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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 2019, inclusive quanto aos investimentos 
previstos e executados no período.  

Nesse primeiro semestre, o Conselho Diretor enfrentou desafios importantes para 
aprimorar cada vez mais as atividades esportivas, sociais e culturais, além de diversas 
melhorias em nossas estruturas. Realizamos intensos esforços no sentido de atender 
as expectativas do quadro social com as deliberações emanadas das diversas 
reuniões para uma administração de excelência no Iate Clube de Brasília.  

Tendo como foco uma visão de incessante busca pela qualidade, economia, eficiência 
e eficácia, foi efetivada extensa agenda de atividades que refletiram em muitas 
conquistas para os nossos atletas e bem-estar para os nossos associados, cuja gama 
de atividades, investimentos previstos e executados foram realizados com o 
parâmetro da boa governança e expressos neste Relatório de Gestão que passamos 
a apresentar.  

Na área NÁUTICA foram realizados vários eventos e ações com o objetivo de 
incentivar a prática da vela e motonáutica. O aperfeiçoamento das Escolas de Vela 
Infantil, Jovem e Adulto, foi marcante no semestre, com clínicas, eventos e 
competições que resultaram em importantes conquistas para os atletas e associados, 
além de ter atingido a meta de mais de 100 alunos matriculados. Destacamos no 
período as vitórias dos atletas que subiram ao podium em importantes campeonatos 
nacionais e internacionais, além de conquistarem vagas em grandes eventos sul-
americanos e mundiais.  

Os ESPORTES INDIVIDUAIS também apresentaram extensa agenda de 
campeonatos e eventos cujos resultados obtidos pelos praticantes das modalidades 
esportivas elevaram aos mais altos patamares o nome do nosso Iate Clube. Destaque 
para as grandes conquistas na Natação, com a quebra de recordes e várias medalhas. 
Outro destaque foi o torneio internacional de Tênis, O “ITF Seniors”, disputado pela 
10ª vez no Clube. A Patinação vem crescendo tecnicamente e o resultado desse 
trabalho está sendo demostrado nos excelentes resultados obtidos por nossos atletas. 
Destacamos ainda o grande crescimento do Judô, do Clube de Corrida, que amplia 
seu leque de eventos a cada ano e do Squash, que marcou presença em vários 
campeonatos. Outro importante destaque fica com a criação da Escola de Tênis de 
Mesa do Iate, no dia 26 de maio, que era uma antiga reivindicação dos associados.  
 

Nos ESPORTES COLETIVOS destacamos a participação dos nossos atletas no 
IBERCUP Elite 2019 de futebol, que reuniu as melhores equipes de base do Brasil e 
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Europa e no Torneio GO CUP Mundial de Futebol Infantil, além da ampla programação 
de grandes eventos e torneios de Peteca, Voleibol, Sinuca e Beach Tênnis, que 
proporcionaram conquistas e experiencia técnica aos nossos atletas.    

As áreas SOCIAL e CULTURAL a cada ano supera as expectativas oferecendo aos 
nossos associados momentos de entretenimento e cultura com muitas inovações que 
atraiu grande público pelo padrão de excelência, além do caráter social e solidário 
com a arrecadação de mantimentos, que são doados a entidades beneficentes. Esses 
eventos sociais e culturais enaltecem e reafirma o Iate Clube como um dos melhores 
Clubes do país por sua estrutura, eventos primorosos e de alto padrão, se tornando 
perfeito ponto de encontro para a família iatista relaxar e se divertir. Destacamos no 
semestre os eventos em comemoração ao Aniversário de 59 anos do Clube, que foi 
comemorado durante todo mês de abril, com eventos realizados em vários setores do 
Clube, mudança bem aceita pelos Associados e a Festa Junina, que ofereceu aos 
participante uma estrutura impecável, com a presença de mais de 15.000 pessoas, 
durante os três dias de festa.  

Na área de GESTÃO DE PESSOAS registramos a diminuição no quadro funcional 
devido à determinação do Conselho Deliberativo de redução das despesas com 
pessoal e o corte na folha de pagamento. Esses ajustes foram feitos após reuniões 
para o levantamento de custos e identificação dos possíveis pontos de corte/redução, 
sem causarem prejuízos no atendimento do quadro social. Dentro desse programa de 
redução, foi implementada a prática de compensação de jornada, conforme previsto 
na Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019. Foram realizadas no semestre, ações 
voltadas para a qualidade de vida e segurança do trabalho e ministrados treinamentos 
para capacitação, desenvolvimento e potencialização dos nossos colaboradores. 

Na área de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO foi realizada a revitalização do parque 
tecnológico com a aquisição de servidores, equipamentos de rede e Firewall, 
objetivando a modernização do parque atual, uma vez que os equipamentos estavam 
obsoletos e não atendiam mais as necessidades do Iate, que deixavam vulneráveis 
nosso banco de dados e nossos equipamentos de rede, por ocasiões de eventos de 
descargas atmosféricas. 

Na área de ENGENHARIA destacamos a inauguração do Complexo de Restaurantes 
do Iate, que integra três espaços com diferentes especialidades e as reformas do Bar 
dos Cunhados, da Creperia e Bar do Tênis. Também foram realizadas obras para 
adequação às exigências da CAESB e da ADASA, detectadas após vistoria no 
sistema de esgoto do Clube. Destacamos ainda o Projeto de Eficiência Energética que 
irá beneficiar o Iate em questões sustentáveis e econômicas, com o consumo 
consciente e racional de energia elétrica, reduzindo de forma significativa 
investimentos nessa área, que é considerado elevado no Clube.   

A gestão FINANCEIRA, de controle de contas, planejamento e orçamento registrou 
grandes avanços, mantendo os rígidos controles dos recursos oriundos das 
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contribuições pagas pelos integrantes do quadro social. Foram firmadas parcerias 
com bancos e ações coordenadas que resultaram em economia para o Clube e 
índices baixíssimos de inadimplência na arrecadação. Reafirmamos o excelente 
cenário da saúde financeira do Clube, apresentando excelentes rendimentos das 
aplicações das reservas distribuídas pelos bancos no qual o Iate possuí vínculo. 

A saúde e bem-estar de nossos associados é uma constante preocupação dessa 
gestão e dentro dessa premissa, foram realizadas ações de combate à dengue em 
todo campus e  a 3ª Semana de Saúde, que atraiu um grande público e ofereceu uma 
vasta programação de palestras com temas bem diversificados e atuais, abrangendo 
diversas especialidades da saúde. 

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. 

Diante de todo contexto apresentado, esta gestão rende agradecimentos ao Quadro 
Social pelo voto de confiança, colaboração e incentivo 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. O agradecimento estende-se ao Conselho 
Deliberativo pelo apoio a essa administração, observando com zelo suas funções de 
representação e manifestação legislativa e fiscalizadora.  

Por fim, cumpre ressaltar que a gestão permanece no firme propósito de buscar as 
boas práticas de governança, 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 Escolas Náuticas: Juliano Camargo Rosas 
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 primeiro semestre de 2019 diversas ações alinhadas as proposições contidas em 
seu planejamento estratégico/orçamentário, com o objetivo de dar continuidade às 
melhorias que demarcam o Iate como referência náutica nacional, tanto por sua 
infraestrutura existente, como excelência técnica de seus atletas. 
As principais ações realizadas encontram-se destacadas no presente relatório. 
  
II – Dos eventos realizados. 
 
No segundo semestre, foram realizados 22 eventos náuticos com o objetivo de 
incentivar a prática da vela e motonáutica, conforme discriminado na tabela a seguir. 
Os eventos incluem tanto a realizações de campeonatos, torneios, bem como treinos, 
clínicas e confraternizações voltados para os sócios do Iate. 
 
Diretoria de Esportes Náuticos – Eventos Realizados 

Ord Evento Data 
Quantidade 

Participantes 
Quantidade 

Embarcações 
Nº de 

Regatas 

1 
Regata Conselho Deliberativo 
- Veleiros Cabinados 

23 e 24/fev 120 30 2 

2 Taça João Ramos de Laser 
16 e 

17/mar 
25 25 2 

3 
1ª Etapa do Ranking do DF 
de Optimist 

16, 17/mar, 
27 e 28/abr 

18 18 6 

4 Regata 6 Horas de Laser 23/mar 18 9 23 

5 Regata 6 Horas de Dingue 24/mar 96 24 19 

6 Taça Jeffrey Shaw de Snipe 
30 e 

31/mar 
24 12 4 

7 Torneio Flotilha de Finn 
30 e 

31/mar 
18 9 4 

8 
Regata Aniversário do Iate - 
Monotipos 

6 e 7/abr 112 86 4 



                                                                                                                          

10 
 

9 
Velejaço Noturno da Escola 
de Vela 

18/abr 70 - - 

10 
Taça Filinto Pacheco de 
Snipe 

13 e 14/abr 16 8 3 

11 Torneio Flotilha de Laser 13 e 14/abr 23 23 3 

12 
Torneio Guilherme Raulino de 
Laser 

27 e 28/abr 22 22 3 

13 
Passeio Náutico de lanchas e 
moto-aquáticas 

04/mai 25 25 - 

14 Regata World Snipe Day 11/mai 18 9 2 

15 
Confraternização da Escola 
de Vela do Dia das Mães 

11/mai 100 - - 

16 
Clínica de Optimist com Léo 
Santos 

24, 25 e 
26/mai 

12 12 - 

17 
Campeonato do DF de Delta 
26, Fast 230 e Ranger 22 

18, 19, 25 
e 26/mai 

73 17 6 

18 
Gincana e Acampamento de 
Vela 

1 e 2/jun 55 - - 

19 
Taça George Raulino de 
Snipe 

8 e 9/jun 18 9 3 

20 
2ª Etapa do Ranking do DF 
de Optimist 

8, 9, 29 e 
30/jun 

19 19 10 

21 Regata Solitário de Oceano 15/jun 37 37 1 

22 Taça Cri-Cri de Snipe 29 e 30/jun 16 8 5 

TOTAL 935 402 100 
Fonte: Suporte da náutica 

 
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 de Optimist em Ilhabela – SP, em janeiro; 
 Campeonato Brasileiro de Laser em Niterói – RJ, em janeiro; 
 Campeonato Brasileiro de 420 em Porto Alegre – RS, em janeiro; 
 Copa da Juventude de 420 em Porto Alegre – RS, em fevereiro; 
 Campeonato Seletivo de Optimist em Vitória – ES, em fevereiro; 
 Campeonato Brasileiro de Finn em São Paulo – SP, em março; 
 Campeonato Paulista de Optimist em São Paulo – SP, em março; 
 Campeonato Sul americano de 470 em Porto Alegre – RS, em março; 
 Campeonato Europeu de 470 na Itália, em março; 
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 Campeonato Bacardi Cup de Star em Miami – USA, em março; 
 Campeonato Sul americano de 420 no Rio de Janeiro – RJ, em abril; 
 Campeonato Snipe Challange no Rio de Janeiro, em abril; 
 Campeonato Mundial de Star na Itália, em junho; 
 Taça Octanorm de Snipe no Rio de Janeiro, em junho; 
 Campeonato Sudeste de Laser em Santos – SP, em junho; 

 
Destaque dos velejadores do Iate nos seguintes eventos: 
 
 Ricardo Paranhos: Campeão Sul americano de 470. 
 Luiz Felipe Amaral: Conquistou vaga para o campeonato Norte Americano 

2019 de Optimist; 3º colocado na categoria Infantil no Torneio Zé Carioca de 
Optimist; Campeão Infantil do Campeonato Búzios Sailing Week de Optimist. 

 Felipe Rondina: Conquistou vaga para o Campeonato Mundial 2019 de Snipe; 
3º colocado na categoria sênior da Taça Octanorm de Snipe. 

 Julia Vilas Boas de Azevedo Sampaio: 3ª colocada na categoria Sub 16 
Feminino no Campeonato Brasileiro de Laser 4.7; Campeão na categoria 
feminino sub-16 e 2ª colocada geral no campeonato Sudeste de Laser 4.7. 

 Marina Garrido: 3ª colocada na categoria feminino no campeonato Brasileiro 
de 420. 

 Isabela Franke Rosas: Campeã Mirim e 2ª colocada no campeonato Paulista 
de Optimist Estreante; 

 Renato Lunetta: Campeão Mirim no campeonato Paulista de Optimist. 
 Gabriel Raulino:  3º colocado na categoria master e 5º lugar geral no 

campeonato Brasileiro de Finn. 
 André Akira: Campeão Brasileiro da Flotilha Prata de Optimist. 
 Vivi Viegas: Campeã Brasileira na categoria Mirim Feminino de Optimist; Vice-

Campeã Mirim no campeonato Seletivo de Optimist. 
 Carol Maximino: 3ª colocada no campeonato Brasileiro Mirim Feminino. 
 Felipe Pereira Meira: Campeão Brasileiro na categoria Pré Master de Laser 

Radial; Campeão Pré-Master no Campeonato Sudeste de Laser Standard. 
 Johann Fenselau de Felippes: Vice-Campeão Brasileiro na categoria Pré 

Master de Laser Radial; Vice-campeão Pré-Master no Campeonato Sudeste de 
Laser Standard. 

 Patrícia Gatti Raulino: Campeã Brasileira na categoria Grand Master 
Feminino de Laser Radial; Campeã na categoria Grand Master Feminino no 
campeonato Sudeste de Laser Radial. 

 Fernando Boani: Campeão Over 90kg no campeonato Sudeste de Laser 
Standard. 

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 
aperfeiçoado os critérios para mudança de nível de cada turma. 



                                                                                                                          

12 
 

O treinamento físico/funcional elaborado pelos Instrutores que são formados em 
educação física, com aproximadamente 10 velejadores da classe Optimist e Vela 
Jovem, na 6ª feira, das 18h30 até 20h no espaço do antigo DOL. 
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. 

Para comemorar o semestre, foi realizado a tradicional Gincana e Acampamento entre 
os alunos da Escola de Vela Infantil, nos dias 1 e 2 de junho, no qual participaram 
mais de 55 alunos e seus convidados.  
 
Foram feitas manutenções semanais pelos marinheiros do Clube nas embarcações 
avariadas utilizadas na EDN para manter os barcos em ótimas condições de uso aos 
associados. 

No decorrer do semestre, foi dado continuidade a turma Vela Jovem, com aulas nos 
domingos de manhã, para velejadores de 15 a 23 anos. São 4 barcos da classe 420 
e 2 barcos da classe Laser 4.7/Radial para fomentar a Vela Jovem do Iate, no qual 
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: 

 Bancada de madeira para execução de nós (cunho, lais de guia e direito); 
 1 capa de convés para barco 420; 
 1 capa para maleta de bandeira da CR; 
 Bandeiras de Regata; 
 3 boias de mudança de percurso para regatas; 

2 Rádios VHF fixos nas embarcações do Iate 
 3 boias de treino para Optimist; 
 3 boias de treino para Vela Jovem; 

CURSO 

Aluno
s 

 2º 
Sem. 
2016 

Aluno
s 

 1º 
Sem. 
2017 

Aluno
s 

 2º 
Sem. 
2017 

Aluno
s 

 1º 
Sem. 
2018 

Aluno
s 

 2º 
Sem. 
2018 

Aluno
s 

 1º 
Sem. 
2019 

Classe Optimist – Turma A 16 30 39 31 28 28 
Classe Optimist – Turma B 11 17 27 23 25 23 
Classe Optimist – Turma C 17 12 15 16 16 14 
Classe Optimist – Turma D 9 13 11 9 13 10 
Treino Físico/Funcional - - - 15 10 11 
Vela Jovem - 4 8 9 10 9 
Vela Adulto - 13 17 20 16 16 

Total 53 89 117 123 118 111 
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 Cabo USB e HDMI para passagem de vídeos da câmera para TV do Deck do 
Comodoro; 

 Ferramentas para oficina do Galpão de Monotipos; 
 Materiais para pequenos consertos dos barcos a vela do Iate; 
 Novos uniformes para velejadores do Iate que participam de campeonatos 

externos; 
 Instalação de sonorização para os eventos náuticos no Espaço Gourmet da 

Náutica; 
 Fixação de novo suporte para as carretinhas de Optimist no Galpão de 

Monotipos; 

 01 Barco da Classe Laser completo; 
 

IV – Estrutura para o associado 

O Setor Náutico supervisiona a guarda de 527 embarcações de vários tipos, além dos 
199 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 197 
Lanchas 153 
Veleiros - Médio Porte 105 
Jet-Ski 37 
Monotipos à Vela (Dingue, Europa, Finn, HobbieCat, Catamaram, 
Holder, Laser, Optimist, Pinguim, Prancha de Windsurf, Snipe, Star, 
420 e 470) 

199 

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

35 

Total 726 registros 
Fonte: Sistema TechSoft 

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

Tipo de Embarcação Quantidades 
Lanchas 183 nomes 
Veleiros 22 nomes 
Monotipos 05 nomes 
Jet-Ski 50 nomes 
Caiaques, pranchas de windsurf e pranchas de SUP 19 nomes 
Boxes  31 nomes 
Vaga Coberta e Box Conjugado 59 nomes 
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Total 369 nomes 
Fonte: Secretaria Náutica 
 
Com essa grande demanda a Diretoria de Esportes Náuticos vem se empenhando em 
atender o associado com a maior agilidade possível, convocando sócios para ocupar               
quatro vagas de veleiros, uma vaga de monotipo, duas vagas de moto-aquáticas, duas 
vagas de lanchas e seis boxes.  
 
Disponibilizamos para aluguel e empréstimo aos sócios, 08 (oito) pranchas de SUP,              
05 (cinco) caiaques e 04 (quatro) barcos da classe dingue de propriedade do Clube, 
controlando e fazendo com que esses equipamentos pudessem ser utilizados pelo 
quadro social e seus convidados, por 174 vezes no caso das pranchas, 92 vezes os 
caiaques e 28 vezes os barcos da classe dingue. 
 
 
V – Manutenção e melhorias 

O Setor de Engenharia e o DOL auxiliaram o Setor Náutico executando as 127 (cento 
e vinte e sete) 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). Vale ressaltar que os marinheiros fazem praticamente 
toda a limpeza do Setor Náutico em todos os dias da semana, menos do Espaço 
Gourmet e da Secretaria Náutica que fica a cargo do DOL. 

O Setor de Patrimônio também auxiliou nas aquisições de material e serviços 
solicitados pelo sistema de compras do Clube (Benner), atendendo 114 (cento e 
quatorze) 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 Interno do Setor Náutico, atualmente é permitido a 
transferência do direito de uso de vagas de embarcações, assim várias embarcações 
de sócios que não estavam sendo utilizadas foram substituídas pelos sócios que 
estavam na lista de espera e consequentemente as mesmas estão sendo utilizadas 
com maior frequência. Além disso o Setor Náutico aumenta a sua receita, pois esse 
tipo de operação gera uma taxa de transferência no valor de 20 vezes da taxa mensal 
de embarcação, 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 
serviços disponibilizados aos usuários do Setor Náutico, no qual agradecemos a 
todos. 
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DIRETORIA DE ESPORTES COLETIVOS 
  
Diretor de Esportes Coletivos: Temístocles Grossi - Quinho  
Vice-Diretor Beach Tennis: Maria Cecilia Almeida Moço  
Vice-Diretor de Futebol: Carlos Gilberto Charnaux Serta  
Vice-Diretor de Futevôlei: Luciano Ponte de Oliveira 
Vice-Diretor de Jogos de Cartas: Marilia Aparecida dos Reis Gallo  
Vice-Diretor de Peteca: Ruy Parente Vianna Filho   
Vice-Diretor de Sinuca: Moisés do Espírito Santo Junior 
Vice-Diretora de Voleibol: Jorge Eduardo Barreto Brasil   
 
Neste relatório consta as principais atividades realizadas pela Diretoria de Esportes 
Coletivos e suas respetivas Vice - Diretorias. 
 
Basquete 
A escolinha de basquete aos sábados e domingos, no horário de 9h15 às 11h45 e 
atende alunos da faixa etária entre 7 e 15 anos, com 30 crianças matriculadas, sob o 
comando do professor José Carlos Vidal, esta atividade vem se tornando um sucesso 
entre seus praticantes.   
 
Beach Tennis 
Vice-Diretora Maria Cecília de Almeida Moço 
A Escolinha de Beach Tennis tem atividades aos sábados e domingos no horário de 
9h às 12h, com 54 alunos matriculados de 9 a 14 anos. 
 
 
No primeiro semestre foram realizados os seguintes eventos:  
 
1º Torneio Interno de Beach Tennis 2019 
No período de 13 e 17 de fevereiro, foi realizado o Torneio Interno de Beach Tennis 
do Iate Clube nas quadras do complexo poliesportivo sul, com a participação de 
aproximadamente 150. 
 
 
Campeonato Sul-americano de Beach Tennis e no Torneio Open de Viña del Mar 
(Chile). 
No período de 26 a 28 de fevereiro foi realizado o Campeonato Sul-americano de 
Beach Tennis e Torneio Open de Viña del Mar no Chile. Com a participação de vários 
atletas iatistas. 
 
1º Torneio de Beach Tennis Kids 
O primeiro torneio de Beach Tennis Kids realizado no dia 23 de março, nas quadras 
de areias do espaço poliesportivo sul, contando com aproximadamente 60 



                                                                                                                          

16 
 

participantes o Torneio teve como objetivo principal, o conhecimento com as regras e 
convenções impostas aos atletas profissionais 
 
Torneio Meraki Open de Beach Tennis 
Realizado de 10 a 14 de abril, no Clube Cota Mil Iate Clube, o Torneio Meraki Open 
de Beach Tennis contou com a participação de vários atletas iatistas.  
 
Copacabana Open de Beach Tennis 
No Período de 1 a 5 de maio foi realizado a segunda edição do Copacabana Open 
Beach Tennis - Etapa Follow the Beach, Torneio Mundial, realizado na cidade do 
Rio de Janeiro, contou com a participação de 80 atletas Iatistas. 
 
Torneio AABB - Circuito Brasiliense de Beach Tennis 
Realizado nos dias 14 a 19 de maio os atletas Iatistas do Beach Tennis participaram 
do torneio AABB - DF. 
 
Torneio de Beach Tennis FBT 250 Bola pro Alto 
Realizado entre os dias 6 a 9 de junho, a competição foi disputada no Centro de 
Treinamento Bola Pro Alto, na Asa Norte – DF, com a participação dos Beachtenistas 
do Iate. 
 
Festival da Escolinha 
No dia 30 de junho foi realizado o Festival da Escolinha de Beach Tennis, atividade 
que fechou o encerramento do 1º semestre. 
  
Futebol e Futsal 
Vice-Diretor Carlos Gilberto Charnaux Serta 
 
A Escolinha de Futebol é composta por 280 alunos sócios, as aulos ocorrem as terças, 
quintas, sábados e domingos, paralelamente a Escolinha também conta com 
treinamentos de equipes. torneios locais, nacionais e internacional. 
 
IBERCUP Elite 2019 
De 14 a 20 de janeiro, foi realizada a IBERCUP Elite, no centro de treinamento das 
categorias de base do Grêmio, em Porto Alegre. A competição reuniu atletas com 
idade de 8 a 13 anos, com as melhores equipes de base do Brasil e Europa. 
 
GO CUP 
loca nas categorias, Sub 8, Sub 9, Sub 10, Sub 11 e Sub 12.  
Na categoria Sub 08 - Classe Ouro, a equipe do Iate conquistou três vitórias em cinco 
jogos.  
Na categoria Sub 9 - Classe Ouro, a equipe fez uma excelente primeira fase, com 
cinco vitórias, mas acabou eliminada nas quartas de final.  
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Categoria Sub 10 – Classe Prata chegou até as semifinais, após três vitórias e uma 
derrota.  
Na concorrida categoria Sub 11 - Classe Ouro, apesar das quatro vitórias e apenas 
uma derrota, o time do Iate acabou eliminado nas oitavas de final. 
Na categoria Sub 12 - Classe Prata, o time conquistou duas vitórias e sofreu duas 
derrotas. 
 
