


DEPARTAMENTO FINANCEIRO



DEPARTAMENTO JURÍDICO

No ano de 2019 o Departamento Jurídico prosseguiu zelando pelos interesses do 
Palmeiras, tendo realizado, além das incumbências rotineiras e inerentes à área as 
seguintes atividades específicas:
• Análise, revisão, negociação e elaboração de diferentes tipos de contratos a serem 
firmados pela Diretoria Executiva do Palmeiras;

• Defesa do Palmeiras e de seus atletas perante os Tribunais de Justiça Desportiva 
(TJD e STJD), FIFA, CONMEBOL e no TAS/CAS;

• Participação em reuniões internas e externas para defender os interesses do Palmeiras;

• Suporte e orientação aos demais Departamentos, com solução de dúvidas, elaboração 
e revisão de documentos e fornecimento de orientações;

• Suporte à Presidência da Diretoria Executiva e aos demais Diretores, bem como 
ao Conselho Deliberativo e ao Conselho de Orientação e Fiscalização, em diversos 
assuntos de interesse do Palmeiras;

• Assessoria em operações financeiras envolvendo o Palmeiras;

• Acompanhamento e direcionamento das atividades realizadas por escritórios 
terceirizados em suas respectivas especializações;

• Acompanhamento da relação com a Arena, elaborando documentos, participando de 
reuniões e discussões;

• Acompanhamento, participação, supervisão e revisão de todos os trabalhos relativos 
aos procedimentos arbitrais referentes à Arena/Clube Social;

• Defesa dos interesses do Palmeiras junto a processos administrativos movidos pela 
Prefeitura Municipal de São Paulo e em autuação fiscal de suspensão de isenção 
tributária do Palmeiras pela Receita Federal;

• Condução de assuntos internos e externos com ênfase na advocacia preventiva, 
identificando, quantificando e minimizando riscos de ônus ao Palmeiras;

• Defesa dos interesses do Palmeiras junto a processos administrativos-desportivos 
perante a CNRD e a FIFA;

• Cobrança de valores a título de mecanismo de solidariedade e compensação de for-
mação em âmbito nacional e internacional;

• Atuação e defesa dos interesses do Palmeiras em procedimentos do Ministério Pú-
blico;

• Desenvolvimento da estrutura de departamento de compliance do Palmeiras e elabo-
ração de políticas respectivas; e

• Apoio à Presidência nos relacionamentos com a Confederação Brasileira de Fu-
tebol e a Federação Paulista de Futebol 



DEPARTAMENTO SOCIAL

Neste ano de 2019 o Departamento Social trouxe como novidades para os associados 
três novos eventos:

• Bloco de Carnaval - O clima carnavalesco invadiu as alamedas do clube social com o 
Bloco de Carnaval. O evento foi realizado no sábado (16/02), das 14h às 22h, com início 
no Parquinho e término no Saguão Social do Prédio Multiuso. Com direito a fantasias, 
confete e serpentina, adultos e crianças se divertiram com o som da Banda Fuzuê. O 
grupo fez o bloco passar com diversas marchinhas de carnaval que marcaram época. O 
térreo do Prédio Multiuso também foi tomado por barraquinhas de comidas e bebidas. 
Churrasco, hot dog, crepe e cannoli foram algumas das opções disponíveis na Folia 
Gourmet, a praça de alimentação do Verdão. Além disso, a equipe de Recreação fez 
a alegria dos pequenos palestrinos com brincadeiras, pintura facial, distribuição de 
balas e coreografias de dança. O bloquinho terminou com o show da Banda Option e 
cerca de 500 pessoas estiveram presentes;

• Noite do Rock - o evento aconteceu no sábado (13/07), das 19h às 23h30, no 
Restaurante Jardim Suspenso ao som da Banda Mr. Rhide. O valor do convite foi de 
R$ 15,00 para associados e R$ 25,00 para não-associados. O público contou com 
comanda individual e um cardápio especial, com sanduíches, porções e bebidas. Foram 
realizados sorteios de brindes. Os convites foram esgotados com antecedência.

• Noite Sertaneja - O Restaurante Jardim Suspenso virou palco da primeira edição da 
Noite Sertaneja, no sábado (26/10), das 19h30 às 23h30, no clube social. Com muito 
modão, bota e violão, o evento reuniu associados e convidados que se divertiram ao 
som da dupla Sidnei Silva e Alex. O evento marcou a estreia do novo palco do espaço 
que, com tamanho ampliado, cortinas brancas e escudo do Palmeiras, foi tomado 
por efeitos especiais, como iluminação verde e fumaça. Um dos destaques da Noite 
Sertaneja foi a pista de dança. O público presente mostrou muita desenvoltura com o 
ritmo e se divertiu com um repertório musical variado, que foi de Chitãozinho e Xororó 
a Marília Mendonça. Já na área da alimentação, as porções de batata frita, torresmo e 
amendoim fizeram sucesso entre os 175 participantes.
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por efeitos especiais, como iluminação verde e fumaça. Um dos destaques da Noite 
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Além dos eventos acima, o Verdão realizou no dia 31 de dezembro, das 20h às 3h, 
mais uma edição da tradicional festa de Réveillon. Com o nome Palestra Rooftop, o 
evento foi inovador e trouxe muita diversão em dois espaços diferentes: o Restaurante 
Jardim Suspenso e o Terraço Palestra Italia (5° e 6° andar do Prédio Multiuso). A festa 
recebeu 426 pessoas entre associados e convidados e foi marcada por um ambiente 
descontraído, feliz e totalmente decorado com muito brilho e iluminação verde. Além 
disso, o evento também contou com um jantar especial, apresentação da Banda Prime, 
DJ e distribuição de taças de espumante personalizadas. Um dos destaques do Réveillon 
do Verdão foi o Espaço Kids, no 2° andar do Prédio Multiuso, que fez a criançada se 
divertir de montão com uma recreação repleta de atividades lúdicas. Outro sucesso foi 
a queima de fogos, pela primeira vez realizada no último andar do Prédio Poliesportivo, 
o que abrilhantou ainda mais a vista do clube.

Fevereiro
02 e 23 - Samba com Feijoada- média de 160 participantes por dia
16 - Bloquinho de Pré-Carnaval - aproximadamente 500 participantes
Março
03 e 05 – Matinê - média de 1.500 participantes por dia
16 - Samba com Feijoada - 205 participantes
23 – Karaokê - 215 participantes
Abril
06 - Samba com Feijoada - 199 participantes
13 – Karaokê - 175 participantes
Maio
04 - Samba com Feijoada - 175 participantes
10 - Jantar da Mamma - 162 participantes
11 – Karaokê - 88 participantes
Junho
01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 - Festa Junina - média de 1.500 participantes aos sábado e 1.000 
aos domingos.
07 - Jantar Ibérico dos Namorados - 212 participantes



Julho
13 - Noite do Rock- 361 participantes
27 - Samba com Feijoada- 188 participantes
Agosto
09 - Jantar dia dos Pais - 212 participantes
26 - Banquete de aniversário – 1.000 participantes
Setembro
03 - Jantar em homenagem aos 50 associados mais antigos
07 - Samba com Feijoada- 175 participantes
20 - Jantar dos Veteranos- 291 participantes
Outubro
11 - Jantar dos anos 60- 157 participantes
19 - Samba com Feijoada- 160 participantes
26 - Noite Sertaneja- 175 participantes
Novembro
15 - Karaokê- 80 participantes
22 - Jantar Italiano- 299 participantes
Dezembro
08 - Samba com Feijoada- 115 participantes
31 – Réveillon - 426 participantes



SECRETARIA GERAL

A Secretaria Geral mantendo o foco no auxílio à Presidência e ao setor administrativo, 
esportivo e social do clube, também atuou dando execução às normas estatutárias 
inseridas no estatuto social, contribuindo na realização de eventos de cunho 
institucional e administrativo, com a responsabilidade, ainda, pela recepção e despacho 
de documentos e correspondências, tanto de associados, diretores e conselheiros, 
como também de caráter externo.  
Secretariou as reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Orientação e Fiscalização 
e do Conselho Deliberativo realizadas durante o ano de 2019, além de auxiliar na 
execução da festividade em comemoração ao aniversário de fundação da Sociedade 
Esportiva Palmeiras.



• Campeonatos disputados durante o ano de 2019

- Campeonato Paulista –SEMIFINAL
- Copa Libertadores da América – QUARTAS DE FINAL
- Copa do Brasil – QUARTAS DE FINAL
- Campeonato Brasileiro – 3°
- Campeonato Paulista 2019

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL PROFISSIONAL

O objetivo mais importante do Departamento que é ser TECNICAMENTE COMPETITIVO 
se apresentou abaixo do esperado.

Ter ficado entre os QUATRO PRIMEIROS COLOCADOS nos Campeonatos Brasileiro e 
Paulista, não foi o suficiente para a conquista de um título e na Copa do Brasil e na 
Libertadores não atingimos o objetivo inicial de estar entre os QUATRO PRIMEIROS 
COLOCADOS.

Em termos de PLANEJAMENTO continuamos uma boa caminhada na Área de Saúde e 
de Análise de Desempenho, fomentando baixo número de lesões e sendo referência de 
gestão em diversos encontros futebolísticos do País.

Com apenas 49 jogadores finalizando o ano no escopo da Equipe Principal, sabemos 
que somos com certeza um dos Clubes com menos atletas vinculados ao Departamento 
Profissional e já conseguimos reduzir seu número em 42% desde 2014, nos criando um 
melhor cenário de gestão de carreiras a nossos atletas.



TABELA DE RESULTADOS

• Campeonato Paulista



• Copa Libertadores da América 2019

• Copa do Brasil 2019





• Amistosos 2019



DEPARTAMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS

1- Categorias do Centro de Formação de Atletas
As categorias de futebol do Centro de Formação de Atletas que representaram a S.E. 
Palmeiras no ano de 2019 foram:

• Palmeiras Sub-20 (atletas nascidos em 1999, 2000 e 2001)
• Palmeiras Sub-17 (atletas nascidos em 2002)
• Palmeiras Sub-16 (atletas nascidos em 2003)
• Palmeiras Sub-15 (atletas nascidos em 2004)
• Palmeiras Sub-14 (atletas nascidos em 2005)
• Palmeiras Sub-13 (atletas nascidos em 2006)
• Palmeiras Sub-12 (atletas nascidos em 2007)
• Palmeiras Sub-11 (atletas nascidos em 2008)
• Palmeiras Sub-10 (atletas nascidos em 2009)

2- Campeonatos disputados durante o ano de 2019
a.Total: 60 torneios
b.Títulos: 34 títulos

PALMEIRAS SUB-20

Nacionais
• Copa São Paulo de Futebol Júnior – 11º colocado
• Copa Santiago Sub 18 (Santiago-RS) – Vice-campeão
• Copa do Brasil – Campeão
• Campeonato Brasileiro – Vice-campeão
• Supercopa do Brasil – Vice-campeão
• Copa RS (Porto-Alegre-RS) – 19º colocado
Estadual
• Campeonato Paulista – Campeão

Internacionais
• ICGT (Uitgeest – HOLANDA) – 3º colocado
• Terborg Toernooi (Terborg – HOLANDA) – Campeão
• Cee Cup (Praga – REPÚBLICA TCHECA) – Campeão
• Aesch Turnier U-19 (Aesch – SUÍÇA) – Campeão



PALMEIRAS SUB-17
Nacionais
• FAM Cup (Guarulhos-SP) – 3º colocado
• Campeonato Brasileiro – 5º colocado
• Copa do Brasil – Campeão
• Supercopa do Brasil – Campeão
Estadual
• Campeonato Paulista – Vice-campeão
Internacionais
• Snaf Mondial (Nantes-FRANÇA) – Campeão
• Mundial de Clubes (Madrid-Espanha) – Campeão

PALMEIRAS SUB-16
Nacionais
• FAM Cup (Guarulhos-SP) – 5º colocado
• Salvador Cup (Salvador-BA) – 3º colocado
• Aldeia Internacional Cup Sub 17 (Recife-PE) – Vice-campeão
Estadual
• Copa LNTS – 5º colocado
Internacional
• Ibaraki U-16 (Kashima-JAPÃO) – 7º colocado

PALMEIRAS SUB 15
Nacionais
• Nike Premier Cup (Guarulhos-SP) – 12º colocado
• Copa 02 de Julho (Salvador-BA) – Campeão
Estadual
• Campeonato Paulista – Campeão
Internacionais
• We Love Football (Bologna-ITÁLIA) – Campeão
• Evergrande Cup (Guangzhou-CHINA) – Campeão 
• Jeju (Jeju-COREIA DO SUL) – Campeão
• Premier League U-16 (Loughborough-INGLATERRA) – 5º colocado

PALMEIRAS SUB-14
Nacionais
• Efipan (Alegrete-RS) – Vice-campeão
• Copinha DB (Porto Feliz-SP) – Campeão
• Aldeia Internacional Cup Sub 15 (Recife-PE) – 7º colocado



Estaduais
• Copa Intercâmbio Brasil-Japão Sub 15 – Campeão
• Festival DB – Campeão
• Paulista Cup – 3 º colocado
Internacionais
• Premier League U-14 (Loughborough-INGLATERRA) – 5º colocado
• Tokyo International U-14 (Tóquio-JAPÃO) – Campeão

PALMEIRAS SUB-13
Nacionais
• Taça Brasil (Campo Bom-RS) – Campeão
• Copa São Ludgero (São Ludgero-SC) – Campeão
Estaduais
• Copa Ouro – Campeão
• Campeonato Paulista – 3º colocado
Internacional
• Mito Cup U-13 (Mito-JAPÃO) – Campeão
• Funroots Cup U-13 (Nigata-JAPÃO) – Campeão

PALMEIRAS SUB-12
Nacionais
• Copa Cidade Verde (Três Coroas-RS) – Campeão
• Copa Avanhandava (Avanhandava-SP) Sub 13 – 5º colocado
• Sanca Cup (São Carlos-SP) - Campeão
• Iber Cup (São Paulo-SP) – Vice-campeão
• Taça Tuparendi (Tuparendi-RS) – Campeão
Internacionais
• Qionghong International Cup (Hainan-CHINA) – Campeão
• Copa Puma Toreros (Shizuoka-JAPÃO) – Campeão

PALMEIRAS SUB-11
Nacionais
• Iber Cup (São Paulo-SP) – 3º colocado
• GO Cup (Goiânia-GO) – Campeão
• Dani Cup (São José do Rio Preto-SP) – Campeão
• Leme Cup (Leme-SP) – Campeão
Estaduais
• Copa Ouro – Campeão
• Campeonato Paulista – Vice-campeão



PALMEIRAS SUB-10
Nacionais
• Dani Cup (São José do Rio Preto-SP) – Campeão
• Iber Cup (São Paulo-SP) – Campeão
• Taça Tuparendi (Tuparendi-RS) – Vice-campeão

3- Convocações para a Seleção Brasileira

• SUB-20:
   Ramon (2001) – lateral-direito
   Angulo (1999) – atacante (Seleção Colombiana)

• SUB-17:
   Robson Matheus (2002) – meia (Seleção Boliviana)
   Ian Custódio (2003) – lateral-esquerdo
   João Pedro (2003) – meia
   Daniel Alves (2002) – zagueiro
   Henri (2002) – zagueiro
   Gabriel Silva (2002) – atacante
   Fabinho (2002) – volante
   Garcia (2002) – lateral-direito
   Renan (2002) – zagueiro
   Gabriel Verón (2002) – atacante

• SUB-15:
   Allan (2004) – meia
   Luiz Guilherme (2004) – meia
   Matheus Mina (2004) – zagueiro
   Murilo (2004) – goleiro
   Pedro Karalkovas (2004) – lateral esquerdo
   Robert (2004) – lateral direito
   Vinicius Serafim (2004) – zagueiro

TOTAL: 19 jogadores



• PROFISSIONAIS:
  Flávio Sapage (preparador físico Sub-20)
  César Del Roy (treinador de goleiros Sub-15)
  Lucas Andrade (treinador Sub-15)

4- Jogadores da base utilizados no elenco da equipe principal
• Angulo (atacante);
• Gabriel Verón (atacante);
• Léo Passos (atacante);
• Luan Cândido (lateral-esquerdo);
• Lucas Esteves (lateral-esquerdo);
• Pedrão (zagueiro);
• Victor Luis (lateral-esquerdo);
• Vitão (zagueiro).
 



