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PALAVRA DO PRESIDENTE
Olá,

PALAVRA DO CONSELHO
Caros Associados,

Marco Antônio Partel
Pres. da Diretoria Executiva

Ano novo, vida nova. Infelizmente, esta 
frase tão cultuada parece não valer para 
2021. Após 12 meses de pandemia, de muita 
dor com a perda de sócios e conhecidos, 
estamos  iniciando o ano com o mesmo 
cenário de 2020: as portas do São Carlos 
Clube fechadas e a necessidade de rever o 
planejamento, o orçamento e o resultado 
nanceiro para o ano de 2021. 

O Conselho Deliberativo se mantém ao 
lado da Diretoria Executiva para promover as 
alterações necessárias e reetir sobre as 
melhores alternativas para que a manuten-
ção ocorra, para que os compromissos 
possam ser honrados e para que o Clube não 
apresente resultado negativo no nal do 
exercício. Por isso, no último dia 18 de março, o 
Conselho Deliberativo se encontrou em 
reunião ordinária, mas com a pauta acresci-
da de pontos determinantes para os próximos 
meses. Além dos itens previstos em Estatuto, 
como deliberação do balanço do Clube e o 
demonstrativo de resultado com parecer do 
Conselho Fiscal, os conselheiros deliberaram 
também sobre o valor da taxa de manuten-
ção, taxa de construção e taxa de depen-

dentes da mensalidade dos meses de março, 
abril e maio. 

Em acordo com o pleito solicitado pela 
Diretoria Executiva, de um desconto de 15% nas 
mensalidades desses três meses, o Conselho 
aprovou a proposta que visa não só contribuir 
com todos os associados neste difícil momento, 
mas também garantir que a manutenção do 
SCC continue sendo realizada, para que em 
breve todas as dependências do Clube estejam 
à disposição dos associados, além de assegurar 
as condições necessárias para que a Diretoria 
Executiva possa também prosseguir com as 
obras já iniciadas.

Mais uma vez reunidos virtualmente, mas 
com a convicção de que o cenário e o momen-
to exigem a participação de todos, o Conselho 
Deliberativo raticou que estará sempre ao lado 
— acompanhando diariamente — da Diretoria 
Executiva, para que as decisões possam reetir 
a vontade dos associados, pois a única certeza 
é a de que todos buscam respeitar as orienta-
ções e determinações, mas também querem se 
encontrar o mais breve possível no São Carlos 
Clube.

Conselho Deliberativo

Gostaria de trazer ótimas notícias a todos, 
mas infelizmente ainda estamos passando por 
momentos difíceis. Tenho feito o melhor possível 
para mantermos o Clube operante e para 
proporcionar o máximo de benefício ao associ-
ado neste momento. Não conseguimos agra-
dar a todos, mas acredito que estamos fazendo 
o que é correto: preservar o Clube, um patrimô-
nio de todos nós. 

A Diretoria Executiva solicitou ao Conselho 
Deliberativo autorização para conceder, por 
três meses, 15% de desconto aos associados 
adimplentes. A proposta foi aprovada, e esse 
benefício já está disponível para este mês de 
abril e também para maio e junho. Leia, nesta 
edição da revista, a matéria com mais informa-
ções sobre os descontos concedidos.

 Eliminamos despesas, ajustamos gastos 
xos e também o quadro de colaboradores. 
Estamos no limite para conseguir manter o 
Clube fechado, mas realizando todas as manu-

tenções necessárias. Estamos construindo o 
Refeitório e o Vestiário para nossos funcionários 
em conjunto com o Ginásio de Esportes novo. 
Uma obra muito importante para todos e que já 
estava prevista em orçamento. Esperamos 
concluir esse complexo em no máximo 90 dias. 
Esse investimento valoriza nosso patrimônio e, 
quando isto tudo passar, com certeza utilizare-
mos muito esse novo espaço.

 Estamos acompanhando todas as 
notícias sobre possíveis liberações para frequen-
tar o Clube, mas até agora não há nada de 
concreto que eu possa comunicar aqui. Temos 
de aguardar.

