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DIRETORIA DE ESPORTES NÁUTICOS 
Diretor de Esportes Náuticos: Guilherme Raulino – a partir de 15/11/2020 
Diretor de Esportes Náuticos: Flávio Martins Pimentel – até 14/11/2020  
Vice-Diretor de Escolas Náuticas: Juliano Camargo Rosas 
Vice-Diretor de Motonáutica: Marcelo Teixeira Gallerani 
Vice-Diretor de Windsurf: Danilo Mello Mattos 
Vice-Diretor de Vela: Alexandro Figueiredo de Freitas 
 
I – Introdução. 
 
O 2º semestre de 2020, assim como o 1º semestre, foram atípicos no mundo e também 
no Iate Clube de Brasília, devido às restrições decorrentes das medidas de combate ao 
COVID-19.  
Mesmo com as restrições necessárias e no âmbito da sua competência, a Diretoria de 
Esportes Náuticos organizou e realizou campeonatos, de outubro a dezembro de 2020, 
atendendo as ações alinhadas as proposições contidas em seu planejamento 
estratégico/orçamentário, com o objetivo de dar continuidade às melhorias que 
demarcam o Iate como referência náutica nacional, tanto por sua infraestrutura existente, 
como excelência técnica de seus atletas. 
As principais ações realizadas encontram-se destacadas no presente relatório. 
  
II – Dos eventos realizados. 
 
De outubro a dezembro de 2020, foram realizados 7 campeonatos com o objetivo de 
incentivar a prática da vela e preparar os velejadores para os campeonatos nacionais: 
 

ü Campeonato Brasileiro Interclubes Online de Vela 
Foi finalizado no dia 16 de julho, o 1º Campeonato Brasileiro Interclubes Online 

de Vela, para velejadores/jogadores com até 22 anos organizado pelo Iate Clube de 
Brasília com apoio do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, Confederação Brasileira de 
Vela – CBVela, Federação Náutica de Brasília – FNB e Noroeste Náutica. Originalmente 
este evento estava previsto para acontecer em Brasília de acordo com a programação 
da CBVela e CBC, mas a pandemia do novo Coronavírus suspendeu as atividades 
esportivas em todo país. 

Foram 4 dias de disputas nas classes Laser, J70, 49er e Offshore, nas raias de 
New York, Kiel, Sydney e Aarhus. Para 38 velejadores de 14 clubes: Iate Clube de 
Brasília, Iate Clube Itamaracá, Tempo Wind Clube, Iate Clube Lago de Itaipu, Cabanga 
Iate Clube, Veleiros do Sul, Team Brazil, Yacht Club Santo Amaro, Projeto Grael, Clube 
Naval Charitas, Yacht Clube da Bahia, Iate Clube do Rio de Janeiro, Iate Clube de Santa 
Catarina e Escola de Vela Lars Grael. E 8 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia e Pernambuco. Jovens 
velejadores consagrados participarão da regata online, entre eles Campeões Brasileiros 
e Campeões Sul americanos estavam presentes na raia.  
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O grande campeão do evento foi Bruno Ramos do Iate Clube de Brasília, em 2º 
foi Tiago Monteiro do Cabanga Iate Clube-PE, em 3º Lucas Dantas do Iate Clube de 
Brasília, 4º Matheus Câmera do Veleiros do Sul-RS e em 5º Breno Ramos também do 
Iate Clube de Brasília. 

Também foi premiado o melhor clube, considerando a pontuação dos 3 
velejadores melhores de cada clube, e o clube campeão foi o Iate Clube de Brasília. 

 
ü Campeonato do DF da Classe Laser 4.7 

O Iate Clube de Brasília realizou o Campeonato do DF de Laser 4.7 que faz parte 
do calendário da Federação Náutica de Brasília, o evento aconteceu no período de 10 a 
13 de outubro com a participação de 14 velejadores, sendo 11 atletas do Distrito Federal 
sócios do IATE e 3 velejadores de Vitória/ES, foram realizadas 7 regatas, consagrando-
se Campeão o sócio Rafael Araújo Trindade, seguido pela Juliana Alves de Seixas e em 
3º lugar, Mateus Castello Branco. Parabéns a Todos!!! 

 
ü Campeonato do DF das Classes Finn e Snipe 

Nos dias 31/out, 1, 2, 7 e 8/nov, o Iate Clube de Brasília sediou o Campeonato 
do DF das Classes Finn e Snipe (Evento da Federação Náutica de Brasília - FNB), 
realizando 9 regatas da Classe Snipe e 7 regatas da Classe Finn, para 24 barcos. Na 
classe Snipe a dupla campeã foi Felipe Rondina e Julia Sampaio do Iate. Na classe Finn, 
Juliano Rosas do Iate, foi o campeão. 

 
ü Campeonato do DF da Classe Optimist 

 Aconteceu nos dias 21, 22, 28 e 29 de novembro, o Campeonato do DF e a 2ª 
Etapa do Ranking da Classe Optimist. O vento ajudou e foram realizadas as 10 regatas 
programadas. “Parabéns a todos os atletas, mas o Renato e o Breno velejaram demais! 
Fruto de treino e dedicação! Nossas meninas fizeram bonito, guerreirinhas! Muitos 
estreantes fizeram seu primeiro campeonato, vi caras novas enfrentando condições 
difíceis com muita coragem e foi nítida a evolução desses pequenos no decorrer da 
competição! Agradeço sempre o privilégio que temos de participar desse esporte 
maravilhoso.” Comentou Juliano Camargo, Vice Diretor de Escolas Náuticas. Renato 
Gomez Lunetta foi o campeão geral, Vitória Viegas foi a vencedora na categoria feminino 
e Luís Henrique Ferreira foi campeão Estreante, os 3 são do Iate. 
 

ü Resultado do Campeonato do DF da Classe Dingue 
 Aconteceu nos dias 5, 6, 13 e 14 de dezembro, o Campeonato do DF da Classe 
Dingue. Foram realizadas 6 regatas com vento fraco e tivemos a participação de 19 
embarcações (38 velejadores) do DF e SP. 
 

ü Campeonato de Final de Ano da Classe Snipe 
Devido a pandemia, não foi possível realizar a maioria dos campeonatos de Snipe 

no Iate. E nos dias 19 e 20 de dezembro, foi realizado os campeonatos de Snipe de Final 
de Ano. A 1ª regata foi a Taça Xangô, 2ª regata foi a Taça Cri Cri, 3ª regata foi a Taça 
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Filinto Pacheco e a 4ª regata foi a Taça Joaquim Silva. Participaram 05 barcos da classe 
Snipe. 
 
III – Do apoio ao atleta 

Apoiamos a participação dos atletas da vela em competições nacionais e 
internacionais para os velejadores que participaram dos seguintes eventos: 

ü Campeonato Leste Brasileiro da classe Snipe, em agosto; 
ü Snipe Challenge, em agosto; 
ü Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro, em setembro; 
ü Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, em setembro; 
ü Campeonato Norte/Nordeste da Classe Optimist, em outubro; 
ü Campeonato Pernambucano da Classe Dingue, em outubro; 
ü Seletiva Olímpica da classe 470, em outubro; 
ü Regata Santos-Rio, em outubro; 
ü Campeonato VII Distrito da Classe Star, em novembro; 
ü Campeonato Brasileiro da Classe Star, em novembro; 
ü Campeonato Brasileiro da Classe J24, em novembro; 
ü Copa Brasil de Vela, em dezembro; 
ü Campeonato Sudeste de Laser 4.7, em dezembro; 
ü Campeonato Brasil Centro da Classe Optimist, em dezembro; 

 
Destaque dos velejadores do Iate nos seguintes eventos: 
 

ü Renato Gomez Lunetta - Campeão do Campeonato do DF de Optimist; Campeão 
do Ranking do DF de Optimist; Vice-Campeão Infantil Masculino no Campeonato 
Norte Nordeste de Optimist; 

 
ü Vitória Borges Viegas de Lima – Campeã Feminino no Campeonato do DF de 

Optimist e Campeã Feminino do Ranking do DF de Optimist; 
 

ü Breno Macieira Ramos – Vice-Campeão no Campeonato do DF de Optimist; 3º 
Colocado no Ranking do DF de Optimist; Vice-Campeão Mirim na classe Optimist 
da Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro; Vice-Campeão Mirim no 
Campeonato Estadual de Optimist no Rio de Janeiro; 

 
ü Isabela Franke Rosas – Vice-Campeã Feminino no Campeonato do DF de 

Optimist;  
 

ü Luís Henrique Ferreira – Campeão Estreante do Campeonato do DF de Optimist; 
 

ü Rafael Araújo Trindade – Campeão do Campeonato do DF de Laser 4.7; Vice-
Campeão Sub16 masculino no Campeonato Sudeste de Laser 4.7; 
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ü Juliana Seixas – Vice-Campeã do Campeonato do DF de Laser 4.7 (Campeã 
Feminino); Campeã Feminina e 2º lugar geral do Ranking Nacional da ABCL 2020; 

 
ü Carlos Mateus Castello Branco – 3º Colocado no Campeonato do DF de Laser 

4.7; Campeão do Campeonato do DF da Classe Laser Radial; 
 

ü Patrícia Gatti – Campeã Feminino do Campeonato do DF da Classe Laser Radial; 
 

ü Felipe Nobrega Marques – 3º Colocado do Campeonato do DF da Classe Laser 
Standard;  
 

ü Juliano Camargo Rosas – 3º Colocado na Classe Finn da Semana Internacional 
de Vela do Rio de Janeiro; Campeão do Campeonato do DF da Classe Finn; 
 
 

ü Felipe de Santa Ritta e Rondina – Campeão do Campeonato do DF da Classe 
Snipe; Vice-Campeão na Copa Brasil de Vela da Classe Snipe; 
 

ü Júlia Vilas Boas de Azevedo – Campeã do Campeonato do DF da Classe Snipe;  
 

ü Luiz Felipe Giagio do Amaral - Vice-Campeão na Copa Brasil de Vela da Classe 
Snipe; 
 

ü Felipe Pereira Meira – Vice-Campeão do Campeonato do DF da Classe Snipe; 
 

ü Johann Fenselau de Felippes – Vice-Campeão do Campeonato do DF da 
Classe Snipe; Campeão do Campeonato do DF da Classe Laser Standard;  
 

ü Bruno Lóssio – 3º Colocado do Campeonato do DF da Classe Snipe; 
 

ü Admar Gonzaga Neto – Vice-Campeão na categoria Grand Master no 
Campeonato Brasileiro da Classe Star; 

 
ü Frederico Viegas - Vice-Campeão na categoria Master no Campeonato Brasileiro 

da Classe Star; 
 

ü Celina Mariano – Campeã Feminino do Campeonato Pernambucano da Classe 
Dingue; 

 
Destaque Especial: 

 
ü Ricardo de Castro Paranhos – Vice-Campeão da Seletiva Olímpica da Classe 

470; 
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Em relação à Escola de Vela Infantil (velejadores de 7 a 14 anos, das turmas Happy, 
A, B, C e D da classe Optimist), Vela Jovem e Vela Adulto foi aperfeiçoada a metodologia 
de ensino-aprendizagem contendo uma grade curricular para cada semestre de cada 
turma, contendo os objetivos e planos de aula de acordo com o nível. Também foi 
aperfeiçoado os critérios para mudança de nível de cada turma. 

O treinamento físico/funcional não aconteceu no 2º semestre devido a pandemia. 
Durante este semestre, atingimos a meta de manter a Escola de Vela com 

aproximadamente 100 alunos, bem como melhorar a qualidade dos treinos, devido ao 
trabalho desenvolvido pela equipe da Diretoria de Esportes Náuticos do Iate. 

No período em que o Iate permaneceu fechado, os marinheiros do Clube realizaram 
serviços de manutenção nas embarcações avariadas que são utilizadas na EDN. No 
decorrer do semestre, foi dado continuidade a turma Vela Jovem, para velejadores de 15 
a 23 anos. São 2 barcos da classe 420, 2 barcos da classe 29er e 4 barcos da classe 
Laser 4.7/Radial. O projeto da Vela Jovem é estimular que as crianças que atingem a 
idade limite da Classe Optimist continuem a velejar. 

Devido ao sucesso de participação na Escola de Vela do Iate Clube de Brasília, 
totalizando aproximadamente 100 alunos, a Diretoria de Esportes Náuticos adquiriu os 
seguintes equipamentos e fez a contratação de dois profissionais: 

ü Estação Meteorológica; 
ü Drone para filmar treinos da Escola de Vela e regatas do Iate; 
ü Câmera GoPro; 
ü Suporte de câmera de ação para fixar nos barcos Optimist; 
ü Contratação de professor para Aulas de Canoa Havaiana; 
ü Contratação de professor para Curso de Mergulho. 

 
IV – Do CBC – Comitê Brasileiro de Clubes 

Setor Náutico recebeu os Equipamentos e Materiais comprados com verba do 
CBC 

O Iate Clube de Brasília recebeu no 2º semestre de 2020: 26 (vinte e seis) barcos 
completos da Classe Optimist; (três) barcos completos da Classe Laser com base e velas 
para radial e 4.7 e 1 (um) bote inflável com motor de 40 HP – 4 Tempos. Esses 
equipamentos fazem parte do projeto apresentado em 2017 pelo IATE referente ao Edital 
nº 7 do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), o qual o Clube recebeu R$ 953.421,20 para 
adquirir equipamentos e materiais para a Escola de Desportos Náuticos (EDN). Esses 
equipamentos e materiais atenderão os velejadores que participam de treinamentos 
semanais e campeonatos regionais/nacionais aumentando a chance dos nossos atletas 
obterem melhores resultados. 

Em março deste ano aconteceu o 1º Pregão Eletrônico e em julho o 2º Pregão, 
realizados pelo Setor de Contratos e Licitações com o apoio da Diretoria Jurídica e 
Diretoria Administrativa.   

 
O Iate Clube de Brasília participará de mais um Edital do CBC 
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 No dia 31/07/20 o Iate Clube de Brasília apresentou um novo projeto de acordo 
com o Edital nº 8 do CBC, voltado para a contratação de profissionais das áreas 
esportivas do Clube, notadamente as modalidades Vela, Tênis e Natação. O Clube 
receberá para o ciclo Olímpico 2021 e 2024 cerca de R$ 929.600,00 para custear o 
salário líquido de técnicos esportivos, preparador físico e fisioterapeuta, e em 
contrapartida o Clube deverá arcar com os encargos trabalhistas, tendo em vista que 
todos os profissionais devem ser contratados pelas normas da CLT. 
 Segundo o Diretor de Esportes Náuticos, essa é uma boa oportunidade para o 
Iate melhorar o nível de treinamento oferecido aos atletas associados e poderem obter 
cada vez mais melhores resultados.  
 O Iate agradece o apoio do CBC, cujos editais têm o objetivo de formar atletas 
nos Clubes e desenvolver o esporte olímpico e paraolímpico. 
 
V – Estrutura para o associado 

O Setor Náutico supervisiona a guarda de 531 embarcações de vários tipos, além dos 
195 boxes que são utilizados por sócios proprietários de barcos para a guarda de 
materiais, de acordo com os registros relacionados abaixo: 
 

Tipo de embarcação Quantidade 
Boxes 195 
Lanchas 143 
Veleiros - Médio Porte 77 
Jet-Ski 41 
Monotipos à Vela (Dingue, Europa, Finn, HobbieCat, Catamaram, 
Holder, Laser, Optimist, Pinguim, Prancha de Windsurf, Snipe, Star, 
420 e 470) 

195 

Outros (Canoa, Caiaque, Prancha de SUP, Inflável, Jangada e 
Traineira) 75 

Total 726 registros 
Fonte: Sistema TechSoft 

Apesar do grande número de embarcações registradas no IATE, ainda temos uma 
enorme demanda de sócios interessados em conseguir uma vaga para colocar 
embarcação no Clube, conforme segue abaixo: 
 

Tipo de Embarcação Nº de sócios 
Lanchas 190 
Veleiros 26  
Monotipos 06 
Jet-Ski 54 
Caiaques, pranchas/velas de windsurf e pranchas de SUP 29  
Boxes  21  
Vaga Coberta e Box Conjugado 60 
Total 386  
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Fonte: Secretaria Náutica 
 
Disponibilizamos para aluguel e empréstimo aos sócios, 08 (oito) pranchas de SUP, 04 
(quatro) caiaques e 04 (quatro) barcos da classe dingue de propriedade do Clube, 
controlando e fazendo com que esses equipamentos pudessem ser utilizados pelo 
quadro social e seus convidados, por 19 vezes no caso das pranchas, 29 vezes os 
caiaques e 03 vezes os barcos da classe Dingue. 
No aspecto em geral os números foram reduzidos devido a pandemia do novo 
coronavírus. 
 
VI – Manutenção e melhorias 

Ao longo do semestre, durante a pandemia, a Diretoria de Esportes Náuticos juntamente 
com as Diretorias de Engenharia, Patrimônio e Operações e Logística, realizaram 
melhorias no Setor Náutico, como esses abaixo de maior relevância: 
- Instalação de duas rampas de acesso aos fingers de atracação onde ficam as lanchas 
que possuem vagas molhadas,  
- Colocação de correntes inox nas poitas das vagas molhadas de veleiros; 
- Iniciados e finalizados os serviços de desassoreamento da Dársena 2 e 1ª Rampa de 
descida e subida de barcos do Setor Náutico; 
- Instalação de uma estação Meteorológica, que pode ser acessada por aplicativo e 
pelo site (www.ambientweather.net/) e transmite as seguintes informações: Intensidade 
e direção do vento, temperatura, milímetros de chuva, pressão atmosférica, humidade 
do ar e radiação solar; 
- Fixação de parapeitos entre o cais de madeira e os fingers, para maior segurança dos 
sócios que utilizam o setor náutico. 
 
A Secretaria Náutica trabalhou na regularização dos documentos de embarcações 
registradas no Clube por meio de notificação ao proprietário da embarcação e outros 
casos em desacordo com o novo Regulamento Interno do Setor Náutico aprovado no 
final de 2016. 
O Regulamento Interno do Setor Náutico permite a transferência do direito de uso de 
vagas de embarcações, e assim 5 embarcações (3 lanchas e 2 veleiros) foram 
transacionadas pelos sócios que estavam na lista de espera. Além disso o Setor Náutico 
aumenta a sua receita, pois esse tipo de operação gera uma taxa de transferência no 
valor de 20 vezes da taxa mensal de embarcação. 
 
É importante mencionar que todos os setores do Clube (Comodoria, Superintendência, 
Secretarias, Comunicação, Portarias, Academia, Sauna, Informática, DARH, Financeiro 
e Jurídico) contribuem para a melhoria contínua dos serviços disponibilizados aos 
usuários do Setor Náutico, no qual agradecemos a todos.  
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DIRETORIA DE ESPORTES INDIVIDUAIS 
 
Diretoria:  
Ana Cláudia de Oliveira Costa Barreto – Até 14/11/2020  
Gilson Machado da Luz   
Vice-Diretoria de Esportes Aquáticos:  
Edward Cattete Pinheiro Filho – Até 14/11/2020       
Ignez Maria David Bressan 
Vice-Diretoria de Tênis:  
Gilson Machado da Luz 
Vice-Diretoria de Squash:  
Rodolfo Gonçalves Junior – Até 14/11/2020  
Clarissa Corrêa de Andrade Avila   
Vice-Diretoria de Patinação Artística:  
Ana Cláudia de Oliveira Costa Barreto – Até 14/11/2020  
Renata Andressa Almeida B. R. Cunha 
Vice-Diretoria de Judô:  
Gilmar Tadeu Soriano – Até 14/11/2020  
Jaime Sampaio Bicalho 
Vice-Diretoria de Corrida:  
Ana Carolina Aguiar C. Naves – Até 14/11/2020  
Ana Paula Mantovani Siqueira 
Vice-Diretoria de Tênis de Mesa:  
Jaime Sampaio Bicalho 

 

I. ESPORTES AQUÁTICOS: NATAÇÃO, DEEP WATER E POLO 
AQUÁTICO   

 
Devido a pandemia, a escola de natação interrompeu suas atividades para as crianças, 
mas os competidores do Iate se mantiveram na rotina de treinos e conquistaram ótimos 
resultados no semestre. As aulas de Deep Water continuam com um grande número de 
praticantes e nossa equipe de Polo Aquático continua treinando e representando o Iate 
em campeonatos regionais, nacionais e internacionais. 
 

• EVENTOS REALIZADOS DA NATAÇÃO: 
 
CLÍNICA DE NATAÇÃO COM O VICE CAMPEÃO OLÍMPICO RICARDO PRADO 
 Os atletas do Iate participaram, nos dias 7 e 8 de novembro, da Clínica de Natação 
CBDA FINA, com o medalhista Olímpico Ricardo Prado. Um dos maiores nadadores da 
história da natação no Brasil, convocado para a seleção brasileira absoluta com apenas 
12 anos de idade, quebrou o recorde infantil sul americano nos 200m medley. Aos 15 
anos, participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 em Moscou. Bateu o recorde 
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mundial nos 400m medley, em 1982, em Guayaquil; foi vice-campeão olímpico na 
mesma prova nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984 e foi ouro no Pan-Pacífico de 
Tóquio de 1985. É também detentor de vários recordes pan-americanos, sul americanos 
e brasileiros, sendo que alguns duraram mais de 20 anos. Ele repassou alguns de seus 
conhecimentos e experiências para a equipe do Iate com aulas teóricas e práticas, Prado 
abordou desde fundamentos básicos dos quatro estilos de nado (borboleta, costas, peito 
e crawl) até a montagem de treinos e planejamento de uma temporada e estratégias de 
desenvolvimento de atletas a longo prazo. Esta clínica foi uma oportunidade para que 
nadadores e treinadores do Clube ampliassem seus conhecimentos e se empenhem em 
busca de grandes resultados. 
 
CAMPEONATO NACIONAL “VIRTUAL” DE INTEGRAÇÃO 
 
Nos dias 18, 19 e 20 de novembro, na piscina semiolímpica Iate Clube de Brasília, os 
Atletas Iatistas da Natação Federada participaram do Campeonato Nacional “Virtual” de 
Integração. O evento foi realizado pela Federação dos Desportos Aquáticos do Distrito 
Federal (FDA/DF). Ao todo, o torneio contou com a participação de 18 atletas e os 
resultados obtidos não poderiam ter sido melhores, seis atletas bateram novos recordes 
estaduais. Depois de seis meses longe das piscinas e sem nenhuma competição em 
virtude da pandemia, os nadadores tiveram um retorno planejado e muito bem executado 
pela equipe técnica do Iate Clube. Os resultados obtidos nesta competição farão parte 
do Ranking Nacional da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), onde 
todos os clubes do Brasil farão seus campeonatos internamente e disponibilizarão os 
resultados para a Confederação.  
 
 
NOVOS RECORDISTAS ESTADUAIS 
 
Cibele Gomes - 100m e 200m peito  
Gabriel Fayad - 200m costas  
Isabela David – 100m costas  
Luiza Celidônio – 200m peito  
Miguel Garcia – 400m livre, 800m livre, 1500m livre  
Paula Vaz – 800m livre, 400 livre, 200m borboleta e 400m medley 
 
CIRCUITO BRASÍLIA DE NATAÇÃO ECOLÓGICA 
 
Lançado em abril de 2010, em comemoração aos 50 anos de Brasília, passando a ser 
realizado anualmente desde então, o Circuito Brasília de Natação Ecológica sempre teve 
como foco principal aliar o desenvolvimento da modalidade olímpica de maratonas 
aquáticas com a preservação do Lago Paranoá e outras áreas ambientais da capital. No 
dia 30 de novembro, com apoio da Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal 
(FDA/DF), o Lago Paranoá recebeu mais uma edição do evento e reuniu atletas de várias 
categorias que disputaram provas de 01km, 03km, 06km e 12km. O destaque ficou para 
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o Atleta Iatista Kenue Santana que disputou a prova de 6km e alcançou o 1º lugar, em 
sua categoria, além de ter sido o 2º colocado na categoria geral. 
 
CAMPEONATO ABSOLUTO TROFÉU BRASIL DE NATAÇÃO 
 
Aconteceu na piscina do Clube Regatas Vasco da Gama na cidade do Rio de Janeiro, 
no período de 09 a 12 de dezembro a tão esperada e única competição presencial para 
atletas da natação. Uma competição de categoria absoluto onde todos os atletas que 
possuíam índice de provas puderam participar. Os Iatistas Isabela David e Miguel Garcia 
foram os atletas que tiveram o privilégio de poder participar da competição e ainda 
obtiveram excelentes resultados. Na prova de 200m Costas(eliminatória), Isabela repetiu 
o tempo que já tinha e seguiu para a final A, a qual conseguiu abaixar ainda mais seu 
tempo e terminar com o 4º lugar, melhor tempo entre as oitos finalistas, já na prova de 
100m Costas(eliminatória) finalizou a com o 5º melhor tempo. Com a classificação a 
atleta foi selecionada para participar da prova de revezamento de Medley. Um 
revezamento um tanto diferente para as competições de natação. As oito equipes 
formadas por atletas de diversos clubes, aqueles que obtiveram os melhores resultados 
durante as competições, foram quem constituiu a prova. Essa prova foi patrocinada pela 
empresa BITCOIN e a equipe vencedora levou um cheque de R$ 10.000,00. A equipe 
que nossa atleta participou acabou em 4º lugar. Miguel também teve excelentes 
resultados nas provas que nadou, 400m Medley, 800m Livre e 200m costas, na prova 
de 400m medley ele conseguiu abaixar seu tempo em 15s, o que resultou o 12º. Lugar, 
na prova de 800m Medley, ele conseguiu abaixar seu tempo em 15s e na prova de 200m 
costas abaixou 13s. 
 
CAMPEONATO NACIONAL - ETAPA SÃO PAULO  
 
Para evitar aglomerações, o Campeonato Brasileiro neste ano foi dividido em etapas 
estaduais e, depois formado um ranking único para os atletas em suas respectivas 
categorias. Nos dias 09 e 10 de dezembro, Gabriel Fayad esteve em Santos, 
participando da etapa estadual do Campeonato e voltou para Brasília com a mala 
recheada de medalhas. O nadador de 15 anos foi campeão nos 100m e 200m costas e 
vice-campeão nos 200m medley.  
 
CAMPEONATO GOIANO DE VERÃO E TORNEIO DE INTEGRAÇÃO CBDA 
 
Os atletas Leonardo Medeiros, Victor Moreno e Vinicius Hemétrio, participaram do 
Campeonato Estadual de Natação, realizado em Goiânia, nos dias 12 e 13 de dezembro 
e voltaram com mais uma coleção de bons resultados. Leonardo garantiu 3 ouros e 2 
pratas em suas provas, o Victor conquistou 2 pratas e 1 bronze e o Vinicius ficou com 3 
ouros e 2 bronzes. 
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FESTIVAL DAS ÁGUAS 
 
O Festival das Águas foi realizado no Lago Paranoá, no dia 13 de dezembro, e mais uma 
vez os atletas do Iate conquistaram ótimos resultados. Luísa Queiroga, de 12 anos, foi 
campeã geral na prova de 1 km. Nina Xavier, de 13 anos, levou o 2º lugar geral na prova 
de 2,5 km e o Kenue Santana, de 14 anos, terminou em 3º lugar geral a prova de 5 km. 
 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARATONAS AQUÁTICAS 
 
Maratona Aquática encerrou calendário de competições de nadadores do Iate NATAÇÃO 
A última competição do ano no Calendário da CBDA contou com a participação de dois 
nadadores do Iate Clube. Kenue Teixeira e Nina Xavier participaram da Copa Brasil de 
Maratonas Aquáticas, nos dias 19 e 20 de dezembro, na Represa Billings, em São 
Bernardo do Campo (SP). Foi sucesso absoluto a participação dos atletas, Nina foi 
campeã dos 2,5km na categoria Infantil I, e segunda colocada na prova geral. Kenue, foi 
bronze na prova de 10km da categoria Infantil II e 6º colocado na prova de 5km. 
 

• EVENTOS REALIZADOS DO POLO AQUÁTICO: 
 
LIGA NACIONAL DIVISÃO II PÓLO AQUÁTICO 
 
Depois de um ano difícil, cheio de incertezas e desafios, os atletas de natação e do Pólo 
Aquático do Iate, mostraram que resiliência é uma das características mais importantes 
do esporte. Isso porque depois de 6 meses afastados das piscinas, em virtude da 
pandemia, eles retornaram aos treinos e conseguiram terminar 2020 com resultados 
muito animadores. A nossa equipe conquistou a medalha de bronze na Liga Nacional 
Divisão II, que foi realizada em Recife/PB, no período de 10 a 13 de dezembro. O time 
Iatista, comandado pelo técnico Oto Morato, teve como destaque o atleta Gilberto 
Guimarães Mendes, artilheiro da competição com 22 gols. 
 

II. TÊNIS DE QUADRA 
 
Mesmo diante da pandemia, o segundo semestre de 2020 teve muitas realizações no 
setor do Tênis. Foram realizadas diversas reformas e melhorias nas quadras de tênis, 
além da realização de circuitos internos e dois eventos nacionais de grande porte. 
 
Dentre as ações de destaque, pontuamos: 
 
• MELHORIAS PARA O SETOR: 
 
* Reforma e pintura dos alambrados das quadras de saibro; 
* Substituição das telas laterais das quadras; 
* Confecção de cortinas para as quadras cobertas;   
* Pintura dos postes de energia das quadras de saibro; 
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* Pintura das lixeiras e cadeiras das arquibancadas; 
* Manutenção das bicicletas e esteiras; 
* Aquisição de relógio eletrônico para as quadras G1 e G2; 
* Aquisição de rádio walk-talk para os auxiliares de manutenção das quadras; 
* Finalização da sala de arbitragem e aquisição de mobiliário. 
 
 
• QUADRAS DE SAIBRO GANHAM MÁQUINA INOVADORA PARA 
MANUTENÇÃO  
 
Após uma longa espera ditada pela pandemia, finalmente o Iate Clube de Brasília pode 
ver em ação sua nova Máquina Venus TerraRossa, importada da Itália, que foi adquirida 
pela Vice-diretoria de Tênis. A equipe de manutenção das quadras de Tênis teve a 
oportunidade de receber as orientações do representante no Brasil da 
Protennis/Tenisprof, Antônio Lago, que veio especialmente de Fortaleza para 
demonstrar, testar e operar a moderna e inovadora máquina que, recupera, renova e faz 
a manutenção do saibro das quadras de tênis de forma rápida, prática e segura. Foi uma 
grata surpresa quando a Venus TerraRossa começou a ser operada e aos poucos todos 
os presentes puderam atestar a qualidade do equipamento e o resultado e rapidez do 
manuseio dela. Extremamente precisa, a máquina em poucos minutos já tinha deixado 
mais de 1/3 da quadra toda revitalizada e pronta para ser finalizada. O Iate é o primeiro 
clube no Brasil a ter esta máquina escarificadora de saibro, que torna as manutenções 
periódicas realizadas nas quadras de saibro muito mais rápidas. Anteriormente, a 
manutenção levava em média quatro dias de interdição da quadra de saibro e agora 
pode ser efetuada em algumas horas. “Apesar de já sermos referência no Brasil por 
termos as melhores quadras de saibro, nossa intenção com essa aquisição é oferecer 
aos Associados tenistas uma máquina de padrão internacional que vai disponibilizar 
quadras ainda melhores e com acabamentos de altíssimo nível”, concluiu o Vice-diretor 
de Tênis, Gilson Luz. 
 
• EVENTOS REALIZADOS: 
 
1ª ETAPA DO CIRCUITO INTERNO DE TÊNIS 
 
A 1ª Etapa do Circuito Interno de Tênis iniciou-se em março do corrente ano, mas com 
o fechamento do clube no dia 19 de março, o evento ficou paralisado e praticamente só 
foi finalizado no final do mês de agosto. 
 
Apesar da brusca parada, os jogos foram arduamente disputados e com elevado grau 
técnico e apresentamos a seguir, os ganhadores das diversas categorias: 
 
1ª CLASSE MASCULINA: 
• CAMPEÃO: RODRIGO STARLING 
• VICE-CAMPEÂO: MÁRIO JIMENEZ 
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2ª CLASSE MASCULINA: 
• CAMPEÃO: MAURÍCIO GOLINELLI 
• VICE-CAMPEÂO: HENRIQUE PINTO 

 
3ª CLASSE MASCULINA: 
• CAMPEÃO: GUSTAVO GAZETA 
• VICE-CAMPEÂO: ALLAN FERNANDES 
 
4ª CLASSE MASCULINA: 
• CAMPEÃO: GERALDO FREITAS 
• VICE-CAMPEÂO: PAULO SIQUEIRA 

 
5ª CLASSE MASCULINA: 
• CAMPEÃO: DASO COIMBRA 
• VICE-CAMPEÂO: CLEUTON SOARES 
 
ROLAND-GARROS JUNIOR WILD CARD SERIES  
 
Entre os dias 7 e 10 de setembro, foi realizado o Roland-Garros Junior Wild Card Series 
by Oppo, torneio nacional voltado para atletas da categoria 18 anos. O torneio foi 
disputado na categoria de simples, com a presença máxima de 32 atletas - 16 na chave 
masculina e 16 na feminina. Os campeões ganharam uma viagem para Paris, com as 
despesas pagas, para duelarem com os vencedores das etapas da China e da Índia da 
mesma competição, valendo vaga na chave principal juvenil de Roland Garros. O 
Roland-Garros Junior Wild Card Series by Oppo é realizado desde 2015, em uma 
parceria entre a Federação Francesa de Tênis e a Confederação Brasileira de Tênis 
(CBT). O evento conta com o apoio local da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo 
do Distrito Federal e da Federação Brasiliense de Tênis.  
 
CIRCUITO BRB DE TÊNIS PROFISSIONAL 
 
O Iate Clube de Brasília recebeu grandes nomes do tênis brasileiro no mês de novembro 
para a disputa do Circuito BRB de Tênis Profissional, o torneio foi composto por duas 
etapas e a Supercopa BRB. Entre os dias 1º e 14 de novembro, o Clube foi palco de uma 
das maiores competições do esporte no país, com a presença de atletas que compõem 
as seleções brasileiras na Copa Davis e na Billie Jean King Cup, alguns dos melhores 
juvenis do mundo, além de outros destaques habituados a competir no circuito 
internacional. Entre os participantes, destacamos o atleta João Menezes, Felipe 
Meligeni, Orlando Luz, Oscar José Gutierrez, Daniel Dutra Silva e João Sorgi. A nova 
geração de tenistas também foi representada por Gustavo Heide e Pedro Boscardin. As 
chaves femininas também tiveram a participação de grandes atletas, como Laura 
Pigossi, Thaísa Pedretti, Carolina Meligeni (foto), Ingrid Martins e Luísa Stefani. A 
primeira etapa do Circuito BRB ocorreu entre os dias 1 e 6 de novembro. A premiação 
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total foi de R$ 80 mil, distribuídos igualmente entre as chaves masculina e feminina. Cada 
chave teve a presença de 16 atletas. A segunda etapa, nos mesmos moldes, foi 
disputada entre os dias 6 e 11 de novembro. Para as duas etapas houve a disputa de 
qualifyings. Na sequência, entre os dias 11 e 14 de novembro, houve a realização da 
Supercopa BRB, com premiação de R$ 150 mil, sendo R$ 75 mil para cada naipe. Essa 
competição teve a presença de 10 atletas classificados direto pelo ranking, 4 wild cards 
e 2 atletas melhores classificados nas etapas anteriores do circuito. Todos os torneios 
tiveram a realização de partidas de duplas. O torneio foi realizado pela Confederação 
Brasileira de Tênis (CBT), com o apoio local da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo 
do Distrito Federal, da Federação Brasiliense de Tênis e do Iate Clube de Brasília.  
 
2ª ETAPA DO CIRCUITO INTERNO DE TÊNIS 
 
A 2ª Etapa do Circuito Interno de Tênis, foi disputada durante todo o mês de novembro 
e início de dezembro, em seis categorias, sendo cinco masculinas e uma feminina. 
Foram quase 130 tenistas inscritos para as partidas, que apresentaram alto nível técnico. 
Rodrigo Starling foi o campeão na categoria Primeira Classe Masculina, e Rogério 
Coimbra ficou com o vice-campeonato. Na Segunda Classe, Henrique Soares superou 
Maurício Golinelli e foi o campeão. Na Terceira Classe, Daniel Baptista e Gustavo Gazeta 
disputaram a final, com Daniel sagrando-se campeão. Luís Rodrigues acabou superado 
por André Gerhein, que ocupou o lugar mais alto do pódio na Quarta Classe. Por fim, 
Daso Coimbra foi o grande vencedor da Quinta Classe, ficando Cleudson Rodrigues com 
o vice-campeonato. Na Terceira Classe Feminina, Jin Choi foi a grande vencedora e Ana 
Karina ficou com o vice-campeonato. 
 
III. PATINAÇÃO 

 
Devido à pandemia os eventos internos e competições de patinação foram cancelados. 
Nossas atletas da equipe estiveram se preparando para a temporada de 2021 com 
atividades complementares como treinos físicos, aulas de interpretação, dança, 
maquiagem e nutrição online. Posteriormente tivemos o retorno presencial de todas as 
turmas da escola de patinação, que já estão treinando para o primeiro evento do ano de 
2021, o Campeonato Brasileiro, que será realizado em fevereiro em Joinvile/SC.   
 
IV. JUDÔ 
 
A Escolinha de Judô já conta com mais de 200 alunos, com idades variando entre 06 e 
14 anos, além de duas turmas para adultos. Apesar da pandemia, as aulas estão sendo 
realizadas sem contato físico.   
 
V. CLUBE DE CORRIDA 

 
Mesmo diante a pandemia, os atletas do clube de corrida mantiveram seus treinos 
supervisionados pela professora Larissa Pacheco, e atualmente os treinos presenciais 
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no Iate ocorrem as terças e quintas-feiras pela manhã e aos sábados quase sempre 
ocorrem os treinos mais longos em percursos diferentes espalhados pela cidade. 
   
 

• EVENTOS REALIZADOS: 
 
CORRIDA RUN VIRTUAL 
 
A equipe Iatista participou de mais uma etapa da Run Virtual, que ocorreu no dia 25 de 
julho. A corrida foi dividida em duas categorias, esteira e rua. Paula Innecco ficou com a 
2ª colocação nos 5km, na Categoria Esteira, e Carla Benevides conquistou o 2º lugar 
nos 10km, também na Categoria Esteira. Ana Paula Mantovani conquistou o 2º lugar nos 
10km, na Categoria de Rua. A competição contou com a participação de 400 atletas. 
 
 
CORRIDA LIVE VIRTUAL DO IATE 
 
No dia 04 de outubro foi realizada a primeira Corrida Live Virtual do Iate Clube de Brasília, 
com um total de 100 corredores inscritos. Os alunos retiraram seus kits no 
estacionamento do Clube, em uma estrutura no formato Drive-Thru, com atenção às 
medidas de segurança e saúde que o momento exigia. A largada e os resultados foram 
transmitidos em uma Live no Youtube, direto do Iate. Receberam prêmios os seis 
primeiros colocados em cada categoria: Geral, Masculino e Feminino. Segue abaixo a 
classificação dos primeiros colocados na competição. 
 
RESULTADO 5KM MASCULINO  
1º LUIZ AUGUSTO  
2º BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA MAESTRALI  
3º CARLOS GONÇALVES DA CONCEIÇÃO  
 
RESULTADO 10KM MASCULINO  
1º FERNANDO VELLOSO FILHO  
2º RENAN XAVIER FERREIRA  
3º 00:45:24 VICTOR DE MELO COSTA  
RESULTADO 5KM FEMININO 
1ª MARIA ELZA CRUZ DE MELO  
2ª NATALIA BRAGGIO  
3ª CLEIDE FELIX SCHEIDEGGER 
  
RESULTADO 10KM FEMININO 
1ª SENARA ALMEIDA DA SILVA 
2ª MARCELA MARQUEZ  
3ª PRISCILA SCHUBERT 
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CORRIDA JINGLE BELLS  
 
No dia 19 de dezembro, o Clube de Corrida do Iate retomou as corridas presenciais, com 
a participação de 26 atletas na Corrida Jingle Bells, em um formato diferente no qual o 
novo protocolo estabelecido para as corridas de rua exige aferição de temperatura, túnel 
de desinfecção e divisão de pelotão com apenas 50 corredores por hora, mantendo o 
distanciamento desde a largada da prova. 
 
VI. SQUASH 
 
Atualmente a Escolinha de Squash oferece turmas para crianças e adultos, as aulas são 
ministradas de segunda a quinta-feira e também aos sábados. Para associados 
interessados em aulas particulares o Iate está em processo de licitação para concessão 
parcial da quadra de squash, durante este período o atleta e professor Rodrigo Dias 
Duarte, atualmente o 4º do ranking nacional e detentor de diversos títulos está 
ministrando aulas particulares. 
 
 

• EVENTOS REALIZADOS: 
 
CAMPEONATO BRASILIENSE DE SQUASH 
 
Cerca de 120 atletas participaram, entre os dias 21 e 29 de novembro, do Campeonato 
Brasiliense de Squash, realizado na Capital Squash Center. O torneio serviu como base 
para a formação do ranking brasiliense. Vários Iatistas estiveram presentes, 
conquistando muitos troféus para o Clube, dentre os quais destacam-se: 
 
MASCULINO  
2ª Classe -Willian Martins (1º lugar)   
3ª Classe - Henrique Barbosa (1º lugar)  
3ª Classe - Leonardo Costa (2º lugar)  
6ª Classe - Matheus Frabetti (1º lugar)  
Master A - Lucio Eduardo (2º lugar)  
Master C - Fabiano Frabetti (1º lugar)  
 
FEMININO  
4ª Classe - Livia Carrijo (2º lugar)  
 
DUPLAS  
João Vitor e Murilo Fernandes (1º lugar)  
Rodrigo Dias e Fernando Pauro (2º lugar) 
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VII. TÊNIS DE MESA 
 
A cada dia que passa o tênis de mesa vem aumentado o número de participantes desse 
esporte olímpico, vários associados estão se reunindo para bater bola e trocar 
experiencias. A Escola de Tênis de Mesa já conta a prestação de serviço da professora 
Luciana Baptista Coutinho, Campeã Brasileira em 2008 e diversas participações em 
campeonatos nacionais e internacionais, além de já ter feito parte da equipe brasileira 
de tênis de mesa. As aulas de tênis de mesa são ministradas em grupos e também 
particulares ou em duplas. 
 
 

• EVENTOS REALIZADOS: 
 
INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DO TÊNIS DE MESA 
 
No dia 8 de novembro, foi inaugurado o espaço do Tênis de Mesa. O espaço foi 
customizado e preparado da melhor maneira possível para a prática do esporte. A obra 
envolveu a instalação do piso esportivo vinílico (PVC), modelo Enlio Sports Y-94155 
Super Weaving Surface, certificado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa 
(ITTF) e aprovado pela norma técnica internacional de segurança para pisos esportivos 
EN 14904. O novo piso cobre uma área de 234m2. Foram adquiridas ainda mesas 
importadas, da marca Joola, que estão dentro dos padrões da Federação Internacional 
de Tênis de Mesa, além de todo o material necessário para a boa prática da modalidade.  
Além disso, a Escola de Tênis de Mesa do Iate contará, em breve, com o mais moderno 
robô existente no mundo para a prática desse esporte, o Amicus Prime, da Butterfly. O 
robô de treinamento reduz o tempo de aprendizado dos golpes básicos do Tênis de 
Mesa, além de aperfeiçoar o nível técnico dos já iniciados, tendo em vista sua 
capacidade de repetir, por inúmeras vezes, as jogadas mais complexas do Tênis de 
Mesa moderno. O Clube contará com o único robô Butterfly do Brasil e da América Latina, 
tornando-se um expoente, nacional e internacional, em termos de infraestrutura nessa 
modalidade olímpica. 
 
33ª EDIÇÃO DO ABERTO FITPONG DE TÊNIS DE MESA 
 
O jovem tênis de mesa do Iate Clube já começou a apresentar os primeiros resultados, 
mesmo neste ano complexo para as competições esportivas, em virtude do 
enfrentamento à pandemia. No regresso das competições locais neste 2º semestre, o 
atleta Iatista Edward Borba, conquistou duas medalhas de bronze na 2ª e 1ª divisão da 
33ª edição do Aberto FitPong de Tênis de Mesa, realizado em novembro de 2020 e 
promovido por uma das maiores e mais bem-conceituadas academias especializadas da 
modalidade no Brasil. 
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DIRETORIA DE ESPORTES COLETIVOS 
Diretor de Esportes Coletivos:  
Luciano Ponte de Oliveira a partir de 15/01/2021 
Temístocles Grossi (Quinho), até 14/11/2020. 
Vice-Diretor Beach Tennis:  
Alexandre José Amaral Ferreira  
Vice-Diretor de Futebol:  
André Luis da Silva  
Vice-Diretor de Futevôlei:  
Luciano Ponte de Oliveira 
Vice-Diretor de Jogos de Cartas:  
João Lima Bastos  
Marilia Aparecida dos Reis Gallo, até 14/10/2020.  
Vice-Diretor de Peteca:  
Vinicius Rezende Teixeira 
Ruy Parente Vianna Filho, até 15/11/2020.  
Vice-Diretor de Sinuca:  
Francisco Carlos Vaz de Farias  
Moisés do Espírito Santo Junior, até 15/11/2020 
Vice-Diretora de Voleibol:  
Jorge Eduardo Barreto Brasil   
Vice-Diretor de Basquete:  
Ricardo Mansueto Miranda Ferreira 
André de Azevedo Machado, até 15/11/2020   
 

EVENTOS ESPORTIVOS 
 

BEACH TENNIS - Torneio Interno do Iate com - Viva 2020  

Foi realizado de 21 de setembro a 04 de outubro, o Torneio Interno de Beach Tennis do 
Iate, Com-Viva 2020. Serão disputadas partidas nas Categorias PRO, A, B, C, masculina, 
feminina e mista. “Desta vez, nosso torneio interno será diferente, adaptado às novas 
regras de distanciamento e evitando-se, ao máximo, as aglomerações. No estilo adotado 
usualmente nas barragens de tênis, os atletas serão responsáveis pela marcação dos 
jogos e entrega dos resultados à comissão organizadora”, apenas as semi e as finais 
serão acompanhadas diretamente pela comissão organizadora e os jogos serão 
realizados no sábado (03/10) e domingo (04/10). Ainda respeitando os protocolos de 
saúde e segurança, não haverá cerimônia de entrega das premiações, mas todos os 
atletas, campeões e vices, receberão troféus.  

 

FUTEBOL- Atletas infantis do Iate conquistam excelentes resultados na NeyCup Nos 
dias 17 e 18 de outubro, o CT do Gato, em Ceilândia, sediou a NeyCup e, claro, o Iate 
Clube marcou presença na competição. Participaram dos jogos as equipes infantis nas 
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categorias Sub 8, 9, 10, 11 e12. Após acirradas partidas, os times Sub 8, 10 e 12 foram 
para as disputas finais, ficando as equipes Sub 8 e 12 com os vice-campeonatos e a Sub 
10 com o título de campeã. 

FUTEBOL – Teve início Sábado, 31/10/2020, a 3ª edição da BSB Cup, o maior 
campeonato de futebol 7 infanto-juvenil de Brasília. Os jogos serão realizados no Brasília 
Country Club e, claro, os times das categorias Sub 8, 10, 11 e 12 do Iate Clube estarão 
presentes.  Neste ano, além das premiações tradicionais, os times ainda disputarão 
vagas e bonificações para a BSB Champions League 2021. Todas as equipes deverão 
seguir um rígido protocolo de segurança como forma de minimizar os riscos de contágio 
da covid-19. 

 

FUTEBOL - O fim de semana de 14/12/2020, foi bastante animado para os atletas do 
Futebol do Iate Clube de Brasília. As categorias Sub 8, Sub 10 e Sub 11 jogaram no 
sábado, no Country Clube pela BSB CUP 2020. Essa foi a terceira rodada do 
campeonato com os seguintes resultados:  Na categoria Sub 11, o Iate 12 x 1 Clube 
Atletas da Bola, na categoria Sub 10, a equipe do Iate 11 x 5 CFS e, na categoria Sub 8, 
derrota para o Goiás 3 x 1 Iate Clube.  

Copa Brasília de Futebol. O Iate venceu a Escola de Futebol por 4 a 0 na categoria Sub 
11 e perdeu para o Brasília, por 1 a 3, na categoria Sub 15. 

 

FUTEVÔLEI - O futevôlei do Iate Clube de Brasília continua superando expectativas e 
crescendo a cada dia em quantidade e qualidade. Muito aguardado pelos praticantes da 
modalidade, no sábado, 28, foi realizado o Torneio Interno de Futevôlei 2020. O evento 
contou a participação de 80 atletas divididos em três categorias (iniciante, intermediário 
e principal), que deram um verdadeiro show de habilidade nas quadras da orla. O 
campeonato foi organizado pelo Diretor de Esportes Coletivos e vice-Diretor de Futevôlei, 
Luciano Ponte, contou com a presença do Comodoro Flávio Pimentel e da vice-
Comodoro, Cecília Moço. Importante acrescentar que foram seguidos todos os 
protocolos de segurança estabelecidos pelo Clube. 

