RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA MODALIDADE DE TÊNIS/TÊNIS DE MESA
SEGUNDO QUADRIMESTRE
Processo Administrativo nº 001674/2018
Termo de Colaboração nº 018/2018-SESP
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.

TÊNIS DE MESA
O início das atividades se de em 08 de janeiro de 2018, com a pré-temporada
para os atletas federados sob a supervisão dos técnicos Mauricio Gonçalves e
Hugo Hoyama (tendo função dupla como atleta e técnico).
As equipes de tênis de mesa de São Bernardo mantém atletas nas
categorias:olímpicos mirim ,infantil,juvenil,adulto e paralimpico classe 5 e 7.
Com o intuito de fomentar a pratica do tênis de mesa e vivenciar a iniciação
esportiva bem como a formação e revelação de novos talentos e para que isso
aconteça foram realizadas duas clinicas aberta as escolas,tendo como foco as
ações sociais,atraindo pais e crianças que através do tênis de mesa realizam
interação social.

Treinamento
O trabalho da equipe de tênis de mesa de São Bernardo do Campo não limita
suas ações ao alto rendimento e em competições oficiais, além da participação
das equipes feminina e masculina Jogos Regionais e Abertos,representando a
cidade de São Bernardo, os atletas disputam competições organizadas pela
Federação Paulista de Tênis de Mesa e Confederação Brasileira de Tênis de
Mesa,bem como aquelas organizadas por importantes grupos que elevam o tênis
de mesa regional e estadual.Para que as equipes dentro dessas competições
possam representar nossa cidade da melhor forma são realizados treinos diários
para aprimoramento da parte física e técnica.

Seguem os principais resultados em competições:
Em março deu inicio ao Campeonato Paulista que será dividido em 8 Ranking
durante o ano a soma de pontos dos 8 que sairá o campeão.

I Ranking realizado em São Paulo tivemos a atleta Beatriz Kanashiro categoria
mirim obteve a terceira colocação, a atleta Raiza Silva na categoria Classe 5
sagrou se campeã e o atleta Gabriel Oi sagrou se campeão na categoria classe

Em abril tivemos o II Ranking realizada em São Paulo a atleta Beatriz Kanashiro
na categoria mirim obteve o primeiro lugar, tivemos também a realização da Copa
Brasil em Cuiabá – Mt onde a atleta Raiza Silva obteve o terceiro lugar e o atleta
Gabriel Oi na categoria Classe 7

Em maio aconteceu o III Ranking na cidade de São Paulo a atleta Beatriz
Kanashiro na categoria mirim obteve o primeiro lugar e Raiza Silva na categoria
Classe 5 sagrou se campeã.

Em junho IV Ranking na cidade de São Paulo a atleta Raiza Silva na categoria
classe 5 obteve o primeiro lugar e a atleta Beatriz Kanashiro na categoria infantil
obteve o primeiro lugar.
Neste mês tivemos também a realização da Copa Brasil na cidade de Toledo –PR
Onde a atleta Raiza Silva obteve a terceira colocação na categoria classe 5

Em julho tivemos os Jogos Regionais na cidade de Santo André onde as equipes
- feminina e a masculina ficaram em terceiro lugar por equipe.

MODALIDADE DE TÊNIS
A Associação dos Funcionários Públicos do Município de São Bernardo, na
modalidade Tênis de Campo, juntamente com seus atletas, técnico e supervisor,
desenvolveu várias ações, que buscaram atender as metas descritas no plano de
trabalho, anexado no processo administrativo SB 001674/2018, durante o ano de
2018, conforme descrito abaixo:
Atividades de Competição – Relatório Técnico
Processo seletivo para formação das equipes:
Nossas equipes foram formadas 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. Como não conseguimos bons atletas somente do
município, abrimos para atletas de outras cidades.
Resultados em torneios:
De forma muito positiva a equipe masculina e a equipe feminina, aprestaram um
ótimo resultado nos 62º Jogos Regionais, representado muito bem nossa cidade.
Nossas equipes estão em treinamentos diários, se preparando para a edição do
82º Jogos Abertos do Interior, que será realizado em São Carlos, entre os dias 12
e 24 de novembro.
Os 62º jogos regionais foram sediados na cidade de Santo André, no período de
04 a 13 de julho, do corrente ano.
CLASSIFICAÇÃO DE NOSSAS EQUIPES
EQUIPE MASCULINA - CAMPEÃ
Alexandre Tsuyoshi Tsuchiya
Edmilson José da Silva
Enrique Bianchini Bogo
Gabriel de Andrade Bendazoli

COMISSÃO TÉCNICA
Dorly Eduardo Eller
Supervisor
Edmilson José Silva
Técnico

EQUIPE FEMININA – CAMPEÃ
Eduarda Murad Piai Juliana Silva de Carvalho
Erika Drozd Pereira
Maria Clara Lima da Silva

ATIVIDADES SOCIAIS
Foram desenvolvidas 2ª clínicas com crianças, na faixa etária de 8 a 12 anos de
idade.
Uma em 12/04/18 e a outra em 09/06/18, nas dependências do clube ME SC,
coordenada pelo professor Edmilson José da Silva.

São Bernardo do Campo, 10 de setembro de 2018.

EUCLIDES VALDOSKI RAMOS
Presidente

