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APRESENTAÇÃO 

 

O Conselho Diretor do Iate Clube de Brasília, em consonância com o disposto no 
artigo 88, inciso IX do Estatuto, apresenta o Relatório Semestral de Atividades de 
Gestão, referente ao 1º semestre de 2018, inclusive quanto aos investimentos 
previstos e executados no período.  

Nesse primeiro semestre de gestão, o Conselho Diretor realizou intensos esforços no 
sentido de atender as expectativas do quadro social, com as deliberações emanadas 
das diversas reuniões que nortearam as diretrizes para a administração do Clube. A 
transparência, comprometimento e satisfação dos associados foram os focos 
principais dessas atividades, atendendo os compromissos firmados na campanha 
eleitoral àqueles que nos confiaram a grande responsabilidade de administrar o Iate 
Clube de Brasília, honrando essa confiança com zelo, transparência, honestidade e 
muita dedicação.   

Foi realizada extensa agenda de atividades nas áreas esportivas, sociais e culturais, 
que viabilizaram conquistas para os nossos atletas e bem-estar para os nossos 
associados, que testemunharam, em todos os segmentos, eventos memoráveis no 
decorrer desse período, cuja gama de atividades, investimentos previstos e 
executados para a boa governança foram expressos nesse Relatório de Gestão que 
passamos a apresentar. 

Na área Náutica foram realizados importantes eventos com objetivo de incentivar o 
apoio a prática de vela e motonáutica, além do suporte aos atletas em competições 
nacionais e internacionais, impulsionando o Iate ao nível mais elevado do pódio em 
muitas competições, como a Regata Conselho Deliberativo com a participação de 111 
velejadores e a Regata Aniversário do Iate Clube de Brasília com a participação de 
299 velejadores. Destacamos, ainda, a apresentação de dois projetos por parte da 
Diretoria Náutica do ICB para captação de recursos atendendo o edital divulgado pelo 
Banco de Brasília – BRB, que resultou em um projeto selecionado com a captação do 
valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para custear a XXV Regata JK, no período 
de 01 a 09 de setembro de 2018.   

Nos Esportes Individuais e Coletivos, é notória a expansão e aprimoramento das 
escolas esportivas em todas as modalidades, que apresentaram relevantes resultados 
em grandes competições. Em destaque apresentamos: a Copa Brasília de Beach 
Tennis, a Go Cup 2018, a Copa do Mundo Master de Futebol, o 1º Torneio de Buraco 
Conselho Diretor, o Torneio ITF Seniors Brasília 2018, Campeonatos Brasiliense e 
Brasileiro de Patinação Artística, além das clinicas realizadas nos diversos esportes, 
que contaram com a participação de atletas renomados que apresentaram um 
trabalho diferenciado, contribuindo para o aperfeiçoamento técnico dos nossos 
atletas. Na Academia, foram realizados investimentos na infraestrutura do espaço e 
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equipamentos, além da formação continuada dos profissionais para atender de forma 
mais eficaz os nossos associados. 

Na área Social, os grandes destaques ficaram com a Feijuca Pré-Carnaval do Iate, a 
Festa de Aniversário de 58 Anos do Iate, com o show do cantor Sidney Magal e a 
Festa Junina 2018 “Arraiá do Iate na Copa”, que contou com o expressivo número de 
quatorze mil pessoas no evento. Este ano, a Diretoria Social trouxe a inovação de 
parceria com o sistema cashless (cartão de recarga), que é uma tendência em 
grandes eventos nacionais. O uso do cartão agilizou o processo de atendimento, 
reduzindo as filas e o tempo de espera nas barracas. 

Na área Cultural, além das excelentes exposições que disseminaram a cultura e 
conhecimento artístico para os nossos associados e convidados, destacamos a 
apresentação da 4ª edição do “Iate In Concert” que, indiscutivelmente, conseguiu 
aprimorar o que já era bom, seguindo a visão de melhoria contínua em nossa 
metodologia de gestão. O evento foi realizado no dia 30 de junho e reuniu um público 
de quatro mil pessoas. Não podemos deixar de mencionar a arrecadação de mais de 
08 (oito) toneladas de alimentos não perecíveis, que serão repassados para o Banco 
de Alimentos do Governo do Distrito Federal e entidades carentes.  

Outro ponto de destaque foi a venda de 08 (oito) títulos patrimoniais familiares, 
recomprados pelo Clube, no dia 21 de abril, por meio do Edital nº 01/2018. Foram 
ofertados aos dependentes dos sócios patrimoniais 04 (quatro) títulos por sorteio 
simples e 04 (quatro) títulos por ordem decrescente de idade e protocoladas na 
Secretaria Social 48 (quarenta e oito) inscrições. O valor de cada título foi estipulado 
em R$ 38.123,77 (trinta e oito mil, cento e vinte e três reais e setenta e sete centavos).  

Na área de Patrimônio e Suprimentos, foi realizado um inventário de todo estoque 
com o apoio da Auditoria Independente Baker Tilly Brasil, cujos valores foram 
fornecidos para o setor de contabilidade fazer o encerramento do exercício 2017.  

Na área de Engenharia se destacam:  a obra do Edifício Multifunções que está em 
fase de finalização e a obra do Restaurante da Sede Social, após a desocupação e 
devolução do espaço pelo Carpe Diem. O projeto de modernização das instalações e 
eficiência energética foi acompanhado nesse período e continua sob análise. Foram 
realizados revitalizações, manutenções e conservação das instalações e 
equipamentos, além da instalação de um outdoor no estacionamento ao lado da 
Portaria Principal para veiculação dos eventos internos do Clube.   

Foram realizadas diversas atividades na manutenção diária do Clube, segurança e 
monitoramento para melhor atender as demandas dos setores e do quadro social, 
além do prosseguimento dos projetos de coleta seletiva de resíduos recicláveis e 
educação ambiental. 

Na área financeira, registramos grandes avanços na gestão das contas e dos recursos 
oriundos das contribuições pagas pelos integrantes do quadro social. Destacamos 
ainda a retomada do controle das atividades desenvolvidas pela Contabilidade do 



                                                                                                                          

7 
 

Clube, que estava sendo terceirizada. Essa medida proporcionou a plena regularidade 
das nossas contas, balancetes e reservas em caixa, permitindo uma visão fidedigna 
dos lançamentos contábeis que foi imperativa para que mais investimentos fossem 
possíveis nas áreas esportivas, sociais e culturais. 

Foi iniciada, em 15 de janeiro, as atividades na área de Alimentação e Bebidas com a 
prestação de serviço de consultoria que realizou avaliação dos concessionários 
existentes no clube. Dentre as principais atividades desenvolvidas, destacamos: a 
implantação de concessionários provisórios através de operação de Food Truck, 
suprindo as demandas dos sócios por alimentos e bebidas; Evento Carnaval: sexta-
feira, 24 de fevereiro até terça-feira, 28 de fevereiro – operação do Quiosque da 
Piscina com fornecedor de bar e instalação de cinco Food Trucks; Desenvolvimento 
de layout e respectivo Termo de Referência para nova operação do Restaurante do 
térreo da Sede Social, convertendo o espaço de um concessionário em três; Novo 
concessionário na área do Iate shopping – Moka’s - Sorvete Artesanal - instalado em 
trailer próprio; Reforma completa da Loja 04 do Iate Shopping para adequação do 
espaço à norma sanitária vigente; Reforma emergencial da cozinha do Restaurante 
do Farol para cumprir exigência da Vigilância Sanitária – troca das coifas e respectivos 
motores, remoção de crostas carbonizadas, pintura geral, instalação de portas e telas 
de proteção; Reforma emergencial do Quiosque da Piscina para reinstalação da 
Creperia; Apoio técnico na área alimentar dos eventos da Festa de Aniversário 58 
Anos – baile da sexta-feira e churrasquinho com chope do domingo; Layout e 
respectivo Termo de Referência da nova operação alimentar que será licitada na Loja 
04 do Iate Shopping e apoio técnico na área alimentar da Festa Junina 2018. 

Diante de todo cenário apresentado, não podemos deixar de reiterar nossos 
agradecimentos ao Quadro Social pelo voto de confiança a esta Comodoria, bem 
como a importante parceria com cada integrante do Conselho Diretor, pela dedicação 
na melhoria e manutenção do Clube e sucesso de todas as ações praticadas em cada 
segmento dessa administração. Agradecemos ao Conselho Deliberativo pelo apoio a 
essa gestão, observando com zelo suas funções de representação e manifestação 
legislativa e fiscalizadora.  

Por fim, ressaltamos que permaneceremos no firme propósito de buscar as boas 
práticas de governança e fortalecimento dos princípios de transparência, honestidade 
e equidade, observando as normas estatutárias e regulamentares, com muito trabalho 
e dedicação.  

Atenciosamente, 

Rudi Finger 
Comodoro 
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DIRETORIA DE ESPORTES NÁUTICOS 
 
Diretor de Esportes Náuticos: Flávio Martins Pimentel  
Vice-Diretor de Iatismo: Rossana Stanizio Frattini Ramos 
Vice-Diretor de Escolas Náuticas: Marcus Vinicius Leite do Amaral 
Vice-Diretor de Motonáutica: Marcelo Teixeira Gallerani 
Vice-Diretor de Windsurf: Danilo Mello Mattos  
 
 
I – Introdução. 
 
No âmbito da sua competência, a Diretoria de Esportes Náuticos organizou e realizou, 
no último semestre de 2017 diversas ações alinhadas as proposições contidas em seu 
planejamento estratégico/orçamentário, com o objetivo de continuidade de 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. 
 
No último semestre, foram realizados 26 eventos náuticos com o foco de incentivar a 
prática da vela e motonáutica, conforme discriminado na tabela a seguir. 
Os eventos destacados incluem tanto a realizações de campeonatos, torneios, bem 
como treinos e clínicas voltados para os sócios do Iate. 
 
Diretoria de Esportes Náuticos – Eventos Realizados 

Ord Evento Data 
Quantidade 
Velejadores 

Quantidade 
Embarcações 

Nº de 
Regatas 

1 
1ª Etapa do Ranking do DF da 
Classe Optimist 

24 e 25/02  
11 e 18/03 

30 30 7 

2 
Palestra AVOB/Regra BRAVO – 
Diogo Pelles 

1/março 20   

3 Regata Conselho Deliberativo 
03 e 

04/março 
111 91 3 

4 
Curso de Comissão de Regata – CR 
para marinheiros 

16 e 
27/março 

12   

5 Confraternização do Optimist 16/março 60   

6 
Regata Fórum Mundial das Águas de 
Optimist 

17/março 19 19 2 

7 
Palestra Fórum Mundial das Águas, 
sobre motivação para velejadores e 
pais de Optimist, com Roque Araújo 

17/março 60   
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8 Torneio Flotilha Finn 
24 e 

25/março 
7 7 5 

9 
Taça Walter Reinicke da Classe 
Snipe 

24 e 
25/março 

10 5 5 

10 
Clínica de 420 com Ricardo 
Paranhos 

26 a 
29/março 

6 3  

11 Taça Jeffrey Shaw da Classe Snipe 
31/03 e 
01/abril 

12 6 4 

12 Torneio Flotilha de Laser 
31/03 e 
01/abril 

32 16 4 

13 
Regata Aniversário Iate Clube de 
Brasília 

7 e 8/abril 299 125 3 

14 
Taça Filinto Pacheco da Classe 
Snipe  

14 e 
15/abril 

26 13 5 

15 6 Horas Carraca de Laser  15/abril 22 11 16 

16 
Curso de Treinadores de Vela Nível 
1 da World Sailing e CBVela 

23 a 
27/abril 

28   

17 Domingo do EMIATE 29/abril 40 6  

18 1º Camping Training de Optimist 
11 e 

12/maio 
15 15  

19 1ª Copa Brasil Master da Classe Finn 
28, 29, 

30/abr e 
01/maio 

18 18 7 

20 Taça George Raulino da Classe Finn  5 e 6/maio 18 9 5 

21 
Taça Fernando Boani da Classe 
Laser 

5 e 6/maio 21 21 5 

22 Regata World Snipe Day 12/maio 18 9 2 

23 Campeonato do DF de Star 2 e 3/junho 4 4 2 

24 Taça João Ramos da Classe Laser 2 e 3/junho 18 18 3 

25 Regata Solitário 9/junho 27 27 1 

26 Campeonato do DF de Laser e Finn 
23, 24, 
30/jun e 
01/julho 

32 32 6 

TOTAL 965 485 85 

Fonte: Suporte da náutica 
 

A Diretoria de Esportes Náuticos apresentou dois projetos para captação de recursos, 
atendendo ao edital divulgado no início deste semestre pelo BRB (Banco de Brasília), 
no qual um deles foi selecionado e o Iate receberá R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
para custear as despesas durante a realização da XXV Regata JK – 5ª Semana de 
Vela JK no período de 01 a 09 de setembro de 2018. 
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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: 

 Campeonato Brasileiro: Optimist Veterano e Estreante, Laser, Snipe, Star, 
Windsurf e Finn.  

 Campeonato Brasileiro Interclubes da Juventude de Vela de 420. 

 Campeonato Baiano de Optimist.  

 Bacardi Cup Miami de Star. 

 Campeonato Sul Americano da Classe Snipe. 

 Taça Octanorm de Snipe. 

 Snipe Challenge. 

 Campeonato Brasil Centro e Seletiva Optimist. 

 Lake Garda Meeting de Optimist. 

 Campeonato Sul Americano 470. 

 Campeonato Norte Americano de 470. 

 6º Porto Alegre Match Cup 

 
Destaque para os iatistas: 
 
 Juliano Rosas conquistou o título da 1ª Copa Brasil Master da classe Finn que 

foi realizado pelo Iate. 
 Felipe Rondina e Christian Shaw conquistaram o título do Campeonato Sul 

Americano Júnior da Classe Snipe em Porto Alegre – RS. A dupla também 
conquistou o Tricampeonato Brasileiro na categoria Junior em Porto Alegre – 
RS. 

 Álvaro Nadal conquistou o 4º lugar geral no Campeonato Brasileiro da Classe 
Optimist que foi realizado no Yacht Clube da Bahia em Salvador e também 
conquistou vaga para disputar o Campeonato Sul americano e Europeu da 
classe Optimist; 

 Ricardo de Castro Paranhos conquistou a quarta colocação no Campeonato 
Sul-Americano 470 Masculino. 

 Carolina Horigoshi Maximino de apenas 10 anos subiu ao pódio com o 5º lugar 
na categoria Mirim Feminino no Campeonato Brasileiro de Optimist e 3º lugar 
na categoria Mirim Feminino na Copa Brasil Estreante, ambos em Salvador – 
BA. 

 Amélia Nadal conquistou o 3º Lugar Infantil Feminino no Campeonato Brasileiro 
de Optimist em Salvador. 

 O velejador André Pedroza participou do Campeonato Brasileiro de Windsurf 
2018 e conquistou a 2ª colocação Grand Master e o 4º lugar geral. 
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 A dupla Marina Garrido e Bruna Patrício foram vice-campeãs no Campeonato 
Brasileiro Interclubes da Juventude de Vela de Classe 420 feminino, realizado 
em Salvador/BA  

 Felipe Rondina foi 4º colocado no 2º Snipe Challenge, realizado no Iate Clube 
do Rio de Janeiro. 

 Felipe Rondina foi 6º colocado na XXIII TAÇA OCTANORM 2018 da classe 
Snipe, no Iate Clube Rio de Janeiro – ICRJ. 

 
Na Escola de Vela Infantil (velejadores de 7 a 14 anos, das turmas A, B, C e D da 
classe Optimist) e para Vela Adulto foi aperfeiçoado a metodologia de ensino-
aprendizagem contendo uma grade curricular para cada semestre de cada turma, no 
qual possui os objetivos e planos de aula de acordo com o nível. Também foi criado 
os critérios para Mudança de nível de cada turma. 
 
No dia 16 de fevereiro, foi iniciado o treinamento físico/funcional pelos Instrutores que 
são formados em educação física, com aproximadamente 15 velejadores da classe 
Optimist e Vela Jovem, na 4ª e 6ª feira, das 18h30 até 20h no Espaço Gourmet da 
Náutica. 
 
Durante este semestre, atingimos a meta de manter a Escola de Vela com mais de 
100 alunos, bem como a qualidade dos treinos, devido ao trabalho desenvolvido pela 
Diretoria de Esportes Náuticos do Iate. 

 

A partir de 24 de fevereiro o Iate estreou uma nova opção para os associados 
com o aluguel de 4 barcos da Classe Dingue que são da Escola de Desportos 
Náuticos (EDN). Os barcos podem ser locados e utilizados nos sábados das 
9h00 até 12h00 e nos domingos das 9h00 até 16h00. O aluguel aos associados 
custa R$ 30,00 por hora por barco, cada barco suporta até 2 pessoas.  
 
Para comemorar o semestre, foi realizada a tradicional Gincana e Acampamento entre 
os alunos da Escola de Vela Infantil e seus convidados, nos dias 16 e 17 de junho.  
 
Foram feitas manutenções semanais pelos marinheiros do Clube nas embarcações 
avariadas utilizadas na EDN e aquisições de materiais como: cabos, peças, parafuso 
inox, porca, rebite, paquímetro e massa para manter os barcos em ótimas condições 
de uso aos associados. 

CURSO 
Alunos 

 2º Sem. 2016 
Alunos 

 1º Sem. 2017 
Alunos 

 2º Sem. 2017 
Alunos 

 1º Sem. 2018 

Classe Optimist – Turma A 16 30 39 31 
Classe Optimist – Turma B 11 17 27 23 
Classe Optimist – Turma C 17 12 15 16 
Classe Optimist – Turma D 9 13 11 9 
Treino Físico/Funcional - - - 15 
Vela Jovem - 4 8 9 
Vela Adulto - 13 17 20 

Total 53 89 117 123 
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No decorrer do semestre, a turma Vela Jovem seguiu em plena atividade, com aulas 
nos domingos de manhã, para velejadores de 15 a 23 anos. Para isso, foi adquirido 1 
(um) barco da classe 420, agora são 4 barcos da classe 420 para fomentar a Vela 
Jovem do Iate, que juntamente com outras classes, como Laser 4.7 e Radial, 
propiciam a transição dos velejadores que saem da classe Optimist quando atingem 
a idade limite de 15 anos.  

Devido ao sucesso de participação na Escola de Vela do Iate Clube de Brasília, 

totalizando mais de 100 alunos, a Diretoria de Esportes Náuticos adquiriu os seguintes 

equipamentos: 

 6 Barcos da classe Optimist usados em ótimo estado; 

 20 Velas Treino novas de Optimist; 

 10 Lemes novos de Optimist; 

 10 Bolinas novas de Optimist; 

 10 Mastreação novas de Optimist; 

 100 Coletes Salva-vidas Homologado pela Marinha; 

 1 Barco da classe 420 usado em ótimo estado; 

 1 Motor de 25 HP – 4 Tempos para embarcação de apoio. 

 

IV – Estrutura para o associado 

O Setor Náutico supervisiona a guarda de 545 embarcações de vários tipos, além dos 
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 205 
Lanchas 158 
Veleiros - Médio Porte 101 
Jet-Ski 36 
Monotipos à Vela (Dingue, Europa, Finn, HobbieCat, Catamaram, 
Holder, Laser, Optimist, Pinguim, Prancha de Windsurf, Snipe, Star, 
420 e 470) 

213 

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

34 

Total 747 registros 
Fonte: Sistema TechSoft 

 
Das seis vagas molhadas disponibilizadas nos fingers de atracação para lanchas de 
até 28 pés, três vagas foram ocupadas, e as outras três vagas a Diretoria de Esportes 
Náuticos está fazendo contato com os sócios que estão na fila de espera. 
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Apesar do grande número de embarcações registradas no IATE, ainda temos uma 
enorme demanda de sócios interessados em conseguir uma vaga para colocar o seu 
barco no Clube, conforme segue abaixo: 
 

Tipo de Embarcação Quantidades 

Lanchas 167 vagas 
Veleiros 20 vagas 
Monotipos 04 vagas 
Jet-Ski 43 vagas 
Caiaques, pranchas de windsurf e pranchas de SUP 14 vagas 
Boxes  44 vagas 
Vaga Coberta e Box Conjugado 59 vagas 
Total 338 vagas 

Fonte: Secretaria Náutica 
 
Disponibilizamos para aluguel e empréstimo aos sócios 08 (oito) pranchas de SUP e 
05 (cinco) caiaques de propriedade do Clube, controlando e fazendo com que esses 
equipamentos possam ser utilizados pelo quadro social e seus convidados, por 112 
vezes no caso das pranchas e 250 vezes no caso dos caiaques. 
 
 
V – Manutenção e melhorias 

O Setor de Engenharia e o DOL auxiliaram o Setor Náutico executando as 123 (cento 
e vinte e três) solicitações, para manter o local sempre com bom aspecto e em 
condições de uso, executando serviços de manutenção (limpeza, pintura, serralheria, 
marcenaria e reparos em geral).  

 

O Setor de Patrimônio também auxiliou nas aquisições de material e serviços 
solicitados pelo sistema de compras do Clube (Benner), atendendo 143 (cento e 
quarenta e três) solicitações. 

 
A Secretaria Náutica trabalhou na regularização dos documentos de embarcações 
registradas no Clube, além de notificar e regularizar alguns casos em desacordo com 
o novo Regulamento Interno do Setor Náutico, aprovado no final de 2016. 
 
Com base no Regulamento, atualmente é permitido a transferência do direito de uso 
de vagas de embarcações. Desta forma, várias embarcações de sócios que não 
estavam sendo utilizadas foram substituídas por barcos de 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 a taxa mensal de 
embarcação, conforme a metragem quadrada do barco. 
  
Contudo, 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 
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serviços disponibilizados aos usuários do Setor Náutico, no qual agradecemos a 
todos. 
 
 
 
DIRETORIA DE ESPORTES COLETIVOS  
  
Vice-Diretor Beach Tennis: Silvio Eduardo Machado Bonfim 
Vice-Diretor de Futebol: Carlos Gilberto Charnaux Serta  
Vice-Diretor de Futevôlei: Luciano Ponte de Oliveira 
Vice-Diretor de Jogos de Cartas: Ângela Maria Marques  
Vice-Diretor de Peteca: Cassio Aviani Ribeiro   
Vice-Diretor de Sinuca: Moisés do Espírito Santo Junior 
Vice-Diretora de Voleibol: Jorge Eduardo Barreto Brasil   
 
Neste relatório, constam as principais atividades realizadas pela Diretoria de Esportes 
Coletivos e suas respetivas Vice - Diretorias de Esportes Coletivos durante primeiro 
semestre de 2018. 
 
BEACH TENNIS 
 
Modalidade em constante evolução, sua escolinha hoje consta com 32 crianças 
matriculadas e uma lista de espera de aproximadamente 40. Em decorrência desta 
demanda, está em análise a possibilidade de criação de mais um horário, aos sábados 
e domingos, para melhor atender a demanda. Na categoria adulto também se nota 
uma evolução técnica, com nossos atletas se destacando cada vez mais de 
competições Locais e Nacionais.       
 
Fortaleza Open de Beach Tennis 
Os atletas do Iate se destacaram e subiram ao pódio em diversas categorias no 
Fortaleza Open de Beach Tennis CBT ITF, realizado em Fortaleza (CE) de 02 a 04 de 
fevereiro. O Iate Clube conquistou as seguintes classificações:  
Campeão na categoria dupla Masculina,  
Vice-campeão na categoria 40+ feminina.  
Campeões simples masculino B,  
Vice-campeão na dupla mista B.  
Campeão simples feminina. 
Campeão da Dupla feminina A.  
 
  
1ºTorneio de Beach Tennis #Juntos somos mais fortes 
Em fevereiro, foi realizado no Clube o Torneio Interno de Beach Tennis, com um 
número próximo de 200 participantes sócios, foram dias de jogos bem disputados que 
contagiou os torcedores e sócios presentes.   
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1º Torneio Infantil FBT Sub -14 de 2018 
O 1º Torneio FBT sub- 14, realizado no último fim de semana de fevereiro, contou com 
um grande número que crianças da escolinha de Beach Tennis, formando a nova 
geração da modalidade. Já temos jovens Iatista pontuados no ranking FBT de 2018, 
brigamos por posições na seleção de Brasília, que vai representar o DF na Copa das 
Confederações, em Florianópolis, no mês de outubro.     
  
Copa Brasília de Beach Tennis 
 
A Copa Brasília de Beach Tennis promoveu cinco dias de muita competição e 
animação por parte dos participantes. Contando com aproximadamente 300 
participantes, o Iate Clube mais uma vez se destacou e teve várias duplas campeãs, 
com destaque para a Masculina Pro. 
 
Atletas do Iate brilham no San Marino Open FBT 500 
 
Os atletas do Beach tennis do Iate Clube mais uma vez foram destaque no concorrido 
SAN MARINO OPEM da modalidade, realizado nas quadras da ASTCU. 
Na categoria Pro Masculino, o Iate conquistou o primeiro lugar. 
Categoria Pro Feminino, segundo lugar 
Categoria Masculino, o Iate conquistou a medalha de ouro. 
Categoria Feminino, o Iate ficou com a medalha de prata. 
Categoria Masculina 40+, os Iatistas conquistaram o primeiro lugar e segundo lugar. 
Categoria Dupla Mista, nossos atletas conquistarão a medalha de prata. 
Categoria Masculina A, o Iate conquistou as medalhas de Ouro e prata. 
Categoria Feminina C, mais um ouro para o Iate. 
   
Iatistas trazem resultados do ITF de Beach Tennis  
O Iate Clube sagrou-se vice-campeão da categoria simples Masculino B, Etapa São 
Paulo de Beach Tennis, do ITF. Com essa conquista, nossos atletas se mantiveram 
no primeiro lugar do ranking Brasileiro da categoria. O evento foi realizado em Santos 
(SP), de 26 a 28 de janeiro, além disso, o Iate Clube conquistou o Vice-Campeonato 
da categoria Masculina disputada por 34 duplas. 
  
 
ESCOLINHA DE BEACH TENNIS 
A Escolinha de Beach Tennis, praticada aos sábados e domingos das 9h às 11h está 
sendo um sucesso, contando hoje com 32 alunos matriculados na faixa etária de 7 a 
14 anos e uma lista de espera de aproximadamente 40 crianças.  
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FUTEBOL - Escolinha  
 
Contando hoje com 272 alunos matriculados nas faixas etária de 4 e 12 anos, a 
Escolinha de Futebol tem um desempenho excepcional no desenvolvimento esportivo 
dos seus alunos. Os professores orientam os atletas da melhor forma possível, de 
forma que todos tenham a oportunidade de fazer parte da equipe de competição do 
Clube.  
 
FUTEBOL – Equipe 
Contando hoje com aproximadamente 60 atletas, com idade entre 8 e 13 anos. As 
Equipes, que representam o Iate Clube em competições Locais, Nacionais e 
Internacionais, estão em franca ascendência de rendimento, com excelente 
participações em torneios de nível técnico elevado no Distrito Federal e outros 
estados. 
 
FUTEBOL – Adulto 
Conta hoje com aproximadamente 50 praticantes. O Futebol Adulto tem as suas 
partidas disputadas nos campos do Clube às Terças e Domingo. 
 
FUTEBOL – Master 
O Master, com integrantes de faixa etária entre 40, 50 e 60 anos ou mais, fazem do 
esporte uma fonte de saúde e congraçamento, os campos society recebem os atletas 
sempre às Quintas à noite e Sábados pela manhã.  
 
PRÉ – GO - CUP 
O Iate Clube de Brasília foi grande campeão da Copa Pré- GO CUP, disputada nos 
campos de Futebol do Clube. A. Nos jogos finais, a garotada do Iate enfrentou a 
tradicional equipe dos meninos da vila (escolinha do Santos DF), e sagrou-se campeã 
campeão nas categorias Sub - 08, Sub – 09 e Sub – 10. Na categoria Sub 11, o Iate 
Clube conquistou o 2º Lugar. O torneio serviu de preparação para a 5ª edição do GO 
CUP, realizada de 24 a 31 de março, em Aparecida de Goiana (GO).  
 
 
 GO CUP 2018 
 A categoria Sub 10 do Iate Clube de Brasília foi o Vice-Campeão na categoria ouro, 
em uma final emocionante contra o Fluminense RJ. Destacamos que esse torneio é 
considerado o maior torneio de futebol infantil América Latina, realizado todos os anos 
na cidade de Aparecida de Goiânia – GO. A categoria Sub10 também trouxe para o 
clube os títulos de maior artilheiro do campeonato. Este foi o melhor resultado já obtido 
pelo Iate Clube de Brasília em todas as participações na Go CUP. O Iate disputou o 
torneio nas seguintes categorias: Sub - 08,Sub - 09,Sub – 11 e Sub – 12.  Estas 
categorias foram classificadas para Série Ouro, que equivale à 1ª divisão da 
competição.   
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Copa do Mundo Master 
A Copa do Mundo Master de Futebol Society, contou com a participação de 06 (seis) 
seleções com 14 atletas cada. Os jogos foram realizados em 07(sete) rodadas, nos 
dias 12/04,19/04, 26/04, 03/05, 10/05, e a grande final realizada no dia 17/05/2018. 
Numa final emocionante, a seleção da Bélgica derrotou a seleção da Argentina pelo 
Placar de 2x1, fechando com sucesso. 
  
Liga Candanga de Futsal 
 
A equipe Sub10 de Futsal do Iate foi a grande campeã da Liga Candanga de Futsal, 
maior competição do Centro-Oeste da modalidade. Após embate duríssimo contra o 
tradicional equipe Gol de placa, nas cobranças de pênaltis o time iatista conquistou o 
título inédito.    
 
Copa Novos Talentos 
Em junho, foi realizada a grande final da Copa Novos Talentos de Futebol Infantil. O 
Iate Clube de Brasília, participou do torneio em duas categorias, conquistando 
excelentes resultados: A equipe Sub11 foi a vice-campeã, e a equipe Sub13 chegou 
às semifinais.  
 
COPA DO MUNDO DE FUTEBOL INFANTIL (Escolinha) 
 
Com a participação de aproximadamente 170 atletas, foi realizado em 02(dois finais 
de semana de junho a 1ª Copa do mundo de Futebol infantil do Iate clube de Brasília. 
Evento destinado exclusivamente aos sócios da Escolinha de Futebol do clube, a 
competição foi um sucesso com a garotada. 
Os professores do Clube dividiram os alunos em 04(quatro) categorias: Sub – 05, Sub 
- 07, Sub – 09 e Sub - 12, divididas em 08(oito) seleções (Brasil, Argentina, Portugal, 
Rússia, México, França, Alemanha e Espanha). Não faltou emoção até o último minuto 
de cada partida. Cada seleção contou com um pai como treinador, isso fez com que 
os jogos ficassem ainda mais emocionantes. As partidas começaram rigorosamente 
nos horários marcados, com isso os pais poderão apreciar a evolução futebolística 
dos seus filhos.             
 
FUTEVÔLEI 
 
Nesta atividade esportiva aproximadamente 50 praticantes utilizam as quadras de 
areia. A escola de futevôlei conta hoje com 16 alunos matriculados. 
 
Torneio de Futevôlei movimentou as quadras de areia do Iate 
 
No dia12 de maio, as areias do Iate foram palco de 60 animadas partidas do Torneio 
de Futevôlei, realizado em comemoração aos 58 anos do Clube. A competição contou 
com a expressiva participação de 60 Associados, sendo que 18 duplas disputaram 36 
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jogos no torneio principal e 8 duplas concorreram no torneio da Escolinha, que 
contabilizou 16 partidas. No torneio principal, os atletas do Iate conquistaram a 1ª 
colocação e a 3º colocação. No torneio da escolinha, ficou visível o crescimento dos 
alunos, sempre dedicados nas aulas e agora já começando a competir junto aos mais 
experientes. 
 
JOGOS DE CARTAS 
 
Torneio de Truco 2018 
 
Truqueiros tomaram conta das mesas de jogos do Espaço Poliesportivo Sul, quando 
foi disputado o 1º Torneio de Truco Conselho Diretor. 26 duplas participaram do 
torneio. O evento contou com novas duplas, formadas por atletas de outras 
modalidades como Beach Tennis e peteca. Tivemos excelentes disputas.  O 
campeonato começou no sábado dia 14 de abril, com duplas que jogam juntas há 
muito tempo e outras que foram formadas na hora da competição. O torneio foi 
disputado em 4 chaves, com as duas melhores duplas de cada chave passando para 
a fase seguinte. No domingo dia 15, as duplas qualificadas disputaram a grande final.  
 
1º Torneio de Buraco Conselho Diretor 2018 
 
Nos dias 19 e 20 de maio, as mesas do Espaço Poliesportivo Sul foram tomadas por 
disputas ponto a ponto do torneio de Buraco, realizado em homenagem ao Conselho 
Diretor do Iate. A competição foi muito animada, com as duplas se ajudando e 
celebrando cada vitória, após uma sequência de partidas tivemos um grande evento. 
 
PETECA 
Nos dias 10 e 11 de março, foi realizado a 79º etapa Brasília da liga Máster de Peteca, 
em homenagem a Hener Batista Legis, nas quadras do Iate Clube de Brasília. Este é 
o segundo maior evento da modalidade, em nível nacional, e contou com a 
participação de 16 equipes, totalizando 48 atletas dos estados de São Paulo, Goiás, 
Minas Gerais e do DF.  
 
Mais uma escolinha esportiva está disponível para os pequenos Iatistas. A Peteca, 
além de melhorar os reflexos e coordenação motora, ainda é um excelente esporte 
para socializar e fazer amigos. As aulas são ministradas nas quadras de peteca, as 
terças e quintas-feiras, das 16h às 17h, para criança de 10 a 14 anos.  
 
SINUCA 
 
A sinuca no Clube é praticada pelos sócios em seu tempo de lazer. Aproximadamente 
100 pessoas usufruem do espaço mensalmente.  
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Já consagrado no calendário de competições do Iate, o primeiro Torneio de Sinuca 
Conselho Diretor de 2018 contou com a participação de 34 atletas, que travaram 
disputas acirradas. A competição, que foi disputada em cinco dias, teve um sucesso 
total. 
 
VOLEIBOL Infantil 
Nesta modalidade, são atendidas aproximadamente 30 atletas femininas. A escola de 
volei vôlei infantil é para faixa etária de 7 a 14 anos, em piso liso (quadra).   
 
VOLEIBOL Adulto 
A Equipe de Vôlei Master Feminino 40+, 45+ e 50+, treinam e jogam nas quadras de 
areia e piso liso.  
 
 
RESULTADOS 
 
Equipes Iate/AABB conquistam prata e bronze no torneio de Vôlei Master Santos 
Numa bela campanha no Campeonato Brasileiro de Voleibol de Quadra, realizado em 
Santos (SP), a equipe IATE/AABB na categoria 40+ foi a vice-campeã do torneio. A 
equipe da categoria 50+ conquistou a medalha de bronze, mantendo a tradição de 
pódio para o Iate Clube de Brasília. 
 
 
Campeonato de Voleibol Master Brasília 
A equipe feminina de voleibol master IATE/AABB irá disputar a 16ª edição do 
Brasileiro Master em Santos. A competição reunirá 1700 atletas, representando 108 
equipes de treze estados brasileiros. O evento, organizado pela Associação Nacional 
de Esportes (ANE), será nos dias 28 de abril e 1° de maio de 2018. A equipe irá 
disputar o torneio nas categorias 40+ e 50+ Iate/AABB. 
 
Voleibol Areia 
No 14 de março, foi realizado o Torneio de Vôlei de Praia “Rainha da Praia”, 
competição tradicional da modalidade onde as jogadoras se revezam nas duplas 
participantes, até determinar qual atleta conquistou mais vitórias. 
 
 
 
DIRETORIA DE ESPORTES INDIVIDUAIS 
 
Diretora: Ana Cláudia de Oliveira Costa Barreto  
Vice-Diretor de Esportes Aquáticos: Edward Cattete Pinheiro Filho 
Vice-Diretor de Tênis: Gilson Machado da Luz 
Vice-Diretor de Squash: Rodolfo Gonçalves Junior   
Vice-Diretora de Patinação Artística: Ana Cláudia de Oliveira Costa Barreto 



                                                                                                                          

21 
 

Vice-Diretoria de Judô: Gilmar Tadeu Soriano 
 

ESPORTES AQUÁTICOS (NATAÇÃO, DEEP WATER E POLO AQUÁTICO)  
 
A Escola de Natação está cada vez mais atraindo novos alunos, atualmente quase 
todas as turmas estão completas. Com a contratação de mais um professor, foi 
possível criar novas turmas e atender parcialmente a lista de espera por uma vaga. 
As aulas de Deep Water continuam com um grande número de praticantes, havendo 
uma lista de espera para os interessados em praticar a modalidade. As equipes de 
polo aquático e de natação treinam permanentemente e representam o Iate em 
campeonatos locais, regionais, nacionais e internacionais. 
 
Seguem, em ordem cronológica, notas relevantes desta modalidade esportiva ao 
longo do período. 
 
NATAÇÃO DO IATE CONQUISTA 35 MEDALHAS EM TORNEIO FDA-DF 
Os atletas do Iate Clube participaram, nos dias 24 e 25 de fevereiro, do torneio de 
abertura da temporada de natação de Brasília, que aconteceu no Parque Aquático 
Claudio Coutinho, em piscina longa, de 50m. O Torneio de Abertura da Federação de 
Desportos Aquáticos do Distrito Federal (FDA-DF), reuniu 7 clubes e 107 atletas das 
categorias Mirim, Petiz, Infantil e Absoluto. O Iate participou com 7 atletas na categoria 
Absoluto, 4 na categoria Infantil e 3 na categoria Petiz. Eles conquistaram 35 
medalhas, sendo 18 de ouro, 10 de prata e 7 de bronze. 
 
ABSOLUTO  
7 medalhas de ouro  
5 medalhas de prata  
1 medalha de bronze 
INFANTIL  
6 medalhas de ouro  
2 medalhas de prata  
4 medalhas de bronze  
PETIZ  
5 medalhas de ouro  
3 medalhas de prata  
2 medalhas de bronze 
 
NADADOR DO IATE BATE RECORDE BRASILEIRO 
O Iatista Leandro David Bressan dos Santos é o novo recordista brasileiro dos 50m 
peito, categoria pré-master (20 a 24 anos). Ele conquistou o título na II Etapa do 
Circuito ABRAMN 2018, organizado pela Associação Brasiliense Masters de Natação 
(ABRAMN), realizada dia 17 de março, no Conjunto Aquático Cláudio Coutinho 
(Defer). O atleta, que treina com o técnico Fábio Costa, completou a prova em 30”59. 
O recorde anterior era de 30”93. O único recorde brasileiro da competição foi o de 
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Leandro Bressan, que, naturalmente, bateu também o recorde do Distrito Federal na 
prova. Fábio Costa, por sua vez, conquistou o recorde do DF no 50m costas, com o 
tempo de 30”11. Além dos dois recordistas, outros sete nadadores do Iate fizeram 
bonito no torneio. A equipe ganhou 17 medalhas, sendo 10 de ouro. Confira os 
resultados:  
 
Edward Cattete - 1º Lugar 50m costas, 3º Lugar 50m peito, 5º lugar Revezamento 
4x50m livre masculino.  
Everaldo Santos - 2º Lugar 50m costas e 3º Lugar 50m borboleta.  
Fabio Costa - 1º Lugar 50m costas, 1º Lugar 50m borboleta e 5º Lugar Revezamento 
4x50m livre masculino.  
Helane Magalhães - 1º lugar 400m livre e 1º Lugar 50m livre.  
Leandro Bressan - 1º Lugar 50m peito e 1º Lugar 50m borboleta  
Marcelo Bressan - 4º Lugar 50m peito, 6º lugar 50m livre e 5º Lugar Revezamento 
4x50m livre masculino.  
Marcelo Lima - 1º Lugar 50m borboleta. 
Mário Augusto Ferreira - 1º Lugar 50m costas, 1º Lugar 50m livre e 5º Lugar 
Revezamento 4x50m livre masculino. 
Vitor Dias Oliveira - 2º Lugar 400m livre e 5º Lugar 50m livre. 
 
ATLETA DO IATE É CONVOCADA PARA MUNDIAL ESCOLAR NO MARROCOS 
A nadadora juvenil do Iate, Aimê Louise Silva Lourenço integrou a Seleção Brasileira 
Escolar que representou o Brasil na 17ª edição dos Jogos Mundiais Escolares - 
Gymnasiade, que ocorreu entre os dias 2 a 9 de maio, no Marrocos. A natação foi 
uma das 16 modalidades esportivas da competição, que foi disputada nas cidades de 
Marrakesh e Casablanca. Os 24 atletas, 12 por sexo, foram convocados pela CBDA 
com base nos resultados da Seletiva Nacional, disputada em março. Aimê se 
classificou ao conquistar ouro nos 50 metros livre e nos 100 metros livre. Também 
participou da Seletiva a nadadora do Iate Paula Bigogno Chaves Vaz, que conquistou 
prata nos 400 metros medley e bronze nos 400 metros livre. 
 
NOVA GERAÇÃO DA NATAÇÃO FEMININA: QUINTETO DE PROMESSAS 
As meninas das categorias Petiz e Infantil já são conhecidas nas competições como 
o “Quarteto do Iate”, por conta dos ótimos resultados alcançados em 2017 e 2018. No 
I Torneio de Natação 2018, promovido pela Federação de Desportos Aquáticos do DF, 
que aconteceu em março no Centro Olímpico de Samambaia, Adriadna Vivas Maia, 
Ágatha Marcondes Amaral, Isabela David Bressan e Luna Viçosa Cruz conquistaram 
17 medalhas, sendo 11 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. O Quarteto deve em breve 
se transformar em Quinteto, com a chegada na equipe da curitibana Helena Santos 
de Lacerda, na categoria Petiz. 
 