 

FUTEBOL - Após pouco mais de um mês de competições, chegou ao fim a 3ª edição da 
BSB Cup, o maior campeonato de futebol 7 infanto-juvenil de Brasília. Os jogos foram 
realizados no Brasília Country Club e, claro, os times das categorias Sub 8, 10, 11 e 12 
do Iate Clube estiveram presentes. As acirradas partidas das finais trouxeram para o 
Clube os troféus de campeões para as categorias Sub 10 (série ouro) e Sub 11 (série 
prata), além dos vice-campeonatos das categorias Sub 8 (série prata) e Sub 12 (série 
ouro). Os resultados alcançados pelos times foram os melhores entre as 59 equipes 
participantes. 
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VÔLEI - No último dia 9, foi realizado uma confraternização de fim de ano das Escolinhas 
de Voleibol, o evento contou com a presença de membros da Comodoria e do conselho 
Diretor. O momento, além de celebrar o encerramento das atividades do ano, foi marcado 
também pela alegria na conquista do novo espaço para os atletas: um ginásio de ótima 
qualidade. “Com o novo local, a Escola de Vôlei do Iate voltará a ter treinamentos para 
crianças de iniciação e de aperfeiçoamento, além da formação de equipes competitivas. 
Firmando uma parceria com o CIATE para 2021, pretendemos alcançar mais crianças e, 
assim, ampliar o vôlei interno do Clube”. 

A estrutura do vôlei de praia será reformada para que atletas e familiares possam estar 
juntos. “Para o próximo ano, vários torneios estão previstos e as equipes de quadra e de 
areia representarão o Clube, tanto em Brasília quanto no cenário nacional, nas 
competições com as categorias de base e master.  

 

BEACH TENNIS - Nos dias 12 e 13 de dezembro, as quadras de areia do Iate Clube de 
Brasília foram palcos dos Torneios Internos de Beach Tennis Master e Kids. No sábado, 
foi o dia da meninada! Ao todo, 48 crianças, entre 9 e 17 anos, participaram dos jogos 
nas categorias Sub10, Sub12 e Sub 17. Os jogos foram marcados por muita diversão, 
empenho e concentração, além, lógico, de muita alegria e integração. 

Beach Tennis – Clínica 

Foi realizado no dia 19 de dezembro uma Clínica de Beach Tennis com a renomada 
atleta Flávia Muniz, foram formadas turmas de 06(seis) atletas com 01(uma) hora de 
duração cada Clínica, os atletas ficaram satisfeitos com o novo aprendizado.  

 

FUTEBOL - A equipe Sub11 do Iate Clube de Brasília fez bonito e trouxe para casa o 
troféu de vice-campeão da Copa Brasília de Futebol, realizada entre os meses de 
outubro a dezembro, com 20 equipes por categoria. A grande final ocorreu no último dia 
20, no Complexo Esportivo do Jardim Ingá, contra o Santos DF, que levou a melhor por 
2x1. O Iate teve o atleta Ryan Pablo como artilheiro da copinha com 20 gols.  

 

Futebol Infantil – Realizado no período de 13 e 19 de dezembro na cidade Goiana de 
Caldas Novas, o time categoria Sub 8 do Iate Clube de Brasília participou da 2ª edição 
do Caldas Cup, considerado um dos maiores torneios infantis de fut 7 society do interior 
goiano. Na emocionante partida final, os pequenos atletas do Iate Clube venceram o 
BSC/Uberlândia por 3x1 e sagraram-se campeões da competição. 

Futebol Máster – A confraternização de fim de ano do Futebol Máster foi realizada no 
dia 12 de dezembro na churrasqueira Nº2, em Clima de descontração os veteranos que 
jogam todas terças, quintas e sábado tiveram esse momento que já se tornou marcante 
todos final de ano.   
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Futebol Adulto – Realizado no último dia 17 de dezembro a confraternização do Futebol 
Adulto, esses atletas se reúnem ao longo do ano para jogarem partidas amistosas no 
campo de futebol principal, organizado pelo Diretor de Esportes Coletivos Luciano Ponte 
o evento foi repleto de animação e histórias dos amantes do Futebol. 

 

Sinuca – Foi realizado no dia 18/12/2020 na churrasqueira Nº 02 a Confraternização de 
fim de ano da Sinuca, na ocasião foram feitas as premiações do Torneio 60 anos do Iate 
Clube de Brasília bem como foi feito a entrega dos troféus do Torneio Relâmpago de 
sinuca realizado no mês de dezembro 2020.     

 
 
 
DIRETORIA DO ESPAÇO SAÚDE  
Diretora: Maria Cecília de Almeida  
Vice-Diretor Técnico do Espaço Saúde: Martim Francisco Bottaro Marques 
Vice-Diretor Administrativo: Marcelo Verano Silva 
 
 
ESPAÇO FITNESS DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA - (ACADEMIA)  
 
Atualmente a Academia disponibiliza 13 modalidades de ginástica, sendo orientadas por 
profissionais capacitados e especializados. As modalidades são oferecidas em uma 
grade horária diária, de 2ª a 6ªfeira, das 6h às 22h, aos sábados das 8h às 17h e aos 
domingos e feriados das 9h às 15h. 
 
A Academia no 2º semestre de 2020 registrou uma média entre os meses de julho à 
dezembro de 1376 alunos matriculados, em diversas modalidades físicas orientadas 
que ocorrem em horários diversos, conforme grade horária disponível, inclusive aos 
finais de semana.  

AÇÕES REALIZADAS NO 2º SEMESTRE DE 2020 

I – ACADEMIA IATE CLUBE DE BRASÍLIA  
Dentre as ações realizadas neste semestre, destacam-se: 
SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHOS PARA OS VESTIÁRIOS DA ACADEMIA 
Foram substituídos os espelhos dos vestiários masculinos e feminino do Espaço Saúde, 
pois os antigos estavam enferrujados. Com essa troca as pias ficaram com uma melhor 
aparência. 

ESPELHO DE 4MM 2 R$ 480,00 R$ 960,00 
TOTAL R$1.680,00 
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SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DO PRÉDIO DA ACADEMIA 
Dando continuidade ao projeto para melhorar a ventilação natural e minimizar o calor dos 
ambientes da academia. Foram substituídas as janelas basculantes por janelas de correr 
nas salas de musculação, sala de Pilates máquinas e sala G1.  
 

INSTALAÇÃO DE NOVAS JANELAS 6 R$3.333,34 R$20.000,04 
TOTAL R$20.000,04 

 
VENTILADORES 
Para melhorar a circulação e climatização de ar nos vestiários feminino da academia, 
pois o antigo queimou e para fazer o reparo ficava inviável.  

VENTILADOR DE PAREDE 1 R$450,00 R$450,00 
TOTAL R$450,00 

 
INSTALAÇÃO DE LETREIRO NO PRÉDIO DO ESPAÇO SAÚDE 
Pensando em melhorar a identificação do prédio, foi confeccionado um letreiro com letras 
em inox e iluminação indireta, trazendo mais modernidade e elegância ao prédio do 
Espaço Saúde. 

CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DE LETREIRO 01 R$10.200,00 R$10.200,00 
TOTAL R$10.200,00 

 
MÓDULO PRE AMPLIFICADOR VIA BLUETOOTH 
Foram adquiridos modulo transmissor via bluetooth para serem instalados nas salas de 
aulas coletivas da Academia. Os aparelhos vão facilitar o manuseio, transmissão e troca 
das músicas por parte do professor, deixando as aulas muito mais dinâmicas.  

TRANSMISSOR VIA BLUETOOTH 5 R$170,00 R$ 850,00 
TOTAL R$ 850,00 

 
AQUISIÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL PARA A 
ACADEMIA 
Foram adquiridos aparelhos digitais para substituir os antigos das salas de avaliação e 
musculação da Academia, pois os antigos estavam danificados em razão da grande 
frequência de uso. 

APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL  3 R$ 280,00 R$ 840,00 
TOTAL R$ 840,00 

 
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE 
MUSCULAÇÃO (Marca: Matrix) 
Foram substituídos vidros que estavam trincados na fachada (pele de vidro). Também 
foi realizada uma vistoria para detectar possíveis vidros soltos.  

HAND GRIP PARA C3X CLIMBMILL EQUIP. DE 
GINÁSTICA 4 R$ 250,00 R$ 1.000,00 
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MANIPULA ELIPTICO 7XEASCENT TRAINER 
GINASTICA 4 R$ 380,00 R$ 1520,00 

MEMBRANA HADGRIP R3X EQUIP. DE 
GINÁSTICA. 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

ACABAMENTO SUPERIOR APARELHO DE 
MUSCULAÇÃO G7 2 R$ 190,00 R$ 570,00 

PUNHO APARELHO DE MUSCULAÇÃO G7 
MATRIX 3 R$ 215,00 R$ 430,00 

PINO SELETOR BATERIA DE PESO G7 MATRIX 2 R$ 460,00 R$ 1.380,00 
PINO REGULAGEM BANCO G7 MARIX 3 R$ 380,00 R$760,00 
MEMBRANA SPEED HAND GRIP C3X CLIMBMILL 
MATRIX 1 R$ 80,00  R$ 80,00 

MEMBRANA STOP HAND GRIP C3X CLIMBMILL 
MATRIX 1 R$ 80,00 R$ 80,00 

PLACA CONTROLADORA DO PAINEL DE 
ESTEIRAS DA MARCA MATRIX 1 R$ 3.260,00 R$ 3.260,00 

TOTAL R$ 9.240,00 
 
 
COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA SALA DO PILATES. 
Foram adquiridas novas peças e acessórios para substituição dos equipamentos de 
Pilates máquina, pois as antigas estavam desgastadas naturalmente pelo tempo de uso.  

ALÇA COM 2 ANEIS 2 R$ 48,11 R$ 96,22 
ALÇA DE MÃO EM NYLON C/NEOPRENE(PAR) 6 R$ 129,54 R$ 777,24 
ALÇA DUPLA PÉ ACOLCHOADA 28CM (PAR) 3 119,92 R$ 359,76 
ALÇA DUPLA COM REVESTIMENTO EM 
COURINO 3 R$ 129,71 R$ 389,13 
CORDA STUDIO REFORMER (PAR) 3 R$ 188,15 R$ 376,30 
KIT CARPS PLASTICOS REFORMER PRETO 2 R$ 23,80 R$ 71,40 
MOLA REFORMER AMARELA (MUITO LEVE) 1 R$ 196,38 R$ 196,38 
MOLA REFORMER AZUL (MEDIA LEVE) 1 R$ 196,92 R$ 196,92 
MOLA REFORMER VERDE (PESADA) 1 R$ 196,44 R$ 196,44 
MOLA REFORMER VERMELHA (MEDIA) 2 R$ 196,27 R$ 196,27 
ROLDANA DO REFORMER 6 R$ 157,52 R$ 157,52 
TRAVA PLASTICA DA BARRA DE PE DO REVO 2 R$ 21,04 R$ 21,04 
TAPETE ANTIDERRAPANTE 3 R$ 100,00 R$ 300,00 
TOTAL R$ 4.339,53 

   
 

RELATÓRIOS QUANTITATIVOS 
A Academia no mês de dezembro atingiu o quantitativo de 1393 alunos matriculados 
em diversas atividades físicas orientadas que ocorrem todos os dias da semana, 
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inclusive nos finais de semana. Porém devido a pandemia tivemos uma diminuição 
drástica no quantitativo de alunos matriculados nesses dois semestres. 
 
Horário de funcionamento da Academia:  
Segunda a sexta de 06h às 22h 
Sábados de 08h às 17h 
Domingos e Feriados de 09h às 15h 
   
Valor da receita no 2º semestre. 
Desconto Quant Valor  Total por desc. 
0.00 963 R$ 150,00 R$ 144.450,00 
10.00 314 R$ 135,00 R$ 42.390,00 
20.00 73 R$ 120,00 R$ 8.760,00 
30.00 21 R$ 105,00 R$ 2.205,00 
40.00 3 R$ 110,00 R$ 330,00 
50.00 1 R$ 75,00 R$ 75,00 

VALOR TOTAL DO MÊS DEZEMBRO R$ 198.210,00 

TOTAL ARRECADADO ATÉ O DIA 31/12 R$ R$ 
1.808.041,84  

 
 

Valor da receita referente a multas dos serviços da Academia no 2º semestre. 
 A Academia arrecadou no 2º semestre de 2020 o valor de R$12.600,00 (doze mil 
novecentos e sessenta e quatro reais), referente aos lançamentos de multas que são 
aplicadas ao Associados pelo não comparecimento de serviços agendados como: 
avaliação física, montagem de série, fisioterapia, nutricionista, Power Plate e Pilates em 
aparelhos, sem a devida desmarcação dentro das regras estabelecidas no contrato de 
matrícula da Academia.   
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Valor da receita referente a taxa de Personal Trainer da Academia, 2º semestre. 
A Academia arrecadou no 2º semestre um valor de R$17.387,00 (quinze mil 
novecentos e quarenta e um reais), referente a taxa de Personal Trainer que é 
recolhida dos professores da Academia que atuam como Treinadores particulares, na 
modalidade permissionários de utilização de espaço em horários contrários aos de 
trabalho. 
O profissional paga uma taxa de R$11,30 (onze reais e) por crédito, na tesouraria do 
clube, que permite o atendimento de um aluno por hora. O valor mínimo que o 
profissional pode validar a cada compra é de 30 créditos.    

TAXA DE PERSONAL 2º SEMESTRE DE 2020 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

 R$ 0  R$ 1567,00  R$ 2745,00  R$ 3164,00  R$ 5.311,00  R$ 4.294,00 

Total  R$ 17.387,00                                                                                                                                  
 

 
EVENTOS REALIZADOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 

 
Aula inaugural de nova modalidade: Meditação 
 

 
Data do evento: 17 de outubro de 2020. 
Número de participantes: Aproximadamente 35 alunos. 
 
Descrição do evento:  

• Foi realizada uma aula de meditação para os alunos da Academia, no gramado 
em frente ao lago. Essa modalidade foi inserida na grade horária das aulas da 
Academia.  

• Para nos adequarmos as normas de distânciamento, limitamos o número de 
participantes, todos tiveram que fazer inscrição e usar máscara.  

• Após a aula, foi oferecido um coffee break aos participantes.  
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• O evento foi um sucesso. A organização e formatação foi muito elogiada pelos 
alunos. 

 
 
Halloween e homenagem ao outubro rosa: RITMOS 

 
Data do evento: 30 de outubro de 2020.  
Número de participantes: Aproximadamente 20 alunos. 
 
Descrição do evento:  

• Foi realizado um aulão da modalidade de RITMOS para os alunos da Academia. 
O aulão teve como tema o HALLOWEEN e também tivemos a homenagem a 
campanha do OUTUBRO ROSA. 

• Para nos adequarmos as normas de distânciamento, limitamos o número de 
participantes, todos tiveram que fazer inscrição e usar máscara.  

• Após a aula, foi oferecido um coffee break aos participantes.  
• O evento foi um sucesso. A organização e formatação foi muito elogiada pelos 

alunos. 
 
 
 
DIRETORIA SOCIAL 
Diretor Social: Eider Alves de Faria e Queiroz 
Vice-Diretor Social: Carlos Henrique Borges Graciano 
 
 
Funcionários: Paulo Henrique F. de Aguiar – Supervisor 
Henrique Barros Mendonça Cabral – Analista de Eventos 
 
A Diretoria Social é a responsável pelo planejamento e realização dos principais eventos 
sociais do clube e tem como objetivo oferecer qualidade, conforto e, principalmente, o 
bem-estar do quadro social do clube. 
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Para que o Iate Clube possa trazer eventos de qualidade para seu público interno a 
valores acessíveis, os eventos realizados têm parte do custo do ingresso subsidiado pelo 
clube. 
 
Ressaltamos que durante o planejamento de atividades sociais anuais, a gestão do 
Clube procura destacar recursos para apoiar a realização dos eventos, sendo a 
arrecadação das festas destinada para diminuir os débitos. 
 
 
DIA DAS CRIANÇAS 
 
O evento em comemoração ao Dia das Crianças não poderia ter sido mais animado no 
Iate Clube de Brasília. A festa foi marcada, mais uma vez, por muita alegria. 
 
Infelizmente, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a festa não pôde ser 
realizada como nos anos anteriores, oportunidades em que a Diretoria Social preparava 
uma extensa programação com brinquedos infláveis e aquáticos, além de diversas 
apresentações. Mas, como a data não poderia passar em branco, a Diretoria Social 
preparou ações de distribuição de brindes e alimentos, bem como álcool gel para a 
criançada fazer a higienização das mãos. 
 
A festa foi realizada no dia 12 de outubro, começando na entrada no clube, onde as 
crianças foram recepcionadas por personagens animados e receberam também um kit 
contendo um brinquedo de bolinha de sabão e um frasco de álcool gel. 
 
Logo depois, começou a animação em frente ao CIATE, onde vários personagens 
esperavam as crianças para várias brincadeiras e fotos. Houve, ainda, distribuição de 
sacolas contendo várias guloseimas e picolés. O evento contou com a participação de 
aproximadamente 300 crianças. 
 
Data: 12/10/2020 
Público: Aproximadamente 300 crianças 
Investimento: R$ 8.086,84 
Tipo do evento: Evento sem cobrança de ingresso 
  
 
MÉRITO IATE, RUBI, OURO E LANÇAMENTO DO LIVRO DOS 60 ANOS DO CLUBE 
 
No dia 5 de novembro de 2020, foi realizada a tradicional solenidade de agraciamento 
dos méritos Iate, Rubi e Ouro, bem como o lançamento do livro dos 60 anos do Iate 
Clube de Brasília. 
 
Na solenidade, 29 Sócios (Fundador, Patrimonial Proprietário ou Patrimonial Especial, 
pessoa física, titular) que completaram, em 31 de dezembro de 2019, 50 anos de vínculo 
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ininterrupto com o Clube, receberam o “Mérito Ouro”. Já o “Mérito Rubi”, celebrou 50 
Sócios (Fundador, Patrimonial Proprietário ou Patrimonial Especial, pessoa física, titular) 
que completaram 40 anos de vinculação ininterrupta com o Iate. 
 
Na ocasião, os Sócios Fábio Gondim Pereira Da Costa, Sílvio Selmo Sartini, Carlos 
Alberto Santiago e João Alfredo De Mendonça Uchôa, reconhecidos por notáveis 
serviços prestados ao Iate Clube de Brasília, foram agraciados com o “Mérito Iate”. 
 
O evento foi composto de uma solenidade, seguida de um coquetel ao final das 
formalidades, seguindo todos os protocolos exigidos pelos órgãos de fiscalização e 
saúde, devido à pandemia do novo coronavírus. 
 
Visando a segurança dos agraciados e dos convidados, a Diretoria Social, depois de 
muitas pesquisas, optou em não entregar o tradicional canudo com diploma ao 
agraciado, produzindo, então, um kit luxo contendo a comenda, o diploma e um pendrive 
personalizado com uma fala especial do Comodoro e do Presidente do Conselho 
Deliberativo. 
 
Na solenidade também foi lançado o livro histórico em homenagem aos 60 anos do clube, 
intitulado “60 anos de Iate Clube de Brasília – Um Sonho Realizado”, que retrata a 
trajetória das seis décadas de história do Iate. Os agraciados presentes no evento 
receberam, com exclusividade, um exemplar do livro. 
 
O evento foi realizado de forma reduzida e restrita a convidados em virtude da pandemia 
do novo coronavírus, seguindo todos os protocolos preventivos, tais como: aferição de 
temperatura, uso de álcool em gel e o importante distanciamento obrigatório entre as 
mesas dos convidados. 
 
Data: 5/11/2020 
Público: Aproximadamente 250 pessoas 
Investimento: R$ 67.234,86 
Tipo do evento: Evento sem cobrança de ingresso 
  
 
NATAL DAS CRIANÇAS 
 
O natal das crianças é um dos eventos mais aguardados pelo quadro social. 
 
Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a festa não pôde ser realizada como nos 
anos anteriores, oportunidade em que a Diretoria Social preparava uma extensa 
programação com brinquedos infláveis, além de diversas apresentações. 
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Para não deixar a data passar em branco, a Diretoria Social preparou um evento para o 
quadro social na nova área coberta do clube, localizada em frente ao CIATE, onde foi 
montada uma estrutura para receber o bom velhinho e a criançada. 
 
A companhia de animação SOL & LUA fez a animação do evento, onde havia vários 
personagens animados, natalinos bem como o Papai Noel, que tirou fotos com todo o 
público que estava presente. 
 
Fotos imantadas das famílias presentes com o Papai Noel foram distribuídas 
gratuitamente, tornando-se uma excelente recordação a todos que participaram do 
evento em uma data tão importante. 
 
A festa foi realizada no dia 20 de dezembro, começando na entrada no clube, onde as 
crianças foram recepcionadas por personagens animados e receberam, também, um kit 
contendo um brinquedo de bolinha de sabão e um frasco de álcool gel. Logo depois 
começou a animação em frente ao CIATE, onde vários personagens e o Papai Noel 
esperavam as crianças para várias brincadeiras e fotos. Houve ainda distribuição de 
presentes, chocottones e picolés. 
 
Data: 20/11/2020 
Público: Aproximadamente 400 pessoas 
Investimento: R$ 20.107,10 
Tipo do evento: Evento sem cobrança de ingresso 
  
 
 
DIRETORIA CULTURAL 
Diretor: Carlos Alberto Santiago 
Vice-Diretora Cultural: Silvia Cristina Sbardellini Frabetti – à partir de 15/11/2020 
 
O organograma atual da Diretoria Cultural está demonstrado abaixo, onde a diretoria é 
responsável por exercer e planejar atividades de elaboração, organização e divulgação 
de eventos culturais, no intuito de proporcionar aos sócios e seus convidados, momentos 
de entretenimento e cultura, além disso, é também responsável pelas atividades 
pertinentes ao setor Memorial, e Iate TV.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

DIRETORIA CULTURAL         

IATE TV MEMORIAL 
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RETIRADA DAS OBRAS DA EXPOSIÇÃO “ARTES AO VENTO IV” 
 
A Diretoria Cultural do Iate Clube de Brasília, em parceria com a Associação Candanga 
de Artistas Visuais (ACAV), realizou a retirada da sua quarta edição da exposição 
coletiva de pinturas: ARTES AO VENTO IV, em homenagem às mulheres. O Vernissage 
não aconteceu no dia 14 de março, por motivo do Covid19, e mais de 50 obras dos 
artistas participantes associados da ACAV ficaram expostas na galeria do Iate TV, até o 
dia 23de outubro de 2020, retornando à exposição do acervo de obras de Artes histórico 
do Iate. 
 
 
LIVRO HISTÓRICO EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DO CLUBE “UM SONHO 
REALIZADO”. 
 
Estratégia para finalização do Livro.  
Como estratégia para realização da prestação de conta da finalização, lançamento e 
entrega dos livros às Diretorias Cultural e Social com o apoio de todas as diretorias 
envolvidas, planejaram toda estratégia e logística relacionada ao evento realizando 
reuniões com o Comodoro, a comissão de revisão geral e comissão de eventos para as 
tratativas e adequação correspondente ao evento tal como: 
 
Contratação de tela de led para apresentação do vídeo contendo um resumo histórico 
do livro;  
Elaboração e supervisão dos projetos culturais; artes do cartaz, banner, convite em nome 
do Comodoro e do Presidente do Conselho e etiquetas para envio dos livros as 
autoridades, conselheiros e Diretores e os demais titulares; 
Divulgações por meios de grupos de e-mails da Diretoria Cultural, Conselho Deliberativo, 
e relatórios com planilhas contendo previsão de gastos e pôs gastos, briefing, check com 
todas as informações necessárias para entrega dos livros; 
Feedback do lançamento e entregas dos livros com prestação de contas dos eventos; 
Protocolo com relação de nomes e títulos dos sócios, remidos, proprietários, empresarial, 
fundadores, beneméritos, honorários e usuários para entrega dos livros, também foi 
realizado levantamento de dados dos presidentes dos clubes para entrega dos livros 
junto ao convite a serem realizados pela Comodoria em seus endereços; 
Levantamento de nomes, endereços e telefones dos sócios titulares no sistema tecsoft 
para entrega dos livros aos sócios nos seus endereços. 
 
Evento: Lançamento do livro dos 60 Anos do Iate Clube de Brasília  
 
No dia 05 de novembro de 2020, O Iate Clube de Brasília através de sua Diretoria 
Cultural, lançou o livro “60 Anos do Iate Clube de Brasília – Um Sonho Realizado”, que 
representa uma justa homenagem ao espírito empreendedor de seus fundadores e 
associados pioneiros, que transformaram um pedaço do cerrado da capital federal, às 
margens do Lago Paranoá, nesta grande Instituição que é hoje. São 186 páginas com 
histórias e lembranças que permanecem vivas na memória de muitos que participaram 
desta crescente trajetória de lazer, esportes e conquistas. Fatos vivenciados por quem 
ajudou a construir, como disse o patrono Juscelino Kubitschek, “o núcleo mais imponente 
e consagrado de quantos ornamentam a sociedade de Brasília”. Ao longo do livro, os 
sócios terão acesso aos fatos marcantes do passado, o momento presente e um pouco 
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das expectativas de futuro dessa extraordinária instituição, como pode conferir o assunto 
abordado no livro. 

Assunto Abordado no Livro IATE 60 ANOS: 
Jk no Iate Clube Ciate 
Histórico Emiate 
Introdução Cultural 
Náutica Memorial 
Inaugurações marcantes Social 
Esportes Individuais Área verde do Iate 
Esportes Coletivos Visitas de Celebridades  

 
O livro 60 anos do Iate Clube foi idealizada pelo Comodoro Rudi Finger, realizada pela 
Diretoria Cultural e finalizada pela comissão de revisão geral, composta pelos diretores: 
Carlos Alberto Santiago (Cultural); Francisco Zenor Teixeira (Diretoria de Operações e 
logística) e Sidney Campos (Comunicação e marketing) 
 
O lançado ocorreu em parceria com a Diretoria Social na solenidade do evento Mérito 
Iate 2020, no Salão Social, onde os 88 sócios condecorados receberam livros que foram 
entregues juntos com os kits, também foi exibido um vídeo contanto parte do livro durante 
a solenidade. 
 
 
Entrega do livro em homenagem aos 60 anos do Iate 
 
Como parte do projeto do livro, a Diretoria Cultural planejou toda estratégia logística e 
marketing relacionados à entrega dos livros, tendo o acompanhamento do Comodoro, 
do Diretor Cultural e apoio das diretorias envolvidas na execução das demandas de 
entregas dos livros nos dias relacionados abaixo: 
 
Em 05 de novembro, foi realizada a primeira entrega dos homenageados no evento 
denominado Mérito Iate 2020, no Salão Social durante o seu lançamento; 
Em 12 de novembro, entrega para a diretoria na reunião de diretores; 
Em 13 de outubro, início da entrega no Iate TV; 
Em 30 de novembro início das entregas na Academia; 
Nos dias 12 e 13 (Sábados e Domingo) de dezembro de 2020, no Espaço Poliesportivo 
Sul e no Complexo de Tênis e por toda Náutica, quadras do squash, orla do Iate, sendo 
que todas foram feitas pelos funcionários da Diretoria Cultural/Iate TV, para atender 
melhor aos associados conforme planilha anexa. 
 
Planilha com levantamento das entregas dos livros, realizadas nas datas citadas abaixo. 
Data  Local  Quant. Categoria  
05/11/20 Lançamento 79 Homenageados 
12/11/20 Reunião da Diretoria 29 livros Diretores 
13/10/20 a 24/12/12 Iate TV 629 Titulares no geral  
30/11 a 10/12 Academia 157 Titulares no geral 
11/12/20 Conselho Deliberativo 75 Para os Conselheiros 
12 e13/12/20  Espaço Polo Esportivo 

Sul e Tênis 
147 Sócios titulares no geral 

Total de livros entregue até dezembro   1. 110,00 
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Quadro1: levantamento das entregas de livros 60 anos 
 
 
PRESÉPIO E DECORAÇÃO NATALINOS NO IATE TV  
 
Para comemorarmos o natal dos iatistas e abrilhantar o espirito natalino dos associados, 
a Diretoria Cultural em parceria com a Engenharia e o apoio do Ciate presenteou os 
sócios com a montagem de um presépio no Iate Tv e melhoria da decoração na 
recepção. 
Custeada pela Diretoria Cultural e Engenharia, conforme anexo. 
 
 
PROJETO DO ESPAÇO LEITURA NO SETOR NÁUTICO 
 
A Diretoria Cultural atendendo a solicitação de sócio do Clube, elaborou o projeto 
ESPAÇO LEITURA em consonância com a Diretoria Náutica e a Comodoria. Visando 
atender a grande concentração de sócios na área do Setor Náutico. O projeto será 
realizado em parceria com a Náutica, o qual já está sendo divulgado semanalmente 
solicitando aos iatistas doações de livros náuticos, em bom estado de conservação, para 
a composição do espaço leitura que será instalado, em data a ser definida. 
 
 
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, ROTINAS E ADMINISTRATIVO DO SETOR 
DESENVOLVIDAS NO 2º SEMESTRE.  
Neste semestre a Diretoria Cultural, reabriu o Iate TV e Sala de Estudos, parcialmente 
funcionando com restrições permanecendo suspenso o uso de várias atividades, tais 
como: Jornais, revistas impressas, ar condicionado, entre outros devido à pandemia pelo 
novo coronavírus. 
 
Diante de toda situação imprevisível, a diretoria focou nas atividades de manutenção, 
rotinas e administrativo do setor, como processamento técnico de manutenção, 
organização, atualização e backup dos documentos do acervo do Cultural/Memorial; 
melhorias para reabertura e atendimento no Iate TV e Sala de estudos; elaboração de 
respostas atendendo as ouvidorias dos sócios; realização de diversas reuniões com a 
comissão de revisão geral do livro, com o Comodoro e com o setor de Comunicação para 
a finalização e impressão dos livros dos 60 anos do Iate contendo fotos históricas do 
Clube. 
 
Tendo em vista as melhorias, o setor de Engenharia confeccionou 2( dois) armários para 
organização e armazenamento dos arquivos históricos e culturais no setor, o que 
melhorou o layout da sala de arquivo e facilitar no atendimento das demandas da 
Diretoria Cultural 
 
O setor de Engenharia juntamente com o DOL apoiou o setor Cultural executando as 
solicitações, para manter o Iate TV e a Sala de Estudos sempre com bom aspecto e em 
condições de uso, realizando serviços de manutenção (limpeza, pintura, marcenaria e 
reparos em geral). 
O setor de Patrimônio também auxiliou nas aquisições de materiais e serviços solicitados 
pelo sistema de compras do Clube (Benner), além de outros setores do Clube. 
 



38 
 
 

Digitalização de documentos histórico do Iate Clube  
 
Digitalização de documentos histórico do Iate Clube  
 
É importante mencionar que a Diretoria Cultural, recebeu nesse semestre um bônus da 
Secretaria Social para serviço de digitalização de aproximadamente 8.000,00 (oito mil) 
imagens do acervo histórico de jornais semanais, atas, revistas, fotografias e entre outras 
pertencentes à Diretoria Cultural, realizada pela equipe contratada pela Secretaria Social 
do Clube. Informamos que esse serviço é muito importante para pesquisas e 
armazenamentos dos referidos documentos. Após a realização do serviço, o histórico 
com os documentos do Cultural ficará armazenados num arquivo protegido, na base de 
dados do Clube, o que vai proporcionar mais segurança, melhor controle das 
informações para atendimento das demandas da Diretoria Cultural juntamente com os 
setores. Tais documentos relacionados ao levantamento estão abaixo: 
 
Quadro 2: Levantamento dos jornais e boletins semanais do Iate  

LEVANTAMENTO DOS JORNAIS E BOLETINS  

DESCRIÇÃO  ANO  EDIÇÕES  
QNT. 
FOLHAS FRE +VERSO  PAGINAS 

BOLETIM 1975 21               315,00  2 630,00  
BOLETIM 1976 33               480,00  2         960,00  
BOLETIM 1977 102               510,00  2     1.020,00  
JORNAL 
SEMANAL 1993 a 1997 32               384,00  2         768,00  
JORNAL 
SEMANAL 1993/1995/1995/1997 54               648,00  2     1.296,00  
JORNAL 
SEMANAL 1997/1999 13               156,00  2         312,00  
JORNAL 
SEMANAL 2001 52               156,00  2         312,00  
JORNAL 
SEMANAL 2002 52               260,00  2         520,00  
JORNAL 
SEMANAL 2003 53               265,00  2         530,00  
JORNAL 
SEMANAL 2004 51               255,00  2         510,00  
JORNAL 
SEMANAL 2005 53               265,00  2         530,00  
JORNAL GESTÃO 2005-2007 104               520,00  2     1.040,00  
JORNAL GESTÃO 2007-2009 97               485,00  2         970,00  
JORNAL GESTÃO 2009-2011 105               525,00  2     1.050,00  
TOTAL   822           5.224,00      10.448,00  

Fonte: acervo do Memorial 
 
Quadro 3: Levantamento das revistas do Iate 

LEVANTAMENTO DAS REVISTAS QUE FORAM DIGITALIZADAS 

DESCRIÇÃO  ANO 
QNT. 
EDIÇÕES   FOLHAS 

 FRE 
+VERSO  PAGINAS 

REVISTA 2001-2005 23 30 24         720,00  
REVISTA 2008-2010 42 10 30         300,00  
REVISTA 2006-2008 9 10 39         390,00  
TOTAL 74 50 93     1.410,00  
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Fonte: acervo do Memorial 
 
 Quadro 4: Das atividades da diretoria cultural 2º semestre de 2020. 
DIRETORIA CULTURAL – EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS. 

DESCRIÇÃO DATA QUANT. LOCAL DESPESA
S 

RETIRADA DA EXPOSIÇÃO COLETIVA 
“ARTES AO VENTO IV”, ACAV&IATE.  OUTUBRO .50 obras IATE TV ...... 

COMPRA DE 02 MOLDURAS PARA 
FOTOS DEZEMBRO 2 MEMORIAL 600 

PRESÉPIO E DECORAÇÃO NATALINO  
NO IATE TV DEZEMBRO ..... IATE TV 444,25 

IMPRESSÃO DE 5.000 LIVROS E 
400LUVAS 

OUTUBRO A 
DEZEMBRO  5.400,00 GRÁFICA 

CORONÁRIA 
134.100,00 

ENTREGA DOS LIVROS IATE 60 ANOS 
ENTREGA DOS LIVROS NO IATE TV. OUTUBRO A 

DEZEMBRO 
629 IATE TV ...... 

LANÇAMENTO DO LIVRO DOS 60 ANOS 
DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA NOVEMBRO 79 SALÃO SOCIAL 1.600 

BANNER P. DIVULGAÇÃO DO LIVRO. DEZEMBRO 2 RONE EVENTOS 440,00 
CONVITE ENTREGA DO LIVRO AS 
AUTORIDADES DEZEMBRO 300 GRÁFICA 

POSITIVA 
756,13 

ENTREGAS DOS LIVROS IATE 60 
ANOSNA REUNIÃO DA DIRETORIA. 

NOVEMBRO 29 REUNIÃO DA 
DIRETORIA 

...... 

ENTREGA DOS LIVROS NA ACADEMIA NOVEMBRO A 
DEZEMBRO 

157 ACADEMIA ...... 

ENTREGAS DOS LIVROS DOS 60 ANOS 
DO IATE NA PETECA E TÊNIS. 

DEZEMBRO  141 PETECA E TÊNIS ...... 

ENTREGAS DOS LIVROS DOS 60 ANOS 
DO IATE PARA O CONSELHO 

DEZEMBRO 75 CONSELHO 
DELIBERATIVO 

...... 

TOTAL DE LIVRO ENTREGUE AOS ASSOCIADOS 1.110,00   
REABERTURA DO IATE TV OUTUBRO ..   
REABERTURA DAS SALAS DE ESTAR E 
ESTUDOS NOVEMBRO  SALAS DE 

ESTUDOS 
 

COMPRA DE UMA MESA DE XADREZ DEZEMBRO  P/IATE TV  
SELEÇÃO DE FOTOS DO SR. FERNANDO 
BOANNI DEZEMBRO    

AQUISIÇÃO DE 03 OBRAS DE ARTES 
PARA ACERVO DO IATE NO VALOR 

NOVEMBRO/ 
DEZEMBRO 

 P/ ACERVO ICB  

VALOR TOTAL: 137.840,48 
Fonte: Sistema Benner e planilhas de controle da Diretoria. 
  
FOTOS DOS EVENTOS 
 

Retirada das obras da Exposição Coletiva: Artes ao Vento V, no Iate Tv 

  
 

Lançamento do livro IATE 60 ANOS 
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Entrega dos livros Novos armários do Cultural 

 

   
Presépio Presépio Decoração da recepção 
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Arvore de Natal Campanha para doação de livro 

sobre Nautica 
Melhorias na Sala de Estudos 

 

 
 

Catalogo das obras de Artes  Projeto Espaço de Leitura na Náutica 
 
 
RELATÓRIOS RELATIVOS AO ESPAÇO IATE TV 
 
O Espaço IATE TV tem por finalidade, proporcionar aos usuários um ambiente saudável, 
com instalações técnicas adequadas; objetivando o uso da televisão (Cine Iate), 
administração de aulas e palestras, a leitura de jornais e revistas, bem como utilização 
dos equipamentos de informática configurados para acesso à internet, correio e jogos 
eletrônicos. 
 
Desde 1º de fevereiro de 2018, a Diretoria Cultural tem assumido o Iate TV, e vem sendo 
com muita dedicação, responsável pelo gerenciamento dos espaços Iate TV e sala de 
estudos, ampliando e sediando mais atividades culturais como a galeria permanente do 
acervo de obras de artes do Iate Clube, exposições de artes individuais e coletivas, a 
guarda dos troféus, exposições de fotos relevantes à memória do clube, shows e entre 
outros. E também criou um lugar com 05 (cinco) mesas para atender o grupo do jogo de 
carteado, mantendo a mesma estrutura com as duas mesas de xadrez e projeto piano 
no Iate TV, disponibilizado aos sócios que gostam de jogar xadrez, carteado e tocar 
piano. 
 
 
Reabertura do Iate TV, Salas de estar e estudos.   
 
Durante este semestre, houve a reabertura parcial do Iate TV no dia 24 de outubro e da 
sala de estudos no dia 30 de novembro, atendendo as solicitações dos associados. A 
Diretoria Cultural pensando na segurança e bem-estar dos associados planejou toda 
estratégia, logística, sendo que após a realização de vários estudos juntamente com o 
Comodoro e a Diretoria de DRH com a segurança do trabalho, criou regras, assim 
cumprindo os protocolos e medidas de segurança contra a covid-19, atendendo, as 
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recomendações das autoridades sanitárias se em cumprimento aos decretos do governo 
do Distrito Federal. 
 
FUNCIONAMENTO DE SEGUNDA A SEXTA: 08H ÀS 18H 
SÁBADO, DOMINGO E FERIADO: 08H ÀS 18H. 
 
ACESSO AO IATE TV E SALA DE ESTUDOS 
É OBRIGATORIO: 
Marcação de horário de uso da baia na recepção do Iate TV; 
O uso de máscaras de proteção facial; 
Uso de álcool em gel 70% para higienização das mãos antes e depois do uso das 
maquinas de café; 
Distanciamento respeitando as notificações nas baias da sala de estudos. 
 
ATIVIDADES SUSPENSAS NO IATE TV, SALAS DE ESTUDOS E DE 
COMPUTADORES. 
 
Obrigatório o distanciamento, respeitando as notificações nas cadeiras e poltronas do 
Iate Tv; 
Não é permitido nenhum tipo de jogo, incluindo xadrez e cartas no local, evitando 
aglomerações no espaço; 
Não é permitido o uso de jornais e revistas para evitar a contaminação dos associados;  
 
Foram realizadas ligações e envio de e-mail com protocolo, para todas as empresas 
solicitando a suspensão temporária no recebimento de todas as assinaturas que o Clube 
possui, dos jornais e revistas em sua forma impressa, até autorização do Comodoro em 
cumprimento das medidas de segurança contra a covid-19, atendendo as 
recomendações das autoridades sanitárias para retomada do uso destas revistas e 
jornais, conforme o quadro abaixo. 
 
Quadro 1- Relação de Revistas 
EDITOR ABRIL -RELAÇÃO DE REVISTAS - IATE TV 
REVISTA QUANT. REVISTA QUANT. 
CARAS 1 VEJA 2 
CLAUDIA 1 ÉPOCA 2 
QUATRO RODAS 1 ISTO É 1 
EXAME 1 ISTO É DINHEIRO 1 
REVISTA DO IATE 1   
SUPER INTERESSANTE 1   
MARIE CLAIRE 1   

Fonte: Levantamento da relação de revistas no Iate Tv, realizado em dezembro de 2020. 
 
Quadro 2-Relação de revistas e jornais 
ASSINATURAS QUE O CLUBE POSSUI DOS JORNAIS EM SUA FORMA 
IMPRESSA. 
DESCRIÇÃO QUANT. QUANT. 
JORNAIS SEMANA FINAL 

SEMANA 
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EDITORA O GLOBO – DOS JORNAIS O GLOBO E 
VALOR ECONÔMICO 

2  

EDITOR CORREIO BRAZILIENSE – JORNAL CORREIO 
BRAZILIENSE  

2 4 

EDITORA DO JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO – 
ESTADÃO 

1 1 

EDITORA DO JORNAL DE BRASÍLIA  1 1 
EDITORA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO 1 1 
   

Fonte: Levantamento da relação de revistas no Iate Tv, realizado em dezembro de 2020. 
 
No período de outubro a janeiro de 2020, foram atualizados os seguintes itens citados 
abaixo: 
 
Continuidade na atualização dos controles em planilhas no excel dos acessos dos sócios 
aos computadores por 30 minutos de uso para cada sócio, baias na sala de estudos por 
7 horas no máximo com fila de espera e controle do uso de mascaras nos ambientes das 
salas de estudos, sala de estar e Iate TV; 
 Controle dos gastos com café, açúcar, adoçante, e do orçamento do Iate TV;  
Limpeza das máquinas de café do Iate TV a cada 45 minutos; 
Limpeza com mais frequência nos moveis, ar condicionados e outros, para melhor 
prevenção contra a covid-19; 
Limpeza geral nas luminárias, ar condicionado e todos os objetos para evitar o contágio 
da pandemia; 
Readequação nos horários dos funcionários do Iate TV, evitando acúmulo no banco de 
horas e atender as demandas da Diretoria Cultural/Iate TV; 
Continuidade no controle e gerenciamento dos contratos e chaves dos armários do Iate 
sobre a responsabilidade e supervisão da diretoria cultural; 
Foi realizado envio de e-mail com várias respostas de ouvidorias, para os associados 
frequentadores do Iate Tv, salas de estudos e de computadores com reclamações e 
sugestões sobre os seguintes: 
Manutenção e doação de livros 
 
Em virtude da manutenção dos espaços literários nas dependências do Iate, a Diretoria 
Cultural tem todo o cuidado de fazer a limpeza e organização dos livros nas estantes dos 
espaços: “Espaço leitura do Iate TV”, “Espaço livros e raquete” e “Espaço leitura dos 
funcionários”. 
 
Quadro 3- Acesso as salas de estudos. 
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Fonte: Planilhas de Controle de Acesso Internos – Iate Tv e Diretoria Cultural 
 
 
 
Quadro 4- Acessos aos computadores continuam suspensos devido à pandemia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: 
Planilhas Internas de Controle de Acesso– Iate Tv e Diretoria Cultural 
 
MEMORIAL 
 
Atualização, organização, conservação, manutenção, divulgação e higienização de todo 
o acervo do Memorial, para disponibilizar cada vez melhor o acesso às informações 
documentais, bibliográficas e artísticas. 
 
Atividades desenvolvidas pela Diretoria Cultural e Memorial. 
 
 
 Elaboração de relatórios financeiros das atividades culturais com toda a estratégia 
para sua realização no 2º semestre de 2020; preparação e supervisão do calendário de 
eventos e outros projetos em desenvolvimento na área cultural para o ano de 2021, 
acompanhado de relatório minucioso de previsão de gastos desta diretoria cultural, 
memorial e Iate TV; elaboração de circular interna, briefing e check-list para os setores 
envolvidos com todas as informações necessárias para realização do lançamento e 
entregas do Livro IATE 60 ANOS; solicitações e acompanhamento de divulgação dos 
eventos citados por meio de grupos de e-mails da Diretoria Cultural, Conselho 
Deliberativo e Conselho Diretor; elaboração e acompanhamentos do calendário de 
eventos para 2021; 
 
Finalização da digitalização dos álbuns contendo fotos dos eventos e atividades do Clube 
de 1994 a 1996, para facilitar as pesquisas e armazenamentos dos referidos arquivos; 
 
Realização de inúmeras seleções de fotos e pesquisas históricas, em diversos 
informativos e sites, entre outras demandas para finalização do livro dos 60 anos do 
Clube e também fotos do Sr. Fernando Boanni a pedido da família por meio do 
superintendente;  

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

CONTROLE  DE ACESSO AOS COMPUTADORES 2020



45 
 
 

Continuidade na atualização do conteúdo do catálogo, logo contendo inúmeras fotos e 
descrição das obras de artes de diversos artistas que expuseram no Iate e doaram suas 
obras como aquisição histórica para o clube, que se encontram expostas nos diversos 
setores; 
 
Coordenação e supervisão das demandas administrativas no que envolve a gestão dos 
setores, cultural e Iate TV acompanhando e controlando folha de ponto e outras 
demandas no programa de gestão da equipe da Diretoria Cultural, e no que for 
necessário; continuidade na atualização e backup dos documentais do acervo Cultural 
tais como: Multimídias CD’s e DVD’s, contendo vídeos com filmagens, jornais semanais, 
troféus, atas das reuniões, fotografias impressas e digitais, acervo das obras de artes, 
descartes de jornais e revistas desnecessários e continuidade de backup do acervo do 
histórico do Iate para conservar e facilitar pesquisas futuras;  
 
Levantamento e atualização em planilhas de controle com todos os bens patrimoniais 
contendo descrição e números de patrimônio e envio aos setores de contabilidade e 
patrimônio para facilitar o controle tais como mostra parte da planilha: 

RELAÇÃO DAS OBRAS DE ARTES COM NUMERO DE PATRIMÔNIO POR 
SETOR 

Q.
T LOCAL TÍTULO  AUTOR 

Nº 
PATRIMÔNI
O  

TECNI
CA 

DIMENSÃ
O VALOR 

2 SALA DE 
ESTUDO  

FLOR DE 
BANANEI
RA 

LUCIMAR 
VIEIRA 
MELO                     

7.667 
ÓLEO 
SOBRE 
TELA 

35 CM X 
56 CM 

           
500,00  

Levantamento de 134obras de artes que estão expostas por vários setores do Clube, 
que seu valor patrimonial chega a 193.338,00. 
 

 
RELAÇÃOCOM NUMERO DE PATRIMÔNIO DA DIRETORIA CULTURAL/ IATE TV 
PATRIMÔNIO IATE CLUBE DE BRASÍLIA LOCALIZAÇÃO 
MESA DO DIRETOR 1 018.400 DIRETORIA CULTURAL 

 
Por fim, a Diretoria Cultural ressalta que em virtude da pandemia finalizou o 2º semestre 
de 2020, com poucas realizações dos eventos focando mais na finalização, lançamento 
e entrega do livro comemorativo dos 60 anos do Iate Clube de Brasília, reabertura do 
Iate TV, sala de estudos e nas atividades administrativas de manutenção, organização, 
atualização e digitalização de aproximadamente 8.000,00 mil imagens do acervo 
histórico do clube pertencente à diretoria cultural realizado pela empresa contratada pela 
secretaria social para facilitar o armazenamento e a pesquisas solicitadas. 
 
 
 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
Diretora: Luciane Zanella – a partir de 15/11/2020 
Diretora: Marili Maria Amorim Peixoto Rodrigues – até 14/11/2020 
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A DARH atua, dentro de uma visão e posição estratégica, no atendimento de 
qualidade ao associado e na valorização do quadro funcional. No 2º semestre, a Diretoria 
Administrativa e de Recursos Humanos vem apresentar os avanços relacionados às 
ações implementadas no decorrer dessa gestão e as novas ações desenvolvidas, 
através de suas áreas, além das ações para enfrentamento dos desafios trazidos pela 
pandemia do Novo Coronavírus. 

 

Pessoal 

No encerramento do 2º semestre de 2020, o quadro de pessoal do Iate Clube de 
Brasília tem em sua composição 501 (quinhentos e um) funcionários. 

Assim, apresentamos a relação total de funcionários por área de lotação, até 
31/12/2020, a saber: 

 

 
Fonte: Sistema Benner RH  

 

Cabe destacar que, comparado ao semestre anterior, houve aumento de apenas 3 
(três) funcionários, conforme segue: 

 

SETOR QNT SETOR QNT
ACADEMIA 51 INICIAÇÃO ESPORTIVA FUTSAL 1
ADM GERAL DO CIATE 14 INICIAÇÃO ESPORTIVA NATAÇÃO 4
ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES COLETIVOS 12 INICIAÇÃO ESPORTIVA PATINAÇÃO 4
ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES INDIVIDUAIS 7 INICIAÇÃO ESPORTIVA VELA 4
ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES NÁUTICOS 21 JURÍDICO 3
ADMINISTRATIVO 4 LAVANDERIA 4
BRINQUEDOTECA DA ACADEMIA 3 MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS 42
BRINQUEDOTECA DO CLUBE 2 NATAÇÃO 6
COM. E MARKETING 4 OUVIDORIA 1
CONSELHO DELIBERATIVO 4 PATINAÇÃO ARTÍSTICA 4
CONTABILIDADE 7 PETECA 1
CULTURAL 3 PONTO DE ABASTECIMENTO 2
DOL - APOIO/SEGURANÇA 47 PORTARIA SOCIAL 17
DOL - GERAL DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA 15 RECURSOS HUMANOS 7
DOL - JARDINAGEM 15 SAUNA 6
DOL - LIMPEZA 70 SECRETARIA SOCIAL 12
DOL - PISCINAS 32 SEDE SOCIAL E IATE TV 3
DOL - TRANSPORTE 8 SERVIÇO MÉDICO 9
EMIATE 2 SINUCA 1
ENGENHARIA 5 SOCIAL 2
FUTEBOL 1 SUPERINTENDÊNCIA 4
GERAL DO PATRIMÔNIO 10 TENIS 10
INFORMÁTICA 5 TESOURARIA 5
INICIAÇÃO ESPORTIVA ARTES MARCIAIS 2 VELA 1
INICIAÇÃO ESPORTIVA FUTEBOL 3 VOLEIBOL DE AREIA 1
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Comparativo da evolução do quadro de pessoal entre o semestre anterior e o atual. Fonte Sistema Benner 
RH 

As contratações foram direcionadas para a equipe de segurança que necessitou 
ser reforçada objetivando uma maior e melhor distribuição da equipe com relação à área 
patrimonial. 