Copa Ouro 
A categoria SUB 08 foi a campeã na Final da Super Copa Ouro de Futebol Infantil 
realizada no dia 16 de junho, no campo da Portuguesa de Desportos. 
 
Festival de Encerramento 1º semestre da Escolinha de Futsal. 
Dia 22 de junho foi realizado o Festival da Escolinha de Futsal, referente ao 
encerramento do 1º Semestre, com a participação de diversas escolinhas convidadas. 
 
Festival de Encerramento 1º semestre da Escolinha de Futebol. 
No dia 29 de junho, contando com a participação de 4 equipes convidadas, o Festival 
foi um sucesso, contando com 180 atletas das Categorias Sub 07, Sub 08, Sub 09, 
Sub 10 e Sub 11 o festival encerrou com chave de ouro o primeiro semestre da 
modalidade. 
 
Copa Bsb de Futebol Infantil 
O Iate Clube de Brasília se sagrou campeão de forma invicta da Bsb Cup 2019, torneio 
de futebol Society no formato Fut 7, na categoria Sub 9, na final realizada no dia 30 
junho, o Iate Clube derrotou a equipe do Projeto Gol por 2x0, conquistamos também 
o título de goleiro menos vazado da competição.         
 
Futevôlei 
Vice-Diretor Luciano Ponte de Oliveira 
A modalidade possui escolinha para alunos a partir de 14 anos, as aulas são 
realizadas às terças e quintas e sábados e domingos. 
No primeiro semestre foi realizado nos dias 25 e 26 de maio, o Torneio de Futevôlei 
em comemoração aos 59 anos do Iate Clube, nas quadras de areia da orla, com a 
participação de aproximadamente 30 duplas. 
  
Jogos de Cartas 
Vice-diretora Marília Aparecida Rodrigues dos Reis Gallo  
 
Às segundas-feiras são realizados os jogos de buraco, no espaço poliesportivo sul, e 
as terças e quintas os jogos de truco, no período da tarde. 
Foram realizados neste período os seguintes Torneios: 
1º Torneio de Truco 
O 1º Torneio de Truco de 2019 foi realizado nos dias 16 e 17 de março no Espaço 
Poliesportivo Sul. 
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1º Torneio de Buraco 
Entre os dias 25 e 27 de abril, foi realizado o 1º Torneio de Buraco de 2019, no Espaço 
Poliesportivo Sul. 
Torneio Junino de Buraco 
No dia 05 de junho, foi realizado o Torneio de Buraco, com o objetivo de festival 
temático de festa Junina. 
 
Peteca 
Vice-diretor  Ruy Parente Vianna 
A prática dessa modalidade é realizada as terças e quintas e sábados e domingos, 
nas quadras de areia e no ginásio de Peteca, localizado no Espaço Poliesportivos Sul. 
Neste período foi realizado o Torneio Ano Novo da Peteca, nos dias 9 e 10 de 
fevereiro, com participação de atletas do Iate Clube e Convidados, o evento contou 
com aproximadamente 60 atletas nas categorias adulto e infantil. 
A vice Diretoria de Peteca também está proporcionando nos primeiros sábados do 
mês um café da manhã para os associados praticantes de Peteca.  
 
Escolinha de Peteca 
A Secretaria de Esportes Coletivos em parceria com o Ciate está implementando as 
aulas de Peteca infantil, atualmente são cerca de 10 crianças que estão fazendo as 
aulas de peteca. As aulas são as quartas feiras, das 17h às 18h. 
 
Sinuca 
Vice-diretor Moisés do Espírito Santo Junior 
Torneio Conselho Diretor de Sinuca 
Torneio realizado nos dias 02 e 07 de abril, com as categorias ouro, prata e bronze. 
 
Voleibol 
 
Vice-diretor Jorge Eduardo Barreto Brasil 
Esta modalidade é composta pela escolinha de vôlei Infantil, que possui 63 alunos 
sócios, de segunda a quinta-feira. 
 Escola de Vôlei de Areia, com 17 alunos sócios, segunda e quarta-feira. 
 
17º Campeonato de Vôlei Master 
A equipe de Vôlei da categoria 50+ do Iate Clube, conquistou a medalha de bronze 
no 17º Campeonato Brasileiro Master Santos - SP realizado no período de 18 a 21 de 
abril na cidade de Santos – SP. 
 
Torneio Interno de Vôlei Iate 59 anos 
No dia 27 de abril, foi realizado o Torneio de Vôlei em comemoração ao aniversário 
do Iate. Com as categorias feminino e masculino 40 atletas participantes. 
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Torneio de Vôlei de Praia 
No dia 22 de junho foi realizado o 1º Torneio de Vôlei de Areia de Duplas, com a 
participação de vários atletas associado e convidados, cerca de 30 duplas entre 
feminino e masculino participaram do Torneio. 
 
 
 
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 
Vice-Diretor de Judô: Gilmar Tadeu Soriano 
Vice-Diretora de Corrida: Ana Carolina Aguiar C. Naves 
Vice-Diretor de Tênis de Mesa: Jaime Sampaio Bicalho 

 
 
ESPORTES AQUÁTICOS:  
NATAÇÃO, DEEP WATER E POLO AQUÁTICO   
A Escola de Natação iniciou o novo método educacional de natação, proporcionando 
uma maior efetividade no processo pedagógico, uma economia financeira anual de 
R$ 32.500,00, além de ter aumentado consideravelmente o número de alunos da 
escola para mais de 600 crianças.  
As aulas de Deep Water continuam com um grande número de praticantes, havendo 
uma lista de espera para os interessados em praticar a modalidade no horário das 9h. 
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. 
 
ESTREIA DE OURO DA NATAÇÃO DO IATE CLUBE 
Nos dias 23 e 24 de fevereiro, aconteceu o Torneio de Abertura da Federação de 
Desportos Aquáticos (FDA/DF), na piscina da ASBAC. Participaram dessa competição 
oito clubes de Brasília, com 117 atletas. A equipe de Natação do Iate começou o ano 
com o pé direito. Foram 18 atletas das mais diversas categorias e muitas medalhas: 
13 ouros, 10 pratas e 5 bronzes.  
 
EQUIPE IATISTA TEM EXCELENTE DESEMPENHO EM MARATONA AQUÁTICA 
Nossos atletas da Natação fizeram bonito nas águas do Lago Paranoá. No dia 17 de 
março, Nina Morenna, Júlia Mesquita, Kenue Teixeira e Ana Luisa Gonçalves 
marcaram presença na 1ª Etapa MKS de Maratonas Aquáticas, realizada na área de 
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lazer da Ponte JK. Como de costume, a equipe Iatista teve um ótimo desempenho e 
conquistou diversos troféus e medalhas. Na prova de 1km, Nina (11 anos) foi a 
campeã geral feminina e Ana Luisa (13 anos) obteve o primeiro lugar na categoria até 
14 anos. Na prova de 3km, Julia (19 anos) foi a vice-campeã geral feminina e Kenue 
(12 anos) conquistou o segundo lugar masculino na categoria até 16 anos.  
 
IATE VENCE DESAFIO CAESB NO LAGO PARANOÁ 
Em comemoração ao Dia Mundial da Água, a Companhia de Saneamento Ambiental 
do Distrito Federal (CAESB) promoveu no dia 23 de março, o “Desafio CAESB”, 
competição de natação em águas abertas no Lago Paranoá, próximo à Ponte JK. 
Foram disputadas três provas com largada simultânea, nas distâncias de 1250m, 
2500m e 5000m. A equipe Iatista, acompanhada pelo professor Thiago Catalão, 
conquistou excelentes resultados. Na prova de 1250m, Nina Morenna de Paula (11 
anos) foi a campeã feminina e Kenue Teixeira (12 anos), o campeão masculino. Júlia 
Mesquita (19 anos) foi a campeã feminina na prova de 5000m. 
 
I TORNEIO FDA/DF 
Os dias 23 e 24 de março foram marcados por uma importante competição para os 
atletas da Natação do Iate. Na piscina do Parque Aquático Claudio Coutinho (DEFER), 
foi realizado o I Torneio FDA/DF, promovido pela Federação de Desportos Aquáticos 
do DF, que reuniu 88 atletas representando oito clubes de Brasília. Quinze nadadores 
Iatistas participaram da competição, das categorias Petiz a Sênior, com excelentes 
resultados. Mesmo com a ausência de alguns atletas na equipe, que estavam no Rio 
de Janeiro participando dos Jogos Escolares Brasileiros, o time voltou pra casa com 
10 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. 
 
FESTIVAL DAS ESCOLAS DE NATAÇÃO – 1º ETAPA 
Os jovens nadadores do Iate Clube iniciaram a temporada de competições deste ao 
no dia 6 de abril, na primeira etapa do Festival das Escolas de Natação (FEN), 
promovido pela Federação de Desportos Aquáticos do DF (FDA/DF). O evento reuniu 
150 nadadores de 11 clubes e escolas das categorias Pré-mirim (até 8 anos), Mirim 
(9 e 10 anos) e Petiz (11 e 12 anos), na piscina do Parque Aquático Claudio Coutinho 
(DEFER). Acompanhados dos treinadores Vinicius Ribeiro e Vítor Oliveira, os atletas 
do Iate se destacaram. Gabriel Lopes (9 anos), conquistou o ouro nos 50m livre e nos 
50m costas, Joaquim Xavier (7 anos) levou ouro nos 50m livre e Nina Morenna (11 
anos), foi ouro nos 50m livre e 50m costas. Já Luísa Queiroga (10 anos) garantiu a 
prata nos 50m costas e foi a 4ª colocada nos 50m livre e Nina Xavier (11 anos) foi 4ª 
colocada nos 50m livre e 50m costas.  
 
CAMPEONATO BRASILEIRO MASTER 
Duas nadadoras Iatistas, Erika Garcia e Juliana Ferreira Santos, voltaram do 63º 
Campeonato Brasileiro Masters de Natação com peso extra na bagagem: 4 medalhas 
de ouro. Erika venceu as provas de 400m medley, 100m e 200m borboleta, além de 
obter o bronze nos 200m livre. Juliana foi a campeã nos 200m costas e a 4ª colocada 
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nos 50m livre. A competição, que aconteceu em Curitiba (PR), entre os dias 11 e 14 
de abril, reuniu 570 competidores de 82 equipes no Clube Curitibano e abriu o Circuito 
Brasileiro de Natação Master 2019.  
 
CAMPEONATO DO CENTRO-OESTE DE CLUBES (INFANTIL E SENIORS) 
A equipe de Natação do Iate está cada vez mais forte. O último feito foi a conquista 
de 84 medalhas e oito recordes no Torneio Centro-Oeste de Clubes Infantil a Sênior, 
promovido pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), realizado 
no Parque Aquático Claudio Coutinho, de 25 a 27 de abril. Foram 45 medalhas de 
ouro, 24 de prata e 15 bronzes. Participaram do campeonato 295 nadadores das 
categorias Infantil, Juvenil, Júnior e Sênior, de 23 clubes. Com 22 atletas, a equipe do 
Iate ficou em 1º lugar na categoria Sênior, 3º lugar na categoria Júnior e 3º lugar geral. 
Nove nadadores do Iate bateram recordes na competição: Aimê Lourenço (Júnior 1) 
ultrapassou a melhor marca do Centro-Oeste nos 50m e nos 100m livre; João Victor 
Caballero (Júnior 1), nos 200m peito e 200m medley; Paula Vaz (Júnior 2), nos 1500m 
livre; e Julia Mesquita (Sênior), nos 800m livre. Duas equipes Sênior também firmaram 
novos recordes nas provas de revezamento 4 x 50m medley misto (Júlia Mesquita, 
Simone Kohler, Guilherme Rabelo e Leandro Bressan) e 4 x 100m medley masculino 
(Glauber Silva, Guilherme Rabelo, Leandro Bressan e Kalebe Lopes). Além disso, 
Aimê, Paula, Simone e Kalebe receberam troféus de Melhor Índice Técnico e João 
Paulo Brandão garantiu o troféu Eficiência. 
 
COM ATLETA DO IATE SELEÇÃO BRASILEIRA VENCE SUL-AMERICANO 
A seleção juvenil brasileira foi a grande campeã no Campeonato Sul-Americano 
Juvenil de Natação, realizado na cidade de Santiago, no Chile, no mês de abril, e que 
contou com o excelente desempenho da Iatista Aimê Louise Lourenço para alcançar 
tal feito. Aimê, convocada para a Seleção depois de vencer os 50m e os 100m livre 
no Campeonato Brasileiro Juvenil, em 2018, voltou do Chile com 6 medalhas, sendo 
4 de ouro nos revezamentos 4x100m livre, 4x100m livre misto, 4x100m medley misto 
e 4x200m livre, prata no 50m livre e bronze no 100m livre. O Sul-americano Juvenil, 
realizado a cada 2 anos, é um dos campeonatos de base mais importantes 
promovidos pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). 
Participaram países como Argentina, Chile e Colômbia. Integraram a seleção 
brasileira 34 atletas, 17 meninas e 17 meninos. 
 
MAIS ATLETAS, MEDALHAS EM DOBRO 
Com a adesão de novos nadadores, a equipe Master do Iate ficou mais animada e 
multiplicou as medalhas conquistadas na última competição, realizada no dia 27 de 
abril, na Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do DF (APCEF). Os 14 
Iatistas participantes garantiram 26 medalhas no torneio, que foi a II Etapa do Circuito 
2019 da Associação Brasiliense Masters de Natação (ABRAMN). Foram 9 ouros, 8 
pratas e 4 bronzes, além de duas medalhas de 4ª colocação, uma de 5ª e duas de 6ª. 
Sagraram-se campeões em suas provas os nadadores Edward Cattete (50m costas), 
Glauber Silva (200m livre), Juliana Santos (100m medley), Mário Ferreira (50m costas 
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e 50m livre), Nilo Maia (50m costas), Rildo Gravina (50m costas) e Roberto Versiani 
(200m livre e 50m peito).  
 
AULÃO DAS MÃES NA ESCOLINHA DE NATAÇÃO 
A escola de natação no intuito de comemorar o Dia das Mães de um jeito diferente e 
especial, promoveu na segunda semana de maio o “Aulão das Mães 2019”, com 
atividades muito divertidas que envolveram as mamães e seus filhos. Foram 
realizadas brincadeiras dentro e fora da água, como ‘’Nadando até a mamãe”, 
‘’Arranca rabo’’, “Corrida de cavalos” e “Túnel’’, uma grande roda e cantorias 
encerraram a festa, que proporcionou momentos únicos de descontração, carinho e 
entrosamento. Depois de tantas atividades, foi o momento de confraternizar e repor 
as energias em torno de um saboroso lanche, com mesa de frutas, sanduíches e 
sucos, que reuniu os 118 pequenos atletas e suas acompanhantes. 
 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE POLO AQUÁTICO EM ÁGUAS CORRENTES  
 
A Equipe de Polo Aquático do Iate conquistou o terceiro lugar no Campeonato 
Brasileiro de Polo Aquático realizado em águas correntes. O Campeonato foi realizado 
na Chapada dos Veadeiros entre os dias 03 e 05 de maio. 
 
CAMPEONATO CBDA CENTRO-OESTE DE NATAÇÃO (MIRIM – PETIZ) 
Anápolis foi palco para mais uma performance de sucesso de atletas da Natação do 
Iate. Desta vez, as estrelas foram três meninas que representaram o Clube no Festival 
CBDA Centro-Oeste Mirim-Petiz de Natação, nos dias 17 e 18 de maio, na piscina da 
Uni-Evangélica. Nina Morenna Andrade de Paula, de 11 anos, ganhou dois ouros 
(50m livre e 100m borboleta) e duas pratas (100m e 200m livre). Luísa Santa Rosa 
Carsalade, de 10 anos, conquistou uma prata (100m costas) e um bronze (100m livre). 
Já Nina Xavier Costa, de 11 anos, ganhou a medalha de prata nos 100m costas. A 
competição reuniu 188 atletas de 17 clubes e é a mais importante da categoria no 1º 
semestre.  
 
2ª COPA ASBAC 
A participação da equipe Master do Iate na 2ª Copa ASBAC teve um saldo 
extremamente positivo: três recordes e 50 medalhas, sendo 28 ouros, 8 pratas, 11 
bronzes, 2 de quarto e 1 de quinto lugar. O esforço de cada um dos 22 atletas do time 
garantiu a 2ª colocação no Troféu 
 
CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE NATAÇÃO DE INVERNO 
A pequena equipe do Iate brilhou no Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de 
Inverno, que aconteceu de 22 a 25 de maio, no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte 
(MG). Com apenas três atletas, garantiu o 12º lugar, dentre 104 clubes inscritos e 643 
atletas participantes. Isabela David Bressan foi o maior destaque, ao conquistar duas 
medalhas de ouro e uma de bronze. Ela venceu, pela segunda vez consecutiva, a 
prova de 100m costas, com resultado técnico que a classificou entre as 10 melhores 
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performances do campeonato. Ela também foi campeã nos 200m costas, 3º colocada 
nos 400m medley e 4ª colocada nas provas de 200m medley e 200m borboleta. Os 
nadadores Ana Luísa Gonçalves e Kenue Teixeira de Santana também representaram 
o Iate na competição. Juntos, os três atletas nadaram 14 provas. Ana Luísa nadou os 
50m livre, 100m e 200m costas e os 200m medley. Kenue nadou os 1500m livre, 100m 
e 200m costas, 100m borboleta e 200m medley. Ambos tiveram bom desempenho, 
com melhora expressiva nas provas nadadas.  
 
TERCEIRA ETAPA DO CIRCUITO 2019 DA ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE 
MASTER DE NATAÇÃO  
O Iate demostrou eficiência na 2ª Copa ASBAC (Terceira Etapa do Circuito 2019 da 
Associação Brasiliense Master de Natação – ABRAMN), a competição teve a 
participação de 194 nadadores de 13 clubes. Seis atletas do Iate firmaram novos 
recordes do Distrito Federal: Guilherme Rabelo, nos 50m costas; Marina Nascimento, 
nos 400m livre; e Rita Oliveira, Simone Koehler, Erika Garcia e Juliana Santos, no 
revezamento 4 x 50m medley.  
 
FESTIVAL DE NATAÇÃO ENCANTA PAIS 
Nos dias 15 e 16 de junho, a Escola de Natação realizou seu tradicional Festival, 
celebrando o desenvolvimento das crianças. Com número recorde de participantes, o 
Festival contou com mais de 160 crianças. O evento foi dividido em dois dias, sendo 
que no sábado dia 15 foi dedicado às crianças de 3 a 8 anos, dos níveis Kids 1, 2 e 3, 
que demonstraram as habilidades aprendidas no meio aquático, como técnicas de 
sobrevivência e os primeiros passos nas técnicas de nado. No domingo dia 16 foi a 
vez dos alunos de 8 a 14 anos, das categorias Pré-mirim, Mirim, Petiz e Infantil, 
competirem com bastante equilíbrio, provas de 25m e 50m, nos estilos livre, costas e 
peito, empolgando o público presente. Para encerrar os dois dias de festival, foram 
realizadas apresentações do Palhágico Chochou, que divertiram o público na Antiga 
Sede. 
 
CAMPEONATO BRASILIENSE MIRIM E PETIZ 
A última competição do semestre dos atletas mirins (9 e 10 anos) e petizes (11 e 12 
anos) foi um sucesso absoluto. O Campeonato Brasiliense de Natação das categorias 
aconteceu nos dias 15 e 16 de junho, na piscina da ASBAC, encerrando a primeira 
temporada de competições dos pequenos nadadores. Os cinco atletas do Iate Clube 
conquistaram diversas medalhas, contabilizando os excelentes resultados obtidos. 
Nina Morenna foi ouro nos 50m livre e 100m borboleta e prata nos 100m, 200m livre 
e 200m medley. Nina Xavier conquistou ouro nos 400m livre, além da medalha de 
prata nos 100m costas e de bronze nos 200m livre. Gabriel Cruz foi campeão nos 50m 
costas e prata nos 50m e 100m livre. Luísa Carsalade levou a prata nos 100m livre e 
bronze nos 50m livre e 100m costas. Carolina Horigoshi foi prata nos 100m costas. 
Numa disputa acirrada e emocionante, as quatro garotas da equipe ainda levaram a 
medalha de prata no revezamento 4x50m livre. Os resultados colocaram a pequena 
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equipe do Iate em terceiro lugar geral do Campeonato, evidenciando o excelente 
trabalho da Comissão Técnica. 
 
TÊNIS DE QUADRA 
A Escola Esportiva do Tênis recentemente passou por licitação e a empresa Sousa & 
Brasil Comércio Esportivos permanecerá como a prestadora de serviços, o que 
podemos considerar como positivo para continuidade do trabalho que já vem sendo 
realizado com sucesso há alguns anos. Atualmente a Escolinha de Tênis possui quase 
200 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. As quadras de tênis 
são utilizadas para aulas particulares, clínica infanto-juvenil, aulas do Ciate, jogos de 
barragens, partidas amistosas que são marcadas pelos tenistas e diversos torneios 
ao longo do ano. 
 
Dentre as ações de destaque, pontuamos: 
 
Melhorias para o setor: 
 

 Revitalização das quadras de lisonda nº 10 e nº 11 e alambrados;  
 Revitalização dos pisos e linhas das quadras de saibro; 
 Revitalização de todas as placas das quadras com a logo do Iate;   
 Pintura da secretaria de tênis; 
 Reforma do quadro de marcação das quadras; 
 Aquisição de flores para decoração da Quadra 01; 
 Obra de revitalização do Bar do Tênis (ainda em andamento). 

 
ÚLTIMA ETAPA DO MASTER ROLAND GARROS AMATEUR SERIES 
O campeonato Master do Roland-Garros Amateur Series by Peugeot foi realizado 
entre os dias 14 a 17 de fevereiro, nas quadras de saibro do Marina Barra Clube (RJ), 
definindo os campeões gerais do Circuito em 17 categorias, no masculino e no 
feminino. Mais de 100 tenistas, definidos após três etapas classificatórias disputadas 
no segundo semestre de 2018 no Iate Clube de Brasília, em Belo Horizonte (MG) e 
em Caxias do Sul (RS), competiram na etapa final. O Circuito é realizado pela 
Confederação Brasileira de Tênis (CBT), em parceria com a Federação Francesa de 
Tênis (FFT) e com o patrocínio da Peugeot. Estiveram no Rio, jogadores do Acre, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O Iate Clube foi campeão na categoria 
mais forte, 1ª classe abaixo de 34 anos, com Nino Portugal. Vanessa Higgins, também 
foi a campeã na categoria 4ª classe abaixo de 34 anos, e Luis Rodrigues, de 74 anos, 
foi vice-campeão na categoria 5ª classe, acima de 34 anos. 
 
CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES 
O tenista Iatista Rafael Gracie sagrou-se campeão de simples no Campeonato 
Brasileiro Interclubes de 14 anos G1, em final disputada contra o também Iatista Davi 
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Silva. Na mesma competição, ambos jogaram juntos o torneio de duplas e foram 
campeões. Já o tenista Iatista João Vieira foi o campeão de duplas na categoria GA 
jogando com o paulista Henrique Brito. O Campeonato foi realizado no Clube Bahiano 
de Tênis entre os dias 15 a 24 de março de 2019.  
 