ATLETAS DO IATE QUEBRAM RECORDES EM COMPETIÇÃO DO CENTRO-
OESTE 
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O Iate Clube de Brasília brilhou no Torneio Centro-oeste de Natação, realizado entre 
os dias 26 e 28 de abril, em Anápolis (GO). A competição foi disputada nas categorias 
Infantil a Sênior e a equipe Iatista foi a que mais quebrou recordes - foram 12 no total, 
na competição. O torneio teve a participação de 22 equipes e 289 atletas. Com apenas 
15 atletas, o Iate ficou em 2° lugar na categoria Sênior, 3° lugar na categoria Júnior e 
em 4° lugar na pontuação geral. Os nadadores Iatistas conquistaram 57 medalhas, 
sendo 34 de ouro, 17 de prata e seis de bronze. Seis nadadores conquistaram cinco 
troféus por eficiência (maior pontuação na categoria) e um troféu por índice técnico 
(melhor desempenho individual em uma prova). 
 

Atleta Recorde Troféu 
Aimê Lourenço – Juvenil 2 50 e 100 livre  Índice técnico 
Guilherme Rabelo - Sênior 200 costas  
Isabela Bressan  Eficiência 
Leandro Bressan - Sênior 100 e 200 peito Eficiência 
Marcelo Araújo – Júnior 2 400 medley Eficiência 
Merle Sandhop – Júnior 2  400 e 800 livre Eficiência 
Paula Vaz – Júnior 1 200 e 400 medley Eficiência 

 
ATLETA DO IATE QUEBRA RECORDE MUNDIAL NA 11ª COPA COMODORO 
Com a participação de 311 nadadores, o Iate sediou, no dia 5 de maio, a XI Copa 
Comodoro de Natação Master, encerrando as comemorações de 58 anos do Clube. 
Realizada pelo Iate, em parceria com a Associação Brasiliense Master de Natação 
(ABRAMN), a competição reuniu 14 equipes do DF. O Comodoro Rudi Finger fez a 
Abertura da Copa, que contou com a presença do Presidente do Conselho 
Deliberativo, Oscar Lóssio, dos fundadores Leo David e Álvaro Sampaio, dos ex-
comodoros Nelson Campos e Edson Mendonça e dos vice-diretores Gilson Luz e 
Edward Cattete. Felipe Lima, atleta da equipe do Iate, quebrou o recorde mundial dos 
50m peito, marcando 26”72. O alto nível técnico da 11ª Copa Comodoro reflete-se nos 
33 recordes batidos, incluindo o brasileiro obtido pela equipe do Iate no revezamento 
4x50 medley (Guilherme Rabelo, Leandro Bressan, Gustavo Nascimento e Thiago 
Coser). Cinco recordes do DF foram estabelecidos pelos atletas do Iate: Leandro 
Bressan (50m peito), Simone Kohler (100m medley), Marina Nascimento (200m livre), 
Felipe Lima (100m medley) e Fábio Costa (100m medley). A equipe do Iate foi a vice-
campeã em Eficiência por Equipes (média de pontos por atleta) e a 3ª colocada geral, 
conquistando 67 medalhas, sendo 33 de ouro.  
 
FESTIVAL 2018 PROPORCIONA ALEGRIA E DIVERSÃO AOS PEQUENOS 
NADADORES 
Muita alegria e animação marcaram o Festival de Natação 2018, realizado no dia 19 
de maio. Com a presença de 164 crianças de diversas categorias, o evento foi um 
verdadeiro sucesso. A novidade deste ano foi a brincadeira que simulou uma 
competição com as categorias do pré-mirim ao infantil. Já a apresentação das crianças 
de 4 anos foi uma festa à parte. Cada uma delas atravessou a piscina com prancha 
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sem o auxílio do professor, que acompanhou atentamente o trajeto, sob os olhares 
orgulhosos dos papais e mamães presentes.  
 
 
NADADORA IATISTA É VICE-CAMPEÃ BRASILEIRA INFANTIL 
 
A equipe de nadadores Iatistas teve ótima performance no Campeonato Brasileiro 
Infantil de Natação, realizado de 23 a 26 de maio, no Clube Internacional de Regatas 
em Santos (SP). A competição, disputada em piscina de 25m, reuniu mais de 100 
clubes, com 636 atletas inscritos. O destaque da equipe foi o 2º lugar nos 100m costas, 
conquistado pela atleta Isabela David Bressan. Ela obteve, ainda, a 4ª colocação nos 
200m costas e a 5ª nos 400m medley. Outros três nadadores Iatistas também 
participaram do campeonato com ótimo desempenho, tendo baixado seus tempos nas 
provas disputadas: Adriadna Vivas Maia, que conseguiu classificação para duas finais 
(7ª lugar nos 800m livre e 8º lugar nos 400m livre), Luna Viçosa Cruz e Heitor Carneiro 
Matos.  
 
 
NADADORAS DO IATE VÃO COMPOR SELEÇÃO DO DF 
 
O técnico do Iate Clube, Vinícius Ribeiro, e as atletas Adriadna Vivas Maia, Aimê 
Louise Lourenço, Isabela David Bressan e Luna Viçosa Cruz vão integrar a seleção 
do Distrito Federal que disputará o Campeonato Brasileiro Interfederativo Infanto-
Juvenil de Natação, que acontecerá de 26 a 29 de setembro, em Mococa (SP). Eles 
foram convocados pela Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal 
(FDA/DF). 
 
EQUIPE DO IATE VENCE POLO MADMAX 
 
Em maio de 2018, a Equipe de Polo Aquático do Iate participou do torneio POLO 
MADMAX. Apesar do clima de confraternização entre atletas e familiares, o torneio 
que aconteceu nas águas do Minas Brasília Tênis Clube, foi extremamente disputado. 
Prova disso é que a Equipe Iatista se sagrou campeã com um empate (conquistado 
há apenas 10 segundos do final da partida) e 4 vitórias, sendo que 3 com apenas um 
gol de diferença no placar. 
 
Resultados Finais: 
 
Campeão: IATE CLUBE DE BRASÍLIA 
Vice-Campeão: MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE 
3° Lugar: KALANGOS 
4° Lugar CAIXA BAIXA 
5° Lugar: EXPERT 
6° Lugar: FEMININAS 
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TÊNIS DE QUADRA 
 
A Escola Esportiva atende a 179 alunos e atua na faixa etária entre 05 e 14 anos de 
idade, de ambos os sexos, em horários distribuídos ao longo da semana e nos finais 
de semana. Atendendo aos pedidos dos Associados, foi aberto um novo horário às 
segundas e quartas, na Escolinha de Tênis, para atender a faixa etária de 11 a 14 
anos. São oferecidas aulas para adultos nos finais de semana, nos níveis iniciante, 
intermediário e avançado.  
 
As quadras de tênis são utilizadas para aulas particulares, clínica infanto-juvenil, aulas 
do Ciate, jogos desafio valendo pelas três barragens existentes (UTI, ATI e MISTA), 
partidas amistosas que são marcadas pelos tenistas e diversos torneios ao longo do 
ano e temos aproximadamente, mais de 600 tenistas praticam a modalidade. 
 
Dentre as ações de destaque, pontuamos: 
 
Melhorias para o setor: 
 

 Reforma e revitalização das quadras e alambrados da G12 e G13; 
 Aquisição de bancos e novas redes para as quadras de tênis; 
 Colocação de novas telas de proteção nas quadras G1 e G2; 
 Instalação de novas telas de sombrio nas quadras G8 e G9; 
 Colocação de guarda-corpos nas escadas de acesso as quadras G1 e G2; 
 Criação de um novo depósito para guardar os materiais de manutenção das 

quadras de tênis; 
 Revitalização das placas informativas das quadras de tênis; 
 Revitalização dos mastros das bandeiras; 
 Aquisição de novos placares para as quadras de saibro. 

 
TENISTA DO IATE É O NÚMERO 1 DO BRASIL 
Após um desempenho memorável no Circuito Centro-Oeste de Tênis de 2018, o atleta 
Iatista Arthur de Souza se tornou o 1º do ranking da Federação Brasiliense de Tênis 
e também o 1º do ranking da Confederação Brasileira de Tênis. Arthur venceu todas 
as cinco etapas do torneio e também se sagrou campeão de Duplas, na 5a etapa, 
realizada no Country Clube de Goiânia, de 21 a 27 de janeiro. Em dezembro, ele foi 
homenageado pela Federação como melhor atleta do ano do DF da categoria infanto 
juvenil de 14 anos. Arthur irá disputar dois mundiais, a Copa Banana Bowl, em Caxias 
do Sul e o Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre. 
 
IATISTA É VICE-CAMPEÃ NO TORNEIO BANANA BOWL 
Em fevereiro a tenista Iatista Clara Coelho conquistou o vice-campeonato no 
tradicional torneio de tênis Banana Bowl, na categoria 10 anos, simples. Na final, Clara 
perdeu para Nicole Moura, do Paraná, em apertados sets de 7/5, 3/6 e 10/5. Nas 
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duplas, as Iatistas Clara Coelho e Helena Piquet se sagraram campeãs ao derrotarem, 
na final, a dupla formada por Isabeli Andreola e Pietra Rivoli, do Rio Grande do Sul. O 
torneio foi realizado no Clube Recreio da Juventude, em Caxias do Sul. As atletas são 
treinadas pela equipe de tennis kids do técnico Santos Dumont. 
 
ITF SENIORS BRASÍLIA 2018 
Pelo 9º ano consecutivo, o Iate Clube de Brasília recebeu uma das mais importantes 
etapas do Circuito Mundial de Seniors, que reuniu tenistas das categorias 35 a 85 
anos, em provas femininas e masculinas. O torneio ITF Seniors Brasília 2018 foi 
disputado de 12 a 17 de março, no moderno complexo tenístico do Iate, que conta 
com 15 quadras, sendo 11 de saibro, das quais seis cobertas. O torneio foi realizado 
em conjunto com a Federação Brasiliense de Tênis (FBT) e faz parte do Circuito 
Internacional de Seniors, além de ser classificado como GRADE 1, ou seja, distribui a 
maior quantidade de pontos entre todos os torneios mundiais.  Este ano, a competição 
reuniu tenistas de 11 países (Argentina, Alemanha, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, 
Estados Unidos, Hungria, Itália, Peru e Suíça) e teve 269 inscrições, entre simples e 
duplas.  O objetivo principal deste grandioso torneio foi aliar em um único evento 
esportivo, hospitalidade, relacionamento social e competitividade sadia. 
A Iatista Teresinha Acioly conquistou o vice-campeonato no torneio alcançando o 
posto de número 1 do mundo, no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF), 
na categoria acima de 85 anos. 
Durante a realização do ITF, o Iate abraçou uma campanha social, 16 crianças 
carentes que fazem aulas no Instituto Tênis foram recebidas no Clube, em meio às 
partidas do torneio, para um dia de treinos com uma equipe muito especial composta 
por Carlos Eduardo Chabalgoity, John Powless, Jacob Kreimer e Lilia Britto, que os 
receberam com muito carinho e dedicação.  
 
Confira os resultados dos tenistas Iatistas: 
  
Marco Battaglini - Vice-Campeão Simples 40 Anos 
Marilena Mendes -  Vice-Campeã Simples 70 Anos  
Teresinha Acioly - Vice-Campeã Simples 80 Anos  
Eliana Mendonça/Elen Costa - Vice-Campeã Duplas 35 Anos 
Miguel Hormazabal/Mário Jimenez - Vice-Campeão Duplas 40 Anos 
Marilena Mendes/Ilza Rocha - Vice-Campeã Duplas 60 Anos 
Pedro Castro(Pedrão)/Luís Rodrigues - Vice-Campeão Duplas 70 Anos 
 
TENISTA DO IATE DISPUTA O ROLAND-GARROS JUNIOR WILD CARD 
COMPETITION 
O tenista Nino Portugal foi o representante de Brasília no Roland-Garros Junior Wild 
Card Competition, que foi disputado de 12 a 15 de abril, em Belo Horizonte (MG). O 
torneio reuniu juvenis, até 18 anos, no feminino e no masculino, de diferentes regiões 
do País. O evento e realizado em conjunto pela Confederação Brasileira de Tênis e a 
Federação Francesa de Tênis. Além do Distrito Federal, participarão tenistas de sete 
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estados do país (Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e São Paulo). 
 
1ª ETAPA DO CIRCUITO INTERNO DE TENIS 
Em abril, foi disputada a primeira das três etapas do Circuito Interno de Tênis, 
tradicional competição da modalidade cujas etapas são realizadas no decorrer do ano, 
nas quadras de saibro do Clube. Na Primeira Classe Masculino, Rodrigo Starling 
superou Marco Battaglini e foi o campeão. Plinio Brant e Marcelo Klimkievicz fizeram 
a final da Segunda Classe, com vitória de Brant. Silvério Rosenthal conquistou a 
Terceira Classe, ao vencer partida disputada contra Davi Haje. No feminino, Gisele 
Gonçalves sagrou-se campeã da Segunda Classe, ao superar Cândice Ludwing, e 
Stefani Fontenele conquistou o primeiro lugar da Terceira Classe, em final disputada 
contra Elisa Queiroz.  
 
IATISTA VENCE CAMPEONATO INTERCLUBES 
A tenista Bruna Sampaio, atleta do Iate Clube de Brasília, conquistou o título da 
categoria 16 anos do Campeonato Brasileiro Interclubes, etapa inaugural, disputada 
em Salvador (BA). A competição tem pontuação máxima GA para o ranking brasileiro 
da Confederação Brasileira de Tênis. Nas duplas, a atleta foi vice-campeã, ao lado de 
Luana Avelar. Dentre outros destaques Iatistas do torneio, Davi Silva foi vice-campeão 
em duplas, na categoria 12 anos, e Rafael Araújo também obteve excelente resultado, 
chegando às semifinais, nos 12 anos. 
 
COPA IATE DE DUPLAS 2018 
Tribuna lotada, partidas disputadas ponto a ponto e muita animação. As finais da Copa 
Iate de Duplas mais uma vez foram marcadas por excelentes partidas, em diversas 
categorias. Na categoria especial, que combinou a Primeira Classe com professores, 
a dupla formada por Henrique Soares/Jorge Mendonça impôs o jogo e venceu os 
excelentes Rodrigo Starling/Christian Neder, que ficaram com o vice-campeonato. Já 
na categoria Masculina A, que combinou a Segunda e Terceira Classe, Carlos Murilo 
e Christian Neder venceram Maurício Golinelli e Julio Crossara. George Marcel e 
Marcello Duarte jogaram com muita raça e venceram a dupla Almerindo Torres/Celso 
Quintanilha, pela Categoria Masculina B, que combinou a Quarta e Quinta Classe. No 
tênis Feminino, a Classe Especial teve nas finais o confronto da dupla Rosa 
Okamura/Karla Haje, que jogou melhor e venceu Lara Castro/Ana Brixi Dantas. Na 
categoria Feminina A, que também combinou a Segunda e Terceira Classe, Cláudia 
Vieira e Marcia Amorim foram as campeãs, ao superarem a dupla Bruna Ros / Juliana 
Grossi.  
 
IATE CLUBE SERÁ SEDE DO ROLANDGARROS AMATEUR SERIES 
A Federação Francesa de Tênis, em parceria com a Confederação Brasileira de Tênis, 
lançou no dia 02 de junho, em uma coletiva de imprensa em Paris, o Roland-Garros 
Amateur Series by Peugeot, um circuito de tênis amador que será realizado pela 
primeira vez no Brasil. O Amateur Series terá quatro etapas no Brasil, três em 2018 e 
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a quarta em março de 2019, todas disputadas no saibro. A última etapa reunirá os oito 
melhores de cada categoria. Ao todo, serão 22 categorias. Da 1ª a 6ª classe no 
masculino e da 1ª a 5ª no feminino. O campeão geral de cada categoria, após as 
quatro etapas, participará de um sorteio, onde o vencedor ganhará uma viagem a 
Roland Garros com as despesas totalmente pagas durante uma semana. A etapa 
inaugural será realizada aqui no Iate Clube de Brasília, entre 23 e 26 de agosto.  
 
18º IATE COM AMOR 
Foram disputadas, nos dias 23 e 24 de junho, as finais do torneio de tênis “Iate com 
Amor”. Na categoria especial, a dupla Mário Jimenes e Rosa Okamura superaram 
Henrique e Adriana Soares e ficaram com o primeiro lugar. Já na Mista A, Rosa 
Okamura repetiu a boa sequência de jogos e foi campeã novamente, desta vez em 
dupla com Christian Neder. A dupla Gilson e Regina Luz foram os vice-campeões. Na 
categoria Mista B, Almerindo Torres e Marcia Amorim fizeram um bom jogo e 
venceram a dupla Pedro Ricardo e Nadia Coelho.  
 
CLÍNICA DE TÊNIS COM FLÁVIO SARETTA 
Foi realizado no dia 23 de junho, nas quadras de saibro do Iate Clube, com enorme 
sucesso de crítica e de público, uma clínica de tênis patrocinada pelas empresas 
A.Telecom/Cisco. A clínica contou com a presença do tenista profissional, Flávio 
Saretta. Sob o comando da equipe do professor Santos Dumont, Saretta participou 
animadamente da clínica e fez jogos de exibições com diversos associados e 
convidados.  
 
IATISTAS SE DESTACAM NO CAMPEONATO INTERCLUBES CBC 
Realizado em junho no Clube Esperia em São Paulo, o Campeonato Brasileiro 
Interclubes de Tênis, contou com a participação de vários atletas de todo o país, a 
equipe do Iate teve um excelente resultado. O Iatista Nino Portugal foi campeão de 
Simples na categoria 18 anos, e na categoria 12 anos, o atleta Rafael Gracie chegou 
às semifinais, e sagrou-se vice-campeão de Duplas. O tenista Luís Reis fez uma 
excelente competição e foi campeão de duplas na categoria 16 anos, além do vice-
campeonato na Categoria Simples. A atleta Bruna Sampaio também fez bonito e foi 
campeã de Duplas na categoria 16 anos.  
 
SQUASH 
A escolinha de squash conta cada vez mais com a participação dos associados e o 
desempenho de nossos atletas em competições são ótimos, o que comprova que o 
nível do Squash praticado no Iate é bastante competitivo.   
 
Segue abaixo o desempenho de nossos atletas em competições. 
 
Torneio 20 Minutos 
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Realizado na Capital Squash Center entre os dias 22 e 24 de março, o Torneio 20 
Minutos contou com a participação de 80 atletas. A equipe do Iate foi representada 
por 18 atletas que competirão em diversas classes e obtiveram excelentes resultados. 
 
Confira abaixo os resultados de nossos atletas:    
 
2ª CLASSE FEM 
Campeã – Renata de Oliveira e Silva 
Vice-Campeã – Clara Braga 
 
3ª CLASSE FEM 
4ª Colocada – Clarissa Andrade Avila 
 
4ª CLASSE FEM 
Campeã – Clarissa Andrade Avila 
 
2ª CLASSE MASC 
Campeão – Willian Martins 
3º Colocado – Lucas Carniello 
4ª CLASSE MASC 
Vice-Campeão – Henrique Barbosa Salomão 
 
5ª CLASSE MASC 
4º Colocado – Fabiano Frabetti 
 
MASTER A 
3º Colocado – Rodolfo Gonçalves Júnior 
 
6º CAMPEONATO INTERNO 
O 6º Campeonato Interno de Squash foi realizado nos dias 10,11 e 12 de maio nas 
quadras de squash do Iate. A tradicional competição é muito prestigiada pelos 
praticantes Iatistas, e sempre garante aos espectadores partidas muito disputadas e 
não foi diferente nesta edição. O torneio contou com a participação de 47 Iatistas, 
distribuídos entre 9 categorias.  
 
Resultados: 
 
MASCULINO A 
Campeão - Bruno Crepory  
Vice-Campeão - Vinicius Muniz  
 
MASCULINO B  
Campeão - Pedro Nogueira  
Vice-Campeão - Renata Oliveira 
  
MASCULINO C  
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Campeão - Bernardo Nobrega  
Vice-Campeão - Fabiano Frabetti 
  
MASCULINO D  
Campeão - Matheus Muniz  
Vice-Campeão - Roberto Pompeu 
  
FEMININO A  
Campeã - Clarissa Avila  
Vice-Campeã - Mariana Martins 
 
FEMININO B  
Campeã - Livia Viana  
Vice-Campeã - Mariângela Lemos 
 
FEMININO C  
Campeã - Marcia Monteiro  
Vice-Campeã - Tania Bispo 
  
JUVENIL SUB 15 FEMININO 
Campeã - Luiza Correa  
Vice-Campeã - Leticia Loiola 
 JUVENIL SUB 15 MASCULINO 
Campeão - Matheus Frabetti  
Vice-Campeão - José Adriano Leitão 
 
1ª COPA RODOLFO IMÓVEIS DE SQUASH 
 
A 1ª Copa Rodolfo Imóveis de Squash foi realizada entre os dias 16 a 20 de maio na 
Capital Squash Center, participarão do torneio 125 jogadores e a equipe do Iate foi 
representa por 26 atletas que fizeram bonito no torneio. 
 
Resultados:    
 
PRINCIPIANTE FEM 
4ª Colocada - Isabella Mello de Faezy 
 
2ª CLASSE FEM 
Campeã - Clara Braga 
 
3ª CLASSE FEM 
Vice-Campeã - Clarissa Andrade Ávila 
 
4ª CLASSE FEM 
Vice-Campeã - Mariana Sousa Martins 
 
PRINCIPIANTE MASC 
Campeão - Matheus Muniz 
Vice-Campeão - Matheus Frabetti 
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1ª CLASSE MASC 
Vice-Campeão - Vinicius Muniz 
 
2ª CLASSE MASC 
Campeão - Willian Martins 
 
3ª CLASSE MASC 
Vice-Campeão - Rodrigo Roriz 
4º Colocado - Leonardo Tavares Costa 
 
4ª CLASSE MASC 
Campeão - Pedro Pinheiro Nogueira 
Vice-Campeão - Gert Wolfgang 
 
5ª CLASSE MASC 
3º Colocado - Fabio Jorge Baptista 
 
MASTER A 
3º Colocado - Rodolfo Gonçalves Júnior 
 
CAPITAL SQUASH OPEN 
 
O Capital Squash Open ocorreu entre os dias 19 e 24 de junho na Capital Squash 
Center, com a participação de 128 competidores. A equipe do Iate foi representada 
por 17 atletas que obtiveram bons resultados. 
 
Resultados: 
 
ESTREANTE FEM 
Campeã - Anna Luisa Magalhães 
 
1ª CLASSE FEM 
Vice-Campeã - Renata de Oliveira e Silva 
3ª Colocada – Clara Braga 
 
1ª CLASSE MASC 
Vice-Campeão - Vinicius Muniz 
 
2ª CLASSE MASC 
4ª Colocado - Willian Martins 
3ª CLASSE MASC 
4º Colocado - Rodrigo Roriz 
 
MASTER A MASC 
3º Colocado - Lucio Eduardo Souza 
4º Colocado - Rodolfo Gonçalves Júnior  
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PATINAÇÃO 
Uma das modalidades de destaque no Clube, com representação esportiva por 

equipes em diversos eventos nacionais e internacionais, a Patinação atende 290 

(duzentos e noventa) alunos (as) matriculados em Escola Gratuita, além de 30 (trinta) 

atletas de pré-equipe e equipe.  

 

Algumas ações de destaque foram: 

 
CLÍNICA DE PATINAÇÃO COM A TÉCNICA THATIANA RESENDE 
A Clínica de Patinação foi realizada entre os dias 29 de janeiro a 04 de fevereiro 2018, 

no ginásio de esportes, teve a participação de 48 atletas. A instrutora responsável pela 

clínica Tathiana Lara Resende, atualmente é treinadora da equipe de Patinação de 

Porto/ Portugal, onde treinam diversos medalhistas mundiais. Foi uma ótima 

oportunidade para as nossas atletas se aperfeiçoarem tecnicamente. 

 

CLÍNICA DE PATINAÇÃO COM A TÉCNICA ESPANHOLA ROSA MARIA PEY 
SALGADO 
 A Clínica de patinação foi realizada no período de 08 a 11 de março de 2018, no 

ginásio de esportes, com a participação de 44 atletas e duração de 20 horas  

Desta vez, a clínica foi ministrada pela espanhola, Rosa Maria Pey Salgado, a técnica 

possui um trabalho diferenciado ao aplicado no mercado e conhece profundamente a 

melhor técnica a ser aplicada na modalidade. 

 
IATE CONQUISTA 39 OUROS NO CAMPEONATO BRASILIENSE DE PATINAÇÃO 
ARTÍSTICA 
O Iate foi o grande destaque da 1ª fase do Campeonato Brasiliense Torneio Nacional 

e Internacional de Patinação Artística 2018, realizado no Ginásio de Esportes do 

Clube, de 23 a 25 de março. O Iate contou com a participação de 43 atletas que 

disputaram a competição, que teve um total 60 provas. As patinadoras Iatistas 

disputaram 48 provas e levaram 39 medalhas de ouro, 25 de prata, 15 de bronze, 9 

de 4º lugar e 7 de 5º lugar.  

 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA 
O Campeonato Brasileiro foi realizado no período de 08 a 28 de abril de 2018 em 

Santos / SP, com participação de 34 atletas do Iate. A Equipe no Iate obteve 49 

medalhas, conquistando a 2ª colocação no total de pontos entre todos clubes no país. 
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Além disso 11 atletas foram convocadas para o Campeonato Pan Americano que 

ocorrerá no mês de setembro em Bogotá – Colômbia.  

 
 
CAMPEONATO REGIONAL DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA 
As patinadoras do Iate Clube de Brasília conquistaram 35 medalhas, sendo sete de 

ouro, na 1ª fase do Campeonato Regional de Patinação Artística, realizado de 8 a 10 

de junho, no Clube dos Bombeiros. O Iate foi representado por 50 atletas, sendo que 

25 delas se apresentaram na categoria para principiantes. No total, cinco clubes 

participaram da competição, que teve 31 provas, sendo 20 disputadas por atletas do 

Iate. Além das sete medalhas de ouro, as atletas Iatistas trouxeram 12 de prata, 4 de 

bronze, 6 de 4º lugar e 6 de 5º lugar. 

 
 
JUDÔ 
Criada recentemente a Vice Diretoria de Judô, vem contribuindo efetivamente na 
continuidade do crescimento da modalidade, que atualmente já conta com mais de 
160 alunos (as) matriculados (as), com idades variando entre 06 e 14 anos. 
Atualmente o Espaço Dojo Iate está sendo utilizado pelas Escolinhas de Judô e pelo 
Jiu-jitsu do Espaço Saúde. 
 
FESTIVAL DE JUDÔ EM HOMENAGEM AO MÊS DAS MÃES 
 
Realizado no dia 26 de maio, o Festival de Judô em homenagem ao mês das mães 
contou com a participação dos alunos da escola de judô do IATE e alunos convidados 
do SESC Taguatinga.   Primeiramente, os alunos fizeram uma demonstração de 
golpes e depois cada aluno homenageou sua mãe com uma mensagem e um 
bombom. O evento além de unir todos os alunos da escola de judô do Iate, possibilitou 
aos nossos judocas a troca de experiencias com atletas de outra academia. 
 
 

DIRETORIA DO ESPAÇO SAÚDE  

Diretor: João Alfredo de M. Uchôa  

Vice-Diretor: José Gustavo Alvarenga 

 

ESPAÇO FITNESS DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA - (ACADEMIA)  

A Academia disponibiliza 21 modalidades de ginástica, sendo orientadas por 
profissionais capacitados e especializados. As modalidades são oferecidas em uma 



                                                                                                                          

34 
 

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 1º semestre de 2018 registrou um total de 2657 alunos matriculados 
em diversas modalidades físicas orientadas que ocorrem em horários diversos, 
conforme grades horárias disponíveis, inclusive nos finais de semana.  

Dentre as ações realizadas neste semestre, destacam-se: 

 

AÇÕES REALIZADAS NO 1º SEMESTRE DE 2018 

I – ACADEMIA IATE CLUBE DE BRASÍLIA  

 

Dentre as ações realizadas neste semestre, destacam-se: 

COMPRA DE 02 CATRACAS NOVAS PARA ACADEMIA 
 
Em meados de março foram adquiridas duas 02 catracas de acesso da marca Trix, 
compatível com o software utilizado na Academia com as funções de gestão e controle 
de acesso.                           

 
Devido ao desgaste natural de uso, as catracas de acesso estavam bastante 
depreciadas e com a tecnologia ultrapassada, visto que eram equipamentos que 
estavam em uso há mais de 10 anos. As novas catracas foram projetadas para 
suportar um grande fluxo de pessoas, bem como os novos leitores biométricos 
adquiridos.  
.  

CATRACAS 2 UNIDADES 2 R$6.305,00 R$12.610,00 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TERCEIRO PARA 
INSTALAÇÃO DAS CATRACAS 

1 R$360,00 
R$360,00 

LEITOR BIOMETRICO DIGITAL 1 R$515,00 R$515,00 

TOTAL R$13.485,00 

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODERNOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO 

Para o 1º semestre de 2018 

GAIOLA HALF RACK - HALF RACK - Single Rack HD Elite 1 R$   32.000,00  R$    32.000,00  

TOTAL R$    32.000,00 

 

ISOLAMENTO ACÚSTICO DA SALA G4 

Está em andamento o projeto de execução do isolamento acústico da sala de ginástica 
G4 (mezanino). Trata-se de uma reivindicação antiga, que resolverá algumas 
demandas de espaço, com a implantação de novas modalidades esportivas de forma 
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integrada a outras modalidades que já fazem uso do espaço e seu isolamento 
acústico. O processo encontra-se em fase final de formalização.  

 

Isolamento Acústico da Sala G4 1 R$ 38.000,00 R$ 38.000,00 
 

Ampliação da equipe de estagiários no serviço de alongamento 

 

Com o objetivo de qualificar ainda mais a prestação de serviço aos nossos associados, 
foi efetuada a contratação de mais três estagiários. Com o reforço na equipe, foi 
possível promover um atendimento individualizado de alongamento passivo aos 
nossos alunos em período integral. Os estagiários foram treinados pela equipe de 
Coordenação, Supervisão e professores da modalidade alongamento, de forma a 
oferecer um embasamento técnico/científico ao atendimento, bem como gerar uma 
padronização de atendimento. 

 

RELATÓRIOS QUANTITATIVOS 

A Academia no mês de junho chegou a 2.650 alunos matriculados em diversas 
atividades físicas orientadas que ocorrem todos os dias da semana, inclusive nos 
finais de semana. 

 
Horário de funcionamento da Academia:  
Segunda a sexta de 06h às 22h 
Sábados de 08h às 17h 
Domingos e Feriados de 09h às 15h 

   

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS NOSSOS FUNCIONÁRIOS 

Em seu processo de formação continuada de seus funcionários, a direção do Espaço 
Saúde viabilizou para nove colaboradores a participação em um Curso Internacional 
em Treinamento de Força e Saúde, atualização imprescindível para embasar de forma 
mais qualificada a prestação de serviço aos frequentadores da Academia.  

INFORMAÇÕES GERAIS 

Área Solicitante Academia 

Treinamento IV Simposio Internacional: Avanços Científicos em 
Treinamento de Força e Saúde 

Instituição Instituto CEFISA 

Carga horária Completa 08 horas 

Carga horária (Dias e 
horários) 
 

05 de Maio de 2018 
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Nome Completo Evandro de Lima, Cleson Silva de Oliveira, Elder Guimarães 
Alves, Lígia Grassi, Danilo Werneck, Cinthia Matheus Batista, 

Waldir G. dos Santos e Andréia Aparecida Alves 
Matrícula 1895, 906, 2074, 2138, 2762, 2362, 2849 e 2828 

Cargo Professores de Educação física 

 

EVENTOS REALIZADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018 

Março 

1ª Graduação de Jiu Jitsu – Evento de graduação da modalidade, realizado 
no dia 10 de março, contou com a participação de diversos atletas e mestres. 
O evento foi a primeira graduação de Jiu-Jitsu, um marco para o esporte do 
Clube. Ao final, foi oferecido um Coffee break para todos os participantes do 
evento. 

Abril 

1ª Etapa do Circuito de Corridas Iate Clube 2018 – Realizado no dia 14 de 
abril de 2018, é um evento tradicional do Clube. Composto por duas etapas 
anuais, tem o objetivo de promover a interação, sociabilização e divertimento 
dos associados, em comunhão com à prática de corrida.  O evento contou 
com a participação de mais de 100 atletas, e foi muito elogiado por toda sua 
estrutura e organização, além da premiação para os primeiros colocados e 
por faixa etária. Este ano tivemos também patrocinadores envolvidos com o 
evento e degustação de vinhos e espumantes. 

 

Triate – evento realizado em parceria com o EMIATE, no dia 28 de abril. O 
evento é uma simulação de um triátlon adaptado para grupos heterogêneos, 
de crianças a adultos com idade avançada. A academia ficou responsável 
pela parte do ciclismo, que foi realizado em bicicletas de bike indoor. O evento 
contou com a participação de 10 equipes, onde cada atleta tinha que realizar 
uma atividade, sendo natação, ciclismo indoor, corrida ou caminhada. O 
evento foi um grande sucesso de interação familiar. 

Maio 

Aulão em comemoração ao dia das mães 

No dia 12 de maio, a Academia preparou um dia especial para as mamães 
malhadoras. Entre as atrações oferecidas, zumba, localizada com a presença 
do ilustre mestre Hélio Tabosa, um dos percussores da ginástica localizada 
em Brasília. Além dos aulões, foram oferecidas massagens relaxantes, 
consultoria em maquiagem, sorteio de brindes e coffee break para dos alunos. 
A atividade contou com a participação de uma média de 300 participantes.  

 

Semana da saúde 
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Evento realizado de 14 a 18 de maio, em parceria com o EMIATE. O evento 
contou com a presença ilustre de diversos palestrantes da área da saúde, em 
uma programação semanal com palestras diária no horário de 19h e 23h30, 
sempre com um tema diferente e um maravilhoso Coffe Break entre as 
palestras. O evento foi um grande sucesso e trouxe aos associados muita 
informação de qualidade. 

Junho 

Arraiá da Academia – Evento realizado no dia 26 de junho, com atividades 
no período da manhã, tarde e noite. Este ano, a festa Junina foi com a 
apresentação da banda Moinho D´água para animar a Festa, que foi realizada 
no turno matutino e no noturno. Além das comidas, bebidas típicas e uma 
decoração especial, o evento teve uma grande participação dos associados 
que prestigiaram o evento e brincaram em nossa animada quadrilha. Como 
sempre, um grande sucesso. 

 

ASSESSORIA DE CORRIDA IATE CLUBE 

 

RELATÓRIO DE EVENTOS DO CLUBE DE CORRIDA 

Fevereiro 

Evento Interno no Parque Olhos D’agua – Terça-feira (13/02/2018) de 
carnaval com apoio da verde campo e frutas do big box, foi realizado um 
piquenique para os alunos que estavam na cidade. 
Total de alunos: 15 alunos 

Março  

Circuito Outono das Estações - 25/03/2018 apoio Iate: tenda, motorista, 
frutas, Gatorade, água, cadeiras, mesas. 

Total de alunos: 24 alunos 

Abril 

Volta à Ilha – 07/04/2018 participação por equipe na corrida de revezamento 
de Florianópolis, onde conseguimos ser sorteado apenas com 1 equipe de 12 
alunos. 

Apoio do iate com: 

1van –R$1200,00 

1 doblo – R$850,00 

Alimentação – R$800,00 (de acordo com a organização da prova) 

Passagem Professor Larissa (Supervisora da modalidade) – R$500,00 pela 
Avianca 
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Total de gastos: 3.350,00 

JUNHO 

Maratona Internacional do Rio de Janeiro - evento que contou com 116 
inscritos pelo Iate Clube de Brasília. 

Apoio iate com toda estrutura de tenda, mesas, cadeiras, lanches, água, 
gatorade, açaí, picolé, massagistas. 

Média de gastos: 4.178,00 
Total de alunos:  126 alunos 

 
 
 
DIRETORIA SOCIAL 
 
Diretora Social: Nelson Campos 
Vice-Diretoria Jovem: Eider Alves de Faria e Queiros 
 
   
A Diretoria Social é a responsável pelo planejamento e realização dos principais 
eventos sociais do clube. O Objetivo da Diretoria desde o início do trienio 2017/2020 
é alcançar os resultados positivos que todos esperam, e seguindo esse preceito, 
readequou as despesas de forma a permitir um equilíbrio maior entre as receitas e 
despesas dos eventos realizados.  
 
A Diretoria Social tem como objetivo estabalecer qualidade, conforto e principalmente 
o bem-estar do quadro social do clube. Não podemos cobrar do quadro social o valor 
real do custo de um evento, visto que uma das contrapartidas que o associado espera 
é a realização de agendas sociais e culturais com valores acessíveis. Durante o ano, 
no planejamento de atividades, a gestão do Clube procura destacar recursos para 
apoiar a realização dos eventos sociais, sendo a arrecadação dos eventos destinada 
para diminuir os débitos. 
 
FEIJUCA PRÉ-CARNAVAL DO IATE 
 
Como tradição, todos os anos a Diretoria Social realiza a Feijuca Pré-carnaval do Iate 
Clube de Brasília. Esse ano, a festa aconteceu no dia 03 de fevereiro. Com um dia 
agradável e acompanhado de muito sol, foi uma festa muito prestigiada pelo quadro 
social e também por convidados, esgotando os ingressos uma semana antes do 
evento. A decoração foi baseada no tema “Copa e Boteco”, assinada pela decoradora 
Eliana Brandão, Buffet completo de feijoada preparado por Bruno Buffet e open bar 
com Chopp, caipirinha e caipiroska. A pista de dança em nenhum momento ficou 
vazia, a banda brasiliense Coisa Nossa abriu a festa, agitou o público presente com 
os mais variados estilos musicais. Com um repertório selecionado e animado, o cantor 
Guga Cammafeu, que vem fazendo sucesso por todo país, não deixou a pista parada, 
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encerrando a festa em grande estilo. Por ser o primeiro ano com a distribuição de 
chopp, tivemos alguns problemas operacionais que serão melhorados nos demais 
eventos. O evento foi um sucesso, e ficamos com um saldo negativo de R$ 
28.237,71(vinte e oito mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos). 
 
MATINÊ DA ALEGRIA 
A animadíssima Matinê da Alegria 2018 teve um grande diferencial das edições 
anteriores, sendo realizada em dois dias, o tradicional domingo, dia 11 de fevereiro e 
terça, dia 13 de fevereiro. No domingo o tema foi “Super-Heróis” e na terça “Futebol”. 
Ambos os dias contaram com grande público entre sócios e convidados, a grande 
maioria fantasiados. Pelo fato de ter sido realizada em dois dias o público se dividiu, 
tendo mais espaço para quem veio aproveitar. Foi contratada a empresa Sol e Lua, 
especializada em eventos infantis, que realizou brincadeiras, pinturas de rosto e 
performances com personagens de desenhos e super-heróis e o DJ Andrey Carvalho, 
que agitou a criançada com um reportório bem diversificado. Além de muita 
serpentina, confete e espuma, o público presente pode se deliciar com guloseimas 
como pipoca, algodão doce, batata frita, crepe s doces e salgados e Din-Din gourmet. 
Foi uma diversão tanto para as crianças como para os pais que as acompanhavam.  
 
DANCETERIA I E II 
Com o objetivo de oferecer eventos de alto nível ao quadro social, a Festa Danceteria 
foi uma parceria realizada entre o Iate Clube de Brasília (Diretoria Social) e o Produtor 
Paulinho Madrugada, com grande experiência e realizador da “Festa A Volta dos Anos 
80”. Como contrapartida, foi negociado junto à Diretoria Social condições que fossem 
favoráveis ao clube e a realização do evento. A primeira edição da festa Danceteria 
foi realizada no dia 13 de janeiro com a apresentação da banda Zero 10 e 
comandando as Pick-ups o Dj Cottonete. A festa foi prestigiada pelo quadro social e 
pelo público externo. O sucesso da festa foi tão grande, que no dia 17 de março foi 
realizada a segunda edição, que teve como principal atração a banda Paulo Mesquita 
e os Brancos e, como na primeira edição, o Dj Cottonete comandou a pista de dança 
até o final do evento. O evento foi realizado com grande sucesso em suas duas 
edições. Lembrando ainda que, na primeira edição foi pago ao Iate o valor de R$ 
13.000,00(treze mil reais), e na segunda edição o valor de R$ 17.000,00(dezessete 
mil reais).  
 
Aniversário do Iate Clube de Brasília 
 
Festa de Aniversário de 58 anos com show do cantor Sidney Magal 
 
No dia 5 de abril, o Iate Clube de Brasília completou 58 anos, e para celebrar em 
grande estilo, a Diretoria Social Organizou uma Grande Festa de Aniversário, 
realizada no dia 20 de abril, e que teve como atração o show do cantor Sidney Magal.  
A decoração da festa, com temática cigana, foi realizada pela decoradora Maria 
Helena e o Buffet ficou a cargo da Banqueteria Rio 40°. Optou-se por servir mini 
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empratados e “finger foods” ao invés do tradicional jantar, além de open bar com 
Chopp, refrigerantes, sucos, whisky e prosecco. Após o show, o VJ Marcelo Borges 
comandou a festa, agitando todo o público, e a presença do professor de dança Cassio 
do Emiate, que junto com outro dançarino, animaram e fizeram coreografias, agitando 
o público até o final da festa.  Ao contrário do evento Feijuca do Iate, na festa de 
Aniversário melhoramos a logística de distribuição do Chopp, e tudo ocorreu conforme 
planejado. O evento foi um sucesso, e ficamos com um saldo negativo de R$ 
79.709,00 (setenta e nove mil setecentos e nove reais). 
 