 

Ações para enfrentamento da pandemia 

 

A pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe ao RH desde meados de 
março/2020 inúmeros desafios, dos quais podemos citar a necessidade imediata de 
implementar e gerenciar a metodologia de trabalho “home office”, bem como a 
concessão de férias não-planejadas, inúmeras suspensões de contratos de trabalho 
possibilitada pela Medida Provisória  936 e, ainda, estudar e sugerir as possibilidades de 
reduções de jornada de trabalho e, consequentemente, salarial. 

 

Ante ao atual cenário a DARH procurou adotar medidas e protocolos indicados 
pelas autoridades de saúde, bem como, aplicar o que há de mais atual em termos de 
legislação, a fim de afastar os empregados do grupo de risco e os que se encontravam 
sem atividades devido a suspensão de diversas atividades no Clube. 

 

No primeiro semestre foram concedidas férias e licença prêmio aos empregados 
que já haviam adquirido direito à concessão e que estavam lotados em áreas que ficaram 
sem atividades ao quadro social, bem como também concedemos àqueles que não 
suspenderam completamente as atividades, mas tiveram sua demanda reduzida. Diante 
da continuidade da suspensão das atividades do Clube, esgotadas as possibilidades de 
manter afastados os empregados pelos mecanismos legais constituídos até então, a 
DARH, com o apoio da Diretoria Jurídica, propôs à Comodoria a aplicação da MP 

498
501

Evolução do Quadro de Pessoal

1º/2020 2º/2020
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936/2020 que instituiu o Programa de Preservação do Emprego e Renda, sendo que tal 
medida possibilitou a suspensão dos contratos de trabalho por até 60 dias e a redução 
da jornada de trabalho por até 90 dias, a princípio. 

 

á no segundo semestre após as autoridades prorrogarem os prazos para 
suspensão de contrato e redução de jornada, foram prorrogados os acordos dos 
empregados conforme a necessidade de cada setor. Contudo, no mês de setembro, com 
a liberação da maior parte das atividades que estavam suspensas, alguns empregados 
retornaram ao trabalho de forma integral e outros retornaram com jornada reduzida. 
Vejamos a quantidade de suspensões e reduções de jornada: 

 

 
Fonte: Sistema Benner RH 

 

Em análise da evolução da situação, verifica-se que, apesar do Clube possuir 
autorização para reabrir, parte das áreas fechadas anteriormente permaneceram sem 
atividades ou com redução da demanda, o que tornou necessária a manutenção do 
afastamento de alguns empregados. 

Diante do cenário fático, verificamos que as medidas adotadas pela DARH geraram 
economia para o Clube no que se refere aos custos com pessoal, uma vez que o valor 
orçado para despesa foi de R$ 2.436.297,20 (dois milhões, quatrocentos e trinta e seis 
mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos) ao mês. Vejamos o valor realizado 
de julho a novembro (até a emissão deste o mês de dezembro permanecia em 
processamento) no demonstrativo abaixo: 

 

13

64 62

24 18 16

112

56 49
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17 14
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Fonte: Sistema Benner – Módulo Orçamento 

 

Com o retorno gradual das atividades, muitos funcionários retornaram ao trabalho 
após o período da suspensão dos contratos, para estes, assim como para os que não se 
afastaram, foram adotados protocolos rígidos visando garantir a saúde e segurança de 
todos. 

Destacamos a obrigatoriedade do uso das máscaras, a disponibilização do álcool 
gel em todos os ambientes do Clube e a montagem, em espaço aberto, do refeitório 
provisório para alimentação dos empregados, garantindo maior segurança, como se 
verifica na imagem abaixo: 

 

 
 

No acesso dos empregados ao Clube, foi mantido o controle de temperatura 
corporal, além do questionário que os profissionais de saúde fazem a fim de identificar 
possíveis sintomas da COVID-19. Em caso de confirmação dos sintomas o empregado 
vem sendo encaminhado para o Serviço Médico do Clube com o objetivo de receber 
orientações sobre a busca do diagnóstico. Apesar de todos os cuidados vimos que a 
contaminação pelo Coronavírus ao passar do tempo acaba sendo inevitável. E nesse 
contexto, adotamos o protocolo de afastar e submeter à testagem os empregados que 

1.799.215,78 

1.955.383,13 
2.031.383,03 

2.211.519,27 2.205.069,58 

JUL AGO SET OUT NOV

DESPESAS COM PESSOAL
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apresentaram sintomas ou que tiveram contato com pacientes que testaram positivo. 
Esta medida visa evitar a transmissão entre os empregados e a consequente 
contaminação em massa do quadro funcional. Abaixo um demonstrativo do número de 
empregados testados, o que permitiu a detecção de 43 casos positivos. 

CASOS DE COVID-19 (SUSPEITOS X CONFIRMADOS) 
2º SEMESTRE 

Funcionários testados 106 
Testes Positivos 43 
Testes Negativos 63 

 

O custo para testar tantos funcionários passa dos R$20.000,00 (vinte mil reais), isto 
ocorre porque o atendimento na rede pública é moroso, e quando ele não ocorre o Clube 
viabiliza a testagem por meio de um convênio firmado com o Laboratório Sabin. É mais 
vantajoso para o Iate custear os testes uma vez que o afastamento de um empregado 
com suspeita de Covid deve ser de 14 dias, período em que o salário deve ser pago pela 
empresa, e ao receber o resultado negativo ele pode retornar ao trabalho em até 3 dias. 

 

Gestão 

Objetivando organizar o acervo documental do Clube uma empresa especializa em 
Gestão Documental e Tratamento Arquivístico foi contratada. A proposta é que ao final 
do trabalho sejam apresentados: Plano de Classificação; Tabela de Temporalidade; 
Mapa do Fluxo Documental; Manual de Tipologias; Manual de Tratamento Técnico e um 
treinamento de 4 horas para a equipe do Iate. 

A implantação do projeto arquivístico possibilitará uma melhor gestão dos 
documentos relativo às áreas de Contabilidade, Recursos Humanos, Tesouraria, 
Secretaria, Patrimônio e Suprimentos, entre outros. 

Outra ação que merece destaque é a abertura de processo licitatório para 
contratação de empresa especializada em atendimento médico ambulatorial, 
laboratorial, homologação de atestados de dispensa, segurança e medicina do trabalho.  

Considerando que o contrato com o Hospital Dia Samdel venceria em 1/8/2020, e 
que a empresa não vinha prestando todos os serviços contratados a contento, o que 
gerou inclusive uma advertência que foi aplicada a mesma, o RH manifestou-se pela não 
renovação do contrato. 

Com relação aos serviços que já não vinham sendo prestados, apesar de constar 
em contrato, a Samdel encaminhou proposta de renovação, através de minuta, 
formalizando assim a exclusão de tais serviços. Não obstante a retirada destes itens da 
proposta de renovação houve a solicitação de reajuste dos valores mensais dos 
pagamentos de pouco mais de 12%. 
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A contratação da empresa Clínica Médica Salud Ltda, vencedora do processo 
licitatório, propiciou a melhoria dos serviços que vinham sendo prestados além de uma 
economia de pouco mais de R$3.270,00 (três mil, duzentos e setenta reais) ano. 

 

Recrutamento e seleção 

O RH tem buscado cada vez mais trabalhar com o sistema de gestão por 
competências, e dessa forma, a política da empresa passa por contratar funcionários 
que saibam trabalhar em equipe, tenham um bom relacionamento interpessoal, boa 
comunicação, orientação para resultados, flexibilidade, planejamento, organização, 
proatividade, criatividade, inovação, negociação e  profissionalismo. 

No total, foram realizados 37 processos seletivos, entre internos e externos, o que 
resultou em 34 admissões, conforme demonstra a tabela abaixo: 

 

 
Representação das admissões de funcionários ao longo do 2º semestre de 2020 considerando as 
substituições de pessoal. 
 

O Clube apresentou no semestre uma rotatividade média de 1%, totalizando 32 
demissões e 34 admissões. A diretoria que apresentou maior rotatividade foi a de 
Operações e Logística com 21 admissões e 18 demissões. Vejamos o demonstrativo 
deste indicador. 

CÁLCULO DO TURNOVER 
  Admissões Demissões Nº de funcionários (mês anterior) TURNOVER 
JUL 5 4 503 1% 
AGO 5 2 504 1% 
SET 3 4 501 1% 
OUT 8 7 502 1% 
NOV 7 10 499 2% 
DEZ 6 5 505 1% 
TOTAL 34 32     
MÉDIA 5,5 4,5 502,5 1% 

 

5 5

3

8
7

6

1

ADMISSÕES
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Nº Nome do Curso Diretorias
participantes

Valor por 
funcionário Nº funcionários Total

1 Integração de novos colaboradores DOL R$ 0,00 8 R$ 0,00
2 Departamento Pessoal Completo de A a Z FINANCEIRA R$ 450,00 1 R$ 450,00
3 Retenção de tributos e análise de documentos fiscais FINANCEIRA R$ 397,00 3 R$ 1.191,00
4 Integração de novos colaboradores GERAL¹ R$ 0,00 5 R$ 0,00
5 Formação para a CIPA GERAL R$ 0,00 9 R$ 0,00
6 Integração de novos colaboradores DARH² R$ 0,00 9 R$ 0,00
7 Lei Geral de Proteção de Dados LPGD GERAL R$ 1.161,06 8 R$ 9.288,48
8 Plano de Cargos e Salários DARH R$ 150,00 1 R$ 225,00
9 Integração de novos colaboradores DOL, CULTURAL R$ 0,00 4 R$ 0,00

10 Integração de novos colaboradores GERAL³ R$ 0,00 6 R$ 0,00
54 R$ 11.154,48

TREINAMENTOS 2º SEMESTRE

TOTAIS

Planilha de acompanhamento do turnover, controle DARH. 
 

Treinamento e Desenvolvimento 

A DARH acredita que o treinamento serve para alinhar gestores e colaboradores 
aos procedimentos do Clube ao mesmo tempo em que desenvolve suas habilidades. 
Portanto, este subsistema de RH é considerado um investimento, e não um custo. 

Neste ano foi investido pouco mais de R$31.000,00 (trinta e um mil reais), o que 
representa 25,5% da verba destinada para este fim. Devido a pandemia e o  

consequente cancelamento dos treinamentos presenciais, não foi possível executar 
todos os treinamentos planejados para o ano de 2020 e a saída para amenizar os 
impactos da crise foi a oferta de alguns cursos online realizados no 2º semestre, vejamos: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
¹ ESPAÇO SAUDE, ENGENHARIA, FINANCEIRA, DOL 
² DOL, ESPAÇO SAUDE, DARH, NAUTICA 
³DOL, DARH, SECRETARIA, ENGENHARIA, INFORMATICA 

 

O RH acredita que o investimento no treinamento, desenvolvimento e capacitação 
profissional de nossos funcionários é uma excelente estratégia, que tem se mostrado 
efetiva para melhoria na produtividade, retenção de talentos, motivação da equipe e 
constante qualificação profissional. 

 

Qualidade de Vida 

  

No segundo semestre de 2020, foram retomadas medidas que trarão maior 
qualidade de vida e satisfação para os nossos colaboradores, pois acreditamos que 
funcionários motivados e valorizados são mais produtivos e felizes.  Durante o estágio 
mais crítico da pandemia os serviços de massagem laboral que eram ofertados aos 
funcionários, uma vez por semana, tiveram de ser suspensos. 
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No mês de dezembro a atividade foi retomada e agora os colaboradores podem 
voltar a usufruir deste benefício que proporciona minutos de reflexão sobre as relações 
interpessoais e as principais motivações do funcionário, além de ativar a circulação 
sanguínea, aliviar dores, estimular o relaxamento, melhorar a qualidade de vida e 
prevenir os problemas causados por movimentos repetitivos. 

Já no que tange as ações motivacionais, para prestigiar os colaboradores 
(funcionários, estagiários e aprendizes) pelos serviços prestados ao longo do ano, o 
Clube adquiriu 550 cestas natalinas. As cestas foram distribuídas no dia 10/12/2020. No 
mesmo dia em uma cerimônia de congraçamento aos funcionários realizada no Salão 
Social na qual estavam presentes Comodoro Flávio Pimentel, os vice-Comodoros 
Maurílio Santinello e Maria Cecília de Almeida Moço e a 1ª vice-presidente do Conselho 
Deliberativo, Ana Cláudia Barreto, representando o Presidente Edison Garcia, foi servido 
um café da manhã. 

 
 

Na oportunidade, o funcionário Laert Oliveira recebeu uma placa de 
agradecimento do Conselho Diretor como reconhecimento pelo comprometimento e 
profissionalismo ao longo de 35 anos de trabalho dedicados ao Clube. 
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Também participaram da cerimônia a Diretora Administrativa e de Recursos 
Humanos, Luciane Zanella; o Diretor de Esportes Individuais, Gilson Machado da Luz; o 
Diretor de Patrimônio e Suprimentos, Moisés do Espirito Santo Junior; o Diretor de 
Esportes Náuticos, Guilherme Raulino; o Diretor de Operações e Logística, Ronaldo 
Vieira Teles; o Diretor Social, Eider Queiroz; a presidente do EMIATE, Eliete Araújo; o 
vice-Diretor de Motonáutica, Marcelo Gallerani; e a viceDiretora Cultural, Sílvia Cristina 
Sbardellini Frabetti. 

Após as palavras de agradecimento ao trabalho das equipes e desejos de boas 
festas, houve sorteio de brindes aos funcionários. Todos os presentes foram 
arrecadados pelo Conselho Diretor com o apoio dos parceiros do Iate Clube de Brasília. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segurança do Trabalho 

O foco na segurança tem se mantido, e neste sentido temos adotado um conjunto 
de medidas visando minimizar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 

A aplicação dos conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do 
trabalho ao ambiente de trabalho e a todos funcionários de campo, inclusive aqueles que 
operam máquinas e equipamentos, tem sido fundamental para a redução dos riscos para 
os trabalhadores. 

O trabalho em conjunto com a CIPA (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes 
do Trabalho), conforme determina a NR 5, tem sido realizado cotidianamente com vista 
a conscientizar os empregados da importância da prevenção. Devido a pandemia, o 
término da gestão 2019/2020 foi prorrogado e novas eleições aconteceram somente no 
mês de setembro não sendo possível a realização da tradicional SIPAT (Semana Interna 
de Prevenção a Acidentes do Trabalho). Para a comissão empossada logo após as 
eleições, foi ministrado curso de formação a fim de prepará-los para a prática. 

Foram realizadas inspeções nos locais de trabalho, identificando condições de 
perigo, tomando as providências necessárias para eliminar estas situações de risco, 
além de treinar e conscientizar os funcionários quanto as atitudes na segurança do 
trabalho. Leiautes para o distanciamento seguro entre os funcionários, seguindo as 
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orientações de especialistas, também foram adotados como forma protetiva contra o 
Coronavírus. 

Como forma de prevenção à COVID-19, foram realizados DDS (Diálogo de Diário 
de Segurança do Trabalho) que conscientizaram os trabalhadores sobre a importância 
do distanciamento, o uso de máscara entre outras ações preventivas. 

Conforme determinam as normas, foram entregues Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), bem como inspecionados 
os equipamentos de proteção contra incêndio, quando as condições assim exigem, 
visando à redução dos riscos à segurança e a integridade física dos funcionários. 

Dentre as principais atividades está a de gerenciar indicadores que auxiliam no 
acompanhamento dos acontecimentos da área, entre eles está o número de acidentes 
de trabalho, conforme segue: 

Acidentes de trabalho 2º semestre de 2020 
Nº Data Tipo H/afastamento Função do acidentado C/lesão S/lesão 
1 13/09/20 Típico  Sim  Marinheiro x  
2 05/11/20 Típico Sim Marinheiro x  
3 07/12/20 Trajeto Sim Pedreiro x  
4 21/12/20 Trajeto Sim Servente de Limpeza X  

 
Com relação aos acidentes típicos foi identificado que se fazia necessário um 

treinamento de reciclagem com todos os marinheiros, treinamento este que deverá 
abordar orientações operacionais de pátio tais como: cuidados preventivos na colocação 
e retirada de barcos da água com uso de tratores, guincho e elevadores; orientações e 
procedimentos na atracação de barcos em píeres flutuantes; cuidados e prevenção 
durante abastecimento de embarcações; necessidade do uso correto de EPI’s; etc. O 
processo de contratação de empresa especializada já foi iniciado e o curso será 
ministrado no 1º semestre de 2021. 

 

Administrativo 
 

As atividades administrativas da Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos 
- DARH são de suma importância para o bom desempenho das demais demandas no 
âmbito do Clube, visto que estas objetivam regularizar, instruir, dar transparência, 
viabilidade econômica e segurança jurídica aos procedimentos e processos de compras 
e contratações de serviços do Iate, salientando que a área administrativa da DARH 
também realiza o gerenciamento e fiscalização dos concessionários estabelecidos no 
Clube, exceto as cessões esportivas. 

Preliminarmente, continuamos enfrentando a pandemia de Covid-19, doença 
causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), sendo oportuno esclarecer que, em 4 de 
julho de 2020 as atividades do Iate Clube de Brasília puderam ser gradativamente 
retomadas, em virtude da Edição do Decreto do GDF nº 40.923, de 26 de junho de 2020, 
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o que ensejou a publicação do Ato Conjunto do Iate Clube de Brasília nº 005, de 27 de 
junho de 2020. 

Não obstante, informamos que no 2º semestre de 2020 não houve alterações no 
quadro funcional do administrativo da DARH, permanecendo com apenas 4 (quatro) 
colaboradores que exercem diversas atribuições, sendo que elencamos as principais 
atividades relativas ao gerenciamento e fiscalização dos concessionários estabelecidos 
no Clube de 01/07/2020 a 31/12/2020, senão vejamos: 

1) Elaboração de Protocolo de Reabertura de Concessionários, observando 

as determinações contidas no Decreto do GDF nº 40.988, de 13/07/2020 e os 

Protocolos e Medidas de Segurança Específicos contidos no Decreto do GDF 

nº 40.939, de 03/07/2020, o qual foi distribuído a todos os Concessionários 

estabelecidos no Clube; 

2) Elaboração de Manual de Conduta Segura para Serviços de Bares e 

Restaurantes, observando as determinações contidas nos Decretos do GDF 

relativos ao tema e na Resolução – RDC nº 216 da ANVISA, de 15/09/2004, 

o qual foi distribuído aos concessionários do ramo alimentício do clube;  

3) Elaboração de 16 (dezesseis) relatórios nutricionais de avaliação da 

operação dos concessionários, constando as não conformidades verificadas 

diante do que determina os Decretos governamentais, os Protocolos Internos 

do Clube e a RDC nº 216 da ANVISA;  

4) Fiscalização do efetivo cumprimento das Normas Sanitárias; 

5) Gestão do controle de acesso de funcionários e prestadores de serviços de 

Concessionários, a fim de mitigar eventuais passivos trabalhistas ao Clube;  
6) Gerenciamento das manutenções corretivas e preventivas dos 

equipamentos do Clube cedidos aos concessionários, em consonância com o 

que disciplina a Resolução Normativa nº 001/2016;  

7) Fiscalização do efetivo cumprimento, pelos Concessionários, dos valores 

descritos na Tabela de Preços Máximos definidos para o ano de 2020, os 

quais foram aprovados na 50ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, 

ocorrida em 02/12/2019; 

8) Determinação de que concessionários reduzissem valores praticados em 

desacordo com a Tabela de Preços Máximos, afim de cumprir o limite máximo 

de reajuste determinado pelo Clube; 

9) Fiscalização quanto a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária das 

pessoas jurídicas/empresas concessionárias; 
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10) Rescisão da Concessão das Lojas 1 e 2 do Complexo de Restaurantes 

da Sede Social, motivada pelo não cumprimento, pelo concessionário, das 

obrigações contidas nos Contratos de Concessão das áreas; 

11) Celebração de Contratos Emergenciais para exploração comercial das 

áreas do Bar do Tênis e do Restaurante da Pérgola (lojas 1 e 2), a fim de não 

haver interrupção dos serviços de alimentos prestados aos integrantes do 

quadro social; e, 

12) Aplicação de percentuais de descontos nas taxas de cessão de espaço 

dos concessionários, visando, em virtude da Pandemia de Covid-19, o 

equilíbrio econômico e a viabilidade financeira das concessões estabelecidas 

no Clube. 
 

Nesse passo, considerando a necessidade de adoção de medidas para assegurar 
a viabilidade econômico-financeira dos contratos de concessão celebrados, com vistas 
aos Concessionários do Clube não perderem a condição econômica para manter 
futuramente a adequada prestação dos serviços aos sócios, como descrito acima, foram 
concedidos descontos nas taxas de cessão de espaço, o que ensejou em frustração de 
receita relativa às concessões. 

Assim, com o intuito de demonstrarmos a frustração de arrecadação relativa à 
cessão de espaços para exploração comercial por concessionários, apresentamos 
tabela com a expectativa de arrecadação de taxas de concessão e os valores 
efetivamente arrecadados no 2º semestre de 2020, incluindo as concessões das quadras 
de esportes, a qual demonstra que houve frustração de receita de R$ 255.393,20 
(duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e noventa e três reais e vinte centavos): 
 

PERÍODO 

EXPECTATIVA DE 
ARRECADAÇÃO 
COM BASE NAS 
DISPOSIÇÕES 
CONTRATUAIS 

VALORES 
EFETIVAMENTE 
ARRECADADOS 

FRUSTRAÇÃO 
DE RECEITA 

1º semestre de 2020 R$ 364.084,00 R$ 118.527,51 R$ 245.556,49 

2º semestre de 2020 R$ 379.844,00 R$ 124.450,80 R$ 255.393,20 

TOTAL DE FRUSTRAÇÃO DE RECEITA NO ANO DE 2020 R$ 500.949,69 

Fonte: Planilha de controle de Concessões. DARH. Data base 31/12/2020. 
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Apresentamos tabela comparativa entre a arrecadação do presente semestre e a 
do semestre anterior, incluindo as concessões de quadras de esportes, a qual demonstra 
que a arrecadação de taxas de cessão de espaço sofreu aumento de 5% (cinco por 
cento), senão vejamos: 

 

PERÍODO ARRECADAÇÃO TOTAL TOTAL DE 
CONCESSÕES 

1º semestre de 2020 R$ 118.527,51 29 

2º semestre de 2020 R$ 124.450,80 29 

PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO 5% 

     Fonte: Planilha de controle de Concessões. DARH. Data base 31/12/2020. 

 

Por oportuno, informamos que em 31/12/2020 não havia inadimplência de 
concessionários, incluindo as concessões de quadras de esportes, posto que a empresa 
concessionária que possuía débitos em aberto junto ao Clube foi demandada 
judicialmente e já houve êxito no recebimento dos valores devidos ao Iate. 

 

Ademais, informamos que o Administrativo da DARH permanece gerindo 19 
(dezenove) concessões, visto que, em que pese ter havido rescisão de duas concessões, 
quais sejam, Bar do Tênis e lojas 1, 2, estas foram posteriormente ocupadas em caráter 
emergencial. 

Nesse sentido, esclarecemos que o contrato de concessão celebrado com 
concessionário ANTONIO AIRES DE ALMEIDA DA SILVEIRA COSTEIRA, que 
explorava as Lojas 1 e 2 do Complexo de Restaurantes da Sede Social, foi rescindido 
em 07/12/2020, e o do concessionário BAR DO TÊNIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 
BEBIDAS LTDA – ME, que explorava o Bar do Tênis, foi rescindido em 26/10/2020. 

Não obstante as rescisões supracitadas, visando a não interrupção dos serviços 
prestados ao quadro social, a DARH empenhou esforços objetivando a ocupação das 
áreas com a maior brevidade possível, o que ensejou a celebração de contratos 
emergenciais para exploração comercial temporária dos espaços, os quais foram 
deliberados e homologados pelo douto Conselho Diretor. 

Nesses termos, informamos a relação atualizada dos espaços atualmente 
explorados por concessionários, incluindo as concessões de quadra de esportes: Lava 
Jato, Loja e Oficina Náutica, Manutenção de embarcações, Cantina dos Funcionários, 
Bar do Tênis, Bar dos Cunhados, Creperia, Boutique do Iate Shopping, Banca de Jornal, 
Lojas 1, 2 e 3 do Complexo de Restaurantes da Sede Social, Quiosque da Piscina do 
Feijão, Spa Saúde, Salão de Beleza, Barbearia, Lanchonete da Academia, Boutique da 



59 
 
 

Academia, Bar da Peteca, Curso de línguas, Ginástica artística, Quadras de Beach 
Tennis e Quadras de Tênis. 

Noutro giro, quanto à atividade administrativa de gestão de Licitações e Contratos, 
que tem por objetivo instruir, dar transparência, viabilidade econômica e segurança 
jurídica aos procedimentos de compras e serviços do Clube, esclarecemos que, no 2º 
semestre de 2020, houve expressiva participação do Administrativo da DARH na 
instrução e regularização dos processos de contratação do Clube. 

Nesse sentido, informamos que, de 01/07 a 31/12/2020, foram elaborados 128 
(cento e vinte e oito) Instrumentos Contratuais, 97 (noventa e sete) correspondências, 1 
(um) Termo de Referência e 6 (seis) Notificações Extrajudiciais, senão vejamos o 
detalhamento contido no quadro abaixo: 

TABELA DE PRODUTIVIDADE 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DARH 

2º semestre de 2020 

Instrumentos Quantidade 

Contratos 67 

Termos Aditivos 57 

Termos de Suspensão Temporária de 
Contrato 01 

Termo de Quitação Contratual 02 

Distrato Contratual 01 

Correspondências Internas CI’s 82 

Correspondências Externas CT’s 15 

Termo de Referência 01 

Notificações Extrajudiciais 06 

PRODUÇÃO TOTAL 232 

     Fonte: Planilha de controle de Produção. DARH. Data base 31/12/2020. 

 

Nesse sentido, apresentamos tabela de produtividade comparativa entre o 
presente semestre e o semestre anterior, a qual demonstra que houve aumento de 
12,1% na elaboração de documentos, senão vejamos: 

PERÍODO PRODUÇÃO TOTAL 

1º semestre de 2020 207 
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2º semestre de 2020 232 

PERCENTUAL DE AUMENTO DE 
PRODUTIVIDADE 

12,1% 

     Fonte: Planilha de controle de Concessões. DARH. Data base 31/12/2020. 

Noutro giro, abordando acerca dos certames licitatórios, oportuno informar que o 
Administrativo da DARH presta auxilio e suporte à Comissão Permanente de Licitação 
do Iate Clube - CPL, sendo que, no 2º semestre de 2020, o Administrativo elaborou 8 
(oito) Editais Licitatórios na Modalidade Concorrência, os quais foram conduzidos 
em conjunto com a CPL. 

Cumpre esclarecer que os certames supracitados foram realizados na modalidade 
concorrência, os quais buscaram selecionar as propostas mais adequadas para o Iate, 
em igualdade de condições entre os licitantes, considerando todos os aspectos técnicos 
e econômicos associados, em total atendimento aos interesses do quadro social do Iate 
Clube de Brasília e em atenção ao que determina a Resolução Normativa nº 001/2012. 

Nesse passo, destacamos três certames licitatórios que tiveram grande relevância 
para o Clube, quais sejam: Conclusão e respectiva homologação da Concorrência nº 
003/2020, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de desassoreamento da Dársena 2, localizada na náutica do Iate Clube de 
Brasília; Concorrência nº 005/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para montagem e fornecimento de dois quadros de distribuição elétrica 
padrão ABNT para o Iate Clube de Brasília, e Concorrência nº 007/2020, cujo objeto é 
a Contratação de empresa especializada em atendimento médico ambulatorial, 
laboratorial, homologação de atestados de dispensa e segurança e medicina do 
Trabalho. 

Deste modo, elencamos todos os certames licitatórios realizados no 2º semestre 
de 2020 e os respectivos valores adjudicados/homologados, a saber: 

CONCORRÊNCIA OBJETO 
 

LICITANTE VENCEDORA 
 

VALOR 
ADJUDICADO 

001/2020 
Contratação de empresa 
especializada em confecção 
e fornecimento de uniformes 

Personalize Camiseteria 
EIRELI 

 
Homologado em 21/08/2020 

Lote 01 
 R$ 182.149,00 

Lote 02 
R$ 81.514,00 

Lote 03 
R$ 74.842,00 

003/2020 

Contratação de empresa 
especializada para execução 
dos serviços de 
desassoreamento da 
Dársena 2, localizada na 
náutica do Iate Clube de 
Brasília 

 
 

Mak Dragagem e 
Construtora LTDA 

 
Homologado em 16/09/2020 

R$ 267.000,00 

004/2020 
Aquisição de um trator de 24 
cavalos de potência com 
motor de 3 cilindros. 

HNS Comércio de Máquinas 
LTDA 

 
Homologado em 21/08/2020 

R$ 60.000,00 
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005/2020 

Contratação de empresa 
especializada para 
montagem e fornecimento de 
dois quadros de distribuição 
elétrica padrão ABNT 

FM Soluções Integradas 
Eireli 

 
Homologado em 23/09/2020 

R$ 132.000,00 

006/2020 Fornecimento de produtos de 
higienização de roupas 

Maxclean Comércio Serviços 
Importação e Exportação 

LTDA 
 
Homologado em 23/10/2020 

R$ 74.195,00 

007/2020 

Atendimento Médico 
Ambulatorial, Laboratorial, 
Homologação de Atestados 
de Dispensa, Segurança e 
Medicina do Trabalho 

Clínica Médica Salud LTDA 
 
Homologado em 22/10/2020 

R$ 76.272,00 

008/2020 Concessão Butiques da 
Academia e Iate Shopping - 

Edital 
Convocatório 

elaborado 
Aguardando 

Análise 

009/2020 Aquisição de Empilhadeira 
Publicação: 03/12/2020 
Realização dos Pleitos: 12/11 
e 26/11/2020 

DESERTA 

     Fonte: Planilha de controle de Licitações. DARH. Data base 31/12/2020. 

 

Por todo exposto, avaliamos que no 2º semestre de 2020 as demandas 
administrativas da DARH caminharam em sintonia com as normas estatutárias e 
regulamentares do Iate Clube de Brasília, executando atividades de suma importância, 
em conformidade com as necessidades efetivas do Clube e de seus associados. 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Vice-Diretor de Tecnologia e Inovação: Rogerio Costa 
 

A área de Tecnologia da Informação, priorizou a contratação de sistema para a 
Eleição de 2020 que aconteceu em um período incomum na história da humanidade, que 
é o enfrentamento mundial da pandemia do novo coronavírus – COVID-19.  

Assim, uma eleição por meio de aplicativo móvel em celular pessoal foi a melhor 
resposta dentre as alternativas viáveis para realizar as Eleições Gerais do Iate. 

Foi contratado um sistema para realizar as Eleições Gerais do Iate Clube de 
Brasília, para os cargos da Comodoria (Comodoro, 1º vice-Comodoro e 2º vice-
Comodoro), e do Conselho Deliberativo (40 Conselheiros Efetivos e 20 Suplentes de 
Conselheiro), para o triênio 2020/2023. 

Foi contratado também uma empresa com objetivo de fazer auditoria interna para 
as Eleições Gerais do Iate Clube de Brasília, para os cargos da Comodoria (Comodoro, 
1º vice-Comodoro e 2º vice-Comodoro), e do Conselho Deliberativo (40 Conselheiros 
Efetivos e 20 Suplentes de Conselheiro), para o triênio 2020/2023.  
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Fez parte do escopo desta contratação, o fornecimento de uma equipe que tem 
membros com notório saber técnico e jurídico em informática e jurídica de gestão 
eleitoral.   

    
           Adicionalmente, registramos que se encontra em curso o processo licitatório para 
a aquisição de software (Windows server 2019, SQLSVRSTD 2019 e CAL de Acessos) 
objetivando a modernização do parque atual, uma vez que as licenças atuais estão 
obsoletas e não suprem mais as necessidades do Iate, em razão disso a Microsoft não 
oferece mais suporte e nem atualizações nas licenças atuais o que torna-se urgente a 
aquisição em referência. 

 
Este projeto tem por objetivo fortalecer os serviços prestados pelo Setor de 

Informática ao quadro administrativo e social. bem como minimizar os riscos inerentes a 
perda de dados e informações corporativas. 

 
Nos dias 6 de dezembro de 2020 o clube foi atingido por descargas 

atmosféricas intensas, com amperagens elevadíssimas, que danificaram vários 
ativos de rede, tais como: switch, dispositivos de rede, fontes de alimentação entre 
outros.    

Visando reparar os prejuízos a seguradora foi acionada e o setor de informática 

acompanhou toda a vistoria com o responsável da seguradora. 

Foram renovados os contratos de prestação de serviços de manutenção e 
atualização do sistema E-mail Global Web Outsourcing do Brasil Ltda, Fornecimento 
de Impressoras e multifuncionais com a empresa Tecnoserve Serviços de Informática 
Ltda, Link de internet dedicado com a R2 Telecom Comercio de Produtos para 
Informática Ltda e Sistema de wi-fi A. Telecom Teleinformática Ltda. 

 

Foram concertadas diversas fontes de alimentação ATX BABY (Fontes 
Especificas do Fabricante HP) outra questão envolvendo computadores foi a aquisição 
de máquinas para o setor Secretaria Náutica, Comodoria e Engenharia com 
configurações adequadas para melhoria da execução dos serviços. Os mesmos 
encontravam-se defasados, obsoletos e por consequência implicavam nas atividades 
pertinentes ao setor. 

 Fizemos a aquisição de 11 Nobreaks APC de 1.500va para proteger os racks da 
Náutica, Patrimônio, DOL, Secretaria de Esportes Individuais, Secretaria de Tênis, Ciate, 
Iate Shopping, Memorial, Secretaria de Não Socio, Iate TV e Academia. 
 E 3 Nobreaks APC de 3.000va para os racks do Setor de Informática, Multifunção 
e Sauna. 

  
Fizemos cabeamento Interno do Setor de Patrimônio e Posto Médico.            

          Foi substituído os switches Secretaria Náutica, Patrimônio, Multifunção, Iate TV, 
Iate Shopping e Sauna os mesmos foram substituídos proveniente a descarga 
atmosférica 
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           Auxiliamos com suporte ao setor DOL nas instalações e configurações dos novos 
equipamentos de CFTV. 
          Devido a pandemia fizemos o cadastro no sistema Webex (CISCO) para fazer 
reuniões por meio de vídeo conferencia e estamos em processo de contratar as licenças 
para o Iate Clube de Brasília. 
   
         Acompanhamos o processo de digitalizar os documentos da secretaria Social, e as 
instalações, configuração do sistema de monitoramento de aquecimento solar e o SPDA 
e adequação dos quadros elétricos dos racks de Dados e Telefonia, antenas de wi-fi e o 
CPD. 
                                                                                  

 Houve também melhorias no sistema TechSoft como: 
  E auxiliado os setores na criação, permissões, consulta no sistema e demais 

rotinas no sistema. 
 

  No Sistema BENNER atuamos com suporte e apoio nas realizações das 
demandas e processos internos. 

 
Geral 

- Ajustado Grupos de Alçadas conforme novo Organograma de Diretoria / Comodoria. 
- Ajustado permissões de Grupos de Usuários para Diretores, Comissão Fiscal, outros. 
 

Contabilidade 
- Auxiliado nos fechamentos mensais contábeis. 
- Auxiliado no envio do SPED ECF. 
- Ajustado saldos dos valores contábeis de itens que estavam em Almoxarifados 
Duplicados. 
- Criado customização para Importação de produtos para Ativo Imobilizado. 
- Criado customização para Importação de Anexos para Ativo Imobilizado. 
- Realizados ajustes em relatórios. 
 

Recursos Humanos 
- Realizados ajustes no Portal RHW2eb. 
- Realizados ajustes para geração do arquivo do “Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda” - MP-936. 
- Realizado ajuste no Cálculo de Provisões (Aberto chamado pois está sendo calculado 
manualmente). 
- Realizado ajuste nas escalas dos Funcionários e Estagiários. 
- Realizados ajustes em relatórios. 
 

Patrimônio 
- Ajustado os relatórios de Mapa de Cotação. 
- Realizada transferência de diversos materiais que estavam em Almoxarifados 
Duplicados. 
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Financeiro 

- Ajustes em documentos integrados do Techsoft. 
- Realizados ajustes em CNAB Bancário. 

  
Destarte, apresentamos neste documento uma proposta de modernização de 

parte do nosso ambiente computacional, com o objetivo de restabelecer de forma 
adequada os serviços prestados à administração do clube, bem como ao quadro 
social. 

 
. Ressalte-se que a nossa proposta, no curto prazo é prestar um serviço de 

qualidade e contar com uma empresa especializada (contrata) para garantir a 
manutenção dos níveis de serviços contratos e se responsabilizar por qualquer tipo de 
incidente que venha ocorrer no clube, para tanto, especificamos neste documento 
requisitos para uma estrutura mais robusta que proporcione a comunicação de dados 
com desempenho adequado e segurança. 
 
 
 
DIRETORIA DE SECRETARIA 
Diretor: Temístocles Grossi – a partir de 15 de novembro de 2020.  
             Carlos Alberto Ferreira Júnior - até 14 de novembro de 2020 
 
 
A Diretoria de Secretaria possui no bojo de suas competências elencadas no Estatuto 
do Clube a responsabilidade por elaborar, controlar, registrar os atos oficiais da 
Comodoria e do Conselho Diretor; manter o controle da documentação e demais 
registros dos integrantes do quadro social, emissão de convites, lavratura das atas das 
reuniões do Conselho Diretor, bem como a supervisão, orientação e fiscalização dos 
serviços das portarias.  
 
Ressaltamos que as atividades desenvolvidas no setor foram norteadas pelos princípios 
da busca pela excelência e transparência dos serviços prestados aos associados, na 
formação de equipe de alto rendimento, alinhando os colaboradores com a estratégia e 
metas do Clube, com vistas à plena satisfação do quadro social.  
 
Atos da Comodoria 
Nesse período foram elaborados 18 (dezoito) atos oficiais da gestão 2017/2020 e 30 
(trinta) da gestão 2020/2023, entre nomeações, exonerações, criação de vice-diretorias 
e comissões para fins específicos.  
 
Reuniões do Conselho Diretor 
Foram elaboradas 06 (seis) atas e pautas referentes às reuniões ordinárias da gestão 
2017/2020 e 04 (quatro) da gestão 2020/2023. 
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Eleições Gerais - Gestão 2020/2023. 
No dia 10 de outubro de 2020 foram realizadas as Eleições Gerais do Iate Clube de 
Brasília para a gestão 2020/2023 e pela primeira vez foi realizada por meio eletrônico. 
No período que antecedeu as eleições gerais foi realizado um intenso trabalho de 
recadastramento dos associados que estavam com os dados desatualizados, tais como 
dados pessoais e fotos, visto que um dos requisitos para a validação do direito ao voto 
seria por reconhecimento facial. Em paralelo, a Secretaria Social em conjunto com as 
Diretorias Jurídica e Financeira colaboraram com a Comissão Eleitoral durante todo 
processo eleitoral, com a conferência dos dados cadastrais dos candidatos para registro 
das chapas concorrentes, em conformidade com as exigências contidas no Regulamento 
das Eleições Gerais do Iate Clube de Brasília. Foram registradas duas chapas para 
concorrer à Comodoria composto por: Comodoro, 1º vice-comodoro e 2º vice-Comodoro: 
“Up↑Iate – Nº 33” e “Iate: Unir Para Ser Feliz – Nº 11” e duas chapas para concorrer aos 
cargos do Conselho Deliberativo: 40 Conselheiros Efetivos e 20 Suplentes de 
Conselheiro: “Conselho Independente - Nº 500” e “Aliança Pelo Iate Nº 600”. A Chapa 
11 “Iate: unir para ser feliz”, composta por Flávio Pimentel (Comodoro), Maurílio 
Santinello (1º Vice-comodoro) e Cecília Moço (2ª Vice-comodoro) foi eleita com 979 
votos, 57,8% do total de votantes. Para o Conselho Deliberativo, incumbido de 
representar os sócios do clube, a chapa 600 foi a vencedora, com 880 votos, 51,97% 
dos válidos.  

 
 
Quadro Social 
O número de integrantes no quadro social apresentou elevação no número de 
dependentes devido a reinclusões após a liberação do acesso ao clube no período da 
pandemia, conforme podemos analisar no gráfico da evolução do quadro social abaixo: 
 
Quadro Social  

 DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
I. PATRONO 1 
II. FUNDADOR 32 
Dependentes  16 
III. PATRIMONIAL 0 
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Titular de Proprietário  3.796 
Dependentes 7.573 
Titular Remido 190 
Dependentes 519 
Familiar  40 
Usuário de Título Proprietário 642 
Dependentes 1.680 
Usuário de Título Remido 0 
Dependentes 0 
Usuário de Título Especial 88 
Dependentes 203 
IV. HONORÍFICO 0 
Benemérito 17 
Dependentes 10 
Honorário 16 
Dependentes 14 
V. CONTRIBUINTES 0 
Especial 10 
Dependentes 25 
Atleta 32 
Total Geral 14.904 

Fonte: Secretaria Social/Sistema Techsoft      
Evolução do quadro social  

 
 
Digitalização dos documentos dos Associados 
Continuamos com o serviço de digitalização do acervo documental dos associados após 
a realização do serviço por uma empresa terceirizada. O histórico com os dados 
completos dos títulos e documentos dos sócios ficarão armazenados em pasta protegida, 
na base de dados do Clube, proporcionando mais segurança, melhor controle do 
patrimônio dos associados e agilidade no acesso às informações para atendimento das 
demandas da Secretaria Social e na atualização dos cadastros.  

           
Comissão de Sindicância 

13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
18.000

1º Sem. 2018 2º Sem. 2018 1º Sem. 2019 2º Sem. 2019 1º Sem. 2020 2º Sem. 2020

15.462 15.494 15.432 15.431

14.632 14.904
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Foram analisados pela Comissão de Sindicância 179 processos de admissão e inclusões 
de candidatos a integrante no quadro social do Iate, sendo: 83 transferências de títulos 
patrimoniais, 81 usuários e 9 contribuintes Atletas e 06 contribuintes temporário especial. 
Foram analisados 125 processos de inclusões de dependentes maiores de 18 anos.  
Foram registradas 50 migrações (integrantes do quadro social na condição de 
titular/meeiro(a) que mudam de categoria, exemplo, usuário para proprietário ou 
contribuinte para usuário, portanto, dispensados de um novo processo de admissão). 
 
Inclusões no quadro social  
Foram feitas 211 inclusões no quadro social, conforme discriminado no quadro abaixo: 
 

DISCRIMINAÇÃO JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. TOTAL 
Usuário 14 10 16 12 25 22 99 
Cont. Temp. 
Especial 0 0 0 0 01 02 3 
Cont. Temp. Atleta 0 0 03 05 0 02 10 
Dependente < 18 
anos 02 12 06 38 21 22 101 
Dependente 18 
>_< 60 10 17 18 27 31 08 111 
Dependente > 60 03 14 12 22 41 25 117 
Transferência 16 14 13 17 15 21 96 
Transf. de Tit. 
Familiar 01 0 02 01 01 01 6 
TOTAL 46 67 70 122 135 103 543 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
 

 
 
Cancelamentos no quadro social  
Foi registrado queda no cancelamento, conforme discriminado no quadro abaixo: 
 

DISCRIMINAÇÃO JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. TOTAL 
Usuário 04 27 09 16 12 19 87 
Cont.Temp. 
Especial 0 0 0 0 0 0 0 
Cont. Temp. Atleta 0 0 0 0 0 0 0 
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Dependente < 18 
anos 02 11 04 02 07 04 30 
Dependente 18 >_< 
60 10 33 19 18 22 25 127 
Dependente > 60 13 37 17 17 06 17 107 
TOTAL 29 108 49 53 47 65 351 

Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft  
 

 
 
Processos de Retomada 
No período, 19 (dezenove) processos de retomada estavam em tramitação, destes, 16 
(dezesseis) processos foram arquivados devido ao pagamento dos débitos em atraso e 
os demais encontram-se em tramitação.   
 
Títulos Revertidos ao Patrimônio do Iate Clube 
Atualmente temos registrados em nome do Iate Clube 12 (doze) títulos patrimoniais 
proprietários, sendo: 06 (seis) títulos retomados por inadimplência: P/066; P/0121, , 
P/0363, P/0754, P/1267, 2716 e 06 (seis) títulos patrimoniais proprietários oriundos da 
transformação da retomada de 02 títulos patrimoniais especiais - E/23 (retomado da CCA) 
e E/26 (recomprado Embaixada da Sérvia) em cumprimento ao disposto no artigo 19, § 2º 
do Estatuto, além de 01 título patrimonial especial E/36 retomado da Transbrasil, que 
encontra-se sub judice.  Destes, 05 títulos encontram-se cedidos para usuários.  Está 
sendo realizada uma pesquisa no mercado para definir qual o melhor momento para 
promover a venda dos mencionados títulos por meio de hasta pública. O número sofreu 
alteração em relação ao semestre passado, pois o título P/0322 que estava sub judice, foi 
destinado para a Sra. Luciana Rodrigues, por determinação judicial.  
Em relação aos títulos patrimoniais familiares, foram recomprados pelo Clube 13 (treze) 
títulos que serão ofertados aos associados de acordo com o disposto no artigo 21, 
parágrafos 9º e 10º do Estatuto do Clube.  
 
Emissão de Convites  
Durante o período da pandemia estavam suspensos os convites, sendo liberados a partir 
do mês de dezembro os seguintes convites:  
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• CONVITES COMUNS: liberados em dezembro/2020, foram emitidos um total de 
convites 1.452 convites comuns, válido para 1 (um) acesso. 

• CONVITES ESPECIAIS: liberados em dezembro/2020, 99 convites especiais, válido 
por 30 (trinta) dias, somente para convidados de fora de Brasília.  

• CONVITES ESPORTIVOS: 96 convites solicitado à Secretaria Social, pelos 
Diretores de Esportes Coletivos e Individuais ou seus vice-diretores, por delegação 
deste, para que o desportista convidado possa participar da competição de times, 
tendo por objetivo o desenvolvimento de esportes.  

 
Emissão de Carteirinhas de Prestadores de Serviços e Visitantes 
A expedição de carteirinhas de prestadores de serviços, tais como: babá, motorista, 
profissionais de saúde e etc., até o final do semestre registraram os seguintes números:   

 
DISCRIMINAÇÃO 

QUANTIDADE 

Carteirinha (Babá, Motorista, Prof. Saúde) 792 
Permissão Provisória (prestadores serv. sócios / clube / náutica e esportes) 2.185 
Crachá para visitantes e prestadores de serviços eventuais/fornecedores 
(um acesso) 5.462 

 Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
 
Reserva de Churrasqueiras 
Foram reservadas 402 churrasqueiras no semestre, via internet e diretamente no Clube, 
ressaltando que nos meses de julho e agosto as churrasqueiras estavam bloqueadas 
devido a pandemia da COVID 19:  

DISCRIMINAÇÃO SECRETARIA INTERNET 
JULHO BLOQUEADA BLOQUEADA 
AGOSTO BLOQUEADA BLOQUEADA 
SETEMBRO 7 10 
OUTUBRO 40 64 
NOVEMBRO 51 60 
DEZEMBRO 61 109 
Total 159 243 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  

 
 
 
 
 
 
 

159
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Internet 

Reservas de Churrasqueiras
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Diretoria de Secretaria - Comparativo de reserva de churrasqueiras 

 
Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft 

 
Frequência ao Clube. 
Foram registrados no semestre 205.253  (duzentos e cinco mil e duzentos e cinquenta e 
três) acessos nas portarias. 
 