 Abril é o mês da Páscoa, da ressurreição! 
Vamos pedir para que todos voltemos com mais 
força, melhores e mais fortes! Uma ótima 
Páscoa a todos! Espero, como sempre, que nos 
vejamos em breve.
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Convivemos com a pandemia da Covid-19 
desde o início do ano passado. Neste ambiente 
tumultuado e incerto, a Diretoria Executiva do SCC, 
preocupada com o Clube e com os seus associados, 
concedeu descontos nas mensalidades, em 2020, 
num montante aproximado de R$ 3.400.000,00. Isso 
representou o maior desconto concedido em men-
salidades entre todos os clubes do Estado de São 
Paulo no ano, o que só foi possível graças aos seguin-
tes fatores: a) o Plano Emergencial do Governo 
Federal, que possibilitou o subsídio de parte dos 
salários de um terço de nossos colaboradores – no 
valor de R$ 340.000,00; b) uma política severa em 
relação aos custos das diretorias – em especial da 
Diretoria Social, da Diretoria Cultural e da Diretoria de 
Esportes; c) reduções nos gastos relacionados com a 
manutenção geral do Clube; d) além de um empe-
nho interno para reduzir e negociar outras despesas. 
A despeito desse esforço, a consequência foi uma 
diminuição, no Caixa do Clube, de um valor próximo 
ao do seu Fundo de Reserva (R$ 1.000.000,00).

Para 2021, a Diretoria Executiva já previa um 
ano orçamentário difícil também para os seus associ-
ados, ainda por conta da pandemia. Assim, propôs, e 
foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do SCC, 
uma redução xa na mensalidade de 10% a partir de 
janeiro deste ano. O impacto nanceiro previsto 
dessa redução na receita de 2021 (que, na verdade, 
corresponde a um desconto em relação ao valor 
pago na mensalidade de 2020) será de aproximada-
mente R$ 1.450.000,00 (algo em torno de R$ 
120.000,00 ao mês).

Agora, com a região de São Carlos posiciona-
da na Fase Vermelha do Plano de Controle 
Epidemiológico do Estado de São Paulo, o SCC foi 
obrigado a paralisar novamente suas atividades 
(sociais, culturais e esportivas). Neste momento, 
pensando em conceder ao associado um tratamen-
to análogo ao de 2020, a Diretoria Executiva do 
Clube, com a aprovação do Conselho Deliberativo, 
concedeu um desconto de 15% nas mensalidades 
dos meses de março, abril e maio de 2021 (mensali-
dades com pagamentos, respectivamente, no início 
dos meses de abril, maio e junho de 2021) para todos 
os associados adimplentes. O impacto desse descon-
to atingirá um valor previsto de R$ 550.000,00 (próximo 
de R$ 183.000,00 ao mês).

Considerando os impactos nas arrecadações 
do SCC para este ano, ou seja, a redução de 10% na 
mensalidade (já aplicada a partir de janeiro de 2021) 
somada ao desconto agora proposto, espera-se 
uma queda, na receita do Clube, de R$ 2.000.000,00 
em 2021. Assim, importa observar que o SCC está 

tratando com valores próximos, proporcional-
mente, aos descontos oferecidos no ano de 
2020, visto que estamos, ainda, no início do mês 
de abril de 2021. 

Em linhas gerais, o associado portador de 
um Título Familiar do SCC pagou a mensalidade 
do mês de fevereiro/2020 no valor de R$ 333,30. 
Na mensalidade de fevereiro/2021, pago em 
março/2021, ele desembolsou R$ 300,04 (10% 
de desconto em relação ao ano anterior). Com 
o desconto proposto, as mensalidades de 
março, abril e maio passarão a ter o valor de R$ 
255,03 (isto é, será R$ 78,27 menor em relação 
ao valor pago antes da pandemia). Esses são os 
números hoje trabalhados.

O gráco abaixo ajuda a compreender 
melhor o movimento mensal de descontos (e 
redução da mensalidade), em termos percen-
tuais, para 2020 e 2021.

A Diretoria Executiva entende que deve 
car sempre atenta aos anseios dos associados, 
mas que também é seu dever garantir a saúde 
nanceira do SCC. Outra informação nanceira 
que merece destaque, dentre as questões que 
exigem mais atenção, é a queda relevante no 
total de receitas das escolinhas esportivas em 
2020: o Clube deixou de arrecadar R$ 
1.493.508,00, com todas as modalidades 
esportivas, quando comparado ao ano de 
2019. A Diretoria Executiva continua estudando 
a melhor forma de reduzir os custos desses 
departamentos, já que a atual expectativa é a 
de que não haverá receitas sucientes para 
suprir o custeio dessas atividades esportivas no 
curto e médio prazos.

