30.240,00

108.660,00

89.472,00

45.720,00

45.264,00

MATERIAIS PEDAGÓCICOS / RECREATIVOS

588,00

6.804,00

MATERIAIS PRIMEIROS SOCORROS

300,00

900,00

88.824,00

87.984,00

86.400,00

80.880,00

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO
MATERIAIS ELÉTRICO/ELETRON./HIDRÁULICO
MATERIAIS ESPORTIVOS

MATERIAIS E SUPRIM. DE INFORMÁTICA

DESPESAS COM CURSOS
CURSOS DE EXTENSÃO

30.000,00

9.624,00

CURSOS EXTRACURRICULARES

30.000,00

44.916,00

DIPLOMAS

26.400,00

26.340,00

672.900,00

737.280,00

299.160,00

339.336,00

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

15.120,00

16.068,00

257.520,00

260.148,00

MANUT. DE PISCINAS

74.340,00

102.612,00

MANUT. DE VEÍCULOS

24.720,00

16.128,00

PRODUTOS QUÍMICOS

2.040,00

2.988,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

MANUT. DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS / EQUIPAMENTOS

804.240,00

770.292,00

HONORÁRIOS

128.460,00

140.868,00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARES

188.400,00

179.976,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.

487.380,00

449.448,00
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DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS

133.080,00

86.220,00

12.000,00

4.800,00

121.080,00

81.420,00

44.040,00

51.132,00

SEGURO DE AUTOMÓVEIS

12.540,00

14.904,00

SEGURO PATRIMONIAL

19.500,00

23.844,00

SEGURO DE VIDA - ALUNOS FEFISO

12.000,00

12.384,00

MÓVEIS -UTENSÍLIOS - EQUIPAMENTOS

DESPESA COM SEGUROS

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

126.660,00

167.808,00

ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES

28.080,00

43.032,00

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

98.580,00

124.776,00

-

-

PROPAGANDA E PUBLICIDADE - VESTIBULAR

IMPOSTOS E TAXAS

154.365,00

180.756,00

DIREITOS AUTORAIS

25.260,00

32.172,00

FILIAÇÕES

72.240,00

99.696,00

105,00

3.924,00

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

DESPESAS COM EVENTOS

180,00

360,00

48.600,00

37.620,00

7.980,00

6.984,00

198.480,00

252.456,00

DESPESAS C/ ACAMPAMENTOS

60.360,00

67.548,00

DESPESAS C/ ATIVID., FESTAS E EXCURSÕES

80.520,00

121.524,00

DESPESAS C/ TORNEIOS ESPORTIVOS

57.600,00

63.384,00

1.062.240,00

1.541.808,00

DEPRECIAÇÃO

1.047.840,00

1.526.196,00

AMORTIZAÇÃO

14.400,00

15.612,00

PROVISÕES FEFISO

DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO

117.000,00

53.688,00

PROVISÃO P/PERDAS S/ MENSALID. FEFISO

87.000,00

40.056,00

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

30.000,00

13.632,00

33.240,00

58.668,00

3.300,00

9.276,00

OUTRAS DESPESAS
DIVERSOS

28.800,00

27.312,00

PRESENTES E BRINDES

INTERCÂMBIOS

240,00

21.696,00

TERMAS

900,00

384,00

DESPESAS FINANCEIRAS

237.360,00

223.740,00

DESPESAS BANCÁRIAS

125.760,00

129.192,00

TAXAS DO CARTÃO DE CRÉDITO

111.600,00

94.548,00
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SALDO
PATRIMONIAL

ORÇADO
2018

REALIZADO
2018

PROPOSTO
2019

RECEITAS

16.667.940,00

16.706.589,03

17.791.788,00

DESPESAS

(15.032.757,00)

(15.734.471,39)

(17.682.828,00)

SALDO DO ANO

1.635.183,00

972.117,64

108.960,00

SALDO PATRIMONIAL 2017

18.308.618,51

SALDO PATRIMONIAL 2018

19.280.736,15

SALDO PROPOSTO 2019

19.389.696,15

SALDO
FINANCEIRO

ORÇADO
2018

REALIZADO
2018

PROPOSTO
2019

RECEITAS

16.667.940,00

16.745.479,04

17.791.788,00

DESPESAS

(15.032.757,00)