BRASIL CONVOCA ATLETAS PARA SULAMERICANO 14 ANOS NA COLÔMBIA 
O técnico de Tênis do Iate, Santos Dumont foi o capitão da seleção masculina 
brasileira que disputou o Sul Americano 14 anos em Cali, na Colômbia, de 29 de abril 
a 5 de maio. O torneio classificou as três melhores equipes do masculino e as duas 
melhores do feminino para o mundial da categoria, que será em Prostejov, na 
República Tcheca, em agosto. Comporão o time brasileiro o mineiro William Norton, o 
paulista Lucas Andrade da Silva e o gaúcho Gustavo Tedesco.  
 
1ª ETAPA DO CIRCUITO INTERNO DE TÊNIS 
De 11 de março a 07 de abril, foi realizada a 1ª Etapa do Circuito Interno de Tênis 
2019. Os tenistas do Iate começaram o ano com muita animação. As partidas foram 
disputadas por cerca de 150 atletas das categorias masculinas de 1ª a 5ª classe e 60 
anos, e na categoria feminina, na 2ª classe.  
Confira os resultados: 
 
1ª CLASSE MASCULINO 
Campeão: Rodrigo Starling 
Vice-Campeão: Andrey Vaz 
2ª CLASSE MASCULINO  
Campeão: Arthur Vaz 
Vice-Campeão: Daniel Botelho   
3ª CLASSE MASCULINO 
Campeão: Zé Francisco 
Vice-Campeão: Cláudio Ramos 
 
4ª CLASSE MASCULINO 
Campeão: Almerindo Torres  
Vice-Campeão: Maurílio Santinello 
5ª CLASSE MASCULINO 
Campeão: Mauro Brumana 
Vice-Campeão: Rainer Kurrle 
ACIMA DE 60 ANOS MASCULINO 
Campeão: Francisco Coelho 
Vice-Campeão: Roberto Pinto 
2ª CLASSE FEMININA  
Campeã: Milena Baqui  
Vice-Campeã: Gisele Gonçalves 
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PEDRO CHABALGOITY VENCE TORNEIO NA ESPANHA 
De 18 a 24 de março, o tenista do Iate Clube de Brasília, Pedro Chabalgoity, 
conquistou os títulos das categorias 11 e 12 anos do Ten-Pro Global Junior Tour, 
torneio internacional realizado na Rafael Nadal Academy, em Palma de Maiorca, na 
Espanha. Na final da categoria 11 anos, o atleta venceu o sueco William Kaltenecker 
por 6x4 e 6x1, enquanto na categoria 12 anos, Pedro ganhou do norueguês Sebastian 
Eie por 6x0 e 6x1. Durante a estadia na academia, Pedro também teve a oportunidade 
de treinar com supervisão de Toni Nadal – tio e ex-treinador de Rafael Nadal. 
 
IATE SEDIA TORNEIO INTERNACIONAL DE TÊNIS - ITF SENIORS 
A estrutura diferenciada para a prática de tênis mais uma vez chancelou o Iate Clube 
de Brasília para sediar um dos torneios mais badalados entre os tenistas acima de 35 
anos. O ITF Seniors, que foi disputado pela 10ª vez no Clube, faz parte do Circuito 
Internacional da categoria e é um evento classificado como GRADE 1, ou seja, que 
distribui a maior quantidade de pontos entre todos os torneios mundiais. As provas do 
Torneio foram realizadas entre os dias 29 de abril e 04 de maio, no moderno complexo 
tenístico do Iate, que conta com 15 quadras, sendo 11 de saibro e, dentre elas, seis 
quadras cobertas. Com mais de 200 tenistas inscritos divididos entre as categorias 
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 e 85 anos, masculina e feminina, a competição 
contou com atletas de diversos países, como Chile, Colômbia, Itália, Suíça, Estado 
Unidos e Mônaco, além dos melhores jogadores seniores brasileiros, sendo alguns 
desses ranqueados nas primeiras posições do Ranking Mundial da ITF (International 
Tennis Federation).  
 
ESCOLINHA DE TÊNIS PRESTA HOMENAGEM ÀS MÃES IATISTAS 
No dia 19 de maio a Escolinha de Tênis do Professor André Brasil fez uma grande 
festa para as mamães dos alunos. Em uma manhã ensolarada, as mães suaram a 
camisa ao participar de brincadeiras que exercitavam os fundamentos da prática de 
Tênis, sempre em parceria com os filhos nas quadras. Disputando cada bola com 
muita animação, mães e crianças puderam interagir e se divertir. 
 
COPA IATE DE DUPLAS 
A tradicional Copa Iate de Duplas, realizada durante todo o mês de junho, contou com 
excelentes partidas disputadas nas classes Especial Masculina A e B e na Classe 
Feminina A, totalizando 72 Iatistas participantes. Na categoria Especial Masculina, a 
mais forte da competição, Mario Jimenez e Miguel Hormazabal foram os grandes 
campeões. Na Masculina A, a dupla Carlos Murilo e Christian Neder superou Roberto 
Moscoso e Plínio Brant e ficou com o título do torneio. Na categoria Masculina B, 
Almerindo Torres e Ivan Camargo jogaram melhor e foram os vencedores, com Luis 
Rodrigues e Pedro Castro no vice-campeonato. Já na Categoria Feminina A, a dupla 
Adriana Soares e Eliana Mendonça foram as vencedoras, ao superar Eleuza Felipe e 
Karla Haje na final.  
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CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES ETAPA MAMPITUBA 
Foi realizado entre os dias 24 a 28 de junho na Sociedade Recreativa em 
Mampituba/SC, o Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis. A equipe do Iate Clube 
foi representada por 7 atletas e tiveram o apoio do técnico Dumont além das 
passagens aéreas e hospedagem que foram custeadas pela CBC. 
O atleta João Vieira jogou a semifinal de simples na categoria masculino 14 anos e foi 
campeão na categoria de duplas, o atleta Luís Reis também jogou a semifinal de 
simples na categoria masculino 18 anos e a semifinal de duplas. 
 
PATINAÇÃO 
A cada ano que passa a Patinação do Iate vem crescendo tecnicamente e o resultado 
desse trabalho vem sendo demostrado nos excelentes resultados obtidos pela nossa 
equipe de atletas.  A equipe de Patinação do Iate participa de diversos eventos 
nacionais e internacionais e a Escola de Patinação conta atualmente com quase 300 
(trezentos) alunos (as) matriculados.  
Algumas ações de destaque foram: 
 
IATE CONQUISTA 91 MEDALHAS EM CAMPEONATO BRASILIENSE NAS 
CATEGORIAS INTERNACIONAIS E NACIONAIS 
O Iate Clube de Brasília sediou, de 07 a 10 de março, a 1ª fase do Campeonato 
Brasiliense de Patinação Artística 2019. Participaram do torneio três clubes e 80 
atletas, sendo destas 43 do Iate. Foram disputadas 56 provas, nas quais a equipe 
Iatista participou de 41 e conquistou, ao total 91 medalhas, sendo 34 de ouro, 27 de 
prata, 17 de bronze, 06 de 4º lugar e 07 de 5º lugar. 
 
CAMPEONATO NACIONAL EM SC 
A equipe do Iate, com 43 atletas, participou do Campeonato Nacional de Patinação, 
em Joinville, de 22 a 31 de março, disputando as categorias de Torneio Nacional e 
Campeonato Brasileiro. A equipe do Iate fez bonito mais uma vez e trouxe para casa 
52 medalhas, sendo, 11 ouros, 13 pratas, 13 bronzes, 9 quartos lugares e 6 quintos 
lugares. Após o Campeonato, 12 atletas do Iate foram convocadas para o Sul-
Americano.  
 
 
CAMPEONATO SULAMERICANO DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA 
De 18 a 25 de abril, 12 atletas do Iate fizeram parte da Seleção Brasileira que disputou 
o campeonato Sul-americano da modalidade, em Joinville (SC). As patinadoras 
Iatistas, treinadas por Eduardo Rabelo Gravina e Tathiana Lara Resende, tiveram um 
excelente desempenho. Destaque para a atleta Clara Barbosa Barcelos, que 
conquistou o segundo lugar na categoria Dança Juvenil Feminino. Confira os demais 
resultados: 
 
Dança Juvenil Feminino: 2º lugar – Clara Barbosa Barcelos 
Quarteto Júnior: 4º lugar  
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Quarteto Infantil: 4º lugar  
Dança Júnior Feminino: 5º lugar - Maria Fernanda Ribas de Almeida  
Dança Juvenil Feminino: 7º lugar - Natália Janiques Barros  
Livre Juvenil Feminino: 10º lugar - Natália Janiques Barros 
Dança Sênior Feminino: 10º lugar - Caroline Miranda Rabelo  
                                          17º lugar - Marta Ziller e Silva   
 
IATE SEDIA CAMPEONATO BRASILIENSE – CATEGORIAS REGIONAIS 
A 1ª etapa Regional do Campeonato Brasiliense de Patinação Artística, foi realizada 
entre os dias 14 a 16 de junho, no Iate Clube de Brasília, contou com a participação 
de 54 atletas Iatistas. Na equipe do Iate, 33 alunas disputaram medalhas e 21 alunas 
participaram na classe apresentação, e ao final de dois dias de competição, os 
resultados não poderiam ser melhores: 27 medalhas, sendo 11 de ouro, 6 de prata, 3 
de bronze, 4 de quarto lugar e 3 de quinto lugar. 
 
JUDÔ 
O número de alunos da Escolinha de Judô cresceu de 160 para 228 no último 
semestre, com idades variando entre 06 e 14 anos, além de duas turmas para adultos. 
Com a contratação da estagiária, foi possível aumentar o número de alunos por turma, 
o que diminui consideravelmente a lista de espera no período vespertino. Foram 
adquiridos novos quadros instrutivos e decorativos para o setor, além de uma lona que 
protegerá o tatame dando uma durabilidade maior, uma vez que, atualmente o uso do 
Espaço Dojo Iate está sendo utilizado pelas Escolinhas de Judô e pelo Jiu-jitsu do 
Espaço Saúde. 
 
CLUBE DE CORRIDA 
Atualmente essa modalidade esportiva conta com mais de 140 atletas inscritos no 
Clube de Corrida, o que demostra que a cada dia que passa os associados estão cada 
vez mais interessados em fazer parte dessa equipe. Foram adquiridas banheiras 
térmicas para auxiliar os atletas no final de provas longas.   
 
CORREDORES DO IATE FAZEM BONITO NA MEIA DAS PONTES 
No dia 17 de fevereiro, os alunos do Clube de Corrida do Iate iniciaram suas atividades 
externas do ano com a tradicional corrida Meia das Pontes. A equipe Iatista marcou 
presença na competição, com a participação de 22 atletas. O destaque foi a aluna 
Marcela Marquez, que ficou entre os 100 primeiros colocados e levou a medalha TOP 
100.  
 
EQUIPE IATISTA RECEBE TREINO ESPECIAL PARA COMPETIÇÃO EM SC 
No dia 09 de março, os alunos do Clube de Corrida do Iate fizeram um treino especial 
na Fazenda Taboquinha, localizada no Jardim Botânico. O local conta com diversas 
trilhas, em terrenos com topografia variada, o que auxilia na melhoria do 
condicionamento físico dos atletas. O objetivo do treinamento especial foi intensificar 
a preparação para a prova revezamento ‘Volta à Ilha’. 
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EQUIPE IATISTA PARTICIPA DA CORRIDA NOTURNA FLASH RUN 
O Clube de Corrida do Iate marcou presença na Corrida Noturna Flash Run, disputada 
no dia 16 de março. Trinta e seis atletas Iatistas participaram da competição e 
contaram com o apoio do Iate para vencer o percurso na L4 Norte, em frente à UnB. 
O marceneiro e funcionário do Clube, José Silva Vieira, conquistou o primeiro lugar 
na categoria 60-65 anos.  
 
EQUIPES DO IATE PARTICIPAM DA VOLTA À ILHA 2019 
Realizada no dia 13 de abril a Volta à Ilha, em Florianópolis (SC), reuniu três equipes 
do Iate com 35 alunos, que correram 140km. Mesmo sob o sol escaldante, os atletas 
da equipe Iatista fizeram uma excelente prova e cumpriram todas as metas de 
desempenho estabelecidas pela professora Larissa. A primeira equipe chegou com 
12:42:30, seguido da segunda equipe, com o tempo de 13:15:39, e a terceira equipe, 
com o tempo de 13:42:28. Nenhuma equipe sofreu penalidades ou desclassificação. 
 
CORRIDA UNIÃO EUROPEIA 
A Corrida da União Europeia foi realizada no dia 05 de maio no Eixo Monumental em 
Brasília e a equipe de corrida do Iate contou a participação de 38 atletas que tiveram 
um ótimo desempenho sob o comando da professora Larissa. 
 
Elizabete Tavares – 2º Lugar Categoria 40 a 49 anos 
Maria Estelina – 1º Lugar Categoria 50 a 59 anos 
José da Silva Vieira – 2º Lugar Categoria 60 a 69 anos 
 
PROVA DE REVEZAMENTO VOLTA AO LAGO 
A tradicional prova de revezamento Volta ao Lago ocorreu no dia 19 de maio e nossa 
equipe Iatista mais uma vez demostrou a união do grupo com a participação de 32 
atletas divididos em 3 equipes. Destaque para a atleta, Poliana Macoski, que 
participou da prova mais extensa da maratona, percorrendo 60 Km. A prova foi 
disputada com 10 atletas, e nossa atleta conquistou a 3ª colocação, fazendo um tempo 
de 6h38.     
 
MARATONA INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE 
A Maratona Internacional de Porto Alegre foi realizada no dia 02 de junho e 12 atletas 
do Iate participaram da maratona, sendo que 9 atletas eram estreantes nesse tipo de 
corrida. Destaque para o atleta, José da Silva Vieira que conquistou a medalha de 
ouro na categoria 60 a 69 anos.  
   
MARATONA DO RIO 
Os alunos do Clube de Corrida fizeram bonito mais uma vez na Maratona Internacional 
do Rio. A equipe Iatista contou com a participação de 68 atletas que correram a prova 
de 21km. Com o apoio que o Iate providenciou para nossa equipe, nossos atletas 
puderam contar com uma megaestrutura na largada e na chegada da prova, 
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oferecendo massagistas, mesas de frutas e um espaço reservado só para nossa 
equipe. Os resultados ainda não foram oficialmente publicados. 
 
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. 
 
1ª ETAPA DO CIRCUITO GOIANO DE SQUASH 2019  
O Iate foi representado por dois atletas na 1ª Etapa do Circuito Goiano de Squash 
2019, realizada em Goiânia/GO em fevereiro. O lugar mais alto do pódio foi 
conquistado pelo nosso atleta Rhuan Márcio, que venceu o campeonato na categoria 
1ª Classe. O outro atleta Iatista, Fernando Pauro, também teve um bom desempenho 
na competição.   
 
SUDAMERICANO JUVENIL DE SQUASH COCHABAMBA 2019 
Realizado entre os dias 23 de fevereiro a 01 de março, na cidade de Cochabamba na 
Bolívia, o Campeonato Sul Americano de Squash 2019, teve como Campeão na 
categoria B, o nosso atleta Rhuan Márcio, que mais uma vez demostrou estar entre 
os melhores jogadores sul-americanos de squash.   
 
TORNEIO INTERNO CAPITAL SQUASH CENTER  
O torneio interno de squash realizado em março na Capital Squash Center, teve a 
participação de 7 aletas do Iate, e mais uma vez, o Iate demonstrou que tem atletas 
competitivos. O atleta Rhuan Márcio foi o vice-campeão na 1ª Classe e o atleta 
Leonardo Tavares foi o vice-campeão na 3ª Classe.  
  
COPA SUL AMERICANA CAPITAL SQUASH CENTER  
Realizada em abril na Capital Squash Center, a Copa Sul Americana de Squash, 
reuniu atletas de diversos países. A equipe do Iate foi representada por 13 atletas que 
fizeram bonito na competição. 
 
Rhuan Márcio – Campeão Juvenil Sub 17 
                           3º Lugar Juvenil Sub 19  
Larissa Carvalho – Campeã Principiante  
Matheus Frabetti – Campeão Juvenil Sub 11  
Lucas Ávila – Vice-Campeão Juvenil Sub 11 
 
2ª ETAPA CIRCUITO GOIANO DE SQUASH 2019  
O Iate foi representado por três atletas na 2ª Etapa do Circuito Goiano de Squash 
2019, realizada em Goiânia/GO em abril. Mais uma vez o lugar mais alto do pódio foi 
conquistado pelo nosso atleta Rhuan Márcio, que venceu pela segunda vez 
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consecutiva o campeonato na categoria 1ª Classe. O outro atleta Iatista, Bruno Muniz, 
foi o Vice-campeão na categoria 3ª Classe.  
 
7º CAMPEONATO INTERNO 
O 7º Campeonato Interno de Squash foi realizado entre os dias 9 a 11 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 49 Iatistas, 
distribuídos entre 9 categorias.  
 
MASCULINO A 
Campeão – Rhuan Márcio Sousa 
Vice-Campeão – Gabriel Burlamaque 
 
MASCULINO B  
Campeão – Lucas Carielo 
Vice-Campeão – Rodrigo Roriz 
  
MASCULINO C  
Campeão – Fábio Baptista  
Vice-Campeão – Gustavo Carrijo 
  
MASCULINO D  
Campeão – Yuri Carvalho 
Vice-Campeão – Pedro Salles 
  
FEMININO A  
Campeã – Catherine Salles  

Vice-Campeã – Clarissa Avilla 
 
FEMININO B  
Campeã – Débora Souza  
Vice-Campeã – Tânia Bispo 
 
JUVENIL MASCULINO A 
Campeão – Matheus Frabetti 
Vice-Campeão – Lucas Cuadros 
  
JUVENIL MASCULINO B 
Campeão – Franco Pilonieta  
Vice-Campeão – Matheus Malgueiro 
 
JUVENIL MASCULINO C 
Campeão – Victor Hugo Sousa 
Vice-Campeão – Miguel Gomes  

 
 OPEN HEADWAY 2019  

 
Realizado em junho na academia Headway, o Open Headway de Squash contou com 
a participação de 11 atletas do Iate que mais uma vez fizeram bonito na competição.  
 
Yuri Carvalho – Campeão Principiante  
Gustavo Carrijo – Vice-Campeão 4ª Classe  
Livia Carrijo – Campeã 4ª Classe Feminino 
 
TÊNIS DE MESA 
 
IATE INAUGURA ESCOLA DE TÊNIS DE MESA 
O Vice-Diretor de Tênis de Mesa, Jaime Sampaio Bicalho, juntamente com o 
Comodoro Rudi Finger e a Secretaria de Esportes Individuais lançaram a Escola de 
Tênis de Mesa do Iate, no dia 26 de maio, em badalado evento que contou com a 
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participação de atletas profissionais, que fizeram jogos de exibição. As aulas 
começaram no dia 04 de junho e são realizadas às terças e quintas-feiras, em três 
horários, das 16h às 17h, das 17h às 18h, e das 19h às 20h30, e aos sábados das 
10h às 11h e das 11h às 12h. Podem participar adultos e crianças com idade a partir 
de 6 anos. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Esportes Individuais, no 
térreo do Edifício Multifunções. A mensalidade custa R$ 105,00. É necessário 
apresentar laudo médico que ateste aptidão física para a prática de atividade 
esportiva. Aos domingos ocorre o aulão gratuito para os Sócios, das 10h às 11h e das 
11h às 12h. 
 
 
 
DIRETORIA DO ESPAÇO SAÚDE  

Diretor: Eduardo Eric Martins de Toledo  
Vice-Diretor Técnico do Espaço Saúde: Alfredo Eustáquio Pinto 
 

Espaço Fitness do Iate Clube de Brasília - (Academia)  

Atualmente a Academia disponibiliza 21 modalidades de ginástica, sendo orientadas 
por profissionais capacitados e especializados. As modalidades são oferecidas em 
uma grade horária diária, de 2ª a 6ªfeira, das 6h às 22h, aos sábados das 8h às 17h 
e aos domingos e feriados das 9h às 15h. 

A Academia no 1º semestre de 2019 registrou uma média de 2726 alunos 
matriculados em diversas modalidades físicas orientadas que ocorrem em horários 
diversos, conforme grades horárias disponíveis, inclusive nos finais de semana.  

I – ACADEMIA IATE CLUBE DE BRASÍLIA  

Dentre as ações realizadas neste semestre, destacam-se: 

Televisão Smart 

Em fevereiro de 2019, realizamos a aquisição de uma televisão Smart em substituição 
a TV danificada que atende aos alunos da área de ergometria, com programação de 
canais fechados. 

SMART TV 1 R$2.600,00 R$2.600,00 

TOTAL R$2.600,00 
 

SAND BAG – Saco de Peso 
Em Abril de 2019, realizamos a aquisição desse acessório para musculação. Esse 
material trouxe uma maior qualidade e variação aos treinos de musculação.  

. SAND BAG – SACO DE PESO 5 R$145.66 R$728,30 
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TOTAL R$728,30 
 

Sacola Ecobag Para a Sauna 

Em abril de 2019, realizamos a aquisição de sacolas, pois implementamos um novo 
controle de Kits (roupão, toalha de banho e toalha de rosto) fornecidos aos associados 
pelo setor da Sauna e massagem. Com esse novo procedimento o associado retira o 
material na recepção do setor e devolver no mesmo local, formalizando assim, o 
processo de controle de empréstimo do material. Essas sacolas são oferecidas aos 
associados para trazer conforto e comodidade na devolução dos kits. O novo 
procedimento promoveu um controle maior a este serviço, pois em períodos anteriores 
identificamos uma perda muito grande desse material, gerando um prejuízo ao Clube. 
 

 

SACOLA ECOBAG PARA A SAUNA 
30 R$34,56 

R$1.036,80 

TOTAL R$1.036,80 
 

Kimonos de Jiu Jitsu 

Em junho de 2019, realizamos a aquisição de Kimonos, pois com a reinauguração do 
Jiu Jitsu, sobre nova liderança, a modalidade vem crescendo a cada dia. Os Kimonos 
serão utilizados pelos alunos que quiserem conhecer a modalidade. Os alunos 
poderão utilizar o material, cedido pela Academia, durante o período de uma semana 
e após esse tempo será exigido à aquisição da roupa. Informamos ainda que para o 
empréstimo o aluno assina um termo de responsabilidade e o descumprimento das 
normas contidas nesse documento estabelece o pagamento de multa, para ressarcir 
o Cube de possível dano ou sumiço. 

Kimonos Jiu Jitsu 6 R$180,00 R$1080,00 

Kimonos Jiu Jitsu Série Ouro 2 R$400,00 R$800,00 

Total R$1.880,00 
 

Substituição de Janelas Basculantes por de correr 

Iniciamos em junho de 2019 a substituição das Janelas basculantes da sala G3 e 
ergometria, por Janelas de correr, melhorando assim a ventilação nestes ambientes. 

SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS BASCULANTES 
POR JANELAS DE CORRER 1 R$31.400,00 

R$31.400,00 

TOTAL R$31.400,00 
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Aquisição de Bicicletas Air Bike Crossfit 

Adquirimos em junho de 2019, duas bicicletas Air Bike, para atender solicitação dos 
alunos da modalidade IateCross. Com essa aquisição iremos deixar o centro de 
treinamento completo no que se refere a equipamentos.  

AIR BIKE 2 R$6.299,10 R$12.598,20 

TOTAL R$12.598,20 
 

Projeto Arquitetônico da Academia 

Em junho de 2019 iniciamos o trabalho de estudo preliminar para confecção de projeto 
arquitetônico de transposição da sala de Cycling Indoor para o andar superior e 
ampliar o salão da musculação. Com a execução desse projeto, iremos melhorar o 
espaço do salão da musculação para atender com qualidade aos nossos alunos, pois 
com o aumento expressivo de matriculados na Academia o salão ficou pequeno, e 
bem como, a sala de Cycling Indoor será ampliada, onde conseguimos promover um 
acréscimo de mais 11 bicicletas.  