DEPARTAMENTO DE ESPORTES NÃO PROFISSIONAIS

Com muita determinação e fibra, atletas, comissões técnicas, colaboradores e direto-
res adjuntos, realizaram um excelente trabalho, mostrando que a S.E. Palmeiras man-
tém a tradição nos esportes amadores no cenário esportivo nacional.



AIKIDO

• Associados no Departamento (todos associados, pois não há militantes)

TREINOS ADULTOS: 3ª a 6ª das 19h30 às 20h30 e das 20h30 às 21h30

TREINOS INFANTIS: 4ª e 6ª das 18h45 às 19h30

O único sensei contratado pelo departamento é Fernando Rosario de Sousa (6º dan), 
porém, dentro da dinâmica e tradição do aikido parte do treinamento dos mais de 20 
faixas marrons e pretas do departamento consiste em puxar alguns treinos como forma 
de exercício do domínio das técnicas e da paciência, sem isto caracterizar vínculo 
empregatício ou contratual de qualquer espécie.  

• Principais conquistas (considerando que o Aikido não é competitivo por fi losofi a)
Estamos entre os dojos (academias) da Federação Paulista de Aikido com o maior 
número de faixas pretas (28 atuantes).

• Outras conquistas 
Também estamos entre os dojos da Federação Paulista de Aikido que mais aprova 
candidatos para exames de faixa, obtendo 100% de aprovação neste ano, nos eventos 
abaixo relacionados.
O sensei responsável pelo nosso departamento, além de ter sido promovido ao 6º dan 
(graduação raríssima no Brasil) pela Federação Internacional de Aikido, completou 20 
anos capitaneando os treinos do Departamento de Aikido de nosso clube.

• Realização de treinos especiais 
Nosso departamento continuou sediando os concorridíssimos treinos especiais para 
altas graduações, ministrados pelo representante ofi cial para o Aikido, do Japão para o 
Brasil - Makoto Nishida (7º dan). O lembrete para os treinos via redes sociais, ajudando 
a divulgar o clube, se dá no seguinte formato:



Em dois treinos mensais, um grupo com uma média de 25 praticantes de alta graduação 
(acima da faixa azul penúltima antes da preta) reuniu-se em nosso bem estruturado 
dojo e compartilhou com a comunidade brasileira praticante desta arte, os elogios 
referentes à nossa estrutura com amplo espaço (mais de 140m² de tatames novos, 
recobertos com uma lona especial que amplia a liberdade de movimentações e o 
conforto dos praticantes), parede totalmente espelhada para a correção de técnicas e 
excelente isolamento acústico e visual, favorecendo a concentração tão prezada por 
esta arte marcial.



BASQUETE

Categoria           Campeonato         Colocação Final

Sub-12  Sul-americano          CAMPEÃO
Sub-12  Campeonato da Grande São Paulo       4° Colocado 
Sub-12  Estadual                    4° Colocado
Sub-13  Sul-americano          Vice-campeão
Sub-13  Campeonato da Grande São Paulo       Vice-campeão
Sub-13  Estadual                    Vice-campeão
Sub-14  Sul-americano          3° Colocado
Sub-14  Campeonato da Grande São Paulo      Vice-campeão
Sub-14  Estadual                    Vice-campeão
Sub-15  Sul-americano          CAMPEÃO
Sub-15  Campeonato da Grande São Paulo       Vice-campeão
Sub-15  Estadual                    3° Colocado
Sub-16  Campeonato Brasileiro                  CAMPEÃO
Sub-16  Estadual                    4° Colocado
Sub-17  Estadual                    3° Colocado
Sub-19  Campeonato Brasileiro                  Vice-campeão
Sub-19  Estadual                    5° Colocado



BOXE

• Conquistas 2020
Joao Víctor Batista Gomes da Silva  
Campeão paulista 2019
Bicampeão brasileiro 2019
Campeão da Copa Talento 2019
Medalha de bronze no Torneio Internacional Emil Jechev (Bulgária) 
Campeão dos Jogos Abertos 2019

Kaian de Oliveira 
Campeão dos Jogos Abertos do Interior 
Campeão da Copa Talento
Vice-campeão Brasileiro 
Bronze no Campeonato Golden Glove of Vojvodina (Sérvia)

Jhonatan Conceição
Campeão paulista
Vice-campeão dos Jogos Abertos do Interior
Campeão brasileiro

Rodrigo Batista
Bronze nos Jogos abertos 
Campeonato Vice 
Campeão paulista
Bronze no Campeonato Brasileiro 

Jonatas de Jesus Pires
Ouro na Copa Talento 
Vice-campeão no Campeonato Paulista 
Ouro nos Jogos Abertos 
Campeão Brasileiro

Cosme Nascimento 
Seleção Brasileira de Boxe
Vice-campeão Brasileiro

Marcus Vinicius Barros
Ouro no Torneio de Campeões 
Bronze nos Jogos Abertos 
Bronze no Campeonato Brasileiro

Leanderson Conceição
Ouro no Torneio de Campeões. 



FUTEBOL DE MESA

Elenco - 2019
Diretor Adjunto: Rodrigo Narduche de Oliveira                                                                 
Técnico: Paulo Cesar Michilin      
                                                                
Botonistas
Cesar Lopes de Luca - Cesinha
Demetrio Barbour Neto- Dema
Emerson Melli de Lima- Melli
Ernandes Roberto Felicio Junior - Dentinho
Fabio Rogerio Rocco de Freitas- Bolla
Franklin Rubio Duarte Junior - Franklin
Guilherme Silva Rubio – Gui Rubio
Heitor Bertrand Felicio - Heitor
Hylson de Lima Manoni- Hylson
Jefferson do Amaral Genta- Jefferson
Marcelo Wagner Vanno – Vanno
Mauricio Mantovani Policano - Mantovani
Mauro Cesar Michilin- Mauro
Milton Francesconi - Milton
Paolo Banfi Costa- Paolo
Paulo Cesar Michilin- Michilin
Paulo Salvador Perrotti – Perrotti
Pedro Canali Genta - Pedrinho
Rodrigo Narduche de Oliveira- Narduche
Sidnei Andrade Sousa- Diney
Victor Varoli - Vv
Wendel da Silva Caleffi – Wendel

Torneio Inicio
Torneio Início de Futebol de Mesa, realizado na S.E Palmeiras, no dia 19/01/2019
Campeão -   Sociedade Esportiva Palmeiras

1º Pro-Fpfm de Futebol de Mesa Individual
1º Pro-Fpfm De Futebol De Mesa Individual, Realizado No Meninos F.C., em São Ber-
nardo do Campo em 09/03/2019

1ª Divisão Adulto
Campeão – Victor Varoli
7º Lugar – Jefferson



1º Open De Futebol De Mesa Individual
1º Open de Futebol de Mesa Individual, realizado no Meninos F.C., em São Bernardo do 
Campo, em 06 e 07/04/2019
Campeão – Diney

2º Lugar - Michilin

2º Pro-Fpfm de Futebol De Mesa Individual
2º Pro-Fpfm de Futebol de Mesa Individual, realizado em Socorro, no dia 05/05/2019

1ª Divisão Adulto
Campeão – Michilin

2º Open De Futebol De Mesa Individual
2º Open de Futebol de Mesa Individual, realizado no Meninos F.C., em São Bernardo do 
Campo, em 03 e 04/08/19 
Campeão – Victor Varoli
Campeão – Michilin

3º Pro-Fpfm de Futebol de Mesa Individual
3º Pro-Fpfm de Futebol de Mesa Individual, realizado em Bragança Paulista, no dia 
31/08/2019
Campeão - Jefferson

3º Open de Futebol de Mesa Individual
3º Open de Futebol de Mesa Individual, realizado no Meninos F.C., em São Bernardo do 
Campo, em 05 e 06/10/2019
Campeão – Diney

Taça São Paulo de Futebol de Mesa Individual
Taça São Paulo de Futebol de Mesa Individual, realizada em 14/07/2019, No Círculo 
Militar.
1ª Divisão Adulto
Campeão – Victor Varoli
5º Lugar - Michilin

13º Campeonato Brasileiro por Equipes
13º Brasileiro por equipes, realizado no Ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais 
(PR), nos dias 15 a 17/11/2019
1ª Fase (22 X 22 Meninos-SP, 31 X 16 Unimesa - PE, 23 X 20 Corinthians, 26 X 20 Be-
lavistense - PR, 23 X 23 sete de setembro - SP)
Quartas de Finais – 31 X 13 Friburguense - RJ
Semifinal – 7 X 40 Círculo Militar - SP



3º Lugar - Sociedade Esportiva Palmeiras
Campeonato Brasileiro Individual
31º Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa, realizado na Aabb Blumenau (SC), nos 
dias 20 a 23 de junho de 2019

1ª Divisão Adulto
4º Lugar – Jefferson
2ª Divisão Adulto
1º Lugar – Victor Varoli

Campeonato Paulista por Equipes – Principal  
23/03/19 - 42 X 30 Sete de Setembro
14/04/19 – 45 X 27 Corinthians
09/06/19 – 45 X 27 Portuguesa Santista
18/08/19 – 33 X 39 Xv de agosto
22/09/19 – 28 X 44 Círculo Militar (Fase Final)
27/10/19 – 24 X 48 Xv de agosto (Fase Final)
10/11/19 = 27 X 45 meninos (Fase Final)
4º Lugar – S.E Palmeiras
Na Categoria Aspirantes, a S.E Palmeiras também terminou em 4º lugar.

Sulamericano de Futebol de Mesa
10º Sulamericano de futebol de mesa, realizado em Buenos Aires (Argentina) de 11 a 
13 de outubro de 2019
Individual -   Adulto
2º Lugar – Victor Varoli
4º Lugar - Jefferson
Equipes – Adulto
Semifinal - 3 X 1 Rosário (Argentina)
Final – 3 X 0 Vasco
S.E Palmeiras – Campeão Sulamericano

Campeonato Paulista Individual
Campeonato Paulista Individual de Futebol de Mesa, realizado em 08 de dezembro de 
2019, na S.E Palmeiras

1ª Divisão Adulto
Campeão – Jefferson
3º Lugar – Victor Varoli

Campeonato Paulista Individual
Campeonato Paulista Individual de Futebol de Mesa, realizado em 08 de dezembro de 
2019, na S.E Palmeiras

1ª Divisão Adulto
Campeão – Jefferson
3º Lugar – Victor Varoli



FUTEBOL DE SALÃO

Relatório Anual de competições – Ano 2019

Categorias de Iniciação

Categorias de Base

• (FPFS) – Federação Paulista de Futebol de Salão
• (CBFS) – Confederação Brasileira de Futebol de Salão



GINÁSTICA 

Copa São Paulo de Ginástica Acrobática 29/06
Par misto pré-infantil - Manuela Aragão e Vinícius Rorato - Campeão 
Par feminino Infantil - Isabella Izzo e Priscila Okuno – 3° lugar 
Par misto infantil - Jorge e Bruna - Vice-campeão

Campeonato Estadual de Acrobática
Grupo Feminino pré infantil - Laura, Emily, Lorena- 3° lugar

Torneio Nacional de Acrobática 
Grupo Feminino pré infantil - Bianca, Giulia e Julia – 3° lugar
Par misto Infantil - Jorge e Priscila - Vice-campeão 
Matheus e Larissa – 3° lugar 
Grupo Feminino Infantil - Isabella, Jennifer e Domenica – 3° lugar
3 lugares por equipe do Palmeiras.

