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Conselho Deliberativo

A QUE
VIEMOS
Resolvemos participar.
Como estabelece o nosso Estatuto,
assumimos no dia 01/08/2015 a gestão
do Conselho Deliberativo do PMFC
2015/2016, identiﬁcando na foto da
direita para a esquerda temos, Waldir
Ronaldo Novelli, Armando Vagner Piva,
Dionísio Chiaranda, Jaime Costa, e
Idemar Fabri.
Temos como premissa, cumprir e fazer
cumprir o Estatuto, porém ﬁca a pergunta, devemos ater-se somente a este
Artigo do nosso Estatuto ou devemos ir
além? É claro que teremos que fazer
muito mais.

Para que isto seja possível, precisamos da
efetiva participação de todos e/ou, do
maior número possível dos Conselheiros,
visando esta participação, estabeleceremos uma agenda anual com todas as
datas das reuniões Ordinárias (Estatutárias/Mandatórias) e as de “Várias” (demandas da sociedadede PMFC) deixando
pela lógica, somente as Extraordinárias,
para ser deﬁnidas as datas, isto levará a
todos os Conselheiros, que melhor se
programem, para que, possam participar
mais intensamente.
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‘USUFRUIR OU
PARTICIPAR?’
Com estes objetivos delineados, iremos disponibilizar em nossa gestão, meios físicos e eletrônico de comunicarmos com a sociedade PMFC,
para isto, nomearemos um Ouvidor, escolhido
entre os Conselheiros, bem como, um “canal
eletrônicos” no nosso site, para recebermos as
demandas sociais e se assim desejarem, garantirmos o anonimato, para que possam manifestarse livremente sem inconvenientes.
A partir de nossa primeira reunião do Conselho
Deliberativo, será publicado a relação dos
Conselheiros com suas presenças e
participações nas reuniões durante o ano ﬁscal,
para que você associado, possa cobrar a quem
foi dirigido o seu voto, a efetiva contribuição e
defesa de suas demandas e/ou a de toda
sociedade do PMFC.
Aﬁrmo que, quando decidi “participar” veio da
possibilidade de convidar e conseguir a
participação, de um grupo eclético, de muito
equilíbrio, conhecedor das necessidades do
clube e por defenderem como eu, algo que
passo a relatar.

Ten ho defendido no plenário do
Conselho Deliberativo que, precisamos
de um Plano de Gestão que, ultrapasse a
barreira de fazer “mais do mesmo”, o que
isto signiﬁca?
Teremos que identiﬁcar quais são as
novas demandas sociais do PMFC, pois,
atividades que, antes atraiam grande
número de participantes, hoje não mais
ocorre, vamos a um exemplo:
Campeonatos e torneios de futebol.
Quem possui mais de 30 anos de efetividade social, há de lembrar como ﬁcava o
nosso Clube nos ﬁnais de semana em
volta do famoso “areião”, tendo tantos
torcedores e participantes, porém muita
coisa mudou e não há como menosprezar/negligenciar tamanha mudança.

Novas demandas adviram das nossas
crianças, adolescentes, jovens, adultos
jovens, adultos e demais integrantes de
nosso quadro social, porém, o nosso
clube em suas sucessivas gestões,
continuaram e continuam a realizar/propiciar “mais do mesmo”.

Precisamos romper com estes ciclos, o Clube é um
prestador de serviços para o lazer, seja esportivo ou não, e
objetivando nos manter (como Clube) vivos e saudáveis,
por pelo menos mais 100 anos, precisamos identiﬁcar
urgentemente estas novas demandas, implantá-las e
concomitantemente estabelecer formas regimentares
para que, se torne uma “roda viva”, independente de que
grupo esteja na gestão do Clube, esteja sempre “consultado / pesquisando / deﬁnindo / implantando / avaliando
/ pesquisando....”para poder atender sempre as novas
demandas de nossa sociedade (PMFC) e que virão,
acreditem.
COMO FAZER?
Sugestão, deveríamos contratar uma empresa de pesquisa social, separando a pesquisa por faixa etária, deﬁnindo
as novas demandas, e dentro de uma “curva abc” deﬁnir
prioridades/possibilidades ﬁnanceiras e implementar o
mais rápido possível, mantendo, (como já mencionado),
uma roda viva com este procedimento.
Temos outras propostas e ações que, com absoluta
convicção, trarão benefícios ao nosso Clube e que,
levaremos à discussão no Plenário do Conselho
Deliberativo e posteriormente a conhecimento de todos
vocês, em uma nova oportunidade.