O objetivo é seguir em frente, com união e 
conança no enfrentamento de mais este 
desao na vida do São Carlos Clube e da nossa 
comunidade.
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Atenciosamente, 
Diretoria Executiva 

DESCONTOS
DURANTE A PANDEMIA
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PÁSCOA

PARA CONTER PANDEMIA,

BRASIL MANTÉM
RESTRIÇÕES NA PÁSCOA 

PARA CONTER PANDEMIA,

BRASIL MANTÉM
RESTRIÇÕES NA PÁSCOA 

A Páscoa, uma das datas mais impor-
tantes do calendário cristão, marca a ressur-
reição de Jesus Cristo e tradicionalmente é 
festejada tanto na esfera familiar como em 
celebrações religiosas. Em 2020, por conta do 
coronavírus, o cenário foi diferente, já que a 
orientação das autoridades sanitárias era de 
se manter o isolamento social para evitar a 
disseminação da doença. Neste ano, as 
confraternizações foram canceladas nova-
mente, mas isso não signica que a data 
perdeu seu signicado. 

Em entrevista à Revista do São Carlos 
Clube, a associada Livia Maria Martinelli 
Bianchin revela que não será possível cele-
brar essa data especial ao lado de quem 
amamos, mas que a verdadeira Páscoa está 
dentro de nós. “A Páscoa, pra mim, represen-
ta um recomeço, novos dias, nova vida, 
novos tempos. É um momento introspectivo, 
de reexão, para avaliar o nosso eu interior, 
buscando sempre melhorias.” 

Para ela, a data em meio à quarentena 
nos traz um convite especial à reexão. 
“Neste tempo de pandemia, fomos desaa-
dos a recolher não somente o nosso coração, 
mas também nos recolher em nossas casas e 
viver de modo intenso em nossos lares, então, 
assim como no ano passado, celebraremos 
em casa e fortaleceremos a nossa fé.” 

Livia enaltece a importância da data 
com um pedido: “Que Jesus renasça em 
nossos corações, nos acalmando, nos 
enchendo de esperança por dias melhores!”. 
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Que a energia que
a data nos traz
renove o amor,
nossa fé e a esperança
de dias melhores!

Que a energia que
a data nos traz
renove o amor,
nossa fé e a esperança
de dias melhores!
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ESPECIAL

NO DIA MUNDIAL DA SAÚDE,
PROFESSORES DA FITCLUBE ACADEMIA

FALAM SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS

EXERCÍCIOS FÍSICOS
No dia 7 de abril, comemoramos o Dia 

Mundial da Saúde, e esta é uma boa oportuni-
dade para reetirmos sobre a importância dos 
exercícios físicos no nosso dia a dia. Diversos 
estudos nos mostram os inúmeros benefícios 
que a atividade física traz para nosso corpo e 
mente, e também conversamos com alguns 
professores da FitClube Academia para escla-
recer alguns pontos.

‘’Um dos pilares para a qualidade de vida 
e um envelhecimento saudável são os exercíci-
os físicos diários, equilibrando treinos de força, 
exibilidade e aeróbios.’’ Isso é o que a profes-
sora Priscila Costa descreve como ‘’dose diária 
e não farmacológica para a saúde’’.

A musculação, por exemplo, é muito 
importante para o treino de força, e o professor 
Alexandre Pacíco cita inúmeros benefícios da 
prática: “Aumento do tônus muscular, fortaleci-
mento e aumento dos músculos, o que está 
diretamente ligado à melhora da postura 
corporal, diminuição da quantidade de gordu-
ra, aumento de densidade óssea, diminuição 
do risco de diabetes, melhora no condiciona-
mento cardiorrespiratório, dentre outros benefí-
cios''.

Sobre a corrida, é o professor Roger de 
Francisco quem destaca: ‘’O impacto das 
passadas na corrida estimula a produção de 
células ósseas, ajudando a fortalecer o 
esqueleto e a prevenir a osteoporose, assim 
como a fortalecer a musculatura das coxas, 
pernas e glúteos. Vale lembrar que, especial-
mente nas mulheres, correr libera neurotrans-
missores que provocam bem-estar, relaxa-
mento e têm efeito analgésico natural 
contra cólicas e dores musculares típicas da 
TPM. Mas um alerta importante é que correr 
muito perto da hora de dormir pode atrapa-
lhar o sono, porque o exercício libera adrena-
lina, sendo assim, prera treinar durante o dia 
ou no nal da tarde’’.