Copa Uberaba MG - Copa Uberaba 19 a 22/09
Par misto Infantil - Jorge e Priscila - Vice-campeão
Grupo Feminino Infantil - Isabella, Luiza e Bruna – 3° lugar 
Grupo Feminino pré infantil - Giulia, Júlia e Bianca - 4° lugares

 Copa São Paulo 2 fase 27/10 
Par misto Infantil - Larissa e Matheus - Campeão 
Par misto pré infantil - Vinícius e Manuela - Campeão 
Grupo Feminino pré infantil - Laura, Emily e Lorena – 3° lugar
Grupo Feminino Infantil - Isabella, Domenica e Isadora - Campeão 
Vice-campeão.
2 lugares por equipe
Copa Uberaba 19 a 22/09

Copa São Paulo de Ginástica Artística 25/05 
Intermediário - infantil Letícia 3° lugar /Lívia 5° lugar 
Iniciante - infantil - Yasmin 2° lugar /Mariana 6° lugar / Gabrielly 7° lugar 
Iniciante - juvenil - Giulia 4° lugar

29 de junho - Estadual infantil
Lívia - vice-campeã
Letícia – 10° lugar



Iniciante - infantil 
Yasmin – 2° lugar
Mariana – 6° lugar
Gabrielly – 7° lugar

Iniciante - juvenil 
Giullia – 4° lugar

5 a 9 de junho - Torneio nacional
Infantil - intermediário 
Lívia 13° lugar
Letícia 22° lugar

Pré infantil - Iniciante 
Marcela 46° lugar
Larissa 16° lugar

Infantil - Iniciante 
Mariana 16º
Gabrielle 20º

15 de junho - Troféu São Paulo
Nível A - Campeão
Nível C - 3° lugar

19 de outubro - Estadual pré infantil e juvenil
Larissa
Solo 15° lugar
Salto 12° lugar
Trave 36° lugar
Barra 38° lugar
Individual geral 27° lugar

Taça São Paulo (Estadual Mirim) - 26/10
Sophia 12° lugar
Maria Rita 16° lugar
Gabi Madri 17° lugar



Torneio Palmeiras
Nível B
• JULIANA RIOLI P. Castanho 1° lugar categoria Pré Infantil
• Heloisa Vaz 5° lugar Pré infantil

Nível C
•Ana Laura Nascimento 3º lugar pré infantil 
•Laís Salinas Saavedra 5º lugar pré infantil

Copa Jandira 15/06
1° lugar
Gabriela S.  Deda

Copa Jandira 26/10
2° lugar equipe
• Laura M. Conceição 
• Heloisa Vaz Rodrigues
• Juliana R. R. Castanho

Guarulhos troféu – 15/06
Festival Anhembi Tênis Clube 31/8

Ginástica Aeróbica
Campeonato Brasileiro 11 a 15 de setembro 
• Trio infantil medalha de prata
• Grupo infanto juvenil medalha de prata 
• Trio juvenil Medalha de ouro 

Campeonato Pan-Americano
Grupo Infanto Juvenil foram finalistas
 



HÓQUEI 

Desempenho Esportivo:

Adulto Principal
• Campeão Nacional;
• Vice-campeão Paulista;
•  3° colocado Brasileiro.
Sub-10
• Campeão Brasileiro;
• Vice-campeão Paulista;
• Vice-campeão Copa São Paulo.
Sub-14
• Campeão Nacional Tour Cup;
• Vice-campeão Paulista.

Seleção Brasileira
• 7 jogadores adultos convocados para a Seleção Brasileira;
• O atleta Gabriel Bossi sagrou-se artilheiro e melhor jogador do Brasil no World 
Games Barcelona-Espanha;
• 8 jogadores das categorias de base convocados para a Seleção Brasileira;
• O atleta Tiago Greco foi eleito o melhor goleiro e campeão Sub-14 no Winter 
Wars Chicago-USA com a Seleção Brasileira;
• Os jogadores Vinicius Bellangero, Luis F. Rossi, Bruno Limaverde e Nicolas l. Franco 
foram campeões Sub-14 no Winter Wars Chicago-USA pela Seleção Brasileira.



JUDÔ

Fevereiro
Data: 24/02/2019
Torneio: Troféu Iokichi Kimura
Local: Mogi das Cruzes-SP

Março
Data: 16/03/2019
Torneio: GP Internacional de Judô Paralímpico
Local: Centro de Treinamento de Judô Paralímpico - SP



Data: 16/03/2019
Torneio: Copa São Paulo Veteranos
Local: São Bernardo do Campo -SP

Data: 30/03/2019
Torneio: Aberto da Alemanha Paralímpico
Local: Heidelberg - Alemanha

Abril
Data: 13/04/2019
Torneio: Inter Regional Divisão Especial Su-18 e 21. Regional Aspirante Sub-11 e13.
Local: AABB - Estrada de Itapecerica-SP





Data: 27/04/2019
Torneio: Ajinomoto Open Sub15, Sub 18, Sub 21, Senior.
Local: Ginásio do Corinthians-SP

Data: 27/4/2019
Torneio: Campeonato do Corinthians
Local: Ginásio do Corinthians-SP



Maio
Data: 04/05/2019
Torneio: Festival do Paineiras
Local: Paineiras Morumby-SP

Data: 04 e 05/5/2019
Torneio: Campeonato Paulista Sub-18
Local: Hortolândia-SP



Data: 11/05/2019 
Torneio: Inter Regional Aspirante Sub-11 e 13. 
                Inter Regional Divisão Especial Sub-15 e Sênior.
Data: 11/5/2019
Local: C.E. Penha

Data: 11 e 12/5/2019
Torneio: Taça Brasil
Local: Belo Horizonte- BH



Data: 12/05/2019
Torneio: GP IBSA Paralímpico

Data: 25/05/2019
Torneio: Paulista de Veteranos
Local: Itapecerica da Serra - SP

Junho
Data: 01/6/2019
Torneio: Open Aspirante

Data: 01 a 05/06/2019
GP dos Estados Unidos - USA



Data: 07 e 08/6/2019
Torneio: Paulista Aspirante 
Local: São Carlos-SP

Data: 08 e 09/6/2019
Torneio: Paulista Sênior
Local: São Carlos

Data: 28 e 29/ 6/2019 
Torneio: Paulista Aspirante
Local: Vargem Grande do Sul-SP



Julho
05/07/2019
Torneio: Jogos Mundiais Paralímpico
Local: Estados Unidos – EUA

Agosto 
Data: 08/08/2029
Torneio: Parapan
Local: Lima (PER) 

Data: 17/08/2019
Torneio: 51° Torneio do Periquito
Local: Ginásio poliesportivo do Palmeiras-SP



Data: 25/08/2019
Torneio: 1° Torneio de Judô de Mauá
Local: Mauá



Data: 31/08/2019
Torneio: Paulista por Faixa
Local: Itapecerica da Serra-SP

Setembro
Data: 07/09/2019
Torneio: Open de Veteranos
Local: Itapecerica da Serra-SP

Data: 19/18/09/2019
Torneio: Troféu Brasil Inter Clubes
Local: Brasília-DF

Data: 24/09/2019
Torneio: GP do Uzbequistão



Data: 13/10/2019
Torneio: 9° Copa Hinode de Judô
Local: Santo André – SP



Data: 27/28/10/2019
Torneio: Seletiva Nacional Sub-18
Local: Canoas-RS

Novembro
Data: 02/11/2019
Torneio: Meeting Interestadual Inter clubes
Local: Blumenau-SC

Data: 08/09/11/2019
Torneio: Seletiva Nacional Sub-21
Local: Fortaleza-CE



Data: 23/11/2019
Torneio: Torneio Bioleve de Judô
Local: Lindóia-SP



KARATÊ

• 30/03/2019 – SELETIVA NACIONAL P/CAMPEONATO SULAMERICANO NA BOLIVIA 
EM BRASILIA-DF
Diego dos Santos Leal   - 9º colocado

• 31/03/2019 – JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIRO FASE PAULISTA (JUBS) – SÃO 
PAULO – SP
Diego dos Santos Leal
Kata individual – Medalha de Ouro – Shiai Individual – Medalha de Prata
Kata Equipe - Medalha de Prata
Iara Cristina dos Santos
Kata Equipe - Medalha de Ouro – Shiai Kumite – Medalha de Prata

•14/04/2019 – 7º OPEN INTERNACIONAL ARNOLD SCHWARZENEGGR – SÃO PAULO 
–SP
VICTOR DAVANSO –   MEDALHA DE PRATA

• 20/04/2019 – IV ETAPA CAMPEONATO PAULISTA DE KARATE – CAÇAPAVA – SP
Iara Cristina Dos Santos 
Kata individual – Sub-21 – Medalha De Prata
Gustavo Maziero Dos Santos
Kata – Medalha De Bronze   - Shiai Kumite – Medalha De Prata

• 27/04/2019 – CAMPEONATO BRASILEIRO UNIVERSITÁRIO – (JUBS) – BRASILIA – 
DF
Diego dos Santos Leal
Kata Equipe – Medalha de Prata Kata Indiv.  7º Lugar

• 11/05/2019 – VII ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE KARATÊ - SÃO PAULO – SP
Jair Davanso – Kata – Medalha de Prata
Sonia Maria B. L. Almeida – Shiai Kumite – Medalha de Prata
Diego dos Santos Leal – Kata – Participação
Iara Cristina dos Santos – Kata – Participação
Gustavo Maziero dos Santos – Kata/Shiai – Participação

•25/05/2019 – VIII – ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE KARATÊ – HORTOLÂN-
DIA – SP
Jair Davanso – Kata – Medalha De Ouro
Victor Davanso – Shiai Kumite – 7º Colocado
Diego dos Santos Leal – Kata – Participação



• 08 E 09/06/2019 – FINAIS DO CAMPEONATO PAULISTA DE KARATE – SÃO BERNAR-
DO DO CAMPO – SP
Jair Davanso – Kata – Medalha de Prata
Victor Davanso – Shiai Kumite – 6º Colocado
Regis Calvário – Kata – Medalha de Bronze
Sonia Maria B.L. Almeida – Shiai Kumite – Medalha de Prata
Diego dos Santos Leal
Shiai Kumite – Sub-21 – Medalha de Prata - Kata - Participação
Iara dos Santos Leal – Kata – Participação
Gustavo M dos Santos – Kata/Shiai – Participação

• 05 A 07/07/2019 – ETAPA CLASSIFICATORIA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KA-
RATÊ – SÃO PAULO – SP
Jair Davanso – Kata – Medalha de Ouro
Regis Calvário – Kata – Medalha de Prata
Sonia Maria B. L. Almeida – Shiai Kumite – Medalha de Prata
Diego dos Santos Leal – Kata/Shiai – Participação
Gustavo Maziero dos Santos – Kata – Participação

• 24/08/2019 – CAMPEONATO PAULISTA OPEN / ESCOLAR – SÃO PAULO – SP
Jair Davanso – Kata – Medalha de Ouro
Diego dos Santos Leal – Kata – Medalha de Prata
Iara dos Santos Leal – Kata - Medalha de Prata
Gustavo Maziero dos Santos – Shiai Kumite   Medalha de Bronze

• 21/09/2019 – COPA WADÔ RYU – GINASIO PALMEIRAS – SÃO PAULO – SP
Iara Cristina dos Santos – Kata – Medalha de Prata
Diego dos Santos Leal – Kata – Medalha de Prata
Gustavo Maziero dos Santos 
Kata – Medalha de Ouro – Shiai Kumite – Medalha de Prata

• 22/09/2019 – VI FESTIVAL INCLUSÃO SOCIAL – CEU FORMOSA – SÃO PAULO – SP
Jair Davanso – Kata – Medalha De Ouro 
Gustavo Maziero dos Santos 
Kata – Medalha de Ouro – Shiai Kumite – Medalha de Ouro

• 28/09/2019 – COPA SÃO PAULO DE KARATÊ – SÃO BERNANRDO DO CAMPO - SP
Jair Davanso – Kata – Medalha de Ouro
Regis Calvário – Kata – Medalha de Bronze
Diego dos Santos Leal – Kata – Participação
Gustavo Maziero dos Santos – Participação Kata/Kumite



• 05/10/2019 – II CAMPEONATO PAULISTANO DE KARATÊ – CEU FORMOSA – SÃO 
PAULO –SP
Jair Davanso – Kata – Medalha de Ouro 
Diego dos Santos Leal – Kata – Participação
Gustavo Maziero dos Santos 
Shiai Kumite – Medalha de Ouro – Kata – Participação
Iara Cristina dos Santos 
Kata Sub-21 – Medalha de Ouro - Kata Senior – Medalha de Ouro

• 09/10/2019 – FINAIS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ – UBERLÂNDIA – 
MG
Jair Davanso – Medalha de Ouro
Regis Calvário – 8º Colocado

• 23/11/2019 – TORNEIO DOS CAMPEÕES – SÃO PAULO – SP
Jair Davanso – Kata – Medalha De Prata
Regis Calvário – Kata – Participação
Gustavo Maziero dos Santos – Kata/Shiai – Participação

• 01/12/2019 – OPEN RIO NACIONAL-CBK – RIO DE JANEIRO-RJ
Diego dos Santos Leal – Kata – Medalha de Bronze

• 08/12/2019 – II COPA UNIÃO DE KARATE – CERET – SÃO PAULO –SP
Gustavo Maziero dos Santos 
Kata – medalha de ouro – Shiai Kumite – medalha de ouro. 

TOTAL DE MEDALHAS:
Ouro: 18
Prata: 19
Bronze: 07
Total: 44 medalhas



TAEKWONDO

Desde o ano de 2017, estamos trabalhando com 100% de associados e estamos muito 
felizes com os resultados e a rápida expansão do Taekwondo com os associados 
nestes últimos anos.
No ano de 2019, participamos dos cursos regulares da Federação Paulista de 
Taekwondo, quatro competições fora do clube, aula mix de artes marciais, abertura da 
XXXI Olimpíada da Criança e, além disso, realizamos os exames de graduação de faixa. 

Cursos:
• CEIME - Curso Estadual de Instrutor e Mestre examinador 
Data: 02 e 03 de fevereiro de 2019.
• Curso de Técnico Estadual da FETESP
Data: 24 de março de 2019
• Treino MIX
Um treino com parceria das Artes Marciais, Taekwondo, Karatê, Judô e Aikido a convite 
da Coordenadoria Sócio-Desportiva para proporcionar a vivência do associado às 
novas modalidades.
• Competições 2019
1ª e 2ª etapa do Campeonato Paulista
Copa AMT 
Open Frente a Frente Kis.

• Competições
• XXXI Olimpíada da Criança

Com a abertura no dia 18 de outubro, o taekwondo teve o prazer de estar presente o 
dentro do calendário de torneios da Olimpíada da Criança.
• Troca de faixas
Todo o ano realizamos dois exames de graduação de faixa, sendo um em julho e outro 
no mês de dezembro.

Considerações finais
Um ano extremamente proveitoso e que nos dá uma grande expectativa de crescimento 
na modalidade dentro do clube, trabalhando exclusivamente com os associados. Desde 
já agradecemos a dedicação do diretor Ailton Gomes e a colaboradora Maria Aparecida 
(Cida) por não medirem esforços para que a modalidade cresça dentro e fora do clube. 



TÊNIS DE MESA

Liga Nipo Brasileira de Tênis de Mesa (Individual)
Foram 11 etapas em 2019, sendo que o Palmeiras não esteve presente apenas na 6ª 
etapa.
Em 3 etapas fomos campeões. Em 3 etapas estivemos na 4ª colocação. Uma etapa 
vice-campeão. Todas na categoria Infantil Masculino A.
Em especial na Liga Nipo Brasileira de Tênis de Mesa (individual) o atleta Diego Duarte 
conquistou o título de Campeão da Categoria Infantil Masculino A, sendo também eleito 
Atleta do Ano 2019 nesta categoria.
A premiação foi no último dia 30 de novembro no Clube ACREPA/São Bernardo do 
Campo.
Vale ressaltar que esta foi uma conquista inédita para o Tênis de Mesa do Palmeiras 
nos 14 anos de Liga Nipo Brasileira.

