Planejamento Anual – 2017
Perspectivas:
Metas para 1º ano: campanha de pagamento em dia, sem inadimplência, resgate de alguns eventos e verba para o
carnaval;
Metas para 2º ano: manter saldo positivo, reforçar o elenco, firmar parcerias para suprir as necessidades do clube;
Metas para 3º ano: Documentação organizada para subvenções sociais, efetivar a FESTA DE 10 ANOS DO TIME.

Eventos:
Fevereiro:
04/02 – Verão Entre Amigos. Local Praia da Pinheira;
25/02 – Carnaval Entre Amigos. Local Praça XV;
Março:
18/03 – Páscoa simbólica. Local Campo do furadinho;
Abril:
02/04 – Viagem com jogo. Local Joinville;
Maio:
00/05 – Encontro de Casais Entre Amigos. Local a definir;
Junho:
03/06 – Aniversário de 9 anos do time. Local Campo do furadinho;
10/06 – 5ª Feijoada Entre Amigos. Local a definir;
Julho:
29/07 – Festa julina. Local: Varandas Drink’s;
Agosto:
00/08 –
Setembro:
03/09 – Dia da Família E.A. Local a definir;
Outubro:
07/10 – Outubro Rosa: Comemoração simbólica no campo;
Novembro:
04/11 – Novembro Azul: Comemoração simbólica no campo;
25/11 – Jogo festivo: EA x Amigos E.A.;
Dezembro:
04/12 – Festa de Encerramento. Local a definir;
09/12 – Viagem final de ano. Local: Chácara céu azul (Penha)
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Esportes:
Estar uniformizado com a camisa de Passeio do EA nos jogos e eventos proporcionados pelo Clube;
Estar 30 minutos antes dos jogos conforme orientação da Diretoria;
Não ingerir bebidas alcoólicas antes dos jogos;
É vedado uso de entorpecentes de qualquer natureza;
Comunicar até quinta-feira a ausência nos jogos;
Cumprir e fazer cumprir o presente documento;
Respeitar e cumprir as decisões tomadas em reuniões e/ou pela Diretoria.

Metas Financeiras:
Manter o valor da mensalidade em R$ 62,00 para os Atletas associados;
Os novos boletos poderão também ser gerados no site do clube;
Será lançada campanha para adesão de novos Associados colaboradores ao Clube;
O Jogador convidado para compor o grupo nos dias de jogos, deverá contribuir com uma taxa de R$ 15,00. E se
houver evento no dia e o atleta participar, o valor passará para R$ 20,00;
Para o segundo semestre estaremos organizando uma Rifa com o intuito de custear as despesas de final de ano;
Lavação do uniforme – Manteremos o mesmo esquema do ano anterior, valor de R$ 40,00por semana, mais os
produtos de limpeza;
Releitura do contrato dos atletas, observando clausulas importantes;
A prestação de contas será apresentada a cada inicio de mês subsequente, destacando o número de
inadimplências;
BANCO DO BRASIL – Tentaremos recursos políticos e ou particulares, neste ano, caso não tenhamos resultados
positivos, fecharemos essa conta;
CAIXA ECONÔMICA – Buscar parceria com essa instituição, bem como, políticos e particulares;
SICOOB – buscaremos apoio da Cooperativa para patrocinar feijoada e alguns eventos;
O valor a ser cobrado das equipes visitantes será R$ 130,00;
Valor do gandula – Deverá ser mantido o valor de R$ 10,00;
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Geral:
Reedição da Hora Do Rango, que acontecerá a cada três meses, associado ao Churrasco Entre Amigos, que ficará
sob a responsabilidade de uma Comissão;
Esta nova edição não terá cunho competitivo, porém, as comissões poderão organizar com toda a sua criatividade
e dedicação uma alimentação diferenciada;
O Clube entregará a cada Comissão o valor de R$ 100,00 para que a mesma organize este momento tão
importante para o grupo;
As datas para estes eventos serão: 29/04, 19/08 e 25/11;
Comissões de vestiário e Hora do Rango - atribuições e cronograma a parte;
Manutenção da caixinha de atrasos, valor de R$ 2,00 (lembrando que em 2016 foi recolhido aproximadamente R$
90,00, sendo este utilizado no churrasco da Pousada);
Será feito acompanhamento nas condições das garrafas d’água e materiais de primeiros socorros, havendo
necessidade o material será substituído;
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