Quadro de acessos ao clube 
CATEGORIA JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
Proprietário 11.703 20.452 26.523 27.930 31.637 29.905 148.150 
Cont. Temporário 
Especial 

31 60 51 76 78 115 411 

Contribuinte Atleta 103 123 233 368 392 259 1.478 
Remido 577 869 1.237 1.497 1.454 1.308 6.942 
Usuário Empresarial 171 324 423 566 588 493 2.565 
Usuário 2.808 4.474 5.472 7.043 8.864 7.730 36.391 
Conv. Comum 0 0 0 0 0 1.203 1.203 
Conv. Churrasqueira 0 0 0 0 0 0 0 
Conv.Especial (para 
30 dias) 

170 219 532 719 435 662 2.737 

Conv. Eventos (para 1 
dia) 

0 0 0 0 0 0 0 

Conv. Esportivo 0 0 0 0 28 34 62 
Conv. Sauna 0 0 0 0 0 0 0 
Visitantes/Prest Serv. 568 758 840 985 1.071 1008 5.230 
Aut. de Embarque 0 0 0 0 0 84 84 

T  O  T  A  L 16.131 27.279 35.311 39.184 44.547 42.801 205.253 
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Comparativo de acessos ao clube por semestre 

 
                                                                                                       Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft 

 
No gráfico comparativo, o maior percentual de acessos por categoria é dos sócios 
proprietários, seguidos dos usuários e convidados: 

 
Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSof 

 
 Emissão de documentos dos associados e de identificação 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Carteirinha Social  2.132 
Carteirinha do Ciate 0 
Crachá funcionários 167 
Crachá Concessionários  142 
Pesquisa CDL 457 
Edital de Avisos 163 
Diplomas 73 
Declarações 14 
Cartas de apresentação - Clubes conveniados (enviadas) 47 
Cartas de Apresentação – Clubes conveniados (recebidas) 12 
Total  

Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft  
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DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS 
Diretor: Moisés do Espirito Santo Junior – a partir de 15/11/2020 
Diretor: Ricardo Macedo – até 14/11/2020 
 
 
Compete à Diretoria de Patrimônio e Suprimentos a supervisão de Compras, Bens 
Patrimoniais, Almoxarifado e Ponto de Abastecimento. 
 
De se ressaltar que, com a situação atípica provocada pela pandemia do Coronavírus, 
nossa estrutura foi afetada com a redução de quadros, visando uma melhor adequação 
das finanças do clube ante a redução das receitas previstas. 
Assim, utilizamos todos os períodos de bancos de horas, férias e licenças dos nossos 
colaboradores, trabalhando em regime de escala, até meados de setembro, sem deixar 
de atender as demandas do Iate Clube de Brasília. Com isto, conseguimos contribuir para 
uma redução nas despesas com pessoal, bem como garantirmos a manutenção dos 
postos de trabalho a nossa disposição. 
 
Ainda assim, louvando os esforços de todos os colaboradores desta diretoria, 
conseguimos o resultado que ora se apresenta. 

 
• Compras 

O setor de compras atuou durante todo o exercício de 2020 atendentendo 100% (cem por 
cento) das diversas demandas das diretorias, Conselho Deliberativo e Comodoria, sempre 
com o foco na eficiência e transparência dos processos, tendo como limite a lei, o Estatuto 
do Iate Clube de Brasília e seus normativos.  
Foram realizadas pesquisas de preços e negociações junto aos fornecedores, buscando 
sempre novos parceiros, para melhor atendimento, qualidade e economia ao clube, 
mesmo diante do atual cenário vivido no ano de 2020. 
Nesse período de pandemia da COVID-19, tendo o clube sido fechado em março do 
corrente ano, iniciando sua reabertura gradual somente no mês de julho, as compras 
somente voltaram a se normalizar nesse 2º semestre de 2020, conforme se observa no 
QUADRO II. Compras essas que vão desde a aquisição de uso e consumo geral, 
imobilizados (ativo) e contratação de serviços. 
Foram elaboradas 1.780 Ordens de Compras (mapas de preço) para todas as aquisições 
nesse 2º Semestre, totalizando o valor de R$ 4.082.100,12. Os maiores demandantes 
neste semestre foram a Diretoria Engenharia, Diretoria de Operações e Logística e 
Comodoria. 
 
Nosso quadro atual conta com 4 (quatro) compradores que atendem perfeitamente todas 
demandas do Iate Clube de Brasília.  
 
Seguem abaixo os quadros representativos da atuação do setor de compras. 
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QUADRO I – Quantitativo das Compras  
Diretoria/ Presidência Total 
Ciate 1 
Ouvidoria 1 
Jurídico 10 
Financeiro 13 
Secretaria social 15 
Emiate 17 
Cultural 25 
Conselho Deliberativo 26 
Informática 36 
Medica 43 
Social 65 
Espaço Saúde 68 
Comunicação 76 
DARH 86 
Esportes Individuais 103 
Esportes Coletivos 107 
Comodoria 113 
Patrimônio e Suprimentos 123 
Náutica 124 
Operações e Logistica 320 
Engenharia 408 

Total 1780 
Fonte: Ordens de Compra por Departamento – ERP Benner. Data base 31/12/2020 
QUADRO II – Valores das compras 

Diretoria/ 
Presidência julho agosto setembro outubro novembro dezembro Subtotal 

(R$) 

Ciate   291,00    291,00 
Ouvidoria      675,00 675,00 
Juridica 609,67 135,31   2.070,00 90,66 2.905,64 
Emiate    230,00 2.645,31 4.408,91 7.284,22 
Secretaria 4.500,00 837,58 580,00 260,08 2.445,00 4.073,68 12.696,34 
Medica 5.016,38 3.987,25 3.774,99 1.254,89 5.941,69 5.558,50 25.533,70 
Financeiro 50,00 508,98 44.166,80 237,55 2.692,10 6.718,51 54.373,94 
Conselho Deliberativo 342,96 11.420,00 77.644,30 16.975,67 2.695,15 6.581,40 115.659,48 
Esportes Coletivos 2.468,97 3.772,79 12.020,77 73.558,19 16.852,58 14.908,71 123.582,01 
Espaço Saúde 20.310,37 33.915,35 27.828,00 31.978,52 3.962,76 13.109,43 131.104,43 
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Cultural 1.526,68 2.417,83 2.358,82 1.039,46 132.300,00 2.710,73 142.353,52 
Comunicação 23.772,20 17.403,50 15.174,23 12.851,60 15.859,06 77.437,60 162.498,19 
Social  2.601,32 40,00 108.672,88 36.676,43 30.889,74 178.880,37 
Náutica 14.559,79 36.216,26 31.008,73 46.391,83 18.092,03 34.326,13 180.594,77 
Esportes Individuais 16.126,43 71.923,08 30.204,08 26.045,58 32.101,52 9.439,71 185.840,40 
Administrativa e RH 45.553,43 5.514,91 79.031,89 24.571,19 30.858,01 41.388,05 226.917,48 
Informática 14.417,98 65.451,58 61.667,61 14.827,60 65.916,74 39.456,06 261.737,57 
Patrimônio e 
Suprimentos 90.759,91 17.712,94 16.438,43 75.277,75 20.063,93 64.811,99 285.064,95 

Comodoria 53.391,39 44.997,15 12.307,71 38.132,25 65.634,00 94.670,66 309.133,16 
Operações e Logística 67.182,28 86.536,63 117.440,46 101.737,56 60.720,64 57.861,40 491.478,97 

Engenharia 372.140,28 96.967,81 189.697,46 282.103,18 111.103,07 131.483,18 1.183.494,98 

Total (R$) 732.728,72 502.320,27 721.675,28 856.145,78 628.630,02 640.600,05 4.082.100,12 

Fonte: Ordens de Compra por Departamento – ERP Benner. Data base 31/12/2020  
 
GRÁFICO I – Valores das compras 

 
 
Ainda, para a realização de despesas emergenciais e de pequeno valor, o setor gere um 
Fundo de Caixa, para pagamento em espécie de valor inferior a 50% (cinquenta por cento) 
do salário mínimo, conforme Resolução do Conselho Deliberativo nº 002/2017. 
As despesas de Fundo de Caixa, no 2º semestre de 2020 totalizaram R$ 46.401,43. Os 
maiores demandantes neste semestre foram a Diretoria de Operações e Logística, 
Diretoria de Engenharia e a Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos. 

 
QUADRO III – Aquisições Fundo Fixo de Caixa 
Diretoria/ 
Presidência julho agosto setembro outubro novembro dezembro Subtotal 

(R$) 

Informática    140,00  28,00            
168,00  
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Secretaria    170,08  110,00            
280,08  

Juridica 138,87 34,46 100,85   16,80            
290,98  

Financeiro 50,00    260,55 61,60            
372,15  

Cultural   117,62 120,00 120,00 177,05            
534,67  

Social    82,77 297,92 218,80            
599,49  

Emiate     73,47 697,02            
770,49  

Conselho 
Deliberativo 

 144,00 344,00  66,45 319,90            
874,35  

Espaço Saúde  207,36  231,47 153,53 895,00         
1.487,36  

Esportes 
Coletivos 78,00 104,50 15,50 300,90  1.305,98         

1.804,88  
Esportes 
Individuais 288,00 129,95 272,00 308,42 607,48 379,70         

1.985,55  

Medica 538,49 606,85 8,99 463,59 355,00 331,70         
2.304,62  

Comodoria  324,17 157,90 946,70 720,43 1.115,73         
3.264,93  

Patrimônio e 
Suprimentos 692,50 671,35 1.094,83 395,00 424,80 592,22         

3.870,70  

Náutica 271,80 945,36 965,08 1.064,87 525,75 423,94         
4.196,80  

Administrativa 
e RH 1.656,40 661,04 350,00  739,29 1.844,18         

5.250,91  

Engenharia 820,00 305,98 1.777,33 1.988,37 2.153,52 1.713,38         
8.758,58  

Operações e 
Logistica 2.062,10 1.271,53 2.568,18 1.090,00 804,80 1.790,28         

9.586,89  
Total (R$) 6.596,16 5.406,55 7.772,28 7.302,17 7.302,99 12.021,28 46.401,43 

Fonte: Planilha de Controle do Fundo Fixo. Data base 31/12/2020  
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GRÁFICO II – Aquisições Fundo Fixo de Caixa 

 
 
 

 
• Almoxarifado 

O Setor de Almoxarifado, tem responsabilidade pela guarda e controle de todos os bens 
adquiridos para reposição de estoque. Nesse semestre atendeu 5.561 requisições de 
consumo para os diversos setores do clube. Segue tabela abaixo. 
 

 
QUADRO IV – Quantitativo das Requisições de Consumo 

Qtd. De 
Req. de 

consumo 
atendidas 

julho agosto setembro outubro novembro dezembro Total 

917 855 934 1075 883 897 5.561 

 
16,49% 15,37% 16,80% 19,33% 15,88% 16,13% 100,00% 

Fonte: Sistema ERP-BENNER. Data base 31/12/2020 
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GRÁFICO III – Quantitativo das Requisição de Consumo 

 
 

Os itens de reposição de estoque (uso e consumo, e material de obra e manutenção) 
estão em constates reavaliações, buscando sempre a otimização do processo e redução 
dos custos. 

 
Inventários são realizados a cada trimestre, e nesse período da pandemia da COVID-19 
concentramos nossa atenção para uma contagem e organização do itens do almoxarifado. 
Ressaltamos que o atendimento às diretorias com materiais de limpeza e manutenção 
permaneceu normal nesse período citado. 
 
Alertas são encaminhadas aos setores de Engenharia e DOL - quando o consumo se 
torna significativamente diferente da média acumulada - setores estes que são os maiores 
consumidores do Clube. 

 
• Bens Patrimoniais 

Cabe ao setor de Bens Patrimoniais examinar, coordenar, orientar e fiscalizar o cadastro 
de todos os bens da Instituição.  
Hoje o Iate Clube de Brasília conta com um total de 12.063 bens ativos do imobilizado, 
sendo que, 201 foram adquiridos no 2º semestre de 2020, conforme dados fornecidos pelo 
Sistema ERP-BENNER.  
Nesse 2º semestre ficou definido entre as diretorias de Patrimônio e Suprimentos e a 
diretoria Financeira que os tratamentos referentes aos ativos imobilizados do clube serão 
de responsabilidade de ambas diretorias, sendo que, a de Patrimônio e Suprimentos ficará 
responsável pela parte operacional e conferência junto aos departamentos e 
concessionários. 

 
• Ponto de Abastecimento 

julho agosto setembro outubro novembro dezembro
Série1 917 855 934 1075 883 897
Série2 16,49% 15,37% 16,80% 19,33% 15,88% 16,13%
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O Ponto de Abastecimento do Iate Clube de Brasília, serve como uma instalação para 
suprimento de combustíveis aos equipamentos móveis e estacionários, veículos 
automotores terrestres e embarcações do Clube. Sua estrutura física conta com 02 
tanques bipartidos, ambos com capacidade de 30 mil litros, 15 mil em cada 
compartimento, com três equipamentos de saídas (bombas) 02 na Pista de 
abastecimento, 1 bomba dupla com gasolina comum e diesel S-10, 1 quadrupla com 2 
bicos para gasolina comum e 2 bicos para gasolina Aditivada Grid e 1 bomba dupla no 
caís de abastecimento com 2 bicos de gasolina comum.  
Destaca-se que, a Agência Nacional do Petróleo – ANP liberou o funcionamento das 
bombas interditadas apenas para abastecimento da frota e equipamentos, conforme 
quadro abaixo, dos combustíveis Diesel S10 e Gasolina comum, sob o Ofício nº 
1859/2017/SFI. Sendo vedado o abastecimento de veículos dos associados, por ser 
considerado revenda, o que não é permitido pela categoria de Ponto de Abastecimento 
(art. 11 da Resolução nº 12/07). 
 
 
 
 
DIRETORIA DE ENGENHARIA 
Diretor: Francisco Carpóforo da Rocha Neto  
 

 A Diretoria de Engenharia, em cumprimentos às normas do estatuto, vem 
apresentar os resultados das atividades executadas no 2º semestre 2020, em 
cumprimento ao art. 88, inciso IX, do Estatuto Dirigente.  

De acordo com o Artigo 98, compete ao Diretor de Engenharia: 

I. Planejar e supervisionar a execução das obras e serviços de manutenção, reparos 
e reformas, executados por empreiteiros e empresas contratadas, ou realizados 
diretamente pelo IATE; 

II. Cumprir e supervisionar a execução do Plano Diretor de Obras; 

III. Elaborar, à vista de projetos, os orçamentos e os cronogramas de edificações e 
obras a serem executadas, submetendo-os à aprovação do Conselho Diretor. 

O Setor de Engenharia encerrou o 2º semestre de 2020 com um quadro funcional de 48 
funcionários, subdivididos da seguinte maneira: setor administrativo; setor de 
elétrica/hidráulica; setor da marcenaria; setor de pintura; setor de serralheria e 
manutenção predial e obras. 
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Setor Administrativo 

Compreende em 4 funcionários lotados no setor administrativo composto da seguinte 
maneira: 2 (dois) assistente administrativo, 1(um) engenheiro civil, 1(uma) arquiteta. 

 
Elétrica/Hidráulica: é formada por uma equipe composta de 1(um) encarregado e 
6(cinco) bombeiros/eletricistas. 

Pintura: é formada por uma equipe composta por 4 (Quatro) pintores. 
 
Marcenaria: é formada por uma equipe composta 1(um) encarregado e 4 (quatro) 
marceneiros. 
 
Serralheria:  é formada por uma equipe composta por 1 (um) encarregado, 3(três) 
serralheiros. 

Manutenção Predial e Obras: 1 (um) encarregado, 1(um) mestre de obras, 11(onze) 
serventes de obra e 9 (nove) pedreiros, 1 (um) carpinteiro e 1(um) operador de máquinas. 

Segue abaixo a tabela com os dados do quadro funcional da Diretoria de Engenharia e o 
quadro de admissão e demissão realizadas nesse segundo semestre de 2020, que 
compreende do dia 01 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 
 
 

Quadro Funcional da Engenharia  

SETOR QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS 

ENGENHARIA- ADMINISTRATIVO 4 

SERRALHERIA 4 

MARCENARIA 5 

PINTURA 4 

ELÉTRICA 7 
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MANUTENÇÃO PREDIAL/OBRAS 24 

TOTAL 48 

 

Contratação por RPA- 3 meses 

Nome Cargo Início do 

Contrato 

Término do 

Contrato 

José Humberto de Morais Engenheiro 05/12/2020 04/03/2021 
 

Demissão 

Nome                                

Andressa Bermond de lima Supervisora 24/11/20 
 

Admissão  

Nome                               Início da 

Contratação 

Lucimar Alves de Almeida Assistente administrativo 02/12/2020 
Wilson Moura Rocha Pintor 07/12/2020 

 

Demissão 

Nome                                

Andressa Bermond de lima Supervisora 24/11/20 
 

 

Manutenção Geral do Campus 

 A Diretoria de Engenharia no cumprimento de suas atribuições executou no 
segundo semestre do ano de 2020 serviços de manutenções corretiva e preventivas em 
diversos setores do clube, no período que corresponde do dia 01 de julho de 2020 a 31 
de dezembro de 2020, foram atendidas 220 (ordens de serviços), os serviços são 
solicitados através de e-mail encaminhado ao setor de engenharia ou por preenchimento 
da ordem de serviço que fica disponível a cada encarregado do setor da manutenção. 
O plano de manutenção preventiva e corretiva ocorre conforme descrição do ciclo abaixo: 
 
 

 

 

PLANO DE MANUTENÇÃO 
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PLANILHA DE CONTROLE DE ORDENS DE SERVIÇO 2020 
ITEM DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO SOLICITANTE SETOR DATA DA 
SOLICITAÇÃO 

OBSERVAÇÃO STATUS 

1 Troca de tomada 
no IATE TV Bárbara Iate Tv 

10/12/20 
 Finalização 
10/12/20  

Elétrica 

() Pendente                    
() Em orçamento 
()Aguard. Material               
() Em execução            
(x) Finalizado 

2 

Instalação de 
uma torneira 
boia no Prédio 
do Edifício 
Multifunções 

Luís 

Engenharia / 
serviço 
executado 
no Edifício 
Multifunções 

10/12/20 
 Finalização 
10/12/20  

Hidráulico 

() Pendente                    
() Em orçamento 
()Aguard. Material               
() Em execução            
(x) Finalizado 

3 

Montagem de 
decoração 
natalina 
secretaria social.  

Maria Secretaria 
Social 

10/12/20 
 Finalização 
10/12/20  

Elétrica 

() Pendente                    
() Em orçamento 
()Aguard. Material               
() Em execução            
(x) Finalizado 

 

As atividades na manutenção geral do campus seguem rotina durante o ano todo, sendo 
as principais: 

• Foram executados serviços de manutenção corretiva e preventiva em diversos 
setores do clube, solicitados através de e-mails, entre estes serviços podemos citar: 
Troca de lâmpadas e reatores danificados, substituição de registros, reparos em 

Solicitação 
Demandas enviadas por: e-mail; telefone; solicitações diretas; ouvidoria 

 
 

Verificação 
Aprovação das ordens de serviços e despacho para o setor executor 

 

Preparação 
Planejar soluções 

 

Execução 
Corrigir os problemas com prazo determinado para término 
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telhados, pisos, paredes e revestimentos, consertos elétricos e hidráulicos, reforma 
e confecção de móveis e equipamentos, substituição de vidros, espelhos e 
acessórios danificados, reconstituição de calçadas, pisos, forros e lajes, reformas 
em coberturas, pintura interna e externa das edificações, além de inúmeros outros 
serviços considerados rotineiros. 

• Manutenção na estrutura de sustentação dos pneus no cais, soldas de peças 
danificadas, reforma de móveis metálicos, confecções e reformas de guarda corpos 
e corrimões, alambrados, fechamentos, telas, portões, portas metálicas, 
manutenção em dobradiças, ferrolhos, fechaduras, executados pela equipe de 
serralheria; 

• Serviços de acompanhamento quanto à aprovação de diversos documentos 
pertinentes a Órgãos Públicos, tais como: Administração de Brasília, ADASA, CEB, 
marinha etc. 

• Gerenciamento do desenvolvimento dos projetos de arquitetura e complementares 
(estruturais, de instalações, decoração e paisagismo). 
 
Monitoramento das Contas da CEB 
 

Todos os meses são acompanhadas o consumo de energia através das 
contas de energia e são montados gráficos para monitoramento do consumo. 
Abaixo a tabela com os respectivos valores referente ao primeiro semestre de 2019 
e 2020 e o gráfico comparativo de custo e em resumo podemos afirmar que o 
consumo de energia de 2020 comparado ao mesmo período do ano de 2019 houve 
uma grande redução de valores. 
 

Custo de Energia 

Meses Ano 2019 Ano 2020 

Julho 121.198,41 34.899,73 

Agosto 131.301,94 40.120,80 

Setembro 136.543,09 41.547,51 

Outubro 141.818,92 58.366,00 

Novembro 131.284,26 80.418,66 

Dezembro 108.392,07 76.194,93 
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•  Eficiência Energética 

 Em 2016, o Iate Clube de Brasília iniciou uma série de pesquisas visando a 
redução do consumo de energia elétrica, tornando-se a assim o primeiro clube do 
país a integrar o programa e com êxito, através da modernização de equipamentos 
consumidores de energia e a instalação de uma mini usina de geração de energia 
fotovoltaica (energia solar). 
As primeiras mudanças começaram com a substituição dos holofotes de vapor 
metálico das quadras de tênis, peteca e beach tênis, por tecnologia LED. 
Segundo foram identificados os principais pontos de consumo de energia no Clube, 
para direcionar um programa de investimento destinado à eficiência energética no 
uso final. O diagnóstico energético do Clube foi emitido e o programa foi 
apresentado à CEB e aprovado em 2018 e assim assinado o Termo de Cooperação 
Técnica e desta forma o Cube foi incluído no Programa de Eficiência Energética 
desenvolvido pela CEB (Lei 9.991/2000). 
 

RESUMO  
PEE  SERVIÇO  

VALOR  
DISPONIBILIZADO  
CEB  

VALOR PAGO  
CEB  

CONTRA  
PARTIDA ICB  

VALOR  
CONTRATO    
ICB  

   VALOR NÃO 
UTILIZADO  

06/03/2020  ILUMINAÇÃO  R$ 808.075,32  R$ 673.742,22  R$ 182.732,28  R$ 856.474,50  Nº 086/2019  R$ 134.333,10  

   FOTOVOLTAICO  R$ 750.000,00  R$ 632.500,00  R$ 50.000,00  R$ 682.500,00  Nº066/2019  R$ 117.500,00  

   
AQUECIMENTO  R$ 990.000,00  

R$ 609.113,06  R$ 105.061,22  R$  
1.148.661,22  Nº112/2019  R$ 0,00  

   R$ 380.886,94  R$ 53.600,00  

   MARKETING  R$ 20.000,00  
R$ 15.000,00  

R$ 0,00  R$ 20.000,00     R$ 0,00  R$ 5.000,00  

   
SAGE  R$ 450.000,00  

R$ 430.000,00  R$ 15.000,00  
R$ 

465.000,00  
Carta Int. Nº 

010/2017  
R$ 0,00  FUTURO  R$ 15.000,00  ADITIVO     

Nº057/2019  FUTURO  R$ 5.000,00        
   CEB  R$ 83.917,86                 
                        
                        

121.198,41

131.301,94

136543,09000

141818,92000

131284,26000

108392,07000

34.899,73

40.120,80
41547,51000

58366,000

80418,66000

76194,93000

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Custo Energia 2019/2020

Custo 2020 Custo 2019
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   Atual     R$ 
2.746.242,22  

   R$ 
3.152.635,72  

      

   Restante     R$ 20.000,00              

   TOTAL  R$ 3.101.993,18  R$ 
2.766.242,22  

R$ 406.393,50  R$ 
3.172.635,72  

   R$ 251.833,10  

                        
   ACESSORIO  R$ 9.000,00                 
                        

   
Total  
DIAGNOSTICO: 
Pagina 100  

R$ 3.092.993,18                 

   
Contrato 
CEB/ICB  R$ 3.009.075,32                 

   OBS:        R$ 1.548,07           

 
 

Aquecimento de Água 
 
                  
                                                            Toboágua 
                                                            Semiolímpica 1 
                                                            Semiolímpica 2 
   
 
 
                                                         Ginásio Poliesportivo 
                                                         Piscinas 
                                                         Sede Social 
                                                         Área da Peteca 
                                                         Tribuna do Campo de Futebol 
                                                         Academia 
                                                         Sauna 
 
 
Foram instalados 22 reservatórios de 2000 litros e 3 de 5000 litros, que abastecerão os 
vestiários do iate Clube. 
 
Iluminação: Substituições 
 
Foram trocadas 4.977 lâmpadas por tecnologia de LED em todas as edificações e áreas 
externas o iate Clube de Brasília. Os campos de Society oficial e Quadras de Tênis foram 
contemplados pela nova iluminação, com projetores de última geração. E as quadras de 
areia ganharam novos conjuntos de holofotes, todos de LED. Instalação de sistema 
fotovoltaico com dimensionamento de 162,6 KWp. Composto de 465 painéis de 355 W e 
3 inversores de 50KWp. O sistema foi implantado na cobertura do Ginásio do Tênis. 
 

PISCINAS 
 

Instalação de 
1.166 coletores 

 
BANHEIROS 
 
Instalações de 150 

coletores 
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Plano de Comunicação e Marketing. (Divulgações) 
- Foi realizado sistema de Cotação de Preço. 
- Empresa Vencedora: OK CRIATIVO 
- Inícios dos trabalhos iniciados: Previsão da Placa: até 2ª semana de julho. 
Fase atual: CONCLUÍDO 
 

Obras e Investimentos 2º Semestre de 2020 

Em consonância com a solicitação do Conselho Deliberativo no parecer dos relatórios de 
atividades do segundo semestre de 2020. 
Elaboração de Projetos e Orçamentos p/ Reformas   
 

• Galeria água pluvial – lateral ginásio lado G1 e G2. 
• Substituição Piso vinílico (parcial) – Ciate. 
• Piso de madeira Ginásio e Piso emborrachado –Tênis de Mesa 
• Instalação do novo equipamento da Caldeira da Sauna  
• Obra das Rampas metálicas e madeira de acesso aos cais da   

     Náutica. 
• Revitalização do Serviço Médico – ICB / Terceirizados 
• Torres de serviço dos Cais – Náutica: ICB 
• Reforma cozinha Bar do Farol - ICB/ Terceirizados 
• Desassoreamento Dársena 2 – Terceirizado: Licitado. 
• Salas dos professores: Portaria das piscinas – Apenas fundação. ICB / 

Terceirizados. 
• Ampliação do almoxarifado do patrimônio. ICB 
• Cantina dos empregados – reforma: ICB/ terceirizados 
• Adequação da passarela da área técnica da Sede Social: ICB 
• Estrutura Cobertura /Jardineiras do Iate Shopping: ICB 
• Elevador da Tribuna do Tênis: ICB / Terceirizado. 
• Halls dos portões do Ginásio de Esporte: ICB 
• Fechamento das laterais do Galpão do tênis: ICB 
• Corrimãos e Guarda corpos de inox da Sede Principal: Terceirizado 
• Limpeza dos painéis solares – Fotovoltaico: Terceirizado. 
• Casa de gás – Cantina empregados 
• Adequação Recalque principal 
• Infraestrutura elevador Tênis (contrato) 
• Manutenções telhados (Antiga Sede de Madeira) 
• Drenagem do Piso do Espaço Gourmet da Náutica 
• Box da Náutica (6 boxes) 
• Quiosques da Churrasqueiras e Beach tênis 
• Quadros elétricos – Subestação Sul/ Norte (contrato) 
• Adequação de esquadrias da Academia: crossfit, pilates e G3 (contrato) 
• SPDA – Contrato. 
• Serviços de Pintura: Nas edificações do campus, demarcações, meio fios e 

alambrados. 
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• Execução grelha / desvio de água pluvial– calçada Squash. 
        Galeria água pluvial – lateral ginásio G1 e G2. 
 

 
 
 

 
Obra substituição de Pneus de Proteção no Cais por Defensas de Madeira 
Ecológica.  
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• Ampliação da cobertura do Iate Shopping 

Ampliação da estrutura da cobertura do Iate Shopping e da entrada do Ginásio de 
Esportes e do Ciate, próximo ao Posto Médico. Com a obra, toda a varanda do Iate 
Shopping ficará protegida de chuva e do sol, trazendo mais conforto e segurança aos 
usuários e também aos concessionários. 

Toda a área, inclusive a cobertura da entrada do Ginásio, recebeu uma nova testeira 
metálica, estrutura, forro de pvc, pintura, jardineiras e nova iluminação. Na segunda fase 
da obra, foram realizadas algumas adequações na jardineira e nas pedras portuguesas. 

A nova cobertura vai proporcionar uma entrada oficial para o Ginásio de Esportes e para 
o Ciate, facilitando inclusive o acesso aos eventos realizados nesses locais. Além disso, 
esta cobertura facilitará o acesso de ambulância e veículos ao Posto Médico.  

A obra foi realizada pelo Iate Clube de Brasília, com parte dos serviços terceirizados 

 
 
Casa de gás – Cantina empregados 
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Barbearia: 
- Acompanhamento do andamento da obra, de forma a verificar a execução da obra 
conforme projeto. 
- Visita técnicas para verificação da execução dos serviços 

 
 
 
Cantina Empregados 
 
  Inaugurado no dia 1º de dezembro, o novo restaurante Cantina dos Funcionários 
consagra a reforma completa das instalações e a ampliação do salão de refeições. A 
reforma da Cantina foi bastante ampla e o local conta agora com uma nova edificação, 
mais arrojada, confortável e com melhor utilização de espaço destinado a prover maior 
comodidade aos colaboradores do Clube. 
 
A Reforma: 
- Substituição completa da estrutura metálica da cobertura. 
- Novas Calhas 
- Substituição das telhas metálicas por telhas termo acústicas. 
- Fechamento da varanda com alvenaria e esquadrias de vidro. 
- Novas esquadrias de vidro no salão 
- Substituição completa das instalações elétricas e nova iluminação com painéis LED. 
- Troca dos pisos e revestimentos. 
- Reforma completa da cozinha de preparo de alimentos com novas bancadas e sistema 
de exaustão em aço inox. 
- Construção da churrasqueira com o local apropriado para servir e preparo. 
- Construções de novos depósitos. 
- Construção de local destinado a lanchonete. 
- Toda edificação recebeu forro de PVC e forro de Gesso (gesso para os locais com 
incidência de calor) 
- Moveis novos e mais confortáveis, porém um reaproveito de mobiliário. 
- Entrada em rampa com acessibilidade. 
- Toda edificação recebeu nova pintura, interna e externa. 
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Novos banheiros na Prainha 

  Para melhoria de atendimento ao grupo associado, foi construído um novo 
banheiro próximo a prainha e lava jato. 
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Troca do piso do Ginásio Poliesportivo  

 

O novo piso do Ginásio foi produzido e instalado pela Recoma, uma das empresas 
líderes no mercado de infraestrutura esportiva no Brasil. “Trata-se de um piso flutuante de 
madeira maciça Recomaflex Premium Grápia, com uma tecnologia moderna. 
 

 
Antes 

 
   
 

 

 

 

 

 

• Instalação de piso esportivo do Tênis de Mesa 
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Instalação do Tênis de Mesa 

Instalação de piso próprio para a prática esportiva na área do Tênis de Mesa, 
localizada no térreo do Edifício Multifunções. As obras foram realizadas pela Recoma, 
mesma empresa responsável pelo novo piso do Ginásio Poliesportivo. 

O espaço foi customizado e preparado da melhor maneira possível para a prática 
do esporte. A obra envolveu a instalação do piso esportivo vinílico (PVC), modelo Enlio 
Sports Y-94155 Super Weaving Surface, certificado pela Federação Internacional de Tênis 
de Mesa (ITTF) e aprovado pela norma técnica internacional de segurança para pisos 
esportivos EN 14904. O novo piso cobre uma área de 234m2.  

 

•  
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Obra do desassoreamento da Dársena 2 do Setor Náutico.  

 

 

 
 

O serviço de desassoreamento na dársena 2, foi executado pela empresa Mak 
Dragagem, tendo seu início dia 5/10/ 2020 e termino dia 11/12/2020, incluíram ainda o 
serviço de limpeza e desassoreamento da rampa próximo ao guincho da náutica, 
facilitando assim a descida e a subida da maioria das embarcações. 

“A dársena 2 teve o desassoreamento executado com êxito e obtidas as 
profundidades desejadas. Foram retirados também alguns obstáculos, como troncos e 
galhos, os quais encontravam-se depósitos no leito da dársena 2”, o processo de 
desassoreamento foi concluído com uma média de 34.000 m3 de volume de água 
bombeado com sedimentos e, aproximadamente, 4.000 m3 de material sedimentado 
decantado. O sistema de descarte nos diques da antiga Escola Superior de Guerra foi 
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bem-sucedido, sem nenhuma inconformidade, assim como toda a obra. O serviço foi 
realizado com as devidas licenças e autorizado pelos órgãos competentes. 

Dados Diversos  

Os gráficos abaixo representam o custo previsto e realizado das obras no segundo 
semestre de 2020. 
 

 
 

 
 
 
DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA – DOL 
Diretor: Francisco Zenor Teixeira – até 14/11/2020 
Diretor: Ronaldo Vieira Teles – a partir de 15/11/2020 
 
 
A Diretoria de Operações e Logística em cumprimento às normas estatutárias, vem 
respeitosamente apresentar o Relatório Anual de Atividades, pertinente ao ano de 2020, 
em cumprimento ao art. 88, inciso IX, do Estatuto Dirigente. 
De acordo com o Art. 99, compete ao Diretor de Operações e Logística: 
Planejar e executar as operações internas e externas que envolvam serviços de 
transporte, zeladoria, jardinagem, segurança (física e patrimonial), portarias, lavanderia e 
apoio aos esportes;  
Supervisionar o uso e instalações dos serviços de som, imagem, telecomunicações e 
informática;  
Supervisionar as dependências e instalações cedidas a terceiros, verificando o uso dos 
equipamentos, móveis e utensílios;  
Supervisionar os serviços de portaria, segurança patrimonial, vigilância e de salva-vidas. 
Em 19 de março de 2020, devido aos acontecimentos advindos pela pandemia e conforme 
determinação do Decreto 40.520 o clube suspendeu o funcionamento de suas atividades. 

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Edificações, Vias e
Acessos

 Instalações Despesas
c/Reformas de

Instalações

Despesas
c/Reformas de

Edificações, Vias e
Acessos

Investimentos Orçado x Realizado 

ORÇADO REALIZADO
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Dessa forma, vários serviços prestados pelo departamento foram suspensos exceto 
manutenções corretivas e preventivas que, inclusive, foram intensificadas. 
No decorrer do relatório iremos explanar os serviços executados pelo DOL no ano vigente. 
  
Recursos Humanos 
O DOL possuiu um quadro funcional de 192 funcionários divididos por setores, conforme 
demonstrado na tabela abaixo, ficando responsável pela emissão de: solicitações de 
férias, licença prêmio, justificativas de ponto, impressão e distribuição de contracheques, 
elaboração de escalas e acordos de compensação, escalas de equipes de eventos e 
planilhas de vouchers, pedidos de contratações e desligamentos dentre outros 
documentos que são encaminhados à Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos 
para legitimação. 

QUADRO FUNCIONAL 
2º SEMESTRE 2020 

SETOR JULHO a DEZEMBRO  
GERAL DE OPERAÇÕES E LOGISTICA 15 
APOIO 44 
JARDIM 16 
LAVANDERIA 4 
LIMPEZA 70 
PISCINA 32 
TRANSPORTE 8 
TOTAL 192 

  
A Diretoria de Operações e Logística visando seguir as orientações da DARH, resolve: 
Conceder licenças prêmio e férias antecipadas, entre os meses de abril e maio, em 
consequência da pandemia 
Para os funcionários que não aspiraram o adiantamento de férias, devido as 
programações pré-agendadas, ficaram em regime de banco de horas. 
Os funcionários que não tinham licença prêmio ou férias ficaram em regime de banco de 
horas. 
Os funcionários aposentados, após acordo coletivo entre o Iate e Sindclubes DF, ficou 
decidido que seria melhor mantê-los afastados, visto que a MP 936/2020 não poderia ser 
aplicada a eles, sendo um total de 8 funcionários. 
 Diante da atual situação e com o objetivo de garantir a manutenção dos empregos, e 
amparado pela medida provisória nº 936/2020, em caráter excepcional, o Iate clube 
resolveu suspender temporariamente por 30 dias, o contrato de trabalho dos empregados 
do clube, no mês de maio, prorrogável por mais 30 dias em junho, conforme descrito na 
tabela abaixo.  
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS SUSPENSÕES DE CONTRATO 
COVID-19 
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SETORES  MAIO JUNHO 
LIMPEZA 39 21 
APOIO 4 2 
JARDIM 5 3 
PISCINA 27 27 
LAVANDERIA 2 2 
ADMINISTRATIVO 6 0 
TRANSPORTE 2 1 
TOTAL 85 56 

 
Abaixo, tabela demonstrativa referente as contratações e desligamentos - 2020: 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONTRATAÇÕES - 2020 

NOME FUNÇÃO MÊS 

DENILTON BISPO SANTOS JARDINEIRO – 
JARDIM JANEIRO 

STHEFANY LIMA DE OLIVEIRA SERVENTE – 
LIMPEZA FEVEREIRO 

WILTON GONÇALVES DE SOUSA SERVENTE – 
LIMPEZA FEVEREIRO 

JOSINALDO OLIVEIRA DA SILVA SERVENTE – 
LIMPEZA FEVEREIRO 

WILSON FILHO MENDES DOS 
SANTOS 

JARDINEIRO – 
JARDIM FEVEREIRO 

ALDEMIR RODRIGUES 
CARVALHO 

JARDINEIRO – 
JARDIM FEVEREIRO 

ELIDIVÂNIA FREITAS DOS 
SANTOS 

SERVENTE – 
LIMPEZA FEVEREIRO 

CASSIO GOMES DE JESUS SERVENTE - 
LIMPEZA SETEMBRO 

DIEGO CAMPOS RIBEIRO SERVENTE - 
LIMPEZA SETEMBRO 

RAUL FREITAS DE LIMA 
 

APOIO - 
SEGURANÇA 
 

SETEMBRO 

CARLOS JOSÉ SOUSA ABREU JARDINEIRO 
JARDIM NOVEMBRO 

JOSEFA GOMES DA SILVA 
 

SERVENTE - 
LIMPEZA NOVEMBRO 

JEVEN RODRIGUES BARBOSA 
 

SERVENTE - 
LIMPEZA NOVEMBRO 
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THIAGO DOS SANTOS SENA 
 

APOIO - 
SEGURANÇA 
 

NOVEMBRO 

MARCELO COUTINHO PANTOJA 
 

SALVA - VIDAS - 
PISCINAS 
 

NOVEMBRO 

ANTONIO NILTON S DA SILVA 
 

SALVA - VIDAS - 
PISCINAS 
 

NOVEMBRO 

JEFFERSON FERREIRA DOS 
REIS 
 

APOIO - 
SEGURANÇA 
 

NOVEMBRO 

ANA PAULA GONÇALVES DE 
OLIVEIRA 
 

COORDENAÇÃO 
- DOL 
 

NOVEMBRO 

RENATO MARQUES CASTELO 
BRANCO 
 

APOIO - 
SEGURANÇA 
 

DEZEMBRO 

MARIA DE JESUS NUNES 
MANGUEIRA 
 

ENCARREGADA 
- LIMPEZA 
 

DEZEMBRO 

  
 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESLIGAMENTOS - 2020 

NOME FUNÇÃO MÊS 

MAXIMILIANO PINHEIRO OLIVEIRA SALVA - VIDAS 
- PISCINAS  SETEMBRO 

RODRIGO PEREIRA MARTINS SERVENTE - 
LIMPEZA SETEMBRO 

WALISSON VELOS DA COSTA DOS 
SANTOS  

SALVA - VIDAS 
- PISCINAS  OUTUBRO  

JÂNIO ALVES DA SILVA SALVA - VIDAS 
- PISCINAS  NOVEMBRO 

IVANILDO BARBOSA DE SOUZA  APOIO - 
SEGURANÇA  NOVEMBRO 

WILTON GONÇALVES DE SOUSA SERVENTE - 
LIMPEZA NOVEMBRO 

ADRIANA DAS CHAGAS SILVA SERVENTE - 
LIMPEZA NOVEMBRO 

SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA ENCARREGAD
A - LIMPEZA  DEZEMBRO 



98 
 
 

RAIMUNDO LUIZ BEZERRA  ENCARREGAD
O - JARDIM DEZEMBRO 

EVA NARA VIEIRA DA SILVA APOIO - 
SEGURANÇA  DEZEMBRO 

 
MANUTENÇÕES - DOL 
Enfatizamos que a Diretoria de Operações e Logística continua executando atividades de 
elétrica e hidráulica, visto que são reparos básicos, entretanto precisam ser corrigidos com 
celeridade visando o bom atendimento ao sócio. Algumas demandas que outros setores 
do clube solicitam a Engenharia em diversas vezes são encaminhadas ao DOL, pela 
própria Engenharia, a fim de darmos agilidade na execução dos serviços. 
Nesse sentido, com o objetivo de cumprir com os propósitos pretendidos, no que se refere 
a melhoria na manutenção emergencial, preventiva e corretiva, suporte e gerenciamento 
das atividades realizadas pelos subsetores vinculados a essa Diretoria, realizamos as 
demandas conforme especificado abaixo: 
Elétrica e Hidráulica em geral  
Abaixo, quadro demonstrativo da quantidade dos itens que são vistoriados diariamente, 
pelos bombeiros/eletricistas do DOL, que necessitam de manutenção preventiva e 
corretiva: 

Banheiros Vestiários Box c/ 
chuveiro 

Box 
c/ 
vaso 

Secador 
Mão Mictório Pias Torneiras Dispenser 

Sabonete 

34 25 143 277 18 95 277 274 157 
 
 

 
Seguindo recomendações do Diretor Médico, o DOL instalou dispensers de álcool, porta 
papel toalha e porta copos em diversos setores do clube, tais como: ao lado de todos os 
bebedouros, quadras de tênis, pontos eletrônicos, elevadores, etc. 
Refrigeração – Somos responsáveis pela manutenção de todos os equipamentos listados 
abaixo: 

Ar 
Condiciona
do  

Bebedou
ro 

Filtro de 
Parede 

Geladei-
ras Freezer Fogã

o 

Trocador 
de 
Calor 

Climatiza
dor 

Aqueced
or de 
Piscinas 

166 30 60 33 47 16 18 12 18 
 
Durante o fechamento do clube, realizamos:  
Bloqueio de todos os bebedouros do clube permanecendo liberado apenas para o 
enchimento garrafas, conforme Decreto nº 40.923. 
Instalação de dispenser de álcool ao lado de todos os bebedouros, juntamente com o 
informativo. 

Porta Papel 
Higiênico 

Porta Papel 
Toalha 

Ducha 
Higiênica 

Dispenser 
Álcool 

277 143 159 80 
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Limpeza geral de todos os aparelhos de ar condicionado. 
Troca dos filtros dos bebedouros que já estavam próximos do vencimento. 
Fizemos manutenções corretivas nos freezers e geladeiras do clube. 
Instalamos novos 02 purificadores de água na sauna 
 
Capotaria em geral – A equipe, composta apenas por 2 funcionários é responsável por 
todo serviço de conserto e restauração em assentos, estofados, lonas de embarcações, 
redes, etc. Dentre os serviços que foram executados durante o semestre, destacamos; 
 Confecção de 2000 unidades de máscaras para serem distribuídas aos funcionários que 
estão trabalhando; 
Costura de 12.000 metros de tela para as quadras de tênis; 
Confecções e manutenções de capas para embarcações do setor náutico, que dura em 
média de 03 a 04 dias; 
Confecção de 30 ombrelones para o campus; 
 Confecção de cortinas para o ônibus; 
Confecção de cortinas para as churrasqueiras, G1, G3, M3 e M4; 
Manutenção de telas de sombrite para as quadras de tênis, beach tennis e ginásio; 
Confecção de 02 birutas amarelas e 7 bandeiras de campeonato para o Setor Náutico; 
Confecção de capa e toldo azul para embarcação Favela; 
Revitalização de todo o estofado do Memorial/ Iate TV; 
Reforma das poltronas, puffs e colchões do berçário; 
Confecção de 24 painéis de cortina para o ginásio para o bloqueio de luminosidade; 
Substituição de mosquetões de cortinas das quadras de tênis; 
Confecções de 80 toalhas brancas para eventos do clube; 
Confecção de duas capas para proteção das macas das piscinas. 
Confecção e instalação de telas para proteção contra as capivaras na orla do lago; 
Confecção de 06 bolsas, na cor azul, para as embarcações da náutica; 
Customização de capas de embarcações;  
Confecção de 02 capas ergométricas, na cor azul, para setor náutico; 
 
Segue abaixo demonstrativo gráfico das atividades de capotaria, elétrica, hidráulica e 
refrigeração; 
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Setor de Limpeza – Foram realizadas atividades em todo campus; 
Lavagem de todas as pedras portuguesas do clube. 
Limpeza minuciosa de todo o Cyber café, assim como limpeza das máquinas de café, 
aparelhos de ar condicionado, manutenção das baias de estudo, banheiros, trocas de 
lâmpadas, manutenções corretivas nos banheiros; 
Lavagem de todos os guarda-sóis do campus; 
Lavagem de todos os móveis do campus e organização dos mesmos que vão para o leilão; 
Lavagem pesada de toda a estrutura da sede social, para retirada de lodos e de manchas; 
Lavagem de todo telhado da sede social; 
Limpeza pesada de todas as churrasqueiras, luminárias, azulejos, limpeza dos telhados, 
pintura do piso (verde) de algumas churrasqueiras, etc; 
Lavagem pesada em paredes, portas, azulejos, janelas, vidros de todos os banheiros do 
clube; 
Lavagem da escultura “Flotinha” na área externa do clube: 
Limpeza diária da orla do lago, bem como a limpeza de toda a pista de cooper e das 
grades que margeiam o lago; 
Limpeza pesada em toda a estrutura do poliesportivo sul; 
Limpeza geral em toda a área norte, atrás dos depósitos da engenharia, com retirada de 
lixos, madeiras velhas, latas de tinta, restos de construções, restos de concretos e outros, 
até a área da reciclagem. 
Lavagem do toldo das quadras de basquete. A título de informação, após cotações com 
empresas especializadas o valor cobrado, em média, seria R$ 5mil reais para realizar esse 
serviço; 
Limpeza geral na Antiga Sede. 
Desinfecção com álcool 70% de escritórios, vidros, maçanetes, janelas, corrimões, etc. 
Esse serviço foi incluído na rotina dos colaboradores da limpeza. 
Montagem de todos os móveis novos (500 jogos) 
Manutenções eletroeletrônicos – Executamos manutenções eletroeletrônicos, conforme 
tabela abaixo.  
Item Equipamento  Defeito 

aparente 
Tipo de Manutenção 

01 Secadora Sitec Preventiva Troca de correia e 
ajuste 

02 Secadora 
Suzuki 

Preventiva Troca de correia e 
ajuste 

03 Lavadora 
Suzuki 

Corretiva Troca de mancal e 
rolamentos 

04 Lavadora 
mamute 

Preventiva Limpeza e ajustes 

05 Ônibus Iate Corretiva  Trocas de lâmpadas 
06 Som Academia Corretiva Manutenção fonte 
07 Carrinho elétrico 

I 
Preventiva Reparo elétrico 
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08 Carrinho elétrico 
II 

Corretiva Reparo elétrico 

09 Painel de led Corretiva Reparo elétrico 
10 Forno micro-

ondas 
Corretiva Reparo elétrico 

11 Forno 
microondas 

Corretiva Reparo elétrico 

12 Luminária tênis Corretiva Reparo elétrico 
13 Luminária tênis Corretiva Reparo elétrico 
14 Som patinação Corretiva Reparo elétrico 
15 Placar de 

Reunião 
Corretiva Aguardando peças 

16 Fonte Gerador Corretiva Reparo elétrico 
17 Enceradeira 4 Corretiva Reparo elétrico 
18 Enceradeira 2 Corretiva Reparo elétrico 
19 Irrigação campo Corretiva Instalação nova 
20 (10) rádios Corretiva Reparo elétrico 
21 Carregador 

Náutica 
Corretiva Reparo elétrico 

22 Braço 
articulador 

Corretiva Reparo elétrico 

23 Ventilador 1 Corretiva Reparo elétrico 
24 Ventilador 2 Corretiva Reparo elétrico 
25 Microondas Corretiva Reparo elétrico 
26  (02) Nobreak´s Corretiva Reparo elétrico 
27 (02) Soprador  Corretiva Reparo elétrico 
28 (05) Luminária Corretiva Reparo elétrico 
29 Carrinho elétrico 

II 
Preventiva Preventiva 

30 Carrinho elétrico 
I 

Preventiva Preventiva 

31 Secadora Sitec Preventiva Preventiva 
32 Secadora 

Suzuki  
Preventiva Preventiva 

33 Seladora fita Corretiva Corretiva 
34 Lavadora 

Suzuki 
Preventiva Preventiva 

35 Trator  Corretiva Parte elétrica 
34 TV Náutica Corretiva Aguardando peças  
35 Carregador 

Bateria 
Corretiva Aguardando peças 

36 Ônibus  Preventiva Instalação relógio 
37 Trator Corretiva Reparo elétrico 
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38 Trator  Corretiva Parte elétrica 
39 Microondas Corretiva Reparo elétrico 
40 Microondas Corretiva Reparo elétrico 
41 Som Náutica Preventiva Preventiva 
42 Rádio Náutica Corretiva Reparo elétrico 
43 Relógio Náutica Corretiva Reparo elétrico 
44  Trator 

Husqvarna 
Corretiva Aguardando peças 

45 (20) rádios Corretiva Aguardando peças 
46 TV Náutica Corretiva Aguardando peças 
47 Letreiro Digital Preventiva Aguardando material 
48 Switch Corretiva Aguardando peças 
49 Switch Corretiva Aguardando peças 
50 Switch Corretiva Aguardando peças 
51 Fontes 

Chaveadas 
Corretiva Aguardando peças 

52 Irrigação  Preventiva Preventiva 
53 Secadora Sitec Preventiva Troca de correia 
54 Secadora 

Suzuki 
Preventiva Troca de correia 

55 Lavadora 
Suzuki 

Preventiva Limpeza e ajustes  

56 Lavadora 
mamute 

Preventiva Limpeza e ajustes  

57 Forno 
microondas 

Corretiva  Troca de capacitor  

57 Forno 
microondas 

Corretiva Troca Trafo 

59 Som Academia  Corretiva Fonte alimentação 
60 Refletor Philips Corretiva Fonte alimentação 
61 Refletor Philips Corretiva Fonte alimentação 
62 Refletor Philips Corretiva Fonte alimentação 
63 Refletor Philips Corretiva Fonte alimentação 
64 Som Patinação Corretiva Troca Cabo 
65 Forno 

microondas 
Corretiva Troca de capacitor 

66 Forno 
microondas 

Corretiva Troca de capacitor 

67 Fonte Gerador 
Central 

Corretiva Fonte chaveada 

68 Fonte Gerador 
Sul 

Corretiva Fonte chaveada 

69 Enceradeira 01 Corretiva Cabo 



103 
 
 

70 Enceradeira 01 Corretiva Chave liga desliga 
71 Enceradeira 01 Preventiva Troca das rodas 
72 Enceradeira 01 Preventiva Ajustes  
73 Carregador 

Bateria 
Corretiva Reparo fonte 

74 Irrigação 
Campo Futebol 

Corretiva Manutenção aspersores  

75 Irrigação de 
cima 

Corretiva Manutenção aspersores 

76 Irrigação de 
baixo 

Corretiva Manutenção aspersores 

77 Ventilador Corretiva Cabo 
78 Ventilador Corretiva Troca de capacitor  
79 Forno 

microondas 
Corretiva Troca de capacitor 

80 Forno 
microondas 

Corretiva Troca trafo 

81 Seladora Corretiva Troca de fita 
82 Seladora Corretiva Troca de fita 
83 Nobreak’s Corretiva Reparo fonte  
84 Nobreak’s Corretiva Reparo fonte 
85 Nobreak’s Corretiva Reparo fonte 
86 Trator Corretiva Parte elétrica 
87 Ônibus  Corretiva P/ elétrica - lâmpadas 
88 Ônibus  Corretiva P/ elétrica - lâmpadas 
89 Trator Corretiva P/ elétrica - lâmpadas 
90 Carregador  Corretiva Reparo fonte 
91 Forno 

microondas 
Corretiva Troca de capacitor  

92 Radio Motorola Corretiva Troca chave 
93 Radio Motorola Corretiva Troca chave 
94 Radio Motorola Corretiva Troca chave 
95 Radio Motorola Corretiva Troca chave 
96 Radio Motorola Corretiva Troca chave 
97 Radio Motorola Corretiva Troca chave 
98 Radio - Náutica Corretiva Fonte alimentação 
99 Radio - Náutica Corretiva Fonte alimentação 
100 Radio - Náutica Corretiva Fonte alimentação 
101 Refletor Philips Corretiva Fonte alimentação 
102 Refletor Philips Corretiva Fonte alimentação 
103 Letreiro Digital Preventiva Ajustes 
104 Forno 

microondas 
Corretiva Troca de capacitor 
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105 Forno 
microondas 

Corretiva Troca de capacitor 

106 Irrigação de 
cima 

Corretiva Troca de aspersores 

107 Irrigação de 
cima 

Corretiva Troca de aspersores 

108 Irrigação de 
cima 

Corretiva Troca de aspersores 

109 Carrinho elétrico 
I 

Preventiva Carregador de bateria 

110 Carrinho elétrico 
II 

Preventiva Carregador de bateria 

111 Som da Náutica Corretiva Reparo Fonte 
112 Fontes CFTV Corretiva Reparo Fonte 
113 Fontes CFTV Corretiva Reparo Fonte 
114 Fontes CFTV Corretiva Reparo Fonte 
115 Radio Motorola Corretiva Troca de teclas 
116 Radio Motorola Corretiva Troca de teclas 
117 Radio Motorola Corretiva Troca de chave 
118 Radio Motorola Corretiva Troca de chave 
119 Radio Motorola Corretiva Ajustes troca antena 
120 Radio Motorola Corretiva Troca de bateria 
121 Radio Motorola Corretiva Troca de bateria  
122 Relógio Sauna Corretiva Ajustes de controle 
123 Máquina 

Enceradeira 
Corretiva Troca de chave e cabo 

124 Máquina 
Enceradeira 

Corretiva Troca de cabo 

125 Lavadora 
Suzuki 

Preventiva Limpeza e ajustes 

126 Lavadora 
Mamute 

Preventiva Limpeza e ajustes 

127 Secadora Sitec Preventiva Limpeza e ajustes 
128 Secadora 

Suzuki 
Preventiva Limpeza e ajustes 

129 Centrífuga 
Mamute 

Corretiva Troca de correias 

130 Soprador 
Elétrico 

Corretiva Troca de carvão 

131 Braço 
Articulador 
Náutica 

Corretiva Reparo fonte 
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132 Irrigação de 
Baixo 

Corretiva Ins_motor trifásico 

133 Irrigação de 
Baixo 

Preventiva Ajustes e controle 

134 Trator Náutica Corretiva Instalação buzina 
135 Fragmentadora Corretiva Ajustes e controle 
136 Lixadeira 

Engenharia 
Corretiva Aguardando peças 

137 Martelete 
Engenharia 

Corretiva Aguardando peças  

138 Canhão Elétrico Corretiva Troca de cabo 
139 Canhão Elétrico Corretiva Troca de cabo 
140 Canhão Elétrico Corretiva Reparo fonte 
141 Canhão Elétrico Corretiva Reparo fonte 
142 Canhão Elétrico Corretiva Fonte alimentação 
143 Canhão Elétrico Corretiva Fonte alimentação 
144 Honda H200 Preventiva Ajuste e treinamento  
145 Mesa de Som 

Academia 
Corretiva Fonte alimentação 

146 Máquina de 
Gelo 

Corretiva Fonte alimentação 

147 Placar Conselho Corretiva Troca membrana 
148 Pistola 

Terremoto 
Corretiva Troca de chave 

149 Pistola 
Terremoto 

Corretiva Troca de chave 

150 Pistola 
Terremoto 

Corretiva Troca de chave 

151 Pistola 
Terremoto 

Corretiva Troca de chave 

152 Power Plate II Corretiva Reparo 
153 Microfone sem 

fio 
Corretiva Ajuste Limpeza 

154 Lava Jato I Corretiva Troca rele 
155 Lava Jato II Corretiva Troca contador  
156 Canhão Elétrico Corretiva Fonte alimentação 

 
Setor de Transporte 
Com o fechamento do clube foram executadas manutenções corretivas em todos os 
veículos. Para o ônibus, em especial, foi realizada a troca do motor, conforme previsto no 
orçamento 2020, bem como todo o sistema de embreagem, sistema de direção, caixa de 
marcha, sistema do rodoar refeito, troca dos 6 pneus, instalação de cortinas, instalação 
de letreiro luminoso, troca de painel digital, troca dos adesivos de identificação, reajuste 
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do assoalho, substituição de madeira do teto do ônibus, além da revisão na parte elétrica 
com a troca de lâmpadas convencionais por fitas de LED. 
Os veículos tipo Van receberam nova adesivagem tornando fácil a identificação, além de 
proteger a pintura dos veículos. 
 