Não podemos nos esquecer das 
atividades de menor intensidade, como 
alongamento e meditação. A professora 
Andresa Bruniera explica que o cuidado com 
a saúde mental ajuda no “controle do 
estresse e da ansiedade, melhora o foco e o 
rendimento no trabalho/estudos, auxilia no 
tratamento da depressão, reduz a insônia, 
ajuda no tratamento de distúrbios alimenta-



9ABRIL DE 2021REVISTA DO SÃO CARLOS CLUBE
E
SP

E
C

IA
L

res, dentre outros. Já o alongamento, além de 
melhorar e prevenir dores e tensões, quando aliado 
ao fortalecimento muscular, facilita o bem-estar 
global do indivíduo, do corpo e da mente’’.

Todas as atividades físicas contribuem para a 
saúde física e mental e, como arma a supervisora 
da FitClube Academia, Camila Borim, ‘’durante o 
isolamento social, é muito importante se manter ativo 
sicamente, tanto para aumentar a imunidade e 
prevenir problemas de saúde como para evitar o 
estresse e a ansiedade. Segundo estudos da 
Universidade de São Paulo (USP), as pessoas que 
realizavam atividades físicas antes da pandemia ou 
começaram a prática na quarentena reagem 
melhor ao estresse e à ansiedade provocados 
pelo atual momento’’. 

Para aqueles que não praticavam 
regularmente exercícios físicos antes do 
isolamento, e desejam começar agora, 
é muito importante que respeitem suas 
limitações. Camila, aliás, aproveita 
para destacar o conteúdo online 
oferecido pela Academia por meio 
das redes sociais do Clube (insta-
gram e facebook): ‘’Todos os dias 
temos conteúdo de qualidade, 
feito com muito prossionalismo 
e estudo por nossa equipe 
FitClube em conjunto com 
o  Depar tamento  de 
Relações Públicas’’.
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ACONTECE NO CLUBE

No dia 8 de abril celebramos o Dia da Natação, data criada para 
ajudar a promover a modalidade que favorece a saúde de diversas 
formas. A Revista do São Carlos Clube conversou com alguns professores, 
que deram mais detalhes sobre seus benefícios. Conra.

DIA DA
NATAÇÃO
PROFESSORES DO SCC FALAM SOBRE BENEFÍCIOS DA PRÁTICA

A professora Mônica de Paula, por exemplo, 
garante que a natação é uma das melhores ativi-
dades físicas, que pode ser praticada desde a 
tenra idade até a fase adulta, proporcionando 
diversos benefícios: “Na fase infantil, a prática da 
natação melhora o sistema respiratório, a qualida-

de do sono, contribui para a socialização e a 
autoconança, diminui o estresse, aumenta o 

apetite e ajuda na questão de segurança”. Já para os 
adultos, a professora explica que as vantagens também são 

excepcionais: “Além de todos os benefícios que citei para as crianças, na 
fase adulta a natação também aumenta a imunidade e fortalece nosso 
sistema de defesa, auxilia na perda de peso, melhora o condicionamento 
físico e a saúde como um todo, fortalece as articulações, desenvolve os 
músculos, reduz o estresse, melhora a saúde do coração e também a 
circulação sanguínea”. 

Já a professora Regina Gomes destaca o fato de esse 
esporte não ter contra-indicação e poder ser praticado em 
qualquer idade. “Por ser um exercício cardiovascular, ajuda a 
desenvolver ossos e músculos, promove exibilidade, coorde-
nação, reduz estresse e alivia a tensão.”

Luis da Silva Junior, também professor da nata-
ção, além de garantir que a natação é um seguro 
de vida, nos conta uma curiosidade: “Uma das 
coisas mais legais que temos no âmbito competiti-
vo é a maratona aquática, em que vemos crian-
ças chegando na frente de adultos, idosos che-
gando na frente dos jovens e pessoas que não têm 

aquele corpo denido chegando muito à frente dos 
fortinhos”. O professor também conrma que não há 

contra-indicação para a prática. “O esporte é frequente-
mente indicado para corrigir problemas posturais, articulares, obesidade, 
falta de densidade óssea e muitos outros”, naliza.
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SCC CONTA
COM NOVO
DESFIBRILADOR

