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A Associação dos Funcionários Públicos do Município de São Bernardo do
Campo, com sede na Rua 28 de Outubro, 61 – centro - São Bernardo do CampoSP, CEP 09721-250, foi fundada em 30/03/1957 por um grupo de funcionários
públicos do município, com a finalidade de atender os funcionários e seus
dependentes como clube social, recreativo e esportivo. Têm em seu quadro
diretor exclusivamente funcionários públicos do município, composto por
Conselho Superior, Conselho Fiscal e Diretoria com mandato para o período de
quatro anos, através de eleição direta cujos associados, funcionários públicos do
município detém o direito de votar e ser votado. Já, a equipe de assessores da
Presidência pode ser composta por associados provenientes de qualquer setor
da sociedade, desde que associados.
No quadro de associados são aceitas todas as pessoas que manifestarem
formalmente o interesse, que tenham conduta ilibada e sejam aprovadas pela
Diretoria. Associação possui atualmente seis mil associados titulares e atinge
quinze mil pessoas considerando os dependentes que são cônjuges, filhos, e
ascendentes.
Na área esportiva oferece aos associados uma gama de serviços, quais sejam:
escola de esportes de basquetebol, voleibol, futsal, tênis, natação, judô, jiu jitsu,
cursos de musculação, ginásticas, hidroginástica, yoga, tai chi chuan lian kong,
mantém equipes esportivas de base nas modalidades de voleibol e basquetebol,
organiza campeonatos internos de diversas modalidades que tudo considerado
atende a um universo de aproximadamente três mil e quinhentas pessoas entre
associados e militantes que são crianças, adolescentes e jovens selecionados na
sociedade civil que reúnem condições de integrarem as equipes de competições.
Esta Associação e o Município sempre mantiveram estreitos laços de
relacionamento em todas as áreas de interesse do Município e da Associação
que melhor atendam a sociedade.
Atualmente a Associação mantém convênios com o Município, para o
desenvolvimento das modalidades de biribol, canoagem ciclismo, bocha, malha,
lutas, tênis, tênis-de-mesa, esporte para terceira idade e equipes de base de
basquetebol e voleibol.
A associação conta com três sedes: a Sede Central situada na rua 28 de outubro,
61 – centro de São Bernardo do Campo cuja estrutura física é a mais completa:
possui um Ginásio principal, com capacidade para 1500 espectadores, um
ginásio secundário que conta com 2 quadras destinadas para treinamento das
equipes de base, desenvolvimento das escolas de esportes e recreação.
O parque aquático com 6 piscinas – sendo quatro piscinas a céu aberto: uma
semi-olímpica, duas recreativas e uma piscina de biribol – única na região com
medidas oficiais e climatizada e duas piscinas aquecidas e cobertas a primeira

destinada a aulas de iniciação e recreação e a segunda com 6 raias de 25m –
semi-olímpica para aulas de aperfeiçoamento, aulas de hidroginástica e
treinamentos mais avançados de natação. A sala de musculação e as duas salas
de ginástica contam com 800 metros quadrados possui 21 esteiras, 20 bicicletas
ergométricas, 4 elípticos e mais de 50 estações de exercícios, duas quadras de
tênis com piso rápido, salão social com capacidade para mil pessoas, espaço
cultural, 4 lanchonetes, salão de sinuca, sala de carteado, sauna, estacionamento
para 200 carros, restaurante para 250 pessoas, área administrativa, área de
manutenção, playground. A Associação com o intuito de manter a sua história,
divulgar, relatar e difundir sua imagem na sociedade na qual se insere mantém no
ar o site: www.associacaoclube.com.br e também mantém neste endereço sua
revista eletrônica que discorre sobre as ações durante o ano em todos os
departamentos. Alí também se encontra seu Estatuto Social, os campeonatos,
fotos, melhorias físicas, serviços, atendimentos e seu Balanço Patrimonial.

A Sede Nova Petrópolis, fica localizada na Av. Imperatriz Leopoldina, 925 - bairro
Nova Petrópolis - CEP 09770-270 e possui na sua estrutura física um campo de
futebol oficial com medidas de 100m x 60m, com gramado natural, totalmente
cercado, dois vestiários para atletas, um vestiário para árbitros, um vestiário
feminino, salão para a prática de judô e jiu-jitsu com 100 metros quadrados de
tatame, pista de caminhada e corrida com piso de areia, com percurso de 480
metros ao redor do campo de futebol para atendimento de toda a comunidade do
bairro e das proximidades, permanece aberta nos dias de semana a partir das
5:30h da manhã até às 22 horas e aos finais de semana das 5h30 às 20h00, na
extensão da pista cinco estações de exercícios específicos, 2 estações de
alongamentos, abdominais e exercícios livres, uma lanchonete, um espaço
gourmet, um quiosque para churrasco, um quiosque para leitura, bebedouros,
banheiros feminino e masculino, chuveiro, playground e estacionamento para 60
carros. Nesta sede se desenvolvem os campeonatos internos de futebol aos
finais de semana, jogos amistosos, rachões durante a semana, cursos de
aperfeiçoamento dos instrutores de Escola de Futebol da SESP, e outros eventos
do Município. No salão de judô e jiu-jitsu são ministradas aulas para iniciantes no
período da tarde e treinamento de Jiu-Jitsu e preparação de atletas para
competições, nos períodos da manhã, da noite e aos finais de semana.