Realizações de manutenções preventivas em todos os veículos como revisões de 
garantia, troca de pneus dos veículos SPRINTER' S MERCEDES BENS, VW SAVEIRO 
ROBUST, KIA BONGO, além da troca dos pneus do veículo MINI - CARREGADEIRA BOB 
CAT, utilizado pela equipe do jardim. 
Adquirimos uma graxeira pneumática para lubrificação e engraxamento de toda a frota. 
Aquisição de carreta para transporte de diesel S-10 para utilização nos geradores de 
energia. 
Abaixo, relação da frota de veículos do clube, com o total de KM rodados, bem como 
listagem dos veículos que irão para o leilão, quando ocorrer. 
 
MODELO PLACA ANO KM RODADOS Situação 
Kia Bongo JJK 6389 2011 59.896  
Sprinter 515 CDI PBB 7226 2017 60.517  
Sprinter 515 CDI PBB 7227 2017 60.691  
Caminhão PAQ 1912 2015 216.650  
Ford KA JKB 1932 2012 51.025  
Take Up PAV 3472 2017 31.395  
Vw Saveiro Robust PAV 3471 2017 46.744  
Moto Honda CG 125 JFF 2733 2009 Em manutenção  
Moto Honda CG 160 PBQ 1795 2019 80.688  
Moto Honda CG 160 PBQ1796 2019 20.760  
Moto Honda CG 160 PBQ1797 2019 942  
Ônibus JGI 3316 2004 707.105  
Moto Honda Triciclo EGZ7474 2008 3.426 Leilão 
Vw GOL JHT 6437 2008 134.102  
Vw Kombi JGZ 5786 2006 97.820 Leilão 
Moto Honda CG 125 FAN OVU 9941 2014 59.985 Leilão 
Moto Honda CG 125 FAN OVU 9942 2014 * Leilão 

 
O setor administrativo do DOL é responsável pela supervisão direta dos motoristas, bem 
como faz a programação e agendamento dos serviços, além de acompanhar diretamente 
as manutenções preventivas e corretivas necessárias em toda a frota. 
 
LAVANDERIA 
A dinâmica de funcionamento do subsetor está intimamente ligada às atividades exercidas 
por quase todos os setores do clube. A lavanderia e a rouparia devem sempre processar 
roupas orientando-se pelo princípio da busca do prolongamento do seu tempo de vida útil, 
o que pressupõe cuidados em relação ao equipamento, aos produtos químicos e aos 
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procedimentos adotados. Dessa forma, informamos que a lavagem de roupas da 
academia, no ano vigente, perdurou até março, conforme demonstrativo abaixo. 

 
Segue abaixo planilha contendo informações quantitativas do serviço de lavagem de 
lençóis pertinentes a atividade de massagem prestados por concessionário.  

LAVANDERIA 
Serviço de Lavagem – Massagem  

MÊS QNT LENÇOL KG TOTAL R$ 
JANEIRO 2001 965,23 R$ 4.343,54 
FEVEREIRO 1971 896,2 R$ 4.032,90 
MARÇO 2106 922,21 R$ 4.149,95 
ABRIL 2056 932,51 R$ 4.196,30 
MAIO 2191 953,39 R$ 4.290,26 
JUNHO 2029 864,33 R$ 3.889,49 
JULHO 1952 811,7 R$ 3.652,65 
AGOSTO 1991 831,72 R$ 3.742,74 
SETEMBRO 815 320,33 R$ 1.441,49 
OUTUBRO * * R$ 0,00 
NOVEMBRO * * R$ 0,00 
DEZEMBRO * * R$ 0,00 
TOTAL     R$ 33.739,29 

 
SEGURANÇA 
A equipe de segurança tem como função supervisionar as atividades de segurança física 
e patrimonial em todas as dependências do ICB. Composta por duas equipes de trabalho 
(diurnas e noturnas), com escala de trabalho de 12 x 36, intercaladas, os seguranças 
monitoram uma área de aproximadamente 165 mil m2. 
Serviços pertinentes a equipe de Segurança; 
Vistoria das churrasqueiras reservadas – A equipe vistoria as churrasqueiras, visando o 
cumprimento do Art. 9º do Regulamento da Churrasqueiras. No ano de 2020 foram 
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arrecadados R$ 15.376,50 de multas pela não utilização de churrasqueiras reservadas, 
como demonstra tabela abaixo;  
 

COBRANÇA DE MULTAS DAS CHURRASQUEIRAS 

JANEIRO 
FEVEREIR
O MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL  

R$ 
5.130,00 R$ 2.128,50 

R$ 
1.336,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$8.595,0
0 

JULHO AGOSTO 
SETEMBR
O 

OUTUBR
O 

NOVEMBR
O 

DEZEMBR
O TOTAL  

R$ 
5.130,00 R$ 2.128,50 

R$ 
1.336,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$6.781,5
0 

 
Monitoramento de veículos – A equipe de apoio vem cumprindo o Art. 10 previsto no 
Regulamento de Uso dos Estacionamentos, notificando os veículos que não estão 
respeitando as normas em vigor. Foram registrados, entre janeiro a dezembro, 2611 
notificações.  
Segue abaixo demonstrativo gráfico corroborando os dados. 

  
 
 
Registro de ocorrências – Os seguranças são responsáveis por registrar ocorrências, caso 
necessário, com a finalidade de controlar o índice de determinados registros decorrentes 
no clube. Foram registrados no ano vigente 115 ocorrências. 
Vistoria dos bens patrimoniais – Temos como objetivo vistoriar todos os bens do clube, 
registrar os que foram depreciados e repassar aos setores competentes essas 
informações. 
Vistoria de embarcações – Os seguranças registram as embarcações que descem e 
sobem da marina, bem como realiza a vistoria de todos elas. 
Vistoria de toda a orla do clube – Os seguranças estão equipados com lanternas para 
fazer a ronda de toda a orla a noite também. 
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Monitoramento 
O setor de monitoramento encontra-se ainda em fase de implantação de novas câmeras 
e aprimoramento do sistema de CFTV composto, atualmente, por aproximadamente 140 
câmeras para oferecer, maior segurança aos sócios, usuários e frequentadores. 
Aprimoramento de circuito elétrico com o sistema de controle de fuga de corrente e 
dispositivos de proteção contra surtos que são equipamentos desenvolvidos com o 
objetivo de detectar sobrecargas transitórias na rede elétrica e desviar as correntes de 
surto. Estes distúrbios, são mais comuns do que muitos imaginam, ocorrendo diariamente 
em ambientes residenciais, comerciais e industriais. Com isso, foram instalados QDC de 
proteção e aterramento das câmeras em áreas externas, a fim de evitarmos danos aos 
equipamentos provocados por descarga de energia como setor náutico, estacionamento 
social, salão social, Cyber café, sinuca e peteca dentre outros. Instalação de cabeamentos 
subterrâneos e externos totalizando aproximadamente 3.500 m para a realização das 
ações acima citadas. 
Instalação de fontes individuais para todas as câmeras, sendo que antes era uma fonte 
para várias câmeras, ou seja, melhoria na distribuição de carga de energia e otimização 
na qualidade das imagens. 
Foram realizadas as seguintes melhorias na sala de monitoramento; 
Substituição dos DVRs nos setores Academia e Sede social, 
Reforma de três racks localizados na Tribuna do Tênis, Academia e Ginásio da Peteca. 
Instalação de painel para suporte de 10 televisores; 
Instalação de 5 televisores novos; 
Instalação de organizadores de cabos elétricos; 
Instalação de tomadas elétricas; 
Instalação de 2 computadores novos; 
Instalação de tomadas elétricas, bem como aquisição de cinco cabos HDMI para 
otimização do espaço; 
Instalação de câmeras nos seguintes setores: 

ü Espaço poliesportivo sul, quadra de peteca e sinuca – foram instaladas 06 câmeras 
do sistema Intelbras com infraestrutura e cabeamentos novos. 

ü Hall do prédio do DOL e portaria norte – Foram trocadas 12 câmeras do sistema 
Intelbras que estavam queimadas desde o início de 2017. Instalamos um rack 
individual para circuito do CFTV dessa área, para facilitar manutenções futuras. 

ü Setor de patrimônio – Foram instaladas 08 câmeras novas do sistema Intelbras, 
com toda infraestrutura e cabeamentos novos. Essas câmeras estavam queimadas 
desde o início de 2017. 

ü Tribuna do tênis – Troca de 01 câmera e instalação de duas novas câmeras, com 
toda infraestrutura e cabeamento novos. 

ü Estacionamento grande – Troca de 4 câmeras, com toda infraestrutura e 
cabeamento novos. 

ü Estacionamento Náutico/Multifunções – Instalação de 1 câmera no estacionamento 
náutico. 

ü Prédio do antigo DOL – Instalação de 1 câmera externa. 
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ü Iate shopping – Instalamos 3 novas câmeras no prédio, com toda infraestrutura e 
cabeamento novos. 

ü Ginásio de esportes – Instalamos 3 novas câmeras internas, com toda 
infraestrutura e cabeamento novos. 

ü Cyber café – Foram transferidos o CPD da antiga sauna para o depósito localizado 
atrás do restaurante. Instalamos 02 câmeras no mastro da bandeira, 03 câmeras 
no telhado da sede social do sistema IVMS (Hikvision). Instalamos 04 câmeras 
internas do sistema Intelbrás na sala de estudo do Cyber café, com toda 
infraestrutura e cabeamento novos. Instalação de um rack na área externa do salão 
social. 

ü Setor Náutico - Instalação de cinco câmeras Hikvison e projeto para mais vinte. 
Para manutenção preventiva e conservação dos equipamentos, como switch e câmeras, 
por exemplo, a limpeza é realizada a cada três/quatro meses 
Seguindo a linha de ampliação de CFTV, estão programados os seguintes serviços:   
Modernização de todo o sistema CFTV da academia que hoje conta com 16 câmeras do 
sistema Intelbras, porém apenas 6 estão ativas e 2 câmeras do sistema Digifort, mas 
apenas uma está ativa. O objetivo é trocar todas as câmeras antigas por equipamentos 
mais modernos, refazer toda a estrutura e instalação de cabeamentos novos. 
Instalação de câmeras no setor de churrasqueiras, que hoje não conta com nenhum 
sistema de vigilância adequado. Em dias de grande fluxo, esse sistema irá dinamizar 
serviços antes não conseguidos. 
Ampliação do monitoramento de toda área norte que abrange desde o lava jato até o final 
da reciclagem, bem como toda a área externa. 
Portanto, é de suma importância que a ampliação desse sistema seja direcionada para 
setores onde existam demanda reprimida e não possuem cobertura de câmeras de 
monitoramento eficazes.  
Sabemos que o emprego de circuitos fechados de TV – CFTV-IP vêm dinamizando as 
ações de prevenções e controle da segurança pessoal e patrimonial em diversos 
ambientes, onde, entre outros, envolvem alto volume de circulação de pessoas, por 
garantir o acompanhamento contínuo e em tempo real das infrações, irregularidades e 
delitos cometidos durante todo o período, de forma a proporcionar maior eficiência na 
segurança e identificação dos possíveis infratores. 
Quanto à funcionalidade do sistema de vigilância eletrônica, no que tange as atividades 
do IATE CLUBE, vale observar o alto fluxo de circulação diária em nossas dependências, 
tanto de pessoas e veículos, entre automóveis de sócios e prestadores de serviço.  
 
Setor de Perdidos e Achados 
Os materiais que são esquecidos e encontrados no clube passam pelo procedimento de 
cadastramento e inseridos no site do Iate Clube como ferramenta funcional disponibilizada 
para melhor comodidade dos sócios. Os materiais permanecem no setor durante noventa 
dias (3 meses), onde, após esse período, são separados e enviados ao EMIATE para que 
sejam doados às instituições beneficentes indicadas pelo setor, devidamente autorizados 
pela Comodoria. 
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Informamos que no mês de fevereiro realizamos a doação dos materiais que foram 
entregues no setor até o dia 15 do referido mês, já que o fechamento do clube ocorreu no 
dia 19/03/2020.  
Devido a pandemia e, consequentemente, a paralisação de vários setores, não foi 
possível realizar a doação dos materiais não procurados pelos sócios dentro do prazo 
supracitado. Com o retorno das atividades os materiais a serem doados foram entregues 
ao Emiate no mês de novembro do ano vigente, conforme tabela. 
Segue abaixo demonstrativo gráfico dos materiais deixados no clube e entregues por 
colaboradores nesse setor.  
 

MÊS 
MATERIAIS 

AGUARDAND
O RETIRADA 

MATERIAIS 
DEVOLVIDOS 

MATERIAS 
DOADOS 

TOTAL DE 
MATERIAIS 
RECEBIDOS 

 

Janeiro 0 79 251 330 
Fevereiro 147 71 81 299 

Março 148 32 0 180 

Abril 0 0 0 0 

Maio 0 0 0 0 
Junho 0 0 0 0 
     

Julho 61 9 0 70 
Agosto 45 13 0 58 

Setembro 84 39 0 123 
Outubro 150 48 0 198 

Novembro 181 54 96 235 
Dezembro 234 57 0 291 
     
Total 1050 402 428 1784 

 
 
Reciclagem e Meio Ambiente X Projeto Lixo Zero 
O Setor de triagem é composto por dois funcionários que fazem a separação de todo o 
lixo produzidos no clube, bem como a prensa de papelões, garrafas pets, latinhas, 
separação de copos plásticos e isopor, para serem vendidos a empresas especializadas. 
Desde o ano de 2019 o DOL executou muitas ações, visando atender às leis ambientais 
distritais. No que tange à responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos, 
implementou o PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em 16 de janeiro 
de 2019, que visa não somente a Conscientização Ambiental, como também o 
acondicionamento e destinação final, de forma correta, de todos os resíduos gerados no 
Clube.  
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Devido às consequências da pandemia, em 2020, não possível desenvolver todas as 
atividades estabelecidas em cronograma junto ao SENAI. Foram realizadas apenas 15 
horas de consultoria, faltando ainda, para completar o cronograma, 40 horas. 
Informamos ainda que, em reunião online no dia 25/06/2020, entre o SENAI e a Diretoria 
de Operações e Logística, realizamos o alinhamento acerca do atendimento de 
Consultoria para acompanhamento da certificação Lixo Zero no cenário de pandemia. 
As questões tratadas em reunião online foram: 
Os resultados obtidos com a consultoria até o mês de março/2020 
Os status das ações previstas no plano de ação, visto que várias já foram realizadas, 
porém algumas se encontram pendentes devido à pandemia. 
A importância do envolvimento do associado para o bom resultado da consultoria. 
Quando as atividades do clube forem retomadas, ainda demorará um tempo para que tudo 
seja normalizado, o que interfere diretamente na geração de resíduos sólidos. 
É importante que seja obtido o Selo Rumo ao Lixo Zero, junto ao Instituto Lixo Zero, para 
que possamos formalizar que já obtivemos ganhos com a consultoria, bem como para 
firmar o compromisso do Iate com as questões relacionadas ao correto gerenciamento 
dos resíduos sólidos. 
Diante desse cenário, informou-se via atendimento online que o SENAI entende que o 
melhor a se fazer, no momento, é pausar a consultoria presencial, continuando com um 
atendimento remoto. A consultoria presencial, com a realização de análises gravimétricas, 
será melhor aproveitada quando a situação se normalizar, por isso, ficaremos em contato 
para a definição de um melhor momento para a retomada. 
A fim de concretizar os resultados já obtidos até o momento, ficou acordado que daremos 
início ao processo de submissão para a obtenção do Selo Rumo ao Lixo Zero. 
Esse selo será atestado ao estabelecimento que tenha um desvio de aterro entre 50 a 
89%, ou seja, ainda não são aptos a receber a certificação Lixo Zero. O selo é dividido em 
semente (50 a 64,9%), broto (65 a 79,9%) e planta (80 a 89,9% de desvio do resíduo 
sólido).   
O clube estava parcialmente fechado, entretanto a preocupação com os resíduos não 
pode parar. Mesmo com todos esses contratempos, ainda conseguimos executar as 
seguintes demandas: 

v A segregação correta dos resíduos orgânicos dos concessionários. 
v Instalação das lixeiras em formato de coco, em frente ao Iate shopping, com a 

finalidade do correto descarte do fruto, facilitando assim, na segregação e 
destinação correta. 

v Foram realizadas ações com a comunicação para divulgação dos números relativos 
aos resíduos gerados no clube. 

v Foram instaladas as lixeiras voltadas para a coleta seletiva em todas as 
churrasqueiras do clube. 

v Fizemos um treinamento com todo o pessoal da limpeza, reforçando a importância 
da correta separação do lixo, em todo o campus. 

Houve mudança das empresas prestadoras de serviços referente ao recolhimento dos 
resíduos indiferenciados e orgânicos. Hoje, após processo licitatório, contamos com a 
colaboração da empresa MKS Gestão de Resíduos para o recolhimento dos lixos 
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indiferenciados e também, quando necessário, se disponibilizaram a comprar os materiais 
recicláveis, bem como com a Empresa Jardins by Romero Melo, responsáveis pelo o 
recolhimento dos orgânicos, folhas e galhos. 
A imagem abaixo apresenta em termos quantitativo os resultados obtidos pelo correto 
gerenciamento de resíduos sólidos, após a implementação do PGRS, referente ao período 
de janeiro a dezembro de 2020.  
 
 

 
 
Com o objetivo de não ser somente o primeiro clube Lixo Zero de Brasília, buscamos 
enfatizar a importância da educação ambiental e da responsabilidade social para como 
um todo, tentando assim, implantar essa responsabilidade como uma cultura no Iate Clube 
de Brasília. Os serviços abaixo são constantes, objetivando a ser uma cultura do clube: 
Prosseguimento ao projeto de redução de copos descartáveis. 
Campanhas de incentivo para que todos os setores do clube utilizem copos ou garrafas, 
com o intuito de diminuir o uso de descartáveis. 
Limpeza da Orla do Lago, quase que diária, retirando todos os lixos. 
Redução das lixeiras nos setores administrativos, e consequentemente, a redução da 
utilização de sacos de lixos. 
Limpeza de áreas com possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. 
Incentivar a venda do ECO-COPO nos eventos a serem realizados, o que geraria uma 
redução de custos com copos descartáveis, além de diminuir os resíduos gerados nas 
dependências do clube. 
Outras ações previstas para o ano de 2020 são: divulgação de cartilhas explicativas sobre 
o tema, que seriam distribuídas juntamente com o Jornal do Clube, além de vídeos 
realizados em parceria com a Comunicação do ICB, que serão transmitidos nos diversos 
canais de comunicação, cartilhas informativas aos associados que possuem 
embarcações, etc. 
Ressaltamos que em solicitação junto a Diretoria de Engenharia para melhorias no Setor 
de Triagem, obtivemos resultado em algumas, entretanto ainda necessitamos que sejam 
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realizadas melhorias no setor, a fim de possibilitarmos melhores condições de trabalho 
aos funcionários como; 
Construção de um sistema de drenagem para evitar o vazamento de chorume e a 
contaminação do lençol freático; 
Melhorias em todo o piso; 
Instalação de uma caixa d´água para lavagem do Setor; 
Instalação de um tanque para lavagem de materiais; 
Reformulação do ambiente onde os funcionários ficam. 
Se possível, a construção de um banheiro para que os funcionários possam tomar banho, 
quando necessário, visto que estão em constante contato com materiais insalubres. 
 
Piscinas 
No setor de piscinas realizamos todas as determinações do DARH, no que tange medidas 
de segurança contra o COVID-19, conforme informado no início do texto.  
Durante o fechamento do clube foram realizadas diversas manutenções corretivas e 
preventivas, algumas em parceria com a Diretoria de Engenharia, tais como: 
Conclusão dos aquecimentos solares das piscinas semiolímpica I e II 
Manutenções corretivas em todos os trocadores de calor. 
Rejunte interno das piscinas semiolímpicas I e II, e consequentemente a troca das águas. 
Lavagem de todo o teto da cobertura da piscina semiolímpica II. 
Restauração e pintura da escada que dá acesso ao toboágua. 
Pintura da escada que dá acesso à piscina semiolímpica II. 
Pintura do parque aquático. 
Informamos que foi realizado acordo, formalizado no Setor de contratos, com a empresa 
SMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – 
prestadora dos serviços de manutenção e locação de equipamentos; gerador de 
hipoclorito de sódio; nas piscinas semiolímpica I, II, baleia, toboágua e hidromassagem, a 
fim de reduzirmos o valor pago pela prestação de serviços em 50%, até a reabertura total 
do clube, ou seja, a reabertura das piscinas. Essa redução rendeu ao clube uma economia 
de R$ 12.143,16 reais no período de abril a julho. 
 
Segue ilustrações de alguns serviços que executamos no setor das piscinas: 
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Jardim 
 
O Setor de Jardinagem é responsável pela manutenção de toda área interna e externa do 
clube, sendo aproximadamente 165 m2 e uma equipe composta por apenas 16 
colaboradores. 
Após determinação do RH, tivemos uma redução considerável de nossa equipe, afim de 
cumprirmos com as determinações do DARH, conforme explanado na tabela 5. 
A equipe executou os seguintes serviços; 
Realizou o corte de árvores, que estava em risco de queda, em frente ao Iate shopping; 
Reformulou todo o gramado da área externa na área norte do clube, reestruturando e 
melhorando todo o visual do clube; 
Realizou a limpeza da área norte, atrás do viveiro, chegando até as margens do lago; 
Reformulação de toda área verde atrás das quadras cobertas do tênis e na parte da frente 
também; 
Mudança das palmeiras para a orla do lago; 
Retirada das folhas secas de todas as palmeiras do clube; 
Troca de todo o gramado atrás da piscina do toboágua, depois da instalação da drenagem 
do ginásio; 
Criação de um jardim em frente aos novos banheiros da náutica, próximo ao lava jato; 
Troca de todo o gramado em frente a academia; 
Revitalização dos canteiros de plantas em frente a academia; 
Retirada de ervas daninhas em frente ao parque infantil;  
Reformulação do canteiro em frente à sede social; 
Plantio de dois indivíduos arbóreos de Cajá, um indivíduo arbóreo de Jabuticabeira e 
quatro indivíduos arbóreos de Cajuzeiro; 
Na orla foram plantados dois indivíduos arbóreos de Jabuticabeira; 
Atrás do parque infantil foram plantados dois indivíduos de Sete-Copas; 
Revitalização de toda área do viveiro. 
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MELHORIAS NA ÁREA NORTE 
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DESMAME DE PALMEIRAS PARA PLANTIO ATRÁS DO TÊNIS 
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CONFECÇÃO DE MÁSCARAS 
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REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA EXTERNA NORTE 
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REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO ATRÁS DAS QUADRAS DE TÊNIS 
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LIMPEZA DE TODA ÁREA NORTE, ATRÁS DOS CONTAINERS ATÉ O SETOR 
DE RECICLAGEM 
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REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DA ACADEMIA 
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LIMPEZA DA ORLA DO LAGO 

    
 
LAVAGEM DOS PARQUES INFANTIS 
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LAVAGEM DOS TETOS DA SEDE SOCIAL E ANTIGO RESTAURANTE FAROL 

      

 

 

  
 
LAVAGEM DA LONA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO SUL 
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DIRETORIA FINANCEIRA  
Diretor: João Alfredo de Mendonça Uchôa 
 
O organograma atual da Diretoria Financeira está demonstrado abaixo, se 
mantendo inalterado ao longo desses anos, onde a Tesouraria é responsável 
pela arrecadação e pagamento dos compromissos financeiros do Clube e a 
Contabilidade atende as demandas mensais e fechamento dos balancetes, 
controle da movimentação orçamentária, além de ser responsável pela 
conferência e emissão do balanço anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As movimentações financeiras de crédito e débito são centralizadas no sistema 
integralizado de controle e gestão o ERP – Benner que proporciona controle e 

DIRETORIA
FINANCEIRA 

(João A M Uchôa)

Contabilidade Tesouraria



                                                                                                                          
 

126 
 
 

segurança nas movimentações financeiras, além da eficiência das informações 
processadas pela Contabilidade e Tesouraria.  

A Tesouraria utiliza o módulo na movimentação e controle das contas a pagar e 
a receber, não sendo utilizados controles manuais, o programa de receita do 
clube, Techsoft, estando o mesmo totalmente integrado com o Benner. 

As informações financeiras do Clube são mensalmente demonstradas nos 
balancetes, gerando ao final do exercício o balanço anual, os mesmos são 
analisados pela Comissão Fiscal, e posteriormente, colocados à disposição dos 
associados no portal da transparência, além da publicação nos meios de 
comunicação do Clube.  

No período foram adquiridos 09 títulos familiares, conforme previsto no §8º do 
artigo 21 do Estatuto do Clube. 

Contínua vigorando contrato com o Banco Santander para isenção da tarifa de 
pagamento de salário, proporcionando ao Iate uma economia estimada ao ano 
de R$ 10.500,00, durante a vigência do contrato a economia será de R$ 
52.500,00. Está previsto para 2021 o recebimento da última parcela de R$ 
50.000,00 referente parceria para movimentação da folha de pagamento de 
salários junto ao banco. 

Em reunião Ordinária e Extraordinária realizada pelo Conselho Deliberativo em 
dezembro/2020, foi aprovado o orçamento para o ano de 2021, destacando que 
permanecerão os valores praticados em 2020, com apenas ajuste na taxa de 
transferência de títulos patrimoniais. 

Disponibilizamos na área financeira do site do Clube, através do acesso pessoal, 
declaração de nada consta das contribuições pagas, emissão de 2º via do boleto, 
detalhamento das despesas diversas e a partir desse semestre a declaração de 
Nada Consta de Débitos, além de melhorias para otimização no programa de 
receitas do Clube para atendimento de demanda geradas pela COVID-19.  

Com o rigor do distanciamento social imposto pela pandemia do Coronavírus, 
neste semestre, não realizamos receitas de patrocínio junto a iniciativa privada, 
dos eventos sociais, culturais e competições esportivas diversas, anteriormente 
previstos. 

Em termo de cooperação técnica de nº 580/2018, firmado com a CEB, tendo 
como objeto a eficiência energética nas instalações do Iate Clube, para redução 
nos custos com a energia elétrica, onde o contrato prevê repasse ao Clube de 
até R$ 3 milhões de reais, o quadro abaixo demonstra a movimentação 
financeira vinculada ao contrato. 

Eficiência Energética  

Receitas Despesas Contrapartida Iate 
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 Anos Anteriores  2020  Anos Anteriores  2020   

807.646,12 1.908.563,13 1.039.068,41 2.074.397,38 367.256,54 

Fonte: Benner/TCF 

Com a execução do contrato de cooperação com a CEB, a conta de energia do 
Clube teve redução expressiva de até 247,28%, comparado com o mesmo 
período de 2019, conforme quadro abaixo. 

CEB DISTRIBUIÇÃO 

DOCUMENTO PAGAMENTO VALOR DOCUMENTO PAGAMENTO VALOR ECONOMIA 

284196 29/07/2019     121.198,41  471326 28/07/2020      34.899,73  -247,28% 

284196 28/08/2019     131.301,94  503323 28/08/2020      40.120,80  -227,27% 

320003 27/09/2019     136.543,09  524311 28/09/2020      41.547,51  -228,64% 

721414 28/10/2019     141.818,92  608898 28/10/2020      58.366,00  -142,98% 

361799 28/11/2019     131.284,26  659628 01/12/2020      80.418,66  -63,25% 

378270 30/12/2019     108.392,07  7214146 28/12/2020      76.194,93  -42,26% 

   Fonte: Benner 

Os valores repassados pelo Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, para aquisição 
de equipamentos e materiais esportivos para formação de atletas olímpicos que 
totalizam R$ 953.421,20 além dos rendimentos dos valores aplicados em 
caderneta de poupança, conforme previsto no regulamento de R$ 33.753,96, 
teve sua execução concluída, com a aquisição das embarcações conforme 
previsto no Termo de Execução nº 20/2019 do Edital de Chamamento de 
Projetos nº 07, a respectiva conta foi encerrada junto ao Banco do Brasil, pois a 
mesma atendeu a função prevista. 

A finalização do projeto previsto no Termo de Execução nº 20/2019 do Edital de 
Chamamento de Projetos nº 07 do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, contribuiu 
para a aquisição das embarcações para formação de atletas olímpicos. 
Conforme previsto no regulamento o valor R$ 953.421,20, foi aplicado em 
caderneta de poupança, gerando uma atualização de Rendimentos de R$ 
33.753,96, além de R$ 7.594,49 de Imposto de Renda e R$ 266,40 de tarifas 
bancárias que foram reembolsadas ao CBC. Os pagamentos aos fornecedores 
feitos através de pregão eletrônico perfizeram o total de R$ 780.138,52, das 
verbas, gerando uma devolução total no período ao CBC de R$ 207.036,64. 

Em nova parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, através do Termo 
de Execução 23/2020, no âmbito do Ato Convocatório nº 08, tendo a finalidade 
de apoio financeiro para viabilização de equipe técnica e multidisciplinar 
vinculada à formação de atletas olímpicos e paraolímpicos, recebemos em 
agosto/2020, a importância de R$ 929.600,00, aplicados em caderneta de 
poupança conforme previsto em regulamento.  
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Os valores em caixa e bancos ao fim do semestre totalizam R$ 11.069.107,18 
destes R$ 7.831.361,43 em aplicações financeiras para custeio das despesas 
do Clube, e o saldo de R$ 3.075.945,78 recursos exclusivos para utilização em 
obras e melhorias do Clube. 

SALDO EM 31/12/2020  

Caixa Tesouraria             1.696,18  

Caixa Patrimônio             5.225,00  

Cartão Crédito/CIELO                   50,12  

Cartão Débito/CIELO             6.400,51  

Cheques Devolvidos             1.000,82  

Cheque Pré-Datado           15.546,58  

Numerários em Trânsito           25.599,45  

Banco do Brasil C/C: 220.460-6 AG 0452-9           15.268,77  

Banco do Brasil CDB - C/C: 220.460-6 AG 0452-9         574.000,00  

Banco do Brasil C/C: 49469-0 AG 0452-9                 231,19  

Banco Santander C/C 13000546-2 APLIC AUT           35.826,56  

Banco Santander C/C 13004476-4 APLIC AUT                     3,26  

Banco Santander C/C 13004476-4 CDB/RDB      3.075.902,82  

Banco Santander C/C 13004476-4                   39,70  

BRB - Banco de Brasília Aplicação 055.093-9      1.299.543,60  

BRB - Banco de Brasília C/C: 601.013-8           90.771,35  

Banco Caixa Econômica C/C:28438-9 AG:0002         933.917,14  

Banco Caixa Econômica C/C: 6407-1 AG: 0002                          -    

Banco Itaú 08.884-8 - APLIC AUTO MAIS             1.660,29  

Banco Itaú 08.884-8 - CDB      4.986.413,84  

Banco Itaú C/C: 08.884-8                   10,00  

    

 TOTAL    11.069.107,18  

Fonte: Benner 

GESTÃO DO SETOR DE TESOURARIA 

Diariamente emitimos os extratos bancários das contas correntes e aplicações 
financeiras, fazemos a conferência e controle da movimentação, baixa dos 
arquivos recebidos e retorno dos arquivos transmitidos de forma automática nos 
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programas de receita Techsoft e de gestão do Sistema Benner, atualizando 
diariamente a Comodoria e Diretoria Financeira do saldo disponível. 

Dentro das rotinas do setor estão: as de conferência e tratamento de notas 
fiscais, RPA, ajuda de custo entre outros documentos para pagamentos. Os 
diversos documentos para pagamentos a fornecedores, funcionários e 
prestadores de serviços entre outros são recebidos para triagem, agendamento 
e liquidação junto à rede bancária. 

Realizamos diversos atendimentos, dando agilidade e praticidade aos 
pagamentos e recebimentos do Clube, o quadro do setor possui 5 funcionários 
para atender toda demanda de forma integrada, funcionando de segunda a sexta 
de 08 até 18 horas e aos finais de semanas e feriados das 8 até 16 horas. 

SISTEMA DE COBRANÇA 

Atualizamos melhorias no Techsoft, onde os boletos da mensalidade emitidos 
pelo site são previamente cadastrados junto ao banco, não sendo necessário 
aguardar registro, além de proporcionar maior economia, bem como a 
individualização dos valores recebidos no caixa do Clube (cartão, cheque, 
dinheiro), proporcionando maior controle. 

Abaixo quadro demonstrativo das despesas com boleto. 

GASTO COM EMISSÃO DE BOLETOS 

  2º Sem/2020 2º Sem/2019 Variação Variação (%) 

Banco Itaú 43.230,71 43.478,43 -247,72 -0,57% 

Total  43.230,71 43.478,43 -247,72 -0,57% 

Fonte: Benner 

Fonte: Benner 

43.230,71 43.478,43

-247,72

-0,57%
2º Sem/2020 2º Sem/2019 Variação Variação (%)

Gastos com Emissão de Boletos
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Os valores praticados neste semestre, para recebimento dos boletos da 
mensalidade através da rede bancaria, demonstram estabilidade das tarifas 
bancárias ao longo do semestre, reflexo das negociações com os bancos, 
medidas para incentivo a emissão dos boletos através do site do Clube, além 
das melhorias implementadas. Neste semestre o Clube investiu a importância de 
R$ 43.230,71, 1º/2020 R$ 41.522,58 e no 2º/2019 a importância de R$ 
43.478,43, demonstrando o controle na gestão de tarifas de cobrança da 
mensalidade. 

Identificamos associados que efetuam o pagamento da mensalidade em 
duplicidade, tratando as ocorrências, fazendo o ressarcimento através de crédito 
em conta dos sócios que solicitam, ou compensação em contribuição futura dos 
sócios que não se manifestam, neste semestre houve R$ 108.535,28 em 
movimentação. 

BOLETOS EM DÉBITO DIRETO AUTORIZADO (DDA) 

Com a mudança na cobrança dos boletos bancários enviados pelo Banco Itaú 
de simples para registrada, associados que possuem adesão ao Débito Direto 
Autorizado (DDA) passaram a receber os boletos de forma eletrônica, facilitando 
o acesso ao boleto da mensalidade com rapidez e segurança. 

O Clube disponibiliza aos seus associados a opção para débito da mensalidade 
em conta corrente junto ao Banco do Brasil, conforme convênio, atualmente 
possuímos 1517 associados que fizeram a opção. No período houve um 
aumento de 1,71%, com a retomada as atividades no segundo semestre. 

COMBATE À INADIMPLÊNCIA 

Destaca-se, ainda, o combate à inadimplência dos associados. O setor efetua o 
levantamento de toda a inadimplência ocorrida, classificando-as por categorias 
e períodos mensais. Feito esse levantamento, são emitidas cartas de cobrança 
para os atrasos a partir de dois meses e enviadas, regularmente, no dia 10 de 
cada mês aos associados. As cartas são especificas de acordo com a categoria 
e a quantidade de meses em aberto. O quadro abaixo dá uma ideia dos volumes 
envolvidos.  

Relatório de Inadimplentes – 2020 
Mês Quantidade de cartas Valores cobrados (R$) Posição em 31/12/2020 

Julho 223                        257.107,52                                   96.096,65  
Agosto 210                        226.599,95                                   96.344,15  
Setembro 193                        260.723,20                                   97.354,85  
Outubro 280                        338.069,84                                105.664,61  
Novembro 186                        234.926,19                                115.164,61  
Dezembro 189                        223.258,97                                138.717,98  

Fonte: Benner/Techsoft 
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A inadimplência de arrecadação do Iate apresenta um aumento moderado na 
duração do débito financeiro, sendo alto no primeiro mês na ordem de 6,58%, 
porém caindo de forma acentuada, 3,17% no subsequente e mantendo-se menor 
de 2% a partir do terceiro mês.  

Os gráficos a seguir mostram a curva do comportamento da inadimplência 
mensal considerando o número de associados inadimplentes e os valores em 

inadimplência.                                                                                     Fonte: Techsoft 
 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte Techsoft 
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84.160,06
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11.339,00
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Percentualmente, considerando os valores em inadimplência e o total previsto a 
arrecadar para um mês, dois meses, e assim sucessivamente até doze meses, 
o percentual de inadimplência tem o comportamento mostrado pelo gráfico a 
seguir. 

                     Fonte: Techsoft 

As informações sobre a inadimplência, conforme determinação estatutária, são 
encaminhadas mensalmente ao Conselho Deliberativo. Da mesma forma, como 
prevê o estatuto, toda inadimplência superior a 4 (quatro) meses, sem prejuízo 
das devidas comunicações aos respectivos associados, é informada à Diretoria 
Jurídica, a fim de que seja aberto o competente processo de exclusão do quadro 
social e de retomada do título do associado enquadrado nesse grau de 
inadimplência, bem como o impedimento do acesso ao Clube. 

CARTÃO E FUNDO DE CAIXA 

Com a inibição de recebimentos de pagamentos na Tesouraria do Clube através 
de dinheiro em espécie e, por conseguinte, do aumento das transações dos 
valores através de cartão débito, movimentando no período o valor de                    
R$ 1.182.257,33 bruto, gerando comissões sobre os valores de R$ 12.876,77, 
conforme tabela abaixo.  

Neste período trabalhamos com os percentuais de comissões conforme 
negociados, através dos cartões de débito e crédito. 

Cartões Cielo - Movimentação 

 Débito  

6,58%

3,17%

1,28%

0,42%

1,61%

0,01%

1 MÊS 2 MESES 3 MESES 4 MESES 5 MESES > 6 MESES

% Inadimplência
(posição em 12/01/2021)
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  Fonte: Controle Interno 

As regras de gestão e transparência na utilização dos recursos do fundo de 
caixa, os procedimentos de utilização e acerto junto a Tesouraria tornaram o 
manuseio dos valores mais eficiente para o atendimento emergencial, sendo o 
valor utilizado no semestre de R$ 40,89 mil. 

CONTRIBUIÇÃO DE APLICAÇÃO PATRIMONIAL 

A Contribuição de Aplicação Patrimonial, utilizada para custeio de obras e 
melhorais do Clube, não foi renovada para o ano de 2020, o saldo remanescente 
está sendo utilizado conforme demanda. Tais recursos, conforme determinação 
do Conselho Deliberativo, estão aplicados em conta específica (Banco 
Santander) que totalizam R$ 3.075.945,78.  

 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS  

É apresentado a seguir o demonstrativo dos Rendimentos das Aplicações 
Financeiras das reservas do Iate Clube de Brasília, relativas ao Capital de Giro, 
Provisionamento para Despesas Futuras e Verbas de Contingência distribuídas 
pelos bancos no qual o Iate possuí vínculo. Ressaltamos que o rendimento 
previsto para o ano de R$ 624 mil foi frustrado devido à queda na taxa de juros 
(SELIC) pelo Banco Central, além das intempéries atuais no mercado financeiro 
provocados pela pandemia. Os valores aplicados renderam bruto no neste 
semestre R$ 104.387,35, totalizando no ano de 2020, o total R$ 361.492,90, 
destes R$ 87.953,33 referente aos valores de contribuição de aplicação 
patrimonial, sendo 40.968,05 neste semestre, valores aplicados são 
remanescentes de anos anteriores, representado por instituição bancária abaixo: 

 

Comissões (Média)  Valor Lançado   Comissão  Valor Recebido  

Média (0,99%) 1.202.172,41 11.893,57 1.190.168,84 

 Crédito  

Comissões (Média)  Valor Lançado   Comissão  Valor Recebido  

Média (1,28%) 4.115,50 52,82 4.062,68 

Total Valor Movimentado 1.206.287,91 

Total Valor Comissões 11.946,39 
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Fonte: Benner 

CONTABILIDADE 

GESTÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE  

 Em reunião da Diretoria de Patrimônio e Suprimento e a Diretoria Financeira no 
mês de julho/2020, ficou acordada a transferência das atividades de entradas de 
documentos fiscais para a diretoria financeira, a fim de melhoria e otimização 
das conferencias, uma vez que o processo requer analise de retenções fiscais.  

 Com relação ao ativo imobilizado foi iniciado o levantamento da posição dos 
bens, o qual foi identificado com erro, desde então a implantação da gestão de 
patrimônio ficou a cargo da contabilidade, este é um processo que exige o 
controle individualizado e o inventário físico periódico dos bens para assegurar 
a veracidade das demonstrações contábeis referentes ao ativo imobilizado. 

 Salientamos que apesar de estamos em processo licitatório para que seja 
definida a empresa que ficará responsável pelo inventario físico  e a aplicação 
do teste de recuperabilidade dos itens, a contabilidade já vem inovando a forma 
de controle dos bens, desde o início do semestre todas as áreas vem sendo 
orientadas a fazer a retirada do bem em estoque somente após o mesmo ser 
imobilizado e fixado plaqueta pela contabilidade, após a nova forma de controle 
todos os bens são fotografados e anexado no sistema benner a imagem do bem 
junto ao lançamento o que facilita no controle e reconhecimento do bem. 

 EQUIPE 

 Houve alteração na equipe, porém, sem onerosidade na folha de pagamento em 
geral, com o advento do lançamento das notas fiscais gerido pela contabilidade, 

361.492,90 

140.387,35 

53.277,41 
18.950,17 22.426,72 

9.124,80 

32.234,10 
11.690,91 

163.234,71 

57.879,46 

2.366,63 1.773,96 

87.953,33 

40.968,05 

Ano 2020 2º Sem/2020

Rendimento Ano 2020

Rendimento BB BB CBC BRB ITAÚ SANTANDER FOPAG SANTANDER
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foi remanejado um colaborador do setor de patrimônio para a contabilidade. 
Assim ao final do período o setor contábil encontra-se composto por uma 
Coordenação, dois analistas contábeis, um técnico em contabilidade, um 
assistente contábil e dois auxiliares administrativos. 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Todos balancetes contábeis e relatórios de execução orçamentária foram 
entregues dentro dos prazos acordados, em alguns momentos até mesmo antes 
do prazo. Foi realizada a auditoria do segundo trimestre de 2020, com a Empresa 
Auge Contadores S/S, conforme cronograma e contrato assinado. Importante 
lembrar que todos os pareceres da auditoria formam emitidos sem ressalvas. 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 Foi elaborado e aprovado o orçamento 2021. No tocante a execução 
orçamentaria do segundo semestre de 2020, este foi acompanhado e executado 
conforme as possibilidades. 

INVESTIMENTOS INGRESSO E DISPÊNDIOS  

RECEITAS  

Para enfretamento dos efeitos causados pela Pandemia, no primeiro semestre a 
gestão do Iate adotou diversas medidas visando evitar possíveis danos 
financeiros ao clube, como: suspensões de contratos de trabalhos e reduções 
de jornadas nos meses de maio e junho de 2020. Ocorreram também em relação 
aos prestadores, suspensões, revisões e redução de alguns contratos. 