 

PROJETO ARQUITETÔNICO DA ACADEMIA 1 R$13.400,00 R$13.400,00 

TOTAL R$13.400,00 
 

Relatórios Quantitativos 

A Academia no mês de junho, fechou o semestre com 2.685 alunos matriculados 
em diversas atividades físicas orientadas que ocorrem todos os dias da semana, 
inclusive nos finais de semana. 

 
Eventos Realizados no Primeiro Semestre  

Abril 

2ª Maratona de Dança – Realizamos este evento no dia 26 de abril, em sua 
segunda edição. O evento, que teve as sessenta vagas abertas e rapidamente 
preenchidas, o que gerou a necessidade da criação de uma lista de espera 
para quem não conseguiu se inscrever, foi mais um grande sucesso. Esta 
edição contou com a participação não só dos excelentes professores da nossa 
Academia, como também de diversos convidados que, somados, formaram 
um grupo de mais de 10 profissionais da dança, que se revezaram durante 
três horas ininterruptas de aula. A energia e o clima de confraternização entre 
os alunos e professores foram contagiantes. Durante todo o evento os alunos 
tiveram o apoio de uma mesa de petiscos e sucos energéticos, oferecidos pela 
Academia. 
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DIRETORIA SOCIAL 
 
Diretora Social: Ângela Maria Marques 
Vice-Diretor Social: Eider Alves de Faria e Queiros 
 
A Diretoria Social é a responsável pelo planejamento e realização dos principais 
eventos sociais do clube e tem como objetivo oferecer qualidade, conforto e, 
principalmente, o bem-estar do quadro social do clube.  
 
Para que o Iate Clube possa trazer eventos na qualidade que seu público interno a 
valores acessíveis, os eventos realizados têm parte do custo do ingresso subsidiado 
pelo clube.  
 
Portanto, durante o planejamento de atividades sociais anuais, a gestão do Clube 
procura destacar recursos para apoiar a realização dos eventos, sendo a arrecadação 
das festas destinada para diminuir os débitos. 
 
 
FEIJUCA PRÉ-CARNAVAL DO IATE 
Como tradição, todos os anos a Diretoria Social realizou a Feijuca Pré-carnaval do 
Iate Clube de Brasília.  
 
Esse ano a festa aconteceu no dia 23 de fevereiro, sábado. Nessa edição o evento 
teve início às 13h e seguiu até às 23h, diferente da edição do ano anterior, que teve 
início às 13h e seguiu até às 19h. 
 
Com um belo dia ensolarado, foi uma festa que contou com a presença em massa 
dos associados, tendo seus ingressos esgotados 7 (sete) dias antes da sua 
realização.  
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A decoração esse ano ficou a cargo da decoradora Eliana Brandão, que fez um projeto 
inspirado nos antigos festejos carnavalescos do clube, realizados no galpão da 
náutica.  
 
O Buffet responsável pelo evento foi a Cozinha do Mundo, que serviu durante todo o 
evento produtos de excelente qualidade e apresentação, além de deliciosas 
sobremesas.  
 
A pista de dança ficou cheia durante todo o evento. A cantora Dhi Ribeiro comandou 
a pista durante as duas primeiras horas, cantando os mais variados hits de samba. 
Com um repertório mais voltado para a música baiana, o cantor Guga Cammafeu 
continuou a festa e fez todo mundo entrar no ritmo do axé até o último minuto, 
encerrando a festa em grande estilo.  
 
Nessa edição, a Diretoria Social implantou a brinquedoteca, uma demanda antiga dos 
associados, que utilizaram e aprovaram a ideia, pois curtiram a festa e ficaram 
tranquilos ao deixar seus filhos com nossos colaboradores.  
 
O serviço de bar montado no evento também foi um sucesso e atenderam 
perfeitamente a demanda. Foram servidos Chopp da Cervejaria Stadt e caipiroskas 
preparadas na hora com vodka Absolut até o final do evento.  
 
MATINÊ DA ALEGRIA 
Pelo segundo ano seguido, com dois dias de festa, a Matinê da Alegria 2019, foi 
realizada nos dias 03 e 05 de março de 2019, no horário de 13h às 19h.  
 
Como de costume, o tema do primeiro dia foi “Super-heróis”, e, na terça-feira de 
carnaval, “Safari”. Durante os dois dias de evento, com a presença de um grande 
público - a maioria de associados - garantiu a animação do início ao fim.  
 
Para fazer a animação do evento, foi contratada a Sol e Lua, uma empresa 
especializada em eventos infantis que realizou brincadeiras, pinturas de rosto e 
performances com personagens da selva e super-heróis. O Dj que comandou a pista 
foi o Hélio DJ, que não deixou nenhuma criança parada, colocando as músicas 
preferidas dos pequenos.  
 
Muita serpentina, confete e espuma fez parte do evento, onde o público presente pôde 
ainda se deliciar com uma grande variedade de produtos na praça de alimentação 
como Pipoca, Churros, Batata Frita, Crepes doces e salgados e Din-Din Gourmet. O 
público contou ainda com pontos de vendas de adereços e acessórios carnavalescos.  
 
Foi uma diversão tanto para as crianças como para os pais que as acompanhavam.  
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ANIVERSÁRIO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA 
 
Aniversário de 59 anos do Iate Clube de Brasília 
Saindo da tradicional Festa de Aniversário, que era realizada com um baile noturno, 
este ano a Diretoria Social optou em realizar as comemorações de aniversário do 
clube durante todo o mês de abril. Os eventos foram divididos em 03 (três) finais de 
semanas: 
 

 No dia 06, o evento foi realizado no espaço poliesportivo sul, onde quadro social 
pôde desfrutar de um Sunset Sertanejo com a apresentação do cantor Hugo e 
Banda. A festa teve início às 14h e seguiu até às 18h.  
 
No evento foi servido Pão de Alho, Minissanduíches de Pernil, Torresmo e 
Mandioca Frita, além de Refrigerantes, Água e Chopp da Cervejaria Stadt.  
 
 

 No dia 13, o Hall do Edifício Multfunções se transformou em uma arena de forró, 
onde o quadro social dançou bastante ao som de Ney Marques & Cristiano, 
tradicional banda de Brasília.  
No evento foi servido Pizzas de sabores variados, Churros e Pipoca, além das 
bebidas Refrigerantes, Água e Chopp da Cervejaria Stadt. 
 

 No dia 21, último dia de comemorações, foi realizado o tradicional 
Churrasquinho de Aniversário.  
 
Com um belo dia de sol, o evento teve a presença em massa do quadro social, 
que pôde contar com uma estrutura diferenciada para comemorar o aniversário 
do clube. 
 
A apresentação da cantora Célia Rabelo animou o público presente, além do 
DJ que tocou os mais variados ritmos. 
 
Foram servidos ao público além dos tradicionais Churrasquinhos de Carne e 
Frango, Pão com Linguiça, Cafta e Queijo Coalho.  
 
Por coincidir com o domingo de Páscoa, no momento que foi cantado os 
parabéns, houve distribuição de saquinhos com miniovinhos de chocolates, 
arranjados em caixinhas de papel com arte criada, recortada e montada 
delicadamente pela equipe do Ciate.  
 
Além dos ovinhos de chocolate, as crianças também tiveram à disposição 
brinquedos infláveis como: Pula-Pula, Escalada, Tobogã Jacaré e Cama 
Elástica, além da distribuição de Pipoca. 
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O público pôde contar ainda com a distribuição de Chopp da Cervejaria Stadt, 
Refrigerantes e Água.  
 
No momento mais esperado, Comodoro e público presente cantaram, após a 
execução do hino do clube, os parabéns, acompanhado de revoada de balões 
e rajada de fogos. O evento foi um sucesso. 

 
 
FESTA JUNINA 
 
Evento muito aguardado pelo quadro social, a mais tradicional Festa Junina da Capital 
do Brasil foi realizada nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2019. O evento este ano teve 
como tema “Uma viagem ao interior de Minas”, onde o público pôde conferir um pouco 
das tradições do estado de Minas Gerais. O evento contou com a presença de mais 
de 15 mil pessoas, um recorde se analisarmos os últimos anos.  
 
26 barracas com as mais diversas opções gastronômicas ofereceram aos presentes 
opções de qualidade e variedade, tudo com o acompanhamento de nutricionistas 
contratadas para garantir a segurança no serviço prestado.  
 
O público pôde contar ainda com os shows das bandas Forró com Site (6/6), Dupla 
Henrique e Ruan (7/6) e, encerrando as comemorações, Adriana Samartini (7/7). 
 
Quadrilhas Típicas Formiga da Roça (6/6), Arroxa o Nó (7/6) e Ribuliço (8/6) ajudaram 
a abrilhantar mais ainda o evento.  
 
A apresentação de mágica deste ano ficou por conta do Mágico Tio André. 
 
ÁREA KIDS 
 
Além de uma área destinada às crianças com brinquedos pagos, um espaço gratuito 
foi montado no evento, onde foram colocados brinquedos infláveis, cama elástica e 
mini piscina de bolinhas. 
 
 
ESPAÇO TEEN – NOVIDADE EM 2019 
Na festa deste ano, a Diretoria Social inovou mais uma vez trazendo um Ônibus 
equipado com videogames variados, além de uma Miniboate com DJ, que tocou os 
mais vários ritmos, atraindo o público teen da festa, carente de soluções 
personalizadas para eles em eventos como este 
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DIRETORIA CULTURAL 
 
Diretor: Carlos Alberto Santiago 
 
O organograma atual da Diretoria Cultural está demonstrado abaixo, onde o Diretor é 
responsável por exercer e planejar atividades de elaboração, organização e 
divulgação de eventos culturais, no intuito de proporcionar aos sócios e seus 
convidados, momentos de entretenimento e cultura, além disso é também responsável 
pelas atividades pertinentes ao setor Memorial, e Iate TV.  
 

 

 

 

 
 
Encontros Literários 

Apoio, organização e logística da Diretoria Cultural nas edições do Projeto Encontro 
Literário realizadas nos dias: 07/02, 4/03, 14/04, 09/05 e 13/6, no Salão Social, e Antiga 
Sede.  Evento fechado ao público pelo grupo de leitura Livros e Raquetes, promovido por 
Sócias Iatistas e entusiastas de obras literárias nas primeiras quintas-feiras de cada mês. 
Os livros apresentados nos encontros são escolhidos pelas aniversariantes.  
 
No dia 07 de fevereiro, O grupo Livros e Raquetes, com o apoio da Diretoria Cultural, 
realizou sua primeira edição Encontro Literário do ano de 2019, onde foi discutido sobre o 
livro “Um Cavalheiro em Moscou”, de Amor Towles. A obra transmite a história de um nobre 
julgado e condenado a exílio dentro de um hotel em Moscou na era pós-czarista, e contou 
com a participação de Sócios e convidados. 
 
O Grupo Sociedade Literária Livros e Raquetes, criado há 6 anos, realiza, com apoio da 
Diretoria Cultural, encontros mensais para confraternização e debate de um livro escolhido 
previamente. Nesse período, já foram lidos mais de 60 livros, com enorme diversidade de 
temas, autores e países de origem 

Esses 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.  
 
Exposição “ARTES AO VENTO IV” 
 
A Diretoria Cultural do Iate Clube de Brasília, em parceria com a Associação Candanga 
de Artistas Visuais (ACAV), realizou sua quarta edição da exposição coletiva de 

DIRETORIA CULTURAL        
Santiago)

        IATE TV MEMORIAL 
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pinturas: ARTES AO VENTO IV, em homenagem às mulheres. O Vernissage teve 
início no dia 14 de março, que presenteou mais de 250 pessoas entre sócios e 
convidados  
 
A exposição ficou aberta para visitação, na galeria do Iate TV, até o dia 31 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 Associação Candanga de Artistas Visuais - 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 fotografo, 
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 
IV, a Diretoria Cultural recebeu a visita especial de mais de 150 alunos do CIATE dia 
20 de março. O que proporcionou a Cultura a garotada.  

Foi doada no final da exposição uma obra de pintura, nas dimensões: 60 X 80 
CM, intitulada final de tarde, em técnica mista (acrílica e óleo sobre tela, da artista 
expositora Eunice Dias, a fim de compor e abrilhantar o nosso acervo cultural do Iate 
Clube de Brasília).  
Exposição Coletiva “ARTES NO EMIATE” 
 
O Emiate - Encontro Master do Iate em parceria com a Diretoria Cultural em 
comemoração aos 59 anos do Iate Clube de Brasília, realizou a abertura da exposição 
coletiva “ARTES NO EMIATE”, dos alunos dos Cursos de Pintura, Encontro com a 
Arte e Mosaico do Iate Clube, no dia 04 de abril, no Cyber Café do Clube, sob a 
coordenação da Diretoria Cultural/ Emiate. O evento contou com mais de 200 pessoas 
no Vernissage, entre sócios e convidados. A exposição dos trabalhos de pintura, 
mosaico e Encontro com as Artes ficou aberta para visitação do público no período de 
05 a 21 de abril de 2019. O Buffet foi custeado pelo Emiate, fotografo pela Diretoria 
Cultural, sendo a sonorização e pessoal do Iate resultando em uma redução 
significativa para o Clube, também foi doada no final da exposição duas obras de 
pinturas, nas dimensões: 70 X 100 intitulada Velejando, em técnica mista, da sócia 
artista Vilma Machado, e da sócia Maria Helena Mizuno Moreira nas dimensões: 40 X 
40 intitulada Sonhos, em técnica mista, a fim de compor e abrilhantar o nosso acervo 
cultural do Iate Clube de Brasília. 
 
EVENTO: MIX PARTY NIGHT” 
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Como estratégia para realização e prestação de conta do evento as Diretorias 
Cultural, Espaço Saúde e Social, planejaram toda estratégia e logística relacionada 
ao evento realizando reuniões com o Comodoro, a comissão de eventos e os 
prestadores de serviços para as tratativas e adequação correspondente ao evento 
para contratações tais como: 
 
 Banda sonorização; iluminação, DJ com estrutura de piso e Iluminação de pista, 

impressão de banners e ingressos, estrutura metálica para apresentações 
acrobáticas e aéreas, Confecção de caneca personalizadas, fotografo, produção 
e edição, entre outros serviços; 

 Negociações e reuniões com cada prestador de serviços para as contratações 
tendo reunido com a comissão de eventos dia 05 de fevereiro do corrente ano, 
para definição do tema, formato/layout, local, atrações, cronograma, brinde, 
valores dos ingressos, escolha de parceiros gastronômicos, e no dia 07/03/2019, 
reuniram a comissão para aprovação da divulgação, contratos, compras, 
gastronomia montagem e decoração do salão;  

 Vendas de ingressos no Concierge e, Espaço Saúde até o dia 14 de março, de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 
9h às 14h;  

 Elaboração supervisão do projeto, das artes do cartaz, caneca, logo do evento, 
ingressos, mapas, convite, e divulgações por meios de grupos de e-mails da 
Diretoria Cultural, Conselho Deliberativo, e relatórios com planilhas contendo 
previsão de gastos e pôs gastos, circular interna, briefing, check com todas as 
informações necessárias do evento; 

 Feedback do evento com agradecimentos aos colaboradores e parceiros e 
prestação de contas do evento.  
 

O Projeto Sexta Cultural no Iate “a Mix Party Night”, realizado dia 15 de março, 
pela Diretoria Cultural com o apoio das Diretorias do Espaço Saúde e Social, 
transformou o salão social numa grande pista de dança. O púbico de mais de 300 
associados e convidados presentes se esbaldaram no show da Banda OverJoy, que 
teve a participação especial do animadíssimo Thiago Coimbra, VJ André nos 
intervalos, e as apresentações de Fit Dance, Pole Dance e do Grupo Circus, afim de 
agregar valor ao evento e atrair as vendas dos ingressos foram distribuídos brindes 
de 200 canecas personalizadas para os primeiros Sócios que adquiriram seus 
ingressos antecipados e distribuição de  chopp  gratuito  até 23h. Também contou com 
uma Praça de Alimentação com venda de grande variedade gastronômica, drinks, 
chopp e bebidas não-alcoólicas, como sucos, refrigerantes e água com e sem gás que 
agradou a todos e atingiu o resultado satisfatório quanto a redução significativa dos 
custos para o Clube citado no anexo. 
 
 
Concurso de Fotografia do Iate Clube de Brasília. 
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No dia 24 de abril, em comemoração ao aniversário de 59 anos do Iate, A Diretoria 
Cultural do ICB promoveu, a premiação dos vencedores da 2ª edição do Concurso 
Interno de Fotografia com o tema ‘Imagem Inédita de Práticas Esportivas do Iate Clube 
de Brasília’. Evento destinado exclusivamente aos Sócios do Iate Clube de Brasília e 
seus dependentes. 
 
O Concurso contou com 19 sócios inscritos com imagens que retratam a prática 
esportivas do Clube. Todos os concorrentes receberam certificados e os três primeiros 
colocados receberam premiação em dinheiro: a Sócia Marta Brenda Siqueira foi 
escolhida como a autora da foto campeã, batizada como “Céu e Lago” 1º lugar. Em 
2º lugar, ficou a imagem náutica “Albatroz”, de autoria da Iatista Tânia Milca de 
Carvalho Malheiros. Em 3º lugar, veio a foto do Sócio Sávio Batista Kzam, com o nome 
“Teia do Aranha”.  
  
As fotos vencedoras foram escolhidas por uma comissão julgadora, composta por 
fotógrafos profissionais convidados Rui Faquini, Célio de Melo Costa e Eduardo 
Vergara que trabalharam voluntariamente em prol do Concurso, que foram revelados 
e premiados os vencedores durante a solenidade de premiação e a os trabalhos 
inscritos ficaram expostos para visitação do sócio no período de 25 de abril a 27 de 
maio, no Iate TV. A foto vencedora foi inscrita para representar o Iate no Concurso 
Nacional de Fotografias da FENACLUBES, que foi realizado no mês de junho de 2019, 
durante o Congresso Brasileiro de Clubes. 
 
 
Estratégia para captação de patrocínio e contratações de prestadores de 
serviços do Iate in Concert 2019 
 
A Diretoria Cultural planejou toda estratégia, logística e marketing relacionado ao 
evento, realizando reuniões com o maestro Claudio Cohen e com a Comissão de 
Eventos, para as tratativas e organização afim de realizar o evento. Fez também 
levantamentos para contratação de prestadores de serviço para as atividades de 
sonorização, iluminação, fornecimento de telão de led para transmissão simultânea, 
palco, camarins, banheiros e tendas, geradores, queima de fogos, VJ/DJ, brigadistas, 
seguranças, músicos para complemento da Orquestra, entre outros. Também foi 
realizado levantamento de dados dos empresários para agendamento das visitas a 
serem realizadas pelo Comodoro e o Diretor Cultural a convite para continuar 
patrocinando o PROJETO DO IATE IN CONCERT em 2019. O evento acontecerá no 
dia 17 de agosto de 2019. 

 
Projeto Cine-Literatura 
 
Diretoria Cultural cada vez trazendo novidades para os sócios: o novo projeto que fala 
sobre Cinema e Literatura, coordenado por Nagib Nassar, Sócio do Clube desde 1987. 
O projeto visa formar um grupo de Associados que se reunirão mensalmente para 
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assistir e debater sobre filmes baseados em obras literárias, como Dr. Jivago, O 
Poderoso Chefão, Zorba O Grego, Viva Zapata, entre outros e terá o apoio da 
Diretoria na organização e toda logística nas edições que serão promovidas.  

Os eventos serão custeados pelo grupo de Cine-Literatura, com o apoio da Diretoria 
Cultural com a cessão de espaço, organização e logística sem oneração para o Clube. 
O primeiro encontro do grupo, será no dia 03 de julho de 2019, ás 19h, no Salão Social. 

 
Continuidade no Projeto de reformulação de um novo layout das páginas do 
Cultural do site do Iate Clube de Brasília 

  
Diretoria Cultural continua com a reformulação do layout da página do Cultural no site 
do Iate com orientação da empresa Zazz que cuida do site do Clube. O projeto visa 
trazer mais visibilidade a parte Cultural e Memorial do Clube, contando com interesse 
de sócios e não sócios à história da Instituição. 
Como estratégia para conquista e melhoria nas divulgações das atividades culturais 
no exercício de 2019, o projeto abrangerá a alimentação da página, onde serão 
publicados eventos e projetos culturais tanto do Iate Clube, quanto os que 
acontecerão em Brasília, bem como fotos após a realização dos eventos. Contará 
também as histórias e fatos mais marcantes sobre Fundação do Clube e as principais 
atividades culturais realizadas até aqui, o qual está bem adiantado com previsão de 
finalização até final do ano de 2019. 
 
atividades da Diretoria Cultural 1º semestre de 2019. 

DIRETORIA CULTURAL – FESTAS, EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS. 

DESCRIÇÃO DATA 
Nº 

PESSOAS 
LOCAL 

DESPE
SAS 

RECEITA 

ENCONTRO LITERÁRIO  
 
07/02/19 

60 
SALÃO 
SOCIAL 

APOIO ............ 

ENCONTRO LITERÁRIO  
 
04/03/19 

30 
ANTIGA 
SEDE 

APOIO ........... 

ENCONTRO LITERÁRIO   
14/04/19 

30 
ANTIGA 
SEDE 

APOIO ........... 

ENCONTRO LITERÁRIO  
09/05/19 30 

SALÃO 
SOCIAL 

APOIO ........... 

ENCONTRO LITERÁRIO  
06/06/19 30 

ANTIGA 
SEDE 

APOIO ........... 

EXPOSIÇÃO COLETIVA 
“ARTES AO VENTO IV ”, 
ACAV&IATE. 

14 A 
31/03/19 

250 IATE TV 
R$ 
300,00 

........... 

 VISITA DO CIATE A 
EXPOSIÇÃO COLETIVA 
“ARTES AO VENTO IV ”. 

20/03/19 150 IATE TV 
........ ........... 
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EXPOSIÇÃO COLETIVA 
“ARTE NO EMIATE ”. 

04 A 
21.04/19 

200 
IATE TV R$ 

300,00 
........... 

MIX PARTY NIGHT” 15.03/19 300 
SALÃO 
SOCIAL 

R$ 
14.105,7
0 

R$ 
9.890,00 

CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA 

18.02 A 
14.3/19 

50 IATE TV 
R$ 
1.650,00 

  

CONFECÇÃO DE DVD 
IATE INCONCERT 2018 

Junho/20
19 

  R$ 
2.292,00 

 

VALOR TOTAL: 
R$18.64
7,70 

R$ 
9.890,00 

 
 
 
ESPAÇO IATE TV 

 
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. 
 
Em 01 de fevereiro de 2018. A Diretoria Cultural assumiu o Iate TV, e 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 um lugar com 05 (cinco) mesas para atender o grupo do jogo de carteado, 
mantendo a mesma estrutura com as duas mesas de xadrezes e Projeto Piano no Iate 
TV, disponibilizado aos sócios que gostam de jogar xadrez, carteado e tocar Piano. 
 