(18.606.776,86)

(17.682.828,00)

SALDO DO ANO

1.635.183,00

(1.861.297,82)

108.960,00

SALDO DO ANO ANTERIOR*

4.599.258,80

4.599.258,80

2.737.960,98

SALDO DO ANO SEGUINTE

6.234.441,80

2.737.960,98

2.846.920,98

*Em 2018 a Administração da ACM Sorocaba iniciou os processos administrativos no Sistema Radar, onde diversos
procedimentos foram reavaliados para melhor desempenho no novo sistema.
Uma situação que impactou o saldo financeiro foi o valor de Adiantamento de Pessoal, no sistema Satis (anterior) esse
valor era controlado no Caixa, considerando como Adiantamento a Receber, porém somando no saldo. Com isso, o valor
de R$ 24.975,45 de Adiantamento de Pessoal está incluso no Saldo do Ano Anterior (2017) e o exercício foi encerrado
com o Saldo de R$ 4.624.234,25 conforme relatórios de 2017. Já no Sistema Radar, o Adiantamento de Pessoal passou
a ser controlado pela Folha de Pagamento, tendo a saída desse valor de forma imediata no Caixa, portanto foi realizado
o ajuste do valor de R$ 24.975,45 entre as contas em 01/01/2018 conforme relatórios comprobatórios, tendo o saldo
iniciado no valor de R$ 4.599.258,80.
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PROGRAMA GERAL










O Departamento de Programa Geral irá trabalhar para oferecer ao nosso quadro
associativo, o melhor dos nossos serviços na área de atividade física e saúde: No
esporte, fitness, aquático, acampamento e condicionamento físico, sempre
mantendo o foco na qualidade e eficiência das atividades oferecidas para todas as
faixas etárias.
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.
Oportunizar aos associados, através das atividades especiais, a participação em
torneios, festivais, amistosos, festas temáticas, lançamentos fitness e jogos
recreativos.
Investir em treinamentos para os Profissionais de maneira que tenham
conhecimentos atualizados para que a qualidade das atividades dirigidas seja a
melhor possível.
Melhor utilização dos dados provenientes da ferramenta CRM e utilizá-los para
tomadas de decisão e mensuração das frequências das nossas atividades.
Manter os estudos de Missão Cristã para todos os profissionais e estagiários da
ACM Sorocaba.

Esporte







Avaliar as metodologias criadas no planejamento anterior e estudar a implantação
de novos produtos a serem oferecidos.
Valorizar os eventos especiais com foco no formato de festivais internos
(organizados pela ACM) e principalmente Jogos Acemistas Brasileiras.
Potencializar na área do esporte da ACM a organização de eventos especiais
internos para todas as modalidades esportivas, tendo como principal atividade
especial o evento dos Jogos Acemistas Brasileiros.
Divulgar o documento que conceitua o esporte na ACM Sorocaba para todos os
colaboradores e associados nas Unidades
Avaliar as metodologias de futsal, volei e basquete para melhorar a qualidade das
aulas para nossos associados de todas as idades.

Aquático





Avaliar e reestruturar os eventos demonstrativo de natação para estimular a
participação dos pais no acompanhamento e desenvolvimento das crianças na
natação.
Organizar dois festivais internos de natação durante o ano com a participação e
equipes convidadas
Iniciar estudos para criação da nossa própria metodologia de natação e
hidroginástica
Incentivar nossos profissionais a participação de grupos de estudos da FEFISO para
elaboração de pesquisas na área de natação.
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Ginástica






Iniciar uma nova cultura de formar grupos de estudos com a equipe de profissionais
e estagiários para estudar as áreas do esporte e fitness com apoio dos Docentes da
FEFISO.
Formatar o modelo de lançamento do Fitness e Wellness para todas as Unidades
com o envolvimentos de todos os profissionais e estagiários na área da Ginastica.
Buscar novos conhecimentos na área da educação física e saúde como forma de
atualização das tendências de mercado para todas as áreas do programa geral da
ACM Sorocaba.
Estudar e Potencializar novas atividades que poderão ser oferecidas para o público
da Melhor Idade em diversas áreas de desenvolvimento humano