Festa de aniversário – Churrasquinho 
 
No domingo do dia 22 de abril, o Clube estava lotado para o tradicional 
“Churrasquinho” de aniversário. A apresentação da Banda Alexandre Équi, com o 
melhor do samba, animou o público presente. Além do churrasquinho de carne e 
frango, o associado teve a opção também de pão com linguiça. Os doces não ficaram 
para trás, na hora que foi cantado os parabéns, foi feita a distribuição de “Bolo 
Bombom” com dois sabores (chocolate e coco), e sorvetes da sorveteria Moka´s, no 
sabor tangerina, além da inédita distribuição de Chopp artesanal.  
 
À disposição dos pequenos, o evento ofereceu brinquedos infláveis, pula-pula e jogos. 
O evento foi um sucesso, e ficamos com um saldo negativo de R$ 62.009,16(sessenta 
e dois mil nove reais e dezesseis centavos). Importa mencionar que o aniversário do 
Clube se trata de um evento com despesas subsidiadas.  
 
Festa Junina 
A Festa Junina do Iate está entre as festas juninas mais tradicionais da cidade e 
também muito esperada pelo quadro social. Com o tema “Arraia do Iate na Copa”, a 
Festa Junina aconteceu nos dias 07, 08 e 09 de junho e reuniu quase 14 mil pessoas. 
Muita gente prestigiou o evento, que teve shows musicais com Lucas e Barbara, Só 
Pra Xamegar - SPX e Gugga Camaffeu, apresentação das quadrilhas regionais 
Formiga da Roça, Arroxa o Nó (campeã nacional do circuito de quadrilhas 2017) e 
Ribuliço, show de mágica com o mágico Steiner, Área Kids com parque de brinquedos 
infláveis totalmente gratuitos, e barracas com os mais diversos tipos de comidas e 
bebidas. Esse ano contamos com os patrocínios da cervejaria Stadt e da Brasal. 
 
 
Eventos com apoio da Diretoria Social 
 
Esta planilha demonstra a quantidade de eventos realizados por outras diretorias, em 
que o Setor de Eventos colaborou na produção, montagem e desmontagem de toda 
a estrutura para que o evento acontecesse nos padrões de qualidade Iate.  
 

EVENTO LOCAL 
Aniversariantes da Peteca Poliesportivo Sul 
Dia das mães – organizado pela Diretoria 
Cultural 

Salão Social 
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Iate in Concert 2018 Orla do Iate 
                                                                                                                                               Fonte: Setor de Eventos 

 
 
 
DIRETORIA CULTURAL 
 
Diretor: Carlos Alberto Santiago 
 
A Diretoria Cultural 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.  
 
Encontros Literários 
 
Apoio, organização e logística da Diretoria Cultural nas edições do Projeto Encontro 
Literário, realizadas nos dias: 01/03, 12/04, 03/05 e 14/06 no salão social, e Antiga 
Sede.  Evento fechado ao público, organizado pelo grupo de leitura Livros e 
Raquetes, promovido por Sócias Iatistas e entusiastas de obras literárias. Os livros 
apresentados nos encontros são escolhidos pelas aniversariantes. 
 
 Estes eventos foram custeados pelo grupo de Livros e Raquetes com o apoio da 

Diretoria Cultural com a cessão de espaço, projeção, organização e logística sem 
oneração para o Clube.  

 
A edição do Encontro Literário do mês de maio foi especial às mães. 
Dia 03 de maio, comemorando o Dia das Mães, a Sociedade Livros e Raquetes, 
formada por Sócias Iatistas, com apoio da Diretoria Cultural, realizou sua reunião 
mensal na Antiga Sede, para debater o conteúdo do livro Romance Laços, do escritor 
italiano Domenico Starnone. O livro apresentado é escolhido pelas aniversariantes. 
 
I Exposição Memorias 

  
No período de 06 a 23 de fevereiro de 2018, a Diretoria Cultural, realizou a exposição 
fotográfica “A magia dos carnavais no Iate Clube de Brasília”, com imagens de todos 
os blocos e bailes de carnavais promovidos no Clube entre 1960 e 2010.  
 
 A Exposição Memorias foi realizada com material fotográfico do acervo cultural/ 

histórico e mão de obra do Clube sem custo direto.  
 
Concurso de Fantasias de Carnaval do Iate Clube 
A Diretoria Cultural, em parceria com a Diretoria Social, realizou, no sábado, dia 10, o 
Bloco da Folia, Banda Sorriso, com a promoção do Concurso de Fantasias, onde 
foram premiados os três melhores, que ganharam um vale almoço, com um 
acompanhante, no Restaurante do Farol: Tatiana Karla dos Santos Borges, que 
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estava fantasiada de tiranossauro; Luciano Mancuso Cunha, que veio fantasiado de 
Bruzundunga; e o pequeno Iatista, com sua fantasia de pirata. A comissão julgadora 
foi formada por Osmarina Rodrigues Finger, Emília Costa, Zuleide Gonçalves Aragão 
e Diana de Morais Pinheiro. O cortejo foi iniciado no Restaurante do Farol e finalizado 
no Foyer do Iate TV com o Concurso.  
 
 O evento foi realizado com a logística e serviços de organização da equipe sem 
custo direto para Diretoria Cultural que obteve o patrocínio de vale almoço do 
Restaurante do Farol, para os três premiados. 
 
Exposição “ARTES AO VENTO III” 
A Diretoria Cultural do Iate Clube de Brasília, em parceria com a Associação 
Candanga de Artistas Visuais (ACAV), realizou sua terceira edição da exposição 
coletiva de pinturas: ARTES AO VENTO III, em homenagem às mulheres. O 
Vernissage teve início no dia 07 de março com uma apresentação do pianista e 
compositor Arturo Sampaio que presenteou mais de 250 pessoas entre sócios e 
convidados com temas clássicos, de cinema e canções especialmente dedicadas ao 
Dia Internacional da Mulher e distribuição de bombons a todas as mulheres 
participantes. 
 
A exposição ficou aberta para visitação, na galeria do Iate TV, até o dia 18 de março, 
o que proporcionou resultado satisfatório a todos os artistas e participantes, levando 
em conta os elevados números de trabalhos dos 50 artistas renomados da ACAV, e 
também pela alta qualidade e uma grande aceitação do público e o baixo custo para 
o Iate Clube conforme descrição da parceria abaixo.  
 
ACAV custeou o coquetel de abertura, sonorização, transporte e doação de uma obra 
de arte para compor o acervo do clube, conforme descrito abaixo. A DIRETORIA 
CULTURAL arcou com a logística, cessão do espaço Iate TV durante 15 dias, 
divulgação interna, serviços de pianista, coordenação, organização, montagem e 
desmontagem das obras que obteve um baixo custo para o Iate. 
 
Como parte do evento os alunos do CIATE visitaram Exposição Artes ao Vento 
III, em 14 de março, a Diretoria Cultural recebeu a visita especial de mais de 150 
alunos do CIATE. O que proporcionou a Cultura a garotada.  

Foi doada no final da exposição uma obra de pintura, nas dimensões: 50 cm 
X 70 cm, intitulada Pata de Vaca Branca II, em técnica mista (acrílica e óleo sobre 
tela, da artista expositora Mariah Campolina, a fim de compor e abrilhantar o nosso 
acervo cultural do Iate Clube de Brasília).  
 
Exposição Coletiva “IATE NAS ARTES” 
 
A Diretoria Cultural em parceria com o Emiate- Encontro Master do Iate, em 
comemoração aos 58 anos do Iate Clube de Brasília, realizou a abertura da exposição 
coletiva “IATE NAS ARTES”, dos alunos dos Cursos de Pintura, Encontro com a Arte 
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e Mosaico do Iate Clube, no dia 18 de abril, no Cyber Café do Clube, sob a 
coordenação da Diretoria Cultural/ Emiate. O evento foi um sucesso e contou com 
mais de 200 pessoas no Vernissage, entre sócios e convidados. O público foi 
presenteado com uma apresentação musical do artista convidado Arturo Sampaio. A 
exposição procurou mostrar o talento artístico dos alunos, e promover o crescimento 
cultural da família Iatista, estimulando e valorizando as habilidades dos Sócios 
expositores com mais de 72 trabalhos de pintura, mosaico e desenho. Orientados 
pelos professores: Jacqueline Eickhoff, Elinor Caleffi, e Manoel de Andrade Filho. A 
exposição ficou aberta para visitação do público no período de 19 a 29 de abril de 
2017. O Buffet foi custeado pelo Emiate e musico, sonorização e pessoal pela Diretoria 
Cultural resultando em uma redução significativa para o Clube citado no anexo.  
 
Dia 25 de abril, a exposição recebeu a visita especial de cerca de 100 crianças do 
CIATE, e também a doada uma obra de pintura, nas dimensões: 120 X 60 intitulada 
Botão de Rosa, em técnica mista, da professora do curso de pintura Jacqueline 
Eickhoff, a fim de compor e abrilhantar o nosso acervo cultural do Iate Clube de 
Brasília. 
 
Memórias do Iate: Um Sonho Realizado 
 
Em comemoração aos 58 anos do Iate Clube de Brasília, a Diretoria Cultural 
selecionou algumas fotos das primeiras obras de pavimentação do ICB, por se tratar 
de fatos históricos que permitiram a consolidação dos planos e sonhos dos pioneiros 
e associados que idealizaram o Clube.  
 
 
Apresentação do Coral Canta Brasília na Homenagem ao Dia das Mães do 
Ciate  
Para comemorarmos o Dia das Mães Iatistas e abrilhantar o evento do Ciate, a 
Diretoria Cultural, em parceria com o Ciate e Diretoria Social, presenteou os sócios 
com a apresentação do Coral Canta Brasília, composto por 20 músicos integrantes e 
da Banda Batalá, uma banda de percussão formada só por mulheres que conta 
atualmente com cerca de 140 integrantes. 
 
O evento foi realizado no Pergolado do Clube, no dia 06 de maio, onde apresentaram 
o Hino do Iate e lindas canções em homenagem as mães iatistas, que emocionou todo 
o público participante. 
 
Exposição coletiva “ARTE DE CRIAR” 
 
A Diretoria Cultural, em parceria com Emiate e Casa das Artes, realizou a abertura da 
exposição coletiva “ARTE DE CRIAR”, em comemoração ao Dia das Mães dos alunos 
dos Cursos de Pintura do Iate Clube e da Casa das Artes. O evento, promovido no dia 
09/05, no Iate TV, foi um sucesso e pôde contar com apresentação dos músicos Arturo 
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Sampaio no Piano e Sivuquinha no Acordeom executando o melhor das músicas 
internacionais e regionais. O vernissage, que recebeu mais de 270 pessoas entre 
Sócios e convidados, ficou aberta para visitação do público no período de 10 a 20 de 
agosto de 2018. O buffet, bebidas, músicos, transporte e doação de uma obra de arte 
para compor o acervo do clube foi custeado pelos artistas participantes, e a Diretoria 
Cultural arcou com a logística, cessão do espaço do Iate TV durante 15 dias, 
divulgação interna, banner, serviços de sonorização, coordenação, organização, 
montagem e desmontagem das obras.   
 
Dia 16 de maio, a exposição recebeu a visita especial de mais de 150 crianças do 
CIATE, e também a doada de uma obra de pintura, nas dimensões: 90cm X 70cm 
intitulado “tributo ao atrevida” da artista expositora Cris López, a fim de compor e 
abrilhantar o nosso acervo cultural do Iate Clube de Brasília. 
 
“ALMOÇO SHOW – COMO É GRANDE O MEU AMOR POR VOCÊ” 
 
Como estratégia para realização da parceria, a Diretoria Cultural e a Diretoria Social 
discutiram toda a logística relacionada ao evento realizando reuniões com o 
Comodoro, com a comissão de eventos e o produtor Rafael Justus para ajuste das 
contrapartidas avençadas entre o Iate e a empresa BRK Eventos: 
 
Iate cedeu à cessão de espaço e toda logística sem oneração no orçamento da 
Diretoria Cultural e foram disponibilizadas por parte da Toccata Produções Artísticas 
as seguintes contrapartidas: 

 
 Sonorização e todos os equipamentos de áudio para a realização do almoço 

Institucional Iate in Concert a ocorrer no dia 26 de abril de 2018 às 12hs. 
 Disponibilização de um Trio de Musicistas para o almoço de captação de 

patrocínios para o evento Iate in Concert 2018. 
 Foi oferecida a consultoria da Toccata Produções Artísticas para a elaboração 

de um projeto visual dos Palcos para a realização do evento Iate In Concert. 
 Será pago integralmente pela empresa Toccata Produções Artísticas os custos 

operacionais do evento. 
 Foi concedido aos integrantes e acompanhantes dos Conselhos Diretor e 

Deliberativo o desconto em torno de 30% sobre o preço do valor do ingresso 
oferecido ao Sócio. 

 Todo o risco do supracitado evento correrá por conta do Cessionário, não 
havendo por parte do Iate Clube de Brasília nenhum ônus. 

 
 
Evento: O Projeto Musical e Gastronômico denominado “ALMOÇO SHOW – 
COMO É GRANDE O MEU AMOR POR VOCÊ” em comemoração ao Dia das Mães. 
Realizado dia 13 de maio de 2018, realizado pela BRK Eventos em parceria com o 
Iate Clube de Brasília, com decoração primorosa, e gastronomia elaborada pelo chef 
francês Fabian Helleu, juntamente com diversas atrações artísticas. 
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O evento concebido pelo produtor Rafael Justus, teve a presença de 250 pessoas que 
puderem desfrutar do delicioso cardápio preparado pelo Buffet île de France, em suas 
ilhas de antepastos, pratos quentes e sobremesas.  
 
Os convidados foram envolvidos com o Tributo a Roberto Carlos, feito pelo cantor 
Alessandro Nascimento & Banda, a narrativa musical e teatral “Como é grande o meu 
amor por você”, a performance dos Violinos Mágicos, que circularam entre as mesas 
levando um repertório de grandes sucessos dos musicais da Broadway. Esta parceria 
Iate Clube e BRK Eventos deu certo e com certeza no ano que vem tem mais. Vamos 
aguardar. 
 
Evento Iate in Concert 2018 
 
Em 30 de junho, foi realizado um dos maiores eventos Culturais de Brasília a nível 
internacional quarta edição do “IATE IN CONCERT 2018”, ao pôr-do-sol, com 
belíssima vista para o Lago Paranoá onde foi apresentado ao Público presente, um 
verdadeiro espetáculo de música clássicos de cinema, clássicos universais e musicais 
pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, sob a regência de seu 
Maestro titular Claudio Cohen com um grande repertório, grandes clássicos como Ave 
Maria, de Schubert, Capricho Italiano, de Tchaikovsky, Libertangos de Piazzolla, e 
temas de cinema, como Star Wars Suite, de John Williams. O evento contou com as 
participações  especiais do maestro João Carlos Martins e da soprano Laetitia 
Grimaldi, que veio da França especialmente para o evento, afim de agregar valor e 
abrilhantar mais ao evento, também contou com uma série de inovações:   
apresentação do Corpo de Balé de Brasília, sob a Coordenação da renomada 
coreógrafa Gisele Santoro, uma esplêndida apresentação de uma famosa Valsa 
Vienense, um casal de bailarinos profissionais, que  performaram  as principais obras 
de tango de Astor Piazzolla, considerado o mais importante compositor do estilo 
musical da segunda metade do século XX e uma homenagem aos maestros, solicita  
dançarinos com entrega de flores e camisetas. 
 
Ao final do evento o púbico, foi presenteado com apresentação de personagens do 
Filme Star Wars, uma sessão de fogos de artifício ao som da trilha sonora de Ayrton 
Senna e a apresentação de DJ, que tocou as melhores músicas da atualidade e alguns 
sucessos do passado, acompanhado de cantora e violinista.  
 
Mais uma vez, o evento foi sucesso total e contou com um público de mais de 4.000 
pessoas, entre sócios e convidados. Com o espírito solidário, os ingressos do 
Concerto Sinfônico foram gratuitos, condicionados apenas à doação de 3 kg de 
alimentos não perecível. Ao final, foram arrecadadas mais de 8 toneladas que serão 
repassadas ao GDF e a entidades carentes.  
 
O evento foi divulgado pelos meios de comunicação do Clube, como o Jornal Semanal 
e cartazes em pontos estratégicos dentro do clube e outros meios de comunicação 
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externos. Com o resultado da ajuda de custo destes parceiros foi possível reduzir de 
forma significativa nas despesas do evento.  
 
Quadro1: das atividades da Diretoria Cultural 1º semestre de 2018. 

DIRETORIA CULTURAL – FESTAS, EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS. 

DESCRIÇÃO DATA 
Nº 
PESSOAS 

LOCAL 
DESPESAS RECEITA 

ENCONTRO LITERÁRIO   01/03/2018 30 ANTIGA SEDE  .....  

ENCONTRO LITERÁRIO   12/04/2018 30 ANTIGA SEDE .......  

ENCONTRO LITERÁRIO   03/05/2018 30 ANTIGA SEDE .......  

ENCONTRO LITERÁRIO  14/06/2018 30 ANTIGA SEDE .......  

EXPOSIÇÃO MEMORIA “A 
MAGIA DO CARNAVAL”  

06 A 
23/02/2018 

1.700 IATE TV 
........  

CONCURSO DE 
FANTASIAS DE 
CARNAVAL. 

10/02/2018 100 
FOYER DO IATE 
TV 

.......  

EXPOSIÇÃO ARTES AO 
VENTO III 

07/03/2018 250 IATE TV 
R$ 300,00  

VISITAM DOS ALUNOS DO 
CIATE A EXPOSIÇÃO 
ARTES AO VENTO III 

14/03/2018 150 IATE TV 
........  

EXPOSIÇÃO COLETIVA 
“ARTES NO IATE” 

18/04/2018 200 IATE TV 
R$ 741,90  

ALMOÇO DE 
APRESENTAÇÃO DO 
PROJETO DO IATE IN 
CONCERT IV 2018 

26/04/2018 30 
ESPAÇO 
GOURMET DA 
NÁUTICA 

....... ........ 

APRESENTAÇÃO DO 
CORAL CANTA BRASÍLIA 
NA HOMENAGEM AO DIA 
DAS MÃES DO CIATE 

06/05/2018 1.700 PERGOLADO 

.......  

EXPOSIÇÃO COLETIVA 
“ARTES DE CRIAR” 

09/05/2018 270 IATE TV 
R$ 300,00  

APOIO NO ALMOÇO SHOW 
– COMO É GRANDE O MEU 
AMOR POR VOCÊ 

13/05/2018 250 SALÃO SOCIAL 
.........  

PROJETO PIANO NO IATE 
TV; 

 ABRIL ..... IATE TV 
......  

 
FONTE: RELATÓRIOS DA DIRETORIA CULTURAL 
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FOTOS DOS EVENTOS  
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RELATÓRIO RELATIVOS AO ESPAÇO IATETV 
 
O ESPAÇO IATE TV tem por finalidade proporcionar aos usuários 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. 
 
A Diretoria Cultural em fevereiro de 2018 passou a ser 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 a memória do Clube, shows entre outros. E também criou o Projeto 
Piano no Iate TV, onde está sendo disponibilizado ao sócio a utilização do Piano todos 
os dias, no horário de 09h as 11h.  
 
Na parte operacional e funcional também houve algumas melhorias, abaixo citadas:  

 
Armários masculino e feminino nos banheiros do Iate TV. Foram desvinculadas 
dos contratos as chaves dos armários do Iate TV que estava na responsabilidade do 
Setor de Esportes passando todo o controle e gerenciamento sobre a 
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responsabilidade e supervisão da Diretoria Cultural com as inovações os armários 
passaram por uma restruturação, divulgando a lista de espera nas edições dos jornais 
semanais e site do Iate; 

 
 Aquisição de uma máquina de impressão marca Brother estipulando que cada sócio 

possa imprimir 05 copias semanais; 
 Controles em planilhas no Excel dos acessos dos sócios aos jornais, revistas, 

correio e jogos eletrônicos, computadores por 30 minutos de uso para cada sócio, 
baias na Sala de Estudos por 7 horas no máximo com fila de espera; empréstimos 
das toalhas e baralhos, empréstimo dos jornais e revistas usados durante a semana 
no IATE TV; levantamento dos gastos com café, açúcar, adoçante e supervisão do 
orçamento;  

 Limpeza das máquinas de café do Iate TV a cada 45 minutos;  
 Readequação nos horários dos funcionários do Iate TV, evitando acúmulo no banco 

de horas; 
 Reformulação no Layout, fazendo a troca dos quadros na sala de descanso e Iate 

TV; 

 Criação de dois suportes para guarda das bolsas e objetos dos sócios, para melhor 
organização da área; 

 Criação de um espaço no Iate TV para guarda dos quadros e armazenamento do 
material de consumo semanal. 
 

Quadro 1 Relação de Revistas 

RELAÇÃO DE REVISTAS - IATE TV 
REVISTA QUANT. REVISTA QUANT. 
CARAS 2 VEJA 2 
CLAUDIA 1 ÉPOCA 2 
QUATRO RODAS 1 ISTO É 1 
EXAME 1 ISTO É DINHEIRO 1 
BOA FORMA 1 NÁUTICA 1 
SUPER INTERESSANTE 1 REVISTA DO IATE 1 
MARIE CLAIRE 1   
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Quadro 2- acesso as salas de estudos. 

 
 
Quadro 3 acessos aos computadores. 

 
 
 
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 contendo os números dos eventos culturais do 
segundo semestre de 2018; Elaboração de circular interna, briefing e checklist para 
os setores envolvidos, com todas as informações necessárias para realização de cada 
evento do 1º semestre de 2018, junto aos setores de contrato, patrimônio e 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

1100

1878
2149

1614 1622
1338

CONTROLE DE ACESSO - SALA DE ESTUDOS

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

343
475 444

354 377
236

CONTROLE DE ACESSOS - SALA DE 
COMPUTADORES
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comunicação social, e atualização do calendário de eventos para o ano de 2018, 
acompanhado de relatório minucioso de gastos desta Diretoria Cultural e Memorial; 
Solicitação de propostas, informações e dados cabíveis ao prestador de serviço para 
contrato e publicação de cada evento; Confecção de bases para as esculturas 
Mulheres Lindas e Explosivas, como também a limpeza e pintura das mesmas e 
limpeza das esculturas Movimentos e Flotilha, em 22 de março; Solicitações de 
liberações de acesso para convidados e prestadores de serviços de eventos ao setor 
de secretaria social; Solicitações de divulgação dos eventos por meio de grupos de e-
mails da diretoria cultural; atualização do acervo histórico; Pesquisas em atas, jornais, 
revistas, site do Iate atendendo solicitações de sócios e outros setores do Clube, entre 
outros citamos: 
 
Pesquisas históricas, atendendo às solicitações dos diversos setores do Clube em 
diversos informativos e sites entre outras demandas; Continuidade no processamento 
técnico de organização, atualização e backup dos seguintes documentos do acervo 
do Cultural/Memorial: 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 as facilitar pesquisas futuras. 
 
Pesquisas e continuidade na atualização das pastas catalogo com dossiê de todas as 
matérias das atividades e eventos culturais divulgadas nos Jornais e revistas do Iate 
para facilitar futuras pesquisas. 
 
Elaboração dos Projetos Culturais e planejamentos dos eventos e atividades culturais 
realizados descritos a cima no relatório que atingiu o objetivo esperado pelo cultural e 
satisfação de sócios e convidados participantes;  
 
Levantamento e elaboração de Projetos Culturais com planilhas de previsão de gastos 
dos eventos culturais programados no calendário cultural solicitando revisão do 
orçamento para realização dos eventos culturais do ano de 2018 
 

  Evento Local/nº pessoas 
SUBSIDIADOS     

1 Concurso de Fotografias Cyber Café -180 

6 Exposições de artes  Cyber Café -180 

16 Sextas Culturais Cyber Café -180 

3 Palestras Salão Social 

1 Festival Gastronômico Salão Social 

1 Concerto de Natal Salão Social-300 

1 Serenata de Natal Dependências do Clube 

1 IATE IN CONCERT Orla-5.000  

 
Com a inovação dos projetos culturais, a Diretoria Cultural começou o ano de 2018, 
com sucesso nas realizações dos eventos do primeiro semestre, redução de 
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despesas, não afetando as execuções dos eventos/atividades culturais propostos 
para o calendário de 2018.  
 
 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 

Diretor: José Carlos Damásio  

 

A Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos é responsável por conduzir e 
administrar o capital humano do clube. Dessa forma, busca alinhar a atuação dos 
funcionários para melhor atender ao associado. No 1º semestre, a DARH vem 
apresentar as principais ações que exemplificam as melhorias realizadas através de 
suas áreas, que estão divididas em Administração e Recursos Humanos.  

 

Movimentações no Quadro de Pessoal  

No encerramento do 1º semestre de 2018, o quadro de pessoal do Iate Clube de 
Brasília é composto por 509 (quinhentos e nove) funcionários. O aumento do quadro 
se deu frente às necessidades no atendimento das demandas dos associados e a 
necessária reestruturação das instalações dos concessionários de alimentos do 
Clube. Cabe destacar que, dentro deste aumento de quadro, 24 (vinte e quatro) 
colaboradores pertencem às obras, ou seja, são mão de obra sazonal.  
 
Assim, apresentamos a relação total de funcionários por área de lotação, a saber: 

Setor Qtd Setor Qtd Setor Qtd 
ACADEMIA 55 DOL - TRANSPORTE 7 NATAÇÃO 4 
ADMINISTRAÇÃO 4 DOL- PISCINAS 31 OUVIDORIA 1 
ADMINISTRAÇÃO DE 
ESPORTES COLETIVOS 9 EMIATE 2 

PATINAÇÃO 
ARTISTICA 3 

ADMINISTRAÇÃO DE 
ESPORTES INDIVIDUAIS 5 ENGENHARIA 26 PETECA 1 
ADMINISTRAÇÃO DE 
ESPORTES NÁUTICOS 21 FUTEBOL 1 PORTARIA SOCIAL 15 
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 
CIATE 15 

GERAL DO 
PATRIMONIO 15 

RECURSOS 
HUMANOS 7 

BRINQUEDOTECA DA 
ACADEMIA 5 

GERAL DO PONTO DE 
ABASTECIMENTO 2 SAUNA 6 

BRINQUEDOTECA DO CLUBE 
(CIATE) 3 INFORMÁTICA 4 SECRETARIA SOCIAL 10 

COMUNICAÇÃO E 
MARKETING 4 

INICIAÇÃO 
ESPORTIVA -  ARTES 
MARCIAIS 1 

SEDE SOCIAL E IATE 
TV 3 

CONSELHO DELIBERATIVO 4 

INICIAÇÃO 
ESPORTIVA -  
FUTEBOL 4 SINUCA 1 
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CONTABILIDADE 5 
INICIAÇÃO 
ESPORTIVA - FUTSAL 1 SOCIAL 2 

CULTURAL 2 

INICIAÇÃO 
ESPORTIVA - 
NATAÇÃO 3 SUPERINTENDENCIA 5 

DEPARTAMENTO MÉDICO 9 

INICIAÇÃO 
ESPORTIVA - 
PATINAÇÃO 4 TÊNIS 11 

DOL - APOIO/SEGURANÇA 41 
INICIAÇÃO 
ESPORTIVA - VELA 4 TESOURARIA 5 

DOL - GERAL DE 
OPERAÇÕES E LOGÍSTICA 14 JURÍDICO 3 VELA 1 
DOL - JARDINAGEM 15 LAVANDERIA 4 VOLEIBOL DE AREIA 1 

DOL - LIMPEZA 72 
MANUTENÇÃO 
GERAL DO CAMPUS 38 Total Geral 509 

 
 

Responsabilidade Social 

O RH, engajado nas demandas sociais e ambientais, doou mais de 300 (trezentas) 
peças de uniformes que se encontravam em desuso. 

Os uniformes inservíveis para uso foram entregues à Câmara dos Dirigentes Lojistas 
do Distrito Federal, que foi a entidade responsável por gerenciar toda transformação 
dos mesmos em produtos utilizáveis, tais como colchas, almofadas, tapetes, etc. 

As peças provenientes dos uniformes são comercializadas em bazares beneficentes 
e a verba arrecadada atende a diversas entidades carentes cadastradas junto à CDL. 

 

 
Ações de Melhoria 

Tendo como objetivo a redução de custos e o cumprimento da jornada de trabalho 
pelos colaboradores, foi implementada a prática de compensação de jornada, 
conforme autorização expressa da cláusula décima sétima, parágrafo primeiro, da 
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Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019, sendo que a compensação ou 
pagamento do saldo de horas deverá ocorrer ao final do período de 6 (seis) meses. 

A medida implementada pela DARH, nesse curto período, demonstrou-se efetiva e 
vantajosa para o Iate Clube de Brasília, vez que houve significativa redução das horas 
negativas dos colaboradores e equilíbrio nas horas positivas. A área de Recursos 
Humanos continua implantando medidas de controle e conscientização dos gestores 
e demais colaboradores quanto ao cumprimento da jornada de trabalho e a meta é 
equilibrar mais ainda o cenário do banco de horas - BH.  

A DARH também avaliou as dificuldades demonstradas pelas áreas em equilibrar o 
BH, oportunidade em que foram propostos planos de ação para atingir a meta inicial, 
entretanto, em novo prazo que se encerrará em setembro do corrente ano. 

Continuamos trabalhando na melhoria do controle da jornada de trabalho dos 
funcionários do Iate Clube de Brasília, sendo que, no primeiro semestre foram revistos 
os adendos contratuais dos gestores, implementando o controle de jornada através 
de registro no ponto eletrônico também para estes, excluindo da obrigatoriedade de 
registrar a entrada e saída apenas os 11 (onze) gerentes e o Superintendente. 

Tais ações trouxeram melhoria, economia na folha de pagamento, otimização das 
horas trabalhadas e maior efetividade do quadro funcional.  

 

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, tenha um bom relacionamento interpessoal, boa 
comunicação, orientação para resultados, flexibilidade, planejamento, organização, 
proatividade, criatividade, inovação, negociação e persuasão e profissionalismo. 

Na hipótese de surgimento de novas vagas, o processo de Recrutamento e Seleção 
ocorre internamente, com o intuito de valorizar os nossos talentos. Somente quando 
esgotadas as possibilidades internas é que buscamos o preenchimento das nossas 
necessidades com candidatos externos. Dessa forma, estamos valorizando o 
propósito de ascensão dentro do Plano de Cargos e Salários do Iate.  

Já nos casos de seleção de cargos estratégicos, é de responsabilidade da Diretoria 
requisitante, do Recursos Humanos e da Comodoria a seleção de candidatos externos 
ou internos. 

O RH tem valorizado os talentos, exemplo disso é que neste semestre, 18 funcionários 
foram promovidos ou reclassificados em oportunidades internas. 

 

Treinamento e Desenvolvimento 
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O RH também é responsável pelo treinamento e desenvolvimento dos colaboradores 
do Iate Clube de Brasília, sendo que no primeiro semestre de 2018 foram executados 
36% (trinta e seis por cento) do orçamento disponível para tanto.  

Cabe destacar que áreas como Natação, DOL, Náutica, Academia, RH e Comissão 
Fiscal enviaram colaboradores para participação em treinamentos externos, com a 
análise e aprovação da DARH e Comodoria. 

Os investimentos em treinamento de funcionários, nesse semestre, tiveram como foco 
a excelência no atendimento prestado aos associados e a constante capacitação de 
nosso quadro funcional. 

Permanecemos dando destaque ao treinamento de integração, pois este garante a 
socialização do novo colaborador com a cultura da empresa e com as atividades que 
irá desempenhar. Neste semestre foram treinados 217 (duzentos e dezessete) 
funcionários e o investimento com treinamentos externos foi de R$16.957,70 
(dezesseis mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), 
contemplando inscrição nos treinamentos, despesas com alimentação, deslocamento, 
ajuda de custo e hospedagem. 

Há, ainda, que destacar a preocupação da DARH com a saúde financeira de nossos 
colaboradores. Assim, com o intuito de desenvolver maior responsabilidade na gestão 
dos recursos pessoais, em maio de 2018, foi oferecido treinamento de Educação 
Financeira aos colaboradores interessados. 

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. 

O investimento em treinamento e capacitação, que é um dos objetivos desta gestão, 
tem trazido muitos resultados positivos para o Iate Clube de Brasília, pois através dos 
treinamentos é possível aproveitar e potencializar a mão de obra existente no clube, 
promovendo o desenvolvimento tanto dos indivíduos quanto da própria organização. 

 

Qualidade de Vida 

No primeiro semestre de 2018, foram implementadas 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. 

Pensando na valorização do ser humano, na importância que a saúde tem para 
qualquer indivíduo e sabendo que além de tornar a empresa mais atrativa, os planos 
de saúde também garantem boas condições de trabalho para os funcionários, a DARH 
implantou o Plano de Saúde Funcional para atender aos colaboradores que queiram 
aderi-lo. 
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Primando pelo bem-estar de seus funcionários, o RH buscou a contratação de dois 
planos que atendem as diversas faixas salariais existentes no clube, tendo a adesão 
de 10,41% de nossos colaboradores, ou seja, 53 (cinquenta e três) vidas. 

Agora, com atendimento médico e ambulatorial à disposição, os funcionários podem 
cuidar da saúde com mais frequência, prevenindo doenças e, consequentemente, 
diminuindo a ausência no trabalho.  

Outra grande medida foi a renovação do seguro de vida dos colaboradores. A DARH, 
com o objetivo de manter o benefício que garante aos funcionários respaldo financeiro 
para solucionar eventuais emergências em caso de morte, garantiu a renovação do 
benefício com outra seguradora, que apresentou maiores coberturas e menores 
custos, vejamos, a estimativa anual de gasto com tal benefício passou de R$ 
20.162,40 (vinte mil cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos) para 
R$19.393,20 (dezenove mil trezentos e noventa e três reais e vinte centavos) o 
que representou uma economia de R$ 769,20 (setecentos e sessenta e nove reais 
e vinte centavos). 

Já no que tange as ações motivacionais, no primeiro semestre de 2018, o RH realizou 
dois grandes eventos. No dia da mulher foram oferecidas palestras motivacionais e 
de cuidados com a saúde da mulher, aula de zumba, e diversas atividades 
relacionadas aos cuidados femininos.  

Realizamos, também, um grande evento para comemorar o Dia do Trabalhador, onde 
o Comodoro, o Presidente do Conselho Deliberativo e alguns diretores discorreram 
sobre a importância da data e de cada um dos funcionários que dão sua contribuição 
para fazer do Iate uma empresa cada dia melhor. Na ocasião, foram sorteados vários 
brindes aos trabalhadores e oferecidos serviços por nossos parceiros, como corte de 
cabelo, aferição de pressão e orientações sobre a saúde do trabalhador e massagens 
relaxantes. 
 

 

 

Segurança do Trabalho 

Nesta área temos adotado um conjunto de medidas visando minimizar os acidentes 
de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade física/mental e 
a capacidade de trabalho dos nossos colaboradores. 

Um constante empenho e atenção deste setor é a aplicação dos conhecimentos de 
engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente profissional e a todos 
os funcionários de campo, inclusive aqueles que operam máquinas e equipamentos, 
de modo a reduzir e até eliminar os riscos para o trabalhador. 

No primeiro semestre, foi dada atenção a análise e registro dos documentos 
específicos de todos os acidentes ocorridos nas dependências do Clube, com ou sem 
vítima, descrevendo a história, as características do acidente e do agente, os fatores 
ambientais e as condições do indivíduo, tudo em perfeita consonância com a 
legislação vigente. 
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Além disso, 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 a atitudes 
na segurança do trabalho. 

Outra ação importante é a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), bem como a inspeção dos 
equipamentos de proteção contra incêndio. Tais ações foram realizadas visando a 
redução dos riscos à segurança e integridade física dos funcionários. 

Cabe destacar que a DARH implantou o uso de capacete de segurança para os 
funcionários que utilizam bicicletas para se locomover nas dependências do Clube. 
Em 16 de março de 2018 foram entregues 15 (quinze) capacetes de ciclismo, como 
mais uma medida de segurança, prevenção e proteção da integridade física de nossos 
funcionários. 

O SESMT trabalha, também, na manutenção permanente do relacionamento com a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - CIPA, valendo atendê-la 
conforme a NR 05. 

Pensando, ainda, na capacitação dos funcionários quanto às normas de segurança 
do trabalho, o SESMT realizou treinamento e orientação aos membros efetivos e 
suplentes da CIPA e treinamento para trabalho em altura para os funcionários que 
executam funções de risco, conforme a NR 35. 

Com o objetivo de obedecer às normas de segurança também foi elaborado pelo 
SESMT o projeto de incêndio do Edifício Multifunções que em breve será inaugurado. 

O setor gerencia, ainda, alguns indicadores que auxiliam no acompanhamento dos 
acontecimentos da área, dentre eles está o número de acidentes de trabalho, cabendo 
ressaltar que no primeiro semestre não houve nenhum acidente de trabalho nas 
dependências do Iate Clube de Brasília, mas tão e somente no trajeto, conforme 
demonstra a planilha de acidentes de trabalho abaixo: 

Acidentes de Trabalho 1º semestre de 2018 
Nº Data Tipo H/afastamento Função do acidentado C/lesão S/lesão 

1 02/02/18 Trajeto Sim Servente de Limpeza x  
2 22/03/18 Trajeto Sim Atendente  x  
3 01/06/18 Trajeto Sim Porteiro x  

 

Por fim, primando pela prevenção, foram ministrados vários eventos de capacitação, 
inclusive de como agir em caso de eventuais acidentes, ocasião em que foi ministrado 
pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF curso de primeiros socorros aos membros da 
CIPA, funcionários da Academia, e demais setores do clube, tudo sem onerar a rubrica 
de treinamentos. 

 

Administrativo  
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A área Administrativa da DARH - Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos - é 
composta por 03 (três) setores, quais sejam: Setor de Licitações e Contratos, Setor 
de Alimentos e Setor de Diárias e Passagens. 
No 1º semestre de 2018, tais setores caminharam em perfeita sintonia com as normas 
estatutárias e regulamentares do Iate Clube de Brasília, executando diversas 
atividades em conformidade com as necessidades efetivas do Clube. 
 
O Setor de Diárias e Passagens, responsável pelo controle e solicitação sistêmica das 
diárias, passagens e ajuda de custo dos funcionários em viagem para 
acompanhamento de atletas representantes do Iate Clube de Brasília, primando pelo 
aperfeiçoamento dos funcionários desportivos, pela qualidade e alto nível dos atletas 
do Clube, investiu R$ 39.762,07 (trinta e nove mil setecentos e sessenta e dois 
reais e sete centavos) no acompanhamento das equipes participantes de torneios, 
maratonas e campeonatos. 
 
De janeiro a junho de 2018 áreas como Patinação, Náutica, Futebol, Natação e 
Academia enviaram funcionários para acompanhamento de atletas, sendo que o valor 
investido para tanto compreende despesas relativas a passagens aérea ou terrestre, 
hospedagem, ajuda de custo, deslocamento no local da competição e alimentação do 
funcionário. 
 
O cuidado e a assistência prestada pelo Clube têm sido fundamentais e são notados 
através das premiações que nossos atletas vêm conquistando ao longo dessa gestão.  
Já o Setor de Alimentos, que é a área responsável pelo gerenciamento dos 
concessionários, executou diversas atividades de suma importância, como a 
fiscalização das instalações dos concessionários, a inspeção nutricional da 
manipulação dos alimentos comercializados no âmbito do Clube, a gestão do controle 
de acesso dos funcionários e prestadores de serviço dos concessionários, o ajuste do 
valor das cessões de espaço, o reajuste dos valores dos produtos e serviços 
comercializados no clube e a fiscalização das regularidades fiscal, trabalhista e 
previdenciária das empresas concessionárias. 
 
Assim, diante da disposição contida na Resolução Normativa nº 001/2016, o Setor de 
Alimentos continua fiscalizando as instalações e equipamentos dos 17 
concessionários sob sua responsabilidade, solicitando e gerenciando diversas 
manutenções e reformas essenciais às instalações, bem como mantem uma rigorosa 
fiscalização quanto a regularidade das empresas. 
 
Necessário salientar que, para atendimento das normas sanitárias vigentes, as 
instalações dos concessionários do ramo alimentício passarão, gradativamente, por 
melhorias em suas edificações, sendo que as obras para adequações foram iniciadas 
em março pelas instalações da Creperia, localizada no Iate Shopping. Muitas 
melhorias estão por vir. 
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No primeiro semestre, os contratos firmados com os concessionários passaram por 
uma detida análise e vários pontos foram ajustados, através de celebração de Termo 
Aditivo, ajustes que trarão maior segurança jurídica para o clube. Necessário, ainda, 
ponderar que houve o ajuste do valor da cessão de espaço de alguns concessionários, 
o que representa um aumento mensal de R$ 6.997,00 (seis mil novecentos e 
noventa e sete reais) na receita do Clube. 
 
Ademais, com o objetivo de buscar constante melhoria dos serviços ofertados aos 
associados do Iate Clube e visando atender às disposições normativas e 
estatutárias, bem como à recomendação jurídica exarada em janeiro de 2018, 
foram abertos processos licitatórios para concessão onerosa de uso das áreas da 
Loja Náutica, Creperia e Restaurante da Sede Social, sendo que todas as 
concessões que não foram precedidas de processo licitatório serão licitadas até 
o fim do ano de 2018.  
 
Cumpre esclarecer que a área do restaurante da Sede Social passou por uma 
reestruturação e a destinação da mesma foi levada à apreciação e aprovação do 
Conselho Diretor do Iate Clube de Brasília, que deliberou por fracionar a área e 
adequar as instalações de forma que 03 (três) concessionários possam operar no 
local. Assim, o Edital para concessão onerosa de uso da área foi publicado nos termos 
aprovados pelo Conselho Diretor. 
 
