
 
 

 
Esclarecimentos aos Associados (as)!!! 

 
Dirigimo-nos aos senhores(as) Associados (as) com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre a 
situação econômica-financeira do Clube. É muito importante observar que A CRISE ATUAL, 
OCASIONADA PELOS IMPACTOS DA PANDEMIA, NÃO É EXCLUSIVA DO CLUBE ATLÉTICO 
JUVENTUS. ELA ATINGIU A ECONOMIA COMO UM TODO, INCLUSIVE CENTENAS DE OUTROS 
CLUBES.  
 
Ressaltamos nossa preocupação, principalmente, com nossos Associados(as) mais afetados (as) 
economicamente. Somos solidários e persistiremos na busca por maneiras de amenizar as 
responsabilidades financeiras.  Nesse sentido, agradecemos muito aquêles que mantiveram suas 
contribuições mensais, bem como, aos Associados que realizaram contribuições voluntárias.  
 
A prioridade é buscar a estabilização e o equilíbrio do caixa para que o Clube possa saldar os compromissos 
financeiros e os que virão no futuro próximo, principalmente o passivo a curto e longo prazos. 
   
Com o objetivo de proteger o Patrimônio do Clube, as sugestões feitas pela Diretoria Executiva ainda 
dependem de estudos abrangentes e deliberações do Conselho e Assembleia, inclusive algumas foram 
descartadas momentaneamente. Um novo Plano Orçamentário e a identificação dos recursos para cumpri-
los serão necessários e formatados com base nos impactos e sequelas que a pandemia vem causando. 
Abaixo planilha demonstrativa dos resultados acumulados realizados, envolvendo o período de pandemia. 
   

 



 
 

 
 
Ressaltamos que neste novo cenário, nossas receitas variáveis desapareceram. Contamos apenas com 
receitas consideradas fixas, entre elas a contribuição associativa que diminuiu aproximadamente 70%, 
manutenções das garagens privativas e a verba do nosso patrocinador, o Grupo São Cristóvão Saúde, que 
vem honrosamente cumprindo com os compromissos firmados. 
 
Diversas receitas foram paralisadas: taxas departamentais, locações dos salões de festas, eventos sociais, 
aluguéis, estacionamento, verbas da F.P.F, renda dos jogos na Rua Javari, entre outras, ocasionando um 
desequilíbrio financeiro no caixa devido a compromissos assumidos que infelizmente não puderam ser 
adiados e tampouco renegociados. 
 

VEJAM O COMPARATIVO ENTRE RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA DEVIDO À PANDEMIA 

PREVISTA NO PERÍODO – MAR/ABR/MAI REALIZADA NO PERIODO – MAR/ABR/MAI 

4.939.166,40 2.748.626,50 

2.190.539,90 (DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO) 

 
Para amenizar o desequilíbrio financeiro, o Clube adotou algumas medidas de contenção de despesas 
conforme abaixo discriminadas: 
 
Custo de Mão de Obra:  Redução aproximada de R$ 300.000,00 correspondente a 60% de economia 
proveniente da somatória das ações sobre o quadro de pessoal; 
 
Acordo Coletivo firmado com os Sindicatos, para redução de jornada de trabalho e dos salários 
aplicado à cerca de 95 % do quadro de funcionários. É importante lembrar que os acordos coletivos 
foram realizados com a condição de manutenção dos empregos e preservação da saúde dos nossos 
funcionários com base na Medida Provisória nº 936; 
 
Renegociação dos contratos com os prestadores de serviços durante o período de fechamento do 
Clube; 
 
Redução de gastos com vale-transporte e outros devido à diminuição da frequência dos 
funcionários; 
 
Serviços e Contratos: houve suspensão de contratos não essenciais para esse cenário atual e renegociações 
de contratos com fornecedores; 
 
Operadoras: Devido ao fechamento do Clube, houve queda no consumo de energia elétrica (Enel + BR 
Energia), telefonia, água, gás, e nas renegociações; 
 
Financeiras, Impostos, Taxas, Refis: houve redução nestas despesas, algumas renegociadas junto aos 
bancos, outras, como tributos e refis federal postergadas conforme medida provisória.  
 



 
 

 
 
Nesse período, apesar do fechamento do Clube, os serviços essenciais foram mantidos, entre eles a 
manutenção predial, limpeza, manutenção das piscinas, podas de árvores, tesouraria, secretaria, área de TI 
que realizou a migração para o novo sistema, serviços de reformas, inclusive, em execução, a readequação 
da Secretaria para melhorias no atendimento aos Associado(as). 
 
Sobre a reabertura do Clube, a Diretoria Executiva já prepara um plano de retomada a fim de prover o Clube 
de acordo com o protocolo sanitário exigido pelos órgãos públicos para proporcionar aos Associados (as), 
Funcionários e Colaboradores a segurança necessária. 
 
No Futebol Profissional, a Diretoria Executiva ainda aguarda definições da FPF relativas à liberação para os 
treinos e, posteriormente, para a continuidade da disputa do Campeonato Paulista, dentro dos padrões 
sanitários estabelecidos pelos órgãos públicos.  
 
Ficarão a cargo do Conselho Deliberativo discussões e soluções alternativas para a crise, além de acelerar a 
criação do Conselho de Administração para adequação aos padrões do Programa de Modernização de 
Gestão e de Responsabilidade Fiscal - Profut, como também discussões e deliberações, conforme artigo 52º 
do Estatuto Associativo, sobre um novo Plano Diretor de Desenvolvimento do Clube para o curto, médio e 
longo prazos, envolvendo o Plano de Recuperação do Patrimônio.   
 
Finalizamos com repúdio, surpreendidos que fomos pelas mensagens repassadas a Conselheiros e 
Associados com frases inverídicas, inconsistentes e que distorcem a realidade, além de exteriorizarem 
tendenciosamente nas redes sociais parte de documento sugestivo e privativo do Clube que deveria ser 
utilizado somente para discussões internas.  
 
Neste cenário complicado e duvidoso não cabem outras atitudes que não seja a união de forças com um 
único objetivo: zelar pelo patrimônio do Clube Atlético Juventus.  
 
São Paulo, 17 de junho de 2020. 
 
Atenciosamente, 
 
Ivan Antipov  
Presidente do Conselho Deliberativo do 
Clube Atlético Juventus 
 
Antônio Ruiz Gonsalez 
Presidente da Diretoria Executiva do 
Clube Atlético Juventus 
 
 

 