Circuito Educacional FEDEESP de Tênis de Mesa
Foram ao total, 7 etapas em 2019, sendo que a 6ª etapa foi sediada no Palmeiras. Foi 
a etapa de maior número de inscritos em todo circuito (221 atletas participantes) e a 
etapa Palmeiras foi eleita pelos atletas em geral e pela organização do evento, como a 
melhor etapa ao longo do ano.
Neste circuito o Palmeiras não participou em 2 etapas.
Na primeira etapa, atletas do Palmeiras foram: Campeão da classe A, campeão da 
classe B e melhor “drive” na classe C. Na 3ª etapa conseguimos campeão na classe B.

Liga Nipo Brasileira de Tênis de Mesa (Equipes)
As equipes A e B do Palmeiras disputaram, no dia 26 de maio, acessos às séries A1 
e B1 para 2020. Na ocasião a equipe A ficou entre as duas melhores colocadas (não 
houve final, porque as 2 melhores automaticamente passaram para série A1 – 2020) e 
conquistou vaga para disputar a série A1 em 2020.
A equipe B do Palmeiras foi campeão da série B do torneio. 

Ranking Juventus Set/2019
Atleta do Palmeiras campeão da categoria C

Copa Decathlon de Tênis de Mesa
Atleta do Palmeiras conquista 2° lugar na categoria Sub-18 feminino.

Torneio Regionais 2019
Através da parceria Palmeiras e São Bernardo (Hugo Hoyama), dois atletas (01 
masculino e 01 feminino) foram selecionados para representar a cidade de São 
Bernardo do Campo.
No torneio de equipes feminina a atleta do Palmeiras, contribuiu para classificação da 
equipe para etapa Jogos Abertos do Interior.



DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS

O Departamento de Atividades Aquáticas, o mais frequentado, principalmente no Verão, 
oferece piscina de qualidade e estamos sempre nos aperfeiçoando para atingir um alto 
padrão de qualidade em atendimento. Na área administrativa, atendemos com vendas 
de exame dermatológico, pacotes de sauna, massagem e armários com locação mensal. 
Nos vestiários realizamos o atendimento e conservação do local. Já nas piscinas, 
fazemos o atendimento ao associado e zeladoria do local. Temos como objetivo principal 
melhorar a qualidade no atendimento e mantermos a limpeza e conservação de todas 
as áreas do Conjunto Aquático.

Algumas realizações durante o ano de 2019:

• Aquisição de barras de segurança dentro dos vestiários;
• Emborrachamento em todas as escadas das piscinas a fim de evitar acidentes;
• Reforma e extensão das “macas” de massagem;
• Aquisição e melhora nos kits de primeiros socorros;
• Sinalização das raias da piscina semiolímpica;
• Aquisição de relógios digitais em todas as piscinas (modelo HMS4);
• Plantação de ervas naturais para o uso como essência na sauna úmida;
• Atualização de funcionários com curso de atendimento e curso de primeiros socorros;
• Horários ampliados na sauna;
• Apresentação de Saltos Ornamentais (atletas convidados do E.C. Pinheiros);
• Apresentação de Polo Aquático e Nado Sincronizado (atletas convidados do Clube 
Paineiras do Morumby).

O Departamento de Atividades Aquáticas tem como objetivo trabalhar com dinâmica e 
motivação para um melhor atendimento com o associado da Sociedade Esportiva Pal-
meiras.



DEPARTAMENTO DE CULTURA E ARTE

Como em todos os anos, continuamos com diversas atividades voltadas ao associado: 
música no parquinho, aulas abertas de danças, ateliê de pintura e barraca de pipoca/
doces nas festas da Coordenadoria Sócio-Desportiva.
Este ano, a nossa festa da Primavera foi um sucesso, junto aos Departamentos de 
Patinação e Ginástica Acrobática.
Participamos do Circuito de Corais em vários clubes durante o ano e terminando com 
uma grande apresentação aqui no clube, que contou com a presença de vários 
clubes.
Fizemos a Primeira Comunhão, como sempre, com muitas crianças.
Encerramos o ano com o Espetáculo de Dança “Brasilidade”, que foi realizado no 
ginásio poliesportivo, depois de muitos anos sendo feito fora do clube. Contamos com 
um público de 1000 pessoas, um verdadeiro sucesso!



DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES CAMPESTRES

• Janeiro
- Locação Campo de futebol n°1, Rogerio Zagalo (Sábado 19/01, locação do campo do 
futebol).

• Março
- Carnaval Clube de Campo Período 03/03 (Foi elaborado uma pequena comemoração 
no salão de jogos).
- Evento de Rugby Juliana Modaneze (Sábado 16/03 e domingo 17/03 locações de 
campo vestiário e chalés).
- Futebol Americano Luigi (Sábado 30/03 e domingo 31/03).

• Abril
- Futebol Americano Luigi (Domingo 14/04, locação de campo vestiário).

• Maio
- Futebol Americano Luigi (Domingo 05/05, locação de campo vestiário).
- Futebol Americano Luigi (Domingo 19/05, locação de campo vestiário).

• Julho
- Futebol Americano Luigi (Sábado 06/07 e domingo 07/07, locações de campo 
vestiário).

• Agosto
- Futebol Americano Luigi (Domingo 18/08, locações de campo vestiário).

• Setembro
- Futebol Americano Luigi (Domingo 01/09, locações de campo vestiário).
- Futebol Americano Luigi (Domingo 07/09, locações de campo vestiário).

• Outubro
- Evento dia das crianças (Sábado 12/10, foi elaborado uma comemoração no salão de 
festas, com lanches, recreação, sorteios de brindes e brinquedos infláveis).

• Novembro
- Evento de Rugby Luiz (Sábado 12/11 e domingo 13/11, locações de campo vestiário).

• Dezembro
- Comemoração festa da diretoria da SEP 15/12.
- Comemoração colaboradores SEP 16/12.



DEPARTAMENTO DE SEDE

• ATRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SEDE

Responsável pela segurança de todos os associados, funcionários, convidados e 
prestadores de serviço, bem como garantir a preservação de todo o nosso patrimônio. 
O Departamento de Sede está presente nas instalações do Clube Social, Clube de 
Campo, Academia de Futebol Profissional, Centro de Excelência, Centro de Formação 
de Atletas e Avanti e em eventos realizados pela nossa associação.   

Cabe ainda ao Departamento de Sede a supervisão dos estacionamentos de veículos 
em todas as dependências, tais como do Clube Social, Clube de Campo, Academia de 
Futebol, Centro de Excelência e Centro de Formação de Atletas, controlando os acessos 
de veículos autorizados (Presidência, Vice-presidências, Diretoria, Conselheiros, 
convidados, familiares dos atletas, imprensa, prestadores de serviço e etc.).

Destacamos o importante encargo do Departamento de Sede em planejar e executar toda 
a segurança referente à equipe de futebol profissional masculino e feminino, tanto dos 
atletas, como de todos os membros da Comissão Técnica, Diretoria, Vice-Presidência 
e Presidente, respectivos convidados e todos familiares, em todos os estádios em que 
são realizadas as partidas de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras.

É importante salientar a valiosa colaboração do Departamento para o bom andamento 
das ações referentes a todos os importantes eventos realizados durante o ano de 2019: 

- Todos os Jogos na Arena Allianz Parque dos campeonatos Paulista, Brasileiro, Copa 
do Brasil, Libertadores da América, jogos amistosos, treinos, bem como na execução 
e no planejamento das viagens do time profissional dentro ou fora de São Paulo, 
também atuamos nos eventos do Patrocinador Crefisa/FAM e Puma, eventos diversos 
na Academia Store e eventos do Departamento de Marketing, entre outros. 

- Acompanhamento das categorias do futebol de base em diversos campeonatos;

- Eventos no clube social tais como patinação, ballet, futebol de salão, judô, tênis, 
basquete, Periquitos em Revista, eventos do Departamento Social, Festa Junina, Jantar 
de Aniversário dos 105 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras e muitos outros;



- Agregamos desde o ano 2017, a responsabilidade total dos carros de golfe os quais 
executam o transporte de associados e convidados no clube social, nos eventos do 
Departamento Social, reuniões do COF, reuniões do Conselho e no Allianz Parque, no 
transporte dos atletas, Comissão Técnica e Diretoria do time visitante e de toda 
nossa comissão técnica e atletas.  

• ATIVIDADES PRINCIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019:

- Manutenção da sala exclusiva, equipada com todos os recursos necessários para 
atendimento aos demais departamentos do clube, bem como a todos associados.

- Melhoria nos recursos de informática, incluindo acompanhamento e a instalação 
de novas câmeras de vigilância em pontos estratégicos no Clube social, Academia 
de Futebol Profissional e Centro de Excelência, em vários pontos nos prédios 
administrativos e de esportes, bem como a aplicação do recurso de identificação visual 
em todas as portarias com a colaboração do Departamento TI.

- Melhoria na apresentação pessoal dos seguranças, com a aquisição de novos 
uniformes e calçados, permitindo melhor identificação por parte dos associados e 
também das pessoas externas ao clube.

- Melhoria também, na apresentação pessoal dos porteiros do clube social, com a 
aquisição de novos uniformes, calçados/sapatos, jaquetas e etc, permitindo também 
uma melhor identificação com os associados e visitantes.

- Avaliação, Análise e Otimização das atividades de inspeção e verificação, nas diversas 
áreas internas de todas as áreas de nossa responsabilidade, tendo em vista uma 
melhoria contínua no suporte dado pelo Departamento de Sede às atividades esportivas 
realizadas por nossos associados nos prédios administrativo e poliesportivo.

- Participação em reuniões e trabalhos junto ao Comando da Polícia Militar, Polícia 
Civil, Comando do Batalhão de Choque e diversas autoridades Municipais, a fim de 
aprimorar o esquema de segurança nas partidas realizadas pela Sociedade Esportiva 
Palmeiras, nos diversos estádios utilizados neste ano de 2019;

- Integração com o Ministério Público Municipal, Estadual e Federal, garantindo a 
realização de importantes jogos efetivados no Estádio do Pacaembu e Arena Allianz 
Parque, eventos que na sua totalidade transcorreram na mais perfeita ordem;



- Acompanhamento efetivo da delegação de Futebol Profissional, em algumas cidades 
no estado de São Paulo, bem como em algumas cidades no Brasil, acompanhando 
também os deslocamentos entre a Academia de Futebol Profissional e Hotéis, 
Aeroportos de Guarulhos e Congonhas, solicitando em alguns casos especiais escolta 
policial, tendo como ponto principal, poder proporcionar tranquilidade e segurança para 
todos os atletas, comissão técnica e todos os acompanhantes da Sociedade Esportiva 
Palmeiras;

- Aprimoramento em todos os acessos, sejam eles com catraca ou não, para garantia 
da não entrada de não sócios e/ou pessoas estranhas as dependências do Clube 
Social, Academia de Futebol Profissional, Centro de Excelência e Centro de Formação de 
Atletas, bem como a efetivação de um forte controle em todas as empresas prestadoras 
de serviços e também, controlando e acompanhando quando necessário os casos de 
inadimplência nas dependências da Sociedade Esportiva Palmeiras;

- Aprimoramento nos critérios e requisitos de avaliação, para contratação de novos 
funcionários; 

- Avaliação e Reorganização pessoal, para todos os funcionários do Departamento de 
Sede, onde efetivamos a constante atualização dos cursos de treinamento para vigilantes, 
grandes eventos, reciclagem, os quais são exigências obrigatórias determinadas pela 
Polícia Federal, além de uma constante e efetiva melhora na qualidade de mão de obra, 
trocando/substituindo alguns seguranças;

- Suporte constante ao Departamento jurídico, fornecendo sempre que necessário, 
informações e funcionários, para julgamento das ações trabalhistas nos tribunais;

- Total apoio aos trabalhos internos da empresa FUTEBOLCARD / PALMEIRAS TOUR, 
na venda de ingressos e demais atividades para os jogos da Sociedade Esportiva 
Palmeiras na Arena Allianz Parque e Pacaembu;

- Emissão, controle e organização dos relatórios, em todos os casos de ocorrências 
internas no Clube Social, os quais são encaminhados aos departamentos Administrativos 
e Sindicância;

- Organização e Colaboração efetiva, na segurança e controle de acesso das pessoas 
convidadas, no evento Churrasco de Final de Ano, para todos os conselheiros, diretores, 
vices e presidente, realizado no Clube de Campo;



- Organização e Colaboração efetiva, com relação aos quesitos segurança e controle 
de acesso de todos os funcionários e respectivos familiares, no evento Churrasco de 
Final de Ano, realizado no Clube de Campo;  

- Contamos hoje com 152 pontos de coleta de rondas no Clube Social, 14 pontos de 
coleta de rondas no Clube de Campo, 21 pontos na Academia de Futebol e 20 pontos 
no Centro de Formação de Atletas em Guarulhos que são monitorados 24 horas por dia 
efetivando desta forma, um melhor e mais amplo sistema de segurança. 

• ALGUMAS AÇÕES PREVISTAS EM 2019 QUE ENTRARÃO EM VIGOR EM 2020

- Implementação do tablet no Clube Social, com objetivo de facilitar e agilizar o registro 
de ocorrências diversas.    
- Implementação de um novo sistema de ronda de bastão (orçamento aprovado na 
previsão orçamentaria).

• REGISTRO DE ATIVIDADES NO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO 2019:
- Informamos abaixo, as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Sede, as 
quais estão registradas e foram distribuídas da seguinte forma: 



ITEM ACOMPANHAMENTO DE ASSOCIADOS AO SETOR DE COBRANÇA QTE
1 PORTARIA PALESTRA ITALIA 1651
2 PORTARIA MATARAZZO 1954
3 PORTARIA PADRE ANTONIO TOMAS 392
4 PORTARIA ALLIANZ PARQUE 1273

5270

5 SOLICITAÇÕES DE ENTRADA AUTORIZADAS - SERVIÇOS / REUNIÕES / OUTROS 391.00
6 ENTRADA DE VISITANTES - MENORES E IDOSOS - SEM COBRANÇA 3.360
7 ENTRADA DE VISITANTES - PIZZARIA - SEM COBRANÇA 3.056
8 ENTRADA DE VEICULOS PELA PORTARIA PALESTRA ITALIA N°214 2.120
9 ENTRADA DE VEICULOS ESTACIONAMENTO DE DIRETORES 7.923

10 ENTRADA DE VEICULOS DE IMPRENSA EM DIAS DE JOGOS 932
17.391

11 INFRAÇÕES DE ASSOCIADOS ENCAMINHADAS AO DEPTO SINDICÂNCIA 27
12 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTEIRA SOCIAL COM PUNIÇÃO PREVENTIVA 9
13 SOLICITAÇÕES DIVERSAS DE ASSOCIADOS (EXEMPLO ARROMBAMENTO DE ARMARIO) 72

108

ITEM                                                                            DESCRIÇÃO
1 LIVRO DE PROTOCOLO - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS ETC 2.890
2 AUTORIZAÇÕES ESTIMADAS DE ENTRADA SEM VEICULO 16.100
3 ENTRADA DE VEICULOS DE IMPRENSA 2.090
4 ENTRADA DE VEICULOS DIVERSOS - JOGADORES, REUNIÕES ETC 21.900

42.980

ITEM 
1 ENTRADA DE VEICULOS DIVERSOS - JOGADORES, REUNIÕES ETC 12.650

                                                                            DESCRIÇÃO

CLUBE SOCIAL

ACADEMIA DE FUTEBOL PROFISSIONAL

CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS - GUARULHOS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL



 Todos os departamentos do Clube, notadamente os relacionados aos Esportes 
Olímpicos, principalmente Futebol de salão e Basquetebol, os quais tiveram acentuado 
incremento nas atividades/eventos em 2019, devido às competições das categorias 
de base, foram prontamente atendidos pelo Depto de Sede, com envio de profi ssionais 
qualifi cados, os quais efetuaram o devido acompanhamento nas respectivas 
competições realizadas em nossas instalações ou nos complexos esportivos externos;

- Atualmente o Departamento de Sede é composto de 105 funcionários, distribuídos da 
seguinte forma: 



DEPARTAMENTO DO INTERIOR

CÔNSULES

Prospecção, seleção e substituição de Cônsules em diversas cidades do país e do 
mundo, mediante análise de ações e projetos em suas localidades, com o objetivo de 
aproximar cada vez mais o Cônsul da estrutura do clube.

