
A atual gestão, iniciada em 31 de maio de 2019, tem como prioridade a valorização e o bem estar

dos associados. Quando assumimos a administração, não tínhamos ideia da real situação em que

o Clube se encontrava.

Com o passar do tempo, fomos averiguando, levantando todas as informações e nos

conscientizando do quão difícil estavam as condições financeiras, estruturais e administrativas da

instituição.

Recebemos o Clube com uma dívida bancária de R$ 2.372.676.24. Desse valor, até o momento,

foram pagos R$ 1.676.316,28, restando ainda um débito de R$ 696.359.96 que, com certeza, não

mediremos esforços para quitá-lo.

Vale ressaltar que, entre outras dívidas existentes, algumas foram renegociadas e quitadas, como

os valores em atrasos da empresa Contabilizii Assessoria Empresarial, da Prosoma, da Gelo A

(desde 2017 que não eram pagos), da reforma da grama sintética do campo de futebol dos

associados, do antigo diretor do Departamento de Natação (35 mil reais), entre outros.

No âmbito estrutural, todos os departamentos foram reorganizados, tanto na parte funcional

como também no seu gerenciamento, visando aos avanços e à transparência.

É importante destacar que foram realizadas várias melhorias:

• Salão Grená, onde estava funcionando um Bingo, com autorização da antiga gestão, que além

do prejuízo financeiro deixado por falta de pagamento também foram detectados estragos nos

ambientes, que tiveram de ser amplamente reparados (ar condicionado, banheiros, tetos,

iluminação, pintura).

• Conjunto Aquático - limpeza nos pisos e nos azulejos, reparo nos brinquedos, pintura das

arquibancadas, manutenção dos escorregadores, reforma do filtro entre outras;

• Piscina Térmica - reforma, troca de encanamentos e aquisição de novo sistema de aquecimento

e filtragem;

• Parque Infantil - revitalização e obtenção de brinquedos mais modernos;

• Churrasqueiras - reparos e pintura em geral;

• Poço Artesiano - limpeza e troca dos canos de aço por PVC, melhorando a captação da água;

• Lanchonete da Piscina - totalmente reestruturada, construção de banheiros, espaço mais

moderno para atender aos associados;

• Campo de Futebol Associados - troca de pisos nos vestiários;

• Jardins - podas de árvores e serviços de jardinagem.
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Neste curto período, foram concretizadas importantes parcerias para revitalização das fachadas

do Clube, para a reforma dos vestiários da Javari, como a do ginásio que há anos estava quase

inativo, com piso precário e telhado com vazamentos.

Ressaltamos também a nossa equipe de manutenção e obras que executou a reforma do

gramado do estádio, dos alojamentos dos atletas e academia.

Quanto à parte administrativa, houve a substituição no sistema de telefonia, que reduziu custos e

promoveu melhor comunicação com os nossos associados.

Na questão da Tecnologia de Informação, conseguimos negociar uma importante transição do

sistema da empresa Prosoma para a implementação de novo sistema e implantação de novos

softwares, com intuito de reduzir custos e modernizar todo atendimento.

Nas negociações com a BR Energias, conquistamos reduções de gastos e expectativa de mais

redução de custos adicionais, decorrente de avaliação e implantação de novos processos.

Vale lembrar que foram promovidas ações internas visando à redução de custos junto à Sabesp e

melhorias da qualidade da água, que estava altamente ferrosa.

É certo que ainda há muito a se fazer, no entanto, queremos deixar nossos associados tranquilos,

porque faremos tudo o que estiver ao nosso alcance e dentro das condições financeiras que o

Clube permite.

É claro que tudo é prioridade, mas temos que reestruturar aos poucos dentro de um

planejamento eficaz e, sempre, com responsabilidade fiscal.

Já estamos providenciando novas telhas para a troca do telhado do ginásio de futsal e, com

certeza, em seguida novos ambientes serão também revigorados.