A Diretoria Cultural pensando nas melhorias e bem-estar, integração social e 
criatividade dos sócios, investiu muito no Iate TV, trazendo novidades em seu 
benefício para tornar o espaço interativo e em destaque o projeto de equipamentos 
de última tecnologia de uma nova Smart Tv de LED ULTRA, com 86 polegadas, 
oferece imagem em alta definição e um sistema de som JBL, de última geração para 
os associados. Para isso contou com as seguintes aquisições: 
 
Descrição e valor dos aparelhos descritos acima: 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD. 
VALOR 
TOTAL 

TV 86 LG MODELO 4K LED 1 26.999,00 
SONORIZAÇÃO   
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FRAHM AMPLIFICADOR SLIM 5000 MULTICHANNEL 1  R$1.870,08  
LOUDAUDIO ARANDELA SUB LSW8 150 (8-150W) 1  R$ 600,00  
ARANDELA JBL QUADRADA CI6S 120W 18  R$ 3.726,00  
FIO BIC CRISTAL POMPEIA 2X1,50MM  200  R$ 500,00  
INDELETRA TRANSF LINHA (70V X 25W 4R/8R) TL-
70V25W4 8R 18  R$ 1.023,48  
KIT CABOS E CONECTORES P/ INSTALAÇÃO  1  R$ 250,00  
LOUDAUDIO AMPLIFICADOR APL - S150 SUBWOOFER 1  R$ 1.500,00  
VALOR TOTAL SONORIZAÇÃO 9.469,56 
MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO PAINEL PARA TV 
DE 86 

1 
1.559,00 

CONFECÇÃO DA LOGOMARCA DO PAINEL DO IATE 
TV 

1 
1.180,00 

CONSULTORIA P. INSTALAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, 
ESQUEMA E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DO 
PAINEL 

1 
3.000,00 

Total 42.208,56 
 
Como parte da melhoria, obteve as aquisições abaixo: 
 
 Compras semanais das revistas para solucionar o problema da falta destas 
relacionadas abaixo devido ao não registro dos boletos emitidos para renovação das 
assinaturas das revistas, por parte da Editora, conforme o quadro abaixo. Por esse 
motivo, tem nos impossibilitado de efetuar os pagamentos na rede bancária 
credenciada, problema o qual estamos tentando resolver desde novembro de 2018, 
por meio de ligações e envio de carta registrada com essa editora e até a presente 
data não obtivemos uma solução. 
 

REVISTA QUANT MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 
VEJA 24 R$ 108,00 R$ 108,00 R$ 108,00 R$ 108,00 

CARAS 12 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00 
ISTO É  12 R$ 37,35 R$ 37,35 R$ 37,35 R$ 37,35 

ISTO É DINHEIRO 12 R$ 37,35 R$ 37,35 R$ 37,35 R$ 37,35 
ÉPOCA 24 R$ 96,00 R$ 96,00 R$ 96,00 R$ 96,00 

CLAUDIA 4 R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00 
SUPERINTERESSANTE 4 R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00 

QUATRO RODAS 4 R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00 
MARIE CLAIRE 4 R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00 

EXAME 8 R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 22,00 
TOTAL 108 R$ 415,70 R$ 415,70 R$ 415,70 R$ 415,70 

*Conforme base de cálculo mensal. 
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 Levantamento de todos os boletos e pedidos solicitados no sistema Benner, para 
cancelamento, pois estava comprometendo o orçamento; 
 Continuidade na atualização dos 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. 
  Controle dos gastos com café, açúcar, adoçante, e do orçamento do Iate TV;  
 Limpeza das máquinas de café do Iate TV a cada 45 minutos; 
 Readequação nos horários dos funcionários do Iate TV, evitando acumulo no banco 
de horas; 
 Reformulação no Layout para cada evento realizado no Iate TV; 
 Continuidade no controle e gerenciamento dos contratos e chaves dos armários do 
Iate sobre a responsabilidade e supervisão da Diretoria Cultural.  
 
Manutenção e doação de Livros 
 
Em virtude da manutenção dos Espaços Literários nas dependências do Iate, a 
Diretoria Cultural tem todo o cuidado de organizar e repor os livros nas estantes. 
Também continua recebendo doações de livros dos sócios e funcionários para 
atualização do acervo de livros, com o objetivo do enriquecimento da cultura literária 
dentro do Iate.  
Em junho do corrente ano, foi realizado uma seleção e organização dos livros 
arrecadados e readequados nas estantes dos espaços: “Espaço Leitura do Iate TV”, 
“Espaço Livros e Raquete” e “Espaço Leitura dos funcionários”, para melhor atender 
a cada leitor. 

 
Quadro 1 Relação de Revistas 

RELAÇÃO DE REVISTAS - IATE TV 

REVISTA QUANT. REVISTA QUANT. 

CARAS 1 VEJA 2 
CLAUDIA 1 ÉPOCA 2 
QUATRO RODAS 1 ISTO É 1 
EXAME 1 ISTO É DINHEIRO 1 
REVISTA DO IATE 1   
SUPER INTERESSANTE 1   
MARIE CLAIRE 1   

Fonte: Levantamento da relação de revistas no Iate Tv, realizado em junho de 2019. 
 
Quadro 2 - acesso as salas de estudos. 
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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 
primeiro semestre de 2019; Elaboração de circular interna, briefing e check list para 
os setores envolvidos, com todas as informações necessárias para realização de cada 
evento do 1º semestre de 2019, junto aos setores de contrato, patrimônio e 
comunicação social, e elaboração de planilhas de previsão de gastos e pós gastos do 
eventos, acompanhado dos projetos com planilhas  minucioso de previsão 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; 
Solicitações e acompanhamentos e toda estratégia com programação, planejamento, 

802
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montagem, iluminação e desmontagem para realização dos eventos denominados 
Encontros Literários realizadas nos dias07/02, 4/03, 14/04, 09/05 e 13/6, no salão 
social e Antiga Sede; Sexta Cultural  “MIX PARTY NIGHT” em 15 de março; 
Exposições Coletivas denominadas: “ ARTES AO VENTO IV ”, em março; “ARTE NO 
EMIATE “ em abril com visitas especiais das crianças do CIATE, e CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA em parceria com a FENACLUBE e outros eventos citados  ao setor 
envolvidos; 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; Levantamento e 
atualização do acervo Cultural de obras de artes  dando um novo Layout para os 
setores do Clube com exposições de obras de diversos artista que expuseram no Iate 
e doaram suas obras como aquisição histórica para o Clube; 
  
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. 
 

Levantamento, atualização e reformulação do Layout do Iate TV, com exposição de 
obras de artes decorando o ambiente para melhoria e bem-estar dos sócios e 
visitantes.  

Levantamento e elaboração de Projetos Culturais com planilhas de previsão de gastos 
dos eventos culturais programados no calendário cultural com proposta orçamentaria 
para realização dos eventos culturais do ano de 2019 
 
Com a inovação dos projetos culturais, a Diretoria Cultural realizou o 1º semestre de 
2019, com sucesso nas realizações dos eventos e atividades culturais atingindo suas 
metas, redução de despesas, não afetando as execuções dos eventos/atividades 
culturais propostos para o calendário de 2019. No qual, se destaca o evento da Sexta 
Cultural denominado “MIX PARTY NIGHT”, realizado em 15 de março, e o projeto do 
layout do Iate TV, com investimento de um painel com um aparelho de televisão 
modelo LG 4K 86pol led e sonorização para o bem-estar dos sócios e convidados. 
 
 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 

Diretor: José Carlos Damásio 

Vice-Diretor de Informática: André Ruelli 
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A DARH atua, dentro de uma visão e posição estratégica, no atendimento de 
qualidade ao associado e na valorização do quadro funcional, neste aspecto vem 
apresentar os avanços relacionados às condições técnicas, operacionais e 
motivacionais que ocorreram neste semestre. 

 

Pessoal 

No encerramento do 1º semestre de 2019 o quadro de pessoal do Iate Clube de 
Brasília é composto por 483 (quatrocentos e oitenta e três) funcionários, 24 (vinte e 
quatro) a menos que no semestre anterior. 
 
Assim, apresentamos a relação total de funcionários por área de lotação, a saber: 
 

SETOR 
QN
T SETOR 

QN
T 

ACADEMIA 51 
INICIAÇÃO ESPORTIVA 
NATAÇÃO 4 

ADM GERAL DO CIATE 15 
INICIAÇÃO ESPORTIVA 
PATINAÇÃO 4 

ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES 
COLETIVOS 10 INICIAÇÃO ESPORTIVA VELA 4 
ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES 
INDIVIDUAIS 6 JURÍDICO 3 
ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES 
NÁUTICOS 20 LAVANDERIA 4 

ADMINISTRATIVO 4 
MANUTENÇÃO GERAL DO 
CAMPUS 35 

BRINQUEDOTECA DA ACADEMIA 3 NATAÇÃO 5 
BRINQUEDOTECA DO CLUBE 3 OBRAS   
COM. E MARKETING 4 OUVIDORIA 1 
CONSELHO DELIBERATIVO 4 PATINAÇÃO ARTÍSTICA 4 
CONTABILIDADE 6 PETECA 1 

CULTURAL 2 
PONTO DE 
ABASTECIMENTO 2 

DOL - APOIO/SEGURANÇA 43 PORTARIA SOCIAL 15 
DOL - GERAL DE OPERAÇÕES E 
LOGÍSTICA 14 RECURSOS HUMANOS 7 
DOL - JARDINAGEM 16 SAUNA 6 
DOL - LIMPEZA 70 SECRETARIA SOCIAL 9 
DOL - PISCINAS 31 SEDE SOCIAL E IATE TV 4 
DOL - TRANSPORTE 8 SERVIÇO MÉDICO 9 
EMIATE 2 SINUCA 1 
ENGENHARIA 5 SOCIAL 2 
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GERAL DO PATRIMÔNIO 12 SUPERINTENDÊNCIA 5 
INFORMÁTICA 5 TENIS 10 
INICIAÇÃO ESPORTIVA ARTES 
MARCIAIS 1 TESOURARIA 6 
INICIAÇÃO ESPORTIVA FUTEBOL 4 VELA 1 
INICIAÇÃO ESPORTIVA FUTSAL 1 VOLEIBOL DE AREIA 1 

 

A diminuição se deu devido à determinação do Conselho Deliberativo de redução das 
despesas com pessoal e considerando o corte na folha de pagamento no valor de 
R$1.607.474,51 (um milhão, seiscentos e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro 
reais e cinquenta e um centavos). Após reunião de Diretoria e com o grupo de gestores 
(superintendente, gerentes, coordenadores, supervisores e encarregados), 
estratégias foram montadas para atingir a determinação. 

Foram realizadas reuniões individuais do RH com as demais áreas, levantamento de 
custos e identificação dos possíveis pontos de corte/redução. Ocorreram 
desligamentos, reduções de carga horária e corte de benefícios extras. Neste caso 
podemos citar a descontinuidade do pagamento de Vale Refeição, benefício adicional, 
que era uma liberalidade do clube, que não havia obrigação legal e nem previsão em 
convenção coletiva. 

 

 

*Comparativo da evolução do quadro de pessoal nos primeiros semestres dos últimos 
3 anos. 

 

Cabe salientar que todas as medidas foram sugeridas pelas áreas e analisadas pela 
DARH, em conjunto com a Comodoria, de modo a minimizar os impactos nos serviços 
prestados aos associados. 
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Objetivando 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 Convenção 
Coletiva de Trabalho 2017/2019. 

A medida implementada pela DARH, continua demonstrando-se efetiva e adequada 
para o clube, 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.  

 

Responsabilidade Social 

Com vistas a promover a educação financeira que tem por propósito auxiliar os 
consumidores na administração dos seus rendimentos, nas suas decisões de 
poupança e investimento, no seu consumo consciente, a DARH trouxe aos 
colaboradores do clube palestra gratuita do Santander. Entendemos que é de suma 
importância para a vida das pessoas e vai muito além de aprender a lidar com finanças 
pessoais; possibilita a pessoa a realizar o consumo consciente e poupar para realizar 
seus sonhos, tendo uma vida saudável e equilibrada. 

 

*Palestra Educação Financeira ministrada pelo parceiro Santander. 

 

Ainda no aspecto da responsabilidade social e com vistas a cumprir as normas e 
regulamentos do Clube, a DARH licitou entidade, inscrita no cadastro nacional de 
aprendizagem, para selecionar, contratar e acompanhar adolescentes aprendizes, 
visando o desenvolvimento de atividades conjuntas que propiciem a formação e 
integração destes no mercado de trabalho. O contrato viabiliza proporcionar um 
caminho mais seguro para a inserção do jovem no mercado de trabalho e combater o 
trabalho infantil. Consiste em oferecer um processo educacional aos jovens, 
intercalando entre atividades teóricas e práticas voltadas para o desenvolvimento 
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profissional. A conclusão do certame reduz a despesa anual que era de R$292.814,40 
para R$275.469,60. 

 

Recrutamento e seleção 

Com o objetivo de valorizar o talento interno e manter a política de progressão 
funcional, o RH permanece priorizando as seleções internas para ocupação das vagas 
que surgem nas mais diversas áreas. A exemplo disso nesse semestre foram 
promovidos 13 colaboradores dentro dos requisitos necessários para cada 
oportunidade (plano de carreira). 

Foram realizados 81 processos seletivos nos quais participaram 253 candidatos o que 
resultou em 85 admissões entre colaboradores e estagiários. 

 

 

*representação das admissões de funcionários ao longo do 1º semestre de 2019 
considerando as substituições de pessoal. 

 

Treinamento e Desenvolvimento 

O RH também é responsável pelo treinamento e desenvolvimento dos colaboradores 
e partindo deste princípio, neste semestre foi executado 53% do orçamento 
disponibilizado para este fim.  

Cabe destacar que áreas como Patrimônio e Náutica enviaram colaboradores para 
participação em treinamentos externos, com a análise e aprovação da DARH e 
Comodoria. 

Os investimentos em treinamento de funcionários, nesse semestre, mantiveram o foco 
na capacitação técnica e reciclagem de algumas funções. Neste campo podemos 
destacar o treinamento em Qualidade no Atendimento promovido pelo SENAC. Na 
ocasião foram treinados 180 colaboradores das mais diversas áreas do clube com o 
objetivo de conhecer os critérios básicos de atendimento ao cliente, e, principalmente 
o que significa prestar um atendimento de excelência. 

9

21

12 13

9

12

0

5

10

15

20

25

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

ADMISSÕES



                                                                                                                          

53 
 

 

 

Outro treinamento que deve ser considerado é a formação e reciclagem na NR 10. O 
treinamento foi ministrado para 13 colaboradores com o intuito de estabelecer os 
requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle 
e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores 
que interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

Neste semestre foram treinados 347 (trezentos e quarenta e sete) funcionários e o 
investimento foi mais de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), contemplando inscrição 
nos treinamentos, despesas com alimentação, deslocamento, ajuda de custo e 
hospedagem. 

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 

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. 

No mês de junho, em parceria com o SESC, foi disponibilizado aos funcionários os 
serviços do programa Passaporte para a Saúde, uma Unidade Móvel, que atende nas 
empresas, instituições, mediante agendamento prévio com o objetivo de prestar 
atendimento nutricional e de dar orientações sobre o bem-estar físico. 

Nesta linha os funcionários tiveram também a oportunidade de cuidar da saúde bucal. 
Com o objetivo de desenvolver ações de saúde integradas para combater e prevenir 
doenças da boca e promover a qualidade de vida dos colaboradores e seus 
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dependentes, em parceria com o SESC foi disponibilizada a Carreta de Tratamento 
Odontológico (Odontosesc), que na ocasião realizou 356 consultas. 

Já no que tange as ações motivacionais, o RH realizou a Festa Junina dos 
funcionários com várias atrações. A festa também, como de costume foi uma forma 
de agradecimento aos funcionários que colaboraram para o sucesso da Festa Junina 
do Clube. Na ocasião mais de 300 colaboradores participaram do evento. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Festa Junina dos Funcionários 

 

No dia da mulher as funcionárias foram prestigiadas em um evento que reuniu 
diversas atividades como maquiagem, corte, escova, massagem, exames de vista, 
bazar de trocas e bate-papos sobre a violência contra mulher e a importância da 
imagem pessoal. Palestras promovidas por nossos parceiros Samdel e Grupo 
Afinidade sem custo. 
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Para prestigiar a todos os colaboradores pelos serviços prestados, no mês de maio 
foi comemorado o Dia do Trabalhador. O evento contou com palestras promovidas 
pelo Instituto do Câncer de Brasília e pelo Grupo Afinidade cujos os temas foram 
Educação Financeira e Os benefícios de uma alimentação saudável para o trabalho. 
O evento também proporcionou aos funcionários corte de cabelo, escova, designer de 
sobrancelha, massagem e ao final um sorteio de brindes que foram doados pela Vale 
Shop, Instituto Mix, Sam’s Club, Cacau Show. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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. 

Nesta linha, foram aplicados os conhecimentos de engenharia de segurança e de 
medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos funcionários de campo, 
inclusive aqueles que operam máquinas e equipamentos, de modo a reduzir e até 
eliminar os riscos para o trabalhador. 

Outra medida adotada foi a análise e registro dos documentos específicos de todos 
os acidentes ocorridos, com ou sem vítima, descrevendo a história, as características 
do acidente e do agente, os fatores ambientais e as condições do indivíduo. Esta ação 
vem auxiliando na prevenção de futuros acidentes que tenham as mesmas 
características. 

Foram realizadas inspeções nos locais de trabalho, identificando condições de perigo, 
tomando as providências necessárias para eliminar estas situações de risco, além de 
treinar e conscientizar os funcionários quanto as atitudes na segurança do trabalho. 
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A segurança no trabalho é uma prioridade nesta gestão, neste sentido foi feita a 
distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPC), bem como a inspeção dos equipamentos de combate a 
princípio de incêndio, quando as condições assim exigiram, visando à redução dos 
riscos à segurança e integridade física dos funcionários. 

ACIDENTE DE TRABALHO 

  
Total de 

funcionários CAT % 
JAN 487 0 0,0 
FEV 485 0 0,0 
MAR 486 1 0,2 
ABR 478 0 0,0 
MAI 476 0 0,0 
JUN 483 0 0,0 

 

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 segundo 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 2019 
N
º Data Tipo 

H/afastament
o Função do acidentado C/lesão S/lesão 

1 25/03/19 
Trajet
o Sim Servente de Obra x  

 

Em decorrência do controle dos Acidentes de Trabalho que há muito não acontecem 
em nossa instituição devido ao trabalho realizado pelo SESMT (Serviço Especializado 
de Segurança e Medicina do Trabalho) houve a redução do FAP (Fator Acidentário de 
Prevenção) que em 2018 era de 1,94% passou a ser de 1% em 2019. Esta redução 
impactará diretamente nas despesas com a Previdência e será responsável por uma 
economia de cerca de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

 

Administrativo 

A área Administrativa da DARH - Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos - é 
composta por 02 (duas) áreas de atuação, quais sejam: Licitações e Contratos e 
Alimentos (Concessionários). 

No 1º semestre de 2019, tais áreas caminharam em sintonia com as normas 
estatutárias e regulamentares do Iate Clube de Brasília, executando diversas 
atividades em conformidade com as necessidades efetivas do clube. 
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Preliminarmente, tendo em vista as ponderações e recomendações feitas pelo ilustre 
Conselho Deliberativo em seu parecer, quanto a análise do relatório de atividades 
anterior (2º/2018), cumpre esclarecer que a área administrativa da DARH é composta 
por somente 4 (quatro) colaboradores. 

Assim, a fim de aclarar a estrutura organizacional, informamos que a área de 
Licitações e Contratos é composta por 1 (um) analista de licitações e contratos, 1 
(uma) advogada e 1 (uma) auxiliar administrativo, já a de Alimentos, é composta por 
1 (uma) assistente administrativo (também responsável pela atividade de controlar e 
solicitar as diárias, passagens e ajuda de custo) pela advogada já mencionada, ou 
seja, não há funcionário contratado para exercer “exclusivamente” as atribuições de 
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. 

Desta forma, a DARH otimiza a mão de obra do quadro funcional do clube e integra 
as atividades administrativas, e, consequentemente, reduz custos. 

Nesse passo, primando pela qualidade, alto nível e aperfeiçoamento de nossos 
funcionários desportivos e atletas, no 1º semestre de 2019 foi investido R$ 60.213,96 
(sessenta mil, duzentos e treze reais e noventa e seis centavos) no acompanhamento 
das equipes participantes de torneios, maratonas e campeonatos nacionais. 

Cumpre salientar que as áreas que utilizaram o recurso supracitado foram o Clube de 
Corrida, Patinação, Náutica, Futebol, Natação e Peteca, sendo que o valor 
despendido compreende despesas relativas a passagens aérea ou terrestre, 
hospedagem, ajuda de custo, translado no local da competição e alimentação do 
funcionário, conforme demonstrativo abaixo. 
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Já o Setor de Alimentos, área responsável pelo gerenciamento e fiscalização 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 reajuste 
dos valores dos produtos e serviços comercializados, bem como gerenciou a 
manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos do clube utilizados pelos 
concessionários.  

A fiscalização rigorosa quanto a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária das 
empresas concessionárias permanece, sendo necessário consignar que, para 
atendimento das normas sanitárias vigentes, as instalações dos concessionários do 
ramo alimentício estão passando, gradativamente, por obras de manutenções e 
melhorias em suas edificações. 

Após obra de revitalização e adequação, a creperia do Iate Shopping foi inaugurada, 
sendo que o Bar do tênis, que também foi amplamente reformado, será inaugurado 
no mês de julho de 2019, com operação inovadora. 

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, no primeiro semestre, elaborou 57 (cinquenta e sete) contratos, com os mais 
diversos objetos, e conduziu 08 (oito) licitações na modalidade Concorrência, as quais 
buscaram selecionar as propostas mais adequadas para o Iate, em igualdade de 

IBERCUP/2019 14/jan R$ 800,00 R$ 420,00 R$ 520,00 R$ 2.207,55 R$ 2.025,00

GO CUP 13/abr R$ 800,00 R$ 184,54 R$ 520,00 _ R$ 1.455,30

GO CUP 13/abr R$ 400,00 _ R$ 520,00 _ R$ 2.231,00

CAMPEONATO SELETIVO DE OPTIMIST 13/fev R$ 540,00 R$ 100,00 R$ 585,00 R$ 1.095,83 R$ 1.200,00

CAMPEONATO PAULISTA E BRASILEIRO FINN 28/fev R$ 660,00 R$ 100,00 R$ 715,00 R$ 834,64 _

CAMPEONATO SULAMERICANO 11/abr R$ 800,00 R$ 100,00 R$ 650,00 R$ 1.770,98 R$ 2.714,00

VOLTA Á ILHA 10/abr R$ 400,00 R$ 100,00 R$ 325,00 R$ 961,25 _

MARATONA RIO 19/jun R$ 480,00 R$ 340,00 R$ 390,00 R$ 647,20 _

MARATONA INTERNACIONAL DEPORTA ALEGRE 31/mai _ _ _ R$ 1.772,76 R$ 391,61

CAMPEONATO BRASILEIRO E TORNEIO NACIONAL 21/mar R$ 1.200,00 R$ 580,00 R$ 780,00 R$ 1.210,89

CAMPEONATO BRASILEIRO E TORNEIO NACIONAL 25/mar R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 325,00 R$ 1.640,94

CAMPEONATO BRASILEIRO E TORNEIO NACIONAL 21/mar R$ 1.200,00 R$ 580,00 R$ 780,00 R$ 1.754,24
CAMPEONATO BRASILEIRO E TORNEIO NACIONAL 18/abr R$ 800,00 R$ 420,00 R$ 520,00 R$ 1.549,60

CAMPEONATO BRASILEIRO E TORNEIO NACIONAL 18/abr R$ 800,00 R$ 420,00 R$ 520,00 R$ 1.549,60

CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO 15/abr R$ 800,00 R$ 420,00 R$ 520,00 R$ 1.842,02 R$ 2.094,75
TORNEIO CENTRO OESTE MIRIN/PETIZ 17/mai _ R$ 220,00 R$ 195,00 _ R$ 264,00

CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE INVERNO 21/mai _ R$ 300,00 R$ 325,00 R$ 178,39 CBC
PETECA LIGA MASTER DE PETECA 07/jun R$ 300,00 R$ 220,00 R$ 195,00 _ _

R$ 4.804,54 R$ 8.385,00 R$ 19.015,89 R$ 17.728,53TOTAL R$ 10.280,00

VINICIUS DA COSTA

FABIO COSTA

VINICIUS DA COSTA

TATHIANA LYE
EDUARDO GRAVINA 

R$ 3.500,98

PATINAÇÃO

FUTEBOL

LARISSA PACHECO

BRUNO LOSSIO

RICADRO SURIEL

EDUARDO GRAVINA 
INES SANTIAGO

TATHIANA LYE

DESPESAS COM VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS

ÁREA SOLICITANTE FUNCIONÁRIO EVENTO DATA
ALIMENTAÇÃO 

R$
TAXI R$ HOSPEDAGEM

PASSAGENS 
R$

AJUDA DE 
CUSTO R$

CLUBE DE CORRIDA

RICADRO SURIEL

WIGELDO RODRIGUES

GABRIEL RAULINO

LARISSA PACHECO

LARISSA PACHECO

NAUTICA
BRUNO LOSSIO

NATAÇÃO

R$ 1.851,89

MARLUS ROGERIO
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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. 