- 139 Cônsules (ativos) espalhados pelo Brasil e pelo Mundo;
- 137 Cidades com candidatos sob avaliação;

- Campanha para seleção de novos consulados através do site oficial e mídias ofi-
ciais.
- Seleção, treinamento e efetivação de 39 novos consulados.

ASSOCIADO

São 3.357 sócios no Brasil e Exterior com arrecadação de R$ 651.295,76 para o clube 
em anuidades e carteirinhas no período de 01/01/2019 à 31/12/2019 sendo o mesmo 
montante ou superior, também para o Avanti.

ATENDIMENTO EM NOSSO DEPARTAMENTO

Atendimento a pessoas do interior e exterior, gerando oportunidades de associação 
como sócios do interior, do clube social e Avanti.

Na foto ao lado, recepção pelo Departamento, de integrantes da tribo indígena Kariri 
Xocó, de Alagoas. 

MÍDIAS

• Padronização das Mídias Sociais do Departamento;
•Cessão de uso de e-mail cidade@sepalmeiras.com.br para todos os consulados; 
•Facebook 350 mil seguidores;
•Instagram 14.200;
•Twitter 10.500 seguidores;
•Twitter em Inglês 1.000 (criado em 2019).



EVENTOS

Encontros de Palmeirenses organizados pelos Cônsules, tendo conquistado através 
de acordos e conceitos do nosso Departamento de Marketing, divulgação no Site 
Oficial do Clube e em Mídias Sociais, presença e participação dos Diretores do Depar-
tamento do Interior e de outros Departamentos, ex-jogadores e personalidades com 
colaboração na organização, tendo públicos variáveis por evento entre 100 a 2.500 
pessoas:

• São Paulo - Tietê, Mogi das Cruzes, Capivari, Registro, Nova Odessa, São José do 
Rio Preto, Araras, Vinhedo, Laranjal Paulista, Santana de Parnaíba, Urupês, Itapira, 
Descalvado, Piracicaba, Tatuí, Botucatu, Rio Claro.
• Minas Gerais - Itaú de Minas, Montes Claros, Ouro Fino/Jacutinga, Cambuí.
• Santa Catarina - Brusque, Joinville, Balneário Camboriú.
• Paraná - Maringá, Cambé - PR.
• Outros estados: Porto Velho/RO, Mossoró/RN, Cuiabá/MT, Rio de Janeiro/RJ.
• 3.ª Conferência Anual de Cônsules - Planejamento e definição de metas e objetivos 
para os próximos anos.
• 21ª Copa Palmeiras do Interior de Futsal Masculino – Categorias Sub8 até Sub19 - 
Sedes em Monte Alegre do Sul, Rio Claro e Baixada Santista. Regional em Poços de 
Caldas MG com 42 equipes jogando simultaneamente em 6 quadras. Final no Ginásio 
do Clube em dezembro.  
• 2ª Copa Palmeiras do Interior Futsal Feminino – 60 equipes - Categoria livre acima 
dos 15 anos - Sedes em Socorro e Rio Claro. Final no Ginásio do Clube no mês das 
mulheres.

• Aniversário do Palmeiras e Jantar dos Veteranos – Presença de vários Cônsules nas 
cerimônias.

Resultados obtidos: Fortalecimento das ações dos Consulados, fatos institucionais 
com ampla divulgação na mídia local (Rádio, TVs e Jornais) além das Mídias Sociais, 
aproximação do torcedor das ações do clube e conquista de maior número de cida-
des com Consulados e por consequência, mais Sócios do Interior e Avanti.

CAMPANHAS

Implementação de calendário único de campanhas sociais e institucionais nos Con-
sulados:



• Volta as Aulas – Jan – Mobilização e cotização locais para entrega de materiais 
escolares;
• Porquinho da Páscoa – Mobilização e cotização locais para entrega de mais de 
4.000 ovos de Páscoa a orfanatos e instituições para crianças em diversas cidades 
do país;
• Campanha do Agasalho – Mai/Jun - Arrecadações e doações locais;
• Doação de Sangue – Jul/Ago - Arrecadações e doações locais;
• Dia das Crianças – Set/Out – Arrecadação, cotização e doação de brinquedos, 
eventos infantis;
• Papai Noel Verde – Nov/Dez - Usando roupa de Papai Noel nas nossas cores, doa-
ção de roupas e brinquedos para orfanatos e instituições infantis, mediante cotização 
e doações locais.

AÇÕES INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGICAS

• Cônsules organizando entrada em campo, de crianças em jogos cujo Palmeiras é 
visitante;
• Ação pontual conjunta entre Avanti e Consulados para compra e emissão de ingres-
sos nas praças onde somos visitantes;
• Divulgação de Caravanas Oficiais de Consulados no telão e sistema de som em jo-
gos do Allianz Parque e Pacaembu;
• Sorteio entre os Sócios do Interior das caravanas, para participar da “Zona Mista”;
• Implementação e atualização constante da relação de todos os consulados no Site 
do Avanti;

• Vinculação e benefícios para associados do Interior que integraram o programa 
Avanti;
• Criação, padronização, utilização de Selos Oficiais dos Consulados;
• Elaboração de materiais visuais padronizados (chamadas de jogos, eventos, cam-
panhas) criados pelo próprio departamento para utilização dos consulados, seguindo 
os padrões usados pelo clube. Disponibilidade desses arquivos em nuvem;
• Criação e implementação de ficha de adesão e Manual do Cônsul, com práticas e 
deveres dos Cônsules;
• Incentivo e orientações aos Consulados para criação de locais destinados a assistir 
aos jogos em suas cidades; 
• Calendário de eventos disponibilizado no site oficial;
• Workshop em Rondônia “O esporte como ferramenta social”
• Reunião técnica operacional (benchmark) com Diretorias do Inter e Grêmio em Porto 
Alegre, com intuito de troca de experiências em Consulados



DEPARTAMENTO DO SÓCIO-DESPORTIVO 

No ano de 2019 o Departamento procurou manter o comprometimento em aprimorar 
e ampliar as atividades, tanto nas aulas quanto nos eventos para satisfação dos 
Aasociados. 
Atividades do Departamento:
Adaptação Aquática, Águas Abertas, Basquetebol, Corrida, Futsal, Futkids, Ginástica, 
Handebol, Hidroginástica, Judô, karatê, Musculação, Natação, Palmeiras Esportes, 
Palmeiras Kids, Pilates, Society, Spinning, Voleibol, Yoga e Treinamento totalizando 
uma média anual de 5.500 associados, um aumento de 850 associados comparados 
ao ano anterior, ressaltando que tivemos a ampliação das turmas infantis, máster e 
melhor idade incluindo as Aulas de Caminhada.

Grandes Eventos:
- Aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras;
- Dia da Criança;
- Olimpíada da Criança;
- Festa de Confraternização.

Eventos Temáticos:
- Carnahidro;
- Sábado do Chocolate;
- Sábado Rosa;
- Sábado Junino;
- Sábado Azul.

Aulas Especiais:
- Caminhada Rosa;
- Caminhada Azul;
- Black Friday;
- Deep Water;
- Mega Aula de Ginástica;
- Aula de Artes Marciais Integrada;
- Green Friday.
Outros Eventos:
- Sábado da Família (04 eventos);
- Desafio de Basquete 3x3;
- Giro Desportivo;
- Festival Interno de Natação Infantil e Adulto;
- Festival de Artes Marciais;
- Giro Esportivo;
- Travessia Indoor;
- Festival Interclubes de Natação;
- Exame de Faixas nas Modalidades Judô e Karatê.



- Exame de Faixas nas Modalidades Judô e Karatê.

Jogos Internos e Externos :
- Liga Máster de Voleibol;
- Campeonato de Voleibol Máster do Anhembi T. Clube;
- Interclubes de Escolas de Esportes (Vôlei e Futsal);
- Amistoso Internacional de Society;
   Sagamihara Kanagawa (Japão);
- Festival Escolas de Esporte Paineiras do Morumby;
(Futsal/Voleibol/Palmeiras Kids/Judô/Karatê/Natação);
- Amistoso Society – Planet Society Santo André.

Competições:
- Participação no Campeonato do Sindi Clube;
- Futsal Categoria Sub-11;
- 2º colocado (Série Ouro);
- Futsal Categoria Sub-13;
- 2º Colocado (Série Bronze);
- Voleibol Categoria C2;
- 3º Colocado (Série Ouro);
- Voleibol Categoria D2;
- 2º colocado (Série Prata);
- Voleibol Categoria E;
- 3º Colocado (Série Prata).

Patrocinadores e Parceiros:
- Crefisa;
- FAM;
- Revedor;
- Fiss Koss;
- Fest Color;
- Sacolão Lapa;
- Panini;
- Flames Fogos Indoor;
- Giuliana Flores.



DEPARTAMENTO DE TÊNIS

Fechamos o ano com um total de 405 associados inscritos no Departamento de Tênis, 
um aumento de 10% referente ao ano anterior, sendo matriculados 202 nas aulas.
Abaixo segue a relação de ações e atividades realizadas neste ano:

• Evento Mães e Pais;
• Semana das Crianças; 
• Torneio de Final de Ano; 
• Criação do Ranking “por aplicativo”;
• Vice-campeão na categoria Especial Masculina do Interclubes FPT;
• Festa de Final de ano com brindes; 
• Reforma churrasqueira do tênis; 
• Criação de banheiros ao lado da churrasqueira;
• Duas etapas de Damas FPT;
• Telas na quadra 5;
• Exaustores nos vestiários do tênis; 
• Placares novos nas quadras de tênis; 
• Melhorias na arquibancada.



DEPARTAMENTO DE SINDICÂNCIA

O Departamento de Sindicância tem por objetivo selecionar, dentre um número de 
candidatos a sócios da Capital e do Interior, aqueles que na realidade atendem às 
condições estatutárias e vigentes para ingressar e pertencer ao quadro associativo do 
clube.
A tramitação para aprovação de novos associados é feita com absoluto e rigoroso 
critério de avaliação por quaisquer dos membros integrantes do departamento e 
disponíveis para tal função, frisando-se que o procedimento passa antes por um crivo 
de análise do Departamento de Cobrança, que tem critério único de filtro.
Reúnem-se regularmente todas as terças e quintas-feiras a partir das 19h ou sempre 
quando necessário, para apreciar e julgar relatórios elaborados no Departamento 
de Sede, cumpridos os trâmites administrativos que antecedem a instalação dos 
procedimentos da sindicância. 
Durante o exercício de 2019 foram instaurados 17 procedimentos pela Comissão de 
Sindicância que resultaram na conformidade do abaixo descrito:
06 (seis) sindicâncias foram devidamente julgadas e encerradas com aplicabilidade de 
suspensão.
05 (cinco) procedimentos após a devida e criteriosa apuração resultaram em 
arquivamento.
04 (quatro) sindicância foi devidamente encerrada com pena de advertência.
Para o exercício de 2020 permanece em andamento 02 (duas) sindicâncias, instaurada 
no final deste exercício. 
Em diversas ocasiões, o Departamento de Sindicância atuou na assessoria de casos de 
Ouvidoria, Departamento Administrativo e junto ao Departamento de Sede e Jurídico.
A comissão esteve composta durante o exercício de 2019 pelos senhores diretores 
conforme abaixo:
 - Aguinaldo Tadeu Machiavelli
 - Caio Vinicius Ferreira Monaco
 - Carlos Tadeu Valente Lengenfelder 
 - Fernanda Linge Del Monte
 - Humberto Prisco Neto
 - Juliano Piglieri Neto
 - William Sobral Falssi



DEPARTAMENTO DE PATINAÇÃO

Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional 2019
Local: Centro de Eventos Cau Hansen - Joinville - Santa Catarina 
Data: 22/03 a 31/03/2019 
Atletas palmeirenses: 9 - total de atletas participantes 800 
Técnicos: Patricia Fanti, Gabrielle Escudero e Kadu 
Foram conquistadas 13 medalhas - são premiados até o 5º lugar 
  
Classe Internacional
• Figuras - Categoria Infantil
8° lugar: Giulia Pasquarelli Jacob 

• Solo Dance Free Dance – Categoria Infantil
7° lugar: Giulia Pasquarelli Jacob 
  
• Solo Dance Style 
6° lugar: Beatriz Erenberg 
  
• Free Dance – Adulto
5° lugar: Beatriz Erenberg 
  
• Free Dance– Categoria Infantil
9° lugar: Giulia Pasquarelli Jacob 
  
• Livre - Categoria Infantil - Feminino
7° lugar: Giulia Pasquarelli Jacob 

• Quarteto Senior
4° lugar: Beatriz Fernandes, Camila Martins, Carolina Maciel e Julia 
Giovannini 
  
Torneio Estadual
• Figuras - Iniciantes até 16 anos
6° lugar: Amanda Ricciotti 
  
• Figuras - Iniciantes 17 anos em diante
5° lugar: Heinne Marmelo 
  
• Figuras - Avançado até 12 anos
4° lugar: Giulia Pasquarelli Jacob 



•Figuras - Categoria Adulto Nível 2
1° lugar: Julia Giovannini 
3° lugar: Beatriz Fernandes 
5° lugar: Maria Fernanda Diaz 
  
•Solo Dance – Categoria Iniciante – até 14 anos
8° lugar: Amanda Ricciotti 
  
•Solo Dance – Categoria Avançada – até 12 anos
4° lugar: Giulia Pasquarelli Jacob 
  