Também foi realizada reduções em diversas receitas custeadas pelos 
associados: espaço Saúde, CIATE, taxa administrativa, etc. E aplicação de 
redução por título no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais). 

Já no segundo semestre parte das atividades do clube puderam voltar ao 
funcionamento, seguindo as normas sanitárias, portanto grande parte das 
receitas e despesas voltaram a ter execução. Apresentando o seguinte 
resultado: 

3.01 - RECEITAS TOTAIS    34.328.954,99  

   
3.02 - DESPESAS TOTAIS   (32.601.157,11) 

   
3 - RESULTADO DO EXERCICIO      1.727.797,88  

 

O resultado financeiro semestral apresentou realização de receitas totais de R$ 
34.328.954,99 (trinta e quatro milhões, trezentos e vinte oito mil, novecentos e 
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cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e despesas totais de R$ 
32.601.157,11 (trinta e dois milhões, seiscentos e um mil, cento e cinquenta e 
sete reais e onze centavos), o que resulta no superávit financeiro no período de 
R$ 1.727.797,88 (Um milhão, setecentos e vinte e sete mil, setecentos e noventa 
e sete reais e oitenta e oito centavos).  

INVESTIMENTOS 

A seguir apresenta-se o comportamento dos ingressos e dispêndios realizados    
no segundo semestre de 2020, conforme item “C” do Art. 76 do Estatuto: 

“c) no mês de fevereiro e agosto, para apreciar relatório 
das atividades do Conselho Diretor, inclusive quanto aos 
investimentos previstos e executados, referentes ao 
semestre anterior;” 

Conforme definido na aprovação do orçamento de 2020, ficou suspenso a 
cobrança da taxa de contribuição de aplicação patrimonial.  

Conta Orçado Realizado % Saldo 
1 - ATIVO (8.291.840,90) (3.707.691,44) 45% (4.584.149,46) 
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE (8.291.840,90) (3.707.691,44) 45% (4.584.149,46) 
1.02.03 - IMOBILIZADO (8.291.840,90) (3.707.691,44) 45% (4.584.149,46) 
1.02.03.01 - BENS (8.291.840,90) (3.707.691,44) 45% (4.584.149,46) 
1.02.03.01.03 - INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO (8.022.756,75) (3.632.781,44) 45% (4.389.975,31) 
1.02.03.01.03.0001 - Edificações, Vias e Acessos (1.563.734,78) (1.078.575,69) 69% (485.159,09) 
4.06.020 - Reforma da Cantina dos Funcionários (216.000,00) (100.901,93) 47% (115.098,07) 
4.07.007 - Revitalização da Pista de Caminhada (piso 
emborrachado) (24.000,00) (23.960,00) 100% (40,00) 

4.07.073 - Troca de Piso do Ginásio de Esporte e 
Aquisição de Piso para Escola de Tênis de Mesa (450.741,46) (450.590,46) 100% (151,00) 

4.07.074 - Demolição do Prédio Antiga Sauna (200.000,00) 0,00  0% (200.000,00) 
4.07.076 - Cobertura e Estrutura Ginásio - Iate Shopping (200.000,00) (128.169,04) 64% (71.830,96) 
4.07.008 - Aquisição de Móveis, Máquinas e 
Equipamentos (72.000,00) 0,00  0% (72.000,00) 

4.07.022 - Revitalização da Cobertura do Tênis (382.993,32) (374.954,26) 98% (8.039,06) 
4.07.077 - Forro Painel de Frigo Academia (18.000,00) 0,00  0% (18.000,00) 
1.02.03.01.03.0002 - Instalações (2.342.653,39) (866.762,34) 37% (1.475.891,05) 
4.07.001 - Modernizações das Instalações e Aumento da 
Eficiência Energética - CEB (893.486,47) (467.853,65) 52% (425.632,82) 

4.07.003 - Adequação da Rede de Água (559.639,00) 0,00  0% (559.639,00) 
4.07.030 - Aquisição dos quadros gerais (4) de energia 
nas subestações (3) (213.053,04) (143.058,69) 67% (69.994,35) 

4.07.064 - Adequação SPDA Sistema Para Raio (150.000,00) (85.451,00) 57% (64.549,00) 
4.07.014 - Reconstrução dos Contraventamentos da 
Estrutura Metálica dos Cais Estaqueados (329.474,88) (399,00) 0% (329.075,88) 

4.07.022 - Revitalização da Cobertura do Tênis (197.000,00) (170.000,00) 86% (27.000,00) 
1.02.03.01.03.0003 - Móveis, Máquinas, 
Equipamentos e Ferramentas (2.233.175,46) (610.738,19) 27% (1.621.932,85) 
4.07.008 - Aquisição de Móveis, Máquinas e 
Equipamentos (321.816,34) (108.141,36) 34% (213.674,98) 

4.07.036 - Aquisição de Móveis, Máquinas, 
Equipamentos e Ferramentas (764.608,68) (343.908,61) 45% (420.700,07) 
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INVESTIMENTOS 2020

1.02.03.01.03.0001 - Edificações, Vias e Acessos

1.02.03.01.03.0002 - Instalações

1.02.03.01.03.0003 - Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

1.02.03.01.03.0004 - Veículos

1.02.03.01.03.0005 - Embarcações

1.02.03.01.03.0006 - Computadores e Periféricos

1.02.03.01.06.0001 - RESERVA DE INVESTIMENTOS

4.07.010 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e 
Ferramentas (117.000,00) (26.570,70) 23% (90.429,30) 

4.07.036 - Aquisição de Móveis, Máquinas, 
Equipamentos e Ferramentas (283.749,96) (83.426,46) 29% (200.323,50) 

4.07.041 - Substituição de Equipamentos da Academia (717.000,48) (34.561,45) 5% (682.439,03) 
4.07.008 - Aquisição de Móveis, Máquinas e 
Equipamentos (29.000,00) (14.129,61) 49% (14.870,39) 

1.02.03.01.03.0004 - Veículos (170.409,12) (97.913,55) 57% (72.495,57) 
4.07.067 - Aquisições de Veiculos (72.409,12) 0,00  0% (72.409,12) 
4.07.065 - Aquisição de Motores e Embarcações (38.000,00) (37.913,55) 100% (86,45) 
4.07.070 - Aquisição de Trator (60.000,00) (60.000,00) 100% 0,00  
1.02.03.01.03.0005 - Embarcações (973.911,24) (816.042,52) 84% (157.868,72) 
4.07.019 - Aquisição de Embarcações à Vela (470, 420 e 
Optimist) (11.490,00) 0,00  0% (11.490,00) 

4.07.034 - CBC - Embarcações e Equipamentos (953.421,24) (807.338,52) 85% (146.082,72) 
4.07.065 - Aquisição de Motores e Embarcações (9.000,00) (8.704,00) 97% (296,00) 
1.02.03.01.03.0006 - Computadores e Periféricos (738.872,76) (162.749,15) 22% (576.123,61) 
4.07.011 - Revitalização, Modernização e 
Reestruturação do Parque de Informática (248.872,80) (93.332,36) 38% (155.540,44) 

4.07.038 - Revitalização, Modernização e 
Reestruturação do Parque de Informática (hardware e 
software) 

(489.999,96) (69.416,79) 14% (420.583,17) 

1.02.03.01.06.0001 - RESERVA DE INVESTIMENTOS (269.084,15) (74.910,00) 28% (194.174,15) 
4.07.072 - Reserva de investimentos (269.084,15) (74.910,00) 28% (194.174,15) 

 

Os investimentos orçados em 2020 somam R$ 8.291.840,90, sendo: 

Conta Orçado 
1.02.03.01.03.0001 - Edificações, Vias e Acessos (1.563.734,78) 
1.02.03.01.03.0002 - Instalações (2.342.653,39) 
1.02.03.01.03.0003 - Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (2.233.175,46) 
1.02.03.01.03.0004 - Veículos (170.409,12) 
1.02.03.01.03.0005 - Embarcações (973.911,24) 
1.02.03.01.03.0006 - Computadores e Periféricos (738.872,76) 
1.02.03.01.06.0001 - RESERVA DE INVESTIMENTOS (269.084,15) 
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Devido pandemia da COVID-19 o planejamento dos investimentos previstos para 
2020 tiveram de ser alterados, porém, cabe destacar algumas execuções que 
foram entregues no segundo semestre de 2020 como: a reforma da cantina dos 
funcionários, projeto de modernizações das instalações e aumento da eficiência 
energética, bem como a entrega dos últimos equipamentos referente a verba 
recebida com base no edital 07 do Comitê Brasileiros de Clubes. 

 

 

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 
Diretor: Sidney Campos 
 

A Diretoria de Comunicação e Marketing do Iate Clube de Brasília é o 
departamento responsável por estabelecer a política específica de comunicação 
do Clube, englobando as especialidades do Jornalismo e do Marketing. 
 
É também responsabilidade do setor manter fluxos de informação e influência 
recíproca entre o Clube, seus públicos de interesse e a sociedade em geral, além 
do processo de gerenciamento de todas as atividades internas que demandam 
produções de conteúdo, sejam eles de caráter institucional sejam de viés 
promocional.   
 
Durante o segundo semestre de 2020, o setor produziu um conjunto de 
atividades do processo de criação, de planejamento e de desenvolvimento de 
ações que atenderam às necessidades do Clube, bem como de seus 
Associados. Importante acrescentar que, a despeito da reabertura do Clube, 
ocorrida em julho de 2020, várias ações emergenciais foram tomadas no sentido 
de dar mais visibilidade às decisões do Conselho Diretor que tivessem relevância 
para os Sócios.  
 
A seguir, apresentam-se as ações desenvolvidas por esta Diretoria relativas ao 
período supracitado.  
  
Foi publicada uma edição da revista no segundo semestre de 2020, com tiragem 
de 5.000 exemplares. O material foi enviado à residência dos Sócios, além de 
estabelecimentos comerciais de interesse à comunidade Iatista. A meta também 
é explorar melhor os espaços publicitários de forma a gerar receita para o Clube.  
  
De julho a dezembro de 2020, foram publicadas 26 edições do Jornal Semanal 
do Iate Clube de Brasília. Esta é uma publicação semanal na versão física, com 
tiragem de 1.300 exemplares por semana. O jornal também é publicado na 
versão digital, disponível no site do clube. Esta versão também é enviada por e-
mail semanalmente aos Sócios do Iate Clube de Brasília. Um novo projeto gráfico 
do jornal será apresentado pelo setor ao Conselho Diretor ainda no primeiro 
trimestre de 2021.  
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Devido à pandemia causada pela covid-19 e as medidas de isolamento que 
acarretou no fechamento do Clube no primeiro semestre, o jornal começou a ser 
enviado por e-mail marketing para todos os Sócios. Como o retorno da ação foi 
positivo, a Diretoria, com aval da Comodoria, optou por permanecer com o 
serviço e continuar o envio do jornal pelos meios digitais.  
 
 
Fomento às redes sociais 
   
Um dos objetivos da Diretoria de Comunicação e Marketing do Iate Clube de 
Brasília é ter um amplo canal de diálogo com os Sócios do clube. Por isso, a 
premissa do trabalho é trabalhar com todos os canais de comunicação 
disponíveis para que a mensagem, os fatos e a transparência dos dados tenham 
um alcance cada vez maior.  
 
Neste cenário, a Diretoria intensificou sua atuação no site e nas redes sociais do 
clube com um fluxo mais intenso na publicação de matérias, notas e links de 
interesse dos Associados do Iate Clube de Brasília. Hoje estamos presentes nas 
seguintes redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. 
 
 
A Diretoria de Comunicação e Marketing entende que a informação repassada 
em formato audiovisual tem um grande alcance, tanto quanto a escrita, e que 
esta rede social é hoje uma das mais acessadas por públicos de todas as idades, 
inclusive crianças e jovens, o que torna um canal de comunicação essencial 
entre o clube e seus Sócios. 
 
Facebook 
 
O Facebook é um importante canal de comunicação com a comunidade do Iate 
Clube de Brasília. Todas as notícias do jornal são replicadas na rede social, 
possibilitando uma maior interação por parte dos usuários. É uma forma de trazer 
mais interação com os Associados e, uma vez que eles podem compartilhar os 
conteúdos, ampliam a imagem institucional do Iate para as suas redes de 
contatos.  
 
Atualmente, a página oficial do Iate Clube no Facebook conta com 13.413 
seguidores até o dia 30 de dezembro de 2020, às 19h (horário de Brasília).  
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Objetivos para o próximo semestre no Facebook 

 
● Manter a estratégia de ampliação do número de Sócios do Iate Clube de 
Brasília diretamente ligado ao perfil gestor da página oficial do clube nesta rede 
social, de forma a agilizar a repercussão de informações e eventos realizados 
pelo clube; 

● Estimular a interação e interesse dos Sócios com a administração por 
meio do nosso perfil página; 

● Criar conteúdos específicos para as redes sociais que vão além daqueles 
divulgados no jornal – stories, postagens sobre a estrutura do Clube etc; 

● Continuar patrocinando as publicações a fim de ampliar o alcance das 
divulgações dos eventos do Iate Clube de Brasília, caso eles ocorram e possam 
ser prestigiados pelo público externo (em razão da pandemia). 

Twitter 
 
Em verificação feita no dia 30 de dezembro de 2020, às 19h00 (horário de 
Brasília), foi observado um total de 1.824 seguidores no perfil do Iate Clube de 
Brasília. Este contingente recebe notícias, links com material pertinente ao clube 
e dicas em tempo real.  
 
O perfil permite interações com os seguidores, o que estreita a comunicação do 
Iate Clube de Brasília e seus Sócios. Veja abaixo o gráfico de métricas. 
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Objetivos para o próximo semestre no Twitter 
 

● Patrocinar publicações nesta rede social a fim de aumentar o alcance das 
publicações de eventos do clube. 

● Manter publicações simultâneas no Twitter e Instagram. 

● Criar conteúdos específicos para esta rede social. 

● Aumentar a interação nesta rede social a fim de que aumente o seu 
alcance e consequentemente a quantidade de seguidores. 

 
Instagram 

O Instagram é a rede social mais importante e de maior repercussão do Iate 
Clube de Brasília. O perfil conta com 8.978 seguidores, contabilizados até o dia 
30 de dezembro de 2020, às 19h15 (horário de Brasília). 
 
Neste perfil são realizadas promoções, cobertura de eventos e divulgação de 
fotos das principais atividades que acontecem no Iate Clube. Por este motivo, é 
importante impulsionar as publicações, de forma patrocinada, a fim de atingir um 
público cada vez maior a ser alcançado. Este alcance gera visibilidade para o 
Clube, o que pode resultar em uma quantidade maior de pessoas interessadas 
em se associar.  
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Este ano, em razão da pandemia, a rede social funcionou como uma importante 
ferramenta de comunicação do Clube. Por meio dela, foi possível comunicar o 
retorno das atividades, os protocolos de segurança e reforçar, continuamente, a 
obrigatoriedade do uso da máscara no Clube. Os Associados também 
demandaram bastante contato para o esclarecimento de dúvidas e proposições 
de ações, bem como fizeram elogios e críticas.  
 

 
 
 
Objetivos para o próximo semestre no Instagram 
 

● Patrocinar publicações nesta rede social a fim de aumentar o alcance das 
publicações de eventos do clube. 

● Manter publicações simultâneas no Instagram e Twitter. 

● Criar conteúdos específicos para esta rede: stories, enquetes, vídeos etc 

● Aumentar a interação nesta rede social a fim de que aumente o seu 
alcance e, consequentemente, a quantidade de seguidores. 

 
Site oficial 
 
O site do Iate Clube de Brasília é uma ferramenta tão fundamental quanto as 
nossas redes sociais. É por meio deste canal que o Associado lê as principais 
notícias do Clube, solicita e imprime documentos, tem acesso aos contatos de 
todos os departamentos, faz agendamentos da Academia, entre outros serviços. 
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No site também há o link para cada uma das nossas redes sociais, o que facilita 
para achar os perfis oficiais e nos acompanhar nesse universo digital. 
 
De julho a dezembro de 2020, o site contabilizou 68 mil acessos e 144 mil 
visualizações.  Contextualizando, o número de acessos se refere a quantidade 
de IP’s (internet procol) que entraram no site. Já as visualizações são número de 
vezes que o site foi acessado de modo geral, podendo ser repetidas diversas 
vezes pelo mesmo IP. A média mensal de visualizações no período foi de 6,5 
mil, sendo 2,1 mil novos acessos, diferentes IP’s. 
 
O departamento de Comunicação e Marketing está repaginando o site do Club 
e a previsão é de que o serviço seja concluído no primeiro trimestre de 2021. A 
ideia é tornar o portal mais funcional, intuitivo, responsivo e moderno.  

    
 
 
Acesso de outros países 
 
A internet é uma ferramenta que possibilita a interação com pessoas de todas 
as partes do mundo. E isso acontece com o site oficial do iate Clube de Brasília, 
que de julho a dezembro de 2020, contou com um total de 4.147 acessos 
procedentes do exterior. Os visitantes se dividiram da seguinte maneira: 
 
 
Publicações 
 
Abastecer nossos canais com informações relevantes aos Associados é uma 
das principais atividades da Diretoria de Comunicação e Marketing. Durante o 
último semestre de 2020, foram inseridas 667 publicações no site do Iate Clube 
de Brasília, com média de 80 ao mês. Lembrando que as notícias do Jornal do 
Iate e da Revista do Iate também são postadas no site em formato PDF, 
disponibilizadas aos Sócios do clube. 
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Assessoria de imprensa 
 
O trabalho de exposição do clube realizado por esta diretoria teve retorno de 
mídia espontânea. No período de julho a dezembro foram registradas 27 
matérias e citações referentes ao Iate Clube de Brasília em jornais impressos, 
sites e redes sociais, especialmente relacionadas às eleições ocorridas no 
segundo semestre.  

   
 
Comunicação interna 
 
O trabalho de endomarketing, ou comunicação interna, também é bastante 
explorado pela Diretoria de Comunicação e Marketing. Nossa mensagem é 
passada tanto para os que acessam nossos canais fora do clube como para os 
que estão dentro das nossas dependências. Trabalhamos na produção de 
comunicação visual com cartazes, banners, faixas entre outros.  
 
Em razão das novas obrigações internas impostas aos Sócios, por força da 
pandemia de covid-19, o setor foi responsável por revisar todos os protocolos de 
segurança dos variados esportes praticados dentro do Clube. O objetivo era 
trazer mais leveza e objetividade nas comunicações.  
 
Entre julho e dezembro de 2020, foram produzidas 296 artes, divididas em 
cartazes para setores específicos do Clube. Essas artes também foram utilizadas 
em publicações nas redes sociais, envio de e-mails marketing, materiais de 
divulgação e avisos impressos, camisetas, materiais para televisão, entre outros. 
 
O número expressivo de artes ocorreu também em virtude da retomada das 
atividades, posto que vários comunicados e protocolos foram impressos com 
orientações aos Sócios acerca dos procedimentos obrigatórios dentro do Clube 
em razão da pandemia. 
 
 
Cobertura fotográfica de eventos 
 
O número de eventos no segundo semestre foi bastante reduzido e apenas 22 
contaram com a cobertura fotográfica da Diretoria de Comunicação e Marketing, 
com média de 300 fotos por eventos. As principais fotos com melhor qualidade 
de imagem foram disponibilizadas nas redes sociais e no portal do clube. 
 
 
Conclusão 
 
De modo geral, as redes sociais aumentaram seu alcance e interação fazendo 
com que estes canais diminuíssem a distância entre a administração do Iate 
Clube de Brasília e sua comunidade interna. O setor conseguiu esclarecer as 
dúvidas dos Sócios e levar as sugestões apresentadas à alta gestão, fatos que 
deram voz aos Associados.  
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Acerca do Jornal Semanal, com o estabelecimento de um dia fim para envio das 
matérias, o processo está fluindo com mais rapidez e possíveis gargalos estão 
sendo corrigidos a tempo e a hora. Embora imprevistos aconteçam, é 
fundamental manter um padrão a fim de trazer mais profissionalismo para uma 
das principais ferramentas de comunicação do Iate.  
 
Despesas 
 

Despesas com serviços gráficos R$ 94.281,54 

Despesas com cobertura fotográfica  R$ 8.750,00 

Despesas com manutenção do site  R$ 20.000,00 

Despesas com email marketing R$ 8.615,00 

Despesas com publicidade e propaganda R$ 3.000,00 

 

Serviços Gráficos 
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Cobertura Fotográfica 
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Site e E-mail Marketing 

Julho/2020 
HOSPDEGAGEM – BACKUP – CUSTOMIZAÇÃO – ALIMENTAÇÃO 
Nota fiscal de número Nº 000.000.336 
Objetivo – Site Iate Clube de Brasília  
Valor R$ 3.500,00 
Data de emissão – 04/08/2020 
 
CRIAÇÃO E DISPARO DE E-MAIL MARKETING  
Nota fiscal de número Nº 000.000.335 
Objetivo – Disparo de E-mail Marketing  
Valor R$ 1.168,00 
 
Agosto/2020 
HOSPDEGAGEM – BACKUP – CUSTOMIZAÇÃO – ALIMENTAÇÃO 
Nota fiscal de número Nº 000.000.337 
Objetivo – Site Iate Clube de Brasília  
Valor R$ 2.500,00 
Data de emissão – 04/08/2020 
 
CRIAÇÃO E DISPARO DE E-MAIL MARKETING  
Nota fiscal de número Nº 000.000.340 
Objetivo – Disparo de E-mail Marketing  
Valor R$ 2.775,00 
Data de emissão – 04/08/2020 
 
Setembro/2020 
HOSPDEGAGEM – BACKUP – CUSTOMIZAÇÃO – ALIMENTAÇÃO 
Nota fiscal de número Nº 000.000.343 
Objetivo – Site Iate Clube de Brasília  
Valor R$ 3.500,00 
Data de emissão – 08/09/2020 
 
CRIAÇÃO E DISPARO DE E-MAIL MARKETING  
Nota fiscal de número Nº 000.000.344 
Objetivo – Disparo de E-mail Marketing  
Valor R$ 1.168,00 
Data de emissão – 08/09/2020 
 
Outubro/2020 
HOSPDEGAGEM – BACKUP – CUSTOMIZAÇÃO – ALIMENTAÇÃO 
Nota fiscal de número Nº 000.000.348 
Objetivo – Site Iate Clube de Brasília  
Valor R$ 3.500,00 
Data de emissão – 06/10/2020 
 
CRIAÇÃO E DISPARO DE E-MAIL MARKETING  
Nota fiscal de número Nº 000.000.347 
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Objetivo – Disparo de E-mail Marketing  
Valor R$ 1.168,00 
Data de emissão – 06/10/2020 
 
Novembro/2020 
HOSPDEGAGEM – BACKUP – CUSTOMIZAÇÃO – ALIMENTAÇÃO 
Nota fiscal de número Nº 000.000.352 
Objetivo – Site Iate Clube de Brasília  
Valor R$ 3.500,00 
Data de emissão – 09/11/2020 
 
CRIAÇÃO E DISPARO DE E-MAIL MARKETING  
Nota fiscal de número Nº 000.000.353 
Objetivo – Disparo de E-mail Marketing  
Valor R$ 1.168,00 
Data de emissão – 09/11/2020 
 
Dezembro/2020 
HOSPDEGAGEM – BACKUP – CUSTOMIZAÇÃO – ALIMENTAÇÃO 
Nota fiscal de número Nº 000.000.356 
Objetivo – Site Iate Clube de Brasília  
Valor R$ 3.500,00 
Data de emissão – 01/12/2020 
 
CRIAÇÃO E DISPARO DE E-MAIL MARKETING  
Nota fiscal de número Nº 000.000.353 
Objetivo – Disparo de E-mail Marketing  
Valor R$ 1.168,00 
Data de emissão – 09/11/2020 
 
 
 
DIRETORIA MÉDICA 
Diretor: Dr. Nelson Diniz de Oliveira 
 
A Diretoria Médica, em cumprimento às normas estatutárias, vem apresentar os 
resultados do segundo semestre do ano de 2020, (de julho a dezembro). 
 
Não há atendimento no segundo semestre de 2020 no fraldário, pois o mesmo 
foi desativado devido a pandemia. 
 
Quadros 
 
Quadro 1 - Dados dos atendimentos prestados pelo Serviço Médico, no 
segundo semestre de 2020. 
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Quadro -2 Dados dos serviços prestados pela UTI VIDA no segundo 
semestre de 2020. 

 
Meses 

 
Sócios 

 
Convidados 

 
Funcionários 

 
Total 

Julho x x 2 2 

Agosto  x x x x 

Setembro x x 2 2 
Outubro 1 x x 1 

Novembro 1 1 3 5 
Dezembro 1 x 1 2 

Total  de 
atendiment
o no 
Semestre 

3 1 8 12 

Fonte: UTI-VIDA 
 

 
Meses 

Exames 
para 

piscina. 
Sócios 

 
 
 
 

Exames 
para 

piscina. 
Convid
ados 

Atendimentos Primeiros  
Socorros 

 
Total 

Sóci
os 

Convid
ados 

Ciate Controle 
temp. 

 

Colab
orador
es 

Sóc
ios 

 

Julho X X 104 40 x 14.485 70 14.699 
Agosto  X X 169 65 x 15.442 14 15.690 
Setemb

ro 
1.145 33 245 79 x 15.450 34 16.986 

Outubr
o 

1.433 95 273 115 x x x 1.916 

Novem
bro 

814 91 295 143 x x x 1.343 

Dezem
bro 

701 524 254 98 x x x 1.577 

Total 
do 

Semest
re: 

4.093 743 1.34
0 

540 00 45.377 118 52.211 

Fonte: Livro de Registros 

 

Fonte: Livros de Registros 
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           Dos pacientes atendidos pela UTI VIDA, no período de julho a dezembro 
de 2020. Foram identificados os seguintes diagnósticos primários:  
Quadro - 2.1 Resultados:  
 

Diagnósticos dos atendimentos prestados pela UTI/VIDA 
DIAGNOSTICO PRIMÁRIO Nº 

ANSIEDADE GENERALISADA 1 
DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR 1 
DOR LOMBAR BAIXA 1 
DORSALGIA 1 
HIPERTENÇÃO ESSENCIAL 2 
HIPERTENÇÃO SECUNDÁRIA 3 
LESÃO AUTOPROVOCADA INTENCIONALMENTE POR MEIOS 
NÃO ESPECIFICADOS 

1 

OUTROS TRANSTORNOS DO EQUILIBRIO HIDROELETROLITICO 
NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE 

1 

OUTROS TRAUMATISMOS DE COLUNA E TRONCO NIVEL NÃO 
ESPECIFICADO 

1 

TOTAL 12 
Fonte: UTI-VIDA 

 
 
Eventos realizados pelo Serviço Médico 
Aspectos importantes. 
 
 

• Mérito Ouro, rubi, Iate e Lançamento do Livro dos 60 anos do clube 
Data: 05/11/2020: O Serviço Médico participou do Evento Mérito Ouro, 
rubi, Iate e Lançamento do Livro dos 60 anos do clube, proporcionando 
junto um conjunto de medidas de saúde e cumprindo os requisitos 
previstos, com uma equipe treinada em aferição de temperatura, 
orientação do uso da máscara e a importância do distanciamento social.  

 
• Posse da nova Comodoria Data: 15/11/2020: O Serviço Médico 

participou da posse da nova Comodoria 2020/2023, proporcionando junto 
um conjunto de medidas de saúde e cumprindo os requisitos previstos, 
com uma equipe treinada em aferição de temperatura, orientação do uso 
da máscara e a importância do distanciamento social.  

 
• Diante do fato da Pandemia estivemos fechados e no dia 6 de maio de 

2020, retornamos a nossas atividades com controle de temperatura, 
aplicação de questionário epidemiológico diário e quando necessário da 
saturação de oxigênio dos colaboradores e sócios que entraram para irem 
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à náutica fazerem a manutenção de seus barcos. E em junho sendo 
liberado para os sócios agendados navegarem. O Serviço Médico ficou à 
frente do controle de temperatura nas portarias Social e Norte até   30 de 
setembro de 2020. E no dia 1 de outubro de 2020 passou esses 
procedimentos das portarias para RH, e retornando suas atividades 
normais.  

 
 
Nutrição Academia 
Supervisão: Serviço Médico 
Responsável Técnica: Laura Bianca Pires. 
 
          O presente relatório visa informar a respeito do serviço de avaliação e 
orientação nutricional realizado na academia do Iate Clube de Brasília, referente 
ao período de julho a dezembro de 2020. 
Realizações: 
 
Atendimento nutricional na Academia: 
 
QUADRO 1 – Quantitativo de atendimento no segundo semestre de 2020. 

Mês de julho 
Marcados =11 

Falta=00 
 

Mês de agosto 
Marcados =15 

Falta=00 
 

Mês de setembro 
Marcados=22 

Falta=00 
 

Mês de outubro 
Marcados=16 

Falta=00 

Mês de novembro 
Marcados= 42 

Falta=00 
 

Mês de dezembro 
Marcados=41 

Falta=00 

Total: 147 atendimentos. 
 
             O acompanhamento nutricional oferecido aos alunos da academia é 
realizado por meio de consultas diárias, com tempo que varia de 40 a 60 minutos, 
em que a nutricionista utiliza a avaliação física feita anteriormente pelos 
professores de educação física (avaliadores físicos) e associa a uma anamnese 
clínica e alimentar minuciosa para chegar ao diagnóstico nutricional. Assim, é 
realizada orientação pertinente aos objetivos do associado, além da prescrição 
de uma dieta personalizada. O plano alimentar (dieta) é entregue ao Associado 
por meio eletrônico, documento em PDF enviado por e-mail. O acompanhamento 
periódico dos alunos pela nutricionista e os retornos acontecem com o prazo 
mínimo de 20 dias e máximo de 60 dias. Além do atendimento com horário 
agendado, a nutricionista normalmente esclarece dúvidas dos alunos nos 
horários destinados à preparação do plano alimentar por e-mail e/ou nos horários 
de atendimento que estão livres. 
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Fisioterapia 
Supervisão: Serviço Médico 
Fisioterapeutas: Osman Lopes de Lucena e Washington Nery dos Santos 
Júnior. 
 
O presente relatório visa informar a respeito do serviço de avaliação e orientação 
fisioterápica realizado na academia do Iate Clube de Brasília, referente ao 
período de julho a dezembro de 2020. 
           A seguir, uma média mensal de atendimentos fisioterápicos 
desempenhados: 
 
Quadro 1 – Quantitativo de atendimento no segundo semestre de 2020. 
 

Mês de julho 
Marcados=0 

Falta= 

Mês de agosto 
Marcados=0 

Falta= 

Mês de setembro 
Marcados=56 

Falta=2 
Mês de outubro 
Marcados= 101 

Falta= 

Mês de novembro 
Marcados= 115 

Falta= 

Mês de dezembro 
Marcados=108 

Falta= 
Total: 380 atendimentos. 
 

Sendo feito um trabalho de avaliação fisioterápica, sugestões de 
tratamento, prevenção de lesões e orientação ergonômica a serem realizados 
na musculação da academia, com acompanhamento periódico dos alunos pelos 
fisioterapeutas. 
 
 
 
 
DIRETORIA JURÍDICA  

Diretor: Juliano da Cunha Frota Medeiros 
Vice-Diretor: Tomaz Alves Nina – até 14/11/2020 
 
 
CONTRATOS GERIDOS PELO SETOR: no ano de 2020 nenhum serviço 
advocatício foi terceirizado.  O Único contrato gerido pela Diretoria Jurídica é 
o CONTRATO nº 065/2015 – celebrado com a empresa ADVISE PRODUTOS E 
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.149.280/0001-18, cujo objeto é a busca e divulgação de notas de expediente 
dos processos em nome do clube, nos Diários da Justiça do DF e da União, 
celebrado em 20.08.2020, no valor anual de R$470,80 (quatrocentos e setenta 
reais e oitenta centavos).  
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AÇOES DESTAQUES 

 
ANTONIO AIRES DE ALMEIDA DA SILVEIRA COSTEIRA EIRELI – ME -  Em 
dezembro passado, o Clube ajuizou a Ação Monitória em desfavor do ex 
concessionário das lojas 1 e 2 (TUDO DO BACALHAU E CARAVELA), visando 
a cobrança do montante de R$80.347,15 (oitenta mil, trezentos e quarenta e sete 
reais e quinze centavos), em razão de inadimplemento e multas por 
descumprimento contratual,  sendo deferida a tutela de urgência em 03.12.2020, 
autorizando o Clube abater e dispor do saldo que se encontrava retido no sistema 
Techsoft, conforme trecho da decisão em destaque: “(...) Assim, defiro a tutela 
de urgência para autorizar o abatimento do saldo que se encontra no sistema 
TECHSOFT no montante de R$36.863,64 (trinta e seis mil oitocentos e sessenta 
e três reais e sessenta e quatro centavos), acumulado até o mês de novembro 
passado (podendo a requerente dispor livremente de tal valor), do total do débito 
imputado ao requerido (...)”. Além disso, os contratos foram rescindidos 
administrativamente e os espaços desocupados, tendo o Clube negociado a 
compra de alguns equipamentos de seu interesse, solicitando-se ao Juízo o 
abatimento do montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como do saldo 
restante do Techosoft no valor de R$1.965,54 (mil novecentos e sessenta e cinco 
reais e cinquenta e quatro centavos), a fim de que a cobrança da dívida prossiga 
no montante de R$26.517,97 (vinte e seis mil quinhentos e dezessete reais e 
noventa e sete centavos), esclarecendo-se, por oportuno, que ex-concessionário 
ainda não foi citado.  
 
ALDIEM LOCADORA DE MÁQUINAS PESADAS – No segundo semestre de 
2020, os Embargos à Execução opostos pela Aldiem foram julgado 
improcedentes, bem como procedente a Execução ajuizada pelo Clube, 
ordenando-se a compensação entre o saldo que o Clube deixou de quitar 
referente a última parcela do contrato devido a Aldiem e a quantia da multa 
contratual pelo atraso da obra executada pelo Clube, registrando-se que em 
30.12.2020 fora depositado na conta do Clube o montante de R$40.445,72 
(quarenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos).  
 
EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA e 
SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA – Inconformados recorreram até o 
Superior Tribunal de Justiça, a fim de modificação da decisão de improcedência 
da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do IATE buscando-se que 
as dependentes maiores de 25 anos pudessem participar do Edital de Venda de 
Títulos Patrimoniais Familiares, sendo mantida a sentença que julgou 
improcedente o pedido dos autores, pois não demonstrada qualquer 
irregularidade na atuação do Clube, fosse em desrespeito ao Estatuto Social, 
fosse em violação aos direitos e garantias fundamentais, haja vista que o Edital 
nº 01/2018 foi embasado no art. 21, §1º, do Estatuto Social do Clube.  
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EDSON CHAVES, MARIANA BARBOSA CHAVES, SUSANA BARBOSA 
CHAVES, ANA PAULA PIMENTEL JACOB, ANA MARIA DE MELO 
PIMENTEL, BARBARA NUNES; VERA LUCIA NUNES SOARES, 
YOHANA NUNES, LAURO CELIO ROCHA GONZAGA, LAIS CHAVES 
GONZAGA – 14ª VC- 0738968-25.2019.8.07.0001; ARTHUR VICENTINI E 
RENATA ANDRADE DE AZEVEDO X ICB – 21ª VC – 0739565-
91.2019.8.07.0001; REGINA HELENA, FERNANDA CINTRA, JULIANA 
CINTRA LIMA E CINIRA BATISTA LIMA X ICB – 6ª VC -  0700267-
58.2020.8.07.0001; JOSÉ AGAMENON, JANAYNA NOGUEIRA DE LIMA 
E NATHALIA NOGUEIRA DE LIMA – 14ª VC - 0740053-46.2019.8.07.0001; 
PAULA MARQUEZ DE AMORIM COUTINHO ALVES E MARCELA DE 
MARQUES AMORIM – 4ª VC – 0701742-49.2020.8.07.0001; FERNANDO 
PEDRO BRITES E ELISE ELEONORA DE BRITES – 25ª VC - 0702298-
51.2020.8.07.0001;  JAMES ANDRADE DA SILVA E MILENA DA COSTA 
SILVA X ICB – 25ª VC– 0703817-61.2020.8.07.0001 – ajuizaram ação 
declaratória ou anulatória, com pedido de tutela provisória, objetivando que 
o Clube fosse proibido de excluir de seu quadro social as dependentes dos 
associados, com mais de 30 anos, a partir de 1º de janeiro de 2020 e, no 
mérito, requereram a nulidade do artigo 28, III, do Estatuto Social do Clube 
em vigência (2014) e ou que prevalecesse a redação do artigo 29, III, do 
Estatuto Social anterior (2008), alegando, em suma, que o quórum da AGE 
não teria sido respeitado; a matéria não teria sido divulgada antes da 
Assembleia e nem pautada; não teria havido divulgação da referida 
modificação e a modificação não deveria alcançar as dependentes, cujos 
associados tivessem adquirido o título antes da reforma, pois teriam 
adquirido o direito de permanecerem dependentes com qualquer idade, 
desde que solteiras. O Clube contestou, aduzindo em preliminar, a 
decadência do direito de anular a decisão Assemblear com base no artigo 
48 do Código Civil e, no mérito, sustentou a legalidade do procedimento de 
alteração do Estatuto Social, defendendo a soberania e a autonomia da 
decisão tomada pela assembleia, além de ter negado a existência de direito 
adquirido. Em todos estes processos foram proferidas sentenças de 
improcedência com julgamento de mérito, sendo refutadas as alegações de 
que o Clube não teria observado as disposições estatutárias que preveem o 
procedimento de alteração do seu Estatuto Social, além de pronunciada a 
decadência do direito de anular o inciso III, do artigo 28, do Estatuto Social, 
alterado na AGE de 30/11/2014, sendo que em alguns processos os 
Magistrados aprofundaram a análise e rejeitaram a alegação de direito 
adquirido. Registre-se que não transitaram em julgado às Apelações Cíveis, 
negadas provimento, de REGINA HELENA CINTRA LIMA – 2ª TC - 
0700267-58.2020.8.07.0001 e de MARIANA BARBOSA CHAVES DA 
SILVA E OUTROS – 5ª TC - 0738968-25.2019.8.07.0001, bem como que a 
Apelação Cível de SANDRA VIEIRA FERNANDES – 6ª TC – 0739114-
66.2019.8.07.0001, também negada provimento, transitou em julgado. 
Cumprindo informar que ainda não julgada a Apelação Cível do Clube 
interposta em desfavor de ANTONIO EURY BRAGA PEREIRA LUNA e 
JULIA REGINA BRAGA PEREIRA LUNA – 4ª TC -0702566-
08.2020.8.07.0001 – única sentença de procedência da matéria em 
referência. 
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ELIZETE PEREIRA LOPES ajuizou Reclamação Trabalhista em face do Clube, 
alegando dispensa discriminatória e, por consequência, requereu a reintegração 
ao trabalho e indenização por danos morais. Deu à causa o valor inicial de R$ 
7.453,15 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quinze centavos). 
Destaca-se que a perícia médica não reconheceu a doença ocupacional 
alegada. A sentença julgou improcedentes os pedidos da Reclamante 
(publicada no dia 11/02/2020). A Reclamante não recorreu da respectiva 
decisão.  
 

JOSE AURELIANO GONÇALVES TEIXEIRA JUNIOR e PALOMA BRITO 
TEIXEIRA ajuizaram Reclamação Trabalhista em face do concessionário, Jose 
Goncalves Brito – ME, e do Clube. Na oportunidade, requereram a 
responsabilidade solidária ou subsidiária do Clube pelos créditos trabalhistas 
não recebidos em vida por sua genitora. Deu à causa o valor de R$ 74.883,17 
(setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e dezessete centavos). No 
entanto, o Clube venceu a demanda, sendo excluída qualquer responsabilidade 
do Clube. O processo transitou em julgado.  

 

PAULO SERGIO TOURINHO DE BARROS JUNIOR ajuizou Reclamação 
Trabalhista em face do ex-concessionário, FR Coelho Júnior ME (Restaurante 
do Farol) e do Clube. Na oportunidade, requereu a responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Clube pelos créditos trabalhistas não quitados pelo ex-
concessionário. Deu à causa o valor de R$ 51.540,73 (cinquenta e um mil, 
quinhentos e quarenta reais e setenta e três centavos). No entanto, o Clube 
venceu a demanda, sendo excluída qualquer responsabilidade do Clube. O 
processo transitou em julgado. 

 
DIRETORIA JURÍDICA - IATE CLUBE DE BRASÍLIA 

Atividades JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total 
Aplicação de penalidade 0 0 0 0 0 0 0 
Atendimento a Terceiros 0 0 0 0 0 0 0 
Atendimento ao Funcionário 1 0 1 0 0 0 2 
Atendimento ao Sócio 2 0 0 4 3 4 13 
Audiência - Presencial/Virtual 0 1 2 0 0 0 3 
CI 14 11 10 31 11 11 88 
Contratos (Diversos)       67 
CT 0 0 0 0 2 2 4 
Decisão do Conselho Diretor 0 0 0 0 0 1 1 
Despacho 16 20 19 36 30 10 131 
Edital de Licitação       8 
Oitiva/Iterrog. (Presenciais) 5 0 0 0 6 1 12 
Parecer (Diversos) 0 1 1 3 0 1 6 
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Pauta da Diretoria Jurídica 0 0 0 0 0 1 1 
Petição 13 9 10 9 6 5 52 
Processo Administrativo Autuado 0 0 0 2 1 1 4 
Relatórios Conclusivos 4 0 0 0 0 0 4 
Termo Aditivo/Suspensão       60 
Notificações Extrajudiciais       2 
Total       458 

 
 
 
ENCONTRO MASTER DO IATE - EMIATE 
Presidente: Eliete de Pinho Araújo 
                     
Integrantes da Comissão: Aureliza Batista Correa, Hecliton Santini Henriques 
e Jaime Sampaio Bicalho.  
 
Segue a programação das atividades executadas no 2º semestre de 2020, de 
julho a dezembro de 2020.  
 
Cursos online durante a pandemia: 
 
Desenho e Pintura – Professora Jaqueline Eickhoff 
Técnica: acrílico e óleo sobre tela 
Total de Inscritos: 21 
Vigência: de 01/07 a 27/11//2020. 
Local: Edifício Multifunções   
Inscrição: R$ 140,00 por mês horário: 2º, 3º e 5º feiras das 14 às 17h, e sexta 
feiras: das 9h às 12h.  
 
Violão – Professor David Evaristo 
Total de Inscritos: 3 
Vigência: 01/07 a 17/11//2020   
Local: Multifunções  
Inscrição: R$ 110,00 por mês  
Horário: 3º feira: das 18h às 19h 
 

Violino – Professor Konan de Oliveira 
Total de Inscritos: 02  
Vigência: 01/07 a 20/11/2020 
Local: Multifunções  
Inscrição: R$ 110,00 por mês  
Horário: Sexta das 14h às 15h (infantil) e das 15h às 16h turma infantil. 
 
Obs.: Conforme dito pelos professores, os cursos online têm grande 
aproveitamento neste momento de isolamento social, assim, os alunos têm 
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elogiado a iniciativa do Emiate, inclusive na ouvidoria, pois contribui com a 
interação social que é importante. 
 
Eventos Realizados no 2º Semestre de 2020: 

Oficina de arte, o Emiate realizou o evento em 31 de outubro de 2020, esse foi 
o único evento realizado durante a pandemia. A Oficina de arte foi uma junção 
do outubro Rosa com o Halloween. Este evento foi um marco para o Emiate, 
devido à participação da família, avôs, pais e filhos. Estiveram presentes o 
Comodoro e os membros da Diretoria, da comissão do Emiate, professores e 
alunos do Emiate, bem como a participação do atleta em Saltos Ornamentais 
Cesar Castro. 
 
Encerramento das Atividades de 2020, o Emiate realizou o Encerramento das 
Atividades 2020, no dia 11/12, no Salão Social, onde compareceram 47 pessoas. 
Este evento foi marcado pela conscientização, não houve aglomeração, as 
mesas com 2 lugares e o buffet observou as normas de condutas devido à 
pandemia. Houve sorteio de brindes entre todos os participantes. Participaram o 
Comodoro, membros da Diretoria, da comissão do Emiate, professores e alunos 
do Emiate, e os novos integrantes desta comissão Maria Conceição Mayrink e 
Crisdelia Pimentel. 
 
Amigos Voluntários 
  Objetivo da atividade: desde 2003, foi atribuída ao EMIATE a 
coordenação das campanhas filantrópicas promovidas pelo Clube. 
 Com a ajuda dos Amigos Voluntários e Sócios do Iate, o Emiate fez 
arrecadação durante todo o ano, de calçados, roupas, brinquedos, alimentos, 
dentre outros. Assim, foi possível ajudar instituições beneficentes, já cadastradas 
no Clube. 
            Foi realizada a campanha Natal Solidário com objetivo de arrecadar 
fraldas infantis e geriátricas. Essa campanha foi em parceria com a Secretaria 
de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. As doações são entregues na 
Coordenação do Emiate, localizado do Edifício Multifunções 1º andar.  
 
Doações para Instituições 
 Objetivo da atividade é entregar os donativos doados pelos sócios e 
arrecadados nos diversos eventos do clube. A seguir as instituições 
comtempladas no 2º semestre de 2020. 
 
Receberam doações no 2° Semestre de 2020, as seguintes entidades: 
Instituição: Creche Monte Moriá.  
Doações: roupas, brinquedos, livros e material de cama  
Instituição: FALE- Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista – Colônia 
dos aidéticos. 
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Doações: alimentos não perecíveis, roupas, calçados, brinquedos e utensílios 
para o lar. 
Instituição: Associação Pequenas Missionarias de Maria Rosa Mística.                                                                    
Doações: roupas, calçados e brinquedos. 
 
Catálogo Triênio 2017/2020 
 Foi elaborado um catálogo com todos os projetos realizados pelo Emiate 
no triênio 2017/2020, como eventos sociais, culturais, educacionais e esportivos, 
além dos cursos oferecidos no triênio. 
 
 
 

CIATE - Centro Infantojuvenil do Iate Clube de Brasília 

Presidente: João Lima Bastos  
 
I – Introdução. 
 
A Presidência do CIATE executou planos de ações alinhados com o 
planejamento estratégico/orçamentário, com o objetivo educacional, esportivo, 
recreativo e social no âmbito do desenvolvimento infantil. Entretanto, nenhum 
projeto pode ser concluído neste semestre devido à pandemia do Covid-19, o 
CIATE permaneceu fechado para o público, a equipe de profissionais conforme 
o decreto do governo tiveram o contrato suspenso. Neste período algumas 
melhorias foram feitas para retornar com segurança conforme o solicitado pelo 
Ministério da Saúde. Essa foi uma das principais preocupações do setor. 
 
 

CIATE E BRINQUEDOTECA. 

II – Atividades  

 O CIATE conta com 16 (dezesseis) colaboradores e oferece 18 (dezoito) 
modalidades de atividades para crianças nas faixas etárias de 4 a 13 anos são 
elas: Acompanhamento pedagógico, Tênis, Natação, Dança, Capoeira, 
Robótica, Futsal, Informática, Artes, Coordenação Motora, Canto, Recreação, 
Hora da História, Patinação, Vôlei, Acompanhamento Psicológico para 
diagnóstico, Tênis de Mesa e Vela. 

É de competência do setor CIATE, fazer e gerenciar o projeto da Colônia de 
Férias e de Vela nas Férias e coordenar a Brinquedoteca do CIATE 
(Brincaiate).  

QUADRO 1 – Quantitativo de eventos  
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Julho 

 

 

Agosto 

• CIATE – Durante todo o mês de julho e agosto as 
aulas permaneceram suspensas devido a 
pandemia do Covid – 19.  

• Os professores continuaram com o contrato 
suspenso devido a inatividade do CIATE, estando 
ativo apenas a coordenação. 

•  Para o bom funcionamento do setor, foi mantido a 
gerente educacional, a auxiliar administrativo, 
duas estagiárias e a servente. 

Setembro 

 

• Neste período, realizou-se a organização do 
CIATE para o retorno de suas atividades em 2021, 
obedecendo as normas de segurança determinada 
pelo Ministério da Saúde. 

Outubro 

 

•  O Dia das Crianças do Iate Clube de Brasília, 
celebrado no último dia 12, foi marcado, mais uma 
vez, por muita alegria. Infelizmente, em virtude da 
pandemia de covid-19, a festa para a criançada 
não pôde ser realizada como nos anos anteriores. 
Mas, como a data não poderia passar em branco, 
a Diretoria Social e o CIATE prepararam algumas 
ações especiais como a contratação dos 
personagens da Animação Sol & Lua, a 
distribuição de brindes e guloseimas, além de 
muitos picolés para a criançada.  

   
Novembro 

 

• Demarcações do piso nas salas de aulas, 
distribuição de álcool gel nos ambientes, avisos de 
segurança e higienização. Foram algumas das 
medidas preventivas adotadas. 

Dezembro 
• Dia 20 de dezembro, das 10h às 15h, foi realizado 

o Natal das Crianças do Iate. Evento realizado no 
espaço novo entre o CIATE e o Ginásio de 
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Esportes. CIATE em parceria com o setor de 
eventos, realizou o evento para mais de 200 
crianças, com presentes (bola de vôlei), mini 
panetone, papai Noel e recreação com vários 
personagens.  

• Em outubro, novembro e dezembro as atividades 
permaneceram suspensas. 
 

Fonte: Relatórios interno 

 

III – Aquisições e aperfeiçoamento 

A Presidência do Centro Infantojuvenil do IATE, planejou e executou algumas 
obras neste semestre, visando a melhoria do espaço e o bem estar das crianças 
para o próximo ano. 