ACONTECE NO CLUBE

EQUIPAMENTO PODE DOBRAR OU ATÉ TRIPLICAR AS CHANCES DE
SOBREVIVÊNCIA DE QUEM SOFRE UMA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

O desbrilador é um equipamento crucial 
para estimular os batimentos cardíacos em 
situações de parada cardíaca ou de arritmia. O 
aparelho emite uma carga elétrica moderada 
no coração, com o objetivo de estabilizar os 
batimentos do paciente, estejam eles muito 
lentos, acelerados ou mesmo inexistentes. Esse 
choque reorganiza as células do organismo e 
estimula o órgão a voltar a bombear sangue e 
retomar seu funcionamento normal.  

O SCC conta com dois DEAs (desbrilado-
res automáticos) que podem ser manuseados 
pela nossa equipe de Guarda-Vidas em caso 
de emergências no Clube. Dados apontam 
que o uso do equipamento no socorro imediato 
das vítimas pode dobrar ou até triplicar as 
chances de sobrevivência. 
 
Como utilizar o DEA

O modelo pode ser usado por pessoas 
leigas, desde que tenham passado por um 
treinamento simples. Ele é capaz de vericar o 
ritmo de batimento cardíaco do paciente e, 
caso necessário, realizar a descarga elétrica 
para que o coração retorne ao batimento 
correto. O próprio aparelho regulará a carga 
de energia adequada, sem que o operador 
precise realizar qualquer tipo de conguração.

A leitura do ritmo é feita por meio de pás 
adesivas que devem ser presas ao tórax. Usado 
em casos de parada cardiorrespiratória, o 
aparelho identica o ritmo cardíaco ou a 
brilação ventricular existente em 90% dos 
casos de paradas cardíacas.

Ambientes em que circulam mais de mil 
pessoas por dia devem obrigatoriamente ter um 
DEA, de acordo com a legislação vigente – é o 
caso de estádios, supermercados, aeroportos, 
clubes, dentre outros espaços.

A seguir, veja algumas dicas gerais de 
como usar o aparelho. O ideal, no entanto, é 
atentar para as instruções especícas existentes 
em cada dispositivo, caso seja necessário 
utilizá-lo.
• Após o aparelho ser ligado, ele dará instruções 
do que precisa ser feito.
• Em seguida, coloque os eletrodos, conforme a 
indicação do aparelho. A maioria traz ilustra-
ções que mostram onde cada um deve car. O 
eletrodo do lado direito deve ser colocado 
abaixo da clavícula, na linha hemiclavicular, e o 
eletrodo esquerdo nas últimas costelas, abaixo 
do mamilo esquerdo.
• Com essa disposição, o choque deverá passar 
pelo máximo de bras cardíacas. É como se o 
coração sofresse um reset e voltasse a funcionar 
da maneira correta.
• O aparelho pedirá para que seja colocado o 
cabo na luz que estiver piscando. Em seguida, o 
DEA dene se dará ou não o choque. Caso o 
choque não ocorra, o ideal é continuar com as 
compressões cardíacas.
• Antes de o choque ser emitido, é importante 
se certicar de que ninguém esteja encostado 
na pessoa ou no aparelho. Após o choque, 
recomece a compressão cardíaca.
• O aparelho deve continuar no paciente até 
que uma equipe de suporte avançado chegue.
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ACONTECE NO CLUBE

SCC ADQUIRE
CÂMERA TÉRMICA 
COM A TECNOLOGIA, A ANÁLISE DE TEMPERATURA CORPORAL É MAIS EFICIENTE 

Câmeras térmicas detectam a temperatura reco-
nhecendo e capturando diferentes níveis de luz infraver-

melha. Em cenários de pouca luz, com limitações 
visuais e até mesmo camuagens, ela é muito 

eciente, pois todos os objetos emitem um tipo de 
radiação infravermelha ou calor. 