Já o Setor de Licitações e Contratos, que tem por objetivo instruir, dar transparência, 
viabilidade econômica e segurança aos procedimentos de compras e serviços do 
Clube, elaborou 108 contratos, com os mais diversos objetos, e conduziu 08 (oito) 
licitações na modalidade Concorrência, as quais buscaram selecionar as propostas 
mais vantajosas 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. 
 
Deste modo, elencamos todos os certames licitatórios realizados no 1º semestre de 
2018 e os valores adjudicados/homologados: 
 

Concorrência nº 001/2018 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Produtos de 
Higienização de Roupas para Lavanderia do Iate Clube de Brasília. 
Vencedora do certame: WELTEN COMERCIAL LTDA 
Valor Adjudicado: Conforme demanda solicitada pela Diretoria de Operações e 
Logística, pois trata-se de Ata de Registro de Preços. 
 
Concorrência nº 002/2018 
Objeto: Concessão Onerosa de Uso de Áreas Destinadas à Exploração Comercial, 
no Ramo Náutico, Denominadas Oficina Mecânica e Loja Náutica. 
Vencedora do certame: NOROESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS-ME 
Valor da Cessão do Espaço (Receita): R$ 700,00 mensais 
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Concorrência nº 003/2018 
Objeto: Concessão Onerosa de Uso de Área Destinada à Exploração Comercial, no 
Ramo Alimentício, Denominado Creperia. 
Status: Licitação Revogada (Área passou por adequações e será licitada no 2º 
semestre). 
 

Concorrência nº 004/2018  
Objeto: Concessão Onerosa de Uso Parcial de Quadra Esportiva Destinada à 
Exploração Comercial, no Ramo Esportivo, na Modalidade Beach Tennis, 
Denominada Quadra Nº 01. 
Vencedora do certame: SOUZA E BRASIL COMÉRCIO DE ARTIGOS 
ESPORTIVOS LTDA - ME 
Valor da Cessão do Espaço (Receita): R$ 800,00 mensais 
 

Concorrência nº 005/2018  
Objeto: Concessão Onerosa de Uso Parcial de Quadra Esportiva Destinada à 
Exploração Comercial, no Ramo Esportivo, na Modalidade Beach Tennis, 
Denominada Quadra Nº 02. 
Vencedora do certame: GUTA RIBEIRO BEACH TENNIS LTDA - ME 
Valor da Cessão do Espaço (Receita): R$ 605,00 mensais 
 

Concorrência nº 006/2018 
Objeto: Concessão Onerosa de Uso De Áreas Destinadas à Exploração Comercial, 
no Ramo Alimentício, Localizadas no Pavimento Térreo da Sede Social do Iate Clube 
de Brasília. 
Data de Publicação: 15 de junho de 2018  
Data prevista para abertura das propostas comerciais: 19 de julho de 2018 
 
Concorrência nº 007/2018  
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Aquisição e Instalação de 
Equipamentos para Implantação de Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV. 
Data de Publicação: 15 de junho de 2018  
Data prevista para abertura das propostas comerciais: 11 de julho de 2018 
 
 
Concorrência nº 008/2018  
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de 
Auditoria Independente. 
Data de Publicação: 29 de junho de 2018 
Data prevista para abertura das propostas comerciais: 16 de julho de 2018 
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Demonstrativo de licitações e contratos realizados no primeiro semestre: 

DEMONSTRATIVO CONTRATOS LICITAÇÕES 

QUANTIDADE 108 
 

08 

Fonte: Planilha de controle de Licitações e Contratos. Data base 30/06/2018. 
 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

O Setor de Tecnologia do Iate Clube de Brasília, em continuidade com o trabalho de 
consolidação do ambiente de produção do Sistema ERP – BENNER, o qual se 
encontra estável, mantem a fase de ajustes com os processos particulares do Iate 
Clube de Brasília, ou seja, implementando as customizações necessárias para a 
solidez do Sistema em todos os módulos. 

Ainda com o trabalho de solidez do Sistema ERP – BENNER, a área de Tecnologia 
também atua com o acompanhamento diário dos chamados abertos para tratamento 
de incidentes, minimizando o impacto de indisponibilidade/falha nos módulos ou 
funcionalidades, o que é natural num sistema com tamanha complexidade, além de 
reuniões mensais de gerenciamento de Incidentes com as devidas escalas de 
resolução entre a Gerência de TI juntamente com a empresa que presta o serviço de 
Suporte com o Sistema (INOVA). 

Com o intuito de agilizar no resultado de soluções para problemas no Sistema ERP, a 
equipe de TI está em processo de capacitação para tratamento de demandas no 
Sistema, como treinamento na ferramenta SQL (Banco de Dados utilizado pelo Iate 
para armazenamento de dados manipulados) e treinamento para manipulação de 
tabelas do Banco de Dados SQL utilizado pelo BENNER. 

O trabalho de acompanhamento para melhorias em sistemas, também se faz 
necessário no Sistema utilizado TECHSOFT, também utilizado pelos associados, 
principalmente no que implica diretamente com as demandas do 

Setor Financeiro, tais como criação de novos relatórios, filtros para Saldos, 
funcionalidades para boletos, arquivos de remessa para banco, entre outros, e 
demandas para atender à necessidade também da Secretaria Social. 

Contudo, durante o período do 1º semestre de 2018, mesmo com a saída de um 
analista, mantivemos com eficácia os atendimentos de suporte dentro dos prazos, que 
aliado ao trabalho de configuração do servidor de domínio e de impressão, permitiu 
uma maior praticidade e produtividade nos trabalhos demandados aos funcionários 
do Clube. 

Em atendimento à solicitação do Departamento de Operações e Logística – DOL – 
elaboramos o Termo de Referência, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
Especializada para Aquisição e Instalação de Equipamento para implantação de 
Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV, onde foi necessário a busca de 
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conhecimentos, conjuntamente com o setor responsável pelo monitoramento, para 
especificação adequada dos equipamentos e serviços a serem implementados. 

E por fim, dando continuidade à modernização do parque computacional, foram 
adquiridos 22 (vinte e dois) computadores com garantia de 3 (três) anos e 2 (dois) 
notebooks, ambos da marca HP, que serão distribuídos aos diversos setores já 
mapeados pela equipe de TI, o que proporcionará um melhor desempenho das 
atividades por parte dos funcionários e consequentemente uma melhor oferta de 
serviços disponibilizados aos sócios do Iate Clube de Brasília. 

 
 
DIRETORIA DE SECRETARIA 
 
Diretor: Carlos Alberto Ferreira Júnior  
 
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 com 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 12 (doze) atos oficiais da gestão 2017/2020 entre 
nomeações, exonerações e criação de vice-diretorias e comissões para fins 
específicos.  
 
Reuniões do Conselho Diretor 
Foram elaboradas 12 (doze) atas referentes às reuniões Ordinárias do Conselho da 
gestão 2017/2020. 
 
Comissão de Sindicância 
 
Foram analisados pela Comissão de Sindicância 326 processos de admissão e 
inclusões de candidatos a integrante no quadro social do Iate, sendo: 69 
transferências de títulos patrimoniais, 120 usuários e 9 contribuintes, além de 128 
inclusões de dependentes maiores de 18 anos.  
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Foram registradas ainda 57 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). 
 
 
Quadro Social 
Comparativamente ao 1º semestre de 2018, continua a estabilização do quadro social, 
com uma pequena variação (ver Evolução do Quadro Social no anexo desta diretoria). 
 
Processos de Retomada 
No período, 18 (dezoito) processos de retomada estavam em tramitação, destes, 02 
(dois) foram retomados na 5ª Reunião do Conselho Diretor realizada em 22 de janeiro 
de 2018 (P/0121 e P/1267) e 08 (oito) processos arquivados após intensos esforços 
para recuperar os valores devidos, restando em tramitação 08 (oito) processos.  
 
Venda de Títulos Patrimoniais Familiares 
Destacamos no semestre a venda de 08 (oito) títulos patrimoniais da categoria 
familiar, realizada no dia 21 de abril de 2018, por meio do Edital nº 01/2018. Os títulos 
foram ofertados aos sócios patrimoniais e especial, pessoa física, ou fundador nos 
termos definidos no artigo 21 do Estatuto do Clube, assim divididos: 04 (quatro) títulos 
por sorteio simples e 04 (quatro) títulos por ordem decrescente de idade. O valor de 
cada título foi estipulado em R$ 38.123,77 (trinta e oito mil, cento e vinte e três reais 
e setenta e sete centavos). Foram protocoladas na Secretaria Social 48 (quarenta e 
oito) inscrições. Após a realização do evento de apuração, o resultado da classificação 
foi publicado no Jornal Semanal do Iate, Edição nº 17, de 28 de abril a 4 de maio de 
2018 e convocados os contemplados, ficando as inscrições não contempladas 
inseridas em um cadastro reserva para aquisição de título familiar, resultado de 
eventuais aquisições pelo Clube, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data 
da apuração dos resultados.  
 
Títulos de Propriedade do Iate 
Atualmente temos registrados em nome do Iate Clube 11 (onze) títulos patrimoniais 
proprietários, sendo: 05 (cinco) títulos retomados por inadimplência: P/066; P/0121, 
P/0363, P/0754, P/1267 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 do título patrimonial especial E/36 retomado da 
Transbrasil, que encontra-se sub judice.   
 
Emissão de Convites  
Os convites emitidos pelos integrantes do Conselho Diretor apresentam os seguintes 
números:  

 Convites extraordinários de 30 (trinta) dias: 39 
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A emissão desses convites é de caráter institucional e são solicitados de acordo 
com a conveniência ao Clube, sendo uma prerrogativa prevista no 
Regulamento de Acesso ao Clube – RAC, art. 29, § 2º, que autoriza o 
Comodoro a emitir convite de até trinta dias consecutivos em favor de um 
mesmo convidado, por no máximo três vezes durante o ano. 
 

 Convites extraordinários de 1 dia: 903 
Solicitado à Secretaria Social, por integrante do Conselho Diretor, para que, 
individualmente, seu convidado possa participar de evento específico. 
Ressaltamos que no quantitativo do Conselho Diretor, acima apresentado, 
estão inclusos os acessos de participantes não sócios com objetivo de 
complementar a prática de atividades esportivas do associado, tais como: 
voleibol, esportes aquáticos, futevôlei, beach tênis, etc.  

 
Os convites emitidos pelos integrantes do Conselho Deliberativo apresentam os 
seguintes números:  
 

 Convites extraordinários de 30 (trinta) dias solicitado ao Comodoro por 
Conselheiros: 33 

 Convites extraordinários de 1 dia: 884 
 
Os convites emitidos pelos Associados apresentam os seguintes números:  
 

 Foram emitidos um total de 7.565 convites. Dentre estes, 6.937 convites 
comuns, válido para 1 (um) acesso e 628 convites especiais, válido por 30 
(trinta) dias.  
 

 Convites de Churrasqueiras: 7.756 
 Convites de Admissão: 469 candidatos a integrantes no quadro social (30 dias, 

incluindo dependentes e inclusões).  
 
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: 271 carteirinhas e 67 permissões provisórias (mensais).  Registramos ainda 
a emissão de 10.788 crachás para visitantes e prestadores de serviços eventuais para 
os associados, concessionários e para o Iate. 
 
Reserva de Churrasqueiras 
Foram reservadas 1.544 churrasqueiras de julho a dezembro, destas, 844 foram 
reservadas via internet e 700 diretamente no Clube.  
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Frequência ao Clube. 
Foram registrados no semestre 418.624 (quatrocentos e dezoito mil e seiscentos e 
vinte e quatro) acessos nas portarias, superando o patamar do semestre anterior, com 
média diária de 2,3 mil acessos contra 2,2 mil do 2º semestre de 2017, tendo sido 
registrados os maiores acessos nos meses de março, maio e junho.  
 
Demais informações, quadros e gráficos contendo as séries históricas para 
conhecimento geral e tomada de decisões, estão reunidas no anexo desta diretoria. 
 
 
 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS 
 
Diretora: Eunice Maria Machado Malvar (até 03/04/2018) 
Diretor: Mauricio Carneiro de Albuquerque (a partir de 04/04/2018) 

 

Encontram-se sob a supervisão da Diretoria de Patrimônio e Suprimentos as 
seguintes áreas: Compras, Bens Patrimoniais, Almoxarifado, Lançamento 
Fisico/Fiscal e Ponto de Abastecimento. 

 
Nesse 1º semestre de 2018, foram realizadas diversas atividades envolvendo todas 
as áreas supracitadas, nas quais, exigiram um grande empenho de toda equipe. 

 
O setor de Compras esteve presente nos eventos sociais (Feijuca, Aniversário e Baile 
do Iate Clube, Festa Junina e o Iate In concert), obras e manutenções (Bar do Farol, 
Edificio Multifunções, churrasqueiras e concessionários), compras de uso e consumo 
(reposição de estoque) e aquisição de combustível para abastecimento da frota do 
Clube. Foram realizadas frequentes negociações junto aos fornecedores, buscando 
sempre novos parceiros para melhor atendimento, qualidade dos materiais e 
economia ao clube. 

 
Em trabalho conjunto do Setor de Almoxarifado com o Setor de Bens Patrimoniais, 
obtivemos uma melhor organização e recebimento de todos os materiais adquiridos 
no decorrer do semestre, catalogando e inventariando todos dentro do Sistema ERP 
BENNER. Dessa forma, conseguimos oferecer um suporte mais adequado aos 
diversos setores do Clube. 

 
No início do corrente ano, a Diretoria de Patrimônio e Suprimentos realizou o 
inventário do estoque com o apoio da Auditoria Independente “Baker Tilly Brasil”, por 
meio do qual, os valores finais foram fornecidos ao setor de contabilidade para o 
encerramento do exercício de 2017. O resultado do trabalho foi satisfatório, uma vez 
que foram necessários poucos ajustes para conclusão. 
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Atualmente, a Diretoria de Patrimônio e Suprimentos faz a gestão de 8 (oito) contratos 
vigentes. E além deles, há 1 (um) contrato suspenso e 1 (um) cancelado, conforme 
quadro a seguir: 

 

  

 Compras 
Foram elaboradas 1.149 Ordens de Compras (mapa de preço) para todas as 
aquisições solicitadas ao setor de suprimentos neste 1º Semestre, totalizando R$    
4.159.330,98.  

Atualmente o setor dispõe de 5 (cinco) compradores que atendem a todas demandas 
do Iate Clube de Brasília, desde compras de uso e consumo até contratação de 
serviços. Os maiores demandantes são: Engenharia, Social e Patrimônio (reposição 
de estoque), sendo que, 20% dessas aquisições são por meio de contratos 
celebrados, e as demais pelo processo de tomada de peço, em consonância com a 
Resolução Normativa nº 001/2012. Por outro lado, para a realização de despesas 
emergenciais e de pequeno valor, utiliza-se o Fundo de Caixa, sob guarda e gestão 
da Diretoria de Patrimônio e Suprimentos, para pagamento em espécie de valor 
inferior a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, conforme Resolução do 
Conselho Deliberativo nº 002/2017. 

 

 

 

 

Contratos - Diretoria de Patrimônio e Suprimentos 

ITEM NÚMERO EMPRESA OBJETO ASSINATURA VIGÊNCIA RENOVAÇÃO OBS 
VL. 

CONTRATO 
MENSAL 

VL. 
CONTRATO 

ANUAL 

1 106/2017 
PALADAR MINEIRO 
COM. E DIST. LTDA 

ATA - 002/2017 - 
FORNECIMENTO DE 

COFFEE BREACK 
05/10/2017 05/10/2018 MANIFESTO OK 

CONFORME 
DEMANDA 

CONFORME 
DEMANDA 

2 123/2017 
MARELLI MOVEIS P/ 

ESCRITORIO S/A 

ATA - 003/2017 AQUIS. DE 
MOBILIARIO C/ 
INSTALAÇÃO 

24/10/2017 24/10/2018 MANIFESTO OK 
CONFORME 
DEMANDA 

CONFORME 
DEMANDA 

3 123/2017 
AG MOVEIS P/ 

ESCRITORIO LTDA - 
EPP 

ATA - 004/2017 AQUIS. DE 
MOBILIARIO C/ 
INSTALAÇÃO 

30/10/2017 30/10/2018 MANIFESTO OK 
CONFORME 
DEMANDA 

CONFORME 
DEMANDA 

4 123/2017 
LAYOUT MOVEIS P/ 
ESCRITORIO LTDA 

ATA - 005/2017 AQUIS. DE 
MOBILIÁRIO C/ 
INSTALAÇÃO 

30/10/2017 30/10/2018 MANIFESTO OK 
CONFORME 
DEMANDA 

CONFORME 
DEMANDA 

5 141/2017 
CLUBECAFE 

ASSINATURAS E COM. 
DE CAFÉ LTDA 

ATA - 007/2017 - 
FORNECIMENTO DE CAFÉ 

24/11/2017 24/11/2018 MANIFESTO OK 
CONFORME 
DEMANDA 

CONFORME 
DEMANDA 

6 155/2017 
PAPELARIA E LIVRARIA 
CEILANDIA LTDA - EPP 

ATA - 008/2017 - 
MATERIAIS DE 
EXPEDIENTE 

20/12/2017 20/12/2018 MANIFESTO OK 
CONFORME 
DEMANDA 

CONFORME 
DEMANDA 

7 154/2016 
MAXCLEAN COM. E 

SERVIÇOS LTDA 
MATERIAIS DE LIMPEZA E 

HIGIENE 
27/12/2016 27/12/2018 MANIFESTO OK 

CONFORME 
DEMANDA 

CONFORME 
DEMANDA 

8 024/2016 
VIDEO ONLINE 
SEGURANCA 
ELETRONICA 

MANUTENÇÃO DE 
MOTORES/ CANCELAS 

01/04/2016 01/04/2019 RENOVADO OK 
R$                                  

500,00 
R$                             

6.000,00 

9 034/2014 
POLLY INFORMATICA 

LTDA - ME 

INST. E MUNUTENÇÃO - 
SOFTWARE CONTROLE 

DE COMBUSTIVEL 
25/04/2014 25/04/2017 MANIFESTO SUSPENSO   

10 106/2017 
MOTIVO X COMERCIO 

DE MERCADORIA E 
SERVIÇOS EIRELI 

ATA - 001/2017 - 
FORNECIMENTO DE PÃES 

26/09/2017 26/09/2018 MANIFESTO CANCELADO   
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QUADRO 1 – Valores das compras 

Fonte: Departamento de Patrimônio e Suprimentos. Data base 30/06/18 

 
GRÁFICO 1 – Compras por setor 

 
 

QUADRO 2 – Quantitativo das Compras 

Diretoria/ Presidência janeiro fevereiro março abril maio  junho Subtotal 
Jurídico         1   1 
Administração (Comodoria, 
Superintendência, Informática, 
Conselho Deliberativo, 
Ouvidoria, DARH) 

5 7 11 14 13 17 67 

Patrimônio 19 17 27 38 52 41 194 
Engenharia 60 60 99 48 64 80 411 
Operações e Logistica 11 12 8 9 18 16 74 
Social 20 7 12 23 37 15 114 

Diretoria/ Presidência janeiro fevereiro março abril maio junho Subtotal (R$)
Jurídico 275,00 275,00
Administração (Comodoria, Superintendência, 
Informática, Conselho Deliberativo, Ouvidoria, 
DARH)

20.439,12 29.337,86 31.945,77 98.029,52 15.095,65 57.634,68 252.482,60

Patrimônio 36.900,65 35.127,95 50.410,49 56.116,34 99.044,59 147.478,95 425.078,97
Engenharia 175.647,93 392.115,25 642.884,50 242.767,88 135.122,13 180.238,02 1.768.775,71
Operações e Logistica 22.528,13 48.209,30 10.349,49 79.232,60 46.476,75 29.408,47 236.204,74
Social 122.405,00 62.354,24 111.509,62 121.187,60 220.284,74 94.672,67 732.413,87
Cultural 510,12 3.000,00 15.860,00 36.100,00 41.533,86 97.003,98
Comunicação 83.655,87 83.655,87
Médico 720,00 3.120,00 2.622,99 6.462,99
Esportes Náuticos 2.062,20 49.203,09 99.722,77 38.007,00 52.346,28 37.957,36 279.298,70
Esportes Coletivos 4.969,36 9.447,00 7.409,60 14.719,40 29.451,38 3.202,97 69.199,71
Esportes Individuais 6.792,00 14.255,00 15.500,00 9.605,00 7.532,58 7.560,00 61.244,58
Espaço Saúde 14.616,50 13.902,48 22.175,00 8.504,00 22.159,84 32.035,48 113.393,30
Emiate 7.500,00 6.500,00 255,20 14.255,20
Ciate 15.914,45 1.000,00 278,10 1.826,00 567,21 19.585,76

Total (R$) 423.505,46 665.452,17 1.011.165,34 669.995,34 673.579,14 715.633,53 4.159.330,98
10,2% 16,0% 24,3% 16,1% 16,2% 17,2% 100,0%

 R$-
 R$100.000,00
 R$200.000,00
 R$300.000,00
 R$400.000,00
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Cultural 1 2 4   2 13 22 
Comunicação           15 15 
Médico 1   1   5   7 
Esportes Náuticos 1 11 23 16 18 29 98 
Esportes Coletivos 2 5 8 9 21 6 51 
Esportes Individuais 4 3 4 2 5 2 20 
Espaço Saúde 5 7 5 4 13 19 53 
Emiate   3     1 1 5 
Ciate 10 1 2 2 2   17 

Total 139 135 204 165 252 254 1149 

 12,1% 11,7% 17,8% 14,4% 21,9% 22,1% 100,0% 
Fonte: Departamento de Patrimônio e Suprimentos. Data base 30/06/18. 

 
 
GRÁFICO 2 – Quantitativo das Compras 
 

 
 

 Almoxarifado 
O Setor de Almoxarifado dispõe de estoque para atender todo o Clube e suas 
demandas, tendo responsabilidade na guarda e no controle de todos os bens 
adquiridos. Nesse semestre, foram atendidas 5.607 requisições de consumo para os 
diversos setores do clube. Conforme tabela abaixo. 
 

 
QUADRO 3 – Quantitativo das Requisições de Consumo 

Qtd. De Req. de 
consumo atendidas 

janeiro fevereiro março abril maio  junho Total 
853 852 971 889 1058 984 5607 

 15,2% 15,2% 17,3% 15,9% 18,9% 17,5% 100,0% 
Fonte: Sistema ERP-BENNER. Data base 30/06/18 
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GRÁFICO 3 – Quantitativo das Requisição de Consumo 
 

 
 
Os itens de reposição de estoque (uso e consumo, e material de obra e manutenção) 
foram reavaliados esse semestre, e dessa forma alguns materiais que tiveram 
descontinuidade dentro do clube não são mais adquiridos para estocagem. Nesse 1º 
semestre o depósito contabilizou 3.362 itens resultando no quantitativo de 89.033 
unidades aproximadamente. 
 
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, bem como fazer o acompanhamento, do 
início ao fim, de todas as obras do Clube, via registro fotográfico, mostrando passo a 
passo de sua execução.  
 
Hoje o Iate Clube de Brasília conta com um total de 6.973 bens ativos do imobilizado, 
sendo que, 208 foram adquiridos no 1º semestre de 2018. 
 

 Ponto de Abastecimento 
 

O Ponto de Abastecimento do Iate Clube de Brasília é uma instalação para suprimento 
de combustíveis de equipamentos móveis, 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 
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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.  

 
O Ponto de Abastecimento, após 19 de outubro de 2017, a ANP - Agencia Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), sob o Ofício nº 1859/2017/SFI, 
liberou o funcionamento das bombas interditadas para o abastecimento somente  da 
frota de veículos do Clube, 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). 
 
Diante do exposto, o Ponto de Abastecimento do Clube passou a operar de segunda 
a sexta das 8h às 1h e Sábado das 8h às 12h  com atendimento somente da frota 
Clube, 1 ônibus, 2 caminhões,  1 saveiro, 1 Up, 1 Cruze, 1 Gol, 1 kombi,  1 Ford KA, 
3 motos, 1 triciclo, 3 tratores, 1 Bob Cat, 1 mini trator, 2 tobatas, 16 embarcações, 3 
geradores, além dos equipamentos  de campus, 4 roçadeiras, 3 máquinas de cortar 
grama, 2 motosserra e 2 sopradores, conforme determinação supracitada da ANP. 
Porém, ciente da importância desses serviços para o quadro social, principalmente no 
que tange o abastecimento das embarcações dos sócios, o Clube criou uma comissão 
para estudo do retorno das atividades do Posto de Combustível na categoria de Posto 
Revendedor, terceirizando os referidos serviços, pautada em reunião do Conselho 
Deliberativo e Conselho Diretor do Clube.  
 
Face ao exposto, encontra-se em tramitação o Termo de Referência para licitação do 
Posto de Combustível do Clube.  
 
 
QUADRO 5 – Demonstrativo de Aquisição de Combustíveis do ICB 
 

PONTO DE ABASTECIMENTO 
2018 

Aquisição de Combustíveis 

Mês 
Diesel S-10 Gasolina Comum 

Quant. (Lt.) 
Vlr. Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Quant. 

(Lt.) 
Vlr. Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

Janeiro 5.000,00 3,58 17.887,50 0,00 0,00 0,00 
Fevereiro 5.000,00 3,56 17.776,00 0,00 0,00 0,00 
Março 20.000,00 3,55 70.900,00 5.000,00 3,95 19.765,00 
Abril 10.000,00 3,64 36.367,00 0,00 0,00 0,00 
Maio 100.000,00 3,67 36.692,00 0,00 0,00 0,00 
Junho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total (R$) 140.000,00   179.622,50 5.000,00   19.765,00 

Fonte: Relatório de consumo interno de combustíveis. Data base 30/06/2018. 
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QUADRO 6 – Demonstrativo de Consumo de Interno Combustíveis do ICB 

PONTO DE ABASTECIMENTO 
2018 

Consumo Interno de Combustíveis 

Mês 
Diesel Gasolina Comum 

Quant. 
Lt. 

Vlr. Unit. (R$) 
Valor 

Total (R$) 
Quant. 

Lt. 

Vlr. 
Unit. 
(R$) 

Vlr. Total 
(R$) 

Janeiro 9.566,60 3,47 33.183,73 15.621,50 3,22 50.359,06 
Fevereiro 8.671,30 3,51 30.431,96 1.018,00 3,22 3.281,92 
Março 9.807,40 3,54 34.735,85 1.619,90 3,77 6.103,57 
Abril 8.850,80 3,58 31.727,46 1.249,40 3,77 4.707,49 
Maio 10.644,00 3,62 38.542,99 1.357,60 3,77 5.115,17 
Junho 9.526,80 3,62 34.497,50 1.118,40 3,77 4.213,91 

Total Geral 57.066,90         203.119,49 21.984,80   73.781,12 

Fonte: Relatório consumo de combustíveis. Data base 30/06/2018. 

 
 
 
 
DIRETORIA DE ENGENHARIA 
 
Diretor: Fausto de Augusto Cezar Mendes Carneiro  
Vice-diretora de Arquitetura: Celina Mariano Oliveira Silva  
 

A Diretoria de Engenharia, em cumprimentos às normas do estatuto, vem apresentar 
o relatório das atividades executadas no 1º semestre de 2018. 

Neste 1º semestre, foi iniciada a padronização de documentação técnica para a 
contratação de projetos executivos, os quais proporcionam a elaboração de previsão 
de custos e cronogramas para a execução de obras e serviços de engenharia a serem 
executados no Campus, em cumprimento às recomendações da Comissão de 
Infraestrutura e dentro dos preceitos de planejamento, execução orçamentária e 
organização do nosso acervo técnico.  

Foram então contratados os projetos para reforço estrutural e de revitalização da 
antiga sauna – futuro Polo Sócio-Cultural, construção do acesso às piscinas 
semiolímpicas e substituição da cobertura das quatro quadras de tênis, ainda em 
elaboração. 

A Diretoria de Engenharia executou, no período de janeiro a julho de 2018, serviços 
de manutenção, reparos e reformas e obras de investimentos, realizados por 
empresas contratadas ou através de mão de obra própria, com aquisição de materiais 
e serviços em cumprimento ao disposto no Estatuto.  

Neste semestre, destaca-se a obra do edifício multifunções, a reforma da 
superintendência e portaria, a reforma da creperia, o início da reforma do restaurante 
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da sede social (pérgula) e a execução da quarta etapa de irrigação do campus. Quanto 
à manutenção os destaques são o conjunto de pequenos serviços que mantêm o clube 
em pleno funcionamento, o apoio aos inúmeros eventos que, sem exceção, em maior 
ou menor escala necessitam da equipe da Engenharia. 

As atividades principais serão descritas a seguir: 

 

MANUTENÇÕES GERAIS DO CAMPUS 

No primeiro semestre do ano de 2018 foram feitas 553 requisições de compra ao 
Patrimônio, com uma média de 5 itens por requisições totalizando 2765 itens de 
compras para Manutenção e Obras.  

Foram executados serviços de manutenção corretiva e preventiva em diversos setores 
do clube, no período que corresponde do dia 1º de janeiro a 30 de junho de 2018 
foram atendidas “OS” (ordens de serviços) com média acima de 3 itens por dia útil, 
solicitados através de e-mails ou correspondência interna, entre estes serviços 
podemos citar: 

 Elétrica: Confecção e instalação de quadros, instalações de pontos de energia, 
substituição de disjuntores, reatores e lâmpadas, totalizando 616 lâmpadas neste 
semestre, instalações elétricas definitivas e provisórias para festas e eventos, 
montagem e instalação de quadros de energia, instalação de tubulações para sistema 
de CFTV, etc. 

 Hidráulica: manutenção nas redes de água e esgoto, substituição de registros, 
manutenção em bombas diversas, substituição de tubos, conexões, registros, 
válvulas, torneiras, sifões, cubas, mictórios, vasos, tampos, carrapetas, caixas de 
descarga, misturadores, aquecedores, duchas higiênicas, chuveiros, manutenção de 
caldeira da sauna, troca de válvulas de descargas, consertos de vazamentos nos 
mictórios, manutenção em rede de poços artesianos, desobstrução de instalações 
sanitárias, etc. 

 Pintura: Manutenção em estruturas metálicas, guarda corpos, alambrados, 
fechamentos, pintura da pista de caminhada, pinturas diversas para instalações 
provisórias de eventos, pintura das demarcações de estacionamentos, demarcação 
da faixa de pedestres e dos quebra-molas; pintura geral nas paredes e tetos e 
raspagem das quadras de squash; pintura de cubos e painéis para exposição de artes 
do Memorial, pintura de armários de ferro; pintura das grelhas de ferro da piscina 
semiolímpica II; pintura de tubulações de instalações, pequenos reparos em gesso, 
pintura de móveis diversos, equipamentos da academia, peças, toldos, caixas, bases, 
tampas, paredes, carretas de embarcações do clube, estruturas para eventos, etc.; 

 Serralheria: Confecção e manutenção das esquadrias metálicas, manutenção 
na estrutura de sustentação dos pneus no cais, soldas de peças danificadas, reforma 
de móveis metálicos, confecções e reformas de guarda corpos, alambrados, portões, 
portas metálicas, manutenção em dobradiças, ferrolhos, fechaduras, reforma de 
alambrados do futebol, confecção de carretas para embarcações da náutica; 
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confecção de peças metálicas para náutica; etc. 

 Marcenaria: Conserto de móveis, esquadrias de madeira, assentamentos de 
placas, quadros, reparos em estruturas e pisos de madeira, decks, armários, 
prateleiras, divisórias, painéis, ferragens de portas e janelas, molas, confecção, 
montagem e desmontagem instalações provisórias para eventos, como festa junina e 
Iate in Concert, substituição de cabides, reparo em telhados, reforma e confecções de 
móveis; etc.  

 Manutenção Geral: Execução e recomposição de serviços relacionados à 
construção civil como: Substituição de pisos danificados de cerâmica, granito, 
porcelanato, demolições e recomposições de paredes, reparos em estruturas de 
concreto, reparos em telhados, fixação de guarda corpos e corrimões, fixação de 
grelhas, recuperações de piso de pedra portuguesa, reparos em calçadas, 
impermeabilizações, balcões e bancadas de granito, escavações e aterros para 
instalações, restauração das paredes com fissuras na quadra de patinação, e outros 
serviços rotineiros. 

 Festas e eventos: De janeiro até junho houve prestação de serviços de 
marcenaria, instalações hidro--sanitárias e eletroeletrônicas etc., em todos os eventos 
ocorridos, tais como: show “Iate In Concert”, eventos como: colônia de férias, réveillon, 
dia das mães, festa junina, reuniões de conselho, eventos náuticos, torneios de tênis, 
de peteca, de squash, entre outras comemorações. 

 Laudos e pareceres - A Engenharia providenciou a contratação de perito para 
emissão de parecer a respeito do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 
O laudo com as medições é conferido anualmente conforme exigência do Corpo de 
Bombeiros. 

A Engenharia conta com um Diretor, engenheiro civil e uma Vice-Diretora, arquiteta, 
ambos indicados pela Comodoria e sem remuneração. Para execução dos serviços 
de manutenção a Engenharia com um quadro operacional de 67 pessoas, sendo: um 
engenheiro chefe, um engenheiro de campo, uma técnica supervisora de manutenção 
e obras (que se encontra afastada por problemas de saúde), um assistente 
administrativo, um mestre de obras, todos lotados na Engenharia; além de cinco 
pintores e um encarregado de pintura; sete bombeiros eletricistas e um encarregado; 
seis pedreiros, sete serventes de obras e um operador de equipamento e um 
encarregado para manutenções gerais, um carpinteiros, três marceneiros e um 
encarregado de marcenaria, três serralheiros, um ajudante de serralheria e um 
encarregado de serralheria. Os encarregados são operacionais, todos lotados na 
Manutenção Geral do Campus. Nas obras estão lotados sete pedreiros, dez 
serventes, quatro pintores e dois carpinteiros. Mensalmente é feito um rateio, nas 
diversas contas, do efetivo técnico administrativo lotado na Engenharia. 

 

OBRAS E INVESTIMENTOS 

As principais obras e investimentos executados neste período, ou em andamentos, 
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que constam do orçamento anual aprovado para 2018, estão descritas a seguir:  

 Irrigação na área central 

Na área central do clube, mais precisamente no gramado entre a sauna antiga, lago, 
piscinas infantis, calçadão de pedra portuguesa e sede social foi implantado a 4ª etapa 
do sistema de irrigação do clube. Este sistema entra em operação na madrugada 
através de controles que podem ser alterados assim que a grama não mais necessitar 
de umidade, assim não interferem na utilização dos espaços pelos sócios.  

 Irrigação das quadras de futevôlei 

Nas quadras de futevôlei localizadas na orla do lago foi implantado sistema de 
irrigação para molhar a areia melhorando a qualidade da quadra e evitando a 
emanação de poeira nos sócios que utilizam as áreas limítrofes.  

 Serviços de desassoreamento e manutenção do cais 

O desassoreamento continua dependente de autorização ambiental do IBRAM. Todas 
as exigências daquele órgão foram cumpridas, restando apenas a emissão da 
autorização ambiental. 

Quanto à recuperação estrutural dos píeres, toda a documentação técnica para a 
contratação dos serviços já está concluída, a qual estará em breve à disposição para 
consulta dos sócios, em atendimento ao parágrafo 2º, inciso XIV, artigo 88º do 
Estatuto do Clube. 

 Manutenção e conservação das instalações da academia 

Na academia foi feita uma divisória de gesso dry wall com estrutura metálica e 
alumínio e vidro laminado para isolamento acústico entre as salas G4 e G2. Algumas 
janelas com abertura “máximo ar” foram substituídas para permitir maior ventilação. 

 Ampliação e demarcação de pista  

A pista para veículos que liga a entrada do clube ao estacionamento das 
churrasqueiras foi ampliada na sua largura, permitindo o estacionamento ao longo do 
meio fio e facilitando a passagem dos veículos. 

 Reforma do restaurante da sede social 

Para o restaurante da sede social foi desenvolvido um lay out para embasar os 
projetos de arquitetura e complementares. O espaço vai ser destinado a acomodar 
três concessionários com diferentes tipos de alimentação. A obra foi iniciada em 
encontra-se na fase de estrutura, alvenarias e instalações.  

 Reforma da creperia 

O espaço destinado a creperia situado entre a bar do Veleiro e a boutique Quatro 
Ondas foi reformado com base no lay out fornecido pelo consultor do setor de 
alimentos, com base nas necessidades deste concessionário e adequando às normas 
oficiais vigentes.  
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 Ar condicionado 

Foram substituídos equipamentos de ar condicionado tipo “Split” na sala de reunião 
da Comodoria tendo em vista que os equipamentos existentes não atendiam à 
demanda de resfriamento em reuniões com lotação completa.   

 Modernização das instalações elétricas e eficiência energética 

A empresa contratada no semestre anterior concluiu o projeto para eficiência 
energética e encaminhou à CEB para apreciação de acordo com o edital PEE 
001/2017. Este projeto propõe a substituição de equipamentos de aquecimento de 
água, luminárias e lâmpadas, implantação de coletores de energia fotovoltaica, entre 
outros, com recursos oriundos da concessionária. O resultado publicado no Diário 
Oficial aponta a aprovação do projeto em terceiro lugar, o Iate apresentou recurso que 
continua em análise até esta data.  

 Manutenção e conservação da quadra de tênis 

Na fachada norte da quadra de tênis G1 foi montada uma bateria de andaimes 
fachadeiros para instalação de estrutura de sustentação e tela de sombreamento de 
forma a vedar a fachada dos raios solares no período da manhã e permitir a ventilação 
da quadra. Também foi feito o alinhamento da alvenaria e pintura. 

 Edifício multifunções 

A obra encontra-se em fase de finalização. No segundo pavimento, foram destinados 
espaços para Comodoria, superintendência, ouvidoria, departamento pessoal, 
recursos humanos, comunicação, contabilidade, tesouraria, jurídico, contratos, 
recepção, treinamento, entrevistas, auditório, salas de reuniões e banheiros. No 
primeiro pavimento foram criadas salas de dança, pintura em tela, artesanato e 
mosaico, aula de violão, administração, recepção, copa e banheiros. Para acesso, foi 
instalado um elevador, caixa de escada e passarela de ligação até a quadra de 
treinamento de patinação artística. A fachada foi revestida com breeze para a 
incidência de raios solares e permitir a iluminação natural nos ambientes. Todos os 
espaços internos são dotados de equipamentos de ar condicionado e iluminação em 
LED. 

 Revitalização da sauna antiga 

Após a demolição de revestimentos de piso e parede e alvenaria, de forma a permitir 
a visualização da estrutura de concreto que não consta em projeto, foi contratada uma 
empresa especializada para cálculo de reforço estrutural e emissão de laudo, de forma 
a garantir que a estrutura seja resistente o suficiente para acomodar os espaços 
futuros. Também foi contratada uma empresa para desenvolvimento de projetos de 
arquitetura, estrutura e complementares para destinação de reuso do prédio. 

 Poço artesiano 

Neste semestre foram feitas reformas, remoção de bomba presa no fundo e limpeza 
do poço artesiano central e sul, para manter a qualidade da água fornecida. 
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 Acessibilidade 

No Espaço Saúde foi contratada uma plataforma elevatória, prestes a ser instalada na 
área da antiga caixa de elevador demolida por estar fora das normas da ABNT. A 
entrega está prevista para julho de 2018 e é adaptada para uso de portadores de 
necessidades com acesso ao 1º pavimento onde estão localizados: salão de beleza, 
manicure, pedicure, depilação, vestiário de funcionários, etc.  

O prédio de Multifunções também está dotado de elevador, rampas e sanitários 
adaptados. 

 Reforma da ponte do canal 

Na ponte de travessia do canal de águas pluviais no extremo sul do clube, foram 
substituídas as madeiras do piso, verificada a estrutura metálica de sustentação e 
também foi providenciada pintura. 

 Outdoor 

Foi instalado um outdoor no estacionamento ao lado da portaria principal, na área 
pertencente ao clube e visível também para a via DF - 004, para permitir a veiculação 
dos eventos internos do clube. Isto se fez necessário por exigência da AGEFIS, tendo 
sido fixada dentro do terreno do Iate.  

 Estrutura para assentamento de containers  

Ao lado do lavador de carros foram instalados 3 containers para depósito. A equipe 
de manutenção providenciou a base de sustentação em concreto, as caçadas de 
acesso e as instalações elétricas para tomadas e iluminação.  

 Despesas com energia elétrica da concessionária CEB   

Ao lado do lavador de carros foram instalados 3 containers. A equipe de manutenção 
providenciou as bases de sustentação em concreto armado, as calçadas de acesso e 
as instalações elétricas para tomadas e iluminação.  

 Despesas com água e esgoto da concessionária CAESB   

Neste semestre foi instalado uma ligação de água, conforme exigência da 
concessionária CAESB e da agência de águas do DF – ADASA. O ponto de água está 
situado na fachada do lote, ao lado dos reservatórios elevados no setor de Tênis. 

 

GRÁFICOS 

 Gráfico comparativo de consumo e custo de energia  

A energia elétrica é um insumo de alto custo e representa cerca de 3,33 % das 
despesas correntes do clube, o gráfico abaixo mostra uma redução no consumo e 
estabilidade no custo da energia mês a mês no 1º semestre do ano de 2018 em 
relação a 2017: 
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 Gráfico comparativo de consumo e custo de energia previsto e realizado 

Os diversos investimentos feitos na área energética do clube, como modernização de 
iluminação, melhorias no sistema de bombeamento e aquecimento de piscina, 
melhorias em instalações elétricas, bem como o acompanhamento especial da equipe 
da Engenharia, propiciaram uma redução na despesa com faturas de energia de R$ 
166.744,96 em relação ao previsto para 2018:  

 

 

 
 
DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA 
 
Diretor: Ronaldo Vieira Teles. 
 