Condicionamento Físico





Criar um modelo padronizado de treinamento resistido e uma nova metodologia de
avaliação física eficaz para todos os grupos, com acompanhamento de resultados e
retorno ao associado
Planejar a atualização e modernização dos aparelhos das nossas salas de
musculação das Unidades Centro, Jd. São Paulo
Manter o treinamento de corrida nas Unidades, como uma atividade em potencial,
paralelo ao trabalho de condicionamento físico.

Acampamento





Promover Acampamentos Educativos e Temáticos durante todo o ano e para todas
as idades do público de associados. Expandir os Acampamentos para grupos
externos como: escolas, grupos familiares, igrejas, empresas e eventos.
Expandir o número de participantes no férias da ACM e no Acampamento para o
público infantil nas temporadas de Janeiro e Julho
Oferecer capacitação de monitores de acampamentos para melhorar a qualidade
dos nossos profissionais e consequentemente dos nossos serviços ao público
interno e externo.

Liderança





Promover o Desenvolvimento de lideranças Juvenis através do Curso de Formação
de Líderes : YMCA Pré-Lideres, YMCA Líderes para Jovens e Adultos.
Desenvolver um novo curso de treinamento sistematizado para voluntariados jovens
e adultos
Iniciar um novo estudo para o método de ensino do treinamento YMCA Pré Lideres
Dar suporte ao Departamento de Recursos Humanos no processo de Recrutamento
e Seleção dos estagiários da FEFISO e de Profissionais para o Departamento de
programa geral.

Antonio Elidio Pinto de Oliveira
Secretário Executivo
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ACM DE SOROCABA
FEFISO
AÇÕES PLANEJADAS


Realizar a 19ª JIEF e o 20ª MAPA da FEFISO e 5º Encontro Científico - ECEF, com a
participação de Palestrantes convidados e apresentação de trabalhos de iniciação científica.



Realização de 6 cursos de extensão universitária durante o ano letivo;



Dar continuidade ao Intercâmbio docente por meio da “Coalizão Internacional das YMCA
Universitárias” com Springfield College, Universidad YMCA México ou Instituto Universitário
no Uruguay 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 e iniciar envio de estudantes para Setúbal (Portugal);



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 3ª Festa da Educação Física em comunhão com o Departamento de programa
geral;



Continuar os estudos para a criação do Data warehouse;



Dar continuidade à informatização dos inscritos no evento JIEF;



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



Realizar os procedimentos para o recredenciamento da FEFISO com o recebimento da visita
inloco dos avaliadores do MEC;



Realizar os procedimentos para a autorização de cursos à distância (também com o
recebimento da visita inloco)

Prof. Dr. Maurício Massari
Diretor da FEFISO/ACM

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
No ano de 2019 o Departamento de Desenvolvimento Social dará continuidade às suas
atividades de caráter educativo, recreativo e de suporte às famílias e comunidade,
fortalecendo vínculos través do trabalho de uma equipe multidisciplinar composta por:
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01 Secretário Geral;
01 Coordenadora;
01 Assistente Social;
03 Colaboração dos Profissionais de do Departamento de Educação Física;
01 Auxiliar de Escritório;
01 Cozinheira;
01 Auxiliar de Limpeza.

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; oficializando
seu atendimento junto à divisão de convênios de Prefeitura Municipal de Sorocaba.
 Manter o atendimento ao Projeto de Iniciação a Docência com aumento de
atendidos em faixa etária;
 Manter os atendimentos aos alunos para programa de Bolsa da faculdade FEFISO;
 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;
 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 MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRO






Cobertura terraço 8º andar.
Instalação de climatizador sala de fitness para diminuir temperatura.
Mudança layout recepção FEFISO atendendo normas de acessibilidade.
Pintura das salas de aula FEFISO
Instalação de azulejos vestiário feminino.