Tenhamos todos,saúde,sucesso,muitas vitórias e
muita paz.
Dionísio Chiaranda Presidente

Festa Junina
Comida típica, brincadeiras,
bingo, música ao vivo e o mais
importante: MUITA
ANIMAÇÃO. Esse foi o clima
da nossa Festa Junina que
reuniu cerca de 12 mil pessoas
durante os quatro ﬁnais de
semana do evento.
Além da música ao vivo, a
Festa Junina deste ano contou
com a animação de pequenos
dançarinos caipiras que contagiaram a todos os presentes
com sua alegria.
A festa, que já é tradicional
aqui no Primeiro de Maio,
contou com o apoio da Rio
Quente Resorts que presenteou, através de sorteio, um
ganhador e um acompanhante com uma viagem para a
Pousada do Rio Quente.
Outro parceiro que marcou
presença nesta edição foi a
Caoa, que recolheu cupons
para um sorteio de um carro 0
km que acontecerá no ﬁm de
2015.
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TRADIÇÃO
E ALEGRIA
Conﬁra como
foi a Festa Junina
do clube.
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As reportagens do programa ‘’Click Noite’’ e da TV+
ABC acompanharam a festa

Finais do Campeonato Interno de Futebol

Campeonato Interno de Futebol
movimenta clube no primeiro semestre
O Campeonato Interno de Futebol, agrupando as modalidades
maiores e menores, realizou cerca de 274 jogos, reuniu cerca
de 568 associados e envolveu muita emoção.
Iniciado em março e ﬁnalizado em abril, o campeonato
cumpriu com todas as expectativas: promoveu a integração
entre os associados, a competição sadia e muita diversão.
Conﬁra agora a tabela de classiﬁcação por categoria:

SUB 8
Campeão série ouro: Borussia Dortmund
/ Kid Beeruta.
Vice-Campeão série ouro: Chelsea /
Singular
Campeão série prata: Sporting / Arbos
Vice-Campeão série prata: Barcelona /
ETIP
Artilheiro: Luan Santos Nonato – 24 Gols da
equipe Borussia Dortmund / Kid Beeruta
Defesa Menos Vazado: Vinicius Alves de
Oliveira – 17 Gols tomados - da equipe
Borussia Dortmund / Kid Beeruta.

+

SUB 11
Campeão série ouro: Barcelona / ETIP
Vice-Campeão série ouro: Sporting / Arbos
Campeão série prata: Real Madrid /
Florbas
Vice-Campeão série prata: Paris Saint
Germain / Ensina Mais
Artilheiro: José Victor Mendes Mota – 10 Gols
da equipe Real Madrid / Florbas
Defesa Menos Vazado: João Holland de
Oliveira – 20 Gols tomados - da equipe
Barcelona / ETIP
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+

MENORES
SUB 14
Campeão série ouro: Borussia Dortmund /
Padaria Brasileira
Vice-Campeão série ouro: Real Madrid /
Acampamento Iswe
Campeão série prata: Newcastle / De Paula
Imóveis
Vice-Campeão série prata: Sporting / Arbos
Artilheiro: Eduardo Vasconcelos de Souza – 21
Gols da equipe Borussia Dortmund / Padaria
Brasileira
Defesa Menos Vazado: João Victor da Silva
Navas – 41 Gols tomados - da equipe Borussia
Dortmund / Padaria Brasileira

+

SUB 17
Campeão série ouro: Real Madrid /
Experimento Intercâmbio
Vice-Campeão série ouro: Newcastle / De
Paula Imóveis
Campeão série prata: Manchester City /
Fast Intercâmbio Sporting / Arbos
Vice-Campeão série prata: Sporting /
Arbos
Artilheiro: Gabriel kenji Machado Kiatura – 21
Gols da equipe Real Madrid / Experimento
Intercâmbio