Ademais, o Setor de Licitações e Contratos prestou significativo apoio e suporte para 
o atendimento das solicitações do ilustre Conselho Deliberativo, referentes ao Projeto 
de Eficiência Energética do Clube, bem como desempenhou relevante papel na 
captação de patrocínio para a Festa Junina e demais eventos do clube. 

Além das atividades diárias, o setor de licitações e contratos presta auxilio e suporte 
à Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube, sendo que em janeiro do presente 
ano os limites para as dispensas e para as modalidades de licitação foram 
reajustados, com base no IGP-M (da Fundação Getúlio Vargas - FGV), conforme 
previsão contida no art. 6º, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 001, de 
24/04/2012. 

Em continuidade ao cumprimento da recomendação jurídica exarada em 2018 e, 
visando o pleno atendimento das previsões estatutárias e regulamentares, os 
processos licitatórios para concessões onerosas de uso de áreas do clube continuam 
sendo realizados, de forma que todas as concessões que não foram precedidas de 
processo licitatório serão regularizadas até o fim da atual gestão. 

Deste modo, elencamos todos os certames licitatórios elaborados no 1º semestre de 
2019 e os valores adjudicados/homologados: 

 
Concorrência nº 001/2019 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
manutenção e suporte técnico ao sistema integrado de gestão administrativo-
financeiro – ERP, sendo eles: BENNER ERP e BENNER RH, desenvolvido pela 
BENNER SOLUTION. 

Vencedora do certame: INOVA CONSULTORIA, SISTEMAS E TERCEIRIZAÇÃO 
LTDA 

Valor Adjudicado: R$ 252.000,00 

Concorrência nº 002/2019 
 
Objeto: Contratação de entidade, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem, 
para selecionar, contratar e acompanhar adolescentes aprendizes visando o 
desenvolvimento de atividades conjuntas que propiciem a formação e integração 
destes no mercado de trabalho. 

Vencedora do certame: INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO – CESAM 

Valor Adjudicado: R$ 275.469,60 

 
Concorrência nº 003/2019 
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Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de aulas na 
modalidade tênis de quadra, com a cessão parcial de quadra esportiva, para o projeto 
de iniciação esportiva, denominado escolinha de tênis. 

Vencedora do certame: SOUZA E BRASIL COMÉRIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
LTDA-ME 

Valor Adjudicado: R$ 139.560,00 

 
Concorrência nº 004/2019  
 
Objeto: Concessão onerosa de uso de espaço destinado à exploração comercial, no 
ramo alimentício, denominado Quiosque da Piscina do Feijão, localizado no Iate Clube 
de Brasília. 

Vencedora do certame: CORES E SABORES LANCHONETE LTDA-ME  

Valor da Cessão do Espaço (Receita): R$ 3.070,00 mensais 

 
Concorrência nº 005/2019  
 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, instalação e descarte de 
lâmpadas e luminárias do Iate Clube de Brasília, em substituição às existentes, em 
cumprimento ao estabelecido no Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o 
Iate Clube de Brasília e a CEB Distribuição S/A. 

Status: Em fase de análise das propostas comerciais. 

 
Concorrência nº 006/2019 
 
Objeto: Concessão onerosa de uso parcial de área destinada à implantação de 
atividades esportivas de ginástica rítmica, ginástica artística e ginástica aeróbica. 

Status: Em fase de análise dos documentos de habilitação. 

 
Concorrência nº 007/2019  
 
Objeto: Contratação de empresa especializada, para executar obra e serviços de 
substituição da cobertura de 4 quadras de tênis, bem como construir sala de 
arbitragem. 

Data prevista para abertura das propostas comerciais: 05 de julho de 2019. 

 
Concorrência nº 008/2019  
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Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de consultorias para 
elaboração de normas e procedimentos para tratamentos dos ativos imobilizados, 
inventário físico, saneamento de sobras e avaliação de bens. 

Status: Encontra-se na Diretoria Jurídica para análise do Edital. 

Data prevista para publicação do Edital: 05 de julho de 2019 

Data prevista para abertura das propostas comerciais: 23 de julho de 2019 

 
 
Demonstrativo de licitações e contratos realizados no primeiro semestre: 
 

DEMONSTRATIVO CONTRATOS LICITAÇÕES 

QUANTIDADE 57 
 

08 

Fonte: Planilha de controle de Licitações e Contratos. Data base 30/06/2019. 
 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Sistema de CFTV 

A área de Tecnologia da Informação priorizou a instalação e configuração das 
câmeras licitadas pelo Departamento de Operações e Logística. Para tanto, foi 
realizada a instalação e configuração dos equipamentos como Switch com tecnologia 
POE, Disco Rígido, Cabo UDP, conversor de fibra e fonte de alimentação e 
acompanhamos todos serviços desde as instalações até o treinamento final conforme 
contrato de licitação do serviço de CFTV. 

Foram realizadas as manutenções de diversas fontes de alimentação ATX BABY 
(Fontes Especificas do Fabricante HP). Outra questão envolvendo computadores foi 
a aquisição de máquinas para o setor de monitoramento com configurações 
adequadas para melhoria da execução dos serviços. Tais equipamentos 
encontravam-se defasados, obsoletos e por consequência implicavam na qualidade 
da visualização, gravação e acompanhamento das atividades pertinentes ao setor. 

 

Sistema TechSoft e Controle de Acesso 

Foram instaladas e configuradas as catracas eletrônicas na secretaria de não sócio e 
no setor da sauna. Além do sistema de senhas da secretaria social e posto médico.                                            

Houve também melhorias no sistema TechSoft, onde foi implantado o serviço de 
controle dos empréstimos de armários e toalhas para o setor da sauna.    

Realizamos a criação de novo relatório que apresentará a relação de endereços 
duplicados em títulos diferentes, assim, será apresentado o endereço em questão e a 
quais títulos ele está vinculado. Será possível selecionar as categorias que se deseja 
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pesquisar e também o tipo de endereço a ser comparado (residencial, comercial, 
correspondência ou carnê). 

   

Sistema ERP 

No Sistema BENNER atuamos com o suporte e o apoio nas realizações das 
demandas e processos internos. Trabalhamos em parceria com a Diretoria Financeira 
durante as alterações dos planos Orçamentário, Financeiro e Contábil, que foi 
concluído com êxito. 

Concluindo as atividades executadas pela Vice Diretoria e Gerência de TI do ICB para 
melhoria nos serviços prestados no primeiro semestre de 2019, foi realizada a licitação 
para continuidade do suporte ao sistema Benner ERP. Fez parte deste escopo a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e 
suporte técnico ao Sistema Integrado dos módulos de Gestão Administrativo-
Financeiro (administrativo, aquisições, ativo, contábil, contratos, financeiro, 
orçamentárias, materiais, recursos humanos, suprimentos e Sped’s). 

Nesse processo já incluímos um dispositivo no bojo das obrigações da contratada 
para migrar a solução para cloud computing.  

 

Investimentos e Operação de Nossa Infraestrutura 

Além disso, nos dias 22 e 27 de fevereiro de 2019, na semana que antecedeu o 
carnaval, o clube foi atingido por descargas atmosféricas intensas, com amperagens 
elevadíssimas, que danificaram quase a totalidade dos nossos ativos de rede, tais 
como: switch core, dispositivos de rede, central telefônica, fontes de alimentação, 
antenas de wi-fi entre outros.    

Visando reparar os prejuízos a seguradora foi acionada e o setor de informática 
acompanhou toda a vistoria com o responsável da seguradora. O ressarcimento foi 
de R$ 60.000,00 (sessenta mil).   

Excepcionalmente, realizamos a aquisição de equipamentos para restabelecer os 
serviços prestados pelo Setor de Informática ao quadro social, bem como para 
minimizar os riscos inerentes a perda de dados e informações corporativas. 

Para a revitalização do nosso parque tecnológico, realizamos a aquisição de 
servidores (Storage) e equipamentos de rede e Firewall, objetivando a modernização 
do parque atual, uma vez que os equipamentos estavam obsoletos e não atendiam 
mais as necessidades do Iate, ademais, em razão da queima de equipamentos de 
rede causados por descargas atmosféricas, tornou-se urgente a aquisição em tela. 

Lembramos que, no final de 2018, sofremos um ataque cibernético que comprometeu 
todos os serviços tecnológicos prestados pelo Iate e, para restabelecer os sistemas e 
o banco de dados corporativo, foi necessária a execução de ações emergenciais tanto 
para recuperar as informações afetadas, quanto para mitigar os riscos de um novo 
ataque. Este episódio foi o preço que pagamos pela obsolescência de nosso parque 
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computacional, incluindo software e hardware (SQL Server desatualizado, Storage 
obsoleto e no limite da capacidade, servidores antigos e estações de trabalho velhas).   

Ressalte-se que a nossa proposta, no médio prazo, é migrar parte dos nossos 
sistemas para a nuvem (cloud computing), mas, para tanto, precisamos de uma 
estrutura robusta que suporte essa migração e proporcione a comunicação de dados 
com desempenho adequado e segurança.   

Adicionalmente, registramos que se encontra em curso o processo licitatório para 
locação e a manutenção corretiva de solução Corporativa de Wireless, objetivando a 
revitalização do Sistema de Comunicação Integrado para cobertura de acesso a rede 
interna sem fio e provimento de serviços específicos de Voz, Dados e Imagem, aos 
usuários do ICB, visando à modernização tecnológica, redução de custos e ganhos 
de produtividade. 

Este projeto tem por objetivo restabelecer os serviços prestados pelo Setor de 
Informática ao quadro social, em especial quanto à rede WI-FI no campus. 

 

Servidor de E-mail 

Estamos em processo de locação de solução Corporativa de e-mail (em nuvem), 
objetivando a revitalização do Sistema de Comunicação Integrado aos colaboradores 
do ICB, tendo em vista que o nosso servidor de e-mail (Zimbra) encontra-se defasado 
e necessita de um servidor exclusivo.  

Por efeito, propomos a contratação de empresa especializada para gestão de serviço 
em cloud como o de E-mail Exchange, destinados à reestruturação desses serviços 
providos pelo Iate Clube de Brasília. 

 

Serviços de Telefonia e Link de Dados 

Tínhamos dois contratos expirados com a operadora Claro S.A-Embratel. Sendo para 
Telefonia móvel, Telefonia Fixa e Link Dedicado (internet)  

Os contratos em referência foram renovados e fizemos o upgrade do link de dados de 
32MB para 100MB e na telefonia móvel foram adquiridos novos aparelhos para 
atender à necessidade das linhas que possuem dados e também de funcionários e 
Diretores que não possuem aparelho e ou utilizam aparelhos particulares com linhas 
corporativas. 
 
 
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 
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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 29 (vinte e nove) 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 157 processos de admissão e 
inclusões de candidatos a integrante no quadro social do Iate, sendo: 68 
transferências de títulos patrimoniais, 89 usuários e 08 contribuintes, além de 95 
inclusões de dependentes maiores de 18 anos.  
Foram registradas ainda 55 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 2º 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, 11 
(onze) processos foram arquivados após intensos esforços para recuperar os valores 
devidos, restando em tramitação 7 (sete) processos.  
 
Venda de Títulos Patrimoniais Familiares 
Foram recomprados 05 (cinco) títulos patrimoniais da categoria familiar e foram 
vendidos aos sócios patrimoniais e especial, pessoa física, ou fundador nos termos 
definidos no artigo 21 do Estatuto do Clube, que estavam inscritos na lista de espera 
prevista no Edital nº 01/2018. O valor de cada títulos foi estipulado em R$ 38.123,77 
(trinta e oito mil, cento e vinte e três reais e setenta e sete centavos. As inscrições não 
contempladas, previstas no mencionado Edital, foram inseridas para aquisição de 
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título familiar, resultado de eventuais aquisições pelo Clube, pelo prazo de 1 (um) ano, 
contado a partir da data da apuração dos resultados, até o mês de abril de 2019.  
 
Títulos de Propriedade do Iate 
Atualmente temos registrados em nome do Iate Clube 12 (onze) títulos patrimoniais 
proprietários, sendo: 05 (cinco) títulos retomados por inadimplência: P/066; P/0121, 
P/0363, P/0754, P/1267, 2726 e 06 (seis) títulos patrimoniais proprietários oriundos 
da transformação da retomada de 02 títulos patrimoniais especiais - E/23 (retomado 
da CCA) e E/26 (recomprado Embaixada da Sérvia) em cumprimento ao disposto no 
artigo 19, § 2º do Estatuto, além de 01 título patrimonial especial E/36 retomado da 
Transbrasil, que encontra-se sub judice.   
 
Emissão de Convites  
Os convites emitidos pelos integrantes do Conselho Diretor apresentam os seguintes 
números:  

 Convites extraordinários de 30 (trinta) dias: 26 
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: 797 
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: 11 

 Convites extraordinários de 1 dia: 1.019 
 
Os convites emitidos pelos Associados apresentam os seguintes números:  

 Foram emitidos um total de 7.818 convites. Dentre estes, 6.771convites 
comuns, válido para 1 (um) acesso e 1.047 convites especiais, válido por 30 
(trinta) dias.  

 Convites de Churrasqueiras: 7.941 
 Convites de Admissão: 359 candidatos a integrantes no quadro social (30 dias, 

incluindo dependentes e inclusões).  
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Convites Esportivos 
Daremos destaque a regulamentação dos Convites Esportivos incluído no 
Regulamento de Acesso ao Clube - RAC, como item V do artigo 29. O Convite 
Esportivo se destina ao desenvolvimento de determinadas modalidades esportivas no 
Clube. Nesse sentido, contribuem para o referido desenvolvimento o ingresso de 
convidados: a) que participem de competições internas e dos treinamentos e 
preparações das equipes e jogadores do Iate; e b) que completem as equipes e 
viabilizem a prática da modalidade pelos sócios do Iate. Foram emitidos no semestre 
203 convites, destes, 130 foram pagos, de quatro a oito acessos mensais, gerando 
uma receita de R$12.395,00 (doze mil trezentos e noventa e cinco reais) e 73 
gratuitos, foram emitidos para menores de 12 anos de idade, conforme previsto no 
regulamento. 
 
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: 374 carteirinhas e 154 permissões provisórias (mensais).  Registramos 
ainda a emissão de 9.237 crachás para visitantes e prestadores de serviços eventuais 
para os associados, concessionários e para o Iate. 
 
Reserva de Churrasqueiras 
Foram reservadas churrasqueiras de janeiro a junho de 2019, destas, 825 foram 
reservadas via internet e 773 diretamente no Clube.  
 
 
Frequência ao Clube. 
Foram registrados no semestre 398.782 (trezentos e noventa e oito mil, setecentos e 
oitenta e dois) acessos nas portarias, superando o patamar do semestre anterior, com 
média diária de 2,2 mil acessos. Os meses de maior acesso foram: abril, 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 
Diretor: Ricardo Macedo 
 
Compete à Diretoria de Patrimônio e Suprimentos a supervisão de Compras, Bens 
Patrimoniais, Almoxarifado, Lançamento Fisico/Fiscal e Ponto de Abastecimento. 
 

 Compras 
O setor de Compras atuou nos principais eventos sociais (Colônia de Férias, Feijuca, 
Aniversário do clube e Festa Junina), obras e manutenções, compras de uso e 
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consumo (reposição de estoque) e aquisição de combustível para abastecimento da 
frota do Clube. Foram realizadas pesquisas de preços e negociações junto aos 
fornecedores, buscando sempre novos parceiros para melhor atendimento, qualidade 
dos materiais e economia ao clube. 

“comprar bem é um dos meios que a empresa deve usar 
para reduzir custos”. (DIAS: 2018, p. 260) 

 
Foram elaboradas 1.899 Ordens de Compras (mapa de preço) para todas as 
aquisições solicitadas ao setor de suprimentos neste 1º Semestre, totalizando R$    
3.546.443,41.  

Nosso quadro atual conta com 5 (cinco) compradores que atendem a todas demandas 
do Iate Clube de Brasília.  

Os maiores demandantes neste semestre foram Engenharia, Social e Informática. 

Ainda, para a realização de despesas emergenciais e de pequeno valor, gere o Fundo 
de Caixa, para pagamento em espécie de valor inferior a 50% (cinquenta por cento) 
do salário mínimo, conforme Resolução do Conselho Deliberativo nº 002/2017. 

Segue abaixo os quadros representativos da atuação do setor de compras. 

QUADRO I – Quantitativo das Compras 

Diretoria/ Presidência JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. Subtotal 

Espaço Saúde 
20 2 10 21 20 14 87 

Esportes Coletivos 
4 13 21 26 34 22 120 

Esportes Individuais 
8 5 10 27 46 22 118 

Náutica 
27 11 23 16 29 29 135 

Emiate 
1 1 6 6 13 8 35 

Ciate 
19 3 3 3 12  40 

Cultural 
2  16 6 7 7 38 

Jurídico 
1 1  1   3 

Comunicação 
9 5 7 14 16 17 68 

Comodoria 
 4 14 32 29 14 93 

DARH 
47 29 19 17 30 23 165 
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Operações e Logistica 
60 30 42 31 62 62 287 

Engenharia 
91 87 61 32 40 60 371 

Dep. Médico 
3 2 2 6 4 5 22 

Patrimônio e 
Suprimentos 

37 33 33 13 32 18 166 

Social 
18 10 16 18 22 48 132 

Financeiro 
2 5 4  2  13 

Secretaria social 
2   2 1 1 6 

Total 
351 241 287 271 399 350 1899 

 
18,5% 12,7% 15,1% 14,3% 21,0% 18,4% 100,0% 

Fonte: Planilha do Departamento de Patrimônio e Suprimentos. Data base 30/06/19 
 
 
 
GRÁFICO I – Quantitativo das Compras 
 

 
 

QUADRO II – Valores das compras 

Diretoria/ 
Presidênc

ia 
JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. 

Subtotal 
(R$) 

Espaço 
Saúde 

                           
10.436,72  

                       
156,00  

          
40.358,45  

             
48.631,03  

          
19.210,00  

             
28.115,41  

           
146.907,61  

Esportes 
Coletivos 

                             
6.500,00  

                  
15.376,92  

          
21.894,96  

             
22.941,35  

          
33.506,09  

             
24.888,39  

           
125.107,71  
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Esportes 
Individuais 

                           
11.252,60  

                  
46.284,00  

          
20.289,29  

             
58.061,63  

          
19.651,92  

             
10.655,21  

           
166.194,65  

Náutica 
                           
14.976,90  

                  
61.748,26  

          
38.781,39  

             
33.850,69  

          
34.985,13  

             
35.504,01  

           
219.846,38  

Emiate   
                    
1.737,00  

          
74.440,00  

             
22.945,60  

            
1.750,00  

               
5.500,00  

           
106.372,60  

Ciate 
                           
31.428,00    

               
400,00  

               
2.940,00  

            
8.432,24  

               
7.633,25  

             
50.833,49  

Cultural   
                    
9.010,50  

            
2.607,90  

             
26.500,00  

            
2.379,00  

             
17.197,26  

             
57.694,66  

Comunica
ção 

                             
4.528,72  

                    
8.600,00    

               
5.625,00  

          
12.100,00  

             
53.690,00  

             
84.543,72  

Comodoria     
            
1.677,00  

               
4.890,00  

               
500,00  

               
1.483,91  

               
8.550,91  

Conselho 
Deliberativ
o 

                             
5.410,00      

             
10.526,00  

            
3.850,00  

             
10.372,07  

             
30.158,07  

DARH 
                           
24.996,01  

                    
5.742,54  

          
17.056,07  

             
70.232,77  

          
83.697,53  

             
92.436,19  

           
294.161,11  

Operações 
e Logistica 

                           
40.029,90  

                  
17.831,15  

          
72.340,62  

           
111.829,1
3  

          
50.364,43  

             
40.567,31  

           
332.962,54  

Informática 
                           
33.724,08  

                       
648,00  

            
5.940,00  

           
417.418,3
3  

            
2.524,00  

             
39.677,16  

           
499.931,57  

Engenhari
a 

                         
190.655,8
5  

                
106.065,2
4  

          
26.736,22  

             
65.309,00  

        
117.838,6
4  

             
53.785,50  

           
560.390,45  

Dep. 
Médico       

               
2.165,72    

             
10.048,38  

             
12.214,10  

Patrimônio 
e 
Supriment
os 

                           
83.630,36  

                
106.682,1
2  

          
30.615,63  

             
74.326,57  

          
45.106,89  

             
28.896,83  

           
369.258,40  

Social 
                           
18.223,92  

                
101.449,2
5  

            
3.150,08  

             
46.979,79  

        
165.458,1
2  

           
116.224,6
8  

           
451.485,84  

Financeiro           
               
1.650,00  

               
1.650,00  

Secretaria 
social     

          
26.480,60  

               
1.499,00    

                  
200,00  

             
28.179,60  
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Total (R$) 

                         
475.793,0
6  

                
481.330,9
8  

        
382.768,2
1  

        
1.026.671
,61  

        
601.353,9
9  

           
578.525,5
6  

        
3.546.443,
41  

Fonte: Planilha do Departamento de Patrimônio e Suprimentos. Data base 30/06/19 

 Almoxarifado 
 
O Setor de Almoxarifado, tem responsabilidade pela guarda e controle de todos os 
bens adquiridos, nesse semestre atendeu 5.383 requisições de consumo para os 
diversos setores do clube. Segue tabela abaixo. 
 
QUADRO III – Quantitativo das Requisições de Consumo 

Qtd. De 
Req. de 
consum

o 
atendida

s 

Janeiro 
Fevereir

o 
Março Abril Maio Junho Total 

963 730 1007 924 971 788 5383 

 
17,9% 13,6% 18,7% 17,2% 18,0% 14,6% 100,0% 

Fonte: Sistema ERP-BENNER. Data base 30/06/19 
 
GRÁFICO II – Quantitativo das Requisição de Consumo 
 

 
 
Os itens de reposição de estoque (uso e consumo, e material de obra e manutenção) 
estão em constates reavaliações, buscando sempre a otimização do processo e 
redução dos custos. 
Dessa forma, promovemos uma análise do volume dos itens em estoque, comparando 
com a temporalidade de requisição desses itens. Com isso, constatamos a 
possibilidade de redução do nosso estoque em aproximadamente 145 itens nesse 1º 
semestre. Tal situação gerou uma economia aproximada de R$ 134.089,58. 
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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. 
 