Muito utilizadas em segurança de edica-
ções, as câmeras térmicas hoje se fazem presen-
tes em muitos estabelecimentos que se preocu-
pam em realizar a medição da temperatura de 
cada indivíduo circulante, a m de detectar 
potenciais contaminados pela Covid-19 e manter 

o ambiente seguro.
Assim, para manter os associados e colabora-

dores ainda mais protegidos, a Diretoria do São Carlos 
Clube adquiriu um Handheld Termográco (câmera 

térmica), indicado para ambientes controlados e com 
baixo uxo de pessoas. “A câmera térmica é mais eciente 
na detecção de pessoas que apresentam temperatura 
elevada. Além disso, é mais ágil, pois os associados não 
precisarão esperar para terem sua temperatura aferida 
manualmente. E ainda garante o distanciamento social, 
anal não é necessária a proximidade para a checagem de 
temperatura, como ocorria antes”, explica Marco Antônio 
Partel, presidente da Diretoria Executiva. 
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DIRETORIA
EXECUTIVA APRESENTA

CENÁRIO FINANCEIRO

Somos uma associação sem ns 
lucrativos, e a manutenção do Clube 
depende única e exclusivamente do 
pagamento das mensalidades. Em 
consequência da pandemia, além dos 
descontos aplicados no último ano, 
concedemos uma redução denitiva de 
10% em todas as taxas. A Diretoria 
Executiva também solicitou ao Conselho 
Deliberativo um desconto de 15%, que foi 
aprovado, para os meses de março, abril 
e maio de 2021.

O décit está sendo subsidiado por 
uma reserva de caixa, consumida desde 
o início da pandemia. Reduzimos custos, 
enxugamos a folha de pagamento, 
encerramos contratos – tudo foi criteriosa-
mente planejado para termos o mínimo 
impacto orçamentário e continuarmos 
com nossas obras, pagamento de contas 
e as manutenções necessárias. 

Sem podermos contar com o 
pagamento das taxas de escolinhas, a 
arrecadação com locações e os contra-
tos publicitários, somados à redução de 
nossas mensalidades, manter nossa 
estrutura se torna um grande desao. Mas, 
com muita conança e a união de todos, 
superaremos este momento. Assim que 
nossas portas puderem ser abertas nova-
mente, o Clube, como sempre, estará 
bem cuidado, estruturado e impecável 
para recebê-los.

O São Carlos Clube torna público a seus associados a situação nanceira que se apresenta 
no momento. Mesmo com as diculdades impostas pela pandemia, agradecemos aos associados 
que estão mantendo em dia suas mensalidades. Todos nós, quando nos associamos, adquirimos 
um título patrimonial, ou seja, cada um de nós é proprietário de uma parte de nosso querido São 
Carlos Clube.

Acompanhe, na edição de maio de nossa 
revista, o demonstrativo do Orçamento realizado no 
mês de abril.

CENÁRIO ABRIL 2021

RECEITAS PREVISTAS

TAXAS DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS E CULTURAIS   -   

LOCAÇÕES        -   

TAXA DE DEPENDENTE ESPECIAL                            947,99 

TAXA DE MANUTENÇÃO DEPENDENTE                           84.210,83 

TAXA DE MANUTENÇÃO TITULAR FAMILIAR                     605.181,53 

TAXA DE MANUTENÇÃO TITULAR INDIVIDUAL                    36.487,78 

TAXA DE SOCIO PROVISÓRIO                                      280,73 

RECEITAS VARIÁVEIS 644,08 

TAXA DE CONSTRUÇÃO  206.761,80 

TÍTULOS E TRANSFERÊNCIAS 65.127,81 

TOTAL ARRECADAÇÃO PREVISTA 999.642,54 

CUSTEIO PREVISTO

ADMINISTRAÇÃO 55.000,00 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.000,00 

CULTURAL                         -   

DESPESAS COM PESSOAL - TOTAL 600.000,00 

PROVISÃO 13º E FÉRIAS  30.000,00 

DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 25.000,00 

ESPORTES  4.500,00 

SEDE 150.000,00 

SOCIAL                         -   

OBRAS 270.000,00 

FUNDO RESERVA 14.000,00 

RESULTADO BARES 25.000,00 

TOTAL CUSTEIO PREVISTO 1.178.500,00

RESULTADO PREVISTO ABRIL -178.857,46

PREVISTO EM REAIS
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As obras no novo Ginásio Sabine de Moraes Hirschmann Branco seguem sem interrupções.
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Manutenções regulares são feitas
no campo de futebol.

Limpeza, restauração e catalogação
de todos os troféus do São Carlos Clube.

Em breve contaremos mais novidades sobre isso!

Piscinas e gramados
limpos e bem cuidados.
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Balanço
Patrimonial

Resumo do

Encerrado em dezembro de 2020

ACESSE NOSSO SITE E CONFIRA:

sãocarlosclube.com.br