+

Finais do Campeonato Interno de Menores

Finais do Campeonato Interno de Futebol

MASTER
Campeão: Borussia Dortmund / Padaria
Brasileira.
Vice-Campeão: Bayer Leverkusen / WJ
Consult.
Artilheiro: Com 31 gols Mauri Romano da
equipe Borussia Dortmund / Padaria
Brasileira e Wilson Daiton Belissi Junior /
Bayer Leverkusen / WJ Consult.
Goleiro Menos Vazado: Rogério Gaiozo da
equipe Bayer Leverkusen / WJ Consult com
média de 3,0 gols sofridos por partida.
Destaque: Roberto Cesar Maciel da equipe
Munique 1860 / Cervejaria M5.

+

PRINCIPAL
Campeão: Bayer Leverkusen / WJ Consult.
Vice-Campeão: Wolfsburg / Forbex.
Artilheiro: Com 44 gols Vinicius Branco Fabri
da equipe.
Goleiro Menos Vazado: Felipe Moraes de
Almeida Negreiros da equipe Bayer. de
Munique / Rock & Ribs com média de 4,2
gols sofridos por partida.
Destaque: Pedro Pongidor Pacheco da
equipe Wolfsburg / Forbex.

+

VETERANOS
Campeão: Arsenal / CBA Borrachas.
Vice-Campeão: Chelsea / Nettplan.
Artilheiro: Com 12 gols Carlos Alberto
Ciancagli da equipe Arsenal / CBA Borrachas.
Goleiro Menos Vazado: Cervantes Vieira
Gonçalves da equipe Arsenal / CBA
Borrachas com média de 2,5 gols sofridos
por partida.
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+

MAIORES
SENIOR B
Campeão: Atlético de Madrid / Padaria
Karina / Runtron.
Vice-Campeão: La Coruna / Dental Plus.
Artilheiro: Com 25 gols Marcio Vieira
Pacheco da equipe Atlético de Madrid /
Padaria Karina / Runtron.
Goleiro Menos Vazado: Fabio Medrano
Siccherino da equipe Betis / Tapeçaria Brejão
com média de 2,0 gols sofridos por partida.
Destaque: José Roberto Brisida da equipe
Villareal / Auto Crazy / Silva Contabilidade.

+

SENIOR A
Campeão: Mallorca / Padaria Nova Vitória
Régia
Vice-Campeão: La Coruña / Dental Plus
Artilheiro: Com 21 gols Almir Alves da Silva da
equipe
Goleiro Menos Vazado: Fernando Garcia
Cardella da equipe Mallorca / Padaria Nova
Vitória Régia com média de 3,2 gols sofridos
por partida.
Destaque: Alexandre Soto da equipe equipe
Mallorca / Padaria Nova Vitória Régia.

+
Finais do Campeonato Interno de Maiores

Metropolitano de Futsal

Primeiro de Maio é
destaque no Campeonato
Metropolitano de Menores
Nossos meninos não estão para brincadeira: a categoria
Sub-16 foi campeã do Campeonato Metropolitano A2Menores e o Sub-12 garantiu a terceira colocação. O
técnico das equipes, professor Marcos, nos contou que os
resultados foram ótimos tendo em vista que 26 equipes
disputaram o campeonato.
“Para alcançarem os objetivos propostos, os atletas (Sub12 e Sub-16) se dedicaram a trabalhos físicos, técnicos e
táticos na sua maior excelência. Os treinamentos foram
realizados em 3 dias da semana, trabalho foi efetuado por
alunos (atletas) e técnicos com dedicação exclusiva
direcionados ao êxito do campeonato.” - Lembra, Marcos.
As categorias Sub 10, 14 e 17 também disputaram o
campeonato, totalizando 75 atletas do Primeiro de Maio
inscritos no Metropolitano.
Para o professor Marcos, “o campeonato é e sempre será
importante para o desenvolvimento dos atletas (tanto
físico como entrosamento social)”.

Parabéns aos
nossos craques!