 

QUADRO 2 – Quantitativo de melhorias 

 

 
 

•  Execução da troca do piso da 
rampa principal de cimento para 
pedra Portuguesa. 

 

 
 

•  Troca de piso do corredor 
superior do CIATE. 

 

 
 

•  Cobertura da CIATE e Ginásio de 
Esportes e troca do piso. 
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•  Manutenção das janelas das 

salas para maior aproveitamento 
da iluminação natural e ventilação 
dos ambientes.  

Fonte: Planejamento do setor 

 

IV - Associações Parceiras 

QUADRO 2 – Quantitativo de empresas parceiras  

ASES – SINDJUS – ASIBAMA - CABI ODONTOPEDIATRIA – AMPDFT- CER – 
CASA THOMAS JEFFERSON - AACE 

Empresas Parceiras - Permitido matrícula somente para o período matutino. 

Fonte: Setor Jurídico 

 

V - Receita CIATE 2º Semestre de 2020. 

Em razão do Decreto governamental publicado no mês de março/2020, foram 
suspensas as aulas do CIATE, o 2° semestre de 2020 não houve receita, pois 
suspendeu-se também os pagamentos das mensalidades do CIATE, em comprimento 
da decisão do Conselho Diretor conforme a ata 57ª Reunião Ordinária realizada em 6 
de abril 2020.  

 

VI- Brincaiate - Brinquedoteca do CIATE 

Espaço reservado para crianças de 2 a 14 anos, sendo o funcionamento somente 
nos finais de semana e feriados.   

Ressaltamos que, devido à pandemia não ocorreu nenhum dos eventos neste 
semestre. Sendo assim, não houve movimentação de atividades de julho a 
dezembro. 
 
 
 
OUVIDORIA 

Ouvidor-Geral: Guilherme Juliano – até 1º/12/2020 

Ouvidor-Geral: André de Azevedo Machado – a partir de 07/12/2020 
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A Ouvidoria, criada em 2009, é um canal de comunicação com os sócios, 
funcionários, concessionários e prestadores de serviço, visando ao aperfeiçoamento 
do modelo administrativo, das ações institucionais e a constante melhoria do Clube. 

Dotada de plena autonomia e independência no exercício das suas atribuições, 
a Ouvidoria vem apresentar o balanço do segundo semestre de 2020, bem como 
apresentar o relatório estatístico mensal (12/2020), por motivo, área e departamento 
de competência, sobre as dúvidas, opiniões, elogios ou reclamações recebidas, nos 
termos do artigo 16 do Regulamento da Ouvidoria 

A Ouvidoria recebeu 275 registros no segundo semestre de 2020, e 300 
registros no primeiro semestre de 2020, sendo que, no final do mês de março de 2020, 
tivemos o fechamento total do Clube devido a pandemia. 

Com isso, houve uma diminuição das demandas como um todo, voltando-se as 
solicitações à Ouvidoria especificamente para cancelamento de algumas modalidades 
esportivas, da academia, exclusão de dependentes e encaminhamento de boleto da 
mensalidade que são feitos diretamente nos setores. 

Apesar da reabertura gradual do clube no início de julho e a continuidade da 
pandemia em Brasília, as demandas se mantiveram abaixo do habitual. 

A Ouvidoria do Iate Clube de Brasília tem envidado esforços para assegurar 
que todas as demandas sejam efetivamente analisadas por cada setor e respondidas 
de forma adequada, dentro do prazo considerado pelo Regulamento. 

Dentre as inúmeras demandas, sempre vale a pena registrar os elogios 
recebidos pela Ouvidoria e encaminhados às respectivas Diretorias: 

 

• Aos funcionários da academia; 

• Aos funcionários da piscina, Emiate e secretaria de esportes 

• Aumento dos horários para aulas de ritmos 

• Prestatividade do funcionário Domingos Fontenele 

 

Algumas demandas recebidas pela Ouvidoria e encaminhadas às Diretorias: 

 

• Desconto na mensalidade do clube durante o período de pandemia; 

• Reclamação que o Boleto de mensalidade não foi entregue na residência; 

• Reclamação dos serviços prestados pelo Lava Jato; 

• Sócios descumprindo o decreto do uso de máscara no DF; 

• Reclamação referente a cobrança da academia no período de quarentena; 

• Informação sobre o início das aulas esportivas no clube; 
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• Aumentar o número de turmas para aula de ginástica localizada; 

• Aumentar a iluminação do clube no período noturno; 

• Bar dos cunhados não está cumprindo a determinação do decreto para 
reabertura; 

• Criação de um aplicativo para o clube; 

• Sugestão para construção de campo de futsal ao lado da quadra de basquete; 

• Estender o horário de funcionamento do serviço médico aos finais de semana; 

• Dificuldade para marcação da aula de pilates na academia; 

• Reclamação sobre recebimento de pesquisa informando ser do Iate Clube de 
Brasília, questionando qual meu candidato na eleição; 

• Reclamação da Chapa 11, estão ligando e mandando e-mail com meus dados 
cadastrados no clube; 

• Retornar a utilização da catraca da academia; 

• Funcionários da limpeza pegando frutos das árvores do iate; 

• Manutenção dos equipamentos de pilates; 

• Trocar os copos de plásticos disponibilizados no Iate TV, por copos de isopor; 

• Disponibilização dos equipamentos de Windsurf para aluguel; 

• Retornar a aula de natação para bebês; 

• Promover campanha de conscientização contra o fumo nas dependências do 
Iate; 

• Liberar a natação no lago nas proximidades; 

• Instalar trocador de fraldas nos banheiros do clube; 

• Informações sobre a colônia de férias. 

 

QUADRO 1 – Quadro das demandas recebidas entre julho a dezembro de 2020. 

 

Mês Sugestões Reclamações Elogios Outros Total 

Julho 05 11 0 03 19 

Agosto 08 17 0 04 29 

Setembro 07 17 01 04 29 

Outubro 20 41 11 14 86 

Novembro 07 27 01 10 45 
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Dezembro 18 31 01 17 67 

 

QUADRO 2 – Total de demandas. 

 
 

 

QUADRO 3 - Gráfico total das demandas registradas no 2º Semestre 2020. 
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QUADRO 4 - Gráfico por setores – Reclamação 

 
 

QUADRO 5 - Gráfico por setores – Sugestão 
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QUADRO 6 - Gráfico por setores – Elogio 
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ANEXOS 
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ANEXO RELATIVO À DIRETORIA DE ESPORTES INDIVIDUAIS 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DA NATAÇÃO: 

QUADRO 1 – Eventos Internos da Natação 

EVENTO DATA LOCAL PARTICIPANTES 
Clínica de Natação com o Ricardo Prado 7 e 8 de novembro Iate 30 
Campeonato Nacional Virtual de Integração 18 a 20 de 

novembro Iate 18 
Total de eventos: 2  Atletas: 48 

 

QUADRO 2 – Eventos Externos da Natação 

FEDERADO 
EVENTO DATA LOCAL PARTICIPANTES 

Campeonato Absoluto Troféu Brasil de Natação 9 a 12 de 
dezembro Rio de Janeiro 2 

Campeonato Nacional – Etapa São Paulo  9 e 10 de 
dezembro São Paulo  1 

Campeonato Goiano de Verão e Torneio de 
Integração CBDA  

12 e 13 de 
dezembro  Goiânia  3 

Total de eventos: 3  Atletas: 6 

MARATONA AQUÁTICA 
EVENTO DATA LOCAL PARTICIPANTES 

Circuito Brasília de Natação Ecológica 30 de 
novembro Lago Paranoá 1 

Festival das Águas  13 de 
dezembro Lago Paranoá 3 

Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas  19 e 20 de 
dezembro  

São Bernardo do 
Campo 2 

Total de eventos: 3  Atletas: 6 
 

EVENTOS ESPORTIVOS DO TÊNIS DE QUADRA: 

QUADRO 1 – Eventos Internos do Tênis  

EVENTO DATA PARTICIPANTES 
1ª Etapa do Circuito Interno Março a Agosto 120 

Roland Garros Junior Wild Card Series  7 a 10 de outubro  32 

Circuito BRB de Tênis Profissional  1 a 14 de novembro  32 

2ª Etapa do Circuito Interno  1 a 6 de dezembro 130 

Total de eventos: 4 Atletas: 314 
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EVENTOS ESPORTIVOS DO CLUBE DE CORRIDA: 

QUADRO 1 – Eventos Internos do Clube de Corrida 

EVENTO DATA PARTICIPANTES 

Corrida Live Virtual do Iate 04 de outubro 100 

Total de eventos: 1 Atletas: 100 

 
QUADRO 2 – Eventos Externos do Clube de Corrida 

EVENTO DATA PARTICIPANTES 

Corrida Run Virtual 25 de julho 15 

Corrida Jingle Bells  19 de dezembro 26 

Total de eventos: 2 Atletas: 41 
 

EVENTOS ESPORTIVOS DO SQUASH: 

QUADRO 1 – Eventos Externos do Squash  

EVENTO DATA PARTICIPANTES 

Campeonato Brasiliense de Squash 21 a 29 de novembro 25 

Total de eventos: 1   Atletas: 25 
 

 

ANEXOS RELATIVOS Á DIRETORIA DE ESPORTES COLETIVOS 

Relatório das despesas com prestadores de serviço da Diretoria de Esportes 
Coletivos. 

 

FUTEBOL 
Empresa Valor 

Previsto 
Valor Pago Economia 

BFA – Brasília Futebol Academia R$ 18.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 
AGS – Produções e Eventos - LTDA R$ 18.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 
Cleber Lima Guedes - ME R$ 18.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 
M&F Atividades de Ensino de Esportes – LTDA. R$ 18.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 
A&C - Eventos de Comunicação Produção -  LTDA R$ 8.100,00 R$ 6.500,00 R$ 1.600,00 
 R$ 80.100,00 R$ 33.500,00 R$ 28.600,00 

FUTSAL 
Empresa Valor Previsto Valor Pago Economia 
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ANEXOS RELATIVOS À DIRETORIA DO ESPAÇO SAÚDE 
A direção da Academia, juntamente com a coordenação tem o compromisso de 
oferecer aos alunos as modalidades mais eficientes e modernas do mercado. 
A Academia do Iate tem se tornado cada vez mais referência em Brasília e estamos 
buscando melhorar cada vez mais os serviços oferecidos. 
 
Serviços realizados através de agendamento 
.  
Segue abaixo as tabelas demonstrativas dos atendimentos oferecidos aos alunos no 
2º semestre de 2020. 

SERVIÇOS 
Jul Ago Set Out Nov Dez 2ºSEMESTRE 

Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Total 

Avaliação 
Fisioterápica 0 0 56 101 115 151 422 

Raptor comercio e evento esportivos - LTDA R$ 10.800,00 R$ 5.400,00 R$ 5.400,00 
 R$ 5.400,00 R$ 5.400,00 R$ 5.400,00 

BEACH TENNIS 
Empresa Valor Previsto Valor Pago Economia 

DAMAZIO PRO TENNIS E BEACH TENNIS - ME R$ 16.200,00 R$ 5.400,00 R$ 10.800,00 
 R$ 16.200,00 R$ 5.400,00 R$ 10.800,00 

BASQUETE 
Empresa Valor Previsto Valor Pago Economia 

JCBVF Serviços Gestão Educacional Esportiva  LTDA R$ 18.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 
 R$ 18.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

Quantitativo de Alunos nas Escolinhas  
Beach Tennis 48 
Futebol 372 
Futevôlei 18 
Futsal 28 
Voleibol 32 
Basquete 37 
Futebol Equipe  115 

Total: 650 
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Avaliação 
Nutricional 17 22 15 15 42 44 155 

Avaliações 
Físicas 0 77 68 120 142 166 573 

Mudanças de 
Séries 59 78 73 150 202 205 767 

Pilates 0 0 0 722 952 755 2429 

Power Plate 0 84 53 160 292 107 696 

TOTAL GERAL 
DE 

ATENDIMENTOS 
5.043 

 
Quantitativo de alunos no 2º semestre de ano de 2020 
 

 
 
Número de alunos que frequentam a Academia  
No 2º semestre de 2020 tivemos a média comprometida em razão da pandemia.  

Média de frequência de acessos de alunos na Academia. 
TOTAL DE FREQUÊNCIA DE ALUNOS NA ACADEMIA POR MÊS TOTAL 

JUNHO 3.226 
AGOSTO 6452 
SETEMBRO 8632 
OUTUBRO 10296 
NOVEMBRO 10692 
DEZEMBRO 11484 

 
Média diária: 542 

  
     

Média dos alunos nas segundas-feiras 622 Alunos      
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Média dos alunos nas Terças-feiras 511 Alunos      
Média dos alunos nas Quartas-feiras 630 Alunos      
Média dos alunos nas Quintas-feiras 482 Alunos      
Média dos alunos nas Sextas-feiras 462 Alunos      

Média dos alunos nos Sábados 246 Alunos      
Média dos alunos nos Domingos 270 Alunos 

 
Modalidades da Academia do Iate clube de Brasília  
 

1 Cycling Indoor 12 Ritmos  
2 Ginástica Localizada 13 Iate Cross (Crossfit) 
3 Pilates de Solo 14  Yoga 
4 Alongamento 15 Pilates de Studio 
5 Glúteo e coxa 16 Treinamento Funcional 
6 Treinamento Total 17 Boxe Fitness (suspenso) 
7 Abdominal 18 Power Plate 
8 Viva Mais (suspenso)   

09 Hora Teen (suspenso)   
10 Jiu Jitsu  (suspenso)   

 
AÇÕES REALIZADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 

I – SAUNA IATE CLUBE DE BRASÍLIA  
 
Horário de funcionamento da sauna.  
Segunda a sexta de 08h às 21h30 
Sábados de 8h às 20h30 
Domingos e Feriados de 8h às 16h30 

  
Dentre as ações realizadas neste semestre, destacam-se: 
 
SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES DA SAUNA 
Foram renovada toda a iluminação dos corredores da sauna, pois o local tinha baixa 
luminosidade. 

PAINEL DE LED BEM. REDONDO 25W MED. 30CM 25 R$ 40,00 R$ 1000,00 
ARANDELA EXTERNA DE LED 3W LUZ BRANCA 5 R$150,00 R$750,00 
TOTAL R$1.750,00 
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RENOVAÇÃO DO MOBILIÁRIO DA SALA DE DESCANSO E LANCHONETE DA 
SAUNA 
Foram adquiridos móveis modernos, resistentes e que condiz com o ambientes da 
sauna, deixando o espaço muito mais agradável e bonito. 

ESPREGUIÇADEIRA DE ALUMINIO 16 R$ 680,00 R$10.880,00 
MINI MESA LATERAL MD: 50X30CM 13 R$ 360,00 R$4680,00 
JOGO DE MESA REDONDA COM CADEIRAS 4 R$ 1850,00 R$7.400,00 
TOTAL R$22.960,00 

 
 
SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRA A VAPOR INDUSTRIAL 
Após 43 anos uma das caldeiras a vapor da sauna foi substituída, o equipamento 
vinha apresentando constantes manutenções em seus componentes e não estava 
suportando a demanda de uso.  
Com o intuito de proporcionar mais conforto aos associados, a Diretoria do Espaço 
Saúde instalou, no 2º semestre, uma caldeira elétrica geradora de vapor de última 
geração para atender os frequentadores da sauna. “Trata-se do melhor e mais 
moderno equipamento do mercado. 
CALDEIRA Modelo CVS-VE-100 – Com capacidade para a produção de 100 Kg/h de 
vapor, com todos os acessórios incluindo: 
•  Sistema para controle do nível e alimentação automática de água; 
•  Sistema que controla automático da pressão, atuando sobre as resistências; 
•  Sistema para descargas automáticas de fundo. 

Caldeira Modelo Cvs-Ve-100 A Vapor 1 R$ 35.720,00 R$35.720,00 
TOTAL R$35.720,00 

 
 
SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHOS PARA OS VESTIÁRIOS DA SAUNA 
Foram substituídos os espelhos dos vestiários masculinos e feminino do Espaço 
Saúde, pois os antigos estavam enferrujados. Com essa troca as pias ficaram com 
uma melhor aparência. 
 

Espelho de 4mm 1 R$ 240,00 R$ 240,00 
Espelho de 4mm 1 R$ 240,00 R$ 240,00 
Espelho de 4mm 1 R$ 240,00 R$ 240,00 
TOTAL R$ 720,00 

 
RELATÓRIOS QUANTITATIVOS 

 
ITENS COMERCIALIZADOS NA SAUNA 
Trata- se de materiais comercializados aos frequentadores da Sauna referente ao 
período de setembro a dezembro de 2020. 
Carnê com 30% de desconto sauna 
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Pacote Sauna: (Carnê com 30% de desconto sauna) à  15 à R$ 2.340,00 
Sauna /sócios à  381 à R$ 5.867,40 
Sauna /sócios sem kit à  724   à R$ 5.574,80 
Sauna /convidados à 09 à R$ 424,80 
 

Mês 
JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

Modalidade: Valor unitário Quantidade: Valor geral 
arrecadado: 

Toalhas R$ 1,00 453 453,00 
  

Sandálias R$10.00 75 750,00 
  

Carnê R$ 156,00 15 2.340,00 
  

Sauna / 
Sócios 

R$ 15,40 381 5.867,40 

    
Sauna/ Sócios 

sem kit 
R$ 7,70 724 5.574,80 

  
Sauna/ 

Convidados 
R$ 47,20 09 424,80 

  

TOTAL GERAL 15.410,00 

 
Quantidade geral de usuários no período:    
 

Mês: Quantidades de Kits Vendidos e uso da Sauna 
 Toal

ha 
Valor 

R$ 
Sandá

lia 
Valor 

R$ 
Car
nê 
Pct 

Valor 
R$ 

Sóc
io 

Valor 
R$ 

Sóc
io 
S/ 
kit 

Valor 
R$ 

Co
nv. 

Valor 
R$ 

JULHO -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
AGOSTO -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
SETEMBR

O 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 Período Sauna s/ cobrança 0 0,00 

OUTUBRO 47 47,00 26 260,00 3 468,00 80 1.232,0
0 

164 1.262,8
0 

0 0,00 

NOVEMBR
O 

139 139,00 26 260,00 6 936,00 145 2.233,0
0 

253 1.948,1
0 

0 0,00 
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QUADRO 1 – Demonstrativo de arrecadação no 2 º Semestre de 2020.  
 
Obs.: Retorno das atividades após liberação do decreto a partir 26/09/2020. 
 
 

ANEXOS RELATIVOS À DIRETORIA SOCIAL  
 
PLANILHA ÚNICA 
 
Diretoria Social – Despesas com Eventos sem cobrança de ingressos 

 
A planilha abaixo contém os eventos constantes do calendário da Diretoria Social, 
realizados no segundo semestre, bem como os custos aplicados do evento. 

 
EXECUÇÃO 
Dia das Crianças R$ 8.086,84 
Mérito R$ 67.234,86 
Natal das Crianças R$ 20.107,10 
Total executado R$ 95.428,80 
Fonte: Setor de Eventos 

 

 

ANEXOS RELATIVOS À DIRETORIA JURÍDICA 

PROCESSOS CÍVEIS EM CURSO – 34 DEMANDAS (SEM CONTABILIZAR OS 
AGRAVOS DE INSTRUMENTO) 
 
Nº PROCESSO ÚLTIMOS 

ANDAMENTOS 
PARTES SÍNTESE/ DATA 

DO 
AJUIZAMENTO 

VALOR DA 
CAUSA/ 

PROGNÓS
TICO DE 
PERDA 

ICB/ 
CONDENA
ÇÃO EM 
HONORÁR
IOS 

DEZEMBR
O 

267 267,00 23 230,00 6 936,00 156 2.402,4
0 

307 2.363,9
0 

9 424,8 

             
Total 453 453,00 75 750,00 15 2.340,0

0 
381 5.867,4

0 
724 5.574,8

0 
09 424,80 
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01 0702310-
14.2020.8.07.001

8 
 

Ação Civil Pública 
 

Vara de Meio 
Ambiente, 

Desenvolvimento 
Urbano e 

Fundiário do DF 
 
 
 

 
 

0708412-
09.2020.8.07.000

0 
Agravo de 

Instrumento 
1ª Turma Cível 

 

Clube contestou 
em 20.4.2020. 
Em 07.7.2020, 

expedido 
mandado de 

CITAÇÃO para 
o DF integrar a 

relação 
processual e, 
caso queira, 

oferecer 
contestação. 

O clube indicou 
as provas que 

deseja produzir. 
Pendente  

 
 

Não concedida 
a medida 

liminar. Agravo 
interno em 
21.3.2020 

Conhecido o 
RECURSO E 

negado 
PROVIMENTO. 

JULGAR 
PREJUDICADO 

O AGRAVO 
INTERNO. 
DECISÃO 
UNÂNIME. 

ARQUIVADO 
EM 07.08.2020 

Autor: 
PROJETO 

ADOÇÃO SÃO 
FRANCISCO - 
PASF e outros 

Réu: ICB 
 

DF ingressou 
no feito  

 
 
 

 
 

Agravante: 
PROJETO 

ADOÇÃO SÃO 
FRANCISCO - 
PASF e outros 
Agravado: ICB 

 

Distribuída em 
25.3.2020, 

objetivando que a 
associada do 

Clube, Sra. Sandra 
Maria Branchine, 

acessasse o Clube 
durante a 

pandemia, ou seja, 
no período em que 

foi proibido o 
acesso dos demais 
sócios – a fim de 

alimentar a colônia 
de gatos que 
habita no Iate.  

Não foi concedida 
tutela antecipada. 

 
Buscou-se a 
concessão de 
liminar para 
ingresso da 
associada 
enquanto o Clube 
permanecesse 
fechado. 

 

R$100,00 
 
REMOTA 
 

Não 
houve 

majoração 
de 

honorários 
ainda 
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02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 

2014.01.1.156723
-9 
Ação declaratória 
de nulidade 
cumulada com 
Obrigação de 
Fazer e pedido 
indenizatório. 
22ª Vara Cível 
 
 
 
ARESP 1341969 
ARE 1.301.528 
 
Adv. 
Terceirizado: 
Marcelo Coelho 
 
 
 
   
 
 
Cumprimento da 
sentença 
0728006-
11.2017.8.07.000
1, no tocante à 
penalidade. 
Adv. 
Terceirizado: 
Marcelo Coelho.  

Procedência 
parcial da ação. 
Apelação de 
ambos, julgadas 
procedentes em 
parte. 
 
 
 
 
RESP do Clube 
e do Autor 
negados. 
RE C/ AGRAVO  
– negou-se 
seguimento em 
14.12.2020 
 
 
 
 
 
 
Reintegrado ao 
quadro social. 
 
Aguardando o 
trânsito em 
julgado da 
demanda 
originária.  

Autor Mario 
Sérgio da 
Costa: Ramos 
 
Réu: ICB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuizada em 
09.10.14, a fim de 
suspender as 
penas de 
suspensão e 
exclusão a ele 
cominadas em 
decorrência dos 
processos 
administrativos nºs 
024 e 028 e 
determinar a sua 
reintegração à 
qualidade de sócio. 
Parcialmente 
procedentes os 
pedidos contidos 
na petição inicial 
para declarar nula 
a pena de exclusão 
do autor do quadro 
social e condenar a 
publicação da 
exclusão, pela 
mesma via em que 
divulgada. 
Dano moral 
improcedente. 
 
 
Após a prolação do 
acórdão da 
apelação, em 
02.10.17, o autor 
ajuizou o 
cumprimento de 
sentença a fim da 
imediata 
reintegração ao 
quadro social. 

Valor da 
causa 
R$100.00
0,00 
 
Sucumbên
cia 
recíproca 
 
ARE 
MAJORO
U OS 
HONORÁ
RIOS EM 
10% EM 
DESFAV
OR DO 
RECORR
ENTE 
 
Ganho de 
causa 
parcial ao 
clube. 
Zero 
condenaç
ão 
econômic
a. 
 
 
 
 
Valor da 
causa 
R$2.000,0
0 – 
obrigação 
de fazer 
(condenaç
ão apenas 
em 
honorários 
e custas).  

04 0018976-
61.2015.8.07.000
1 
Ação Monitória 

16/09/2015 – 
Sentença 
julgada 
parcialmente 

Autor: ICB 
 
Réu: Craque 
Comunicação 

Ação proposta em 
09.06.2015 visando 
a cobrança de 
valores de 

Valor da 
Causa: 
R$ 
37.992,15  
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3ª Vara Cível 
 

constituído título 
executivo 
judicial. 
Não foram 
encontrados 
bens 
penhoráveis. 
 Determinada a 
inclusão do 
nome dos 
executados no 
cadastro de 
inadimplentes, 
via sistema 
SERESAJUD. 
Contagem da 
prescrição 
intercorrente a 
partir de 
9.1.2019. 
Em 21.12.2020- 
requerida 
certidão para 
protesto da 
sentença e não 
pagamento do 
débito. 
Ajuizaremos 
incidente de 
desconsideraçã
o da 
personalidade 
jurídica do outro 
sócio.  
Transito em 
julgado em 
05.12.2016 
 

Digital Ltda Me 
e Leandro 
Magno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patrocínio referente 
ao XXIV 
Campeonato 
Brasileiro de 
Peteca, ocorrido 
em novembro de 
2012 e não 
repassado ao Iate 
Clube de Brasília 
pelas rés. 

 
Arquivamento 
provisório artigo 
921, parágrafo 2, 
cpc-2015 

 
Valor 
atualizado 
em 
21.12.202
0, no 
montante 
de  
R$61.747,
87 
 
GANHO 
DE 
CAUSA 
AO 
CLUBE  
 
 
. 
 

05 
 

0763600-
70.2019.8.07.001
6 
Ação Declaratória  
2º juizado 
especial cível 

Apresentamos 
defesa 
requerendo a 
aplicação da 
decadência e 
prescrição, e 
aduzimos que a 
decisão tomada 
pelo Conselho 

Autor:   CHRIS
TIAN BERNARD 
ALMEIDA 
BASEVI 
Réu: ICB 
 
 
 
 

Distribuída em 
19.12.2019, 
objetivando a 
suspensão de 
qualquer taxa ou 
contribuição relativa 
ao título remido do 
associado, bem 
como indenização 

Valor da 
Causa: 
R$18.313,
92 
 
 
CLUBE 
GANHOU 
PARCIAL
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Deliberativo 
ocorreu no dia 19 
de dezembro de 
1994, passando 
os associados, 
inclusive, os 
remidos, a se 
sujeitarem à 
cobrança da 
contribuição de 
aplicação 
patrimonial a 
partir de 1º de 
janeiro de 1995, 
continuando 
isentos da 
contribuição 
regular de 
administração, 
como previsto 
nos Artigo 50 e 
51 do Estatuto 
Social. 
Com base no 
RESP1184660/
DF, julgado 
anteriormente 
em desfavor do 
Clube, a 
sentença acatou 
o pedido de 
devolução de 
valores pagos 
não atingidos 
pela prescrição. 
Arquivado em 
27.07.2020 

 
 
 

material referente 
às contribuições 
pagas durante todo 
o período cobrado. 

MENTE A 
CAUSA, 
HOUVE 
REDUÇÃ
O DA 
CONDEN
AÇÃO 
PARA O 
VALOR 
DE 
R$10.021,
28  
 
Depósito 
judicial em 
03.07.202
0 
 
Não 
houve 
condenaç
ão em 
honorário
s. 
 
 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª Vara de 
Execução de 
Títulos 
Extrajudiciais 
0037150-
21.2015.8.07.000
1 
 
 
 
 

Em decorrência 
da ação 
monitória 
ajuizada pela 
construtora, 
julgada 
improcedente, o 
Juiz ordenou 
que a 
Contadoria 
efetuasse os 

Autor: ICB 
 
Réu: Aldiem 
Locadora De 
Máquinas 
Pesadas e 
Equipamentos 
Ltda Epp.  
 
 
 

Ajuizada em 
06.11.15 pelo clube 
para cobrar a multa 
contratual prevista 
no percentual de 
0,3% por dia, 
referente a 32 dias 
de atraso na 
entrega do Espaço 
Poliesportivo 
(contrato 02/2013). 

VALOR 
DA    
CAUSA: 
R$161.05
5,53 
 
Clube 
ganhou a 
causa 
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07 

 
 
 
 
 
 
 
 
Embargos à 
execução 
0025411-
17.2016.8.07.000
1 
Apensados ao 
processo de 
execução.  

cálculos 
referentes à 
compensação 
das dívidas para 
apurar o valor a 
receber do 
clube, após o 
abatimento do 
saldo contratual 
que o Clube não 
havia quitado, 
sendo o crédito 
do Clube no 
valor de R$ 
43.245,50, 
julgado 
procedente os 
pedidos. 
  
 
Julgado 
Improcedente. 
Arquivado 
definitivamente 
em 13.11.2020 

 
 
 
 
 
 
Embargante:  
Aldiem  
Embargado: 
ICB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribuído em 
20.3.2019 sob 
alegação que não 
seria liquida, certa 
e exigível a dívida 
proveniente da 
aplicação da multa 
contratual 

honorários 
arbitrados 
em  
R$ 
3.833,52 
RECEITA 

NO 
VALOR 

DE 
R$40.445,

72, 
CREDITA

DA EM 
30.12.202

0, 
AG. 452-

9, C/C 
220460-6 

 
 
VALOR 
DA    
CAUSA: 
R$161.05
5,53 
CLUBE 
GANHOU 
A CAUSA 
honorários 
arbitrados 
em 10% 
do valor da 
causa. 
 

08 2015.01.1.085846
-4 
 
Monitória 
 
16ª Vara Cível 
 

O clube não foi 
exitoso em 
localizar bens 
penhoráveis, em 
que pese as 
inúmeras 
diligências 
realizadas, 
sobretudo 
pesquisas feitas 
diretamente pelo 
Juízo em 
sistemas 
conveniados.  

Autor: ICB 
 
Réu: Maristela 
Bentes Correa 
de Melo 
 
 
 
 
 
 
 

Ação ajuizada pelo 
clube em 
30.07.2015 para 
cobrança de taxas 
de ex sócia 
contribuinte atleta. 
 
Último valor 
atualizado da dívida 
R$919,02. 

Valor da 
Causa: 
R$563,53 
 
REMOTA 
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Em 16.11.2016, 
suspensão da 
execução e do 
prazo 
prescricional até 
o dia 14-11-
2017, na forma 
do art. 921, § 1º, 
CPC. 
Em 29.11.17 
arquivado 
provisoriamente, 
iniciou-se a 
contagem da 
prescrição 
intercorrente, 
cujo termo final 
será o dia 14-11-
2022 - art. 921, § 
4º, CPC. 
Remessa para 
digitalização em 
20.3.2020 

09 0001761-
04.2017.8.07.000
1 
6ª Vara Cível 
Cumprimento de 
Sentença 
 
 

Penhoramos o 
veículo FIAT 
SIENA 
ESSENCE, 
requerido ficou 
como depositário 
fiel. 
Prosseguimento 
da execução 
sem sucesso de 
indicação de 
outros bens ou 
penhora 
BACENJUD. 
Arquivado 
provisoriamente 
em 16.4.2019  
Iniciada a 
prescrição 
intercorrente 
 

Autor: Iate 
 
Réu: João 
Lecione 
Marques 
 
 
 
 
 
 
 

Em 30.01.2017, o 
clube propôs ação 
de cumprimento de 
sentença proferida 
na ação penal nº 
2012.01.1.170257-
6, para cobrança de 
verba apropriada 
indevidamente por 
ex funcionário do 
Ponto de 
Abastecimento. 
 
 

R$ 
179.766,0
1 
 
Honorário
s 
sucumbe
nciais de 
10% 
 
 
Clube 
ganhou a 
causa 

10 0704031-
07.2020.8.07.001
6 

Pedido julgado 
IMPROCEDENT

E.  
 

Autor: ALOISIO 
TUPINAMBA 
GOMES NETO 
 

Distribuída em 
30.1.2020, 
requerendo o 
pagamento de 

R$20.780,
00 



                                                                                                                          
 

182 
 
 

6º Juizado 
Especial Cível de 
Brasília 
Ação de 
Obrigação de 
Fazer 

TRANSITADO 
EM JULGADO 
EM 30/10/2020. 

 
ARQUIVADO 

EM 03.11.2020 
 

 

Réu: Iate Clube 
de Brasília 
 

danos materiais e 
morais, sob 
alegação de 
responsabilidade 
objetiva do Clube 
pela contratação da 
Banqueteria RIO 
40° que teria 
fornecido alimento 
estragado no dia da 
festa de Reveillon, 
supostamente 
causador de 
intoxicação 
alimentar nos filhos 
e na esposa do 
associado. 

Clube 
ganhou a 
causa 
 
 
 

11 0711008-
14.2017.8.07.001
8 
 
Ação Declaratória 
de Inexistência de 
Relação Juridica 
Tributária C/C 
Repetição de 
Indébito 
 
8ª Vara de 
Fazenda Pública 
do DF 
 
Advogado 
terceirizado: 
Wagner Britto 
Vaz de Oliveira 
(ALMEIDA 
PALMEIRA E 
SILVA 
ADVOGADOS) 
 

05.10.2017 – 
Indeferida a 
antecipação de 
tutela. 
 
Determinada em 
sede de 
embargos de 
divergência no 
Recurso 
Especial n.º 
1.163.020 RS a 
suspensão dos 
processos 
pendentes, 
individuais ou 
coletivos, que 
versem acerca 
da inclusão da 
Tarifa de Uso do 
Sistema de 
Transmissão de 
Energia Elétrica 
(TUST) e da 
Tarifa de Uso do 
Sistema de 
Distribuição de 
Energia Elétrica 
(TUSD) na base 
de cálculo do 
ICMS, o que 

Autor: Iate 
Clube de 
Brasília 
 
Réu: DF  

Em 29.9.2017, 
ajuizada ação 
buscando redução 
da fatura de 
energia elétrica, 
visto que o ICMS 
deveria incidir 
apenas sobre a 
energia e não 
sobre os demais 
componentes da 
tarifa, como 
geração, 
transmissão 
(TUST) e 
distribuição 
(TUSD). 
Requeremos 
restituição dos 
valores pagos a 
maior nos últimos 
cinco anos.  

Valor da 
Causa: 
R$ 
10.000,00 
 
REMOTA  
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abrange o objeto 
do presente 
feito. Suspenso 
o curso 
processual.  
Aguardando 
julgamento do 
paradigma.  

12 0729236-
88.2017.8.07.000
1 
17ª VC 
Ação Monitória 

Iniciado o 
cumprimento de 
sentença.  
BacenJud no 
valor de 
R$212,22. 
Decisão de 
19.3.2020: após 
a realização de 
todas as 
pesquisas 
disponíveis para 
a busca de 
patrimônio da 
parte executada, 
não foram 
localizados bens 
desembaraçado
s para a 
satisfação do 
crédito, sendo 
suspenso o 
processo pelo 
prazo de 01 ano, 
durante o qual 
se suspenderá a 
prescrição. 
Em 19.03.2021, 
iniciar-se-á o 
prazo de 05 
anos para a 
prescrição 
intercorrente.  

Autor: Iate 
Clube de 
Brasília 
 
Réu: Lucia 
Valéria Ferreira 
Neves 

Ajuizada em 
13.10.17 para 
cobrança de saldo 
do contrato 9/2012 
(cessão de espaço 
físico para 
exploração de 
atividade 
comercial), no valor 
de R$860.72 

Valor da 
Causa: 
R$860,72 
 
Custas 
honorário
s pela 
requerida 
de 15% 
sobre o 
valor da 
condenaç
ão  
 
REMOTA  

13 0707343-
07.2018.8.07.000
1 
3ªVC 
 

Deu-se início ao 
cumprimento de 
sentença e em 
21.06.2019 foi 
determinado 

Autor: Iate 
Clube de 
Brasília 
 

A empresa ajuizou 
a ação por não 
concordar com a 
rescisão do 
contrato nº 138/217 

Valor da 
Causa: 
R$ 
29.900,00 
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Ação pelo 
procedimento 
comum 

ao Oficial de 
Justiça que 
proceda à 
PENHORA e 
AVALIAÇÃO de 
bens de 
propriedade da 
empresa 
suficientes para 
garantia da 
dívida 
R$50.485,64 
atualizada 
até 09/11/2020.I
nclusão no 
SERAJUD e 
Débito 
protestado no 
cartório de 
títulos. 
Infrutífero 
BACEN e as 
demais 
tentativas de 
penhora de 
veículos e 
outros bens 
móveis. 
Início da 
contagem do 
prazo da 
prescrição 
intercorrente 
em 27.09.2020. 
Não foi aceito o 
pedido de 
desconsideraçã
o da 
personalidade 
jurídica.  
Em 23.11.2020 
foi renovado 
RENAJUD, mais 
uma vez 
negativo, e 
INFOJUD, 
relativa às 
declarações de 

Réu: Cardoso e 
Reis Comércio 
de Vidros 

para prestação de 
serviços na 
academia do clube. 
A empresa requer             
R$9.900,00 de 
multa contratual e 
R$20.000,00 de 
danos morais. 
 

 
Custas 
honorários 
pela 
empresa 
sobre o 
valor da 
condenaç
ão  
 
CLUBE 
GANHOU 
A CAUSA 
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imposto de 
renda, 
infrutífero.   

14 
 

0710815-
16.2018.8.07.000
1 
22ªVC 
 
Ação de 
Conhecimento c/ 
Obrigação de 
Fazer  
 
 
  
 
 
 
Agravo Interno 
no RESP 
Nº1680345 - DF 

Em 08.01.2019, 
julgado 
improcedente o 
pedido. 
 
 
Apelação 
improcedente, 
Recurso 
Especial e 
Agravo de 
Instrumento do 
associado 
inadmitidos.   
TRANSITO EM 
JULGADO EM 
26.10.2020 
 
Negado 
provimento. 
 

Autor: Edson 
Chaves da 
Silva 
Réu: Iate Clube 
de Brasília 

Sócio insurge-se 
contra a limitação 
de idade para 
participação no 
Edital 1/18 para 
concorrer à compra 
de título patrimonial 
familiar, nos termos 
do § 1º, art. 21  
do Estatuto Social. 

Valor da 
Causa: 
R$76.247,
54 
Honorário
s 
arbitrados 
em 10% 
sobre o 
valor da 
causa e 
majorados 
em 2%. 
CLUBE 
GANHOU 
A CAUSA 
 
 

15 0726173-
21.2018.8.07.000
1 
 
Ação de 
Execução 
 
1ª Vara de 
Execução de 
Títulos 
Extrajudiciais de 
Brasília 
 
 

 Sentença de 
procedência do 
pedido. 
Efetuado 
pagamento no 
valor de 
R$2.490,00. 
Expedição de 
alvará judicial 
em 26.6.2019. 
Arquivado 
definitivamente 
em 06.07.2020 

Autor: ICB 
 
Réu: Motivo X 
Comércio 

Ajuizamos ação de 
execução para 
cobrança de multa 
contratual. 

Valor da 
Causa 
R$2.371,5
0 
 
Honorário
s no 
percentual 
de 10% 
 
CLUBE 
GANHOU 
A CAUSA 

16 0730186-
63.2018.8.07.000
1 
 
Ação de 
Execução 
 
1ª Vara de 
Execução de 
Títulos 

Juiz ordenou 
citação para 
pagamento em 3 
dias sob pena 
de penhora.  
Mandado de 
citação juntado 
em 27.11.2020. 
Prazo para o 
oferecimento de 

Autor: ICB 
Réu: Afonso 
Wokmer 
Rovere 
Montezuma - 
ME 
 

Ajuizamos ação de 
execução para 
cobrança de 
valores referentes 
à concessão de 
espaço (loja 
náutica). 

Valor da 
Causa 
R$7.270,4
8 
 
REMOTA 
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Extrajudiciais de 
Brasília 

embargos em 
curso. 

17 0032048-
75.2012.8.07.001
6 
7ºJEC 
CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA 

ICB peticionou 
requerendo que 
quando o título 
for arrematado, 
seja destinado 
ao Clube o valor 
devido, por 
inadimplência 
do ex associado.  
Objetivamos 
receber o 
montante de 
R$15.058,90, 
mais acréscimos 
legais. 
Juiz acatou o 
pedido do Clube 
e condenou a 
adjudicada ao 
pagamento das 
mensalidades 
atrasadas.  
Arquivado 
definitivamente 
em 21.08.2020 

EXEQUENTE: 
LUCIANA 
RODRIGUES 
EXECUTADOS: 
M. GARZON E 
MARCOS 
FABRICIO 
MORAES 
GARZON 
 
ICB: 
TERCEIRO 
INTERESSADO 
 

Dentre outros bens 
a serem 
executados, será o 
título do ICB, 
penhorado, em 
23.11.2017, e após 
isso o ex associado 
deixou de pagar as 
contribuições, 
assim, em 
23.7.2019, o título 
foi retomado e 
perseguimos o 
pagamento das 
contribuições 
mensais em atraso 
neste processo 
judicial. 

O valor 
atualizado 

montou 
em 

R$25.685,
30,  

parcelado 
em 4 

vezes de 
R$4.799,8

7 (out. 
nov./dez 
2020 e 

jan./2021, 
autorizado 

pela 
Diretoria 

Financeira 
em 

01.10.202
0). 

 
 

18 
 

0739565-
91.2019.8.07.000
1 
21ª VC 
Ação Ordinária 
com Pedido de 
Tutela Antecipada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGI 0700808-
94.2020.8.07.000
0 
3ª TURMA CÍVEL 

Indeferido o 
pedido de 
antecipação de 
tutela. 
Em 19.6.2020 
proferida 
sentença de 
mérito, 
declarando a 
decadência do 
direito anulatório 
invocado pelas 
partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORES: 
ARTHUR 
VICENTINI E 
RENATA 
ANDRADE DE 
AZEVEDO. 
REU: ICB 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRAVANTE: 
ARTHUR 
VICENTINI 
AGRAVADO: 
ICB 

Em 19.12.2019 
ingressaram com a 
ação sob a 
justificativa que a 
mudança do art. 
29, III, Estatuto 
Social anterior ao 
vigente, jamais 
poderia ter 
ocorrido, pois a 
Assembleia 
Extraordinária 
convocada para 
aprovação de tal, 
não teria 
respeitado o 
quórum mínimo 
exigido no art. 65, 
III, e seria ilegal a 
alteração 
promovida. Pedido 

Valor da 
causa: 

R$1.000,0
0 
 

Honorário
s 

arbitrados 
em 20% 
do valor 

da causa. 
Arquivado 
definitivam

ente em 
11.09.202

0 
Clube 

ganhou a 
causa 
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Indeferido o 
efeito 
suspensivo. 
Agravo julgado 
prejudicado. 
 
 

principal: nulidade 
da deliberação que 
alterou o art. 28, III. 
 
Requerimento 
liminar para que a 
dependente fosse 
inserida no quadro 
social até 
julgamento de 
mérito. 

 
 
Arquivado 
definitivam

ente em 
10.9.2020. 

19 0739114-
66.2019.8.07.000
1 
5ª VC 
Ação Anulatória 
com Pedido de 
Tutela Provisória 
de Urgência 
(pedido de 
tramitação 
prioritária) 
 
 
 
 
 
 

Deferido o 
pedido de tutela 
de urgência para 
determinar que 
o Clube se 
abstenha de 
promover a 
exclusão das 
dependentes do 
autor no quadro 
social. Sentença 
de 
improcedência. 
Apelação 
negada 
provimento. 
 
 
 
 
 
 

AUTORES: 
Sandra Vieira 
Fernandes e 
outras. 
REU: ICB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuída em 
17.12.2019, 
ajuizaram a ação 
alegando que a 
limitação de idade 
não teria sido 
aprovada pelo 
Conselho 
Deliberativo e que 
a Assembleia teria 
imposto tal 
limitação sem 
autorização do CD, 
e seria nula de 
pleno direito e 
outras alegações 
de ilegalidade da 
AGE. 
Requereram a 
nulidade das 
alterações 
aprovadas na 
Assembleia 
ocorrida em 
30.11.2014.   

Valor da 
causa: 
R$1.000,0
0 
 
Clube 
ganhou a 
causa 
 
Transito 
em 
julgado 
em 
17.12.202
0. 
 
 
 
 
 

20 0738968-
25.2019.8.07.000
1 
14ª VC 
Ação de 
Conhecimento, 
com pedido de 
tramitação 
prioritária e 
liminar de tutela 
provisória de 
urgência. 

Indeferido o 
pedido de 
antecipação de 
tutela. 
 
Em 22.6.2020, 
sentença com 
julgamento de 
mérito, 
pronunciada a 
decadência. 
 

AUTORES: 
Edson Chaves 
da Silva e 
outros. 
REU: ICB 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuída em 
16.12.2019, 
ingressaram com a 
ação 
argumentando que 
a normatização do 
art. 28, III, Estatuto 
vigente teria ferido 
direito adquirido 
dos associados, 
pois estaria 
retroagindo para 

Valor da 
causa: 
R$1.000,0
0 
 
Clube 
ganhou a 
causa 
 
Honorário
s 
arbitrados 
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Apelação 
negada, 
pendente 
julgamento de 
embargos 
declaratórios 
dos autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

alcançar situações 
anteriores 
consolidadas 
quando das 
aquisições dos 
títulos anteriores à 
2015. Alegaram 
irregularidade da 
Assembleia e 
requerem a tutela 
de urgência para 
que o clube se 
abstenha de exclui-
las do quadro 
social, e no mérito, 
que seja declarado 
que tal dispositivo 
não se aplica as 
autoras. 

em 
R$1.500,0
0 e 
majorados 
no 
acórdão 
da APC. 
 

21 0740053-
46.2019.8.07.000
1 
14ª VC 
AÇÃO PELO 
RITO COMUM 
COM PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA 
 
 
 

Indeferido o 
pedido de 
antecipação de 
tutela. 
Em 22.6.2020, 
sentença com 
julgamento de 
mérito, 
pronunciada a 
decadência. 
 
 
Transito em 
julgado em 
16.07.2020. 
 

AUTORES: 
JOSÉ 
AGAMENON E 
OUTROS 
REU: ICB 
 
 
 
 
 

Distribuída em 
25.5.2020, com 
pedido para não 
excluir as 
dependentes e no 
mérito reconhecer 
a nulidade do art. 
28, III, Estatuto 
Social vigente. 
 
 

Valor da 
causa: 
R$1.000,0
0 
Clube 
ganhou a 
causa 
 
Honorário
s 
arbitrados 
em 
R$1.500,0
0 

22 0702298-
51.2020.8.07.000
1 
25ªVC 
AÇÃO 
ANULATÓRIA 
COM PEDIDO DE 
TUTELA 
PROVISÓRIA DE 
URGENCIA 

Indeferida a 
tutela provisória. 
SENTENÇA DE 
IMPROCEDEN
CIA 
DECLARADA 
DECADÊNCIA, 
REJEIÇÃO DE 
ALEGAÇÃO DE 
DIREITO 
ADQUIRIDO, 
em 16.6.2020. 
 

AUTORES: 
FERNANDO 
PEDRO DE 
BRITES E 
OUTRA 
REU: ICB 

Distribuída em 
26.1.2020, com 
pedido para não 
excluir as 
dependentes e no 
mérito reconhecer 
a nulidade do art. 
28, III, Estatuto 
Social vigente. 

Valor da 
causa: 
R$1.000,0
0 
 
Clube 
ganhou a 
causa 
 
Honorário 
arbitrado 
em 
R$500,00 
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Arquivado 
definitivamente 
em 22.07.2020. 
 

 
 

23 0702566-
08.2020.8.07.000
1 
19ªVC 
AÇÃO DE 
CONHECIMENT
O PELO 
PROCEDIMENT
O COMUM C/C 
TUTELA 
ANTECIPADA DE 
URGÊNCIA 
 
 

Deferida a tutela 
provisória 
SENTENÇA DE 
PROCEDENCIA 
– EM 16.6.2020.  
Juiz entendeu 
que teria 
ausência de 
regra específica 
de prazo 
decadencial, e 
no mérito, 
entendeu que o 
quórum de 
aprovação da 
AGE, pela 
experiência, 
seria de metade 
mais um, 
portanto, não 
atingido. 
 
APC DO 
CLUBE E DOS 
AUTORES. 

AUTORES: 
ANTONIO 
EURY BRAGA 
PEREIRA 
LUNA, JULIA 
REGINA 
BRAGA 
PEREIRA 
LUNA 
REU: ICB 
 
 
 
 

Distribuída em 
28.1.2020, com 
pedido para não 
excluir a 
dependente e no 
mérito DECLARAR 
a nulidade da 
deliberação que 
alterou o art. 28, III, 
Estatuto Social 
vigente. 

Valor da 
causa: 
R$1.000,0
0 
 
Clube 
perdeu a 
causa 
 
Honorário
s 
arbitrados 
em 
R$1.000,0
0 

24 0703817-
61.2020.8.07.000
1 
25ªVC 
 
AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER C/C 
ANULATÓRIA E 
PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA 
 
 
 
 
 
 
 

Indeferida a 
tutela provisória. 
EM 29.5.2020, 
SENTENÇA DE 
IMPROCEDEN
CIA, 
RECONHECIDA 
A 
DECADENCIA 
E AUSENCIA 
DE DIREITO 
ADQUIRIDO. 
EM 25.6.2020 
OS AUTORES 
APELARAM, E 
EM 08.7.2020 
REQUERERAM 
DESISTENCIA 
DA AÇÃO POR 

AUTORES: 
JAMES 
ANDRADE 
PEREIRA 
LUNA E 
OUTRA 
REU: ICB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuída em 
7.2.2020, com 
pedido para 
determinar que o 
Iate se abstivesse 
de excluir a 
dependente, 
independentement
e de sua idade, em 
razão do seu direito 
adquirido e para 
declarar a nulidade 
do art. 28, III, do 
Estatuto vigente. 
 