 
A Diretoria de Operações e Logística (D.O.L.), em cumprimento às normas 
estatutárias, vem apresentar o Relatório de Atividades referente ao primeiro semestre 
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2018, mencionando, para tal, a comprovação manifesta do melhoramento na 
qualidade dos serviços prestados. 
 
 
Realizações 
A Diretoria de Operações e Logística, no âmbito de sua competência estatutária, 
projetou e executou ações, visando cumprir, a contento, com os propósitos 
pretendidos, no que tange a melhoria na manutenção, suporte e gerenciamento das 
atividades realizadas pelos subsetores vinculados a essa Diretoria, nos seguintes 
termos;   
 
Manutenções 
 
Elétrica e Hidráulica 
Esse setor de manutenção elétrica e hidráulica executa pequenos e médios reparos, 
visto que o acionamento ao Setor de Manutenção, vinculado ao Departamento de 
Engenharia, encontra-se envolvido em maiores obras. As atividades exercidas, em 
todas as instalações do clube, referem-se a troca/manutenção/instalação de sifões, 
torneiras, chuveiros, carrapetas, assentos sanitários, lâmpadas, tomadas, 
interruptores, fiação elétrica de câmeras, equipamentos de lavanderia dentre outros.  
Entre os meses de janeiro e junho foram registradas e executadas 257 (duzentas e 
cinquenta e sete) solicitações de serviços de manutenções preventivas e/ou corretivas 
para conservação das instalações e equipamentos do clube. Enfatizamos a 
importância de execução desses serviços, por parte dessa Diretoria, visto que as 
reclamações provenientes dos associados cessaram, no que tange o tempo de 
execução/correção dos reparos, anteriormente, realizados pelo setor de manutenções 
do clube.   
Devido à atuação dos eletricistas, nas dependências do clube, tem sido observado, 
com frequência, atos de vandalismo nas instalações, edificações e equipamentos, 
bem como nos mobiliários destinados ao conforto e bem-estar dos associados. Com 
isso, verifica-se o aumento nas Ordens de Serviços e, consequentemente, acréscimos 
no consumo de materiais em substituição aos avariados.  
Dentre outros serviços prestados pelo setor de Elétrica/Hidráulica temos manutenção 
irrigação, conserto forno micro-ondas, conserto secadora de roupas (setor de 
Lavanderia), caixa de som (Emiate), microfone (Secretaria de Tênis), painel 
(Secretaria de Tênis), componente elétrico do caminhão, componente elétrico do trator 
de jardim e componente elétrico da traineira. 
 
Serviços de Manutenção em Refrigeração, Ares-condicionados e Trocadores de 
Calor.  
A equipe que realiza as manutenções em refrigeradores, bebedouros, ares-
condicionados e trocadores de calor, das piscinas semiolímpica I e II, efetivou as 
manutenções preventivas e/ou corretivas de todos os equipamentos instalados nas 
dependências do clube. Entre os meses de janeiro e junho foram registradas e 
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concluídas 97 (noventa e sete) Ordens de Serviços para as referidas manutenções. 
Destacamos que esse setor executa total e integralmente as assistências técnicas dos 
equipamentos citados acima; ficando o Departamento de Engenharia com a 
incumbência de adquirir ares-condicionados novos por disporem de conta 
orçamentária para tal.   
 
Serviços de Manutenção em Capotaria e Bricolagem 
Para a atividade de confecção, manutenção preventiva e corretiva de produtos 
confeccionados em lona, couro, corino e outros materiais; esse subsetor dispõe de 
dois profissionais com amplas habilidades, criatividade e profissionalismo na 
execução de intervenções de criações e instalação, bem como correções de 
equipamentos esportivos, ombrelones, guarda-sóis, bolas, telas, escadas de PVC, 
almofadas para móveis e bancos de botes infláveis, bandeiras, traves de futebol, 
toldos, contos de escoras, assim como os mobiliários dispostos no “campus”. Entre os 
meses de janeiro e junho foram registradas e concluídas 31 (trinta e uma) requisições 
de serviços. 
 
No total foram executadas 385 Ordens de Serviço para manutenção 
elétrica/hidráulica, refrigeração, capotaria e bricolagem divididas da seguinte forma; 

ORDEM DE SERVIÇO EXECUTADA 

MÊS 
CAPOTARIA E 
BRICOLAGEM 

ELÉTRICA 
HIDRÁULIC

A 
REFRIGERAÇÃ

O 

JANEIRO 6 9 17 18 
FEVEREIR

O 4 13 29 16 
MARÇO 5 22 35 25 
ABRIL 4 11 17 10 
MAIO 5 25 29 15 

JUNHO 7 18 32 13 
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Limpeza / Apoio a Eventos 
As equipes de Limpeza e Apoio a Eventos estão distribuídas em todo o “campus”, por 
vinte e quatro horas, constituídas no total por setenta colaboradores dispostos do 
seguinte modo; 
 

COLABORADORES LIMPEZA E APOIO A EVENTOS 
Matutino 36 
Vespertino 14 
Noturno I 08 

Noturno II 07 

Coordenador 01 

Encarregados 04 

Total 70 
 
A equipe de limpeza e apoio atua, regularmente, na manutenção diária do clube, assim 
como previamente, entrementes e posteriormente aos eventos, inclusive, na 
preparação e disposição das estruturas e mobiliários.  
Temos como destaque, nesse semestre, a atuação da equipe em eventos de notável 
relevância como; Feijuca do Iate Clube, Matinê da Alegria, Aniversário do Iate, Festa 
Junina e Iate in Concert.  
 
Transporte 
O Setor de transporte é composto por 07 (sete) colaboradores sendo; 02 motoristas, 
exclusivamente, para o transporte de funcionários, dia e noite, com a utilização de 01 
ônibus e 02 veículos Sprinter em intervalos nos quais o contingente é menor, iniciando 
às 06h30min e finalizando às 22h15min, 03 colaboradores para atender externamente 
todos os setores do clube, 01 colaborador, exclusivamente, para o carrinho elétrico 
aos sábados, domingos e feriados e  01 volante-chefe (motorista) que participa nas 
diligências internas e externas no que tange documentação, regulação e vistorias dos 
veículos de passeio, utilitários e agrícolas, bem como na transportação interna de 
materiais de edificação, resíduos sólidos e outros.  
  
No período que corresponde esse relatório foram realizados e registrados 495 
transportes externos, visto que os meses de abril e março apresentaram, 
respectivamente, o maior e menor quantitativo de saídas externas, conforme 
corroborado em tabela e gráfico abaixo;  
 
 

CONTROLE DE SAÍDAS EXTERNAS 
VEÍCULOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 
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KIA BONGO 8 9 8 6 5 7 43 

CAMINHÃO 3 4 1 5 2 2 17 

FORD KA 23 17 17 30 35 29 151 

KOMBI 3 0 12 6 2 4 27 

SAVEIRO 23 24 19 27 29 31 153 

TAKE UP 15 21 17 23 13 15 104 

 TOTAL 75 75 74 97 86 88 495 

 

O transporte dos funcionários perfaz, diariamente, o itinerário Iate/Rodoviária/Iate 
quinze (15) vezes, tendo em vista que cada itinerário percorre, em média, o total de 
12,5 km.  
Foram registrados 1.849 transportes realizados entre os meses de janeiro e junho.  
 
Segue abaixo informações para corroboração; 
 

DEMONSTRATIVO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 
IATE / RODOVIÁRIA / IATE 

VEÍCULO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 
ÔNIBUS 401 218 269 83 374 302 1647 
VANS 2 51 62 0 0 87 202 

       1849 
 
Ressaltamos que no dia 26/03/2018 o veículo ônibus apresentou um problema no 
motor de partida. Ao ser rebocado para a oficina, após verificações, foi constatado que 
haviam problemas na caixa de marchas, embreagem, sistema de amortecimento e 
caixa de direção permanecendo o veículo em manutenção por aproximadamente 40 
dias, entre 26/03 e 04/05/2018, na oficina para execução dos reparos. Durante esse 
intervalo de tempo foi necessária a contratação de empresa especializada em locação 
de ônibus urbano para o atendimento de transporte de funcionários para o itinerário 
Iate/Rodoviária/Iate. 
  
Os veículos Sprinter tiveram problemas mecânicos no dia 21/12/2017 e 25/12/2017, 
os quais foram encaminhados a concessionária Mardisa, representante Mercedes-
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Benz em Brasília, e “diagnosticados” por contaminação dos bicos injetores através de 
combustível adulterado. Porém, lembramos que o combustível, nesse caso o Diesel, 
utilizado pelos veículos do clube é viabilizado pelo Ponto de Abastecimento sob o 
domínio do Iate Clube de Brasília. Dessa forma, as providências, negociações e 
renegociações entre a empresa Mardisa, Mercedes-Benz e Iate Clube de Brasília 
transcorreram entre 05/01 à 30/01/18 e, posteriormente, entre 08/03 a 07/06/18.  
 
A frota de veículos do clube compreende o total de 14 veículos, sendo os seguintes 
modelos, seus respectivos anos e, atual, quilometragem. 
 

MODELO ANO KM 
Vw GOL 2008 130.696 
Vw Kombi 2006 96.250 
Kia Bongo 2011 41.939 
Sprinter 515 CDI 2017 9.953 
Sprinter 515 CDI 2017 10.648 
Ônibus Mercedes-Benz 2004 651.223 
Caminhão Mercedes-
Benz 

2015 10.539 

Ford Ka 2012 34.645 
Take Up 2017 6.803 
Vw Saveiro Robust 2017 11.510 
Moto Honda 125 CG 
(Segurança) 

2014 48.315 

Moto Honda 125 CG 
(Segurança) 

2014  
---- 

Moto Honda 125 CG 
(Limpeza) 

2009 87.826 

Moto Honda Triciclo 2008 3322 
 
LAVANDERIA  
O subsetor de Lavanderia é composto por 04 colaboradores que trabalham em escala 
de 12x36 e atende, atualmente, a lavagem de roupagens da sauna e academia, 
lençóis utilizados pela massagem e uniformes de alguns colaboradores, que prestam 
serviços de manutenção e jardinagem, uma vez que exercem atividades que 
requerem um contato direto com diversos tipos de substâncias como esgoto, cimento, 
terra, graxa e outros. 
As roupagens disponibilizadas, aos associados, no Espaço Saúde como roupões, 
toalhas e outros são encaminhadas, diariamente, para lavanderia com uma média de 
10.000 peças e 1.100 kg mensais.  
Segue abaixo descritivo quantitativo, em unidade e peso, das peças lavadas entre 
janeiro e junho de 2018; 
 

Serviço de Lavagem – Academia 
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MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 

QNT PEÇAS 8894 9875 11545 10796 10510 8493 60113 

PESO (KG) 938 1177 1253 1193 1159 911 6632 

 
Informamos que o serviço de lavagem dos lençóis utilizados em massagens, pela 
concessionária, disponibilizadas aos sócios, possui contrato que rege o pagamento 
mensal ao Iate Clube de Brasília. 
 
Segue abaixo descritivo quantitativo, em unidade e peso, dos lençóis utilizados pela 
concessionária entre janeiro e junho de 2018;          
                                                                                                                                                                  

LAVANDERIA 
Serviço de Lavagem – Massagem (Serviço Terceirizado) 

MÊS QNT LENÇOL KG TOTAL R$ 
JANEIRO 1947 952,67 R$ 3.334,35 
FEVEREIRO 2039 1031,59 R$ 3.610,57 
MARÇO 2215 1025,98 R$ 3.590,93 
ABRIL 2117 946,69 R$ 3.313,42 
MAIO 2101 979,31 R$ 3.427,59 
JUNHO 1885 868,17 R$ 3.038,60 

TOTAL 12304 5804,41 R$ 20.315,44 

 
Segue abaixo descritivo quantitativo, em unidade, de uniformes dos colaboradores do 
setor de manutenção e jardinagem. 
 

Quadro demonstrativo de lavagem de roupas dos funcionários: 
Manutenção e Jardim 

ITENS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

CALÇA 345 326 549 579 579 584 

CAMISA 401 361 584 613 583 599 

 
 
SEGURANÇA E MONITORAMENTO 
A equipe composta por colaboradores que prestam serviços de segurança e 
monitoramento é distribuída, respectivamente, por coordenador de Campo, volantes-
chefe, apoios-volante, e apoios-monitoramento, os quais promovem a segurança em 
eventos, de pequeno à grande porte, áreas internas do clube, monitoramento ativo em 
sistema CFTV, bem como fazem o acompanhamento e cumprimento do Regulamento 
de Uso das Churrasqueiras. 
 
Entre os meses de janeiro e junho foram solicitados, por esse setor, as seguintes 
atividades; Pintura dos cones de sinalização; Instalação de placas de sinalização 
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(Proibido andar de bicicleta); Pintura dos cavaletes de sinalização; Instalação de 
sinalizadoras “hastes” com base; Colocação de barra de sinalização para reserva de 
vagas das motos (Portaria do tênis, acesso ao farol e portaria norte). 
 
Os serviços prestados no acompanhamento às churrasqueiras se fazem essenciais, 
posto que o Regulamento de Churrasqueiras, disponibilizados ao associado pelo site, 
bem como no ato da reserva, informa a necessidade de assinaturas, do sócio que fez 
a reserva, por todo o período reservado, a fim de corroborar sua presença e evitar a 
geração de multas em casos contrários. 
 
Entre os meses de janeiro e junho foram arrecadados R$ 10.608,00 de multas pela 
não utilização de churrasqueiras reservadas.  
 
Segue abaixo demonstrativo quantitativo de multas geradas entre os meses de janeiro 
e junho de 2018; 
 

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA DE MULTAS DAS CHURRASQUEIRAS  

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO  

R$ 2.640,00 R$ 2.400,00 R$ 2.928,00 R$ 1.920,00 R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 10.608,00

 

 
      

 
 
Os serviços prestados pelos colaboradores de Apoio/segurança compreendem, 
também, o controle e monitoramento de acesso ao Restaurante Farol, através do 
portão que dá acesso a rampa do setor náutico.  
 
Entre janeiro e junho foram registrados 1.466 acessos ao Restaurante Farol.  
Segue demonstrativo gráfico;  
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OCORRÊNCIAS 
As ocorrências são registradas através de sócios e/ou colaboradores da segurança e 
encaminhadas a esse Departamento para serem expedidas pelo Diretor aos demais 
Departamentos para providências quando competir. 
 
No último semestre foram registradas 169 ocorrências classificadas da seguinte 
forma; 
 

PLANILHA DE CONTROLE DE OCORRÊNCIAS  
TIPO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 

COMPORTAMENTAL 5 8 7 8 0 8 36 

DANO VEICULAR 1 2 0 1 0 0 4 

REGULAMENTO 
VEICULOS 1 2 8 4 5 10 40 

DANOS PATRIMONIAIS 5 15 12 12 11 10 65 

FURTOS 9 0 3 2 7 3 24 

       169 

Foram registradas 40 ocorrências de trânsito nas áreas internas do clube. Lembramos 
que essas notificações, ainda, possuem caráter educativo, uma vez que esse 
Departamento continua ao aguardo de reestruturação de pinturas e placas 
sinalizadoras de trânsito. De qualquer forma, o intuito será, continuamente, resguardar 
a integridade física e patrimonial do associado. 
 
Perdidos e Achados 
Os materiais encontrados no clube são entregues por sócios, convidados e, 
principalmente, colaboradores de todos os Departamentos do clube. Esses objetos 
são cadastrados e inseridos no site do Iate Clube como ferramenta funcional 
disponibilizada para maior e melhor comodidade dos sócios. Esse dispositivo permite 
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ao associado ter o conhecimento dos materiais esquecidos nas dependências do 
clube e requerê-los de forma presencial no setor de Perdidos e Achados.  
 
Os materiais permanecem no setor de Perdidos e Achados por noventa dias. Somente 
após esse período são enviados ao EMIATE para que sejam doados a instituições 
beneficentes.  Entre janeiro e março foram encaminhados o quantitativo de 495 
objetos distribuídos entre peças de banho, brinquedos, roupas, utensílios infantis e 
esportivos dentre outros. Os restantes dos materiais permanecem no setor 
aguardando retirada ou o período limite para serem encaminhados para doação. 
Segue abaixo quantitativo descritivo, em gráfico, distribuído em materiais devolvidos, 
materiais doados e materiais aguardando retirada.  
 

Quadro demonstrativo: Materiais do Setor de Perdidos e Achados 

MÊS MATERIAIS RECEBIDOS 
MATERIAIS 

DEVOLVIDOS 
MATERIAS 
DOADOS 

Janeiro 445 69 192 

Fevereiro 242 35 167 

Março 283 147 136 

Abril 306 77 0 

Maio 275 56 0 

Junho 262 34 0 

 
Recursos Humanos 
Por possuir o quantitativo de 179 funcionários e, consequentemente, para otimizar as 
demandas internas esse Departamento antepassa as solicitações de férias; licença 
prêmio; justificativas de ponto; entrega de contracheque; planilha de presença 
(corroborar pontos eletrônicos), elaboração de escalas, acordos de compensação, 
escalas de equipes de eventos, planilhas de vouchers, pedidos de contratações, 
desligamentos e escala de plantonistas e outros; os quais são encaminhados a 
Diretoria Administrativa e Recursos Humanos para legitimação.  

Para aperfeiçoamento dos serviços prestados, entre janeiro e junho, foram realizados 
cursos, reuniões semanais, contratações de colaboradores por RPA dentre outros.  
 
Segue abaixo tabela informativa do quadro de funcionários do DOL; 
 

QUADRO FUNCIONAL DO DOL 

 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 
D.O.L. 5 5 5 5 5 5 
MANUTENÇÃO 7 7 7 7 7 7 
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JARDIM 14 14 14 14 14 14 
LIMPEZA 70 70 70 70 70 70 
LAVANDERIA 4 4 4 4 4 4 
APOIO 40 40 40 40 40 40 
TRANSPORTE 7 7 7 7 7 7 
COPEIRAGEM 3 1 1 1 1 1 
PISCINA 30 30 30 30 30 30 
TOTAL 180 178 178 178 178 178 

 
 
MEIO AMBIENTE 
 
Coleta Seletiva e Reciclagem – GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS. 
Em continuidade as determinações, concernentes às leis ambientais distritais, no que 
tange a responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos e, as quais 
determinam que a coleta, o transporte e a destinação final devem ser feitos por meio 
de empresa especializada e cadastrada no SLU, informamos que o Iate Clube de 
Brasília continua realizando os serviços de coleta, transporte e destinação final dos 
resíduos gerados no clube, através da empresa Green Ambiental, iniciados em 01 de 
novembro 2017.  
 
Diante do exposto acima, segue abaixo quantitativos pertinentes as atividades de 
coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos, entre os meses de janeiro e 
junho, de 2018, gerados pelo Iate Clube de Brasília.  
 

 COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / DESPESAS 

MÊS PESO (KG) VALOR 
JANEIRO 23.750 R$ 5.243,70 

FEVEREIRO 26.640 R$ 5.711,32 

MARÇO 19.770 R$ 5.822,55 

ABRIL 19.170 R$ 4.916,82 

MAIO 18.620 R$ 4.734,30 

JUNHO 12.340 R$ 4.108,99 

TOTAL 120.290 R$ 30.537,68 

 
Prosseguimento ao projeto de coleta seletiva de resíduos recicláveis. Parte do 
material reciclável (plásticos, papéis, papelões e lata de alumínio) coletado nas 
dependências do Iate, inclusive em eventos, são prensados, armazenados e vendidos 
para empresa especializada. 
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Entre os meses de janeiro e junho foram vendidos 388 kg de alumínio, 478 kg de 
garrafas PETs e 1.839 kg de papelão, arrecadando o valor total de R$ 925,70 
 
Esse Departamento contratou os serviços de coleta e destinação de 600 lâmpadas 
fluorescentes através da empresa Nature Ambiental, uma vez que esse material é 
considerado altamente prejudicial ao meio ambiente e aos seres humanos, e por isso 
deve ser descartado de forma adequada.   
 
Jardim e paisagismo 
A equipe de jardinagem realizou diversas ações consolidando as atividades rotineiras 
como corte de gramas, retirada de ervas daninhas, podas de árvores, rastelagem de 
folhas, produção de mudas, reforma das gramíneas do campo de futebol, transposição 
de palmeiras, adubação, manutenção do viveiro, irrigação manual de vasos e 
gramíneas, colocação de placas de concreto, em áreas com gramíneas danificadas 
pelos incessantes pisoteios, substituição/manutenção nas gramíneas, pintura 
demarcação do campo de futebol, corte de areias nas quadras de vôlei e futevôlei, 
manutenção de aspersores e outros .  
Ressaltamos que os materiais vegetais retirados nas podas semanais de árvores, 
arbustos, palmeiras e rastelagem de folhas são triturados, dispostos em camadas para 
secar e após a secagem são utilizados como adubo natural em novos plantios e na 
manutenção diária. 

 
Educação Ambiental e Responsabilidade Social 
Prosseguimento ao projeto de redução de copos descartáveis. – Limpeza na Orla do 
Lago Paranoá de materiais descartados incorretamente. – Redução no uso de sacos 
de lixos nos setores administrativos, limitando apenas uma lixeira no recinto para o 
recebimento de lixo doméstico. – Monitoramento de áreas com potencialidades para 
depósitos do mosquito Aedes aegypti, assim como desinsetização através de fumacê. 
 
Monitoramento dos Poços Artesianos 
O setor de Meio Ambiente acompanha o controle de qualidade da água, através de 
análises físico-químicas, dos três poços artesianos que atendem integralmente o 
clube. Os resultados das análises atendem aos padrões especificados pela Portaria 
2.914/11 – Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade 
da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 
Para a atividade de cloração, o Iate Clube, possui contrato com a empresa Conágua 
Ambiental que realiza, semanalmente, por meio de visita técnica, o monitoramento 
dos poços artesianos. 
 
 
Piscinas 
O setor de piscinas, atualmente, possui 30 funcionários, entre salva-vidas, operadores 
de piscinas e recepcionistas.  



                                                                                                                          

89 
 

Os operadores de piscina realizam diariamente, entre períodos diurnos e noturnos, a 
manutenção dos equipamentos das piscinas do clube, localizados nas casas de 
máquinas, suporte nas realizações de análises de Ph, temperatura e cloro, limpeza 
das piscinas, monitoramento dos dosadores de hipoclorito de sódio, monitoramento 
dos trocadores de calor, retrolavagem de filtros e pré-filtros e outros. 
 
CONTRATOS GERIDOS - DOL 
Equipo Serviços – Responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos da lavanderia. Encerrou o contrato em 23/05/2018. Estamos 
aguardando uma nova contratação. 
Conaguá – Responsável pelos serviços de potabilização de água dos poços 
artesianos.  
Proplans – Responsável pelos serviços de dedetização geral do Clube. 
Salino – Responsável pela prestação de serviços de manutenção e locação dos 
equipamentos geradores de hipoclorito de sódio. Recentemente, foi assinado mais um 
contrato para manutenção das piscinas do Toboágua, Baleia e Hidromassagem, bem 
como a prestação de serviço de visitas técnicas, fornecimento de consumíveis e 
manutenção do equipamento. 

 
 
DIRETORIA FINANCEIRA  
 
Diretor: João Welisch 

Em abril/2018 foi realizada a venda de oito títulos da categoria Patrimonial Familiar, 
títulos recomprados pelo Clube. A venda dos títulos despertou grande interesse, 
obtendo 48 (quarenta e oito) inscrições de associados interessados na aquisição dos 
títulos para seus dependentes. 

A venda dos títulos patrimoniais familiar gerou uma receita de R$ 304.990,16. 

A parceria do Iate Clube com o Banco Santander pelo prazo de 5 anos, proporcionará 
ao Clube receita de R$ 50 mil ao ano, totalizando R$ 250 mil, em contrapartida de 
patrocínio ao Iate In Concert, além da operação financeira da folha de pagamento dos 
funcionários, sem custo de tarifa, em janeiro/2018 foi recebida a parcela 1/5, e a 
segunda parcela foi recebida no dia 03/07/2018. 

A isenção da tarifa de pagamento de salário, proporcionará 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. 

O organograma atual da diretoria financeira está demonstrado abaixo, onde a 
tesouraria é responsável pela arrecadação e pagamento dos compromissos 
assumidos pelo Clube e a contabilidade passou a ser realizada por funcionários do 
Clube, deixando de ser terceirizada, atendendo as demandas mensais e fechamento 
dos balancetes, além de ser responsável pelo balanço anual. 
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A implantação do sistema integralizado de controle e gestão o ERP – Benner trouxe 
mais controle e segurança as movimentações financeiras, além de mais eficiência as 
informações processadas pela contabilidade e tesouraria.  

Na tesouraria, o módulo abrange a movimentação e controle das contas a pagar e 
receber, sendo que todos os processos anteriores migraram integralmente para o 
Benner, com exceção do programa de receita do clube, TECHSOFT, existente a mais 
de 20 anos no clube, que foi mantido, contudo, estando esse, totalmente integrado 
com o Benner. 

Além da reestruturação das equipes e a busca pela otimização das rotinas, foi 
necessário treinamento constante dos colaboradores e nessa foram realizadas 
reuniões frequentes entre os setores financeiro e contábil para melhor andamento e 
alinhamento das rotinas e do sistema, principalmente por serem módulos integrados 
a contabilidade o “final de linha” de todos os demais módulos. 

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

Para comodidade aos usuários da Sauna, que preferem efetuar o pagamento a vista, 
sem a utilização de lançamento do valor para cobrança junto ao boleto da 
mensalidade, a diretoria financeira disponibilizou uma máquina POS junto a CIELO 
para recebimento das transações através da modalidade débito, nas mesmas 
condições já negociadas. 

Os valores em caixa e bancos totalizam R$ 10.278.605,51 destes R$ 9.709.313,70 
em aplicação financeira. 

 

DIRETORIA FINANCEIRA       
(João Wellisch)

Setor                               
de                        

Contabilidade

Setor                               
de                      

Tesouraria
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SALDO EM CONTAS 30/06/2018  
    

 Caixa Tesouraria                1.695,90 
 Caixa Patrimônio                4.818,89 
 Cartão Crédito/CIELO             97.016,95 
 Cartão Débito/CIELO             27.380,72 
 Cheque Pré-Datado           207.864,40 
 Numerários em Trânsito             13.845,80 
 Banco do Brasil C/C: 220.460-6 AG 0452-9                   746,47 
 Banco do Brasil CDB - C/C: 220.460-6 AG 0452-9 - 
Aplicação      1.003.000,00 
 Banco Santander C/C 13000546-2 APLIC AUT - Aplicação            37.399,56 
 Banco Santander C/C 13004476-4 FIC FI - Aplicação            40.063,87 
 Banco Santander C/C 13000546-2                             -   
 Banco Santander C/C 13004476-4                   709,00 
 Banco Santander C/C 13004476-4 - Aplicação      1.802.826,00 
 BRB - Banco de Brasília Aplicação 055.093-9 - Aplicação       1.168.512,72 
 BRB - Banco de Brasília C/C: 601.013-8             80.201,70 
 BRB - Banco de Brasília Aplicação: 601.013-8 CDB - 
Aplicação          432.144,61 
 Banco Itaú 08.884-8 - APLIC AUTO MAIS - Aplicação          334.097,88 
 Banco Itaú C/C: 08.884-8           135.011,98 
 Banco Itaú 08.884-8 - CDB - Aplicação      4.891.269,06 
    
 TOTAL     10.278.605,51 

 

GESTÃO DO SETOR DE TESOURARIA 

Diariamente a tesouraria acessa os bancos para emissão de extratos bancários das 
contas correntes e aplicações financeiras, para conferência da movimentação, 
tratamento de arquivos recebidos e transmitidos, fazendo as devidas baixas de forma 
automática nos programas de receita Techsoft e de gestão benner. 

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

Durante este semestre a Tesouraria realizou 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 

Com o fim do recebimento pela rede bancária dos boletos sem registros a partir de 
maio/2018, passamos a movimentar os boletos de cobrança do Iate exclusivamente 
pelo Banco Itaú, devido o mesmo apresentar menor preço e boletos dentro do padrão 
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exigido pela FEBRABAN. O procedimento exigiu adequações na rotina da tesouraria, 
onde além do arquivo mensal, passamos a gerar arquivos de hora em hora para envio 
e registro no Banco. 

Está pendente de adequação no Banco Itaú, os registros de cobrança das 
mensalidades vencidas dos associados, pois o sistema bancário exige registro do 
boleto atualizado antes do pagamento do associado, gerando a necessidade de 
integração do programa de receita do Clube com o banco de dados do Banco Itaú. 

Disponibilizamos aos sócios em atraso a opção de solicitar diretamente a tesouraria 
do Clube através dos canais disponíveis, boleto da mensalidade em atraso, motivado 
pela necessidade de integração do programa de receita do clube com o banco de 
dados do Banco Itaú, ainda não disponível. 

Estamos buscando junto ao Banco Itaú solução para a demanda, a fim de emitir boleto 
bancário dos inadimplentes dentro da plataforma de cobrança registrada, padrão 
exigido pela FEBRABAN, contudo, todos os esforços estão sendo empreendidos para 
saná-los. 

Abaixo quadro demonstrativo das despesas com boleto no ano. 

GASTO COM EMISSÃO DE BOLETOS 

  1º Sem/2018 2º Sem/2017 Economia Economia (%) 

Banco do Brasil 26.703,90 30.324,00 3.620,10   

Banco Itaú 32.556,08 27.053,90 -5.502,18   

Total  59.259,98 57.377,90 -1.882,08 -3% 

 

 

 

59.259,98
57.377,90

-1.882,08 -3%

1º Sem/2018 2º Sem/2017 Economia Economia(%)

Gasto com Emissão de Boletos
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BOLETOS EM DÉBITO DIRETO AUTORIZADO (DDA) 

Com a mudança na cobrança dos boletos bancários enviados pelo Banco Itaú de 
simples para registrada, mais de 656 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 mais rapidez. 

Tivemos problemas pontuais de associados que não receberam o boleto de forma 
eletrônica, alegando que não possuía adesão ao DDA, a Diretoria Financeira 
encaminhou nos meses de abril e junho/2018 para a residência de todos que possuía 
adesão ao DDA, uma via do boleto da mensalidade além de carta com informações 
da funcionalidade e formas de adquirir a 2º via do boleto. 

COMBATE À INADIMPLÊNCIA 

Destacamos 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 – 2018 

Mês 
Quantidade de 

cartas 
Valores cobrados 

(R$) 
Posição em 30/06/2018 

Janeiro 252 
                       

408.526,95  
                                 

19.849,57  

Fevereiro 206 
                       

323.190,03  
                                 

23.521,77  

Março 259 
                       

399.469,35  
                                 

27.305,74  

Abril 238 
                       

379.975,73  
                                 

34.425,78  

Maio 214 
                       

356.956,96  
                                 

45.833,45  

Junho 226 
                       

366.892,35  
                                 

89.642,16  
 

A inadimplência de arrecadação do Iate apresenta uma redução acelerada sendo 
relativamente alta nos dois primeiros meses chegando à ordem de 5,12%, caindo 
significativamente nos meses subsequentes chegando a menos de 1% no período 
anual.  

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

Neste semestre o procedimento de cobrança resultou na retomada de 2 títulos 
patrimoniais por inadimplência, ficando revertido ao Iate Clube. 

UTILIZAÇAO DO CARTÃO DE DÉBITO 

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$ 2.954.492,35 bruto, 
de comissões sobre os valores de R$ 47.033,21, conforme tabela abaixo o valor.  

Cartões Cielo - Movimentação 
 Débito  

Comissões 
(Média) 

 Vlr. Lançado   Comissão  Vlr. Recebido  

Média (1,536%) 2.619.253,10 40.230,17 2.579.022,93 
 Crédito  

Comissões 
(Média) 

 Vlr. Lançado   Comissão  Vlr. Recebido  

Média (2,029%) 335.239,25 6.803,04 328.436,21 
Total Valor Movimentado                  2.954.492,35 
Total Valor Comissões                       47.033,21 

 

FUNDO FIXO 

Definidas as regras de gestão e transparência na utilização dos recursos, os 
procedimentos de utilização e acerto junto a Tesouraria tornaram o manuseio dos 
valores mais controlado, sendo o valor utilizado no 1º semestre de R$ 36 mil e no 2º 
semestre de 2017 de R$ 28 mil. 

 

CONTRIBUIÇÃO DE APLICAÇÃO PATRIMONIAL 

A Contribuição de Aplicação Patrimonial aprovada em 2017 para o exercício de 2018, 
no valor de R$ 48,00/mês para cada associado, movimentou no período um total de 
R$1.118.976,00, equivalente a 23.312 contribuições geradas no período e uma média 
de 3.885,3 contribuições geradas por mês. Tais recursos, conforme determinação do 
Conselho Deliberativo, estão depositados em conta específica (Banco Santander).  

De forma a otimizar os rendimentos das aplicações financeiras sobre os recursos 
depositados, as receitas arrecadadas e os investimentos realizados são conciliados 
mensalmente e o resultado verificado dessa conciliação é debitado ou creditado em 
conta corrente específica. 
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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 vinculo. Os valores aplicados renderam bruto no período R$ 193.328,56 
e referente aos valores de contribuição de aplicação patrimonial no período o valor de 
R$ 52.802,56 representado por instituição bancária abaixo: 

 

 

GESTÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE 

Com a missão de elevar em nível de excelência as demonstrações contábeis do Iate 
Clube de Brasília, no primeiro semestre de 2018 o setor contábil passou por diversas 
mudanças. Em dezembro de 2017 encerrou o contrato com a Polla Contadores e 
Auditores Associados, assim por decisão estratégica a contabilidade passou a ser 
executada por colaboradores do clube (Internalização da Contabilidade), tal decisão 
permite maior interação com os demais setores do clube, resultando em qualidade 
nas informações contábeis e aumento do controle das rotinas contábeis e financeiras, 
mitigando os riscos de falhas.  

Com a utilização do sistema integrado de controle e gestão, ERP Benner, fez se 
indispensável um departamento contábil integrado e envolvido com as demais áreas, 
realizando trabalho de orientação e apoio para que ao final de todos os processos a 
contabilidade forneça informações com qualidade e tempestividade para análises e 
tomadas de decisões consistentes.  
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EQUIPE 
 
Foi formada equipe de contabilidade do ICB, que hoje conta uma Coordenação, três 
analistas contábeis com formação de nível superior e um técnico em contabilidade. A 
estruturação do setor contábil proporcionou avanços que resultaram em melhoria na 
qualidade da informação e cumprimento dos prazos.  
 
 
 
DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
É valido destacar que nesse primeiro semestre os balancetes contábeis e relatórios 
de execução orçamentária foram entregues dentro dos prazos acordados, e que tais 
demonstrações são conciliadas e analisadas mensalmente. Salientamos ainda que 
está em processo de licitação a contratação de empresa de auditoria conforme 
exigência estatutária.  
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
A execução orçamentária do Iate Clube de Brasília está sendo analisada 
mensalmente. As áreas são envolvidas no processo, o setor contábil antes do 
fechamento mensal encaminha razão para análise dos valores escriturados. Assim é 
possível aos gestores acompanhar e solicitar reclassificações caso necessário. No 
mês de abril foi encaminhado para Conselho Deliberativo proposta de para revisão do 
orçamento 2018, ao analisar os dados a Comissão de orçamento solicitou 
desenvolvimento de relatório para similaridade dos dados orçamentários com os 
dados contábeis, o relatório foi criado pelo grupo Inova e disponibilizado para a 
Comissão.  
 
Como destacado no quadro abaixo as receitas e despesas totais, incluindo 
reformas/modernizações e investimentos, apresentaram o seguinte comportamento. 
 

Orçado x Realizado 
Sistema BENNER 

ORÇADO 
REALIZADO 

SALDO % 
Acumulado % 

1. RECEITAS TOTAIS 
51.656.290,72  28.769.584,44  55,69% 22.886.706,28  44,31% 

2. DESPESAS TOTAIS 51.656.290,72  20.027.790,09  38,77% 31.628.500,63  61,23% 

 
 Realizou-se 55,69% das receitas e 38,77% das despesas. 
 
Buscando um pouco mais de detalhes são mostradas ainda as seguintes realizações, 
com os respectivos saldos a realizar: 

 Receitas e Despesas Correntes;  
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 Receitas de Arrecadação para Aplicação Patrimonial e Despesas com 
Investimentos. 

 
Receitas Correntes 
 
As receitas correntes geraram até junho realização de 54,48% do valor anual orçado:  
 

Receita Orçado Valor Realizado Saldo à Realizar 

  Receitas Correntes 46.624.018,51      25.400.216,99  54%     21.223.801,52  46% 
 

 
 
 

Despesas Correntes 
 
As despesas correntes geraram até junho realização de 41,01% do valor anual 
orçado:  
 

Despesa Orçado Valor Realizado Saldo à Realizar 
Despesas Correntes 46.624.018,51 19.119.830,68 41% 27.504.187,83 59% 

 
 

Como mostrado a realização da Receita ocorreu acima do valor orçado e as despesas 
ocorreram inferiores ao valor padrão para o período de seis meses, tal fato demonstra 

Realizado
54%

Saldo à 
Realizar

46%

 Valor realizado Saldo à realizar

Realizado
41%

Saldo à 
Realizar

59%

 Valor realizado Saldo à realizar
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boas práticas na gestão orçamentária. Porém, cabe ressaltar que as contas despesa 
com pessoal e despesa com manutenção e engenharia realizaram respectivamente 
50,41% e 68,67% do seu valor orçado e que dentro do grupo das despesas correntes, 
temos o grupo de reformas e modernizações, que realizou 12,78% que foi orçado para 
o ano, esta conta diminui a média percentual total das despesas correntes. Quanto ao 
grupo reformas e modernizações, foi proposto na revisão orçamentária 
suplementação desta conta. 
 
 

INVESTIMENTOS 

É apresentado a seguir o comportamento das receitas e despesas referentes aos 
Investimentos previstos para o exercício de 2018. Para atender os investimentos, o 
orçamento da Receita para Aplicação Patrimonial é composto por: a) Saldo dos anos 
anteriores; b) Arrecadação da Contribuição de Aplicação Patrimonial dos associados; 
c) Outras Receitas; d) Receita sobre aplicações financeiras. A receita total para 
aplicação patrimonial realizada até junho de 2018 é de 66,96%.  

Orçamento Orçado Realizado Saldo a Realizar 

Receita para Aplicação Patrimonial   5.032.272,21    3.369.367,45  66,96%   1.662.904,76  33,04% 

a) Saldo dos Anos Anteriores   1.753.950,25    1.753.950,25  100,00%                     -   0,00% 

Transferênica de saldo dos anos anteriores   1.709.830,25    1.709.830,25  100,00%                     -   0,00% 

CONTRIBUIÇÃO APLICAÇÃO 
PATRIMONIAL ANOS ANTERIORES        44.120,00         44.120,00  100,00%                     -   0,00% 

b) Contribuição de Aplicação Patrimonial   2.211.400,00    1.185.364,12  53,60%   1.026.035,88  46,40% 

Contribuição de Sócios Patrimoniais   2.211.400,00    1.185.364,12  53,60%   1.026.035,88  46,40% 

c) Outras receitas      723.000,00                      -   0,00%      723.000,00  100,00% 

Antecipações       723.000,00                      -   0,00%      723.000,00  100,00% 

d) Receita sobre aplicações financeiras      343.921,96       430.053,08  125,04%      (86.131,12) -25,04% 

Aplicação Financeiras Anos Anteriores 2017      183.921,96       183.921,96  100,00%                     -   0,00% 

Aplicação Financeiras      160.000,00       246.131,12  153,83%      (86.131,12) -53,83% 

 

 

As receitas de antecipações, Outras Receitas, com valor orçado de R$ 723.000,00, 
foi prevista para realização da Construção de box com vaga coberta para 

Realizado 
67%

Saldo a 
Realizar 33%

Valor Realizado Saldo a Realizar
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embarcações e não houve arrecadação, pois, a cobrança da taxa será rateada apenas 
aos beneficiados com o investimento e o projeto depende de definições 
administrativas sobre sua efetiva cobrança. 