•Solo Dance – Categoria Aberto
5° lugar: Camila Martins Cesário De Lima 
7° lugar: Julia Giovannini 
10° lugar: Maria Fernanda Diaz 
  
•Solo Dance – Adulto Gold
7° lugar: Beatriz Fernandes 

•Solo Dance – Pré Internacional Sênior
3° lugar: Julia Giovannini 
7° lugar: Maria Fernanda Diaz 
11° lugar: Beatriz Fernandes 
  
•Livre – Nível 3 – Masculino
2° lugar: Sergio Rodrigues 
  
•Livre – Nível 3 – 14 anos em diante - Feminino
5° lugar: Heinne Marmelo 
  
•Livre – Nível I – 14 anos em diante - Feminino
1° lugar: Maria Fernanda Diaz 
10° lugar: Amanda Ricciotti 
    
•Free Dance – até 17 em diante
5° lugar: Julia Giovannini 
8° lugar: Maria Fernanda Diaz 
9° lugar: Beatriz Fernandes Dos Santos 



Campeonato Sul-Americano e Promocional de Clubes 2019
Local: Centro De Eventos Cau Hansen - Joinville - Santa Catarina 
Data: 19/04 a 30/04/2019 
Técnicos: Patricia Fanti, Gabrielle Escudero e Kadu  
Países: Argentina, Brasil, Paraguai e Chile 
  
•Figuras - Intermediário - Categoria Infantil
2° lugar: Giulia Pasquarelli Jacob 
  
•Combinado Solo Dance e Free Dance
1° lugar: Giulia Pasquarelli Jacob 
  
•Solo Dance Avançado Infantil
1° lugar: Giulia Pasquarelli Jacob 
  
•Free Dance – Categoria Infantil
3° lugar: Giulia Pasquarelli Jacob 
  
•Livre - Categoria Infantil - Feminino
7° lugar: Giulia Pasquarelli Jacob 
  
•Figuras - Categoria Junior
7° lugar: Maria Fernanda Diaz 
  
•Solo Dance – Intermediário Juvenil
1° lugar: Maria Fernanda Diaz 
  
•Livre – Junior - Feminino
7° lugar: Maria Fernanda Diaz 
  
•Free Dance – Junior
3° lugar: Maria Fernanda Diaz 



8° lugar: Manuela De Campos Moraes
• Aspirantes - Figuras Obrigatórias - 12 anos
1° lugar: Lívia Do Amaral Campos Bertola 
  
• Aspirantes - Figuras Obrigatórias - 11 anos
1° lugar: Julia Kanecadan Ferreira 
3° lugar: Lara Zerrenner Sybine 
4° lugar: Sofia Leizer Yadoya 
5° lugar: Anita Tabourin Sarti Gonçalves de Souza 
6° lugar: Julia Marinho dos Santos Sotelo 
7° lugar: Letícia Pinfildi Poletti 
8° lugar: Julia Sadu Dejean e Silva 
  
• Aspirantes - Figuras Obrigatórias - 13 e 14 anos
1° lugar: Beatriz Nastri Miranda 
2° lugar: Gabriela Pirillo Manoel 
3° lugar: Daniela Faria Felipelli 
  
• Aspirantes - Livre - N1 - 09 e 10 anos
2° lugar: Manuela de Campos Moraes 
  
  
Campeonato Paulista e Torneio Estadual Fase 2 - 2019
Circuito Paulista Fase Estadual - 2019 
Local: Clube Internacional Nal de Regatas e Saldanha da Gama 
Data:  03, 04 e 17 de agosto de 2019 
Atletas Palmeirenses: 17 atletas 
Técnicos: Patricia Fanti, Gabrielle Escudero e Kadu 

Torneio Estadual

•Figuras - Iniciantes até 16 anos
1° lugar: Amanda Ricciotti 
  
•Figuras - Avançado até 12 anos
4° lugar: Giulia Pasquarelli Jacob 
  
•Figuras - Categoria Adulto Nível 2
2° lugar: Maria Fernanda Diaz 
  
•Solo Dance – Categoria Avançada – até 12 anos
4° lugar: Giulia Pasquarelli Jacob 



• Solo Dance – Categoria Avançada – 17 anos em diante
5° lugar: Maria Fernanda Diaz 
  
• Solo Dance – Pré Internacional Sênior
2° lugar: Maria Fernanda Diaz 
  
• Livre – Nível I – 14 anos em diante - Feminino
2° lugar: Maria Fernanda Diaz 
4° lugar: Amanda Ricciotti 
  
• Free Dance – até 17 em diante
2° lugar: Maria Fernanda Diaz 
  
Circuito Paulista Fase Estadual
   
• Figuras - Categoria 9/10 anos
7° lugar: Lorena Costa 
8° lugar: Manuela Moraes 
9° lugar: Estela Grinet 
10° lugar: Beatriz Marchioreto 
11° lugar: Julia H.R. Justo 
12° lugar: Julia Donadio 
•Figuras - Categoria 12 anos
2° lugar: Julia Medeiros 
4° lugar: Livia Bertola 
  
•Figuras - Categoria 11 Anos
3° lugar: Julia Ferreira 
4° lugar: Lara Sybine 
5° lugar: Sofia Yadoya 
6° lugar: Julia S.D. Silva 
7° lugar: Anita Souza 
8° lugar: Julia Stotelo 
  
• Estreante Livre 12 anos
5° lugar: Livia Bertola  
• Estreante Livre 11 anos
2° lugar: Lara Sybine 
4° lugar: Julia Sotelo 
5° lugar: Julia Ferreira 
8° lugar: Anita Souza 
9° lugar: Julia Silva 
10° lugar: Sofia Yadoya 
  



Escolinha de Patinação
Eventos realizados:

FESTA JUNINA – QUADRILHA SOBRE PATINS – JULHO

APRESENTAÇÃO – FESTA DA PRIMAVERA – SETEMBRO
Número de participantes: 110 alunas 

APRESENTAÇÃO OLIMPÍADA PALMEIRAS - OUTUBRO 
Número de participantes: 120 alunas 
 
SHOW MAGIC 
Data: 20/11/2019
Número de alunas participantes: 175 pessoas
Público total: 1.800 pessoas 

NATAL DOS SONHOS 
Data: 21/11/2019  
Participação da Escolinha de Patinação  
Público total: 1.200 crianças da Pastoral do Menor    
    
PERIQUITOS EM REVISTA – SHOW DE ANIVERSÁRIO PALMEIRAS  
Data: 31/08/2019 e 01/09/2019  
Público total: 2.850 pessoas 
Arrecadação: 2.480 litros de leite entregues a 17 entidades assistenciais.  
  
SHOW DE NATAL 
Data: 22 e 23/12 
Arrecadação: 3.900 litros de leite entregues a 26 entidades assistenciais.
 
  



DEPARTAMENTO MÉDICO

• Atendimento Médico e Enfermagem Clube Social

Exame médico para frequência às piscinas: 18.494 
Exame médico de associados p/ prática esportiva: 6.773 
Intercorrência e atendimento clínico de associados: 1.269
Intercorrência e atendimento clínico de funcionários: 1.097
Intercorrência e atendimento de atletas: 261          
Liberação de atestados para as competições de atletas do Palmeiras: 116
Remoção para hospital com ambulância do clube: 37

• Atendimento de Fisioterapia

Atendimento de atletas: 1.392       
Atendimento de sócios pagantes: 3.705 
                  
• Atendimentos em jogos de futebol com mando da SEP 2019  

Total de jogos como mandante: 36
Atendimentos a prestadores de serviços: 531
Atendimentos a torcedores: 359  
Remoções: 15

01 - Realizado treinamento da equipe médica no dia 23/02/2019, simulando situações 
com parada cardiorrespiratória e traumas raquimedulares, com atendimento e retirada 
do atleta do campo e utilização do carro maca. 

02 - Realizada reunião em 22/05/2019 com Dr. Jorge Roberto Pagura (Presidente 
da Comissão Nacional de Médicos do Futebol) para expor projeto de padronização a 
respeito do atendimento de atletas no campo e remoção com ambulâncias podendo 
ser colocado em prática nos dias de chuva intensa com encharcamento do gramado.

03 - Presença do Departamento Médico no evento Pré-Carnaval realizado no dia 
16/02/2019, das 14h às 22h.

04 - Presença do Departamento Médico no Baile de Carnaval dias 03/03/2019 e 
05/03/2019.



05 - Participação junto ao Departamento de Recursos Humanos no evento Café Menina, 
com palestra proferida pelo Departamento Médico sobre saúde da mulher e violência 
contra a mulher na data de 19/03/2019.

06 - Presença do Departamento Médico nos eventos do Karaokê, realizado nos dias 
23/03/2019, 13/04/2019, 11/05/2019 e 15/11/2019, das 19h às 01h30.

07 - Presença do Departamento Médico na 2º Copa Palmeiras do Interior (Futsal 
Feminino) realizado dia 24/03/2019, das 08h às 17h.

08 - Atuação do Departamento Médico nos atendimentos de urgência e emergência 
aos associados, visitantes e funcionários, conforme já ocorrido com sucesso.

09 - Participação junto ao Departamento de Recursos Humanos e Coordenadoria 
Sócio-Desportiva em palestra realizada dia 02/04/2019 pelo Departamento Médico 
sobre a o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.

10 - Participação junto ao Departamento de Recursos Humanos e assistente social na 
semana da saúde de 22/04 a 26/04/2019, onde foi realizado com todos os funcionários 
do Palmeiras de todas as sedes (Clube Social, Clube de Campo, Academia de Futebol 
I e Academia de Futebol II) um mapeamento de saúde, onde foi aferido sinais vitais e 
distribuição de brindes.

11 - Presença do Departamento Médico nos eventos Jantares (Jantar da Mama, Jantar 
Dia dos Pais, Jantar em Homenagem aos Veteranos, Jantar dos Anos 60 e Jantar 
Dançante Noite Italiana) 

12 – Presença do Departamento Médico no evento Festa Junina, realizada nos dias 
01/06/2019 a 30/06/2019.

13 - Presença do Departamento Médico no evento 1º Etapa Damas da Federação 
Paulista de Tênis realizado no dia 24/06/2019. 

14 - Palestra de Noções Básicas de Primeiros Socorros para Salva Vidas proferidas 
pelo Departamento Médico, realizadas juntamente com o Departamento de Segurança 
do Trabalho e Departamento Conjunto Aquático, nos dias 02/07 e 04/07/2019, com a 
presença de 07 salva vidas e duração de 04 horas de palestra.



15 – Palestra de Noções Básicas de Primeiros Socorros e Brigadista proferida pelo 
Departamento Médico, realizada juntamente com Técnico de Segurança do Trabalho e 
Departamento de Arena dia 08/07/2019 com presença de 50 pessoas e duração de 04 
horas de palestra.
16 - Presença do Departamento Médico no evento Festa Junina do CFA, das 19h às 
23h30.

17 – Presença do Departamento Médico no evento Noite do Rock 13/07/2019, das 
19h30 à 00h30.

18 – Participação do Departamento Médico junto ao Departamento de Recursos 
Humanos, assistência social e equipe da UBS Vila Anglo na campanha de vacinação 
contra Sarampo a todos os funcionários e atletas do Centro de Formação de Atletas da 
SEP na data de 01/08/2019.

19 – Presença do Departamento Médico no Evento 51º Periquitos de Judô, realizado 
no dia 17/08/2019, das 08h às 17h.

20 – Presença do Departamento Médico no Evento Periquitos em Revista, realizado nas 
datas de 31/08/2019 e 01/09/2019 das 19h às 23h.21 – Presença do Departamento 
Médico no Evento 28º Torneio Nacional de Confraternização Wadô Ryu Karatê Do, 
realizado na data de 21/09/2019 das 08h às 18h.

22 – Presença do Departamento Médico no evento Festival da Primavera, realizado na 
data de 22/09/2019, das 14h às 17h.

23 - Presença do Departamento Médico no evento Torneio de Ginástica Artística 2019, 
realizado na data de 28/09/2019, das 08h30 às 14h.

24 - Presença do Departamento Médico no evento Noite Sertaneja, realizado dia 
26/10/2019, das 19h às 23h30.

25 – Ação de Saúde, Novembro Azul, realizada em 30/11/2019 em parceria com os 
Departamentos de Comunicação, Eventos e Marketing. Realizando ações como aferição 
de Sinais Vitais (Pressão arterial, oximetria de pulso e glicemia capilar), Bioimpedância, 
entrega de laços que aderem a campanha, entrega de brindes aos participantes do 
evento (salada de frutas), corte de cabelo e barbeiro, parceria com o Ministério da 
Saúde na Campanha de Vacinação Dia D Contra o Sarampo para pessoas de 20 a 29 
anos.



26 – Presença do Departamento Médico no Espetáculo Brasilidade, do Departamento 
Cultura e Arte, realizado na data de 07 de dezembro de 2019 das 19h às 22h.

27 – Presença do Departamento Médico no evento Festa de Final de Ano 2019, dos 
atletas do Centro de Formação de Atletas (CFA) realizada na data de 17/12/2019, das 
17h30 às 22h.

28 – Presença do Departamento Médico no Réveillon da SEP, realizado no dia 
31/12/2019, das 18h às 04h.   
 



DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 

A diretoria de auditoria interna, presta assistência de acompanhamento dos traba-
lhos desenvolvidos pelo departamento de contabilidade, auditores externos e demais 
setores afins, reportando-se sempre que necessário à presidência. Sendo assim, não 
apresenta atividades rotineiras, mensuradas por gráficos ou estatísticas.  



DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTOS INTERNOS

No ano de 2019 foram feitas as seguintes melhorias no clube: 

• Contratação de empresa especializada em manutenção dos equipamentos da cozinha;
• Contratação de empresa especializada em limpeza e manutenção de coifas e dutos;
• Instalação de persianas no escritório da LGA e salão do Restaurante Jardim 
Suspenso;
• Instalação de toldos novos na Lanchonete da Piscina;
• Cotação para instalação de uma porta automática no Terraço Palestra Italia (Pizza 
Bar);
• Cotação para instalação de uma adega climatizada no Terraço Palestra Italia (Pizza 
Bar);
• Melhoria e correção nos cardápios dos restaurantes; 
• Instalação do ar-condicionado na cozinha do segundo andar e na cozinha do 
refeitório dos funcionários;
• Auditoria interna quinzenal;
• Análise e limpeza das caixas d´água do clube.



DEPARTAMENTO DE MARKETING

A SEP pretende estabelecer-se como clube referência na América Latina, tanto no 
âmbito esportivo quanto empresarial, com projeção em nível global, e compete ao 
Departamento de Marketing a valorização contínua da marca, bem como, a exploração 
plena do seu potencial econômico. Nossa missão é corresponder à paixão e às 
expectativas dos públicos que se relacionam conosco, oferecendo-lhes experiências, 
produtos e serviços de qualidade. 