Além do título no Sub- 16 e a terceira colocação no Sub12, alguns atletas do clube foram destaque no
campeonato: na categoria Sub-12, Heitor Montoro foi
vice artilheiro da categoria. Já no Sub- 16 Giovanni Enumo
foi o goleiro menos vazado e Gabriel Motta vice artilheiro
da categoria.

Competição multi-esportiva mais importante do
continente Americano, o Pan-Americano 2015 foi
realizado em Toronto, no Canadá. Segundo o COB,
Comitê Olímpico Brasileiro, 70% dos atletas da
delegação brasileira participaram pela primeira vez
da competição. O Brasil ﬁcou em terceiro lugar
com 141 medalhas conquistadas, sendo 41 de
ouro, 40 de prata e 60 de bronze, atrás de Estados
Unidos e Canadá.

Associada
do clube é
bronze no
Pan-Americano

Beatriz Travalon, nadadora de Santo André, está
entre os atletas brasileiros medalhistas deste Pan.
Ela nadou na equipe que disputou o revezamento
4x100 medley e conquistou o bronze para o país.
Beatriz é exemplo que incentivo e força de vontade
e superação são essenciais para o desenvolvimento do atleta no esporte.
A reportagem do Primeiro de Maio esteve com a
nadadora que nos contou como tudo começou,
quais foram as diﬁculdades e as perspectivas para
os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.

Informando Primeiro: Beatriz, como você começou a nadar e quantos anos você tinha?
Beatriz Travalon: Eu comecei a treinar com 10 anos
de idade aqui no Primeiro de Maio. Meu pai pediu
para mim e para meu irmão escolhermos três
esportes e praticar por três meses e escolher um
esporte para praticar por pelo menos três anos. Eu
comecei com futebol, tênis e natação e acabei
gostando da natação. A partir daí meu irmão e eu
praticamos esses “três anos de natação” e depois
disso eu resolvi continuar.
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IP: Quem foi seu primeiro técnico?
BT: A Valéria. Ela foi minha técnica desde
meu primeiro dia na natação do Primeiro
de Maio até o dia que eu fui embora.
IP: Qual foi seu primeiro título?
BT: No meu segundo Paulista como
federada eu conquistei o 100 metros
peito. Esse foi um marco na minha
carreira. Mas despontar a nível nacional
absoluto foi em 2012, quando eu ganhei a
prova e a vaga para o Mundial de Natação
de Istambul.
IP: Depois do Primeiro de Maio, quais
foram os clubes que você treinou?
BT: Quando eu me tornei “juvenil II” eu fui
para o E.C. Pinheiros. E hoje estou
morando nos Estados Unidos e eu treino e
compito pela universidade que eu estudo.
A Auburn University .
IP: Como foi a sua participação no PanAmericano?
BT: Foi sensacional. Eu superei as minhas
expectativas. O campeonato inteiro eu
achei legal. Eu estava em um momento
bom, com a cabeça boa, tudo lá gira em
torno dos atletas, tudo te proporciona a
dar o melhor resultado da sua vida.
IP: Quais foram as provas que você
disputou?
BT: 200 peito, ﬁquei em décimo lugar;
sexto lugar nos 100 metros peito; e
terceiro lugar no revezamento 4X100
medley.

IP: Quais são as suas perspectivas para as
Olimpíadas?
BT: Ah! Eu quero ir né!? [risos]. Tem que fazer o
índice, no mínimo o índice B, ser o primeiro ou
segundo da prova. Vai ser difícil, ainda mais no
Olímpico. Todo mundo faz tudo que pode para
estar nas Olimpíadas. É difícil prever, natação é
por centésimos de segundo, mas eu quero ir!
IP: Você já imaginou como seria disputar as
Olimpiadas no seu país? No Rio de Janeiro?
BT: As vezes eu sonho né?! Eu presenciei tanto
no mundial quanto no Pan, as pessoas da casa,
todas as vezes que elas nadam a torcida ﬁca tão
alucinada que é insano! Não tem explicação. E
s e n t i r i s s o n o R i o d e J a n e i ro v a i s e r
extraordinário.
IP: Como o Primeiro de Maio te ajudou nessa
caminhada?
BT: Me ajudou muito. Foi minha casa. Eu pude
treinar com meu irmão aqui; foi meu berço
onde eu cresci; ﬁz amigos para a vida inteira; eu
me dei muito bem com a Valéria, minha
técnica, eu a vi como uma mãe, uma mentora
durante todo o meu trajeto aqui.
A Bia deixou um recadinho para todos que
estão começando a nadar aqui no clube: “Se
você tem um sonho, persiga! Não é porque
está em um clube pequeno, porque você é de
Santo André que você não pode. Ou porque
você é magrinho, fraquinho que você não
pode. Não tem uma receita para ser campeão,
todo mundo pode ser. Então por que não
tentar?”

