
BENFEITORIAS DO ESTÁDIO 

CONDE RODOLFO CRESPI

Gestão Antonio Ruiz 

Gonsalez



• Registramos aqui as Benfeitorias realizadas

no Estádio Conde Rodolfo Crespi (Javari), no

período de julho de 2019 a abril de 2021.

Gestão Antonio Ruiz 

Gonsalez



• Foi realizado o mapeamento dos pontos 

críticos, das prioridades e dos setores para 

início dos trabalhos.

AMPLO ESTUDO



• NOVA ACADEMIA

• Limpeza e Reforma do Novo Espaço;

• Aquisição de Novos Equipamentos. 



CLAVICULÁRIO 

• Criação de um claviculário com chaves reservas, 

• Readequação dos espaços. 



Poços e Reservatórios de Água

• Limpezas dos poços e reservatórios de água;

• Redução de custos com a troca de boias. 



LAVANDERIA

• Reforma em um dos quartos do alojamento da base, incluindo locais com 

espaço de lavagem, espaço de secagem interna e dois espaços externos de 

secagem de roupas;

• 01 Máquina de Lavar Panasonic (Nova) - comprada pelo Clube; 

• 01 Tanquinho (Novo) - doação do parceiro de dedetização;

• 02 Secadoras de roupas (usadas) - doação de um parceiro.



ÁREA DE SECAGEM EXTERNA E MAQUINÁRIO



DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DA 

LAVANDERIA 

• Após finalização de toda a reforma estrutural e elétrica da lavanderia, foi

realizada a desobstrução do esgoto.



PINTURA DO ESTACIONAMENTO 

• Aplicação de herbicida natural para retirar

o mato das lajotas;

• Pintura e marcação dos espaços das garagens.



REFORMA DOS ALOJAMENTOS  

• Reforma dos quartos;

• Limpeza das paredes e dos tetos;

• Pintura em geral;

• Revisões e manutenções elétricas e de ar condicionados.



SALA DE ESTAR

• Reforma e Pintura da Sala de Estar;

• Aquisição de Novos Móveis – Parceria Full House Desing e

Decorações e Todeschini Santo André.



COZINHA E REFEITÓRIO 

• Reforma da Cozinha e do Refeitório – foram

retiradas algumas paredes para se ter um local

mais amplo e arejado;

• Troca de Balcões por Mármore;

• Troca de Torneiras;

• Pintura no Chão do Refeitório;

• Instalação de Ventiladores;

• Instalação de Televisão;

• Reforma e manutenção da parte elétrica;

• Pintura geral do ambiente;

• Troca de Forros;

• Troca do Telhado da Cozinha.



COZINHA E EQUIPAMENTOS



PINTURA EM GERAL E RETIRADA DE VAZAMENTOS



REFORMAS DOS VESTIÁRIOS E QUADRA/PARCERIA PRINT 



Campo de Futebol

• Compra de insumos e de gramas para troca;

• Conserto de equipamentos,

• Compra de um cortador de grama com motor Honda;

• Revitalização do campo. 



MÁQUINA DE CORTE NOVA E TREINAMENTO PARA OPERADOR 



MONTAGEM DA SALA DO DOPPING 



Guarita e Refeitório Funcionários 

• Reforma na guarita;

• Abertura com vidro para visão interna e externa da Javari;

• Criação de um refeitório para os porteiros e funcionários.



Protocolo de Segurança/ Covid 19 – Higienização dos 

Ambientes do Estádio Conde Rodolfo Crespi

• Parceria com o Grupo Live Service em 2020;

• Parceria com a Empresa Insert Pragas em 2021.



CONSERVAÇAO DOS BANCOS DO ESTÁDIO 

• Lavagem das arquibancadas;

• Troca de alguns bancos;

• Limpeza dos bancos, cadeiras e tribunas;

• Bancos e cadeiras protegidos em tempo de pandemia.



DEPARTAMENTO MÉDICO 

• Reforma do Departamento Médico e da Sala de Fisioterapia;

• Troca de macas;

• Troca do piso que estava solto;

• Troca das telas das janelas conforme solicitação da Vigilância

Sanitária;

• Novos equipamentos para Fisioterapia/ Parceria.



Reforma do Sistema de Irrigação 