A Sede Náutica se localiza na Rua Portugal, 891 - Bairro Estoril - CEP 09832-400
Localizado em uma área privilegiada, de frente para a repreza Billings com uma
extensão de 300m possui em sua estrutura física possui um salão de festas com
cozinha, churrasqueira e banheiros para 300 pessoas, dezenove quiosques para
churrasco, sendo quatro com dimensões maiores equipados com freezeres que
atendem até 70 pessoas e outros quinze quiosques menores com capacidade
para 25 pessoas, uma quadra poli esportiva, uma quadra de voleibol, um campo
de society equipado com gramado sintético, dois vestiários e lanchonete, duas
piscinas infantis, entrada para embarcações a motor de pequeno e médio porte,
estante de embarcações do tipo caiaques, canoas e pranchas com capacidade
para até 30 barcos dessas modalidades, dois vestiários – masculino e feminino,
seis banheiros coletivos, espaço com mesas de ping-pong e pebolim e
lanchonete, pontão para apoitar embarcações a motor até de pequeno e médio
porte – até 4 metros, playground, dois estacionamentos com capacidade total
para 70 carros.

CICLISMO
Maio
O Mês de Maio de 2018 começa com a 68º Edição da Prova Ciclística de 1º de
Maio, em Indaiatuba. Não subimos no pódio na principal categoria, a Elite.
Mas tivemos nosso representante na festa do pódio na categoria Master, com
Luiz Otávio, o falador.

16 de Maio
I Etapa do XTerra Brasil,
Ilhabela/SP
Sidney Fernandes
1º Lugar
Sidnei Fernandes é o
atual campeão do
XTerra Brasil.

20 de Maio
Festival São Bernardo do Campo
A equipe organizou um Festival de Ciclismo em São Bernardo do Campo a fim de
atrair Público pra a modalidade e educar as crianças quanto os benefício do
ciclismo para a saúde.

29 de Maio
Bicampeonato do Road Brasil Ride
Moutain Bike
Pardinho/SP
Sidnei Fernandes – 1º Lugar

Além do bicampeonato de Sidney
Fernandes no Road Brasil Ride, nossa
equipe subiu no pódio em outras
competições realizadas no Estado no
dia 29 de Maio.
Em Sorocaba, nos 100 k Sorocaba de
Ciclismo, Fábio de Almeida chegou em
quarto lugar, em prova vencida por
Francisco Chamorro. Em Osasco, mais
na segunda etapa do Circuito do
município, quarto e quinto lugares.

Junho
Treinamentos diários individuais permanecem Julho tem Volta de Guarulhos e
Jogos Regionais.
No domingo (10), três pódios, dois na elite e um na Master. No Rio Grande do
Sul, na cidade de Buriti, Rafael Safadi venceu a 2ª Volta da Buriti, que também foi
válida pela 3ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada e 3ª Etapa
do Campeonato Noroeste de Ciclismo.
Em Cabreúva, no interior de SP, aconteceram os 80 KM da La Vuelta na famosa
estrada dos Romeiros que reuniu centenas de ciclistas, Fábio de Almeida,
terminou a prova em segundo lugar, atrás do nosso colega, Salomão Ferreira, de
Guarulhos. Detalhe, Fábio conquistou a meta de montanha da prova.
E em Pindamonhangaba, Lourival de Souza, da Master D, ficou com a terceira
colocação na 3ª etapa do Temporada Valeparaibana de Ciclismo.

17 de junho
O frio não tirou o ânimo de ninguém
hoje e nossos ciclistas que
esquentaram as canelas em duas
cidades,
Cubatão/SP e
São
Francisco de Paula/RS.
Rafael Saffadi mais uma vez subiu
no lugar mais alto do pódio na 2ª
Volta Ciclística do Pinhão, em São
Francisco de Paula.
Em Cubatão, aconteceu a 3ª etapa
do Campeonato Metropolitano e
subimos no pódio quatro vezes.

Terceiro lugar com Lourival de Souza, quarto com Valmir, quinto com Sussumo e
Fernanda Marques.

22 de Junho
Começou nesta sexta-feira, em São Carlos, com a prova de Contrarrelógio
Individual (CRI) o Campeonato Paulista 2018.
E nossa equipe subiu no pódio com representantes de duas gerações de
ciclistas.
Lourival de Souza, no Master, e Thiago Couto, no Juvenil. Duas talentosas
gerações.
Lourival é incansável no pedal e garantimos que ainda deixa muito garoto
comendo poeira.
Thiago está começando na modalidade e é um dos talentos da nova geração.
Lourival ficou em foi o vencedor de sua categoria e Thiago ficou em terceiro.