QUADRO IV – Quantitativo de Materiais 

Almoxarifado - Iate Clube de Brasília 

  Qtd. De Itens (volume) Valor (R$) 

Janeiro 1238 418.493,88 

Fevereiro 1215 437.628,05 

Março 1222 393.230,95 

Abril 1189 374.701,78 

Maio 1125 328.726,76 

Junho 1093 303.538,47 
 

 Bens Patrimoniais 
Cabe ao setor de Bens Patrimoniais examinar, coordenar, orientar e fiscalizar o 
cadastro de todos os bens da Instituição.  
Hoje o Iate Clube de Brasilia conta com um total de 7.948 bens ativos do imobilizado, 
sendo que, 355 foram adquiridos no 1º semestre de 2019, conforme dados fornecidos 
pelo Sistema ERP-BENNER. 
 

 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 
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.  
 
Em 2018, a pedido da Presidência da Comissão Permanente de Licitações e Diretoria 
Administrativa de Recursos Humanos (DARH), foram convidados representantes de 
postos de combustíveis de Brasilia para reuniões, na qual, decidiram pela confecção 
do Termo de Referência para concessão do ponto de abastecimento. 
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A partir do mês de setembro, concluídas tais reuniões, foi solicitado à Diretoria de 
Patrimônio e Suprimentos a elaboração do referido Termo, que o concluiu e 
encaminhou para deliberação da Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos 
(DARH) em outubro/2018. 
 
Atualmente, estamos aguardando a elaboração do Edital e início do processo 
licitatório para a concessão do posto de combustível no âmbito do Iate Clube de 
Brasília. 
 
De se destacar que, a Agência Nacional do Petróleo – ANP liberou o funcionamento 
das bombas interditadas apenas para abastecimento da frota e equipamentos, 
conforme quadro abaixo, dos combustíveis Diesel S10 e Gasolina comum, sob o 
Ofício nº 1859/2017/SFI. Sendo vedado o abastecimento de veículos dos associados, 
por ser considerado revenda, o que não é permitido pela categoria de Ponto de 
Abastecimento (art. 11 da Resolução nº 12/07).  
 
QUADRO VI – Demonstrativo de Aquisição de Combustíveis 

Diretoria de Patrimônio e Suprimentos 
Quadro - VII 

Demonstrativo de Aquisição de Combustíveis 

Mês 
Diesel Gasolina Comum 

Em litros Em (R$) Em litros Em (R$) 

Janeiro 10.000,00 36.479,00 0,00 0,00 
Fevereiro 10.000,00 36.128,00 0,00 0,00 
Março 10.000,00 35.011,00 5.000,00 19.847,50 
Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maio 10.000,00 36.352,00 0,00 0,00 
Junho 10.000,00 35.838,00 0,00 0,00 

Total 50.000,00 179.808,00 5.000,00 19.847,50 

Fonte: Relatório de aquisição de combustíveis. Data base 30/06/2019 
 

QUADRO VII – Demonstrativo de Consumo Interno de Combustíveís 

Diretoria de Patrimônio e Suprimentos 

Quadro - VI 

Demonstrativo de Consumo dos Combustíveis 

Mês 
Diesel Gasolina Comum 

Em litros Em (R$) Em litros Em (R$) 

Janeiro 10.593,60 38.149,25 794,92 3.435,33 
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Fevereiro 6.289,09 22.685,65 918,20 3.968,09 

Março 10.190,97 36.292,44 1.611,03 6.576,14 

Abril 9.539,90 33.973,83 1.326,17 5.413,35 

Maio 7.757,38 28.055,10 1.548,04 6.319,02 

Junho 7.300,05 26.134,70 1.332,43 5.297,36 

Total 51.670,99 185.290,97 7.530,79 31.009,29 

Fonte: Relatório de consumo interno de combustíveis. Data base 30/06/2019 
 
 
DIRETORIA DE ENGENHARIA 
 
Diretor: Ruy Parente Viana Filho - até dia 16/05/2019 
             Francisco Carpóforo da Rocha Neto a partir do dia 16/05/2019  
Vice-diretora de Arquitetura: Celina Mariano Oliveira Silva  
 

A Diretoria de Engenharia, em cumprimentos às normas do estatuto, vem apresentar 
os resultados das atividades executadas no 1º semestre 2019, em cumprimento ao 
art. 88, inciso IX, do Estatuto Dirigente.  

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

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

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

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

 

Recursos Humanos 

O Setor de Engenharia possui um quadro funcional de 40 funcionários, subdivididos 
da seguinte maneira: setor administrativo; setor de elétrica/hidráulica; setor da 
marcenaria; setor de pintura e setor de serralheria. 

 

Setor Administrativo 

Compreende em 5 funcionários lotados no setor administrativo composto da seguinte 
maneira: 1 (um) assistente administrativo, 1(um) engenheiro civil, 1(uma) 
supervisora,1(uma) arquiteta e 1(uma) estagiária de arquitetura. 

No setor são realizadas as seguintes atividades: execução de requisições de compra 
e consumo no sistema Benner; elaboração de cronograma de escalas, acordos e 
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acompanhamentos de bancos de horas, estruturação e organização de documentos, 
elaboração de agendas, redação e digitação de documentos e comunicados (férias, 
demissões, admissões horas extras, voucher´s), atendimento de telefone; e-mail, 
controle de entrada e saída de correspondências, atendimento a fornecedores, 
elaboração de projetos; layout´s; planilha de orçamentos de obras; cronogramas 
físico-financeiro, planilhas de acompanhamentos de ordens de serviços. 

Segue abaixo a tabela com os dados do quadro funcional da Diretoria de Engenharia 
e o quadro de admissão e demissão realizadas nesse primeiro semestre de 2019. 

 

Quadro Funcional da Engenharia junho 2019  

SETOR QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS 

 ENGENHARIA- ADMINISTRATIVO 5 

 SERRALHERIA 4 

MARCENARIA 4 

 PINTURA 3 

 ELÉTRICA 6 

 MANUTENÇÃO PREDIAL/OBRAS 18 

TOTAL 40 

 

Admissão 

Nome Cargo  Data de Admissão 

Patrícia Santos Floriano   Arquiteta       02/05/2019 

Ana Carolina Salgado  Estagiária de arquitetura       28/04/2019 

 

Demissões 

item NOME FUNÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTO MÊS CUSTO ANO 
1 ADAILTON 

FERREIRA DA 
PAIXAO 

 SERVENTE DE 
OBRA 

                  
R$1.029,00  

            
R$2.318,14  

          
R$20.863,29  

2 BENEDITO DA 
ROCHA  PINTOR 

                  
R$1.950,20  

            
R$3.704,10  

          
R$33.336,91  

3 CARLOS ALBERTO 
DA SILVA 
NASCIMENTO 

 SERVENTE DE 
OBRA 

                  
R$1.029,00  

            
R$2.318,14  

          
R$20.863,29  

4 CRISTOVAO 
GOMES ALVES 

 SERVENTE DE 
OBRA 

                  
R$1.029,00  

            
R$2.318,14  

          
R$23.181,44  
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5 ELTON ALMEIDA 
DOS SANTOS  PINTOR 

                  
R$1.950,20  

            
R$3.704,10  

          
R$29.632,80  

6 ELVES MOREIRA 
DO NASCIMENTO 

 BOMBEIRO 
ELETRICISTA 

                  
R$2.016,30  

            
R$3.803,55  

          
R$34.231,94  

7 EMILIO FIGUEREDO 
DE OLIVEIRA  PEDREIRO 

                  
R$1.551,00  

            
R$3.103,50  

          
R$27.931,49  

8 FRANCISCO 
ACELINO 
CARREIRO 

 
ENCARREGADO 
DE PINTURA 

                  
R$3.586,20  

            
R$6.165,48  

          
R$55.489,35  

9 GILBERTO PEREIRA 
DOS SANTOS 

BOMBEIRO 
ELETRICISTA 

                  
R$2.016,30  

            
R$3.803,55  

          
R$38.035,49  

10 GILVAN SEVERO E 
SILVA PINTOR 

                  
R$1.932,60  

            
R$3.677,62  

          
R$36.776,21  

11 GLEIBSON 
CARVALHO DA 
SILVA  SERRALHEIRO 

                  
R$1.750,60  

            
R$3.403,80  

          
R$30.634,20  

12 JEAN RIBEIRO DA 
SILVA 

 SERVENTE DE 
OBRA 

                  
R$1.029,00  

            
R$2.318,14  

          
R$20.863,29  

13 JOAO BARBOSA 
SOUSA PINTOR 

                  
R$1.950,20  

            
R$3.704,10  

          
R$33.336,91  

14 JOAO BATISTA DE 
SOUSA DOS 
SANTOS 

 SERVENTE DE 
OBRA 

                  
R$1.029,00  

            
R$2.318,14  

          
R$20.863,29  

15 JOSE ALDERI DA 
SILVA  MARCENEIRO 

                  
R$1.750,60  

            
R$3.403,80  

          
R$30.634,20  

16 JOSE DOS SANTOS 
GONCALVES DA 
SILVA PEDREIRO 

                  
R$1.551,00  

            
R$3.103,50  

          
R$31.034,99  

17 JOSE HUMBERTO 
DE MORAIS ENGENHEIRO 

               
R$16.907,00  

          
R$26.206,80  

       
R$262.067,96  

18 JOSÉ OSCAR ROSA 
DA SILVA  PEDREIRO 

                  
R$1.551,00  

            
R$3.103,50  

          
R$24.827,99  

19 JOSE PEREIRA 
TERTO PEDREIRO 

                  
R$1.551,00  

            
R$3.103,50  

          
R$31.034,99  

20 JOSIEL REGO DE 
SOUZA 

 SERVENTE DE 
OBRA 

                  
R$1.029,00  

            
R$2.318,14  

          
R$23.181,44  

21 LAURINDO NETO 
DA SILVA  PEDREIRO 

                  
R$1.551,00  

            
R$3.103,50  

          
R$27.931,49  

22 RAIMUNDO DA 
SILVA  CARPINTEIRO 

                  
R$1.750,60  

            
R$3.403,80  

          
R$30.634,20  

23 SERGIO SOUSA DA 
HORA 

 SERVENTE DE 
OBRA 

                  
R$1.029,00  

            
R$2.318,14  

          
R$20.863,29  
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24 VALDIMIR PESSOA 
DA SILVA 

 AJUDANTE DE 
MARCENARIA 

                  
R$1.228,60  

            
R$2.618,44  

          
R$23.566,00  

25 WILFERSANT DAS 
CHAGAS SANTOS 

 SERVENTE DE 
OBRA 

                  
R$1.029,00  

            
R$2.318,14  

          
R$23.181,44  

 
TOTAL 

               
R$54.776,40  

       
R$101.661,79 

       
R$954.997,88  

Obs.: Dados obtidos diretamente do Recursos Humanos  

 

Quadro Comparativo da Engenharia por Semestre  

SETOR  DEZEMBRO 2018 JUNHO 2019 

ADMINISTRATIVO 4 5 

SERRALHERIA 5 4 

MARCENARIA 6 4 

ELÉTRICA 8 6 

PINTURA 8 3 

MANUTENÇÃO/OBRA  32 18 

TOTAL 63 40 

 

 

MANUTENÇÃO CIVIL DO CAMPUS 

A Diretoria de Engenharia no cumprimento de suas atribuições executou no primeiro 
semestre do ano de 2019 serviços de manutenções corretiva e preventivas em 
diversos setores do clube, no período que corresponde do dia 1º de janeiro a 30 de 
junho de 2019 foram atendidas 860 “OS” (ordens de serviços), os serviços são 
solicitados através de e-mail encaminhado ao setor de engenharia ou por 
preenchimento da ordem de serviço que fica disponível a cada encarregado do setor 
da manutenção. 

O plano de manutenção preventiva e corretiva ocorre conforme descrição do ciclo 
abaixo: 

                            Verificação 

 

       Solicitação                                                             Preparação    

                                                                                       

                                                

      Execução 

1 

2 

4 

3 
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Nº FASE DESCRIÇÃO Responsável 

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

Sócios, funcionários em 
geral 

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

Engenharia 

3 Preparação Planejar soluções Engenharia 

4 Execução Corrigir os problemas com prazo 
determinado para término 

Equipe de Manutenção 

 

A seguir estão discriminadas a formação de cada equipe e os quantitativos de serviços 
executados no primeiro semestre de 2019.  

Elétrica/Hidráulica: é formada por uma equipe composta de 1(um) encarregado e 
5(cinco) bombeiros/eletricistas, 4 (quatro) profissionais cumprem jornada de 12x 36 
horas e 1 (um) cumpre a jornada semanal de 44 horas do horário de 13 às 22 horas 
de segunda a sexta-feira. 

Abaixo a tabela com os dados das ordens de serviços executadas de janeiro a junho 
de 2019 

ORDENS DE SERVIÇO DA ELÉTRICA/HIDRÁULICA 

MÊS QUANTIDADE 

JANEIRO 19 

FEVEREIRO 12 

MARÇO 58 

ABRIL 108 

MAIO 113 

JUNHO 97 

TOTAL 407 

                                       

Pintura: é formada por uma equipe composta por 3 (três) pintores. 

Abaixo a tabela com os dados das ordens de serviços executadas de janeiro a junho 
de 2019. 

ORDENS DE SERVIÇOS DA PINTURA 

MÊS QUANTIDADE 

JANEIRO 10 
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FEVEREIRO 8 

MARÇO 18 

ABRIL 28 

MAIO 22 

JUNHO 21 

TOTAL 43 

 

 Serralheria:  é formada por uma equipe composta por 1 (um) encarregado, 2 (dois) 
serralheiros e 1 (um) ajudante de serralheria. No período de janeiro a junho o setor de 
serralheria atendeu 142 solicitações de serviços. 

Abaixo a tabela com os dados das ordens de serviços executadas de janeiro a junho 
de 2019. 

ORDENS DE SERVIÇOS DA SERRALHERIA 

MÊS QUANTIDADE 

JANEIRO 14 

FEVEREIRO 5 

MARÇO 27 

ABRIL 40 

MAIO 33 

JUNHO 23 

TOTAL 142 

 

Marcenaria: é formada por uma equipe composta 1(um) encarregado e 3 (três) 
marceneiros. 

Abaixo a tabela com os dados das ordens de serviços executadas de janeiro a junho 
de 2019 

 

ORDENS DE SERVIÇOS DA MARCENARIA 

MÊS QUANTIDADE 

JANEIRO 16 

FEVEREIRO 5 

MARÇO 13 

ABRIL 36 
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MAIO 16 

JUNHO 15 

TOTAL 101 

 

Manutenção Predial e Obras: 1 (um) encarregado, 1(um) mestre de obras, 7 (sete) 
serventes de obra e 7 (sete) pedreiros. 

Entre as principais manutenções executadas podemos citar algumas como: execução 
da pedra portuguesa que interliga a sauna as churrasqueiras, restaurantes e espaço 
da terceira idade; canal pluvial interligando o estacionamento da sede ao lago; 
execução da garagem das vans e bases dos contêineres; contenção na prainha e 
náutica; melhorias no galpão da peteca; construção de 3 (três) depósitos anexo ao 
galpão de peteca; adequação da casa de máquinas do feijão; substituição e 
adequação da impermeabilização da tribuna do campo de futebol; melhorias no setor 
de reciclagem e compostagem; ; fixação dos postes de iluminação das quadras de 
peteca-areia; implantação das catracas na recepção principal e sauna, adequações 
de janelas e impermeabilização do depósito e banheiro feminino na academia. 

Abaixo a tabela com os dados das ordens de serviços executadas de janeiro a junho 
de 2019. 

ORDENS DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO CIVIL 

MÊS QUANTIDADE 

JANEIRO 12 

FEVEREIRO 7 

MARÇO 45 

ABRIL 44 

MAIO 46 

JUNHO 13 

TOTAL 167 

 

Festas e eventos: De janeiro a junho houve prestação de serviços em todos os 
eventos ocorridos, tais como: Feijuca Iate 2019; Mix Party Night, Aniversário do Clube, 
Dia das Mães, Dia do trabalhador, eventos náuticos, Brincaiate, torneio de tênis e 
Festa Junina. 

 

Monitoramento dos Poços Artesianos 

Em janeiro de 2019 o Contrato de Prestação de Serviços de Potabilização de água, 
sob número 132/2016 firmado entre o Iate Clube e a empresa CONAGUA 
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AMBIENTAL LTDA, passou da responsabilidade do DOL (Departamento de 
Operações e Logística) para a Engenharia. 
A empresa CONAGUA realiza análises físico-químicas da qualidade da água dos 
quatro poços artesianos que abastecem o clube. 
Os resultados das análises atendem aos padrões especificados pela Portaria 2.914/11 
que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 
 
Monitoramento das Contas da CEB 
 
Todos os meses são acompanhadas o consumo de energia através das contas de 
energia e são montados gráficos para monitoramento do consumo. 
Abaixo a tabela com os respectivos valores referente aos anos de 2018 e 2019 e o 
gráfico comparativo de custo e em resumo podemos afirmar que o consumo de 
energia de 2019 comparado ao ano de 2018 teve um aumento substancial. 
 
 

Custo de Energia Janeiro a Junho 2019 

Meses Ano 2018 Ano 2019 
Janeiro 66.176,37 117.487,20 

Fevereiro 101.669,19 121.047,62 

Março 92.090,49 114.981,05 
Abril 94.962,83 120.832,90 

Maio 91.514,89 118.205,18 
Junho 101.697,69 132.318,55 

 

          
 

Obras e Investimentos 2019 

 

Obra dos Restaurantes da Sede Social-  

A obra de reforma do restaurante foi iniciada com o desenvolvimento e aprovação do 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

COMPARAÇÃO DE CONSUMO DE 2018 e 2019

Custo de Energia Janeiro a Junho 2019 Ano 2018

Custo de Energia Janeiro a Junho 2019 Ano 2019
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projeto arquitetônico básico. 
A edificação que antes comtemplava apenas um restaurante foi subdivida e ficou 
subdivida em três restaurantes destinado a diferentes tipos do ramo alimentício, 
conforme projeto abaixo. 

 

Reforma Emergencial do Bar dos Cunhados 

No dia 22 de abril foi iniciado em caráter de emergência a reforma para as devidas 
adequações do local para melhor atender o grupo associado, os serviços executados 
foram: troca de todo o teto de pvc por teto de gesso, revisão nos revestimentos e troca 
de todo o piso e nova instalação elétrica, de gás. 

 

Reforma da Creperia 

A obra foi concluída em junho de 2019 e visa o atendimento de qualidade ao sócio. A 
reforma contou com a substituição do piso e revestimento, as instalações elétricas, 
dados e voz foram totalmente substituídas, luminárias específicas em LED foram 
instaladas, a reforma foi contemplada com base no layout fornecido pelo consultor do 
setor de alimentos, com base nas necessidades deste concessionário e adequando 
às normas oficiais vigentes.  

 

Reforma do Bar do Tênis 

O local foi completamente reformado, troca de toda o revestimento, piso, teto e troca 
de todas as instalações elétricas, iluminação de LED e instalações de gás. 

 

Obras da Notificação da Caesb 

Em 2018, a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fez 
uma vistoria detalhada no sistema de esgoto do clube e detectou diversas 
necessidades de adequações às normas vigentes, em seguida 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 
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reservatórios elevados, no setor de Tênis.  
Nesse sentido foram executadas obras de adequações das caixas de passagens; 
esgoto, onde foram realizadas as devidas separações do esgoto das águas pluviais, 
adequação da caixa separadora de óleo do lava jato do Clube, adequação da fossa 
área nobre, caixa de gordura para separar o chorume, adequações de todas as caixas 
do bar da peteca e bar do Farol. 
 
Eficiência Energética 

O projeto de eficiência energética desenvolvido por uma empresa especializada foi 
aprovado pela CEB e teve início de execução em outubro de 2018. Este projeto foi 
feito e aprovado de acordo com edital PEE 001/2017 e 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.  

Abaixo as fases da eficiência energética em andamento no Clube: 
 

1- Substituição de 4.977 lâmpadas com Descarte. 
-Foi Realizado processo de licitação. 
 (EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 005/2019) 
-Presença de três empresas. 
-Fase atual: Avaliação de propostas e adequação (diligência). 
-Previsão de Celebração de Contrato: até 2ª quinzena de julho /2019. 
 

2- Fotovoltaico – Geração 162,50 KWP. 
- Foi realizado sistema de Cotação de Preço. 
- Presença de 6 empresas, e com empresa vencedora. 
- Conclusão de mapa de cotação de preço: Conclusão até 05/07/2019. 
- Celebração de contrato até 3ª semana de julho. 
 

3- Aquecimento Banhos e Piscina. 
- Está sendo realizado sistema de Cotação de Preço. 
  Data de finalização de recebendo de propostas: 2/07/2019 
- Data de previsão de conclusão de Mapa: 12/07/2019. 
 

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

5- Cobertura do Tênis – Substituição das de telhas de cobertura. 
- Está sendo realizado processo de Licitação. 
(EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 007/2019) 
- Abertura de envelopes: 02/07/2019. 
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DIRETORIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA – DOL 
 
Diretor: Francisco Zenor Teixeira. 
 
A Diretoria de Operações e Logística (D.O.L.), em cumprimento às normas 
estatutárias, vem mui respeitosamente apresentar o Relatório de Atividades referente 
ao 1º Semestre de 2019, em cumprimento ao art. 88, inciso IX, do Estatuto Dirigente. 

De acordo com o Art. 99, compete ao Diretor de Operações e Logística: 
I. Planejar e executar as operações internas e externas que envolvam 

serviços de transporte, zeladoria, jardinagem, segurança (física e 
patrimonial), portarias, lavanderia e apoio aos esportes;  

II. Supervisionar o uso e instalações dos serviços de som, imagem, 
telecomunicações e informática;  

III. Supervisionar as dependências e instalações cedidas a terceiros, 
verificando o uso dos equipamentos, móveis e utensílios;  

IV. Supervisionar os serviços de portaria, segurança patrimonial, vigilância e de 
salva-vidas. 
 

Recursos Humanos 
O DOL possuiu um quadro funcional de 180 funcionários, estando responsável por: 
solicitações de férias, licença prêmio, justificativas de ponto, impressão e entrega de 
contracheques, elaboração de escalas e acordos de compensação, escalas de 
equipes de eventos e planilhas de vouchers, pedidos de contratações e desligamentos 
dentre outras demandas executadas pelo Departamento e encaminhados à Diretoria 
Administrativa e de Recursos Humanos para legitimação.  