Quanto ao Departamento de Futebol, ressaltamos que o de Base será totalmente reestruturado,

pois devemos nos enquadrar nos protocolos de Clube formador, cumprindo todas as exigências

legais para a devida formação técnica e social dos atletas, dando melhores condições a eles, não

somente na questão de treinamentos, mas também na esfera educacional, no acompanhamento

psicológico e nutricional, alojamento e instalações desportivas adequados, entre outros

importantes quesitos determinados.

No profissional, o Clube procurou oferecer o que há de melhor para os seus jogadores e comissão

técnica, em termos de acomodação e alimentação, bem como esforçou-se para ter os

pagamentos em dia, proporcionando menos preocupações e uma melhor estrutura para que

pudessem render mais dentro de campo.

Destacamos ainda que renovamos o contrato de patrocínio com o Grupo São Cristóvão Saúde,

fundamental na gestão do Futebol Profissional. Agradecemos imensamente ao Grupo não só pela

parceria, mas também pela confiança depositada em nossa administração.

Atualmente, em razão dessa pandemia da Covid-19, estamos vivendo momentos de incertezas no

Futebol e na sociedade como um todo, mas temos plena convicção de que apesar de termos que

estar separados momentaneamente devido às circunstâncias, necessitamos estar unidos nas

ações e solidários a fim de vencermos essa luta e os desafios inesperados que ainda virão.



Nossos feitos

Reforma da quadra de futebol de salão da Javari

A administração realizou parceria com a empresa Print/Arena Futset e
reformou o ginásio da Javari para locações e a criação da Escolinha

Moleque Travesso.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS

A administração realizou parceria
com a empresa Print/Arena Futset,

que reformou totalmente os
vestiários da equipe de futebol

profissional.

MELHORIAS NO ESTÁDIO

CONDE RODOLFO CRESPI

Reforma e tratamento do 
gramado da Rua Javari.

Reparos no alojamento dos 
atletas e aquisição de mantas.

Pintura e Revitalização do Estádio.
Reforma da Academia.



Nossos feitos

REFORMA DA PISCINA TÉRMICA

A atual administração reformou amplamente a piscina térmica,
adquirindo novo sistema de aquecimento e filtragem.

O ambiente foi totalmente modernizado com novos equipamentos.

TROCA DOS ENCANAMENTOS DAS PISCINAS TÉRMICAS

A troca de encanamentos e filtragens também fizeram parte da reforma.



Nossos feitos

Troca dos canos antigos de aço
por material geomecânico (PVC),

aprimorando a tecnologia na
captação de águas subterrâneas

destinada à caixa central que
abastece todos os departamentos.

POÇO ARTESIANO

Para manter as dependências do
Clube em condições agradáveis,
a atual gestão se preocupou em

realizar a troca de pisos no
vestiário do campo de futebol

dos associados.

PISO DO VESTIÁRIO DO

FUTEBOL ASSOCIADO

AQUISIÇÃO DE NOVAS RAIAS E ESPREGUIÇADEIRAS

A Piscina Olímpica da Sede Social recebeu nove raias 
oficiais da marca Fiore para associados e atletas.

O Clube também adquiriu 100 espreguiçadeiras para o 
Conjunto Aquático.



Nossos feitos

MANUTENÇÃO NO CONJUNTO AQUÁTICO

REVITALIZAÇÃO EXTERNA DO CLUBE SOCIAL

Foram realizadas melhorias no Conjunto Aquático como: 
limpeza nos pisos e azulejos, reparo nos brinquedos, pintura das

arquibancadas, manutenção dos escorregadores, reforma do filtro
(manutenção, limpeza e troca dos elementos filtrantes), entre outras .

Em parceria com a empresa RMC, o Clube
tem renovado amplamente toda a fachada da Sede Social.



Nossos feitos

REFORMA DO BAR DA PISCINA

O Bar da Piscina ganhou novo projeto arquitetônico, mais moderno e
confortável. E agora com dois novos banheiros.

Implantação de novas cancelas de
entradas e saídas das garagens 
privativas e estacionamento de

mensalistas e avulso, como também
Estação de Cobranças concluída para
operações. Pinturas e demarcações 

na entrada do estacionamento 
foram executadas.