A realização dos Investimentos é demonstrada no quadro abaixo: 
 

2.2 Investimentos 
            

5.032.272,23     907.959,42  18,04% 
   

4.124.312,79  81,96% 

Investimentos não concluídos em 2017 
            

1.757.872,23     617.637,69  35,14% 
   

1.140.234,52  64,86% 

Acessibilidade 
                   

45.387,50  
                           

-   0,00% 
          

45.387,50  100,00% 
Aquisição de embarcações à vela (470, 420 e 
Optimist) 

                
134.619,94        70.520,00  52,38% 

          
64.099,93  47,62% 

Edifício Multifunções  
                

685.531,78     525.548,95  76,66% 
       

159.982,83  23,34% 

Modernização da Iluminação Esportiva - LED 
                

38.252,63           5.278,74  13,80% 
          

32.973,89  86,20% 

Modernização do Cais da Náutica (incluindo Finger ou 
Cais Flutuante) 

                   
14.651,88  

                           
-   0,00% 

          
14.651,88  100,00% 

Revitalização da Cobertura do Tênis 
                

685.069,10  
                           

-   0,00% 
       

685.069,10  100,00% 

Revitalização da antiga Sauna 
                

106.317,43        16.290,00  15,32% 
          

90.027,43  84,68% 
SALDO TRANSFERENCIA 2017 DISP. PARA REVISÃO - 
PLENÁRIA 

                   
48.041,96  

                           
-   0,00% 

          
48.041,96  100,00% 

Investimentos novos para 2018 
            

2.551.400,00     290.321,73  8,87% 
   

2.984.078,27  91,13% 

Adequação do prédio do DOL para a EDN - Escola de 
Desportos Náuticos  

                
268.000,00  

                           
-   0,00% 

       
268.000,00  100,00% 

Reservatório elevado para água (100.000 l)     90.000,00                     -   0,00%   90.000,00  100,00% 

Sistema de irrigação das quadras de beach tênis 25.000,00  -   0,00% 25.000,00  100,00% 

Sistema de irrigação das quadras de futvolei 10.000,00  -   0,00% 10.000,00  100,00% 

Sistema de irrigação das quadras de voleibol 10.500,00  
                           

-   0,00% 10.500,00  100,00% 
Aquisição de equipamentos e acessórios novos para 
academia 300.000,00           3.972,40  1,32% 296.027,60  98,68% 

Aquisição de máquinas, equipamentos e ferramentas 
para manutenção 24.000,00  -   0,00% 24.000,00  100,00% 
Aquisição de móveis e equipamentos para quiosque 
de voleibol 

                      
5.000,00  

                           
-   0,00% 

             
5.000,00  100,00% 

Aquisição de placar para campo de futebol 
                   

10.000,00  
                           

-   0,00% 
          

10.000,00  100,00% 
Edifício Multifunção - complementação com novo 
projeto 

                
290.000,00     243.922,93  84,11% 

          
46.077,07  15,89% 

Acessibilidade - Elevador para espaço saúde 
                   

55.000,00        42.426,40  77,14% 
          

12.573,60  22,86% 

Revitalização da sauna antiga 
                   

86.400,00  
                           

-   0,00% 
          

86.400,00  100,00% 

Complementação do Espaço Gourmet da Náutica - 
adequação ao projeto original 

               
86.000,00  

                           
-   0,00% 

          
86.000,00  100,00% 

Revitalização dos cais estaqueados da náutica  
                

172.000,00  
                           

-   0,00% 
       

172.000,00  100,00% 

Construção de atracadouro para jet-skis 
                   

50.000,00  
                           

-   0,00% 
          

50.000,00  100,00% 
Otimização do espaço interno do Galpão de 
Monotipos 

                
148.000,00  

                           
-   0,00% 

       
148.000,00  100,00% 

Revitalização da cobertura das portarias das piscinas 
semiolímpicas I e II 

                
200.000,00  

                           
-   0,00% 

       
200.000,00  100,00% 

Substituição de telhas e fechamento lateral para 
clareamento da piscina semiolímpica I 

    
80.000,00  

                           
-   0,00% 

          
80.000,00  100,00% 

Revitalização da cobertura das quadras de tênis – 
complementação 

                
600.000,00  

                           
-   0,00% 

       
600.000,00  100,00% 
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Projetos básico e executivo de salas para natação 
                   

20.000,00  
                           

-   0,00% 
          

20.000,00  100,00% 

Ampliação do galpão para velas de windsurfe 
                   

21.500,00  
                           

-   0,00% 
          

21.500,00  100,00% 

      
Construção de box com vaga coberta para 
embarcações  

                
723.000,00  

                           
-   0,00% 

       
723.000,00  100,00% 

 

Os investimentos orçados em 2018 somam R$ 5.032.272,21, sendo: 

  

 Anos Anteriores                                                        R$    1.757.872,21 

 Investimentos 2018                                                  R$    2.551.400,00 

 Previsão para box com vagas cobertas                   R$       723.000,00 

 

No grupo de investimentos dos anos anteriores foi realizado R$ 617.637,69 que 
corresponde a 35,14% do valor orçado. O valor realizado dos investimentos de 2018 
foi de R$ 290.321,73 que equivale 8,87% do orçamento. 

Existe ainda uma previsão de gasto com box de vaga coberta na ordem de R$ 
723.000,00 que depende implantação de taxa como mencionado no grupo da receita. 

A obra do edifício Multifunções utilizou no primeiro semestre total de R$769.471,88 
sendo apropriado R$ 525.548,95 de saldo de anos anteriores e R$ 243.922,93 do 
saldo orçado para o exercício 2018. 
Outra obra significativa é revitalização da cobertura das quadras de tênis que 
apresenta suporte orçamentário de R$ 1.285.531,78 sendo R$ 685.531,78  previstos 
nos Investimentos de Anos Anteriores e R$ 600.000,00 previsto em Investimentos 
Novos 2018 Esse investimento não foi iniciado uma vez que depende de autorização 
do Conselho Deliberativo. 
 
 
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 
 
Diretor: Sidney Campos 
 
 
A Diretoria de Comunicação e Marketing do Iate Clube para a gestão 2017-2020 
estabeleceu duas grandes prioridades: otimizar a aplicação dos recursos destinados 
às atividades da Diretoria e informar ao Sócio o dia-a-dia do Clube com agilidade, 
além de estreitar o contato entre o Sócio e o Clube, com especial enfoque nas mídias 
sociais.  
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Revista e Jornal do Iate 
Foi publicada uma revista do Iate no primeiro semestre de 2018, com tiragem de 5.000 
unidades. As revistas foram enviadas para as residências dos Associados, clínicas e 
restaurantes.   
 
No primeiro semestre foram publicadas 26 edições do Jornal do Iate, publicação 
semanal do Clube com tiragem de 1300 exemplares, além da replicação das notícias 
em todas as mídias sociais do clube, e no site do Clube na Internet. Foi, ainda, 
implantado no primeiro semestre deste ano o Jornal do Iate Digital, versão digital do 
periódico, enviado semanalmente via correio eletrônico para a base de dados de 
associados do ICB 
 
Publicações Especiais 
Foram produzidas duas publicações especiais no primeiro semestre de 2018: uma 
brochura de prestação de contas, referente ao segundo semestre de 2017, e uma 
brochura para auxiliar na captação de recursos para o Iate in Concert 2018.  
  
Ações de aproximação entre Associado e Gestão e fomento às mídias sociais 
A diretoria de Comunicação tem mantido os esforços para ampliar os canais de 
diálogo entre Associado e Clube, intensificados na mídia digital, em especial as 
redes sociais.  
 
Paralelo a isso, a Diretoria de Comunicação e Marketing tem dado suporte na 
concepção de marcas e todo material de apoio para divulgação dos eventos 
realizados no Clube, além do apoio na divulgação de campanhas internas de 
sensibilização.   

 
Como iniciativa para redução dos custos com publicações, a diretoria de investiu no 
desenvolvimento de mailmarketing no modelo drag and drop, para disseminar as 
notícias semanais para a base de dados de Associados com e-mails cadastrados, já 
em operação.  

 
Facebook 
 
O Facebook, ao lado do Instagram tem sido importante ferramenta de informação ao 
Associado. Por esta razão, as notícias presentes nas edições do Jornal do Iate são 
repercutidas nesta rede social, seguindo a tendência observada nos maiores veículos 
de comunicação do país.  

 
Ainda, o canal do Clube no Facebook já conta com 13.317 curtidores e se segue como 
um canal importante de ouvidoria, visto a agilidade que a ferramenta oferece.  
 
Metas para o próximo semestre:  
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 Continuar a estratégia de ampliação do número de Associados diretamente 

ligados ao perfil gestor da página oficial do Clube no Facebook, de forma a 
agilizar a repercussão de informações e eventos realizados pelo Clube.  

 Seguir estimulando a interação entre os Associados e administração por 
intermédio da página na rede social. 

 
Twitter 
Até 30 de junho de 2018, o número era de 1.840 seguidores, que recebem novidades, 
links e dicas de notícias sobre o Iate. Na página também é possível enviar mensagens 
de forma bastante objetiva, o que gera maior interação com os sócios, visto que o 
perfil de usuários dessa rede social é comprovadamente mais qualificado  

 
Metas para o segundo semestre:  
 
 Seguir utilizando as ferramentas pagas para divulgação dos Eventos do Clube 

no Twitter; 
 Manter as publicações simultâneas no Instagram e twitter.  

 
Instagram  
Hoje, o Instagram é considerado o instrumento de mídia social com maior 
repercussão, superando até mesmo o facebook. Por esta razão, o perfil do Iate recebe 
atenção especial por parte da Diretoria de Comunicação e Marketing. A realização de 
promoções envolvendo a ferramenta, bem como a cobertura em tempo real de 
eventos importantes, continua atraindo novos seguidores, de 2.369 seguidores em 30 
de junho de 2017 para 2.750 em 31 dezembro de 2017 e 4.054 seguidores em 30 de 
junho de 2018. 
 
site oficial 
O site do Iate Clube de Brasília (www.iatebsb.com.br) segue como um dos endereços 
eletrônicos de Clubes mais visitados de Brasília. Os acessos dizem respeito à 
quantidade de IPs que navegam no site, ou seja, quantos computadores diferentes 
entram no portal. Entre janeiro e junho foram realizadas cerca de 100.000 mil 
visualizações de página, e 91 mil acessos. A média mensal é de quase 16 mil visitas 
de diferentes computadores. Desse montante, 38 % são novos visitantes.  

 
Novos visitantes: 33.120  

Visitantes recorrentes: 66.880  

 
Pageviews 
Cada página visitada dentro do www.iatebsb.com.br é contabilizada como uma 
pageview. No primeiro semestre de 2018, o portal contabilizou 200 pageviews, ou 
seja, quase 33 mil visualizações mensais.  
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Visitas de outros países 
O site contou com 1.300 visitas de diversos países nos primeiros meses do ano. Entre 
os principais estão Estados Unidos, Portugal, Canadá, Espanha, Suíça, Argentina, 
França, entre outros 
 
Notícias 
Foram inseridas 349 notícias no portal, uma média de 50 novas publicações por mês. 
Vale ressaltar que as notícias publicadas no Jornal Semanal e na Revista também são 
inseridas no site, com o pdf dos mesmos disponibilizados aos Associados.  
 
Números Gerais da Diretoria de Comunicação e Marketing 
 
Assessoria de imprensa 
De julho a dezembro foi registrado, espontaneamente, a publicação de 26 matérias e 
citações do Iate em jornais impressos, sites e veículos de televisão.  
 
 
Comunicação Interna 
Foram produzidos 120 kits de peças de divulgação, entre cartazes, artes para 
camisetas, panfletos, flyers, banners, faixas, folders, credenciais de eventos, 
logomarcas, ingressos, capas de CDs, filipetas, painéis, avisos internos e 
acompanhamento gráfico, além de anúncios institucionais.   
 
Fotos 
De janeiro a junho cerca de 40 eventos e atividades tiveram cobertura fotográfica. A 
cobertura fotográfica sofreu uma reavaliação por parte da Diretoria de Comunicação 
e marketing, de forma a otimizar os recursos destinados para essa atividade. 
 
 
DIRETORIA MÉDICA 
 
Diretor: Dr. Ricardo Augusto Vieira Aboudib (até 07/03/2018) 
Diretor: Dr. Nelson Diniz de Oliveira (a partir de 08/03/2018) 
 
 

A Diretoria Médica, em cumprimento às normas estatutárias, vem apresentar os 
resultados do primeiro semestre do ano de 2018. (janeiro a junho). 
 
Quadro 1 - Dados dos atendimentos prestados pelo Serviço Médico, no primeiro 
semestre  de 2018. 
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Quadro 2 - Dados dos serviços prestados pelo fraldário no primeiro semestre  de 
2018. 

Meses Sócios Convidados Total 

Janeiro 38 2 40 

Fevereiro 85 2 87 

Março 43 1 44 

Abril 53 2 55 

Maio 50 6 56 
Junho 32 2 34 

Total do 
Semestre: 

301 15 316 

 
 
 
Quadro 3 - Dados dos serviços prestados pela UTI VIDA no primeiro semestre de 
2018. 

 
Meses 

 
Sócios 

 
Convidados 

 
Funcionários 

 
Total 

Janeiro 2 x x 2 

Fevereiro 1 x 1 2 

Março 4 x x 4 

Abril 3 1 3 7 

Maio 4 x 2 6 
Junho x x 1 1 

Total  de 
atendiment

14 1 7 22 

 
Meses 

Exames 
para  

piscina. 
Sócios 

Exames 
para 

piscina. 
Convida

dos 

Atendime
ntos 

Primeiros  
Socorros 

Evento  
Programa 

“Olho Vivo”   

 
Total 

Atendimentos 

Fevereiro 1.397 858 372  320 2.947 

Março 857 577 474  x 1.908 

Abril 680 579 432  x 1.691 

Maio 672 513 467  x 1.652 

Junho 409 251 355  x 1.015 
Total do 

Semestre: 
4.015 2.778 2.100  320 9.213 

Fonte: Livros de Registros 

Fonte: Livros de Registros 
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o no 
Semestre 

Fonte: UTI-VIDA 
 
Dos 21 pacientes atendidos pela UTI VIDA, no período de janeiro a junho de 2018. 
Foram identificados os seguintes diagnósticos primários:  
 
Quadro - 3.1 Resultados:  
 

Diagnósticos dos atendimentos prestados pela UTI/VIDA 
DIAGNOSTICO PRIMÁRIO Nº 

AUTO-INTOXICAÇÃO VOLUNTARIA POR ALCOOL 1 
CEFALEIA 2 
COLICA NEFRETICA  NÃO ESPECIFICADA 1 
DORSALGIA 1 
DOR ABDOMINAL E PELVICA 2 
DOR LOMBAR BAIXA 3 
DOR TORACICA AO RESPIRAR 1 
ENTORSE E DISTENSÃO DO TORNOZELO 1 
EPISODIO DEPRESSIVO MODERADO 1 
FRATURA DO MEMBRO SUPERIOR NIVEL NÃO ESPECIFICADO 1 
HIPOTENSÃO NÃO ESPECIFICADA 1 
HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMARIA) 1 
OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 1 
QUEDA SEM ESPECIFICAÇÃO-ESCOLAS,OUTRAS 
INSTITUIÇÕES E AREAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

1 

MAL ESTAR, FADIGA. 1 
SINCOPE E COLAPSO 1 
TRANSTORNOS DISSOCIATIVOS ( DE CONVERSÃO) 1 
VALOR ANORMAL DA PRESSÃO ARTERIAL SEM 
DIAGNOSTICO 

1 

TOTAL 22 
Fonte: UTI-VIDA 

 
Eventos realizados pelo Serviço Médico 
Aspectos importantes. 
 

 53ª Colônia de Férias de 6 a 19/01/2018: O Serviço Médico participou mais 
uma vez da Colônia de Férias do CIATE, com uma equipe de Médicos, 
Enfermeiro(a) e Tec. de Enfermagem. Informamos que não houve ocorrências 
durante os passeios externos. Os atendimentos feitos no Posto de Atendimento 
do IATE foram sem gravidades, apenas cefaleias, escoriações leves, dor de 
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barriga e vômitos. Na primeira semana o atendimento de 71 crianças e na 
segunda semana 75 crianças, total= 146 crianças atendidas. 

 

 Programa “Olho Vivo” dia 17/02/2018: O Serviço Médico, Emiate e a 
Academia, em parceria com HOB, INOBE HOG, realizou no dia 17 de fevereiro 
de 2018, um evento, Programa” Olho Vivo’, com cinco horas de duração ao 
lado do Serviço Médico, para sócios e convidados. Os procedimentos feitos 
foram, medição de pressão intraocular para prevenção do glaucoma e teste de 
proteção UVA E UVB de óculos escuros, Drogasil esteve presente no evento e 
proporcionou, aferição de pressão arterial e teste de glicose.   
 

 2ª Semana de Saúde do Iate Clube de Brasília de 14 a 18/5/2018: A Diretoria 
Médica, o EMIATE e o Espaço Saúde realizaram, entre os dias 14 a 18 de maio 
de 2018, a 2ª Semana da Saúde, com o tema “A Prevenção como promotora 
de saúde e longevidade”.  Tendo como objetivo de ofertar informações para 
ampliar os conhecimentos nos cuidados pessoais com a saúde, e assim 
contribuir com a longevidade saudável. Os tópicos que se apresentaram 
abordaram sobre a saúde bocal, a saúde cardiovascular, a saúde urogenital 
masculina, a saúde da mulher, a saúde ocular, os cuidados com a pele, a 
longevidade saudável, a nutrição saudável, o exercício físico, a medicina do 
esporte, a fisioterapia e o esporte. Com o total de 262 participantes.  
 

Nutrição Academia 
Supervisão: Serviço Médico 
Responsável Técnica: Cibele Basile Salomão - CRN1/3001 
 
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 
janeiro a junho de 2018. 
 
Atendimento nutricional na Academia: 
 
QUADRO 1 – Quantitativo de atendimento no primeiro semestre de 2018. 

Mês de janeiro 
Marcados =0  

Falta= 00 
 

Mês de fevereiro 
Marcados =47 

Falta=00 
 

Mês de março 
Marcados= 61 

Falta= 00 
 

Mês de abril 
Marcados=42 

Falta=00 
 

Mês de maio 
Marcados= 67 

Falta=00 
 

Mês de junho 
Marcados= 58 

Falta=00 

Total: 275 atendimentos. 
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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. 
 
Fisioterapia 
Supervisão: Serviço Médico 
Fisioterapeutas: Ana Paula Oliveira e Osman Lopes. 
              
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 
janeiro a junho de 2018. 
 
A seguir, uma média mensal de atendimentos fisioterápicos desempenhados: 
         Quadro 1 – Quantitativo de atendimento no primeiro semestre de 2018. 
 

Mês de janeiro 
Marcados=83 

Falta=24 

Mês de fevereiro 
Marcados=95 

Falta= 26 

Mês de março 
Marcados=110 

Falta=40 
Mês de abril 

Marcados= 108 
Falta=23 

Mês de maio 
Marcados= 106 

Falta=45 

Mês de junho 
Marcados= 100 

Falta=30 
Total: 602 
 
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: Felipe Rocha de Morais 
Vice-Diretor: Tomaz Alves Nina 
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Em atenção às recomendações da Comissão Encarregada de Emitir Parecer Sobre o 
Relatório de Atividades do Conselho Diretor (Decisão Nº 3/18), temos a informar que 
a Diretoria Jurídica é composta de apenas três empregados, sendo dois advogados, 
Gabriela Gianini Paes Mendes e Humberto Barbosa da Silva Leite e, uma assistente 
administrativa, Yara Rosendo Cardoso. 

                                          
CONTRATO GERIDOS PELO SETOR: no ano de 2018 nenhum serviço 
advocatício foi terceirizado. Em anos anteriores, os processos abaixo mencionados 
foram atribuídos ou substabelecidos a escritório terceirizado, haja vista tratarem de 
lides que acarretaram uma sobrecarga relevante no desenvolvido das atividades da 
Diretoria jurídica ou exigência de conhecimentos altamente especializados, como a 
advocacia criminal, por exemplo. Confira-se: 
 
1- OLIVEIRA COELHO ADVOCACIA E CONSULTORIA – processos em trâmite 
ou que tramitaram no TJDFT nºs: 2014.01.1.156723-9 e 2014.01.1.058253-5, 
ajuizados no ano de 2014, propostas por Mario Sergio da Costa Ramos em desfavor 
do clube; 2014.01.1.120903-2 proposta por Julio Cesar Itacaramby em desfavor do 
clube; 2014.01.1.119389-4 proposta por Sebastião Marques Alonso Gonzales em 
desfavor do clube; 2014.01.1.105494-0 proposta por João Francisco Sobrinho em 
desfavor do clube; 2014.01.1.127338-5 proposta por Mario Sergio da Costa Ramos, 
Julio Cesar Itacaramby em desfavor de George Raulino, Edison Antônio Britto Costa 
Garcia e Sidney Campos. - Todas as demandas cíveis foram decorrentes da punição 
administrativa originária da Representação Nº 014/2014 e os contratos foram 
assinados em 2014 e 2015, sendo que os contratos referentes às ações cíveis 
totalizaram o valor de R$ 28.000,00, e à ação criminal o valor de      R$ 20.000,00. 
Vigência: até o término do processo em todas as instâncias.  

 
2- ALMEIDA PALMEIRA E SILVA ADVOGADOS - Processo nº: 0711008-
14.2017.8.07.0018 – em trâmite na 8ª Vara de Fazenda Pública do DF, ajuizado pelo 
clube, no ano de 2017, em desfavor do Distrito Federal, buscando a restituição dos 
últimos cinco anos do ICMS calculado de forma errada sobre o total da fatura de 
energia elétrica consumida pelo clube. Pela execução do serviço será pago 10% 
sobre o valor do benefício financeiro proporcionando pela ação judicial, se houver, 
após o trânsito em julgado. Vigência: indeterminada.  

3- ERICH ENDRILLO SANTOS SIMAS – Processo nº: 29137-95.2010.4.01.3400 
– em trâmite no TRF 1ª Região, ajuizado pelo clube, no ano de 2010, em desfavor 
do Delegado da Receita Federal do Brasil. Pela execução do serviço será pago 20% 
dos valores recuperados e compensados a qualquer título. Vigência: 
indeterminada. 

4- CONTRATO nº 115/2015 – celebrado com ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS 
EM TECNOLOGIA LTDA-ME para serviço de leitura e repasse eletrônico de 
publicação em nome do clube, nos Diários da Justiça do DF e da União. Valor: 
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357,60, anual. Celebrado em 8.8.2015. 1º termo aditivo prorrogando o prazo e o valor 
para R$ 390,84, anual. 2º termo aditivo, mantendo o valor e apenas prorrogando a 
vigência até 8.8.2018.  

 
AÇOES DESTAQUES 

 
1- ALDIEM LOCADORA DE MÁQUINAS PESADAS – Trata-se de execução 
extrajudicial ajuizada pelo clube, em 6.11.2015, visando o pagamento da multa 
contratual de R$ 161.055,63, em virtude do atraso na conclusão das obras do 
Edifício Multifunções (Contrato nº 1/2013). A empresa apresentou exceção de pré-
executividade, de pronto rejeitada, bem como, embargos à execução, ofertando 
como garantia um rolo compactador, avaliado em R$ 140.000,00 (cento e quarenta 
mil reais). Em primeiro plano, rejeitamos o bem e solicitamos a realização de 
penhora via Bacenjud, restando negativa por insuficiência de valores nas contas 
bancárias pesquisadas pelo Juízo. Foram diligenciados, também, Renajud 
(veículos), Eridf (imóveis) e Infojud (Receita Federal). A única diligência positiva foi 
em relação aos onze veículos de propriedade da executada, encontrando-se cinco 
deles com restrição de circulação no sistema Renajud, a pedido do clube 
(aguardando a penhora, avaliação e intimação), e outros seis em fase de diligência 
junto às financeiras a fim de comprovação da alienação fiduciária aparentemente 
existente. A embargante ainda opôs embargos de declaração, rejeitados pela Juíza 
que manteve a ordem de penhora do rolo compactador e determinou a expedição 
de carta precatória para o cumprimento do mandado de penhora, intimação e 
avaliação da máquina e dos cincos veículos mencionados que se encontram sem 
restrição, além de não ter atribuído efeito suspensivo aos embargos requerida pela 
ALDIEM, enquanto não houver formalização das penhoras, em fase de diligências. 
Irresignada com essa decisão, a empresa interpôs AGI improvido, e posterior 
agravo regimental, igualmente improvido. Além disso, no mês de junho foi 
formalizada a penhora no rosto dos autos, a favor do clube, referente ao 
depósito, no valor de R$ 79.882,12, efetuado no proc. 0705141-
57.2018.8.07.001, que tramita na 4ª Vara Cível. 

 
2 - ALDIEM LOCADORA DE MÁQUINAS PESADAS - Trata-se de ação monitória 
ajuizada pela empresa ALDIEM LOCADORA DE MÁQUINAS PESADAS E 
EQUIPAMENTOS em desfavor do clube, sob a alegação de o clube ser devedor do 
valor de R$ 116.386,48 (cento e dezesseis mil, trezentos e oitenta e seis reais e 
quarenta e oito centavos), relativo à construção do Prédio Multifunções. Foi 
JULGADO IMPROCEDENTE o pedido da construtora, sendo comprovado pelo 
clube a existência de fatos impeditivos ao recebimento do saldo 
devido, resultando no reconhecimento de crédito em favor do clube em decorrência 
da aplicação de multa contratual prevista no contrato nº 001/2013 pelo atraso 
injustificado na conclusão da obra. Em resumo, foi ordenada a compensação do 
valor devido pelo clube com o montante devido pela ALDIEM, em decorrência da 
aplicação multa, cujo valor é superior ao saldo devido, e será liquidado nos autos 
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da ação de execução nº 2015.01.1.127299-0, na qual o clube é exequente e a 
ALDIEM executada. Inconformada a empresa interpôs o recurso de apelação, 
negado provimento, à unanimidade. Opostos, ainda, embargos de declaração, não 
conhecidos. Por fim, em 8.6.18 foi interposto Recurso especial, encontrando-se o 
clube com prazo para contrarrazoá-lo.  

 
3 - JOÃO LECIONE MARQUES JÚNIOR, ex-empregado do clube, em 2.6.2016, 
foi condenado ao pagamento da quantia de R$163.356,39 (cento e cento e 
sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos), a 
título de reparação mínima dos danos causados por ter se apropriado 
indevidamente da quantia total de R$ 279.225,00, quando exerceu a função de 
assistente administrativo na tesouraria do clube, no período compreendido entre o 
13/09/2011 e 20/8/2012. No início do processo o empregado devolveu 
espontaneamente ao clube a quantia de R$ 70.000,00, e no decorrer do processo 
conseguimos transferir para o clube o veículo FORD KA que havia sido adquirido 
com o produto do crime. Em 01.7.2016, levantamos o alvará judicial em favor do 
Iate Clube de Brasília das quantias bloqueadas na conta poupança do ex-
empregado, no montante de R$ 26.223,58. Em 30/1/2017, ajuizamos cumprimento 
da sentença penal condenatória para reparação da quantia de R$179.766,01. Em 
10/5/2017, João Lecione foi citado, tendo a Defensoria Pública peticionado 
informando que o veículo SIENA teria sido transferido ao clube e pedindo dedução 
do seu valor. O clube peticionou informando o valor atualizado do débito e 
comprovando que o citado veículo não tinha sido incluído na quota indenizatória, 
pois constava restrição fiduciária. Em 12.9.2017 a 6ª Vara decidiu manter seu 
posicionamento. Em 20.9.2017 a Diretoria Jurídica interpôs Agravo de Instrumento 
com pedido liminar para suspender a execução e para que prevalecesse o 
entendimento do Clube. Em 21.9.2017 o Desembargador Alfeu Machado concedeu 
a liminar pleiteada suspendendo a execução, e no mérito lhe deu provimento, 
mantendo-se a execução no valor inicialmente proposto. Prosseguido o 
cumprimento de sentença, o executado não efetuou o pagamento, e não foram 
encontrados bens imóveis em seu nome, sendo penhorado o veículo FIAT/SIENA 
ESSENCE 1.6, que no decorrer da ação criminal foi desalienado, ficando o 
executado na condição de fiel depositário do mesmo. 
 

4 -ALFREDO ANTONIO GOULART SADE  - o ex-sócio ajuizou a ação de 
conhecimento nº 0706300-69.2017.8.07.0001 contra IATE CLUBE DE BRASILIA, sob 
a narrativa de que continuaria sendo proprietário do título de sócio proprietário nº 754, 
o qual foi objeto de penhora em processo de execução fiscal registrada na 
superintendência do clube em 18.12.1997 (levantada em 21.11.2016, em razão do 
pagamento do débito) e que uma vez tendo sido a cota objeto de penhora, ela ficaria 
a disposição do poder público até a solução do litígio, não tendo o clube autonomia 
para sobre ela deliberar, razão pela qual requereu a declaração da nulidade da 
deliberação do Iate Clube acerca da reversão do título patrimonial n.º 754, com a 
consequente reintegração ao quadro social da agremiação na condição de sócio 
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proprietário da referida quota, ou outra equivalente. A ação foi julgada improcedente, 
pois restou comprovado que o procedimento administrativo que culminou na exclusão 
do autor do quadro de sócios do clube réu obedeceu às regras previstas no estatuto 
da agremiação, bem como aos princípios constitucionais da ampla defesa e do 
contraditório, tendo sido a ele oportunizado o pleno exercício de seu direito de defesa 
diante do fato de que uma vez excluído, o autor teve ainda a oportunidade de pedir a 
reconsideração da decisão do conselho deliberativo, expressamente prevista no art. 
46 do estatuto, tendo, no entanto, deixado transcorrer em branco o prazo respectivo, 
e apresentado sua irresignação apenas meses depois. Não há que se falar, assim, 
em violação às normas estatutárias ou aos princípios constitucionais, restando hígido 
o ato deliberativo de exclusão do autor e de retomada do título patrimonial P/0754. 
Irresignado, o autor interpôs o recurso de apelação cível, conhecido e não provido, à 
unanimidade. Opôs, ainda, embargos declaratórios, pendente de julgamento. 

 

5 – RODRIGO SOUSA TRONCHA – o sócio ajuizou ação declaratória com obrigação 
de não fazer c/c pedido de antecipação de tutela de urgência em desfavor do clube, 
sob a alegação de que os dois contratos de cessão do direito de uso de boxes da 
náutica vigiam há mais de15 anos e não poderiam ser rescindidos unilateralmente; 
que além disso a Diretoria de Esportes Náuticos não teria tomado medidas para sanar 
as irregularidades no prazo de 90 (noventa) dias, previsto no novo Regulamento 
Interno do Setor Náutico; que não teria havido processo administrativo com direito a 
ampla defesa e contraditório e que a mudança do Regulamento Náutico ocorrida em 
2016 teria caráter persecutório. A tutela de urgência foi concedida, o processo 
regularmente instruído, com oitiva das partes, colheita de prova testemunhal e 
documental, sendo os pedidos formulados julgados improcedentes, declarando-se 
que não houve arbitrariedade na decisão do Conselho Diretor do Clube, ou mesmo 
quebra da boa-fé objetiva, e que o clube cumpriu com todas as normas, regulamentos 
e procedimentos previstos internamente, não havendo ilegalidade no ato praticado. 
Irresignado, o autor interpôs o recurso inominado, conhecido e não provido, à 
unanimidade. Opôs, ainda, agravo interno, negado. Os autos transitaram em julgado 
no mês de junho passado. 

 

6 - A Reclamante Luzia Maria da Conceição Barros foi admitida em 1.3.2010, na 
função de massagista e com salário fixo acrescido de comissão, sendo dispensada 
sem justa causa em 19/09/2016. Todavia, a trabalhadora ajuizou Reclamação 
Trabalhista requerendo o recebimento das comissões suprimidas pelo empregador e 
reflexos, multas dos arts. 467 e 477 da CLT, indenização por danos morais e materiais 
em face da estabilidade pré-aposentadoria e da doença pré-existente. Valor da causa 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O Clube refutou todo o conteúdo da inicial 
e pugnou pela improcedência dos seus pedidos. Em 22.8.2017, a Juíza da 2ª Vara da 
Justiça do Trabalho da 10ª Região considerou totalmente improcedente a 
Reclamatória Trabalhista, e dispôs que o Iate comprovou o cumprimento com todas 
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as suas obrigações enquanto empregador, e que a alteração contratual promovida 
estava em total consonância com o que determina a lei, visto que, após a alteração, a 
média salarial permaneceu dentro da média recebida no ano anterior à mudança, com 
algum acréscimo. A Reclamante interpôs Recurso Ordinário. O Iate protocolou as 
Contrarrazões. Em 15.2.2018 a 2ª Turma do TRT/10, por unanimidade, manteve a 
sentença; em 12.3.2018 transitou em julgado; e em 2.4.2018 foi arquivado 
definitivamente.  

 

7 – A reclamante Maria Célia Machado Lima alega que foi admitida em 24.07.1991, 
na função de massagista e com salário fixo acrescido de comissão, sendo 
dispensada sem justa causa em 14.07.2016. Ajuizou Reclamação Trabalhista 
requerendo o recebimento das comissões suprimidas pelo empregador e reflexos, 
multas dos arts. 467 e 477 da CLT, reintegração ou indenização compensatória, e 
indenização por danos morais. Deus à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais). O Clube refutou todo o conteúdo da inicial e pugnou pela 
improcedência dos seus pedidos. Em 17.1.2018, a Juíza da 16ª Vara da Justiça do 
Trabalho da 10ª Região julgou totalmente improcedentes os pedidos da 
Reclamatória Trabalhista. A Reclamante interpôs Recurso Ordinário. O Iate protocolou 
as Contrarrazões. Os autos ainda não foram encaminhados para o TRT/10. Em 
13.6.2018 a 1ª Turma do TRT/10, por unanimidade, manteve a sentença. 
Aguardando certificar o trânsito em julgado e arquivar definitivamente. 

 

8 – A reclamante Mônica Rodrigues de Souza alega que foi admitida em 13.5.2011, 
na função de massagista e com salário fixo acrescido de comissão, sendo 
dispensada sem justa causa em 12.9.2016. Ajuizou Reclamação Trabalhista e 
requereu a declaração de nulidade do termo de acordo do ajuste remuneratório, com 
a consequente declaração de nulidade da redução salarial, diferenças e reflexos, 
integralização das comissões, inclusive nas verbas rescisórias (13º salário, férias 
proporcionais e aviso prévio indenizado) FGTS e multa de 40%, diferença de horas 
extras e reflexos, dano moral, multas dos artigos 467 e 477 da CLT. Deu à causa o 
valor de R$ 150.000,00. Juntou documentos. Iate refutou todo o conteúdo da inicial e 
pugnou pela improcedência dos seus pedidos. Em 16.2.2018, a Juíza da 4ª Vara da 
Justiça do Trabalho da 10ª Região julgou totalmente improcedentes os pedidos da 
Reclamatória Trabalhista. Em 30.5.2018 a 3ª Turma do TRT/10, por unanimidade, 
manteve a sentença; em 21.6.2018 transitou em julgado; e em 26.6.2018 foi 
arquivado definitivamente.  

 
9 - Jaildon da Conceicao de Alcantara propôs Reclamação Trabalhista em face de 
MARCELO GERALDINO – ME e IATE CLUBE DE BRASILIA. Alegou que foi 
contratado pela 1ª Reclamada em 01/12/2013 para exercer a função de Lavador de 
Carros e prestar serviços à 2ª Reclamada. Na exordial, formulou pedido de rescisão 
indireta do contrato de trabalho, porém, afirmou em audiência que foi dispensado sem 
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justa causa em 09/05/2016, sem ter recebido as verbas rescisórias. Aduz que sua 
evolução salarial foi de R$ 891,91, da admissão até 04/2014, de R$ 980,72 de 04/2014 
a 03/2015 e de R$ 1.068,90 de 03/2015 até a dispensa e sua jornada de trabalho era 
das 08h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira e das 08h00 às 17h00 aos sábados, 
domingos e feriados, com uma folga semanal às quartas-feiras e intervalo intrajornada 
de 20minutos. Diz que houve acúmulo de função, labor em ambiente insalubre, labor 
extraordinário sem a devida contraprestação pecuniária, labor em domingos e feriados 
sem folga compensatória, ausência de fruição e pagamento das férias referentes aos 
períodos aquisitivos 2013/2014 e 2014/2015, pagamento irregular da gratificação 
natalina e inexistência dos depósitos do FGTS. Formulou os seguintes pedidos: a) 
Condenação solidária das Reclamadas ou da 1ª Reclamada e subsidiária da 2ª 
Reclamada ao pagamento de adicional por acúmulo de função, adicional de 
insalubridade, diferenças de tíquete alimentação, horas extras com acréscimo de 50% 
e reflexos, indenização de intervalo intrajornada não-usufruído, remuneração em 
dobro dos domingos e feriados laborados, férias vencidas em dobro, acrescidas de 
1/3, referentes a 2013/2014, férias vencidas simples, acrescidas de 1/3, referentes ao 
período 2014/2015, diferenças de FGTS não depositado, aviso prévio indenizado e 
demais verbas rescisórias, multas dos artigos 467 e 477 da CLT e multas previstas na 
CCT; b) Liberação das guias para saque do FGTS e do Seguro Desemprego; c) 
Concessão de justiça gratuita. Deu à causa o valor de R$ 36.500,00. Juntou 
documentos. A Juíza da 17ª Vara do Trabalho de Brasília julgou IMPROCEDENTES 
os pedidos formulados em face de IATE CLUBE DE BRASÍLIA (julgado em 
13.7.2017). O Reclamante interpôs Recurso Ordinário e o Iate Clube de Brasília 
contrarrazões. Em 7.3.2018 a 1ª Turma do TRT/10, por unanimidade, manteve a 
sentença; em 26.3.2018 transitou em julgado; e a execução prossegue contra 
MARCELO GERALDINO – ME.  
 

10 – A Reclamante Márcia da Silva Figueiredo Camilo ajuizou Reclamação 
Trabalhista em desfavor de IATE CLUBE DE BRASILIA. Alegou que foi admitida em 
5.1.2015 para exercer a função de servente de limpeza, e foi dispensada por justa 
causa em 14/02/2017. Requereu a reversão da justa causa e o reconhecimento da 
estabilidade por estar gestante. Informou que prestou horas extras no decurso do 
contrato de trabalho. Aduziu que recebeu valores pagos fora do contracheque. Pediu 
a liberação das guias para habilitação ao seguro desemprego e do saldo de FGTS. 
Postulou a retificação do registro de baixa na CTPS. Requereu indenização por danos 
morais e as multas do art. 467 e do §8º do art. 477 da CLT. Requereu o benefício da 
justiça gratuita. Deu à causa o valor de R$ 40.059,35. O ICB comprovou em juízo que 
efetuou todos pagamentos corretamente e que a justa causa aplicada é correta, na 
medida que a Reclamante apresentava atestados falsos. Assim, em 21.5.2018, o Juiz 
da 17ª Vara do Trabalho de Brasília julgou improcedentes os pedidos formulados na 
inicial, condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe 
de 1% do valor corrigido da causa, e concedeu a gratuidade de justiça à Reclamante. 
Protocolamos Embargos de Declaração para sanar uma contradição (não houve 
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condenação para o Clube, mas na sentença há um trecho que impõe condenação ao 
ICB). Estamos aguardando o julgamento dos Embargos. 

 

11 – A Reclamante Karina Helena Rocha Botão ajuizou Reclamação Trabalhista 
alegando que fora admitida em 20.4.2016, para exercer a função de professora de 
natação, no horário das 08 às 11:45 e das 14 às 17:45, sendo dispensada em 
01.02.2017, tendo como última remuneração o valor de R$ 2.238,26. Alega que, 
apesar de laborar com a mesma perfeição técnica e produtividade em relação às 
colegas de trabalho Adriana Goto e Rayanne Badra, estas recebiam salário superior, 
qual seja, R$ 2.980,76. Neste sentido, pleiteou equiparação salarial com a paradigma 
Adriana Goto, de sua admissão até 24.10.2016, e após esta data com a paradigma 
Rayanne, com reflexo nas férias (+ 1/3), 13º salário, adicional de insalubridade, FGTS 
e nas verbas rescisórias (saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional e 
FGTS - 40%). Requereu também a integração ao salário, dos valores que eram pagos 
a título de alimentação e transporte (salário in natura), sob a alegação de que o ICB 
concedia tais valores de forma gratuita e por mera liberalidade, bem como seus 
reflexos nas férias (+ 1/3), RSR, FGTS e nas verbas rescisórias contidas no TRCT 
(saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional e FGTS - 40%). Requereu 
ainda, o recebimento do adicional de insalubridade (40%), sob o fundamento de que 
seu labor se dava dentro da piscina, o que tornava seu trabalho insalubre face a 
umidade excessiva. Por fim, requereu a condenação do ICB nas férias proporcionais 
(1/12) do ano de 2017, em virtude das férias coletivas que eram dadas aos professores 
de natação no final do ano, além das multas dos artigos 467 e 477 da CLT. Deu à 
causa o valor de R$ 19.646,00. Perícia foi favorável ao clube no que toca à 
insalubridade. Em 6.6.2018 o Juiz da 3ª Vara do Trabalho de Brasília julgou 
improcedentes todos os pedidos da Reclamante e concedeu a ela a gratuidade de 
justiça. Protocolamos Embargos de Declaração para sanar algumas contradições, a 
exemplo da fixação dos honorários periciais a cargo do ICB quando a perícia foi 
favorável ao ICB e deve ficar a cargo da Reclamante (no caso da concessão da 
gratuidade, a cargo do Tribunal). 

 

Mais detalhes encontram-se no anexo referente a Diretoria Jurídica. 

 
 
 
EMIATE – ENCONTRO MÁSTER DO IATE 
 
Presidente: Eliete de Pinho Araújo 
 
Integrantes da Comissão:  
Jaime Sampaio Bicalho; Aureliza Batista Correa; Maria Ester da Costa Campos 
e Hecliton Santini Henriques. 
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A programação das atividades executadas no 1º semestre de 2018 de janeiro a junho:  
 
Cursos 
 
Ritmos- Professor Cássio Fernando da Silva  
Total de Inscritos: 60 
Vigência: de 20/02 a 20/12/2017 (duração de dez meses) 
Local: Antiga Sede / Salão Social 
Inscrição: R$ 75,00 por mês 
Horário: 2º e 4º feiras: das 18h30 às 19h30; 3º e 5º feiras: das 10h às 11h. 
 
Dança de Salão - Professor Cássio Fernando da Silva 
Total de Inscritos: 10 
Vigência: de 19/02 a 19/12/2017 (duração de dez meses) 
Local: Antiga Sede / Salão Social 
Inscrição: R$ 75,00 por mês 
Horário: 2º e 4º feiras: das 20h às 21h. 
 