O trabalho do Marketing concentra-se em três pilares de atuação: gestão da marca, 
gestão dos públicos estratégicos, incluindo, mas não se limitando aos sócios, torcedores, 
patrocinadores, parceiros e imprensa – e a geração de caixa, através da ampliação e 
diversificação de receitas, redução de custos - através de permutas e parcerias - e 
a revisão e fortalecimento dos modelos de negócios, com o propósito de torná-los 
mais eficientes e sustentáveis, eliminando etapas que não agregam valor e buscando 
estar mais próximos dos nossos torcedores. Com fontes de receitas recorrentes, 
equilíbrio financeiro e menor dependência de receitas extraordinárias, teremos todas 
as condições para sermos protagonistas dos campeonatos que disputamos.

De forma resumida, destacamos as principais conquistas e projetos em 2019:

• Valor da marca: em 2019, a marca Palmeiras passou a valer R$ 1,717 bilhão. Foi o 
que apontou a consultoria BDO em seu estudo anual sobre a força de mercado de 
cada clube brasileiro, consolidando nossa marca na terceira posição do ranking, muito 
próximo do 2º colocado (SCCP) e ampliando a distância para o 4º colocado (SPFC). O 
estudo de valor de marcas feito pela BDO leva em conta o tamanho de torcida, receita 
obtida pela agremiação e mercado. Realizada há 12 anos, a análise usa metodologia que 
considera 30 variáveis entre pesquisas e dados financeiros dos clubes. Na tendência 
verificada nos últimos cinco anos, o Palmeiras valorizou-se perante o mercado, tendo 
sido o clube que mais cresceu no período, com um salto de R$ 1,066 bilhão, bem acima 
dos demais concorrentes. Entre os fatores que tiveram influência, a BDO destaca a 
diversificação de receitas (direitos de tv e patrocínios), o crescimento do programa de 
sócio torcedor e as receitas de bilheteria (nova Arena), bem como a elevada interação 
e nível engajamento com seus torcedores em mídias sociais.



• Direitos de Transmissão (contrato Grupo Globo): em 2019, o Departamento de 
Marketing liderou a bem-sucedida negociação de contrato com o grupo Globo, cujo 
resultado incluiu o Palmeiras entre os três maiores acordos de televisão do Brasil, para 
o ciclo dos próximos seis anos (2019 a 2024), referente aos direitos de transmissão do 
campeonato brasileiro de futebol. Considerando a somatória das três plataformas (TV 
aberta, TV Fechada, PPV), a SEP diminuiu a distância para os dois maiores contratos e 
ampliou a diferença para o quarto colocado. Na TV Aberta foi aplicado o mesmo modelo 
dos demais clubes, sem fator de redução. No PPV, houve crescimento do percentual 
de rateio, com a adoção do cadastro - em substituição ao índice obtido através de 
pesquisa domiciliar -, inclusão de auditoria do sistema de apuração do Cadastro, sem 
o fator de redução (mesma situação da aberta);

• Programa Avanti: foi um ano de enorme desafio, diante da performance esportiva 
abaixo das expectativas, porém, conseguimos praticamente manter a receita no nível 
do ano anterior. Atuamos fortemente para aprimorar a qualidade de atendimento aos 
associados, com o propósito de lhes oferecer a melhor experiência entre as arenas do 
país. Concluímos a internalização da gestão e das operações de bilheteria e acesso 
ao estádio, bem como, investimos em novas ferramentas visando facilitar e agilizar 
a comunicação com nossos torcedores. Outra melhoria em processo de conclusão é 
a transferência da sede do Avanti para o Allianz Parque, oferecendo instalações mais 
confortáveis, além de facilidade de acesso. A alteração de maior impacto está em 
fase final de testes e refere-se ao sistema sob o qual operamos o programa Avanti, a 
venda de ingressos e o acesso ao estádio. Buscamos o que há de mais moderno em 
tecnologia de gestão e suporte para programas de sócio-torcedor no mundo e optamos 
pelo software da empresa dinamarquesa NewC. Estamos preparados e confiantes de 
que experimentaremos um novo ciclo de alavancagem do programa. Com relação 
às ativações com o sócio Avanti, alcançamos a expressiva marca de 10.530 sócios 
participantes de ações exclusivas durante a temporada 2019;

• Patrocinadores Master: o Palmeiras tem o maior contrato de patrocínio da América 
do Sul e cabe ao Departamento de Marketing a responsabilidade pela gestão do 
atendimento, planejamento, criação e execução de diversas iniciativas, em parceria 
com a equipe de marketing dos patrocinadores, que buscam resultados que vão além 
da exposição e mídia espontânea, e incluem ações de relacionamento, ativação e 
conversão em vendas. O retorno em exposição e visibilidade na mídia está entre os 
maiores do futebol brasileiro e o sucesso da parceria com as marcas Crefisa/FAM 
ensejou a renovação do contrato para o triênio 2019-2021, com elevação real no valor 
de remuneração.



• Material esportivo: após a bem-sucedida condução das negociações e fechamento 
do novo contrato de licenciamento e fornecimento de material esportivo com a PUMA 
(projeto exclusivo no Brasil, modelo inovador de negócio e ampliação da projeção da 
nossa marca no cenário internacional), confirmou-se o bom resultado neste primeiro 
ano de contrato: um crescimento de 5% nas vendas líquidas e de 10% na remuneração 
total da SEP, comparado com o último ano do contrato anterior.

• Licenciamentos: fizemos mudanças estruturais relevantes na área de licenciamentos 
do clube em 2019, migrando os contratos do sistema de franquias, com gestão de 
um máster-franqueado, para o modelo de licenciamento direto das lojas e escolas 
oficiais. O novo modelo consiste no licenciamento direto da marca SEP para as 25 lojas 
e as 10 escolas oficiais em operação, além da homologação de novos fornecedores 
têxteis, sem exclusividade, em substituição ao modelo anterior, onde havia um único 
fornecedor exclusivo (Meltex).  A transição foi bem-sucedida e viabilizou o aumento 
de margem (através de melhor negociação com a PUMA) e sustentação econômico-
financeira dos licenciados, com vistas à ampliação do sortimento de produtos, da 
qualidade, da distribuição e de preços mais acessíveis para todos os públicos. Cabe 
também destacar a renovação do contrato da loja A Esportiva, situada na Rua Palestra 
Itália, para um novo período de cinco anos e a mudança do escritório de combate à 
pirataria, tema que merecerá grande ênfase no ano de 2020.

• Marketplace (PalmeirasStore.com). A gestão própria do canal de vendas online 
permitiu à SEP ter a relação direta com o seu torcedor e o controle da sua base de dados, 
podendo disponibilizar e customizar produtos oficiais licenciados da marca, além de 
produtos de parceiros-chave. O primeiro ano completo de operação sob o comando 
da SEP, após o encerramento do contrato com a Netshoes e o início da operação com 
a PUMA, apresentou crescimento na margem líquida e uma excelente perspectiva de 
expansão, através da homologação das empresas licenciadas e a entrada em outros 
ambientes de venda (marketplace SEP em outros marketplace), representando a 
multiplicação dos canais de venda, a ampliação da disponibilidade de produtos e mais 
conveniência para os nossos torcedores. 

• Comercial: a área Comercial, responsável pela gestão do atendimento dos 
patrocinadores máster, dos detentores dos direitos de transmissão (Globo e Turner) 
e demais parceiros, gerou novas receitas superiores a R$ 6 milhões, através da venda 
de patrocínios para empresas como Ambev, Konami, Magnus, Mendorato, Facebook, 
e permutas (redução de custos) em negociação com empresas como Levity (águas), 
Gatorade, NET, Samsonite, Metapure (suplementos) e Volkswagen (ônibus time 
profissional). Em 2019, a área comercial assumiu também a comercialização dos 
painéis de borda de campo dos jogos do campeonato brasileiro de futebol, atividade 
anteriormente realizada pelo Grupo Globo, tendo implantado com sucesso o painel de 



LED em toda a extensão do campo, privilegiando a exposição dos patrocinadores 
máster, do Avanti e dos produtos institucionais, com lucro líquido na operação. 
Para as temporadas de 2020 a 2022, o Dep. Marketing conduziu a negociação e o 
fechamento do contrato com a empresa Sport Promotion - detentora dos direitos de 
comercialização de painéis de borda de campo dos demais clubes participantes do 
campeonato brasileiro -, por valor significativamente superior ao dos demais clubes e 
a garantia de exposição para os patrocinadores máster da SEP;

• Mídias digitais e redes sociais – de forma pioneira, o Palmeiras fechou com o 
Facebook novo contrato para comercialização de conteúdo exclusivo não pertencente 
aos detentores de direitos (Globo e Turner), avançando na monetização dos conteúdos 
gerados pela TV Palmeiras, através da boa gestão de suas mídias digitais. O clube vem 
se consolidando a cada ano como um dos mais inovadores no meio digital, através da 
melhor gestão dos canais próprios. São mais de 11 milhões de seguidores combinados 
no Facebook, Youtube, Twitter e Instagram, com elevado engajamento da torcida.
• Ativações com a família Palmeiras e as crianças: Os clubes de futebol são marcas 
do coração das pessoas, marcas com as quais você se relaciona por toda a vida. A 
definição pelo clube acontece na infância, influenciado pelos pais, pela família, mas 
também pelo que representa a sua marca, dentro e fora de campo. É nesta fase que se 
constrói o vínculo. Por esta razão, as famílias e o público infantil são tão importantes 
para a SEP. Queremos fazer parte das suas vidas, trazendo orgulho, alegria e a emoção 
de fazer parte da grande família Palmeiras. São elas, e seus descendentes, que estarão 
aqui nas próximas décadas e, se fizermos um bom trabalho, conduzirão a nossa 
caminhada, ampliando nossa relevância no cenário nacional e global. É por esta razão 
que desenvolvemos iniciativas como os “torcedores do futuro”, trazendo jovens de 
escolas públicas para vivenciar e curtir os bastidores de um jogo na Arena; o setor 
família Palmeiras no Allianz Parque, o espaço exclusivo para os pais levarem crianças 
de até 6 anos foi ativado em todos os jogos realizados em nossa arena, exceto na 
Libertadores;  e retomamos o projeto das escolas oficiais, a Academia de Futebol para 
as crianças, terminando o ano de 2019 com 10 escolas oficiais e perspectiva de dobrar 
este número em 2020.



DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EXTERNAS

No decorrer de 2019, os compromissos decorreram de acordo com as atividades 
da mais nobre e especial disciplina. O departamento cumpriu suas obrigações com 
civilidade, atendendo às representações determinadas pela diretoria executiva.
O departamento de relações externas representou a Sociedade Esportiva Palmeiras 
como sempre, se fazendo presente a todos os eventos, junto com seus diretores, 
demonstrando assim, grandeza e dignidade em seu trabalho.



DEPARTAMENTO DE ACERVO HISTÓRICO E MEMÓRIA

O Departamento de Acervo Histórico e Memória tem como ofício preservar a história da 
Sociedade Esportiva Palmeiras, sendo responsável por manter a organização física e 
lógica do acervo através de procedimentos para o recebimento, registro, incorporação, 
guarda, manutenção, acesso, uso e divulgação.
Materiais de valor histórico como plantas do clube e do estádio (antigas e atuais), atas 
originais de reuniões da diretoria – que existem desde 1914 e são fontes fidedignas 
para pesquisas aprofundadas sobre a história do clube –, fichas técnicas originais 
(futebol), outras publicações impressas como, por exemplo, coleções de jornais, de 
revistas e de livros, são de responsabilidade do Acervo, bem como a organização física 
e lógica de outros itens de valor histórico: troféus, flâmulas, medalhas, faixas e outras 
memorabílias ligadas à história da S.E. Palmeiras.
Obs.: devido ao fato de ainda não haver um memorial, os troféus estão armazenados 
em um depósito provisório, onde são mantidos sob responsabilidade do Departamento 
de Patrimônio junto ao Departamento Administrativo.

• CONSERVAÇÃO E RESTAURO (ATIVIDADE ROTINEIRA)
Foi iniciado em 2013 um processo meticuloso de restauração de materiais históricos 
impressos. Desde o início do trabalho, foram priorizadas as publicações que se 
encontravam em estado mais crítico. Tal processo consiste em reencadernar os 
impressos e mantê-los em bom estado de conservação – o que exige cautela, pois, as 
páginas amareladas, por serem antigas, são extremamente delicadas.
Foram confeccionadas réplicas e incorporados ao Acervo Histórico as seguintes taças: 
Campeonato Brasileiro de 1960 (Taça Brasil); Campeonato Brasileiro de 1967 (Taça 
Brasil); Campeonato Brasileiro de 1969 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa);
A relação de materiais restaurados junto com a evolução fotográfica deste procedimento 
está disponível no próprio departamento.

• RESGATE E REGISTRO DA HISTÓRIA (ATIVIDADE ROTINEIRA)
É função do Acervo Histórico registrar os acontecimentos, através de imagens e textos, 
de todas as modalidades disputadas pela agremiação, bem como a transformação do 
estádio e da área social da Sociedade Esportiva Palmeiras.
O Departamento de História conta com um catálogo, no qual são registrados todos os 
jogos do elenco profissional da S.E. Palmeiras: desde o primeiro jogo, em 1915, até o 
último em 2019 (*), foram registrados um total de 6.118 jogos (sujeitos à alteração em 
caso de descoberta de alguma partida, comprovada e embasada em fontes primárias); 
3.283 vitórias; 1.485 empates; 1.350 derrotas; 11.861 gols marcados; 6.854 gols 
sofridos; saldo positivo de 5.007 gols.

(*) Atualizado até 08/12/2019: Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro-MG.



Através dos índices de dados do catálogo de jogos, o Acervo Histórico é capaz de 
produzir estatísticas de maneira objetiva (número de jogos, vitórias, empates, derrotas, 
desempenho individual de atletas, etc). Os dados, por sua vez, abastecem outros 
departamentos do clube, como a própria assessoria de imprensa, que trabalha com 
a divulgação da história através do site e outras mídias oficiais, e o Departamento 
de Licenciamento, que através destas estatísticas fomenta produtos que são 
comercializados no mercado, gerando receita para o clube.
Diariamente, são cadastradas imagens que se referem às atividades do departamento 
de futebol (treino, jogos, embarque/desembarque, coletivas de imprensa, etc). É neste 
mesmo domínio que são catalogadas as imagens referentes aos outros esportes (não 
profissionais) e até mesmo as categorias inferiores do próprio futebol.
Por meio de intensa pesquisa ao longo dos últimos 10 anos, foi possível reunir em nosso 
Banco de Imagens (Iconografia), um arquivo com mais de 100 mil fotos, passando pelo 
futebol profissional, futebol de base; esportes amadores; atividades culturais; evolução 
arquitetônica do clube, assim como do Estádio Palestra Itália desde sua aquisição, há 
100 anos, em 1920.*
(*) Recentemente recebemos uma visita do jornalista, Sr. Nikolaos Vlach da Premier 
League, autor de livro do Campeonato Inglês e Espanhol, ao conhecer no Acervo de 
Imagens, disse: “Já visitei museus e arquivos de grandes clubes do mundo todo, e 
nunca vi um arquivo como o da Sociedade Esportiva Palmeiras”.