Revitalização e Operacionalização
da Estação de Sistema de Câmeras.

Novas Cancelas

Limpeza e colocação de plásticos 
até a troca das telhas, que já 
estão sendo providenciadas, 

para o Clube 
não ter mais problemas em 

dias de chuvas.

MANUTENÇÃO DO TELHADO



Nossos feitos

ULTRASSONOGRAFIA

ARBÓREA

REFORMA DO

SALÃO GRENÁ

A reforma no Salão Grená foi
mais um marco importante da

atual gestão.
Os banheiros também foram

totalmente reparados.
Conserto do ar condicionado e

Pintura.

O Clube Social é rodeado de árvores e
a saúde delas é fundamental para

continuarem em nosso espaço. Foram
realizados tratamentos, podas e até o

procedimento de ultrassonografia
arbórea, para conferir quais árvores

estão saudáveis.

Revitalização do parque infantil, 
em parceria com o Colégio Caju.

Os antigos brinquedos foram
substituídos por novos mais 

modernos e sustentáveis.

NOVOS BRINQUEDOS

PARCERIA SFT 

e TV BAND

Desde julho de 2019, o Juventus tem sido
sede do SFT Boxing e Thunder Fight. 
As lutas nacionais de MMA e Jiu Jitsu

acontecem no ginásio Novo de Futsal, com
transmissão ao vivo da Rede Band  TV.



Nossos feitos

ESPORTES GRATUITOS PARA ASSOCIADOS

A atual gestão colocou à disposição dos associados as modalidades de Tênis
de Mesa, Bocha, Yoga, Karatê e Judô de forma gratuita.

OURO NA FEDERAÇÃO PAULISTA

A atual diretoria foi premiada pelo Programa de Excelência da Federação
Paulista de Futebol por ótima gestão e desempenho.



Nossos feitos

PARCERiA COM A 

INFO SOLUTIONS

PARCERiA COM A

SUPER BOLLA

A diretoria executiva assinou contrato
de patrocínio com a empresa Info

Solutions para ser uma das
apoiadoras na camisa do futsal grená

A diretoria executiva firmou
contrato com a empresa Super

Bolla para ser a patrocinadora e
fornecedora oficial dos materiais
esportivos do Juventus, para as

temporadas de julho/2019 a
maio/2022.

ESFIHA JUVENTUS

Parceria com a Esfiha Juventus
para o Departamento de

Futebol Profissional.

PARCERIA SÃO

CRISTÓVÃO SAÚDE

Renovação do contrato de patrocínio
com o Grupo São Cristóvão Saúde,

importante investimento no
Departamento de Futebol

Profissional.



Outros

INFORMÁTICA

-Implementação de novos sistemas e processos atualizados, com
infraestrutura própria, redução de custos e melhoria do resultado financeiro.

-Locação de 30 computadores.

ENERGIA –  BR ENERGIAS/CONSULTORIA ENEL

Forte Gestão e Intensas Negociações.
Redução de gastos e expectativa de mais redução de custos adicionais, 

decorrente de avaliação e implantação de novos processos.

CONSUMO E QUALIDADE DA ÁGUA/ TRATAMENTO DE ESGOTO

Revisão e implantação de ações internas visando à redução de custos junto à
Sabesp e melhorias da qualidade da água, que estava altamente ferrosa.

 

Revisão dos hidrômetros que medem o consumo de água em áreas que não
se destinam ao esgoto.

 

Após renegociações, posse definitiva de um filtro para poço 1 e implantação
de zeólitos nos poços artesianos, que têm função de reter o ferro da água na

saída do poço, gerando a redução de retrolavagens nos filtros que
abastecem o Clube, diminuindo assim o consumo de cloro e água.

SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA

Mudança no sistema de telefonia para VIVO, gerando uma comunicação
mais eficiente, recuperando o PABX, eliminando custos de aluguel do

equipamento e reduzindo gastos.