Deep Water 
Total de Inscritos: 170 
Vigência: anual 
Condição: ministrado por educadores físicos contratados do Iate Clube de Brasília  
Professores: Marlus, Vítor e Danielle 
Local: Piscina 
Inscrição: gratuito 
Horário: 2º 4º e 6º feiras, de 8h as 8h50 e de 9h às 9h50 
    3º e 5º feiras, de 7h as 7h50, 8h às 8h50 e de 9h às 9h50 
 
Desenho e Pintura – Professora Jaqueline Eickhoff 
Técnica: acrílico e óleo sobre tela 
Total de Inscritos: 30 
Vigência: de 19/02 à 20/12/2017. 
Professora Jaqueline Eickhoff  
Local: Sala de atividades - Pérgula do Salão Social  
Inscrição: R$ 75,00 por mês horário: 2º, 3º e 5º feiras: das 14h às 17h.  
 
 
Informática - Iphone e IPad 
Dispositivos mais vendidos do mundo: Iphone e IPad. 
Total de inscritos: 20 
Turmas: 2 turmas 
Instrutor: Marcos Vale.  
Local: Sala de Treinamento da Náutica  
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Inscrição: R$ 100,00 
Horário: 2º, 4º e 6º feiras: das 18h30 às 21h30. 
 
Mosaico  
Total de Inscritos: 14 
Vigência: de 20/02 a 19/12/2017  
Professora Elinor Caleffi.   
Local: Sala de atividades Antiga Sauna. 
Inscrição: R$ 75,00 por mês 
Horário: 3º feira: das 9h30 às 12h.  
 
Violão 
Total de Inscritos:  
Vigência: 20/02 a 19/12/2018 
Professora: David Evaristo.   
Local: Pérgula do Salão Social 
Inscrição: R$ 75,00 por mês  
Horário: 3º feira: das 18h às 19h. 
 
Encontro com a Arte 
Total de Inscritos: 05 
Vigência:  
Professora: Manoel  
Local: Pérgula do Salão Social 
Inscrição: R$ 75,00 por mês 
Horário: 6º feira: das 14h30 às 18h.  
 
Viva Mais  
Total de Inscritos: 160 
Vigência: anual  
Condição: ministrado por professores da Academia contratados pelo Iate Clube de 
Brasília 
Professores: Elder e Raissa (Estagiária)  
Local: ATI – Academia da Terceira Idade  
Inscrição: gratuita 
Horário: 2º, 4º e 6º feiras das 10h às 10h50 e de 15h às 15h50 
 
Amigos Voluntários 
  Objetivo da atividade: desde 2003, foi atribuída ao EMIATE a coordenação das 
Campanhas filantrópicas promovidas pelo Clube. 
 
Doações para Instituições 
 Objetivo da atividade: entregar os donativos doados pelos sócios e diversos 
eventos do clube executados nos meses de fevereiro a junho.  
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Data: fevereiro a junho de 2018 
Instituição: Lar São Francisco de Assis (Lar dos Velhinhos). Doações: roupas e 
calçados.  
Escola Classe 410 – Asa Norte. Doações: roupas, calçados e alimentos para os 
alunos carentes da escola.  
Instituição: FALE - Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista. Doações: 
alimentos não perecíveis, roupas, calçados e brinquedos.  
Instituição: Criamar Casa da Criança Ana Maria Ribeiro. Doações: alimentos não 
perecíveis, roupas, calçados, brinquedos e fraldas descartáveis. 
Instituição: Pequenas Missionárias de Maria Rosa Mística  
Doações: alimentos não perecíveis, roupas, calçados e brinquedos.  
 Instituição: Associação Sagrada Família Comunidade Católica Luiz Divina 
Cidade Planaltina – DF. 
Doações: alimentos não perecíveis, roupas, calçados e brinquedos.  
 
Eventos  
 
Programa Olho Vivo 
Evento em comemoração ao Dia do Desportista foi realizado no dia 17 de fevereiro, 
de 9h as 14h, ao lado do Serviço Médico, contou com a participação de cerca de 300 
pessoas. O Emiate, em parceria com a Academia, Serviço Médico, e Hospital 
Oftalmológico de Brasília-HOB, proporcionou aos associados de forma gratuita a 
aferição da pressão intraocular para prevenção de glaucoma, e teste de proteção UVA 
e UVB de óculos escuros. O HOB trouxe em parceria a Drogasil, que realizou a 
aferição da pressão arterial e teste de glicose. Um grande sucesso. 
 
 
Caminhada da Amizade 
A atividade foi realizada no dia 16 de março. O evento proporcionou um encontro 
saudável aos iatistas, buscando promover interação, sociabilização e divertimento dos 
associados em comunhão com a prática de esporte. O evento contou com a 
participação de 30 associados. O percurso se iniciava no pergolado, passando pela 
orla, náutica e dando a volta no setor de mansões isoladas norte e retornando ao Iate, 
no total de 4 km. 
Para viabilizar a realização do evento o Emiate gastou de sua receita em torno de 
R$508,00. 
 
Confraria Italiana 
Evento realizado em 22 de março, no Restaurante Farol do Iate. Com a proposta “O 
chef faz, o sócio aprende e todos degustam” o evento foi um grande sucesso, 
proporcionando aos associados um momento de descontração e aprendizado. O 
evento teve grande aceitação dos associados, foram vendidos todos os 40 (quarenta) 
ingressos disponibilizados. 
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Foi arrecadado com a venda de ingressos o valor de R$1.920,00 e as despesas 
custeadas foram totalizadas em R$1.735,00, obtendo assim, saldo positivo de 
R$185,00. Desta forma, não foram utilizados valores do orçamento anual 
disponibilizado para o Emiate. 
 
6º Triate Indoor  
Evento realizado dia 28 de abril, tendo como parceria o Espaço Saúde e a Natação. 
O circuito contava com 4 km de corrida, 200m de natação e 5 km de bicicleta. Foram 
14 equipes, em um total de 42 pessoas. No encerramento da atividade foi oferecido 
café da manhã e sorteio de brindes. 
Para inscrição, cada participante entregou 1 kg de alimento não perecível para 
doação. Ao termino do evento arrecadamos cerca de 80 kg de alimentos. 
As despesas com o evento e premiação foram totalizadas em R$892,40. 
 
Exposição dos trabalhos dos alunos do Emiate 
Em parceria com a Diretoria Cultural o Emiate promoveu a exposição coletiva “Iate 
nas Artes”, em homenagem aos 58 anos do Iate. A exposição apresentou obras dos 
alunos dos cursos de Pintura, Encontro com a Arte e Mosaico. O vernissage 
aconteceu no dia 18 de abril, e contou com um público de aproximadamente 200 
pessoas, entre sócios e convidados. 
As despesas direcionadas ao evento foram destinadas à contratação do Buffet MMB 
Salgados, no valor de R$2.000,00. 
 
Passeio de Barco 
1º Passeio de Barco oferecido pelo Emiate, em parceria com Esportes Náuticos, foi 
realizado em comemoração ao aniversário do Iate Clube de Brasília, no dia 29 de abril 
às 9h, taxa de inscrição: 1 kg de alimento não perecível. 
 
 
Jantar Dançante  
 
Evento realizado dia 04 de maio, às 20h, no Salão Social com a banda de baile 
“Senhor Gonzales Serenata Orquestra”, cerca de 250 pessoas vieram prestigiar o 
evento. Foi um momento de animação e descontração, proporcionando aos 
associados maior interação social. 
 
Foi arrecadado o valor de R$18.600,00 com a venda de ingressos, e as despesas 
custeadas foram totalizadas em R$23.577,69 o Emiate gastou de seu orçamento o 
valor R$4.977,69 para a realização do evento. 
 
2ª Semana da Saúde 
 
Evento realizado do dia 14 a 18 de maio, às 19h, no Salão Social, em parceria com a 
Academia e Serviço Médico.  
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O objetivo do evento foi colaborar na discussão de valores e iniciativas que melhorem 
a qualidade de vida. Com o tema principal “A prevenção como promotora de saúde 
e longevidade”, foram abordados temas sobre a saúde bucal, saúde cardiovascular, 
saúde da mulher, saúde ocular, saúde urogenital masculina, cuidados com a pele, 
longevidade saudável, nutrição saudável e o exercício físico, a medicina do esporte e 
a fisioterapia e o esporte, com profissionais renomados buscando ampliar o 
conhecimento nos cuidados pessoais com a saúde do público presente. 
Aproximadamente 300 pessoas prestigiaram as palestras que ocorram durante toda 
semana. As despesas custeadas pelo Emiate para a realização do evento totalizaram 
o valor de R$ 8.076,28. 
 
Oficina de Artes 
 
Evento realizado dia 16 de junho, às 9h, o Emiate promoveu “Dia de Atividades”, com 
aulas de dança, violão, atividades físicas no programa Viva Mais, cursos de pintura, 
mosaico e encontro com a arte para arrecadar agasalhos, roupas ou 1 kg de 
alimentos. O evento contou com 45 participantes. 
As despesas para a realização do evento foram de R$670,00. 
      
             
CIATE - Centro de Atividades Educacionais do Iate Clube de Brasília 

 

Presidente: João Lima Bastos 

Vice-Presidente: Nídia Marlene Fernandes  
 
 
I – Introdução. 
A Presidência do CIATE preparou e executou, no primeiro semestre de 2018, vários 
ações alinhadas com o planejamento estratégico/orçamentário, com o objetivo 
educacional, esportivo, recreativo e social no âmbito do desenvolvimento infantil. 
Propôs delinear entretenimento para o quadro social e proporcionou prazer em 
contato com as atividades recreativas.  Visou avaliar o comportamento e o despertar 
das crianças dentro das atividades esportivas desenvolvidas no CIATE e na Colônia 
de Férias, dando continuidade de excelência que demarcam o Iate como referência 
tanto por sua infraestrutura como na parte educacional e recreativa. 
 

CIATE, COLÔNIA DE FÉRIAS E BRINQUEDOTECAS. 

II - Atividades oferecidas para crianças na faixa etária de 4 a 13 anos 

Oferece 16 (dezesseis) modalidades de atividades sendo: Acompanhamento 
pedagógico, Tênis, Natação, Dança, Capoeira, Robótica, Futsal, Informática, 
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Artes, Coordenação Motora, Canto, Recreação, Hora da História, Patinação, Vôlei 
e Acompanhamento Psicológico para diagnóstico. 

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

 

QUADRO 1 – Quantitativo de eventos  

 

Janeiro 

 

 

Fevereiro 

 

 

 53ª Colônia de Férias e 21ª Vela nas Férias – Com o tema 
Show de bola para 300 crianças. Teve-se 333 crianças 
inscritas (quadro 6) incluindo a Vela com 20 participantes. 
Concentração, abertura e o encerramento da Colônia foram 
realizados no Ginásio de Esportes no período de 6 a 19 de 
janeiro de 2018. 

   Início das atividades do CIATE 1º semestre (05/02/2018). 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

 Reunião dos pais dos alunos do CIATE. 

 Evento dia das mães – apresentação Banda Batalá e Coral 
de Brasília - (06/05/2018). 

 Projeto Festa junina - apresentação de dança na Festa 
junina do Iate dia 8/06. 

Fonte: Projetos de pesquisa e calendário anual  

 

III - Eventos de instruções e aperfeiçoamento 

Presidência do Centro de atividades Educacionais, em cumprimento às normas 
estatutárias, planejou e executou treinamentos, visando aperfeiçoar a equipe de 
profissionais.   

QUADRO 2 – Treinamentos meses de fevereiro e junho 

Fonte: Planejamento e calendário anual do setor 

 

IV - Associações conveniadas 

 

Treinamento 
da Equipe 
CIATE  

 CIATE - 20 profissionais participaram de orientações 
pedagógicas e esportivas. Orientação também para o 
preenchimento das avaliações individuais dos alunos, dos 
diários de classe e elaboração de projetos. Dois encontros 
no semestre, com carga horária de 8h cada encontro e 
reuniões noturnas quinzenais com carga horária de 1h.  
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QUADRO 4 – Quantitativos de associações. 

ASES – AUDITAR – SINDJUS – CABI ODONTOPEDIATRIA  

Convênios permitindo matricula somente para o período matutino. Com 
contribuição administrativa de manutenção mensal. 

Fonte: Setor Jurídico 

 

V - Quantidade de inscrito na Colônia de Férias 

QUADRO 5 – Quantidade semestral de alunos – CIATE 

 

Fonte: Sistema Techsoft 

 

VI - Quantidade de inscrito na Colônia de Férias 

QUADRO 6 – Quantidade 53ª Colônia de Férias e 21ª Vela nas Férias de Janeiro de 
2018. 

ANO 2018 

Convênio 21 

Thomas Jefferson 3 

Diária 24 

Funcionário 24 

    VALOR JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. 
  1º filho 640,00 11 14 14 14 12 11 
SÓCIOS TODOS 
OS DIAS  2º filho 576,00 4 6 6 6 6 6 
           
  1º filho 472,00 40 65 71 70 71 72 
SÓCIOS 3 VEZES 
P/SEMANA 2º filho 424,80 11 22 22 22 22 22 
           
  NÃO SÓCIOS 3 
VEZES P/SEMANA 1º filho 1.065,00 2 2 2 3 2 1 
           
  1º filho 825,00 3 5 6 6 6 6 
CONVÊNIOS 3 
VEZES P/SEMANA 2º filho 742,50 1 1 1 1 1 1 
           

    JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. 
TOTAL...    72 115 122 122 120 120 
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CIATE 31 

 

Não Sócio 57 

Sócio 147 

Sorteio, rei e 
rainha 

3 

SO REPAROS 2 

CABI 1 

Vela Convênio 6 

Vela N Sócio 3 

Vela Sócio 11 

TOTAL 333 

Fonte: Fichas de inscrições 

 

VII - Brincaiate - Brinquedoteca do CIATE 

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

Com 3 monitoras revezando entre a sala de jogos para crianças de 7 a 14 anos e 
a brinquedoteca para crianças de 2 a 6 anos. 

 

QUADRO 8 - Movimentação semestral 

MÊS  Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Semestre   

Movimentação 126 171 164 162 331 265 1.219 

Fonte: Registro no sistema interno do setor 

 

VIII - Brinquedoteca da Academia (Espaço Saúde) 

Espaço localizado dentro da Academia, inaugurado no dia 28 de fevereiro de 2015. 
Área destinada a crianças na faixa etária de 2 a 10 anos, sendo monitorada por 4 
(quatro) funcionárias, tendo também uma funcionária coringa para substituição de 
férias para as duas brinquedotecas. Horários de funcionamento de segunda a 
sexta – feira das 8h às 22h, sábados e domingos das 9h às 15h.  

 

QUADRO 9 - Movimentação semestral 

Brinquedoteca  Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Semestre   

Movimentação 553 428 430 424 455 350 2.640 

Fonte: Registro no sistema dos agendamentos no espaço saúde e interno do setor 

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral Convênio

Thomas Jefferson

Diária

Funcionário

CIATE

Não Sócio

Torteria Di Lorenza

Sócio

Cortesia
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OUVIDORIA 

 

Ouvidor-Geral: Guilherme Juliano  

 

Criada em 2009, portanto, com mais de nove anos de funcionamento, a Ouvidoria 
mostrou-se uma excelente ferramenta de auxílio à gestão do Clube. Ao longo desse 
tempo, inúmeras benfeitorias foram realizadas em diversos setores, graças às 
demandas enviadas por sócios, concessionários e funcionários do Iate. 

Promover a conciliação é uma de nossas tarefas, com discrição e o máximo de 
resolutividade, resguardando o sigilo das informações e manifestações recebidas nos 
termos da lei e do regulamento da ouvidoria. Quando há desentendimentos internos, 
para evitar querelas no campo jurídico, processos administrativos ou mesmo judiciais, 
a Ouvidoria deve entrar em ação, avaliando cada insatisfação, e queixa sobre a 
conduta de quem quer que seja, para evitar processos decorrentes de problemas, 
muitas vezes gerados no calor da ocasião. 

Embora não possa impor qualquer decisão, e muito menos fazer juízo de valor, a 
Ouvidoria ouve as partes e busca a desejada conciliação para uma convivência 
pacífica de todos. 

Atualmente, 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 de excelência.  
 

Ao todo, a Ouvidoria recebeu 403 registros feitos no primeiro semestre de 2018, e 272 
registros feitos no segundo semestre de 2017. 
  
 

1. Alguns elogios recebidos pela Ouvidoria e encaminhados às Diretorias: 

 Elogio às aulas da academia 

 Elogio ao evento de Aniversário do Clube 

 Elogio a exposições de obras no Iate TV 

 Elogio a copa de futebol infantil 

 

2. Algumas demandas recebidas pela Ouvidoria e encaminhadas às Diretorias: 

 Aumentar o número de bicicletas para aula de spinning 

 Colocar ombrelones no parquinho 
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 Renovar as pinturas das vagas especiais do estacionamento 

 Enviar kit de boas-vindas aos novos sócios 

 Uso de ar condicionado na academia 

 Criar escolinha de futebol e futsal feminino 

 Incluir aula de ballet fitness na academia 

 Reclamação de compra de pacote de massagem para conseguir marcar horário 
no Spa Saúde 

 Atendimento ruim do lava jato 

 Reclamação de pessoas fumando nas dependências do clube 

 Garantir acessibilidade no banheiro do restaurante do farol 

 Funcionamento da sauna na sexta-feira 

 Não funcionamento do site para gerar o boleto de mensalidade 

 
 

QUADRO 1 – Quadro das demandas recebidas entre janeiro e junho de 2018. 

 

Mês Sugestões Reclamações Elogios Outros Total 

Janeiro 20 32 7 5 64 

Fevereiro 34 22 2 5 63 

Março 34 32 2 3 71 

Abril 12 23 12 5 52 

Maio 31 40 10 8 89 

Junho 19 32 8 5 64 
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QUADRO 2 – Total de demandas. 
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ANEXO RELATIVO À DIRETORIA DE ESPORTES INDIVIDUAIS 

EVENTOS ESPORTIVOS DA NATAÇÃO/POLO AQUÁTICO 

EVENTOS ESPORTIVOS DA NATAÇÃO: 

QUADRO 1 – Eventos Internos da Natação 

EVENTO DATA LOCAL PARTIC. 
Semana Carnavalesca da Natação 14 e 15/02 IATE 150 

Semana da Pascoa da Natação 11 e 12/04 IATE 120 
III Etapa Circuito ABRAMN - Copa 
Comodoro Master de Natação 05/05 IATE 311 

Festival da Escola de Natação 19/05 IATE 164 

Semana Junina da Escola de Natação 20 a 21/06 IATE 180 
Total de eventos: 05  925  

 

  

QUADRO 2 – Eventos Externos da Natação 

FEDERADO 

EVENTO DATA LOCAL PARTIC. 
Torneio De Abertura 24 e 25/02 DF 14 

I Torneio FDA 24 e 25/03 DF 17 

II Torneio FDA 07 e 08/04 DF 15 
Campeonato Brasileiro Absoluto - 
Troféu Maria Lenk 17 a 21/04 RJ 5 
Torneio Centro Oeste De Clubes - 
Infantil A Senior 26 a 28/04 GO 15 
Campeonato Mundial Escolar - 
Gymnasíade 05 a 07/05 MARROCOS 1 
Campeonato Brasiliense Absoluto 
De Inverno 12 e 13/05 DF 17 
Torneio Centro Oeste De Clubes - 
Mirim/Petiz 18 e 19/05 DF 4 
Campeonato Brasileiro Infantil De 
Inverno 23 a 26/05 SP 4 
Campeonato Brasileiro Juvenil De 
Inverno 06 a 09/05 RJ 2 

III Torneio FDA 16 e 17/06 DF 5 
Campeonato Brasiliense 
Mirim/Petiz 16 e 17/06 DF 6 
Campeonato Brasileiro Junior De 
Inverno 27 a 30/06 PR 3 
Total de eventos:  13 108 

Atletas 

FEN 
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EVENTO DATA LOCAL PARTIC. 

III Fen Infantil A Junior 12 e 13/05 DF 3 

IV Fen Infantil A Junior 16/06 DF 4 
Total de eventos:  2 7 Atletas 

MARATONA AQUÁTICA 

EVENTO DATA LOCAL PARTIC. 
I Etapa Circuito Mks - Festival Das 
Águas 18/03 DF 2 
I Ultramaratona Aquática - CBDA 
25 Km 23/03 SP 1 
Campeonato Brasileiro Absoluto - 
Troféu Maria Lenk 15/04 RJ 1 
Campeonato Brasileiro Absoluto - 
10 Km – 3ª Etapa 04/05 CE 1 
Campeonato Brasileiro Absoluto - 
5 Km – 3ª Etapa 06/05 CE 1 

Circuito Rei E Rainha Do Mar 27/05 DF 4 
Campeonato Brasileiro Absoluto - 
10km – 4ª Etapa 29/06 MA 1 
Total de eventos:  7 11 Atletas 

MASTER 

EVENTO DATA LOCAL PARTIC. 
I Etapa Circuito Abramn - Torneio 
De Abertura 17/02 DF 3 

II Etapa Circuito ABRAMN 17/03 DF 10 
III Etapa Circuito ABRAMN - Copa 
Comodoro 05/05 IATE 28 
IV Etapa Circuito ABRAMN - Copa 
ASBAC 23/06 ASBAC 15 
Total de eventos:  4 56 Atletas 

 

EVENTOS ESPORTIVOS DO TÊNIS DE QUADRA: 

QUADRO 1 – Eventos Internos do Tênis  

EVENTO DATA PARTICIPANTES 

IX Torneio ITF de Tênis 12 a 17/03 300 

1ª Etapa Circuito Interno de Tênis 14/03 a 08/04 138 

Copa Iate de Duplas 22/04 a 05/05 36 duplas 

Torneio de Tênis Iate Com Amor 11 a 24/06 50 
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Total de eventos: 04  Participantes: 
560 

QUADRO 2 – Eventos Externos do Tênis 

EVENTO DATA PARTICIPANTES 

“38 TH” Assuncion Bowl 08 a 18/02 1 

Copa Cold Esportes Club Campestre Cali Cosat 20 a 27/01 1 

Guayaquil Bowl 27/01 a 03/02 2 

48º Banana Bowl 27/01 a 03/02 1 

Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de 
Porto Alegre – GERDAU 

24/02 a 03/03 1 

Pascuas Bowl 24 a 31/03 2 

ATP/ ITP São José dos Campos 10 a 18/03 1 

Vendimia Cup ITF 26/02 a 04/03 1 

Copa Gerdau 26/02 a 24/03 1 

Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis        
Sub 12 a Sub18 

 Clube Bahiano - Salvador/BA 

13 a 27/04 10 

Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis 
Infanto/Juvenil  

Clube Esperia - São Paulo/SP 

04 a 19/06 05 

Total de eventos: 11  26 
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EVENTOS ESPORTIVOS DO SQUASH: 

QUADRO 1 – Eventos Internos do Squash  

EVENTO DATA PARTICIPANTES 

6º Campeonato Interno 10 a 12 de maio 47 

Total de eventos: 1  Atletas: 47 

 

 

QUADRO 2 – Eventos Externos do Squash  

EVENTO DATA PARTICIPANTES 

Torneio 20 Minutos – Capital Squash Center  22 a 24 de março 18 

1ª Copa Rodolfo Imóveis de Squash – Capital Squash Center 16 a 20 de maio 26 

Capital Squash Open – Capital Squash Center 19 e 24 de junho 17 

Total de eventos: 3  Atletas: 61 

 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DA PATINAÇÃO 

QUADRO 1 – Eventos Internos da Patinação Artística 

EVENTO DATA PARTICIPANTES 

Clínica de Patinação com a Técnica Thatiana Resende 29/01 a 04/02/2018  44 Atletas 

Clínica de Patinação com a Técnica Espanhola Maria Rosa Pey 08 a 11/03/2018 48 Atletas 

Campeonato Brasiliense 1ª Etapa Nacional e Internacional 22 a 25/03/2018  44 Atletas 

Total de eventos: 03 136 Atletas 

 

QUADRO 2 – Eventos Externos da Patinação Artística  

EVENTO DATA PARTICIPANTES 

Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Patinação Artística 
Santos/SP 

 18 a 27/04/2018 34 Atletas 

1ª Etapa do Campeonato Regional de Patinação Artística 
Clube dos Bombeiros DF 

08 a 10/06/2018 76 Atletas 

Total de eventos: 02 110 Atletas 

 

EVENTOS ESPORTIVOS DO JUDÔ: 

QUADRO 1 – Eventos Internos do Judô  

EVENTO DATA PARTICIPANTES 
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Festival de Judô em homenagem ao mês das mães 26 de maio 150 

Total de eventos: 1  Participantes: 150 

 
 
ANEXO RELATIVO À DIRETORIA DE ESPORTES COLETIVOS  
  
EVENTOS ESPORTIVOS DO BEACH TENNIS  
QUADRO 1 – Eventos Internos 

EVENTOS  DATA  PARTICIPANTES  

1º Torneio Interno de Beach Tennis Março 120 

Copa Brasília de Beach Tennis Abril 300 
  
EVENTOS ESPORTIVOS DO FUTEBOL  
QUADRO 1 – Eventos Internos  

EVENTO  DATA  PARTICIPANTES  

Pré GO CUP 2018 Março 250 

GO – CUP 2018 Março 60 

Copa do Mundo Master de Futebol  Abril/Maio 90 

Copa do Mundo Infantil de Futebol Junho 200 
  
 
QUADRO 2 – Eventos Externos 
EVENTOS ESPORTIVOS DO FUTEVÔLEI  
QUADRO 1 – Eventos Internos 

EVENTO  DATA  PARTICIPANTES  

Torneio Interno Iate 58 anos  Maio 60 
 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DE JOGOS DE CARTAS  
QUADRO 1 – Eventos Internos  

EVENTOS  DATA  PARTICIPANTES  

 1 º Torneio de Truco 2018 Abril 50 

1º Torneio de Buraco Conselho Diretor 2018 Maio  50 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DA PETECA  
QUADRO 1 – Eventos Internos 

EVENTOS  DATA  PARTICIPANTES  

79º etapa Brasília, da liga Máster de Peteca Março 100 

Torneio Peteca Conselho Diretor   Abril 80 
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EVENTOS ESPORTIVOS DA SINUCA  
QUADRO 1 – Eventos Internos 

EVENTO  DATA  PARTICIPANTES 

Torneio de Sinuca Conselho Diretor de 2018  50 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DO VOLEIBOL  
QUADRO 1 – Eventos Internos 

EVENTO  DATA  PARTICIPANTES 

Rainha da Praia Março 30 
 
 
Obs: As despesas geradas nestes eventos, encontra-se publicado no portal da 
transparência. 
 
 

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 
1º semestre de 2018. 

SERVIÇOS 

Jan Fev Març Abril Maio Jun 1ºSEM
ESTRE 

Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 
total 

Avaliação 
Fisioterápica 

83   95 110 108 106 97 599 

Avaliação Nutricional 0 47 61 42 67 55 272 

Avaliações Físicas 240 237 392 150 235 172 1.281 

Mudanças de Séries 350 340 392 311 361 297 2.037 

Pilates 1.134 1.197 1.361 1.268 1.348 1.092 7.456 

Power Plate 156 453 505 434 401 307 2.277 
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TOTAL GERAL DE 
ATENDIMENTOS 

 
13.922 

 

Quantitativo de alunos no 1º semestre de ano de 2018 

 

 

 

Número de alunos que frequentam a Academia  

No 1º semestre houve uma queda significativa no quantitativo de alunos matriculados 
na Academia em comparação com o 2º semestre, onde tivemos uma um declínio de 
11,4 % no final do semestre totalizando 328 alunos. 

Média de frequência de acessos de alunos na Academia. 

TOTAL DE FREQUÊNCIA DE ALUNOS NA ACADEMIA POR MÊS TOTAL 

JANEIRO    14.995  

 FEVEREIRO    11.190  

 MARÇO    20.137  

 ABRIL    19.949 

 MAIO    22.963  

JUNHO 2018    18.321  

  

 

Média diária: 872 
  

     
Média dos alunos nas segundas-feiras 944 Alunos 

     
Média dos alunos nas Terças-feiras 962 Alunos 
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Média dos alunos nas Quartas-feiras 838 Alunos 
     

Média dos alunos nas Quintas-feiras 822 Alunos 
     

Média dos alunos nas Sextas-feiras 811 Alunos 
     

Média dos alunos nos Sábados 478 Alunos 
     

Média dos alunos nos Domingos 374 Alunos 

 

Modalidades da Academia do Iate clube de Brasília  

1 Cycling Indoor 12 Zumba   

2 Localizada 13 Iron Glúteo 

3 Pilates de Solo 14  Iate Cross (Crossfit) 

4 Alongamento 15 
Alongamento Postural 
Holístico 

5 Glúteo e coxa 16 Yoga 

6 Treinamento Total 17 Pilates de Studio 

7 Abdominal 18 Treinamento Funcional 

8 Viva Mais 19 Boxe Fitness 

09 Hora Teen 20 Muay Thai Fitness 

10 Jiu Jitsu   21 Power Plate 

 

SAUNA DO ESPAÇO SAÚDE - IATE CLUBE DE BRASÍLIA 

Segue as informações sobre aos serviços realizados no 1º semestre de 2018 na 
sauna do espaço saúde do Iate clube de Brasília. 

 

AÇÕES REALIZADAS NO 1ª SEMESTRE DE 2018 

AÇÕES REALIZADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018 

I – SAUNA IATE CLUBE DE BRASÍLIA  

 

Horário de funcionamento da sauna.  
Segunda a sexta de 08h às 21h30. 
Sábados de 9h às 20h30 
Domingos e Feriados de 9h às 16h30 
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Kit's : 
 
Sandálias –> 276 R$ 2.484,00 
 
Kit toalhas → 1.871  R$ 1.871,00 
 
Total geral de Kit’s: 2.147 --: R$ 4.355,00 
 
Uso da sauna 
 
Pacote Sauna: (Carnê com 30% de desconto sauna) –> 79  R$ 11.455,00 
Sauna /sócios → 3.383  R$ 47.362,00 
Sauna /convidados → 108  R$ 4.752,00 
 
Quantidade  geral  de  usuários  no  período:    
 
QUADRO 1 – Demonstrativo de arrecadação no 1º Semestre de 2018.  
 
 
  Demonstrativo de arrecadação no 1º Semestre de 2018. 
 

Mês: Quantidades de Kits Vendidos e Uso da Sauna 
 Toalha Valor 

R$ 
Sandália Valor 

R$ 
Carnê 

Pct 
Valor 

R$ 
Sócio Valor 

R$ 
Conv. Valor 

R$ 

JANEIRO 213 213,00 20 180,00 18 2.610,00 571 7.994,00 15 660,00 

FEVEREIRO 231 231,00 46 414,00 8 1.160,00 544 7.616,00 14 616,00 

MARÇO 375 375,00 61 549,00 17 2.465,00 640 8.960,00 53 2.332,00 

ABRIL 376 376,00 41 369,00 15 2.175,00 573 8.022,00 14 616,00 

MAIO 387 387,00 56 504,00 11 1.595,00 600 8.400,00 5 220,00 

JUNHO 289 289,00 52 468,00 10 1.450,00 455 6.370,00 7 308,00 

           
Total 1.871 1.871,00 276 2.484,00 79 11.455,00 3.383 47.362,00 108 4.752,00 

 
TOTAL SEMESTRAL 
 

Mês 
JANEIRO A JUNHO 2018 

Modalidade: Quantidade: Valor geral arrecadado: 
Toalhas 1.871 R$ 1.871,00 

 
Sandálias 276 R$ 2.484,00 

 
Carnê 79 R$ 11.455,00 

 
Sauna / Sócios 3.383 R$ 47.362,00 

 
Sauna/ convidados 108 R$ 4.752,00 

 
TOTAL GERAL 5.717 R$ 67,924,00 
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ANEXO RELATIVO À DIRETORIA DE SECRETARIA 
 
Diretoria de Secretaria - Quadro social  

 DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
I. PATRONO 1 
II. FUNDADOR 32 
Dependentes  18 
III. PATRIMONIAL 0 
Titular de Proprietário  3.806  
Dependentes 8.112 
Titular Remido 190 
Dependentes 564 
Familiar  30 
Usuário de Título Proprietário 614 
Dependentes 1.634 
Usuário de Título Remido 1 
Dependentes 4 
Usuário de Título Especial 88 
Dependentes 205 

IV. HONORÍFICO 0 
Benemérito 15 

Dependentes 10 
Honorário 17 
Dependentes 23 
V. CONTRIBUINTES 0 
Especial 08 
Dependentes 15 
Atleta 34 
Feminina 37 
Dependentes menores de 12 anos 4 

Total Geral 15.462 
Fonte: Secretaria Social/Sistema Techsoft      

 
 
Diretoria de Secretaria - Evolução do quadro social  

 
 

13.000

13.500

14.000

14.500

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

2º Sem. 2015 1º Sem. 2016 2º Sem. 2016 1º Sem. 2017 2º Sem. 2017 1º Sem. 2018

15.347 15.215 15.171 15.311 15.299 15.462
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Diretoria de Secretaria - Emissão de convites 
 
CONSELHO DIRETOR:   39 Convites Extraordinários de 30 (trinta) dias; 
                                        903 Convites Extraordinários de 1 (um) dia. 
     Total: 942 
  
CONSELHO DELIBERATIVO:  33 Convites Extraordinários de 30 (trinta) dias; 
                                                884 Convites Extraordinários de 1 (um) dia.  
     Total: 917 
 
ASSOCIADOS:   6.937 convites comuns 
     628 convites especiais (30 dias fora de Brasília) 
     Total: 7.565 
 
CONV. DE CHURRASQUEIRAS:   Total: 7.756 
 
ADMISSÃO: Total: 469 novos integrantes no quadro social (30 dias) 
 
 
Diretoria de Secretaria - Convites emitidos – Integrantes do Conselho Diretor 
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Extraordinário Iate – (Institucional para 30 dias)  06 
Extraordinário Vice-Comodoro (30 dias) 10 
Extraordinário Assessor da Comodoria – (para 30 dias)  0 
Extraordinário Diretor – (para 30 dias)  12 
Extraordinário Vice-Diretor – (para 30 dias)  11 
Total 39 
Extraordinário Iate – (Institucional para 1 dia) 72 
Extraordinário Vice-Comodoro (1 dia) 57 
Extraordinário – Diretor – (para 1 dia)  199 
Extraordinário – Vice-Diretor 1 dia  575 
Extraordinário – Assessor da Comodoria – (para 1 dia) 0 
Total 903 
Total Geral 942 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
 
 

 

 
Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
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Diretoria de Secretaria - Convites emitidos – Integrantes do Conselho Deliberativo  
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Extraordinário – Presidente do Conselho – (para 30 dias)  03 
Extraordinário – Solicitado ao Comodoro por Conselheiros – (para 
30 dias)  

30 

Total 33 
Extraordinário – Presidente do Conselho – (para 1 dia)  155 
Extraordinário – Conselheiro – (para 1 dia)  729 
Total 884 
Total Geral 917 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
 

 

 
Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft  

 
 
Diretoria de Secretaria - Carteirinhas de prestadores de serviços 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Carteirinha (Babá, Motorista, Prof. Saúde) 271 
Permissão Provisória  67 
Crachá para visitantes e prestadores de serviços 
eventuais/fornecedores 

10.788 

 Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  

 
Diretoria de Secretaria - Emissão de documentos dos associados e de 
identificação 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Carteirinha Social  1.191 
Carteirinha do Ciate 13 
Crachá funcionários 327 
Crachá Concessionários  171 
Pesquisa CDL 388 
Edital de Avisos 130 
Diplomas 51 
Declarações 26 
Cartas de apresentação - Clubes conveniados (enviadas) 79 
Cartas de Apresentação – Clubes conveniados (recebidas) 85 
Total 2.461 

Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft  

 
Diretoria de Secretaria - Reserva de churrasqueiras  
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DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Janeiro 194 
Fevereiro 216 
Março 207 
Abril 231 
Maio 315 
Junho 381 
Total 1.544 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
 

 
 
Diretoria de Secretaria - Comparativo de reserva de churrasqueiras 

 
Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft 

 
 
 
Diretoria de Secretaria - Inclusões no quadro social  

DISCRIMINAÇÃO JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. TOTAL 
Usuário 21 16 22 19 27 15 120 
Cont. Temp. Especial 01 01 01 0 01 01 5 
Cont. Temp. Atleta 02 0 01 0 01 0 4 
Contribuinte Feminina 0 0 0 0 0 0 0 
Dependente < 18 anos 14 21 17 12 07 08 79 
Dependente 18 >_< 60 10 04 15 15 10 06 60 
Dependente > 60 17 06 19 09 11 06 68 
Transferência 09 05 16 12 17 10 69 
Transf. de Tit. Familiar 0 0 0 0 01 0 1 
TOTAL 74 53 91 67 75 46 406 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
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Diretoria de Secretaria - Cancelamentos no quadro social  

DISCRIMINAÇÃO JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. TOTAL 
Usuário 06 11 20 20 13 05 75 
Cont.Temp. Especial 0 02 03 04 0 03 12 
Cont. Temp. Atleta 0 02 01 01 0 0 4 
Contribuinte Feminina 03 01 01 02 01 0 8 
Dependente < 18 anos 04 0 03 05 03 1 16 
Dependente 18 >_< 60 28 36 34 14 15 17 144 
Dependente > 60 17 15 15 05 07 08 67 
TOTAL 58 67 77 51 39 34 326 

Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft  
 

 

 
 
 
 
Diretoria de Secretaria - Quadro de acessos ao clube 

CATEGORIA JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. TOTAL 

Proprietário 43.190 44.428 48.530 47.245 48.555 53.037 284.985 
Cont. Temporário 
Especial 

214 220 181 215 213 163 1.206 

Contribuinte 
Feminina 

243 178 191 209 223 197 1.241 

Contribuinte Atleta 418 430 476 341 410 474 2.549 
Remido 2.374 2.228 2.370 2.317 2.500 2.693 14.482 
Usuário Empresarial 820 769 794 864 903 3927 8.077 
Usuário 9.008 10.710 11.548 12.016 12.203 13097 68.582 

371
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CIATE 0 6 30 10 59 48 153 
Conv. Comum 1.211 1.444 902 1.211 1.235 936 6.939 
Conv. 
Churrasqueira 

1.310 1.518 1.520 1.515 1.025 868 7.756 

Conv.Especial (para 
30 dias) 

960 998 730 540 610 572 4.410 

Conv. Eventos (para 
1 dia) 

238 370 314 303 313 249 1.787 

Conv. Sauna 0 0 0 0 0 0 0 
Visitantes/Prest 
Serv. 

1.753 1.893 1.728 1.692 1.791 5879 14.736 

Aut. de Embarque 328 302 265 247 311 268 1.721 
T  O  T  A  L 62.067 65.494 69.579 68.725 70.351 82.408 418.624 

 
 
Diretoria de Secretaria - Comparativo de acessos ao clube 

 
                                                                                                       Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft 

 
 
Diretoria de Secretaria - Percentual de acessos por categoria 

Fonte: 
Secretaria Social/Sistema TechSoft 
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Restaurante Cape Diem (Janeiro) ---------------------------------------------- 264 acessos 
 
 
 

ANEXO REFERENTE À DIRETORIA JURÍDICA 
 

Relatório de atividade: 1º/1/2018 a 30/6/2018 
Atividades JAN FEV MAR ABR MAIO JUN Total 

Aplicação de penalidade 0 0 0 0 3 0 3 
Atendimento a Terceiros 0 5 0 0 0 0 5 

Atendimento ao Funcionário 1 5 0 2 0 1 9 
Atendimento ao Sócio 2 5 6 4 6 1 24 

Audiência 2 1 0 3 2 3 11 
CI 10 11 7 8 6 11 53 

Contratos (Diversos) 15 18 19 12 27 30 121 
CT 1 20 2 2 0 4 29 

Decisão do Conselho Diretor* 0 0 0 0 3 1 4 
Despacho 28 26 0 17 38 40 149 

Edital de Licitação 1 1 1 2 1 3 9 
Oitiva/Iterrog. (Presenciais) 0 19 13 1 0 0 33 

Parecer (Diversos) 4 6 5 3 2 4 24 
Pauta da Diretoria Jurídica 0 0 0 0 1 1 2 

Petição 2 8 8 4 5 5 32 
Processo Administrativo 

Autuado 
0 2 0 1 0 2 5 

Relatórios Conclusivos 0 0 0 0 2 1 3 
Termo Aditivo 12 5 10 5 7 3 42 

Total 78 132 71 64 103 110 558 
          Fonte: Controle Interno desta Diretoria Jurídica 

 
 
 
 

 
Nº 

 
PROCESSO 

 
ÚLTIMOS  

ANDAMENTOS 

 
PARTES 

 
SÍNTESE/ 
DATA DO 

AJUIZAMENTO 

VALOR DA CAUSA/ 
PROGNÓSTICO DE 

PERDA ICB/ 
CONDENAÇÃO EM 
HONORÁRIOS SUC. 

01 
 

2016.16.1.0
09936-4 

 
Ação de 

obrigação de 
fazer c/c 

indenização 
 

1ª Vara 
Cível Águas 

Claras 
 
 
 

Sentença de 
improcedência dos 
pedidos do autor, 
prevalecendo-se a 
disposição contida 
no art. 28, inciso I, 

de que a união 
estável, para fins 

de inclusão de 
companheiro(a) 

como dependente, 
deve ser 

comprovada por 
meio de escritura 

Autores: 
Ricardo 

Alvarenga 
e Cristina 
Gomes da 

Costa 
 

Réu: ICB 

Ação de 
conhecimento 

ajuizada em 26.10.16, 
desfavor do clube, 

com pedido de 
condenação ao 
pagamento de 

R$50.000,00, a título 
de indenização por 
danos morais, sob a 
alegação de que a 

exigência estatutária 
de apresentação de 
documento oficial 

R$ 50.000,00 
 
 

Clube ganhou a 
causa, mas não 

houve ganho 
econômico. 

 
Honorários 

sucumbenciais de 10% 
pagos a serem pelos 

autores 



                                                                                                                          

144 
 

 
 

pública declaratória 
ou documento 

particular 
registrado em 

cartório. 
 

