RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA MODALIDADE DE BOCHA/MALHA
Processo Administrativo nº 1662/2018

Termo de colaboração nº 17/2018
A Associação dos Funcionários Públicos do Município de São Bernardo do
Campo, com sede na Rua 28 de Outubro, 61 – centro - São Bernardo do
Campo-SP, 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 09832400
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.

MODALIDADE DE BOCHA
Com o objetivo na melhoria da qualidade de atendimento aos praticantes e
atletas e o fortalecimento do relacionamento com diversos setores da
sociedade através de ações que expressam este compromisso esclarecemos
que os objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho firmado entre a
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, através da SESP com a
entidade esportiva ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO, para participar de
treinamentos e competições na modalidade estão sendo desenvolvidas como
segue:divulgação pelos meios de comunicação, em rede social através das
páginas:
www.fpbb.com.br
https://pt-br.facebook.com/federacaopaulistadebolchaebolao/
www.associacaoclube.com.br

Local de Treinamento e Jogos
Clube Desportivo e Recreativo Transmissão
Rua: Dourados, 177 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo
Terças e quintas das 17:00 as 20:00
Sábados e domingos 9:00 as 12:00

Processo
seletivo
para
formação da equipe feito
através de convite direto os
praticantes interessados dos
principais Centros esportivos
municipais, clubes sociais e
esportivos da modalidade com
base em participações e
resultados em competições
anteriores.

Clinica esportiva e torneio de duplas para melhor idade a fim de promover a
modalidade, a saúde e a convivência social, através da pratica do esporte a ser
realizada na semana do idoso em local a ser definido.

Apoio e Acompanhamento na organização dos Jogos Campeões da Vida
realizado pela Secretaria de esportes de São Bernardo do Campo incentivando
a cultura e a pratica esportiva promovendo assim melhorias na qualidade de
vida e convivência entre pessoas da melhor idade.

Destaque para o jovem talento da modalidade LEANDRO TELES DOS
SANTOS residente no Vila Vivaldi São Bernardo Campo com participação
decisiva na conquista do Bicampeonato do Jogos Regionais 2018

Participação da equipe como representantes do município nos 62 Jogos
Regionais 2018 em Santo André sagrando se BI Campeão da Modalidade e
classificando para a primeira divisão dos Jogos Abertos do Interior. Disputando
e liderando o 8º campeonato de Bocha Vila Nogueira. Destaca se o
significativo desenvolvimento técnico e crescimento da modalidade e a
oportunidade de lazer e conivência social entre jovens, adultos e a melhor
idade.

MODALIDADE DE MALHA 2018
Em fevereiro desse ano deu inicio a mais uma temporada da malha,
conseguimos com garra e com apoio dos patrocinadores montar uma
equipe muito forte para o ano . Segue abaixo as datas :
 03 de fevereiro : apresentação da equipe e inicio dos treinamentos
 18 de Fevereiro; Torneio Início
 25 de fevereiro : inicio do campeonato regional ( liga Santo André
classificatório para o campeonato estadual) contando com as seguintes
equipes :
. Clube de Malha e Bocha praia grande
. Clube de Malha Casa de Portugal Praia Grande
. Clube de Malha Mauá
. Clube de Malha Jardim Ipê SBC
. Clube de Malha Vila Baeta Neves SBC
. Clube de Malha Ribeirão Pires
 17/06/ a 05/08: primeira fase do estadual (realizado pela Federação
Paulista) com os seguintes times:
Chave 02;
.Guaratinguetá
.São José dos campos
.São Sebastião
.Baeta neves SÃO BERNARDO DO CAMPO
 04/07/2018 á 09/07/2018: Jogos Regionais de Santo André
 TORNEIO INÍCIO : CLUBE DE MALHA BAETA NEVES
Classificação Final : CAMPEÃO

 CAMPEONATO REGINAL DA LIGA :
Classificação Final : CAMPEÃO

JOGO VÁLIDO PELO CAMPEONATO ESTADUAL : CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES
PIRES. DO LADO ESQUERDO LEANDRO DALARME DO LADO DIREITO CARLOS MOLINARI

 JOGOS REGIONAIS SANTO ANDRÉ :
Classificação Final : MEDALHA DE OURO

EQUIPE DE MALHA DE SÃO BERNARDO HEXA CAMPEÃO DOS JOGOS REGIONAIS
DA ESQUERDA PARA DIREITA AGACHADOS: DAVI, LEANDRO, CARLOS
IVO, INHÊ, AVIÃO, RAFAEL

X RIBEIRÃO

 CAMPEONATO ESTADUAL ( PAULISTA) :
Classificação : EM ANDAMENTO

PRIMEIRA FASE ESTADUAL : CLUBE DE MALHA BAETA NEVES X AMIGOS DA MALHA SÃO SEBASTIÃO
DA ESQUERDA PARA DIREITA TIME DE SBC: CARLOS, ROBINHO

Local de treinamentos e jogos: Rua Maria de Fátima nº 504 Vila Baeta Neves SBC SP

EUCLIDES VALDOSKI RAMOS
PRESIDENTE