• ACESSO
Conforme previsto no estatuto do departamento (fev. /2010), é dever de o Acervo 
Histórico fomentar o amplo acesso, uso e consulta dos arquivos, sem qualquer 
discriminação.
Para tanto, o clube disponibiliza, através do FAQ do torcedor (Fale Conosco), um espaço 
destinado a pessoas que poderão interagir, esclarecendo suas dúvidas em relação à 
história do clube ou até mesmo compartilhando informações e materiais históricos, 
contribuindo com o abastecimento do Acervo da Sociedade Esportiva Palmeiras.
O Acervo Histórico ainda abriu parcialmente seu arquivo para a consulta de incontáveis 
estudantes de jornalismo, história e biblioteconomia (de universidades como UNIFAI, 
UNIFESP, FIAM e METODISTA) incentivando e estimulando futuros profissionais a 
realizar estudos acadêmicos, cujo tema remeta à história do Palestra–Palmeiras.
• SUPORTE AO CLUBE E CLIENTES INTERNOS (ROTINA)
Abaixo, estão listadas algumas atividades que ganharam destaque em 2019:
• Livro Edmundo – Instinto Animal de Sérgio Xavier – Ed. Seoman.
• Revista Palmeiras – Concessão de imagens históricas, assim como análise de dados 
estatísticos do time de futebol profissional ao longo de sua história;
• Banquete de 105 anos – Concessão de imagens e dados históricos desde 1914; 



• Tradicional Jantar dos Veteranos – O Acervo Histórico, com o seu banco de imagens; 
dados históricos e estatísticos muito contribuiu para o sucesso do jantar aos antigos 
atletas da Sociedade Esportiva Palmeiras;
• Confecção de réplica da Taça do Campeonato Brasileiro de 1960 (Taça Brasil);
• Confecção de réplica da Taça do Campeonato Brasileiro de 1967 (Taça Brasil);
• Confecção de réplica da Taça do Campeonato Brasileiro de 1967 (Torneio Roberto 
Gomes Pedrosa);
• Revista do DECA – Ed. On Line – Produto Licenciado – Revisão de dados e imagens 
desta histórica conquista.
• Projeto das réplicas das camisas 1915 e 1951 – Liga Retro – Departamento de 
Licenciamento;
• Fotos cronológicas de ídolos e times de nossa história para o Jantar Italiano;
• Participação no fornecimento de imagens históricas para TBT de todas as redes 
sociais do clube;
• Participação e revisão nas imagens históricas nos pilares do térreo do Prédio 
Administrativo;

• COMPOSIÇÃO
O Acervo da SEP é composto por materiais físicos (a) e digitais (b):
a) • Camisas: o Acervo Histórico concentra camisas oficiais, referentes aos uniformes 
utilizados pelo time principal de futebol, incluindo camisetas promocionais, de comissão 
técnica, de ações e campanhas (AVANTI!, Wesley no Verdão, #ForzaDjalma, etc). Itens 
estes que foram concedidos pelo próprio Departamento de Marketing do clube, com o 
intuito de, no futuro, preservar a história das camisas da SEP.

• Livros: o Departamento de História ainda conta com 116 livros, ligados de forma 
direta ou indireta à história da SEP; alguns mais antigos, como por exemplo, a biografia 
do conde Matarazzo (1954), e outros mais recentes, como o livro PALMEIRAS – Minha 
Vida é você (Nelo Rodolfo 2016). Destaque também para as publicações de Thomaz 
Mazzoni e Mário Filho (algumas delas, raríssimas e originais da década de 30).
• Coleções impressas: o departamento comporta também, no total, oito coleções – 
entre jornais e revistas –, que foram instituídas pelo Palmeiras ou que falam sobre a 
agremiação.
• Documentos: encaixam-se nesta categoria as fichas técnicas de jogos, as atas das 
reuniões da diretoria e do conselho e as plantas demográficas do Clube Social, Estádio, 
CT I, CT II e Clube de Campo.

• Memorabília:
Flâmulas, selos, faixas, medalhas, bolas de jogos oficiais e placas comemorativas 
também são itens de valor histórico.



Já outras memorabílias como faixas, medalhas, bolas de jogos oficiais e placas, 
catalogadas, foram se acumulando sob guarda do acervo ao longo da reforma do 
estádio e serão incorporados aos outros itens de suas respectivas categorias ao 
retorno dos troféus, que atualmente encontram-se armazenados.
Obs.: a relação completa dos itens citados, em detalhes, está disponível no próprio 
Departamento de Acervo Histórico.

b) • Arquivo digital bruto: estão em formato digital, sob guarda do departamento de 
histórico, coleções como as da revista Placar, Gazeta Esportiva Ilustrada, Sport Ilustrado, 
Vida Esportiva Paulista, além de publicações oficiais da SEP, bem como: Match Day, 
Revistas SEP (anos 90), coleção Campeoníssimo, Periquito 70, Vida Esportiva Paulista, 
Revistas institucionais 2010-11 (inclui revistas instituídas pelo Departamento do 
Interior), Revistas Institucionais 2014/2015,  Revistas Institucionais 2016/2018 fichas 
técnicas de jogos (oficiais do clube), etc.

• Números gerais: são, no total, 500 Gb de arquivos digitais, que dão lugar a 700.000 
arquivos divididos em 12.100 pastas, organizados cronológica e categoricamente (o que 
facilita a exportação deste material para programas com software de gerenciamento 
de imagens, caso houver interesse de aquisição do clube, futuramente).



DEPARTAMENTO DE ASSESSORIAS ESPECIAIS

O departamento de assessorias especiais teve relevante atuação no ano de 2019, co-
laborando diretamente com a presidência e com todos os outros setores do clube, 
sempre com participações oportunas e elucidativas. 
As assessorias especiais prestaram serviços relevantes junto a todas as diretorias do 
clube, com poderes outorgados pela presidência, auxiliando diretamente o presidente 
e os vice-presidentes nas mais variadas tarefas em que se fizeram necessárias suas 
participações. 
Representaram a presidência da S.E.P. junto às autoridades constituídas, municipais, 
estaduais e federais, bem como nos eventos sociais e esportivos. 
Durante a atual gestão, as assessorias tiveram especial empenho em representações, 
inclusive no âmbito internacional. 
Enfim, todas as representações, nas mais variadas áreas, esportivas, sociais, culturais, 
no Brasil e no exterior, sempre visando os benefícios para a S.E.P. 



DEPARTAMENTO DE ARENA

No exercício de 2019, o Departamento de Arena manteve sua intensa atuação nos 
jogos com o mando de campo da equipe principal do Palmeiras, realizados no Allianz 
Parque ou no Pacaembu, válidos pelas competições nacionais e internacionais. Além 
disso, participamos da organização do jogo de despedida do atleta Zé Roberto.

Foram intensificados os trabalhos nas precificações das partidas e na operação dos 
jogos, buscando sempre a melhor experiência do torcedor, bem como o melhor custo 
benefício.

Nesse sentido, buscamos ainda aprimorar os trabalhos executados internamente, 
qualificando a equipe, bem como proporcionando treinamento para as equipes de 
terceiros que atuam nos nossos jogos.

Como resultado, mesmo com um desempenho esportivo questionado pela torcida, o 
clube se manteve entre os três primeiros no cenário nacional em termos de Match Day, 
tendo a terceira melhor média de público por partida.

Iniciamos também alguns trabalhos para auxiliarmos nas operações dos jogos das 
categorias de base e do futebol feminino, uma vez que as exigências das entidades 
organizadoras do futebol para os jogos das categorias mencionadas aumentam cada 
vez mais, especialmente nas questões das infraestruturas dos estádios.

Fizemos a interface para a obtenção do licenciamento do Allianz Parque diante da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Confederação Sul-Americana de Futebol 
(Conmebol). 

Continuamos trabalhando ativamente na gestão da escritura pública de superfície 
firmada com a Real Arenas, bem como auxiliando o jurídico na condução das arbitragens 
entre as partes.

Nos jogos que somos visitantes, temos intensificado os contatos com os clubes 
mandantes visando fornecer a maior quantidade possível de informações para os 
torcedores palmeirenses, além de participarmos ativamente das reuniões com o 
policiamento local.

Trabalhamos em conjunto com os Departamentos de Marketing e Financeiro com o 
intuito de buscarmos novas soluções em tecnologia para a venda de ingressos, controle 
de acesso e gestão do programa de sócios-torcedores.
Por fim, o Departamento de Arena buscou seguir as diretrizes institucionais traçadas 
pelo clube, se adequando aos processos internos e buscando ainda contribuir 
positivamente para o melhor da Sociedade Esportiva Palmeiras.

 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O Departamento de Tecnologia da Informação tem como principal função a gestão de 
um conjunto de todas atividades e soluções providas por recursos computacionais que 
visam permitir a obtenção, o armazenamento, a proteção, o processamento, o acesso, 
o gerenciamento e o uso das informações.
As principais funções do Departamento de TI são:
- Atuar no planejamento estratégico e operacional da SEP com vistas a subsidiar a 
definição das prioridades de gestão de tecnologia da informação;
- Identificar, planejar, adquirir, implementar e administrar soluções de infraestrutura de 
TI para o desenvolvimento da SEP; 
- Efetuar o planejamento, análise e a gestão de capacidade dos elementos de 
infraestrutura necessários ao funcionamento dos serviços e soluções de TI;
- Contratar serviços de infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) no âmbito da 
instituição e gerenciar a qualidade desses serviços;
- Propor, implementar e gerir políticas e diretrizes na área de tecnologia da informação;
- Garantir o cumprimento da política de segurança da informação da SEP; 
- Analisar e planejar aquisições, testar, homologar, instalar, configurar e manter 
atualizados os computadores, equipamentos de rede e segurança, sistemas 
operacionais e outros softwares básicos necessários ao funcionamento de serviços e 
soluções de TI;
- Promover o suporte e o atendimento adequados aos usuários e clientes dos serviços 
de TI;
- Promover a transformação digital da SEP como parceira estratégica;
- Identificar e mitigar os riscos que o uso da Tecnologia da Informação pode causar 
aos processos críticos da SEP;

No exercício de 2019, o Departamento de Arena manteve sua intensa atuação nos 
jogos com o mando de campo da equipe principal do Palmeiras, realizados no Allianz 
Parque ou no Pacaembu, válidos pelas competições nacionais e internacionais. Além 
disso, participamos da organização do jogo de despedida do atleta Zé Roberto.

Foram intensificados os trabalhos nas precificações das partidas e na operação dos 
jogos, buscando sempre a melhor experiência do torcedor, bem como o melhor custo 
benefício.



DEPARTAMENTO DE OBRAS

RELATORIO ANUAL 2019 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
Elaborado por Rodrigo Parmezano Lopes em 11/03/2020
Relatório de atividades realizadas no ano de 2020 pelo departamento de obras e 
conservação:

• Nova iluminação em Led do campo Society, clube social 
• Retrofit sala do presidente academia
• Fechamento com portas de vidro na recepção do presidente clube social
• Telhado no refeitório dos atletas e funcionários clube social
• Tratamento de trincas na arquibancada academia
• Retrofit guarita academia
• Retrofit da churrasqueira de tênis clube social
• Retrofit camarim no 5ºandar do edifício administrativo/multiuso clube social
• Instalações de ar condicionado na sala do snooker clube social
• Construção de novos sanitários junto a quadra 1 de tênis clube social
• Construção de nova passagem no hall dos elevadores torre A clube social
• Fechamento contra ventos na entrada das piscinas aquecidas clube social 
• Fechamento contra ventos na portaria do estacionamento Allianz clube social
• Remoção e nova instalação do transformador e gerador no edifício poliesportivo clube 
social
• Novo telhado salão de jogos clube de campo
• Cabine primária clube social (concluída, faltando somente alguns ajustes com a ENEL 
para ligação) 
• Projeto de arquitetura em frente à entrada da portaria Matarazzo clube social
• Projeto executivo de iluminação incluindo suporte das quadras de tênis clube social
•  Melhorias nas instalações dos fundos, depósitos de materiais de obra academia
• Melhorias na quantidade de vagas de veículos, incluindo nova parada do ônibus do 
Palmeiras academia
• Projeto executivo das salas administrativas do AVANTI 
• Construção das salas administrativas do AVANTI (TI / Sistema incêndio)



FUTEBOL FEMININO

Criado em janeiro de 2019, o Departamento de Futebol Feminino nasce de uma 
necessidade de estimular o crescimento da modalidade, fazendo com que o elenco 
feminino dispute os principais torneios internacionais, como Libertadores e 
Sul-Americana.
Para este ano, montamos a equipe profissional com 28 atletas, um coordenador e uma 
comissão técnica, tendo disputado os Campeonatos Paulista, Brasileiro Série A2 e 
Copa Paulista.
No Campeonato Paulista, chegamos no quadrangular final que dava acesso para 
as semifinais do torneio, contudo ficamos na terceira posição do grupo sendo 
desclassificados da fase.
No Campeonato Brasileiro Serie A2, conquistamos o acesso para a série A1 diante da 
Chapecoense, e garantindo vaga a semifinal do torneio, contudo, não conseguimos o 
acesso para a grande final.
Na Copa Paulista, garantimos o título da competição formada por quatro clubes de São 
Paulo e disputada na cidade de Vinhedo.
Assim como a obrigatoriedade da equipe Profissional Feminina, tivemos que criar 
uma categoria de formação conforme regulamento da CBF, sendo assim, criamos a 
categoria Sub-18 para a participação do Campeonato Brasileiro que foi disputado em 
Brasília – DF. Neste torneio ficarmos em 2º lugar e não atingimos a pontuação para 
chegarmos na próxima fase.

Segue abaixo a participação da SEP nos torneios de 2019, bem como seus resultados:
 
Campeonatos disputados durante o ano de 2019:
• Campeonato Paulista – SEMIFINAL
• Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 2019 – 2º lugar fase de Grupos
• Campeonato Brasileiro – 1º
• Copa Paulista – Campeão



• Campeonato Paulista 2019

• Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 2019



• Campeonato Brasileiro 2019 SERIE A2

• Copa Paulista