 
 
 
 

Valor da 
causa: 
R$1.000,0
0 
 
 
Clube 
ganhou a 
causa 
Honorário
s 
arbitrados 
em 
R$800,00 
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AGI 0706027-
88.2020.8.07.000
0 
4ª TURMA CÍVEL 
 

PERDA DE 
INTERESSE.  
Juiz não acatou 
o pedido de 
desistência da 
ação, mas 
apenas de 
desistência da 
APC.  
Arquivado 
definitivamente 
em 16.11.2020. 
 
INDEFERIDO o 
pedido de 
antecipação de 
tutela recursal 
para não excluir 
as dependentes 
enquanto não 
ocorresse o 
julgamento de 
mérito. 
Julgado 
prejudicado o 
recurso em 
razão da 
sentença.  
Arquivado 
definitivamente 
em 10.07.2020 

 
 
AGRAVANTES: 
JAMES 
ANDRADE 
PEREIRA 
LUNA E 
OUTRA 
AGRAVADO: 
ICB 

 
 
 
 
 
 
Requerimento 
liminar para que as 
dependentes 
fossem inseridas 
no quadro social 
até julgamento de 
mérito. 

 
 
 
 
 
 
. 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
 
 

0705371-
31.2020.8.07.000
1  

Ação de 
Execução de 
Título 
Extrajudicial 

3ªVETE 
 
 
0706689-
49.2020.8.07.000
1 Embargos à 
Execução 
3ªVETE  

Ante o efeito 
suspensivo 
concedido nos 
EE, aguarde-se 
o julgamento 
dos embargos.  

 

 

Efeito 
suspensivo 
concedido. 
Acolhimento 
total dos 
embargos do 

Exequente: LS 
E M 
ASSESSORIA 
LTDA 
Executado: ICB 

 

 
 
EMBARGANTE
: ICB 
EMBARGADA: 
LS E M 
ASSESSORIA 
LTDA 

Distribuída em 
20.02.2020. 
 
COBRANÇA DE 
DUPLICATA Nº 
501, endossada à 
factoring. 
 
 
 
 
 
Pedido de efeito 
suspensivo e 
improcedência da 
execução diante do 
pagamento pelo 

Valor da 
causa: 
R$20.840,
51 
 
Honorário
s 
arbitrados 
em 10% 
do valor 
da causa 
 
POSSÍVE
L 
 
Valor da 
causa: 
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27 
 
 
 
 
 
 
 
28 

 

 

 

 
Ação de 
Execução de 
Título 
Extrajudicial 
0705379-
08.2020.8.07.000
1  
2ªVETE 
 
 
 
0706680-
87.2020.8.07.000
1 Embargos à 
Execução 
2ªVETE 
 
 

Clube, em 
30.9.2020. 
Apelação da 
executada não 
conhecida, em 
30.12.2020. 
Aguardando 
transcurso do 
prazo recursal 
para pedir o 
levantamento do 
depósito. 

 
COBRANÇA DE 
DUPLICATA Nº 
510, citado em 
28.2.2020. 
Aguardando o 
julgamento dos 
embargos à 
execução. 
 
 
 
Efeito 
suspensivo 
concedido. 
Aguardando 
julgamento do 
pedido de 
improcedência 
da execução. 
 

 

 
 
 
Exequente: LS 
E M 
ASSESSORIA 
LTDA 
Executado: ICB 
 
 
 
 
EMBARGANTE
: ICB 
EMBARGADA: 
LS E M 
ASSESSORIA 
LTDA 

Clube (não 
aplicação do p. da 
inoponibilidade das 
exceções 
pessoais). 
Deposito garantia 
nos montantes de 
R$21.882,54 e de 
R$1.042,03.  
 
Distribuída em 
20.02.2020. 
 
COBRANÇA DE 
DUPLICATA Nº 
510, endossada à 
factoring. 
 
 
 
Pedido de efeito 
suspensivo e 
improcedência da 
execução diante do 
pagamento pelo 
Clube (não 
aplicação do p. da 
inoponibilidade das 
exceções 
pessoais). 
Deposito garantia 
no montante de 
R$6.017,94. 

R$20.840,
51 
 
 
POSSÍVE
L 

 
 
 
 
 
 
 
Valor da 
causa:  
R$5.731,3
7 
honorários 
arbitrados 
em 10% 
do valor 
da causa 
POSSÍVE
L 

 
 
Valor da 
causa: 
R$5.731,3
7 
 
Não 
arbitrados 
honorários 
 
POSSÍVE
L 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 

0701965-
02.2020.8.07.000
1Ação de 
Execução de 
Título 
Extrajudicial 
3ªVETE 

 
 

Ante o efeito 
suspensivo 
concedido nos 
EE, aguarde-se 
o julgamento 
dos embargos.  
 
 
 
 

Exequente: 
FATOR 
BRASIL 
FOMENTO 
MERCANTIL 
LTDAExecutad
o: ICB 
 
 

COBRANÇA DE 
DUPLICATA Nº 
294, endossada à 
factoring 
 
 
 
 
 
 

Valor da 
causa: 
R$1.572,9
1 
honorários 
arbitrados 
em 10% 
do valor 
da causa 
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070404-
1.2020.8.07.0001 
Embargos à 
Execução 
3ªVETE 

Efeito 
suspensivo 
concedido.  
Suspensão do 
feito até 
31/08/2020, 
quando deverão 
retornar 
conclusos, para 
verificar a 
possibilidade da 
realização de 
audiência 
presencial. 

Embargante: 
ICB  
Embargado: 
FATOR 
BRASIL 
FOMENTO 
MERCANTIL 
LTDA 

 

Pedido de efeito 
suspensivo e 
improcedência da 
execução diante do 
pagamento pelo 
Clube (não 
aplicação do p. da 
inoponibilidade das 
exceções 
pessoais). Bloqueio 
judicial no valor de 
R$1.572,91 

 
 
Valor da 
causa: 
R$1.572,9
1 
 

31 0721723-
64.2020.8.07.000
1 
 
Ação de 
Produção 
Antecipada de 
Provas  
18ª VC 
 

Sentença de 
procedência do 
pedido.  
 
 
Transito em 
julgado em 
05.11.2020 
 

Autor: 
Argemiro 
Freire Gameira 
Filho 
Reu: ICB 

Buscou-se a 
documentação 
referente à 
retomada do título 
P/363 não entregue 
ao herdeiro quando 
solicitada 
administrativament
e. 

Valor da 
causa: 
R$ 100,00 
Custas 
finais 
pagas em 
30.12, no 
valor de 
R$73,86 
Honorário
s 
arbitrados 
em R$ 
700,00. 
Cube 
perdeu a 
causa. 
 

32 0723033-
08.2020.8.07.000
1 
Ação de 
Cobrança 
20ª VC 
 

Despacho 
citatório em 
07.8.2020.  
Reiterada a 
diligencia para 
citação, em 
26.11.2020, 
ainda não 
cumprida. 
 

Autor: ICB 
Réu: Hélio 
Alves de Sousa 

Cobrança devida 
ao inadimplemento 
dos contratos de 
concessão de 
squash Nºs 
013/2019 e 
110/2019. 

 

Valor da 
causa: 
R$ 
8.574,10 
 
Custas 
iniciais em 
22/07/201
6 no valor 
de 
R$216,96 
 
REMOTA 

33 1082458-
53.2020.8.26.010
0 

O Clube opôs 
Embargos 
Declaratórios 
esclarecendo 
que não foi 

Requerida: 
MASSA 
FALIDA DA 
TRANSBRASIL  

Juiz ordenou o 
depósito do valor 
do título retomado 
E/36 pelo Clube.  

Por 
enquanto, 
não foi 
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CLASSIFICAÇÃ
O DE CRÉDITO- 
INCIDENTE 
3ª Vara de 
Falência SP 
 
 

 

 

 

 

Falência  
0079104-
04.2001.8.26.010
0 
3ª - Vara de 
Falência SP 
 

alienado e 
solicitando que 
a dívida 
pendente dívida 
sobre o mesmo 
fosse 
compensada. 
Os ED foram 
parcialmente 
acolhidos, e o 
crédito 
classificado 
como encargo 
da massa falida, 
o título foi 
arrecadado na 
falência e 
dispensando o 
depósito pelo 
Clube. 
 
Classificada a 
dívida como 
encargo da 
massa, 
requeremos o 
pagamento das 
Taxas Mensais 
de Conservação 
Patrimonial do 
Título, sem a 
inclusão no 
quadro de 
credores, 
ressaltando que 
os débitos   que 
pendem sobre o 
bem arrecadado 
se elencam 
como obrigação 
propter rem, 
conforme 
previsão dos 
artigos 16 e 50, 
§ 2º, “a”, 
Estatuto Social. 

ICB: 
TERCEIRO 
INTERESSADO 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitamos o 
pagamento no 
valor de 
R$85.990,34, com 
base nos artigos 
102 c/c 124 e 125 
do Decreto-Lei Nº 
7.661/45. 

 

dado valor 
à causa. 

 

 

 

 

 

 

POSSÍVE
L 
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34 0736834-
88.2020.8.07.000
1 
AÇÃO 
MONITÓRIA 
23ª VC 
 

Mandado 
citatório 
ordenado em 
04.12.2020 

Tutela 
antecipada 
concedida 
liberando para o 
clube o valor de 
R$ 36.863,64, 
retido no 
techsoft. 

AUTOR: ICB 
REU: ANTÔNIO 
AIRES – 
(concessionári
o) 

Ajuizamos ação 
para cobrança de 
multas contratuais 
e inadimplemento 
da concessões. 

Valor da 
causa: 
R$ 
80.347,15 
 
Custas 
inicias de 
R$568,59 
em 
06.11.202
0 

REMOTA 

 
AÇÕES CRIMINAIS EM CURSO – 1 DEMANDA 
01 2014.01.1.180908-

4 
 
7ª Vara Criminal 
 
Apensado ao 
processo 
20140111635094 
(sigiloso) 
 
Auto de 
Apreensão e 
Representação n° 
154/2014, em 
andamento na 
Delegacia de 
Repressão a 
Roubos e Furtos. 
IP 
2014.01.1.180908-
4 
 

Aguardando 
ofícios com 
informações de 
outros bens e 
valores em 
nome do réu 
(Relatório de 
Análise 
Financeira – 
RAF) – 
19.11.2015. 
 
Em 11.2.2016 
– bloqueio do 
veículo junto ao 
DETRAN. 
 
Idas e vindas 
do INP à 
Delegacia de 
origem. 
 
Em 22.11.2017 
–feito com 
tramitação ao 
MP 
 
Ainda não 
ofertada  
denúncia. 

Autor: MPDFT 
 
Indiciado: 
Francisco Ítalo 
Santos de 
Melo 

Investigação 
distribuída em 
18.11.2014, 
acerca do 
cometimento da 
fraude praticada 
pelo ex-
empregado deste 
clube junto à BV 
Financeira, em 
razão de convênio 
firmado para 
realização de 
empréstimos 
consignados em 
folha de 
pagamento. Foi 
deferida a 
nomeação do 
clube como fiel 
depositário do 
veículo 
Chevrolet/Cruze 
LTZ HB, 
ano/modelo 2014, 
placa OVV 8746 
apreendido pela 
Polícia e avaliado 
em R$58.000,00. 
 

Não tem 
valor da 
causa e 
despesas 
com 
honorários 
advocatícios. 
 
Pagamento 
de IPVA do 
veículo 
concedido 
ao clube na 
condição de 
fiel 
depositário. 
 

Fonte: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – disponível no sítio: 
www.tjdft.jus.br 
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PROCESSOS CÍVEIS FEDERAIS EM CURSO – 3 DEMANDAS 
 
Nº Processo Último 

Andamento 
Partes Objeto Valor da Causa 

01 29137-
95.2010.4.01.3400 
 
Mandado de 
Segurança 
 
7ª Vara Federal 
 
7ª Turma Cível 
 
Adv. 
Terceirizado: 
Erich Endrillo 
Santos Simas 

Em 18.02.2013 – a 
turma por 
unanimidade 
negou provimento 
à APC da Fazenda 
e concedeu parcial 
provimento à do 
clube. 
 
03.03.2016 – 
conclusão para 
exame de 
admissibilidade do 
RE e RESP da 
Fazenda. 

Impetrante: 
ICB 
 
Impetrado: 
Delegado da 
Receita 
Federal do 
Brasil.   

Ação ajuizada 
em 09.06.2010 
acerca da 
incidência 
indevida de 
Contribuição 
Previdenciária 
sobre auxílio-
doença, 
acidente, 
educação, 
creche, adicional 
de 1/3 sobre 
férias, salário 
maternidade. 
Sentença 
concedeu em 
parte a 
segurança.  

R$ 100,00 
 
 
POSSÍVEL 
 
Sem custas e 
honorários 
advocatícios 

02 073215-
38.2014.4.01.3400 
 
Mandado de 
Segurança 
 
16ª Vara Federal 
 
6ª Turma Cível 
 
 
Migrado para o 
PJE em 27.6.2020 
– mesmo número 
 

Em 19.06.2017 – a 
Turma negou 
provimento às 
apelações. Em 
face do resultado 
por maioria, o feito 
foi submetido à 
turma ampliada. 
Em 12.9.17 - a 
turma, por maioria, 
reunida na forma 
do art. 942 do 
Código de 
Processo Civil, 
prosseguindo no 
julgamento, negou 
provimento à 
apelação do Iate 
Clube de Brasília, 
vencidos o 
Desembargador 
Federal Kassio 
Nunes Marques e 
Juiz Federal 
Roberto Carlos de 

Impetrante: 
ICB 
 
Impetrado: 
Diretora-
Geral Da 
Agência 
Nacional Do 
Petróleo 

Em 17.11.2014, 
foi impetrado 
mandamus pelo 
clube, a fim de 
afastar a 
penalidade de 
apreensão e 
interdição do PA 
em razão da 
ilegal autuação 
pela ANP. 

 
Concedida 
parcialmente a 
segurança, 
permitindo o 
abastecimento 
da frota do clube 
e de seus 
empregados, 
permanecendo 
vedado o 
fornecimento de 
combustível aos 
seus associados. 

R$ 1.000,00 
 
 
POSSÍVEL 
 
 
Sem custas e 
honorários 
advocatícios 



                                                                                                                          
 

196 
 
 

Oliveira; por 
unanimidade, e 
negou provimento 
à apelação da 
Agência Nacional 
de Petróleo 
 
Em 11.06.18, 
embargos de 
declaração do 
clube providos. 
Em 24.04.2019 a 
ANP interpôs 
agravo inominado 
e, em 09.05.2019, 
o clube interpôs 
embargos de 
declaração, 
ambos pendentes 
de julgamento. 
 
Em 18. 07. 2019 – 
Concluso para 
relatório e voto. 
 
 

 
 

3 1019691-
07.2017.4.01.3400 
 
7ª VF 
 
Ação Anulatória  
 
 

Deferida a tutela 
de urgência para 
retirar o nome do 
clube do 
CADIN/SISBACEN 
-Expedição de 
comunicação via 
sistema 21.03.18 
Julgado 
improcedente o 
pedido. 
Em 27.04.2020 
apelação civil do 
Clube. 
Em 03.11.2020- 
apc distribuída ao 
Desembargador 
Souza Prudente. 

Autor: ICB 
Requerido: 
ANP 

Ajuizada em 
21.12.2017, a fim 
de suspender os 
efeitos das 
decisões 
proferidas nos 
quatro autos de 
infração lavrados 
pela NA, bem 
como anular as 
multas aplicadas 
ao clube. 

Valor da 
Causa 
R$262.098,00 
 
POSSÍVEL 
 
Depósito 
judicial de R$ 
266.601,75, 

em 14.2.2018 
Complemento 
deposito 
judicial em 
20.3.18, de 
R$4.069,05 

 
 

- PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – 10 
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N
º 

Processo Último 
Andamento 

Síntese Partes Valor 
Autuação / 
Prognóstico 
de perda para 
o clube 

1 Auto de Infração: 
054.506.2014.51.
434360 
 
 
 

Apresentado 
defesa e recurso 
administrativo. 
 
Em 24.02.2016 – 
julgado 
subsistente a 
autuação I e 
insubsistente a II. 
 
Em 02.03.2016 – 
decisão 
mantendo o AI e 
notificando para 
pagar o valor da 
penalidade 
aplicada. 

Auto de 
Infração 
lavrado em 
16.06.2014, sob 
a motivação de 
o clube vir 
atendendo 
indiscriminada
mente os 
veículos e 
apresentar 
imagem de 
Posto de 
Revenda 

Órgão 
Fiscalizador: 
ANP 
 
Autuado: ICB 
 
 
 

R$50.000,00 
 
Provável 
 
Pendente 
desfecho 
ação 
anulatória c 
recurso de 
apelação 

2 Auto de Infração 
Interdição e 
Apreensão: 
054.510.2014.51.
454760 
 
 
 

Apresentado 
defesa e recurso 
administrativo. 
 
Em 02.03.2016 – 
julgado 
subsistente a 
autuação I e 
insubsistente a II. 
 
Em 19.11.2016 – 
decisão 
mantendo o AI e 
notificando para 
pagar o valor da 
penalidade 
aplicada. 

Auto de 
Infração 
lavrado em 
16.10.2014, sob 
a motivação de 
o clube exercer 
atividade de 
revendedor 
varejista sem 
autorização 

Órgão 
Fiscalizador: 
ANP 
 
Autuado: ICB 
 
 

R$ 50.000,00 
 
Provável 
 
 
Pendente 
desfecho 
ação 
anulatória c 
recurso de 
apelação 

3 Notificação de 
Lançamento: 
07/11/2016 – 
TCFA – 
 
Nº controle: 
8422339- 
 
IBAMA 

Não foi possível 
aderir ao REFIS. 
Foi aprovado 
pelo Conselho 
Diretor do 
pagamento 
efetuado em 
11.12.2017 na 
quantia de 

Lançamento de 
crédito 
tributário pelo 
não pagamento 
das taxas de 
controle e 
fiscalização 
ambiental, 

Autuado: 
Clube 
 
Órgão 
Autuador: 
IBAMA 
 
 
 

R$ 101.313,90 
 
Provável 
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 R$108.282,61 a 
fim de impedir a 
inscrição do 
clube na dívida 
ativa.  
 
Defesa 
administrativa: 
prescrição, 
pendente de 
julgamento. 

período de 2010 
a 2016. 
 

 

4 Auto de Infração: 
050.185.16.51 – 
285972 

Apresentado 
defesa e recurso 
administrativo. 
 
Em 16.03.2017 – 
julgado 
subsistente a 
autuação I e 
insubsistente a II. 
 
Recurso negado. 

Auto de 
Infração 
lavrado em 
26.02.2016, sob 
a motivação de 
o clube exercer 
atividade de 
revendedor 
varejista sem 
autorização. 

Órgão 
Fiscalizador: 
ANP 
 
Autuado: ICB 
 

R$50.000,00 
 
Provável 
 
 
Pendente 
desfecho 
ação 
anulatória c 
recurso de 
apelação 

5 Auto de Infração, 
Interdição e 
Apreensão: 
044.190.16.53-
421.938 

Apresentado 
defesa e recurso 
administrativo. 
 
Gasolina 
apreendida foi 
devolvida ao 
clube. 
Autorização para 
desinterdição 
para abastecer a 
frota e veículos 
dos empregados 
– em 18.10.2017 
 
Em 23.10.2017 – 
julgado 
subsistente a 
autuação I e 
aplicada a pena 
de perdimento 
dos bens. 
Recurso negado.  

Auto de 
Infração 
lavrado em 
16.11.2016, sob 
a motivação de 
o clube exercer 
atividade de 
revendedor 
varejista sem 
autorização. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Órgão 
Fiscalizador: 
ANP 
 
Autuado: ICB 
 
 

R$60.000,00 
 
Provável 
 
 
Pendente 
desfecho 
ação 
anulatória c 
recurso de 
apelação 

6 Auto de 
Orientação e 

Solicitamos à 
empresa Dumont 
Tênis providenciar 

Auto de 
Orientação 
lavrado em 

Órgão 
Fiscalizador: 
CREF7 

Não teve 
multa. 
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Fiscalização:3226 
e Auto:1602 

o registro e afixar 
cópia do 
certificado na 
Diretoria de 
Esportes 
Individuais. 
Apresentada 
defesa pelo clube 
– em 10.08.2017. 
Pendente de 
julgamento da 
defesa. 

25.07.2017 para 
que o clube se 
registre junto ao 
CREF7 e 
nomear 
responsável 
técnico. 

 
Notificado: 
ICB 
 
 

7 Auto de Infração: 
21.268.044-7 

Defesa 
administrativa 
comprovando a 
contratação de 20 
jovens 
aprendizes, em 
31.08.2017. 
Pendente de 
julgamento da 
defesa. 

Lavrado em 
15.08.2017 para 
o clube 
comprovar o 
cumprimento da 
cota mínima de 
5% de jovens 
aprendizes (do 
total de 
empregados). 
 

Orgão 
Fiscalizador: 
Ministério do 
Trabalho 
 
Autuado: ICB 
 

Não teve 
multa. 

8 Notificação 
110419.2018 
 
Notícia do fato: 
002586.2018.10.0
00/4 

Manifestação 
sobre a denúncia 
em 05.11.2018 

Trabalhadores 
do 
concessionário 
cunhado sem 
anotação na 
CTPS 

Orgão 
Fiscalizador:  
Ministério 
Público do 
Trabalho 
Notificado: 
ICB 

Não teve 
multa. 

9 Termo de 
Notificação nº 
220/2018 – 
Superintendência 
de Recursos 
Hídricos -  

Acolhimento 
parcial do recurso 
administrativo.  
 
Requerimento de 
TAC em 
andamento. 

O Clube foi 
autuado por 
estar em 
desacordo com 
a outorga, não 
enviar a leitura 
mensal dos 
hidrômetros e 
não ter sistema 
de adução, 
reserva e 
adução 
independentes 
da CAESB. 

Orgão 
Fiscalizador: 
ADASA  
 
Notificado: 
ICB 
 
 

Não teve 
multa. 

1
0 

Auto de 
Notificação de 
Fiscalização de 

Em 08.11.2019, 
protocolizamos 
defesa 

O Clube foi 
autuado em 
razão de 

Orgão 
Fiscalizador: 

Não teve 
multa. 
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Engenharia – NFE 
Nº 52/2019 - 
DETRAN 

administrativa, 
acolhida em 
28.01.2020. 

denúncia 
anônima, tendo 
os agentes do 
Detran 
comparecido 
para 
investigarem 
eventual prática 
de privatização 
de área pública, 
referente ao 
estacionamento 
externo 
localizado na 
entrada 
principal do 
Clube. 

NUFEN/DETR
AN-DF 
Notificado: 
ICB 
 

 
 

 
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS EM CURSO – 23 DEMANDAS 

 
 

Nº Processo Andamento Depósito 
Judicial 

Valor 
Estimado 
 

Honor
ários 

de 
Êxito 

Prognós
tico de 
perda 

1 
 
 
 
 

0001431-
17.2014.5.10.002
1 
Reclamante: 
Jorlene dos 
Santos Lima 
Reclamados: 
Salão de Beleza 
Amparo e Iate 
Clube de Brasília 
 

 

 

 

Sentença 
procedente em 
parte – Iate 
excluído do polo 
passivo. 
 
18.11.2016 – 
RO interposto 
pela reclamante 
provido (resp. 
subsidária). 
 
3.10.2017  - 
Agravo de 
Instrumento (do 
Iate) no recurso 
de revista (do 
Iate) Improvido. 
 

03.02.2017 – 
Depositado  
R$ 16.366,10 
(depósito 
recursal do 
RR) e R$ 
600,00 (custas 
processuais) 
14.03.2017 – 
Depositado R$ 
8.959,63 
(depósito 
recursal do 
AIRR) 
1º/9/17 – 
Depositado  
R$ 2.011,90 
(complement
o do depósito 
recursal  do 
RR). 

Valor 
provisório da 
condenação 
R$ 
30.000,00 
 
Valor 
liquidado 
pelo RH em 
12/2017 –  
R$ 
126.827,65 

Não 
 
 

Prováve
l  

 
ICB foi 
condena
do de 
forma 
subsidiá
ria 
 
Se a 
Amparo 
não 
pagar o 
Clube vai 
ter que 
pagar. 
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10.10.17 – 
protocolamos 
Regimental. 
 
21.2.2018 - 
Agravo 
Regimental 
desprovido. 
 
Transitado em 
Julgado em 
16/03/2018.  
 
Em 29.4.2019 - 
determinada a 
remessa dos 
autos à SECAL, 
observando-se 
quanto à parcela 
terceiros a sua 
exclusão da 
conta, ante a 
incompetência 
material desta 
Justiça 
Especializada 
para a cobrança 
daquele encargo 
previdenciário.  
 
Em 27.5.2019 – 
juntada de ED 
da Amparo. 
 
10/09/2019 – A 
contadoria do 
Tribunal liquidou 
a condenação 
em R$ 
95.075,68. 
 
25/09/2019 – 
Beleza Amparo 
impugnou os 
cálculos 
apresentados 
pela Contadoria 
do Tribunal; 

 
O Clube irá 
pedir – diante 
do pagamento 
da dívida pela 
AMPARO – a 
devolução da 
quantia 
depositada a 
título de 
depósito 
recursal, 
acrescida das 
atualizações 
legais.  
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aguardando 
decisão. 
 
*O valor 
liquidado pelo 
Iate Clube havia 
sido superior, 
razão pela qual 
não apresentou 
impugnação. 
  
01/10/2020 – O 
juiz homologou 
a dívida no total 
de R$ 
96.977,19.  
 
09/10/2020 – A 
Diretoria 
Jurídica 
encaminhou a 
CI nº 
1200/165/2020 
à Comodoria e à 
DARH 
sugerindo o 
pagamento da 
dívida pelo 
Clube, 
utilizando-se 
dos valores 
bloqueados 
através do 
Sistema 
TechSoft. O 
processo de 
pagamento já 
está em 
andamento.  
 

2 0000437-
94.2015.5.10.000
7 
Reclamante: 
Thais Samiry 
G.Miranda 
 

09.03.2016 – 
sentença 
procedente em 
parte 
(reconheceu a 
resp. subs. do 
clube) 

16.03.2016 - 
Depósito 
recursal do RO 
R$ 8.183,06 
 
08.05.2017 – 
Dep. Recursal 

Valor 
provisório da 
condenação 
R$ 
30.000,00 
 
Valor 
liquidado 

Não Clube  
Perdeu  
 
Iate no 
polo 
passivo 
como 
responsá
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Reclamados: 
Salão de Beleza 
Amparo e Iate 
Clube de Brasília 
 

19.06.2017 – 
RR interposto. 
Negado 
provimento em 
8.8.17. 
15.8.2017 – 
Interpusemos 
AIRR, que após 
negado 
interpusemos 
Agravo 
regimental. 
Em 19.6.2019 – 
concluso para 
despacho do 
Ministro Augusto 
Cesar Leite de 
Carvalho. 
 
03/12/2019 – 
Certificação do 
Trânsito em 
Julgado e 
conversão em 
PJE; intimação 
do Salão para 
assinatura da 
CTPS da 
Reclamante, no 
prazo de 5 dias, 
sob pena de 
multa diária de 
R$ 170,00, 
limitada ao total 
de R$ 1.700,00.  
 
Aguardando a 
liquidação final 
da 
condenação. 
 
25/06/2020 – 
Designação de 
perito para 
elaboração dos 
cálculos. 
Aguardando. 
 

do RR de R$ 
17.919,26. 
 
14.8.2017 – 
Dep. Recursal 
do AIRR de R$ 
3.897,68 
 
Total 
depositado 
R$ 30.000,00. 
 
O Clube irá 
pedir –após o 
pagamento da 
dívida pela 
AMPARO – a 
devolução da 
quantia 
depositada a 
título de 
depósito 
recursal, 
acrescida das 
atualizações 
legais.  
 

pelo RH em 
agosto de 
2019  
R$70.896,79 

vel 
subsidiár
io. 
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10/07/2020 – 
Laudo Pericial 
apresentado. 
Valor de R$ 
63.687,50 

 
Aguardando 
decisão da 
impugnação 
apresentada 
pela Amparo. 
 

3 0001180-
19.2015.5.10.000
3 
 
Reclamante: 
Antonio Caitano 
de Souza 
 
Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 
 

19.06.2017: 
Sentença 
procedente em 
parte. 
28.06.2017 – 
Interposição de 
recurso 
ordinário pelo 
Reclamante.  
8.9.17 - Mantida 
a sentença pelo 
TRT. 
21.9.17 – 
trânsito em 
julgado. 
Iniciada 
execução - 
CTPS retificada. 
27.4.2018 - 
peticionamos 
contra os 
cálculos 
apresentados 
pela Contadoria 
Judicial e 
estamos 
aguardando 
julgamento dos 
cálculos 
remetidos à 
Contadoria, em 
27.3. 2019. 
11/11/2019 – 
Processo 
convertido em 
PJE. 

Inexistente Valor 
provisório da 
condenação 
R$ 5.000,00 
 
Valor 
calculado 
pela 
contadoria 
judicial - R$ 
6.438,47 
 
Nossos 
cálculos - R$ 
2.498,85 

Não ICB 
PERDE
U EM 
PARTE.  
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Aguardando 
julgamento do 
Agravo de 
Petição (Existe 
deposito 
integral nos 
autos). 
 
09/11/2020 – O 
Agravo de 
petição foi 
parcialmente 
provido, para 
reconhecer a 
compensação 
do saldo de 
salário, na forma 
requerida pelo 
Clube.  
 
20/11/2020 – O 
processo 
transitou em 
julgado (fase de 
execução). 
 
Aguardando a 
liquidação final 
da dívida.  
 

4 0000371-
35.2016.5.10.002
2 (PJE) 
Reclamante: 
Antônio Ricardo 
de Farias 
Reclamados: 
Marcelo 
Geraldino ME 
(Lava Jato) e Iate 
Clube de Brasília  

29.04.2017 – 
sentença 
reconhecendo a 
resp. solidária 
do clube. 
 
16.08.2017 – 
Interpusemos 
RO.  
21.2.2018 – RO 
não conhecido – 
publicou em 
2.3.2018.  
9.3.2018 – 
Opomos EDs. 
23.4.2018 - 
Interpusemos 

15.08.2017 - 
Depósito 
recursal do RO 
R$ 9.189,00 e 
Custas de  
R$ 400,00 
 

20.4.2018 
Depósito 
Recursal do 
RR – R$ 
10.811,00 

 

Os valores 
recolhidos a 

Valor da 
Causa 
R$ 
65.000,00 
 
Valor 
provisório da 
condenação 
– R$ 
20.000,00 
 
Se o 
concessioná
rio não pagar 
o valor da 
condenação, 

Não Clube 
perdeu. 

Respons
abilidade 
solidária. 
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Recurso de 
Revista que 
após não ser 
admitido 
PROTOCOLAM
OS EDs, que 
foram acolhidos 
parcialmente. 
8.6.18 – 
interpusemos 
Agravo de 
Instrumento e 
estamos 
aguardando 
julgamento. 
Em 13.8.2018 – 
concluso para 
decisão do 
Ministro Hugo 
Carlos 
Iniciada a 
execução 
provisória – em 
20.4.2018. 
 
Aguardando 
julgamento de 
Recurso no TST 
– AIRR. 
 
26/06/2020 – 
Aguardando a 
elaboração dos 
cálculos pelo 
Reclamante. 
 
15/07/2020 – 
Planilha de 
cálculos 
apresentada. 
Valor de R$ 
141.437,40 
 
Prazo para 
impugnação. 
 
04/08/2020 – 
Impugnação 

título de 
depósito 
recursal foram 
incluídos no 
valor do 
acordo. 
Portanto, não 
retornarão aos 
cofres do 
Clube.  

 

o clube terá 
que arcar. 



                                                                                                                          
 

207 
 
 

apresentada 
pelo Clube. 
 
30/09/2020 –  
Cálculos 
homologados no 
valor de R$ 
130.912,18. 
 
22/10/2020 – 
Acordo 
celebrado entre 
as partes (IATE 
e Reclamante) 
e homologado 
pelo juiz no valor 
líquido de R$ 
112.853,80 – 4 
parcelas de R$ 
23.213,45, além 
da liberação dos 
depósitos 
recursais no 
total de R$ 
20.000,00; 
Discute-se, 
ainda, o valor 
final dos 
recolhimentos 
fiscais – 
Aproximadamen
te R$ 18.000,00.  
 
02/12/2020 – 
Recolhimento 
fiscal e 
previdenciário 
no valor de R$ 
17.658,38 (R$ 
15.491,47 – 
Contribuição 
Previdenciária e; 
R$ 2.166,91 – 
Custas 
Processuais), 
devendo ser 
quitado no prazo 
de até 30 dias, 
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contados do 
pagamento da 
última parcela 
do acordo.  
 

5 0000387-
67.2017.5.10.001
7 (PJE) 
 
Reclamante: 
Márcia da Silva 
Figueiredo Camilo 
 
Reclamado: ICB 

Pleito de 
reversão da 
justa causa – 
gestante – 
estabilidade 
21.5.2018 - 
Sentença julgou 
improcedentes 
os pedidos da 
Reclamante. 
A reclamante foi 
condenada em 
litigância por má 
fé, estamos 
executando o 
valor de R$ 
433,96, a favor 
do Clube. 
Em 5.4.2019- 
clube pediu 
penhora on line 
de valores. 
 
Aguardando 
decisão. 
 
Até o presente 
momento não foi 
localizado 
dinheiro na 
conta da 
Reclamante. 

Inexistente Valor da 
Causa R$ 
40.059,35 
 
Valor da 
condenaçã
o – zero 
para o Iate e 
multa por 
litigância de 
má-fé no 
importe de 
1% do valor 
corrigido da 
causa, a ser 
pago pela 
Reclamante
. 

Não ICB 
GANHO
U 

6 0000208-
41.2018.5.10.000
4 
(PJE) 
 
Reclamante: 
Luciane Silva 
Alencar 
(servente de 
limpeza) 
 

Pleito de 
parcelas 
rescisórias de 
horas extras e 
insalubridade, 
com suas 
integrações, 
saldo de 
salários, 13º 
salário, férias, 
liberação do 

Inexistente Valor da 
causa R$ 
4.952,61 
 
Condenação 
zero  
 
Custas, pelo 
Clube, no 
importe de 
R$ 10,64 

Não 

 

Ganho 
parcial 
da 
causa 
pelo 
Clube 
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Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 

FGTS, multas 
etc. 
 
sentença em 
23.4.2019 – 
condenando o 
Clube apenas a 
retificar a 
remuneração, 
em virtude do 
dissídio coletivo, 
e anotar a baixa 
com data de 
saída em 
15/06/2017, sob 
pena de multa 
diária de R$ 
100,00, 
reversível em 
favor do 
Reclamante, 
limitada a 30 
dias de atraso. 
Em 27.6.2019 -  
sobrestado os 
autos em razão 
de inércia da 
exequente que 
não levou a 
CTPS para 
retificação. 

 
*Honorários 
deferidos em 
favor do 
IATE. 
Todavia, a 
Reclamante 
é 
beneficiária 
da justiça 
gratuita e 
não recebeu 
crédito na 
ação. 
 

7 0000603-
12.2018.5.10.001

1 
(PJE) 

Reclamante: Jose 
Aureliano 
Goncalves 

Teixeira Junior e 
Paloma Brito 

Teixeira. 
 

Reclamado: Jose 
Goncalves Brito – 
ME e Iate Clube 

de Brasília 

Herdeiros da 
Srª. Maria da 
Penha Brito 
pleiteiam 
direitos da mãe 
(falecida): 
vínculo 
empregatício e 
verbas 
trabalhistas. No 
polo passivo 
encontra-se a 
Banca do Brito e 
o ICB, pois 
pleiteia o 
reconhecimento 
da 

Inexistente Valor da 
causa R$ 
74.883,17 

Sim. 
Em 
5% do 
valor 
dado 
à 
causa
. 
Todav
ia, 
conce
deu o 
benefí
cio da 
justiça 
gratuit
a aos 

ICB 
GANHO
U 
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responsabilidad
e solidária 
destes. 
AIJ – 
17.10.2019 – 
9h10  
17.10.2019 – 
Audiência de 
Instrução 
realizada. 
30.10.2019 – 
Razões Finais 
protocolizadas. 
 
14/04/2020 – 
Sentença 
publicada: 
improcedência 
dos pedidos; 
sem 
condenação do 
Clube. 
 
17/06/2020 – 
Apresentação 
de 
contrarrazões 
ao Recurso 
Ordinário. 
 
10/09/2020 – 
Processo 
julgado pelo 
TRT/10; o 
recurso foi 
desprovido;  
 
25/09/2020 – O 
processo 
transitou em 
julgado; não há 
qualquer 
responsabilida
de do Clube.  

Recla
mante
s 

 

8 0001195-
68.2018.5.10.000

1 (PJE) 
 

Reclamante 
pleiteia o 
reconhecimento 
da demissão 

Inexistente Valor da 
causa R$ 
11.229,54 

Honor
ários 
arbitra
dos 

ICB 
GANHO
U 
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Reclamante: 
Jairo Araújo 

Campos 
 

Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 

imotivada, bem 
como a da 
suspensão do 
contrato laboral, 
dada a sua 
prisão, e verbas 
trabalhistas. 
 
Audiência 
Instrução – 
21.1.2020 – 
9h15 
 
Aguardando 
audiência. 
 
11/02/2020 - 
Sentença 
publicada: 
improcedência 
dos pedidos. 
 
Sentença 
transitada em 
julgado.  

em 
10% 
do 
valor 
dado 
à 
causa
. 
Todav
ia, 
conce
deu o 
benefí
cio da 
justiça 
gratuit
a ao 
Recla
mante
. 

 

9 0000065-
27.2019.5.10.000

1 
(PJE) 

 
Reclamante: 

Elizete Pereira 
Lopes 

 
Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 

Reclamante 
exerceu a 
função de 
segurança e 
pleiteia a 
reintegração ao 
quadro, 
indenização por 
danos morais no 
valor de 
R$5.000,00. 
Alega dispensa 
discriminatória. 
Deferida prova 
pericial, quesitos 
apresentados, 
em 2.4.2019. 
Audiência de 
Instrução em 
12.9.2019, às 
14h45. 
 

Inexistente Valor da 
causa  

R$ 7.453,15 

Honor
ários 
arbitra
dos 
em 
10% 
do 
valor 
dado 
à 
causa
. 
Todav
ia, 
conce
deu o 
benefí
cio da 
justiça 
gratuit
a à 
Recla

ICB 
GANHO
U 
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12.11.2019 – 
Laudo pericial 
juntado. 
 
14.11.2019 – 
Manifestação do 
Iate acerca do 
laudo pericial – 
foi favorável ao 
Clube. 
 
Remarcação da 
Audiência de 
Encerramento 
– Dia 
05/02/2020, 
14h10. 
 
11/02/2020 - 
Sentença 
publicada: 
improcedência 
dos pedidos. 
 
Aguardando a 
certificação do 
trânsito em 
julgado. 
 
 

mante
. 

 

10 0000462-
38.2019.5.10.001

7 
(PJE) 

 
Reclamante: 
Paulo Sérgio 

Pereira de Sousa 
 

Reclamado: Iate 
Clube  

Reclamante 
exerceu a 
função de 
segurança e 
pleiteia danos 
morais e 
estéticos 
decorrente de 
suposto 
acidente de 
trabalho no valor 
de R$60.000,00, 
tratamento 
médico, pensão 
vitalícia, lucros 
cessantes, 
FGTS, plano de 
saúde, 

Inexistente Valor da 
causa 

R$79.365,54 
 

Aguar
dar 
sente
nça 

POSSÍV
EL 
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honorários 
advocatícios. 
 
Audiência de 
Instrução dia 
05/05/2020, 
14h35. 
 
Audiência 
remarcada para 
o dia 
08/10/2020, 
14h35. 
 
Aguardando 
Audiência. Nova 
data foi 
designada em 
razão da 
pandemia.  
 

11 0001129-
39.2019.5.10.001

2 
(PJE) 

 
Reclamante: Vera 

Lucia da Costa 
Soares 

 
Reclamado: FR 

Coelho Júnior ME 
(Restaurante do 

Farol) e Iate 
Clube de Brasília. 

Reclamante 
pleiteia a 
rescisão indireta 
do seu contrato 
de trabalho com 
a Empresa FR 
Coelho 
(concessionária)
, sob alegação 
de atrasos 
salariais, 
ausência dos 
depósitos de 
FGTS e não 
recolhimento 
das 
contribuições 
previdenciárias.  
Por 
consequência, 
requer o 
recebimento das 
verbas 
rescisórias e 
dano moral.  
Pede, ainda, o 
reconhecimento 

Inexistente Valor da 
causa:  

R$ 
100.347,00 

 

Aguar
dar 
sente
nça 

Possível 
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da 
responsabilidad
e solidária do 
IATE. 
 
*Aguardando 
audiência de 
conciliação – 
22/01/2020 às 
15h32. 
 
Aguardando a 
data da 
audiência de 
instrução. 
 
Aguardando 
Audiência. Nova 
data foi 
designada em 
razão da 
pandemia.  
 

12 0000046-
36.2020.5.10.001

7 
(PJE) 

 
Reclamante: 

Thiago Fausto 
Lustosa. 

 
Reclamado: FR 

Coelho Júnior ME 
(Restaurante do 

Farol) e Iate 
Clube de Brasília. 

Aguardando a 
data da 
audiência de 
conciliação/instr
ução – nova 
data. 
 
Aguardando 
Audiência. Nova 
data foi 
designada em 
razão da 
pandemia.  
 

Inexistente Valor da 
causa:  

R$ 
46.259,98 

Aguar
dar 
sente
nça 

Possível 

13 0000032-
40.2020.5.10.002

1 
(PJE) 

 
Reclamante: 

Josiel de Sousa 
Ribeiro. 

 
Reclamado: FR 

Coelho Júnior ME 

18/06/2020 – 
Suspensão dos 
prazos (Covid-
19). 
 
Aguardando 
Audiência. Nova 
data foi 
designada em 
razão da 
pandemia.  

Inexistente Valor da 
causa: 

R$ 
50.678,18 

Aguar
dar 
sente
nça 

Possível 
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(Restaurante do 
Farol) e Iate 

Clube de Brasília. 
 

 

 

14 0000027-
39.2020.5.10.001

4 
(PJE) 

 
Reclamante: 

Pollyana Vitor da 
Costa. 

 
Reclamado: FR 

Coelho Júnior ME 
(Restaurante do 

Farol) e Iate 
Clube de Brasília. 

Aguardando a 
data da 
audiência de 
conciliação/instr
ução – nova 
data. 
 
31/08/2020 – 
Sentença 
disponibilizada, 
que reconheceu 
a 
responsabilidad
e subsidiária do 
Clube. Prazo 
para 
interposição de 
recurso.  
 
14/09/2020 – 
Recurso 
Ordinário 
interposto pelo 
Clube. 
 
Aguardando 
julgamento pelo 
TRT/10ª. 
 

Depósito 
Recursal: R$ 
10.059,15 – 
Recurso 
Ordinário. 

Custas: R$ 
300,00. 

Valor da 
causa: 

R$ 
37.597,22 

Não. Possível 

15 0000046-
24.2020.5.10.002

1 
(PJE) 

 
Reclamante: 

Sabrina Ferreira 
de Oliveira. 

 
Reclamado: FR 

Coelho Júnior ME 
(Restaurante do 

Farol) e Iate 
Clube de Brasília. 

30/06/2020 – 
Suspensão dos 
prazos (Covid -
19). 
 
Aguardando 
Audiência. Nova 
data foi 
designada em 
razão da 
pandemia.  
 
 
 

Inexistente Valor da 
causa: 

R$ 
40.031,27 

Aguar
dar 
sente
nça 

Possível 
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16 0000029-
18.2020.5.10.001

1 
(PJE) 

 
Reclamante: 

Francisco 
Avelange Ferreira 

de Oliveira. 
 

Reclamado: FR 
Coelho Júnior ME 
(Restaurante do 

Farol) e Iate 
Clube de Brasília. 

 

Aguardando a 
data da 
audiência de 
conciliação/instr
ução – nova 
data. 
 
Aguardando 
Audiência. Nova 
data foi 
designada em 
razão da 
pandemia.  
 

Inexistente Valor da 
causa: 

R$ 
65.770,44 

Aguar
dar 
sente
nça 

Possível 

17 0000203-
57.2020.5.10.000

1 
(PJE) 

 
Reclamante: 

Lucineide Ribeiro 
Salviano. 

 
Reclamado: FR 

Coelho Júnior ME 
(Restaurante do 

Farol) e Iate 
Clube de Brasília. 

Aguardando a 
data da 
audiência de 
conciliação/instr
ução. 
 
Aguardando 
Audiência. Nova 
data foi 
designada em 
razão da 
pandemia.  
 

Inexistente Valor da 
causa: 

R$ 
50.733,49 

Aguar
dar 
sente
nça 

Possível 

18 0000118-
47.2020.5.10.000

9 
(PJE) 

 
Reclamante: 
Jesse Carlos 

Ribeiro Barros. 
 

Reclamado: FR 
Coelho Júnior ME 
(Restaurante do 

Farol) e Iate 
Clube de Brasília. 

Aguardando a 
data da 
audiência de 
conciliação/instr
ução. 
 
Aguardando 
Audiência. Nova 
data foi 
designada em 
razão da 
pandemia.  
 

Inexistente. Valor da 
causa: 

R$ 
34.476,12 

Aguar
dar 
sente
nça 

Possível 
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19 0000034-
34.2020.5.10.001

3 
(PJE) 

 
Reclamante: 
Paulo Sergio 
Tourinho de 

Barros Junior. 
 

Reclamado: FR 
Coelho Júnior ME 
(Restaurante do 

Farol) e Iate 
Clube de Brasília. 

 

30/06/2020 – 
Indeferida a 
produção de 
prova oral. 
 
Aguardando 
sentença. 
 
13/07/2020 – 
Sentença de 
improcedência; 
o Clube venceu 
a demanda.  

 
O processo 
transitou em 
julgado; não há 
qualquer 
responsabilida
de do Clube. 
 

Inexistente Valor da 
causa: 

R$ 
51.540,73 

Honor
ários 
arbitra
dos 
em 
5% do 
valor 
dado 
à 
causa
. 
Todav
ia, 
conce
deu o 
benefí
cio da 
justiça 
gratuit
a ao 
Recla
mante
. 

 

ICB 
GANHO
U 

20 0000072-
31.2020.5.10.001

8 
(PJE) 

 
Reclamante: 

Orlando da Silva 
Querino. 

 
Reclamado: FR 

Coelho Júnior ME 
(Restaurante do 

Farol) e Iate 
Clube de Brasília. 

 
 

13/03/2020 - 
Acordo 
celebrado entre 
o Reclamante e 
a 1º Reclamada, 
sem qualquer 
obrigação por 
parte do Clube. 

Inexistente Valor da 
causa: 

R$ 
36.666,18 

Não Possível 

Diante 
do 
acordo 
celebrad
o entre o 
Reclama
nte e a 1ª 
Reclama
da, o 
Clube 
não terá 
prejuízo 
financeir
o. 

21 0000173-
95.2020.5.10.000

9 
(PJE) 

Aguardando a 
data da 
audiência de 
conciliação/instr
ução. 

Inexistente Valor da 
causa: 

R$ 
212.416,48 

Aguar
dar 
sente
nça 

Possível 
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Reclamante: Júlio 
Carlos de Abreu 
Matos. 

 
Reclamado: FR 

Coelho Júnior ME 
(Restaurante do 

Farol) e Iate 
Clube de Brasília. 

Aguardando 
Audiência. Nova 
data foi 
designada em 
razão da 
pandemia.  
 

22 0000369-
59.2020.5.10.001

1 
(PJE) 

 
Reclamante: 

Lucilene Silva de 
Oliveira. 

 
Reclamado: Iate 

Clube de Brasília. 

Aguardando a 
data da 
audiência de 
conciliação/instr
ução. 
 
Aguardando 
Audiência. Nova 
data foi 
designada em 
razão da 
pandemia.  
 

Inexistente Valor da 
causa:  

R$ 
94.134,65 

Aguar
dar 
sente
nça 

Possível 

23 0000496-
73.2020.5.10.001
8 

(PJE) 
 

Reclamante: 
Jean Carlos do 

Nascimento 
costa. 

 
Reclamado: FR 

Coelho Júnior ME 
(Restaurante do 

Farol) e Iate 
Clube de Brasília. 

08/09/2020 – 
Audiência 
realizada sem a 
presença do 
Reclamante. 
 
Aguardando 
sentença. 
 
06/11/2020 – 
Sentença 
publicada, 
excluindo 
qualquer 
responsabilidad
e do Clube. 
 
Aguardando 
transcorrer o 
prazo recursal. 

Inexistente Valor da 
causa:  

R$ 
21.279,55 

Sim. 
Em 
15% 
sobre 
os 
valore
s dos 
pedid
os 
indefe
ridos. 
Todav
ia, 
conce
deu o 
benefí
cio da 
justiça 
gratuit
a ao 
Recla
mante
. 

Possível 

Fonte: 
1. Tribunal Regional do Trabalho – 10ª Região - disponível no sítio: www.trt10.jus.br    
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2. Tribunal Superior do Trabalho – disponível no sítio: www.tst.jus.br  
 
 
 
 