Em 21.3.2018, 
negado provimento 

à apelação dos 
autores. 

 
TRANSITOU EM 

JULGADO. 
 

para fins de inclusão 
de sua companheira 
como dependente, 

feriria direito 
adquirido.  

02 2016.01.1.1
00074-6 

 
Ação 

Regressiva 
 
 

24ª VC 
 

Feito 
convertido 

em 
cumpriment

o de 
sentença nº 

0707343-
07.2018.8.07

.0001 

Exclusão dos 
outros dois 

requeridos, sendo 
PROCEDENTE o 

pedido para 
condenar o 1º Réu 

a pagar à parte 
Autora, por força 
da sub-rogação 
legal, o valor de 
R$15.840,00, 
acrescido de 

correção monetária 
pelo INPC e juros 
de mora de 1% ao 

mês. 

Em 8.6.18, iniciada 
a fase de 

cumprimento de 
sentença.  

Autor: ICB 

Réus: 
WAGNER 
MATTOS 

BACELAR. 

DOIS 
PRODUCO

ES E 
VIDEOS 

LTDA ME. 

MAXIMUS 
PRODUCO

ES 
ARTISTICA

S LTDA  

Ação regressiva 
ajuizada pelo clube, 

em 23.9.2016, 
buscando 

ressarcimento 
referente à 

condenação ao 
pagamento de 18 

salários mínimos a 
título de multa 
administrativa, 

imposta ao clube em 
razão de 

irregularidade 
cometida pelos 

organizadores da 
Festa do Preto que 
ocorreu no Salão 
Social (sessão de 

espaço).  

R$ 15.840,00 
 

Clube ganhou a 
causa. 

 
Sucumbência reciproca 
de 10% sobre o valor 

da causa.  

03 2014.01.1.1
56723-9 

 
 

Ação 
declaratória 
de nulidade 
cumulada 

com 
Obrigação 
de Fazer e 

pedido 
indenizatório 

 
 

22ª Vara 
Cível 

 
 
 

Apelação de 
ambos, julgadas 
procedentes em 

parte. 

 

Autor interpôs 
RESP e RE. 

 

Clube interpôs 
RESP. 

 

Ambos inadmitidos 
na origem e 

pendentes de 
julgamento de 

Autor 
Mario 

Sérgio da 
Costa: 
Ramos 

 
Réu: ICB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuizada em 9.10.14, 
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 

Valor da causa 
R$ 100.000,00 

 
 

Ganho de causa 
parcial ao clube. Zero 

condenação 
econômica. 

 
 

 
Sucumbência reciproca 
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Adv. 
Terceirizad
o: Marcelo 

Coelho 
 
 
 
 
 

 
 

Paralelamen
te foi 
ajuizado o  
Cumprimen
to da 
sentença 
0728006-
11.2017.8.0
7.0001, no 
tocante à 
penalidade. 
 

22ª Vara 
Cível 
Adv. 

Marcelo 
Coelho 

AGI 
0714699-
90.2017.8.0
7.0000 
 

5ª Turma 
Cível 

 
Adv. 

Terceirizad
o: Marcelo 

Coelho 

Agravo de 
Instrumento quanto 
à admissibilidades 

recursal. 

 

 

Medida deferida, a 
respeito da qual 
interpusemos AGI 
c pedido de efeito 
suspensivo, 
indeferido. 

Reintegrado ao 
quadro social. 

Aguardando o 
transito em julgado 
da demanda 
originária. 

Em 31.10.2017, 
Indeferido o pedido 
de efeito 
suspensivo ao 
recurso. 

Em 14.12.17 
rejeitados os 

embargos 
declaratórios 

opostos pelo clube. 

Em 5.418 negado 
provimento ao 

agravo. 

Transitou em 
julgado em 

04.5.18.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRAVAN
TE: ICB 

 
AGRAVAD
O: Mario 
Sérgio da 

Costa: 
Ramos 

publicação da 
exclusão, pela mesma 
via em que divulgada. 
 

Dano moral 
improcedente. 

 
 
 

Após a prolação do 
acórdão da apelação, 
em 2.10.17, o autor 

ajuizou o 
cumprimento de 

sentença a fim de 
imediata  reintegração 

ao quadro social. 
 

Agravo ajuizado em 
27.10.17 a fim de ver 
cassada a decisão 
proferida no 
cumprimento de 
sentença, tendo em 
vista que o agravado 
transferiu o seu título, 
deixando de pertencer 
ao quadro social e 
para retornar tem que 
passar por avaliação 
como todos os 
candidatos nos 
termos do RAD, não 
sendo automático o 
retorno após o título 
ter voltado à sua 
propriedade. 

 
Valor da causa 
R$ 2.000,00 – 
obrigação de fazer 
(condenação apenas 
em honorários e 
custas) 
Valor da causa 
ZERO 

 
Clube perdeu, mas 

não houve 
condenação, nem de 

honorários de 
sucumbência. 
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04 2014.01.1.1
05494-0 
 

Ação 
Declaratória 
de Nulidade 
de processo 
administrativ

o c/c 
obrigação de 

fazer  e 
indenização 
por danos 

morais. 
 

 
22ªVC 

 
ARESP 

1266892/DF 
ARE 

1.133.022/D
F 
 

Processo 
terceirizado 

ao Dr. 
MARCELO 
BARBOSA 
COELHO – 

enviada carta 
de 

circularizaçã
o 

03/09/2015 – 
sentença de 
improcedência do 
pedido do autor. 

 
DJE 28.7.2017 – 5ª 
Turma Cível julgou 
procedente Medida 

Cautelar do 
Sobrinho, e 
desproveu a 

Apelação dele. 
 

19.10.2017 – 
Sobrinho interpôs 

REE. 
 

ARESP negado 
provimento. ARE 

negado 
provimento. 

 
TRANSITOU EM 
JULGADO EM 

22.6.18. 

Autor: 
João 

Francisco 
Sobrinho 

 
Reu: ICB 

 

Ação declaratória de 
nulidade, ajuizada em 
15.7.14, a fim de que 
fosse determinada a 
suspensão das penas 
aplicadas no processo 
administrativo, além 
de ter requerido 
indenização por 
danos morais.  

 

 

Valor da causa  
R$ 10.000,00 

 
Clube ganhou a 

causa. 

Condenação zero  

 
Honorários de 

sucumbência de 15% 
pagos pelo autor 

05 2014.01.1.1
14508-3 

 
Ação 

Monitória 
 

20ª Vara 
Cível 

 
 

Feito 
convertido 

em 
cumprimento 
de sentença 
nº 0709592-
28.2018.8.07

.0001 

Em 14.11.17 
rejeitado os 
embargos e 
JULGADO 

PROCEDENTE o 
pedido formulado 

na inicial para 
converter o 

mandado inicial em 
título executivo 

judicial. 
Deu-se início ao 
cumprimento de 

sentença, 
transcorrido in albis 

o prazo para 
pagamento. 

M 19.6.18, autos 
remetidos à 
Curadoria 

Autor: ICB 
 

Réu: 
Fernanda 

Nunes 
Alvarenga 

Ação dsitribuida em 
28.7.14, monitória 

proposta em desfavor 
da Ré requerendo o 
pagamento do débito 

existente no Clube 
(contribuições 

mensais 
Contribuinte/Temporá

ria). 

Valor da Causa: 
R$ 782,98 

 
Ganho de causa para 

o clube – fase de 
cumprimento da 

sentença 
 



                                                                                                                          

147 
 

06 2015.01.1.0
66547-5 

 
Ação 

Monitória 
 

3ª Vara 
Cível 

 
 
 
 
 

16/09/2015 – 
Sentença julgada 

parcialmente 
constituído título 
executivo judicial. 

 
Não foram 

encontrados bens 
penhoráveis. 

  
Determinada a 

inclusão do nome 
dos executados no 

cadastro de 
inadimplentes, via 

sistema 
SERESAJUD. 

 
Processo 

suspenso por doze 
meses, em 

22.2.18. 
 

 

Autor: ICB 
 

Réu: 
Craque 

Comunicaç
ão Digital 
Ltda Me e 
Leandro 
Magno 
Silva 

Ação proposta em 
9.6.2015 visando a 
cobrança de valores 

de patrocínio 
referente ao XXIV 

Campeonato 
Brasileiro de Peteca, 

ocorrido em 
novembro de 2012 e 

não repassado ao Iate 
Clube de Brasília 

pelas rés. 
 
 
 

Valor da Causa: 
R$ 37.992,15 
(atualizado) 

 
Ganho de causa para 

o clube  
 

07 
 

2015.01.1.1
17587-0 

 
Ação 

Monitória 
 
 

4ª Vara 
Cível de 
Brasília 

 
 
 

Julgado 
IMPROCEDENTE 
o pedido monitório, 

condenação da 
autora ao 

pagamento das 
custas finais, 

devendo o valor ser 
atualizado (INPC) a 

partir de 
26/11/2015 e 

acrescidos de juros 
de mora a partir do 
trânsito em julgado. 

Autora interpôs 
apelação cível. 
Em 16/8/2017 - 
Relator Angelo 

Canducci Passareli 
negou provimento à 

apelação. 
Negado 

provimento à 
apelação da 

ALDIEM. 
RESP da ALDIEM- 

prazo p clube 
contrarrazoar. 

 

Autora:  Al
diem 

Locadora 
De 

Maquinas 
Pesadas e 
Equipamen

tos Ltda 
Epp. 

 
Réu: ICB 

Ação de falência 
ajuizada em 14.10.15 

pela construtora e 
convertida em ação 

monitória para 
cobrança do saldo de 

obras referente ao 
Contrato 01/ 2013, 

alegando a autora ser 
credora do clube no 

valor de R$ 
116.386,48. 

Valor da Causa: 
R$116.386,48 

 
 
 
 

REMOTA 
 
 

SUCUMBÊNCIA 10% 
VALOR DA CAUSA  
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8 
 

2015.01.1.1
27299-0 

E 
2016.01.1.0

89007-5 
 

Ação de 
EXECUÇÃO 

DE 
TÍTULOS 

EXTRAJUDI
CIAIS E 

EMBARGOS 
À 

EXECUÇÃO 
– apensos 

(sem 
atribuição 
de efeito 

suspensivo 
até o 

presente 
momento) 

 
2ª Vara de 

execução de 
Títulos 

Extrajudiciai
s 
 
 
 
 
 
 

Realizado BACEN 
JUD – infrutífero. 

 
Inseridas restrições 

RENAJUD de 5 
veículos em nome 

da Aldiem. 
 

Após cumprimento 
da carta precatória 

de penhora, 
avaliação e 

intimação referente 
ao rolo 

compactador e aos 
5 veículos e 

demais diligências 
– os embargos à 
execução serão 

remetidos à 
conclusão . 

 
Os autos estão 

aguardando 
cumprimento da 
deprecata em 

Goiânia.     

Autor: ICB 
 

Réu: 
Aldiem 

Locadora 
De 

Maquinas 
Pesadas e 
Equipamen

tos Ltda 
Epp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuizada em 6.11.15 
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$ 161.055,53 

 
POSSÍVEL 

 
 

9 2015.01.1.1
17541-2 

 
Ação 

Monitória 
 

8° Vara 
Cível 

 
 

Convertida 
em 

cumprimento 
de sentença 
nº 0705141-
57.2018.8.0

7.001 
 
 
 

Em 08/7/16 - 
embargos à 

monitória 
rejeitados, julgado 

procedente a 
constituição do 
título executivo 

judicial em desfavor 
do clube, na 

quantia de R$ 
50.357,87, que 

deverá ser corrigida 
monetariamente 

pelo INPC e juros 
de mora de 1% ao 

mês a partir de 
2/4/2015, data de 

vencimento da 
dívida. 

 

Autor: 
Aldiem 

Locadora 
De 

Maquinas 
Pesadas e 
Equipamen

tos Ltda 
Epp. 

 
Réu: ICB 

 

Em 14.10.2015, 
ajuizada pela 
empresa para 

cobrança do saldo de 
obras dos contratos 

009/2013 e 028/2013. 

Valor da Causa: 
R$ 50.357,87 

 
CLUBE PERDEU A 

CAUSA 
 
 

SUCUMBÊNCIA 10% 
VALOR DA CAUSA 

ATUALIZADO 
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Em 4.4.18, o clube 
depositou a quantia 

de      R$ 
89.467,97, quantia 
essa que não foi 
liberada para o 

credor e sim 
penhorada no rosto 
dos autos do proc. 

nº 
2015.01.1.127299-
0, no qual o clube é 

exequente. 
 

10 2015.01.1.0
85846-4 

 
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 - 
BACENJUD, 
RENAJUD e 

outros. 
Em 16.11.2016, 
suspenção 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.  
 

Autor: ICB 
 

Réu: 
Maristela 
Bentes 

Correa de 
Melo 

 
 
 
 
 
 
 

Ação ajuizada pelo 
clube em 30.7.2015 
para cobrança de 
taxas de ex sócia 
contribuinte atleta. 

 
Último valor 

atualizado da dívida 
R$ 919,02 

Valor da Causa: 
R$ 563,53 

 
REMOTA 

11 AGI 
2016.00.2.0

06117-2 
2ª Turma 

Cível -TJDFT 
 

Em 01.4.2016 – 
indeferida a 

antecipação de 
tutela recursal. 

 

Agravante: 
Renato de 

Aguiar 
Attuch 

 

Autuado em 16.3.16, 
a fim de se discutir 

acerca da incidência 
da multa do art. 475, 
J, do CPC, antes da 

intimação para 

Valor da causa: zero 
 

Perda de objeto 
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(Originário 

2006011119
2289 

- 14ª V.C.) 

Em 25.8.2017 – 
concluso ao relator 

Des. Fernando 
Habib. 

 
ARQUIVADO EM 

20.4.2018 

Agravado: 
ICB 

pagamento na fase de 
cumprimento de 

sentença e 
pagamento de 

honorários dessa fase. 

12 2017.01.1.0
05419-2 

 
6ª Vara 
Cível 

 
 

Cumpriment
o de 

Sentença 
 
 
 
 
 
 
 

AGI 
0712856-

90.2017.8.0
7.0000 

 
6ª Turma 

Cível 

Penhoramos o 
veículo FIAT/ 

SIENA ESSENCE,  
requerido ficou 

como depositário 
fiel. 

Prosseguimento da 
execução. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em 21.9.2017 o 
Des. Alfeu 
Machado 

concedeu a 
liminar pleiteada, 

podendo-se 
esperar que o 

valor da 
execução 

prossiga como 
requerido pelo 

clube. 

Agravo provido. 
Unanime. 

Transitou em 
julgado em 

2.7.18 

Autor: Iate 
 

Réu: João 
Lecione 
Marques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agravante: 
ICB 

Agravado: 
João 

Lecione 
Marques 

 

Em 30.1.2017, 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, 

condenado 
criminalmente. 

 
 
 
 

Em 20.9.2017, o 
clube interpôs Agravo 
de Instrumento com 
pedido liminar para 

suspender a 
execução na quantia 
a menor deferida pela 

Magistrada. 
 

R$ 179.766,01 
 
 

REMOTA 
 

Honorários 
sucumbenciais de 

10% 
 
 
 
 

 
 

Agravo de 
Instrumento n tem 

valor de causa. 
 

Clube ganhou a causa 

13 0706300-
69.2017.8.0

7.0001 
 

11ª Vara 
Cível 

 
Ação 

Anulatória 
 

Sentença de 
improcedência da 
ação principal e 

julgada prejudicada 
a reconvenção 

diante da negativa 
da anulação 

pleiteado pelo 
sócio, mantendo-se 

a retomada do 
título. 

 

Autor: 
Alfredo 
Antônio 
Goulart 

Sade 
 

Réu: Iate 
Clube de 
Brasília 

 

Em 6.5.2017, o sócio 
ajuizou  ação 
anulatória do 

processo de retomada 
do título P/754, tendo 
em vista sua exclusão 
do quadro social, pelo 

Conselho 
Deliberativo, em 

28.01.2004. 
 

Liminar indeferida. 

R$ 70.000,00 
 
 

REMOTA 
 
 

HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA DE 

12% VALOR DA 
CAUSA 
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Ganho de causa 
para o clube no 
primeiro grau. 

 
Irresignado, o autor 
apelação, negado 

provimento. 
 

ED do autor 
incluído em pauta 
de julgamento em 

11.7.18.  
14 0720248-

33.2017.8.0
7.0016 

 
JEC 

 
Ação 

Declaratória 
com 

Obrigação de 
Não Fazer e 

Tutela de 
Urgência  

Improcedência dos 
pedidos autorais. 

 
Recurso inominado 
do autor, negado. 

 
 

Agravo interno do 
autor, não provido. 

 
Arquivado 

definitivamente 
em 27.6.2018.  

Autores: 
Rodrigo 
Sousa 
Troncha  

 
Réu: Iate 
Clube de 
Brasília 

 

Em 16.6.2017, 
ajuizada ação 
declaratória, sob a 
alegação de que os 
contratos de cessão 
do direito de uso de 
boxes da náutica 
vigem há mais de15 
anos; que a Diretoria 
de Esportes Náuticos 
não teria tomado 
medidas para sanar 
as irregularidades no 
prazo previsto no 
novo RIST; que não 
teria havido processo 
administrativo com 
direito a ampla defesa 
e contraditório e que a 
mudança do 
Regulamento teria 
caráter persecutório.   
 
 

R$ 5.000,00 
 
 

GANHO DE CAUSA 
AO CLUBE 

15 0733354-
62.2017.8.0

7.0016 
 
 

Obrigação 
de fazer c/c 

Danos 
Morais 

 
4º JEC 

 

Audiência 
conciliação 
designada - 
04/12/2017. 

 
Em 12.12.2017, 

juntada de 
contestação. 

 
Improcedência dos 
pedidos autorais. 

 
Arquivado 

definitivamente 
em 8.3.2018. 

Autor: 
André 
Carlos 

Ferreira 
Soares 

 
Réu: Iate 
Clube de 
Brasília 

Autor ajuizou ação, 
em 14.9.17, 

requerendo a 
transferência da moto 
que comprou de um 
funcionário do Iate e 

que o arrematou 
através do leilão de 

bens do clube. Ainda 
requereu danos 

morais. O Iate ainda 
não tinha transferido a 

moto para o 
comprador, todavia o 
autor não tem relação 
jurídica com o clube. 

Valor da Causa 
R$ 2.380,00 

 
GANHO DE CAUSA 

AO CLUBE 
 

Sem custas ou não 
honorários. 
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16 0711008-
14.2017.8.0

7.0018 
 

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 

 

5.10.2017 – 
indeferida a 

antecipação de 
tutela. 

 
Em 13.12.17 – 
embargos e 

declaração do 
clube não 
acolhidos. 

 
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 abrange o 
objeto do presente 
feito. Suspenso o 
curso processual.  

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 

17 0729236-
88.2017.8.0

7.0001 
 

17ª VC 
 

Ação 
Monitória 

Citação por edital, 
em 22.2.18 

 
Embargos a 
monitória. 

 
ED pela 

embargante. 
 

Em 19.6.18, 
apelação da 
embargante. 

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 

 
REMOTA 

 
Custas pela requerida 

e honorários de 
sucumbência 

arbitrados em 15% 
sobre o valor da 

condenação 

18 0707343-
07.2018.8.0

7.0001 
 

3ªVC 
 

Conciliação 
infrutífera. 

 
Contestação e 

reconvenção em 
4.6.18. 

 

Autor: Iate 
Clube de 
Brasília 

 
Réu: 

Cardoso e 
Reis 

A empresa ajuizou a 
ação por não 

concordar com a 
rescisão do contrato 

nº 138/217 para 
prestação de serviços 

na academia do 

Valor da Causa: 
R$ 29.900,00 

 
 

REMOTA 
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Ação 
(procedimen
to comum) 

Aguardando 
publicação para o 
autor/reconvindo 

se manifestar. 

Comércio 
de Vidros 

clube.0A empresa 
requer             R$ 
9.900,00 de multa 

contratual e 
R$20.000,00 de 
danos morais. 

19 0712493-
66.2018.8.0

7.0001 
 

2ªVC 
 

Ação 
Monitória  

Peticionamos 
informando novo 
endereço para 

citação em 1.6.18. 
 

Expedido mandado 
de citação em 

28.6.18. 

Autor: Iate 
Clube de 
Brasília 

 
Ré: Zilah 
de Souza 

Maciel 

Ajuizamos ação para 
cobrança de cheque 
devolvido por falta de 

pagamento. 

Valor da Causa: 
R$ 2.042,93 

 
REMOTA 

 
Honorários de 
sucumbência 

arbitrados em 5% 
sobre o valor da 

causa. 
 

20 
 

0710815-
16.2018.8.0

7.0001 
 

22ªVC 
 

Ação de 
Conhecimen

to c/ 
Obrigação 
de Fazer 

Conciliação 
infrutífera. 

 
Prazo p 

contestação em 
curso. 

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 

 
REMOTA 

 
Honorários de 
sucumbência não 
arbitrados ainda 
 

21 0717101-
62.2018.8.0

7.0016 
 

Juizado 
Especial 
Cível de 
Brasília 

 
Ação de 

Ressarcime
nto Por 
Danos 

Materiais  

Audiência 
conciliação 
redesignada para 
15.8.2018, às 
9h50. 

Autor: 
José 
Aparecido 
Jorge 
 
Réu: ICB 
 

 

Requer indenização 
pelos prejuízos 
ocasionados ao 

veleiro Velho Musta 
em razão do temporal 

ocorrido em nov. 
2017, sob a arguição 
de responsabilidade 

objetiva do clube.  

Valor da causa 
R$9.170,00 

 
REMOTA 

 

 
- PROCESSOS CÍVEIS EM CURSO –   21 DEMANDAS 

 
 
 

AÇÕES CRIMINAIS EM CURSO – 01 DEMANDA 
01 2014.01.1.180908-

4 
 

7ª Vara Criminal 
 

Aguardando 
ofícios com 

informações de 
outros bens e 

valores em nome 
do réu (Relatório 

Autor: MPDFT 
 

Indiciado: 
Francisco Ítalo 
Santos de Melo 

Investigação 
distribuída em 

18.11.2014, acerca 
do cometimento da 

fraude praticada 
pelo ex-empregado 

Não tem valor da 
causa e 

despesas com 
honorários 

advocatícios. 
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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 
 

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 9.11.2017 – 
carga ao MP 
(ainda não foi 

oferecida 
denúncia). 

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. 

 

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.b 

 
 

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 – 
enviada carta de 

circularização 
 
 

Em 18.2.2013 – a turma 
por unanimidade negou 
provimento à APC da 
Fazenda e concedeu 

parcial provimento à do 
clube. 

 
3.3.2016 – conclusão para 
exame de admissibilidade 

do RE e RESP da 
Fazenda. 

 

Impetrante: 
ICB 

 
Impetrado: 

Delegado da 
Receita 

Federal do 
Brasil 

Ação ajuizada 
em 9.6.2010 

acerca da 
incidência 

indevida de 
Contribuição 
Previd. 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 

Em 19.6.2017 – a Turma 
negou provimento às 

apelações interpostas pelo 
Iate Clube de Brasília e 

pela Agência Nacional do 
Petróleo – ANP. Em face 

do resultado por maioria, o 

Impetrante: 
ICB 

 
Impetrado: 
Diretora-
Geral Da 
Agencia 

Em 17.11.2014, 
foi impetrado 
mandamus 

pelo clube, a 
fim de afastar a 
penalidade de 
apreensão e 

R$ 1.000,00 
 
 

POSSÍVEL 
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6ª Turma Cível 

 
 
 
 

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, nos 
termos do voto do relator, 

vencidos o 
Desembargador Federal 
Kassio Nunes Marques e 

Juiz Federal Roberto 
Carlos de Oliveira; por 
unanimidade, negou 

provimento à apelação da 
Agência Nacional de 

Petróleo 
Em 11.6.18, embargos de 

declaração do clube. 
 

Nacional Do 
Petróleo 

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. 

 
 

Sem custas e 
honorários 

advocatícios 

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 

21.3.18 
 

Aguardando despacho 
para réplica 

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 - 07 
 

Nº Processo Último 
Andamento 

Síntese Partes Valor 
Autuação / 

Prognóstico 
de perda para 

o clube 
01 Auto de Infração: 

054.506.2014.51.434360 
 
 
 

Apresentado 
defesa e 
recurso 

administrativo. 
 

Em 24.2.2016 – 
julgado 

Auto de Infração 
lavrado em 

16.6.2014, sob a 
motivação de o 

clube vir atendendo 
indiscriminadamente 

os veículos e 

Orgão 
Fiscalizador: 

ANP 
 

Autuado: ICB 
 
 

R$ 50.000,00 
 

Provável 
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subsistente a 
autuação I e  

insubsistente a 
II. 
 

Em 2.3.2016 – 
decisão 

mantendo o AI 
e notificando 
para pagar o 

valor da 
penalidade 
aplicada. 

 
 

apresentar imagem 
de Posto de 

Revenda 

 

02 Auto de Infração 
Interdição e Apreensão: 
054.510.2014.51.454760 

 
 
 

Apresentado 
defesa e 
recurso 

administrativo. 
 

Em 2.3.2016 – 
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 

Orgão 
Fiscalizador: 

ANP 
 

Autuado: ICB 
 
 

R$ 50.000,00 
 

Provável 
 
 

03 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 R$ 
108.282,61 a 

fim de impedir a 
inscrição do 

clube na dívida 
ativa. Será 

ajuizada ação 
tributária 

Lançamento de 
crédito tributário 

pelo não 
pagamento das 

taxas de controle e 
fiscalização 

ambiental, período 
de 2010 a 2016. 

Defesa 
administrativa: 

prescrição. 

Autuado: 
Clube 

 
Órgão 

Autuador: 
IBAMA 

 
 
 

R$ 
101.313,90 

 
Provável 
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compensatória 
ou anulatória. 

04 Auto de Infração: 
050.185.16.51 – 285972 

Apresentado 
defesa e 
recurso 

administrativo. 
 

Em 16.3.2017 – 
julgado 

subsistente a 
autuação I e  

insubsistente a 
II. 
 

Pendente de 
julgamento do 

recurso. 
 

Auto de Infração 
lavrado em 

26.2.2016, sob a 
motivação de o 
clube exercer 
atividade de 
revendedor 

varejista sem 
autorização. 

Orgão 
Fiscalizador: 

ANP 
 

Autuado: ICB 
 
 

R$ 50.000,00 
 

Provável 
 

05 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. 
 

Pendente de 
julgamento do 

recurso. 
 

Auto de Infração 
lavrado em 

16.11.2016, sob a 
motivação de o 
clube exercer 
atividade de 
revendedor 

varejista sem 
autorização. 

Orgão 
Fiscalizador: 

ANP 
 

Autuado: ICB 
 
 

R$ 60.000,00 
 

Provável 
 

06 Auto de Orientação e 
Fiscalização:3226 e 

Auto:1602 

Solicitamos à 
empresa 

Dumont Tênis 
providenciar o 

registro e afixar 
cópia do 

certificado  na 

Auto de Orientação 
lavrado em 

25.7.2017 para que 
o clube se registre 
junto ao CREF7 e 

nomear 

Orgão 
Fiscalizador: 

CREF7 
 

Notificado: ICB 
 
 

Não teve 
multa. 
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Diretoria de 
Esportes 

Individuais. 
 

Apresentada 
defesa pelo 
clube – em 
10.8.2017. 

 
Pendente de 

julgamento da 
defesa. 

responsável 
técnico. 

07 Auto de Infração: 
21.268.044-7 

Defesa 
administrativa 

comprovando a 
contratação de 

20 jovens 
aprendizes, em 

31.8.2017. 
 

Pendente de 
julgamento da 

defesa. 

Lavrado em 
15.8.2017 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. 

Obs: Os valores das autuações sofrerão atualização, constam os originais. 
 
 
 

PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS EM CURSO – 18 DEMANDAS 
 

Nº Processo Andamento Depósito Judicial Valor 

Estimado 

 

Honorá

rios de 

Êxito 

Prognóstico 

de perda 

 

 

 

 

1 

 

01431-

17.2014.5.10.0021 

 

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 

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 

(complemento 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 

 

 

 

 

 

ICB foi 

condenado 

de forma 

subsidiária 

 

Se a Amparo 

não pagar o 

Clube vai ter 

que pagar 
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de revista (do Iate) 

Improvido. 

10.10.17 – 

protocolamos 

Regimental 

21.2.2018 - 

Agravo 

Regimental 

desprovido. 

Transitado em 

Julgado em 

16/03/2018  

Atual andamento 

– iniciada a 

execução. Autos 

na contadoria 

judicial para 

cálculos. 

 
 
 
2 

 
437-
94.2015.5.10.0007 
Reclamante: 
Thais Samiry 
G.Miranda 
 
Reclamados: 
Salão de Beleza 
Amparo e Iate 
Clube de Brasília 
 

Iate no polo 
passivo como 
responsável 
subsidiário. 
09.03.2016 – 
sentença 
procedente em 
parte (reconheceu 
a resp. subs. do 
clube) 
19.06.2017 – RR 
interposto. 
Negado 
provimento em 
8.8.17. 
15.8.2017 – 
Interpusemos 
AIRR, que após 
negado 
interpusemos 
Agravo 
regimental e 
estamos 
aguardando 
julgamento. 

16.03.2016 - 
Depósito recursal do 
RO R$ 8.183,06 
 
08.05.2017 – Dep. 
Recursal 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 

 
Valor 
provisório da 
condenação 
R$ 30.000,00 
 
Valor liquidado 
pelo RH em 
abril de 2017 
foi de R$ 
91.199,27 

 
 
Não 

 
 
Possível 

 

3 

 

 

1064-

83.2015.5.10.0012 

Pedido de horas 

extras e dano 

moral 
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Reclamante: 

Maria Aparecida 

Vieira Vilar 

 

Reclamado: Iate 

Clube de Brasília 

14.11.2016 –

Sentença 

procedente em 

parte. 

Condenação em 

horas extras e 

dano moral. Valor 

provisório da 

condenação R$ 

20.000,00. 

25.11.2016 – 

Interposição de 

recurso ordinário 

pelo clube.  

13.12.2017 – RO 

não conhecido. 

22.1.2018 – Eds 

do Clube. Ag. 

Julgamento. 

24.11.2016 - R$ 

8.183,06 e R$ 400,00 

(custa processuais) 

 

28.12.2017 - R$ 

1.005,94 

(complemento de 

Depósito Recursal) 

Valor 

provisório da 

condenação 

R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) 

 

 

Não 

 

 

Possível 

 
 
 
 
4 

 
1180-
19.2015.5.10.0003 
 
Reclamante: 
Antonio Caitano de 
Souza 
 
Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 
 

Realizado perícia 
médica. 
(incapacidade 
permanente para 
o trabalho) 
19.06.2017: 
Sentença 
procedente em 
parte. 
28.06.2017 – 
Interposição de 
recurso ordinário 
pelo Reclamante 
(Antônio).  
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 

 
 
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 perdeu 
em parte.  
 
Agora 
estamos 
discutindo os 
cálculos 
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aguardando 
julgamento 

 
 
 
5 

531-
17.2016.5.10.0101 
(PJE) 
Redistribuida 
para a 17ª 
VT/BRASÍLIA 
 
Reclamante: 
Jaildon da 
Conceição de 
Alcântra 
 
Reclamados: 
Marcelo Geraldino 
ME (Lava Jato) e 
Iate Clube de 
Brasília 

Iate no polo 
passivo 
(responsabilidade 
subsidiária/solidár
ia) 
Sentença em 
13.7.2017 - 
INDEFIRIDA a 
responsabilidad
e subsidiária do 
IATE. 
24.7.2017 – 
Reclamante 
protocolou RO 
requerendo a 
solidariedade do 
IATE 
14.3.2018 - 
Publicado o 
Acórdão 
mantendo a 
sentença. 
26.3.2018 - 
Transitado em 
Julgado. 

 

 

Inexistente 

 
 
 
Valor da 
Causa 
R$ 36.500,00 
 
Inexiste 
condenação 
para o IATE 

 

 

Não 

 

 

ICB 
GANHOU 

(PROCESSO 
FINDO 
PARA O 
ICB) 

 
 
 
6 

 
371-
35.2016.5.10.0022 
(PJE) 
Reclamante: 
Antônio Ricardo de 
Farias 
Reclamados: 
Marcelo Geraldino 
ME (Lava Jato) e 
Iate Clube de 
Brasília  

 
29.04.2017 – 
sentença 
reconhecendo a 
resp. sol. 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 
Recurso de 
Revista que após 
não ser admitido 
PROTOCOLAMO
S EDs, que foram 
acolhidos 
parcialmente. 

 

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 

 
Valor da 
Causa 
R$ 65.000,00 
 
Valor 
provisório da 
condenação – 
R$ 20.000,00 

 

Não 

 

Possível 
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8.6.18 – 
interpusemos 
Agravo de 
Instrumento e 
estamos 
aguardando 
julgamento. 

 
 
7 

 
255-
89.2016.5.10.0002 
(PJE) 
 
Reclamante: 
Gonçalo 
Rodrigues da 
Costa 
 
Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 

 
10.10.2016: 
Julgado 
procedente em 
parte. 
Condenação em 
equiparação 
salarial.  
16.08.2017 – 
ganhamos 
parcialmente o 
RO, e a 
condenação 
ficou restrita 
apenas à 
obrigação de 
fazer de retificar 
a CTPS do 
Reclamante. 
26.1.2018 - 
Arquivado 
definitivamente 

Recurso Ordinário 
R$ 8.183,06 e R$ 
760,00 de custas 
processuais, 
depositados em 
13.10.2016. 

Complemento de 
depósito recursal em 
03.08.2017 – R$ 
1.006,00 

17.1.2018 – ICB 
levantou R$ 
8.554,61 (Depósito 
do Recurso 
Ordinário), mas só 
recebeu R$ 
8.537,11, porque R$ 
17,50 foi de tarifa 
TED 

18.1.2018 – ICB 
levantou o valor 
líquido de R$ 
1.022,81 
(Complemento do 
Depósito Recursal), 
porque o valor bruto 
era de R$ 1.027,69 e 
foi descontado R$ 
4,88 de IR. 

 
 
Valor 
provisório no 
Acórdão era de 
R$ 10.64 

 

Não 

 

ICB perdeu 
em parte, 
mas não 

houve 
condenação 
pecuniária 
para pagar 

ao 
Reclamante

. 

(processo 
FINDO) 

 

 

8 

 

1389-

12.2016.5.10.0016 

Reclamante: Maria 

Célia Machado 

Lima. (massagista) 

Reclamado: Iate 

clube de Brasília 

Pleito de nulidade 
da dispensa, 
supressão da 
comissão e danos 
morais. 
 
17.1.2018 – 
Sentença julgou 
totalmente 
improcedentes 
os pedidos da 
Reclamante. 
 
1ª Turma do 

TRT/10 manteve 

 

Inexistente 

 

 

Valor da 

Causa 

R$ 150.000,00 

 

Condenação - 

Zero 

 

 

Não 

 

 

Remota 
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a sentença 

(publicado 

acórdão em 

20.6.2018 – 

aguardando 

transitar em 

julgado) 

 
 
 
 
9 

1559-
26.2016.5.10.0002 
(PJE) 
 
Reclamante: Luzia 
Maria da 
Conceição 
(massagista) 
 
Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 

Pleito de nulidade 
da dispensa, 
supressão da 
comissão e danos 
morais. 
22.8 – Sentença – 
Totalmente 
improcedentes 
os pedidos 
Reclamante 
interpôs RO, 
fizemos CRRO.  
15.2.2018 – 2ªT 
confirmou a 
sentença.  
12.3.2018 

 

Inexistente 

 
 
 
Valor da 
Causa R$ 
150.000,00 
 
Condenação - 
Zero 

 

 

Não 

 

 

ICB 
GANHOU 
(FINDO) 

 

 

 

10 

 

0001849-

35.2016.5.10.0004 

 

Reclamante: 

Mônica Rodrigues 

de Souza 

(massagista) 

 

Reclamado: ICB 

Pleito de nulidade 

da dispensa, 

supressão da 

comissão e danos 

morais 

16.2.2018 – 

Sentença 

indeferindo 

todos os 

pedidos da 

Reclamante. 

3ª Turma do 

TRT/10 manteve 

a sentença 

(publicado 

acórdão em 

8.6.2018, e 

transitado em 

julgado em 

21.6.2018.  

 

Inexistente 

 

 

 

Valor da causa 

R$ 

150.000,00. 

 

Condenação - 

Zero 

 

 

Não 

 

 

ICB 

GANHOU 

(FINDO) 
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Arquivado em 

26.6.18 

 

 

 

 

11 

0001727-

74.2016.5.10.0019 

 

Reclamante: 

Vanderlania 

Rodrigues de 

Souza 

(massagista) 

 

Reclamado: Iate 

Clube de Brasília  

 

Pleito de nulidade 

da dispensa, 

supressão da 

comissão e danos 

morais 

 

Aguardando 

sentença 

 

Inexistente 

 

 

Valor da causa 

R$ 

150.000,00. 

 

Não 

 

Remota 

 

 

12 

1820-

79.2016.5.10.0005 

Reclamante: 

Simone de Sousa 

Siqueira 

(massagista) 

 

Reclamado: Iate 

Clube de Brasília 

 

Pleito de nulidade 

da dispensa, 

supressão da 

comissão e danos 

morais 

Aguardando 

sentença 

 

Inexistente 

 

Valor da 

Causa 

R$ 150.000,00 

 

Não 

 

Remota 

 

 

13 

150-

33.2017.5.10.0017 

 

Reclamante: 

Elaine Ferretti 

Costa Starling 

(Advogada) 

 

Reclamado: Iate 

Clube de Brasília 

Pleito de danos 

morais e horas 

extras. 

16.4.2018 - 

Sentença – 

conheceu 

parcialmente 

dos pedidos da 

Reclamante e 

condenou o ICB 

em danos 

morais, no valor 

de R$ 20.000,00. 

21.5.2018 - 

Protocolamos 

EDs e estamos 

 

 

Inexistente 

 

 

Valor da 

Causa 

R$ 160.000,00 

 

Valor da 

condenação – 

R$ 20.000,00 

 

 

Não 

 

 

Possível 
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aguardando a 

sentença 

 

 

14 

 

387-

67.2017.5.10.0017 

 

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. 

24.5.2018 - 

Protocolamos 

EDs para sanar 

uma contradição 

e estamos 

aguardando 

sentença. 

 

 

Inexistente 

 

 

Valor da 

Causa R$ 

40.059,35 

 

Valor da 

condenação - 

zero 

 

 

Não 

 

 

Remota 

 
 
15 

858-
28.2017.5.10.0003 
(PJE) 
Reclamante: 
Karina Helena R. 
Botão 
(Prof. Natação) 
 
Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 

Pleito de 
equiparação 
salarial, parcelas 
in natura, 
insalubridade e 
férias. 
Perícia sobre a 
insalubridade 
favorável ao 
Clube. 
6.6.2018 - 
Sentença julgou 
improcedentes 
os pedidos da 
Reclamante. 
12.6.2018 - 
Protocolamos 
EDs para sanar 
uma contradição 
e estamos 
aguardando 
sentença. 

 

Inexistente 

  
Valor da causa 
R$ 19.646,00 
 
Valor da 
condenação - 
ZERO 
 

 

Não 

 

Remota 
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16 

 
941-
11.2017.5.10.0014 
(PJE) 
Reclamante: 
Elenilde Rodrigues 
(servente de 
limpeza) 
 
Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 

 
Pleito de 
estabilidade 
provisória 
(gestante). 
Descobriu que 
estava grávida 
após a rescisão 
contratual sem 
justa causa. 
7.3.2018 - 
Sentença - 
parcialmente 
procedente para 
condenar o ICB 
no pagamento 
de indenização 
do período 
estabilitário, do 
período de 
13/07/2017 a 
09/01/2018.  
9.4.2018 - 
protocolamos 
RO e estamos 
aguardando 
julgamento 

 

 

 

Inexistente 

 
 
 
 
 
Valor da causa 
R$ 37.648,24 
 
Valor 
provisório da 
condenação - 
R$ 7.799,51 

 

 

 

Não 

 

 

 

 

Possível 

 
 
17 

0001469-
45.2017.5.10.0014 
(PJE) 
 
Reclamante: João 
Marcos Wilson 
Dias de Oliveira 
 
Reclamados: Lava 
Jato de Veículos 
New Car LTDA-
ME e Iate Clube de 
Brasília 

 
Pleito de 
estabilidade 
provisória 
(gestante). 
Descobriu que 
estava grávida 
após a rescisão 
contratual sem 
justa causa. 
19.2.2018 - Lava 
Jato fez acordo 
com o 
Reclamante e o 
Clube foi 
excluído do 
processo 

 

 

 

Inexistente 

 
 
Valor da causa 
R$ 37.648,24 
 
Sem 
condenação 
para o Clube 

 

 

 

Não 

 

 

Clube foi 
excluído 

(processo 
FINDO) 

 
 
18 

0000208-
41.2018.5.10.0004 
(PJE) 
 
Reclamante: 
Luciane Silva 
Alencar 

 
Pleito de parcelas 
rescisórias de 
horas extras e 
insalubridade, 
com suas 
integrações, saldo 
de salários, 13º 
salário, férias, 

 

 

Inexistente 

 
 
 
Valor da causa 
R$ 4.952,61 

 

 

 

Não 

 

 

 

Remota 
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(servente de 
limpeza) 
 
Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 

liberação do 
FGTS, multas etc. 
 
AIJ – 3.9.2018 – 
14h45 

Fonte: 1. Tribunal Regional do Trabalho – 10ª Região - disponível no sítio: www.trt10.jus.br    

2. Tribunal Superior do Trabalho – disponível no sítio: www.tst.jus.br  

 