CATEGORIA: DIAMANTE / PRINCIPAL

2 - Palmeiras / Tecnocomp / Autentic Feet, Vice Campeão

1

2

CATEGORIA: SÊNIOR / OURO

3 - Palmeiras / West Park, Campeão
4 - São Paulo / JR Motors, Vice Campeão

3
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Temporada de Férias

FÉRIAS
Férias divertidas no
Primeiro de Maio

Mais uma Temporada de Férias
chega ao ﬁm no clube.
Brincadeiras, caças, jogos,
brinquedões, passeio para o
parque: assim foram as férias de 70
crianças no Primeiro de Maio.
Com idades entre 3 e 12 anos, os
associados mirins deixaram a
preguiça de lado para curtir essas
férias de inverno, que de inverno
não teve nada!
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Festa Junina

Mais
Festa Junina,

sô!

Não foi só a tradicional Festa
Junina do clube que agitou o
Primeiro de Maio não.
No mês de junho, professores e alunos da
hidroginástica e da Melhor Idade Ativa,
realizaram uma grande Festa Junina que
proporcionou integração entre professores
e alunos em um dia de muitas alegrias e
festividades.

Snooker

Primeiro de Maio realiza
torneio de Snooker
O " Po n t i n h o 2 0 1 5 ", co m o ﬁ co u
conhecida a competição aconteceu
durante os meses de maio até o inicio
de agosto.

Conﬁra a tabela de classiﬁcação:

Realizados aos sábados os jogos
agitaram a sala de snooker com direito a
tacada de 53 pontos. O autor da
façanha foi Vagner Bermudes que foi
premiado com o prêmio de “Maior
Tacada” e ﬁcou com o 4º lugar no
torneio.
O grande campeão da edição de 2015
foi Antonio Julio.

CAMPEÃO

Antonio Júlio

VICE-CAMPEÃO

João Fontana

3º COLOCADO

Américo Fachini

4º COLOCADO

Vagner Bermudes

5º COLOCADO

Sérgio Garavati

6º COLOCADO

Roberto Sianciulis Jr.

7º COLOCADO

Guilherme Canfora

SANTOS | SALVADOR

agênciadigital
www.grupoa2.com.br
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Tranca

Termina Torneio de Tranca 2015
Doze duplas disputaram a edição 2015 do Torneio de Tranca do
clube que foi realizado entre os dias 16/05 e 08/08. Todos os jogos
aconteceram aos sábados na sala de Carteado. Entre os destaques,
a dupla que se sagrou Campeã, foi Onofre e Helena Ciavatta com 29
pontos, 09 vitórias, 18 partidas ganhas e 75.930 pontos a favor.
Pos.

Duplas

1º

Onofre Ciavatta / Helena Ciavatta

2º

Florinda Rubertone / Roberto "Turcão"

3º

Sergio Ártico / Marcelo Fregonesi

4º

Detlef "Saraiva" / "Josué" Godoy

5º

Luiz C. Ramos "Dinho" / Wilson Pozzo

6º

Cláudio "Leitão" / Osvaldo Nacione

7º

"Gil" Moretti / José Roberto Ribas

8º

Valdir Russo / Francisco Cocci

9º

Luiz "Rogatti" / Antonio Vizentim

10º

Sylvio Mongelli / Sérgio Baldassim

11º

Carlos "Palácio" / José "Matosinho"

12º

Marcos Muzatio / "Vandir" Mendes

Outro destaque para a Tranca do clube foi a entrega pela conquista
da 3ª colocação da Equipe Competitiva de Tranca do PMFC no
"Torneio Regional Interclubes" que foi realizado na Associação dos
Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo.