Julho
De 4 a 8 de julho o ciclismo de São Bernardo do Campo participou dos Jogos
Regionais que aconteceram em Santo André.
Encerramos nossa participação em segundo lugar na classificação geral, no
masculino e no feminino. E garantimos presença nos Jogos Abertos do Interior
que acontecem em São Carlos.

9 de julho
A previsão era de frio e chuva, mas até o tempo resolveu participar com bom
humor da mais charmosa do ciclismo de rua de São Paulo e o sol brilhou na
capital paulista.
Os 90 km da prova da elite masculina foram percorridos em 2:04:11 por Francisco
Chamorro, da Funvic, o vencedor da prova. Nosso melhor ciclista foi Fábio de
Almeida com 2:04:27, em 11º.
Lembrando que a equipe de São Bernardo neste domingo percorreu 100 km de
prova no último dia dos Jogos Regionais, onde foi a segunda colocada.

Volta de Guarulhos
A Volta de Guarulhos aconteceu de 10 a 15 de Julho.
Foram mais de 700 km pedalados e mais de 17 horas de estrada . Não tivemos
sorte na última etapa. O desgaste pegou nossos ciclistas e os derrubou, Fabricio
e Mauricio Morandi não chegaram a largar por causa de uma forte gripe que
também prejudicou Rafael Safadi que não conseguiu completar a etapa,
terminando a competição em 10º na classificação por pontos. Rodnei de Oliveira
teve problemas com a bike e também não concluiu o último dia de Volta.
Reconhecemos o esforço da equipe, afinal tivemos os Jogos Regionais, a 9 de
Julho e a Volta e nossas feras pedalaram muito nos últimos dias e honraram as
cores da nossa camisa e a todos eles nosso muito obrigado.

Agosto
Hoje (05), em Águas de Lindoia, Sidnei Fernandes voltou ao pódio em uma prova
de MTB, desta vez na 3ª etapa do GP Raveli.
A quinta colocação na etapa deixa Sidnei na liderança da competição e só falta
mais uma etapa para a conquista do título.

Neste domingo, em Itirapina,
aconteceu a 4ª Etapa do
Circuito Paulista de MTB, e
adivinha Sidnei Fernandes, a
nossa fera do MTB, que logo
no começo da prova saiu em
fuga com mais dois ciclistas
e chegou em 2º lugar no final
da prova. Parabéns Sidnei,
fera demais.

No último domingo (19), em Sapucaia do Sul (RS), aconteceu o 3° Giro de
Sapucaia, válido pela 6ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo. E o
vencedor da etapa foi o nosso Rafael Safadi. Com a vitória, Safadi conquistou o
bicampeonato gaúcho.
Nós demoramos para postar, mas Safadi, foi rápido e garantiu o título. Parabéns
Rafael, agradecemos pela vitória e que venham mais conquistas para você.

Atividades Sociais
A equipe busca incentivar crianças entre 03 e 12 anos, e adolescentes de 13 e 14
anos. A partir dos 15 anos os adolescentes são incentivados a participarem da
base com atletas.
As ações junto às crianças buscam incentivar a pratica do ciclismo com
responsabilidade dentro das regulamentações de segurança das normas do
trânsito.

Luiz Carlos Mazzaron
Diretor Técnico
05 de Setembro de 2018

CANOAGEM
Período de 01 de maio a 31 de agosto de 2018 foi de extrema importância para
os treinamentos de preparação para três competições:
Copa do Mundo de Canoagem Velocidade e Paracanoagem - 1ª Etapa - Szeged Hungria 18/05/2018 - 20/05/2018
Campeonato Brasileiro de Canoagem de Velocidade e Paracanoagem em
Curitiba-PR nos dias 30 e 31 de agosto e 01 e 02 de setembro e
Campeonato mundial de Canoagem e Paracanoagem de Velocidade que foi
realizado em Portugal - Montemor - O - Velho.

Da esquerda para a direita em pé: Regiane Sarango e Rodrigo Alexandre,
sentados da esquerda para direita: Larissa Gouveia e Luis Carlos Cardoso
De costas Regiane e embarcado Luis Carlos.

Copa do Mundo de Canoagem Velocidade e Paracanoagem - Szeged – Hungria.
18/05/2018 - 20/05/2018
Luis Carlos faturou duas medalhas na competição prata no VL2 e prata no KL1.

Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade e Paracanoagem - Montemor-OVelho - Portugal - 22/08/2018 - 26/08/2018
Neste evento participou o atleta Luis Carlos Cardoso em duas provas: KL1 200m
onde ele terminou na terceira posição e no VL2 200m na qual ele ficou com a
medalha de prata. Anexo abaixo a convocação do atleta de São Bernardo para
compor a Delegação Brasileira em Portugal.

Atividades Sociais
Como vivência para crianças foram desenvolvidas no mês de julho de 16 a 20 –
período de férias - “canoe week”- semana de canoa - atividades nas quais
levamos as crianças a conhecer as embarcações, equipamentos e vivenciar as
atividades de canoagem, desde a preparação física até a parte específica de
remada.

São Bernardo do Campo, 10 de setembro de 2018.

Euclides Valdoski Ramos
Presidente