OBRAS E MANUTENÇÃO UNIDADE JD. SÃO PAULO




Iniciar obras para criação de 4 novas quadras multiusos.
Troca de iluminação por LED.
Instalação de aquecedor reserva para piscinas.
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Remoção escada de alvenaria no corredor de entrada melhorando e ampliando a
passagem.
Instalação de secador de mão.

TECNOLOGIA DA ACM DE SOROCABA





Implantar solução de gerenciamento de documento eletrônico (GED) para FEFISO.
Implantar nota fiscal eletrônica de serviço para FEFISO.
Implantação de Data Warehouse FEFISO.
Desenvolvimento de novos sites para ACM, salão de festas e acampamento da ACM.

Deivid Blézins de Araújo
Gerente

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 2019.

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.

Contratação de Jovem Aprendiz.

Monitoramento da Segurança do Trabalho.

Aperfeiçoando a 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.

Alinhar Comunicação entre todos da instituição, com parceira do MKT.

Juntamente com o departamento de TI desenvolver sistema próprio para Avaliação
de Desempenho.

E continuar monitorando os demais processos.
Minhas considerações sobre 2018.
Resumo objetivo: SETOR DE RALAÇÕES HUMANAS
O grande destaque deste ano, do Departamento de RH da ACM Sorocaba, foi o processo
de RECRUTAMENTO & SELEÇÃO de novos funcionários para integrar nossa nova para
ida ACM em Votorantim!! Foram muitos desafios enfrentados ao longo deste ano. Foram
mais de 80 horas de entrevistas, além dos demais processos que envolve todo um aparato
do nosso Setor de RH.
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Como sempre falo com a Dani: Qual é a novidade de hoje? Porque, trabalhar com pessoas
não tem rotina, todos os dias resolvemos problemas diferentes, porque cada um de vocês
têm uma necessidade, e assim acabamos até nos envolvendo na vida pessoal dos
senhores. É inevitável!
Para os próximos anos vamos continuar trabalhando com muito afinco em treinamentos
diversos com o intuito de melhorar cada vez mais nosso trabalho para melhor servir à
comunidade e a todos os associados. Pretendemos também atualizar alguns processos
que desenvolvemos nos últimos anos de Planejamento, a fim de otimizar ainda mais nossa
prestação de serviços.
Senhores, tenho mais que certeza que com a colaboração de todos vocês iremos continuar
a cumprir a nossa missão aqui na ACM Sorocaba e para a ACM Sorocaba que é:
DESENVOLVER INTEGRALMENTE O SER HUMANO!!! Tenham certeza que vocês fazem
toda a diferença, seja qual for a função que exercem, a Associação Cristã de Moços sempre
precisou e continuará precisando de vocês para que, juntos, de mãos dadas possamos
oferecer de forma concreta uma prestação de serviços com excelência!! Muito obrigada a
todos!!!

Marcia Aparecida Ferreira Rey
Recursos Humanos

COMUNICAÇÃO E MARKETING
Posicionamento da marca no mercado - Inauguração Unidade Votorantim.
Nova Identidade Visual.
Enfatizar como estratégia de Marketing o cristianismo, segurança e Acampamentos
educativos - Alinhado com a Agência Folk, plano de ação pré aprovado para antes, durante
e depois dos acampamentos.
Trabalhar no sentido de dar ênfase à importância do exercício físico para a saúde e
aumentar o número de praticantes regulares - Campanhas elaboradas com antecedência
e campanhas diretas.
Procurar parcerias para oferecer a mais pessoas a prática do exercício físico orientado,
incluindo os menos favorecidos - campanha de ação projeto sementinha entre outros.
Constante atualização das informações e fotos do Site, Facebook e Instagram da ACM
Sorocaba, Votorantim e FEFISO.
Trabalhos mais elaborados no setor de criação e arte.
Planejamento Unificado Ano para visualização das ações futuras.
Cobertura fotográfica dos principais eventos.
Objetivo do departamento é gerar um acréscimo de 20% de associados nas atividades meio
e fim da ACM | FEFISO.
Minimizar custos quantos aos materiais gráficos para que sejam reaproveitados no ano de
2020.

Roberta Orsetti
Publicitária
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