Maratona de Berlim
Snooker

Equipe de corrida
do clube participa
da Maratona de
Berlim
Criada em 1974, a Maratona de
Berlim é considerada uma das
maiores maratonas do mundo e
possui um dos percursos mais
rápidos por ser uma prova em
terreno plano.

Alceu Yamauti, Henry Shira, Nilson
Shimidt e Roberto Tavares, atletas da
equipe de corrida "Primeiro de Maio
Covisi Vaz" estarão representando o
clube na 42ª Maratona Internacional de
Berlim que

acontecerá no próximo

mês, dia 28 de setembro de 2015.

BOA SORTE
ATLETAS

Lei de Incentivo ao Esporte

Primeiro de Maio é contemplado
na Lei de Incentivo ao Esporte
Iniciativa do governo estadual isenta imposto de empresas que adquire cota de patrocínio.
No Primeiro de Maio já temos dois exemplos de sucesso no futsal. Desta vez o esporte
contemplado foi a natação.
“Com muito empenho da diretoria executiva nós conseguimos a aprovação da Lei de Incentivo
ao Esporte”, conta a diretora de área de natação, Viviane Zamboni. Ela também nos contou que a
burocracia para a aprovação do incentivo é muito grande – “Para aprovação, clube precisa ter
alguns requisitos preenchidos; a burocracia é muito grande.”
A fase atual de aplicação da lei
de incentivo, que trará melhorias para a estrutura da equipe
de natação, é a captação de
recursos. O clube tem cinco
meses para concluir essa fase e
colocar em prática todos os
planos traçados para a aplicação dos 275 mil reais de incentivo.
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QUALIDADE | INOVAÇÃO | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | INTERNACIONALIZAÇÃO

CONQUISTA
> MBA
• MBA Executivo Internacional |
• MBA em Gestão de Varejo |

|
|

• Aconselhamento Pastoral |

|

• Gestão Empresarial |

|

|

• Gestão Estratégica de Pessoas e
Psicologia Organizacional | | |

• Administração Hospitalar |
• Alfabetização e Letramento |
• Assessoria Executiva |

• Língua Inglesa |

• Banking |

• Logística Empresarial e Supply Chain
| |

|

|

• Cirurgia de Pequenos Animais |
• Clínica Médica de Cães e Gatos |
• Comunicação Empresarial |
• Controladoria e Finanças |

|
|

• Docência no Ensino de Matemática
por meio de Práticas Metodológicas
Diferenciadas | |

CURSOS

• Gestão da Qualidade |
• Gestão de Conteúdo em Comunicação:
Jornalismo |

> ESPECIALIZAÇÕES
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• Gerenciamento de Projetos de TI com
Práticas Alinhadas ao PMI® |

JULHO/2015

PÓS-GRADUAÇÃO
METODISTA
metodista.br/lato

• Educação Infantil: Saberes
Necessários à Prática Educativa |

• Marketing |
• Planejamento, Desenvolvimento,
Controle e Avaliação de Educação a
Distância |
• Português – Língua e Literatura |
• Psicopedagogia Clínica
e Institucional |
• Psicopedagogia |

• Filosofia Contemporânea e História |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

PRESENCIAL

A DISTÂNCIA

Daniel
Aluno do curso de Gestão Estratégica de Pessoas
e Psicologia Organizacional

Os cursos de pós-graduação da Universidade Metodista são reconhecidos no
mundo acadêmico e no mercado de trabalho. De maneira dinâmica e com o
debate de temas contemporâneos, são sempre atualizados com as tendências
da sua área, e alguns podem ser cursados presencialmente ou a distância.

Transforme sua vida. Transforme a realidade.

INOVAÇÃO DESDE 1938

Grande São Paulo: 11 4366 5000 | Outras localidades: 0800 889 2222 | facebook.com/universidade.metodista | twitter.com/metodista