Abaixo, tabelas demonstrativas do quadro de funcionários, bem como as 
contratações/demissões realizadas no 1º Semestre/2019: 

QUANTITATIVOS DE FUNCIONÁRIOS - DOL 

SETOR JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

ADMINISTRATIVO 5 5 5 5 5 5 
MANUTENÇÃO 7 7 7 7 7 7 
JARDIM 14 14 14 14 14 15 
LIMPEZA 71 68 67 68 69 69 
LAVANDERIA 4 4 4 4 4 4 
APOIO 42 37 38 41 42 42 
TRANSPORTE 7 7 7 7 7 8 
COPEIRAGEM 1 1 1 1 1 1 
PISCINA 30 26 27 28 28 29 
TOTAL 181 169 170 175 177 180 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESLIGAMENTOS  
1º SEMESTRE - 2019 

NOME FUNÇÃO MÊS 
ANDREY DO CARMO DE SOUSA LIMPEZA JANEIRO 
ANTÔNIO CALDAS NETO LIMPEZA JANEIRO 
CARLOS AUGUSTO SANTOS SOUZA OP. DE PISCINA JANEIRO 
CARLOS EDUARDO ARAUJO 
SANTOS 

RECEPÇÃO 
PISCINA JANEIRO 

DIEGO WASHIGTON DE S. 
RAMALHO APOIO JANEIRO 
DINALVA FARIAS CARDOSO LIMPEZA JANEIRO 
ELIZETE PEREIRA LOPES APOIO JANEIRO 
FLAVIO BALBINO FERREIRA 
SANTOS SALVA-VIDAS JANEIRO 
JOSÉ VANDERLEI DE S. 
CAVALCANTE APOIO (VOLANTE) JANEIRO 
JUSCELINO GOMES DA SILVA APOIO JANEIRO 
MATILDE PEREIRA DE ANCHIETA AUX. LAVANDERIA JANEIRO 
MURILO DA SILVA CELESTINO LIMPEZA JANEIRO 
WALTER PEREIRA DOS SANTOS APOIO JANEIRO 
MARCOS SOUZA DA COSTA LIMPEZA FEVEREIRO 
MARCIO PEREIRA DE 
VASCONCELOS SALVA-VIDAS FEVEREIRO 
JUVÊNCIO LOPES DE SOUZA SILVA LIMPEZA PEDIU (MARÇO) 
HUMBERTO MENDES DA FONSECA LIMPEZA ABRIL 
FRANCISMAR TELES DE SOUSA LIMPEZA ABRIL 

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 
RECEPÇÃO 

PISCINA MAIO 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONTRATAÇÕES  
1º SEMESTRE - 2019 

NOME FUNÇÃO MÊS 
AMADO DE DEUS MELO NETO APOIO JANEIRO 
IAGO SOUZA MEDEIROS SALVA-VIDAS JANEIRO 
ANA LUISA DOS SANTOS 
MONTEIRO AUX. LAVANDERIA FEVEREIRO 
DANIEL BORGES DA SILVA APOIO FEVEREIRO 
FRANCILDO DE SOUSA SILVA LIMPEZA FEVEREIRO 
JUVÊNCIO LOPES DE SOUZA SILVA LIMPEZA FEVEREIRO 
RODRIGO PEREIRA MARTINS LIMPEZA FEVEREIRO 
EDUARDO MARTINS LIRA LIMPEZA ABRIL 
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GLEISSON FERREIRA DA SILVA APOIO ABRIL 
KARLAS RIBEIRO RODRIGUES 
SANTOS LIMPEZA 

ABRIL 

LEOCADIO DE SOUZA SILVA APOIO ABRIL 
RENAN GOMES FREIRE APOIO ABRIL 
WASHINGTON LUIZ BEZERRA LIMPEZA ABRIL 
FRANCIMAR PAIVA DOS SANTOS LIMPEZA MAIO 
LUCAS COELHO DA COSTA APOIO MAIO 
RHAEL RIBEIRO DE MIRANDA LIMPEZA MAIO 
CELIANE RODRIGUES DOS SANTOS LIMPEZA JUNHO 
GIVANILDO DE FARIAS ARAÚJO SALVA-VIDAS JUNHO 
MATHEUS GOMES DA SILVA LIMPEZA JUNHO 

 
Manutenções Executadas pelo DOL 
A Diretoria de Operações e Logística, no âmbito de sua competência estatutária, 
projetou e executou ações, visando cumprir com os propósitos pretendidos, no que se 
refere a melhoria na manutenção, suporte e gerenciamento das atividades realizadas 
pelos subsetores vinculados a essa Diretoria, realizando as demandas conforme 
especificado abaixo: 
 

1. Elétrica e Hidráulica em geral – O DOL é responsável pela troca de todas as 
lâmpadas do clube, bem como manutenção nos chuveiros, banheiros, torneiras, etc. 
Abaixo, quadro demonstrativo da quantidade dos itens existentes no clube: 

Banheiros Vestiários 
Box c/ 

chuveiro 

Box  
c/ 

vaso 
Mictório Pias Torneiras 

Porta 
Papel 

Higiênico 

Porta 
Papel 
Toalha 

Ducha 
Higiênica 

Dispenser 
Álcool 

Dispenser 
Sabonete 

69 34 139 263 93 261 261 261 143 150 24 153 

 
2. Refrigeração em geral – Ficamos responsáveis pela manutenção de todos os 

aparelhos listados abaixo: 

Ar 
Condicionado  

Bebedouro 
Filtro 

de 
Parede 

Geladeiras Freezer Fogão 
Trocador 
de Calor 

Climatizador 
Aquecedor 

de 
Piscinas 

146 27 57 30 39 13 18 9 18 

 
3. Capotaria em geral – O DOL conserta todo o tipo de material relacionado a 

capotaria, tais como: capas para os barcos da náutica, proteção nas quadras 
de tênis, manutenção geral em cadeiras, sofás, estofados, etc. 
 

4. Setor de Limpeza - O pessoal da limpeza, coordenado pelo Sr. Teixeira executa 
demandas de limpeza, mais muitas vezes é executado demandas que não faz 
parte da alçada do Setor, conforme descrito abaixo:  

 Lavagem do espaço saúde de 15 em 15 dias com lavajato 
 Lavagem do rink de patinação de 15 em 15 dias 
 Lavagem do ginásio de esportes de 15 em 15 dias 
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 Lavagem do ginásio de peteca mensal 
 Lavagem das pedras portuguesas semanal 
 Estacionamento é assoprado diariamente 
 Realizou pinturas em geral nas tampas elétricas e de esgoto de todo o clube. 
 Pintura de todos os meios-fios do clube 
 Pintura da parede do Iate shopping 
 Instalação de televisões (Iate TV, academia, peteca, bar do cunhado, 

monitoramento) 
  Montagem e desmontagem de toldos em todos os eventos do Clube. 
 Execução das demandas da agenda semanal pertinentes ao DOL. 
 Colocação das telas de sombrio nos alambrados (portão da sinuca, atrás da 

sinuca, atrás de ginásio de patinação) 
 

5. Manutenções eletroeletrônicos – Executamos manutenções eletroeletrônicos, 
conforme tabela abaixo. Muitas execuções ficaram sem registrar, visto que não 
foram enviados por e-mail. 

QT Equipamento Defeito Data 
1 Lavadora SITEC Troca contator Janeiro 
3 Enceradeira CLEANER 2 Não liga Janeiro 
1 Lavadora Mamute Manutenção preventiva Janeiro 
1 Caixa de Som Secretaria Esporte Não liga Janeiro 
2 Lavo Jato II Jato baixo Janeiro 
2 Lavo Jato III Jato baixo Janeiro 
2 Lavo Jato I Jato baixo Janeiro 
3 Enceradeira CLEANER 4 Não liga Janeiro 
1 Barco FAVELA Instalação sirene Fevereiro 
2 Secadora I Troca resistência Fevereiro 
1 Mesa de Som Secretaria Não liga Fevereiro 
3 Enceradeira CLEANER 1 Não liga Fevereiro 
1 Trator Bobcat Troca de lâmpadas Março 
1 Caixa Som Patinação Não liga Março 
1 Relógio Patinação Não liga Março 
3 Enceradeira CLEANER 3 Não liga Março 
1 Plastificadora Não liga Abril 
1 Trator PIPA Partida elétrica Abril 
1 Ônibus Iluminação Abril 
1 Placa Gerador Sul Não liga Abril 
1 Quadro Comando Piscina Inoperante Abril 
1 Micro-ondas RH Não liga Abril 
1 Painel do Tênis Inoperante Abril 
4 Painel Peteca Inoperante Maio 
1 TV LG 55 Náutica Sem imagem sem som Maio 

20 Rádios Comunicação Diversos defeitos Maio 
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3 
Micro-ondas Restaurante 
funcionários Não liga Maio 

1 TV LG 55 Náutica Sem imagem sem som Junho 

1 Carrinho Elétrico I 
Troca rolamentos e 
amortecedores Junho 

1 Carrinho Elétrico II 
Troca rolamentos e 
amortecedores Junho 

1 Quadro Comando Irrigação Inoperante Junho 
1 Micro-ondas Piscina Não liga Junho 
1 Micro-ondas Pintura Não liga Junho 
1 Micro-ondas engenharia  Não liga Junho 

 
Transporte 
O Setor de transporte é composto por 08 (oito) colaboradores e possuí uma frota de 
15 veículos atualmente, sendo os seguintes modelos: 

 
MODELO PLACA ANO KM RODADOS 
Vw GOL JHT 6437 2008 13.138 

Kia Bongo JJK 6389 2011 47.848 
Sprinter 515 CDI PBB 7226 2017 25.833 
Sprinter 515 CDI PBB 7227 2017 26.714 

Caminhão PAQ 1912 2015 15.278 
Ford KA JKB 1932 2012 43.440 
Take Up PAV 3472 2017 13.527 

Vw Saveiro Robust PAV 3471 2017 25.796 
Moto Honda Triciclo EGZ7474 2008 34.127 
Moto Honda CG 125 JFF 2733 2009 15.876 
Moto Honda CG 160 PBQ 1797 2019 636 
Moto Honda CG 160 

Placa  
PBQ1796 2019 1.335 

Moto Honda CG 160 
Placa  

PBQ1797 2019 104.4 

Ônibus JGI 3316 2004 68.2215 
Vw Kombi JGZ 5786 2006 97.431 

 
Em Junho/2019 foi necessário a contratação de mais um motorista, afim de ser 
executado o transporte com o carrinho elétrico de segunda à sexta-feira no horário de 
11h às 14h visando beneficiar associados que necessitam se deslocar no clube 
durante a semana. 
 
LAVANDERIA 
Segue abaixo descritivo do quantitativo, em unidade e peso, das peças lavadas entre 
Janeiro a Junho de 2019: 
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Informamos que o serviço de lavagem dos lençóis utilizados em massagens, 
disponibilizadas aos sócios, possui contrato que rege o pagamento mensal ao Iate 
Clube de Brasília, de acordo com a quantidade de peças lavadas. 

 

LAVANDERIA 

Serviço de Lavagem – Massagem (Serviço Terceirizado) 

MÊS QNT LENÇOL KG TOTAL R$ 
JANEIRO 2001 965,23 R$ 4.343,54 
FEVEREIRO 1971 896,2 R$ 4.032,90 
MARÇO 2106 922,21 R$ 4.149,95 
ABRIL 2056 932,51 R$ 4.196,30 
MAIO 2191 953,39 R$ 4.290,26 
JUNHO 2029 864,33 R$ 3.889,49 

TOTAL R$ 24.902,42 
 
SEGURANÇA 
A equipe de segurança é dividida em duas equipes de trabalho (diurnas e noturnas), 
com escala de trabalho de 12 x 36, intercaladas, para fazer o monitoramento de uma 
área aproximadamente de 165 mil m2. 
Destacamos, nesse relatório, três serviços, dentre vários executados pela equipe de 
Apoio: 

 
1- Vistoria das churrasqueiras reservadas, visando o cumprimento do Regulamento 
da Churrasqueiras, Art. 9º, onde se faz necessário o recolhimento da assinatura do 
associado responsável pela reserva, a fim de certificar a sua presença e evitar a 
geração de multas, bem como a vistoria dos bens patrimoniais existentes nas 
churrasqueiras. 
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Entre os meses de Janeiro a Maio foram arrecadados R$ 9.358,00 de multas pela não 
utilização de churrasqueiras reservadas, como demonstra o quadro abaixo. No mês 
de Junho as churrasqueiras foram bloqueadas para a montagem da Festa Junina. 

 

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA DE MULTAS DAS CHURRASQUEIRAS 
TOTAL 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

R$ 1.358,00 R$ 1.408,00 
R$ 

2.415,00 
R$ 

2.214,00 
R$ 

1.963,00 BLOQUEADA 
R$ 9.358,00 

 
2- Controle e monitoramento de acesso ao Restaurante Farol e Cantina dos 
funcionários, através do portão que dá acesso a rampa do setor náutico (portão 
vermelho). 
 
Entre Janeiro e Junho foram registrados 1.832 acessos ao Restaurante Farol, como 
demonstrado no gráfico abaixo: 

 
ACESSO AO RESTAURANTE FAROL TOTAL 

GERAL: 
MÊS 

DIAS DA SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

JANEIRO   16 11 33       24 14 20 12       18 33 21 38       30 23 40 25       15 25 10 408 

FEVEREIRO 31       16   40 41       14 9 23 30       5 29 16 70       6 5 14       349 

MARÇO 22       1   14 27       14 14 7 21       12 11 20 40       12 11 4 29     259 

ABRIL   15 7 31 27       12 16 8 64       4 12 17         5 1 17 23       26   285 

MAIO   11 22       12 22 11 22       11 18 16 22       4 13 8 20     1  10 9 24 25 280 

JUNHO      0 23 8 4 21     0 3 23 33 34     1 6 7   18     5 12 12 18 27       255  

TOTAL GERAL: 1.832 1.832 

 

LEGENDA: 

FERIADO  
SEGUNDA  

SABADO  

DOMINGO  

FIM DO MÊS   
 

O acesso de público externo para almoçar na Cantina dos Funcionários a partir do dia 
22/05/2019. Registramos 7 acessos à Cantina dos Funcionários, às segundas-feiras. 
 
3- Monitoramento de veículos – Após a pintura das vagas, previsto no 
Regulamento de Uso dos Estacionamentos (Art. 4º), a equipe de apoio vem cumprindo 
o Art. 10, notificando os veículos que não estão respeitando as normas em vigor. 
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MONITORAMENTO 
O Setor de Monitoramento, em fase de finalização de instalação de 45 novas câmeras, 
conta hoje com uma fiscalização mais elaborada e abrangente. A equipe, que antes 
era composta por apenas uma funcionária, hoje conta com duas, perfazendo uma 
escala de 12 x 36, monitorando quase todo o clube no horário 8h às 20h. 

 
Visando ainda uma melhor qualidade nos serviços executados, esta Diretoria adquiriu 
novos equipamentos, tais como: dois computadores compatíveis para suportar o 
Sistema e 4 novas televisões de 50 polegadas, afim de abranger a visualização do 
Sistema. Para o próximo ano, estamos considerando a troca de todos os 
computadores, e a instalação de mais 30 novas câmeras, em pontos considerados 
“cegos”. 
 
OCORRÊNCIAS 
No último semestre foram registradas 87 ocorrências classificadas da seguinte forma: 

PLANILHA DE CONTROLE DE OCORRÊNCIAS 

TIPO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 
COMPORTAMENTAL 2 4 5 1 8 1 21 

ACIDENTE 1 0 1 0 0 0 2 
DANOS 

PATRIMONIAIS 12 9 3 7 18 6 55 
MATERIAL PERDIDO 0 0 1 4 3 1 9 

TOTAL 87 
 

Houve uma diminuição no registro de ocorrências de trânsito, pois a equipe de 
segurança é orientada a notificar qualquer veículo que não esteja em consonância 
com o Regulamento de Uso dos Estacionamentos, Art. 10. 
 
Setor de Perdidos e Achados 
 
Os materiais que são esquecidos e encontrados no clube passam pelo procedimento 
de cadastramento e inseridos no site do Iate Clube como ferramenta funcional 
disponibilizada para melhor comodidade dos sócios. Os materiais permanecem no 
setor durante noventa dias (3 meses), onde, após esse período, são separados e 
enviados ao EMIATE para que sejam doados à instituições beneficentes indicadas 
pelo setor, devidamente autorizados pela Comodoria. 
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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. 
Ressaltamos que, em parceria com o Instituto SENAI, o Iate Clube vem executando o 
projeto de implantação do PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
desde 16 de janeiro de 2019, que visa não somente a Conscientização Ambiental, 
como também o acondicionamento e destinação final, de forma correta, de todos os 
resíduos gerados no Clube. 
Em 12 de abril de 2019 esse projeto foi finalizado com a entrega de certificação do 
PGRS em evento simples, realizado do Poliesportivo Sul, com a participação do 
Comodoro e todos os envolvidos no projeto.  
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O PGRS foi apenas um marco inicial, objetivando conscientizar os associados e 
frequentadores do Iate Clube sobre a importância da Certificação Lixo Zero. 
 
O Projeto Lixo Zero busca atestar as ações de Gestão de Resíduos sob a perspectiva 
do Conceito Lixo Zero, que consiste no máximo aproveitamento e a correta destinação 
dos resíduos recicláveis, indiferenciados e orgânicos, bem como a redução – ou 
mesmo o fim – do encaminhamento destes materiais para os aterros sanitários. 

Segundo o conceito estabelecido pela ZWIA – Zero Waste Instenational Alliance – 
Lixo Zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para guiar as pessoas a 
mudar seus modos de vidas e práticas de forma a incentivar os ciclos naturais 
sustentáveis, onde todos os materiais são projetados para permitir sua recuperação e 
uso pós-consumo. Uma gestão Lixo Zero é aquela que não permite que ocorra a 
geração do lixo, que é a mistura de resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos. 

Podemos também dizer que Lixo Zero é um conceito de vida (urbano e rural), no qual 
o indivíduo e consequentemente todas as organizações das quais ele faz parte, 
passam a refletir e se tornam conscientes dos caminhos e finalidades de seus 
resíduos antes de descartá-los. Por isso, é importante adotarmos o conceito do 5 R´s: 

1- Repensar: Hábitos e atitudes de consumo. 
2- Reduzir: Geração de lixo 
3- Reaproveitar – Aumentar a vida útil dos produtos 
4- Reciclar: Transformas materiais beneficiados em matéria prima para novos 

produtos 
5- Recusar – Não consumir produtos que geram impactos ambientais 

significativos, e que não sejam essenciais. 
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Esse conceito foi disseminado na festa Junina 2019, onde objetivamos orientar os 
associados, convidados e pagantes sobre o correto descarte do lixo por ele utilizado.  
 
Essa Diretoria foi responsável pela ideia de divulgar o trabalho que vem sendo 
executado durante esse semestre, no Stand Iate Sustentável, realizando brincadeiras 
com as crianças e ao mesmo tempo, ensinando sobre os conceitos previstos em Lei. 
 
Nesse Stand fizemos a doação de mais de 300 mudas, que foram produzidas no 
Viveiro do Clube pelos funcionários do Jardim, utilizando adubos da compostagem 
realizada no Setor. 
 
Abaixo o panfleto que foi distribuído para divulgações: 

  
 

Segue quantitativos pertinentes as atividades de coleta, transporte e destinação dos 
resíduos sólidos, entre os meses de Janeiro e Julho de 2019, gerados pelo Iate Clube 
de Brasília.  
Observamos na tabela que de Janeiro a Junho houve uma considerável diminuição 
dos lixos que são recolhidos pela Empresa Green Ambiental. 
 

TABELA DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

MÊS PESO (KG) 
JANEIRO 22.850 

FEVEREIRO 17.140 
MARÇO 19.330  
ABRIL 16.560 (aniversário do clube) 
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MAIO 11.300 

JUNHO 15.780 

 
Grande parte dos materiais considerados recicláveis, após a consultoria do SENAI, 
estão sendo coletados de maneira correta, nas dependências do Iate, inclusive em 
eventos, para serem prensados, armazenados e vendidos para empresas 
especializadas. 
 
Esse projeto, rendeu ao clube, a venda de seus recicláveis para a Empresa Capital 
Recicláveis no valor de R$ 2.359,00 

 
 
 
No dia 24/06/2019 realizamos a segunda venda, arrecadando o valor abaixo: 
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Educação Ambiental e Responsabilidade Social 
1- Prosseguimento ao projeto de redução de copos descartáveis.  
2- Limpeza da Orla do Lago. 
3- Redução no uso de sacos de lixos nos setores administrativos.  
4- Monitoramento de áreas com potencialidades para depósitos do mosquito 

Aedes aegypti, assim como desinsetização através de fumacê. O clube é 
dedetizado de 15 em 15 dias com fumacê, sendo que duas vezes por 
semana é dedetizado toda área verde, caixas de esgoto, área externa e os 
setores administrativos e restaurantes, e conforme solicitações recebidas. 

5- Foram dedetizadas 11 quadras de areia do clube com cal. 
 

Piscinas 
O Setor de piscinas é composto por: Piscinas semiolímpica I e II, piscina social (feijão), 
toboágua, baleia e hidromassagem. A equipe é composta por: 
 

EQUIPE DAS PISCINAS 

RECEPÇÃO - PLANTÃO Nº 1 RECEPÇÃO - PLANTÃO Nº 2 
NOME NOME 

CAIO DE ALMEIDA SANTOS KELLI CRISTINA B. SANTOS 

SOLANGE MARIA 
BRUNA ALBUQUERQUE 
BARROZO 

JARDÊNIA S. SILVA MARIA GRACILENE 
GILMAR CESÁRIO DA SILVA CLEIDE TEIXEIRA SANTANA 

SALVA-VIDAS - PLANTÃO Nº 1 SALVA-VIDAS - PLANTÃO Nº 2 
JOÃO CARLOS NUNES DOS 
SANTOS EDJALSON DOS SANTOS 
FABRICÍO VERAS DA SILVA HERISON GOMES ALENCAR 
ANDRE LUIS SOARES DE FREITAS DANIEL GOMES DA SILVA 
MARIA ALCIONE DA SILVA PABLO DA CONCEIÇÃO 
EDMILSON FERREIRA DA SILVA GIVANILDO DE FARIAS ARAUJO 
WALISSON VELOSO DA C. DOS 
SANTOS OBERDAN MENDES DA SILVA 

OPERADORES DE PISCINA FERIADO E FINAL DE SEMANA 

VALDISNEI HIPOLITO DE ALMEIDA 
ROSIMEIRE MATOS DOS SANTOS 
MADURO - Recepção 

JÂNIO ALVES DA SILVA 
ABADIO SOARES RODRIGUES - 
Salva-vidas 

ANTÔNIO DE MARIA SOUZA 
SANTOS 

CESAR SILVA DE SOUSA - Salva-
vidas 

VOLANTES CHEFES 
DERIVAN SOUZA DA PAIXÃO 
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JUVENAL NUNES DOS SANTOS 

NOME SITUAÇÃO 
Izidorio Gonzaga de Paiva Afastado - INSS 
LUIS ROSA DA CONCEIÇÃO Afastado - INSS 

 
Os operadores de piscina realizam diariamente, entre períodos diurnos e noturnos, os 
seguintes serviços: 

1. Manutenção dos equipamentos das piscinas do clube; 
2. Limpeza em das piscinas; 
3. Monitoramento dos dosadores de hipoclorito de sódio; 
4. Monitoramento dos trocadores de calor; 
5. Retro-lavagem de filtros e pré-filtros; 
6. Limpeza e higienização de toda área interna e externa das piscinas; 
7. Limpeza dos vidros em geral; 
8. Verificação diária de qualquer tipo de pendências, que são 

encaminhados ao DOL. 
9. Fiscalização da conduta dos funcionários; 
10. Colocação e retirada das lonas que mantêm as piscinas aquecidas. 

 
As piscinas são acessadas diariamente pelos associados e seus convidados nos 
horários abaixo: 
 

 
 
JARDIM 
O Setor de Jardinagem é responsável pela manutenção de aproximadamente 165 m2. 
A equipe está dividida em: 

EQUIPE DO JARDIM 
VOLANTE CHEFE VOLANTE CHEFE 

LOURENÇO CARLOS SILVERIO DE 
JESUS 

RAIMUNDO LUIS BEZERRA 

EQUIPE 01 EQUIPE 02 
CLAUDIO CANDIDO DE LIMA GILMAR RODRIGUES DA COSTA 

HORÁRIO DE ACESSOS DAS PISCINAS 

PISCINAS 
HORÁRIO DE  

FUNCIONAMENTO 
DIAS DA SEMANA 

Semiolímpica I e II 6h as 21h45 Segunda a sexta 
Semiolímpica I e II 6h as 19h45 Sábados e feriado 
Semiolímpica I e II 7h às 19h45 Domingos 
Piscina Social (feijão) 8h15 às 17h45 Todos os dias 
Parque áquatico 8h15 às 17h45 Todos os dias 
Hidromassagem 8h15 às 21h45 Segunda a sexta 
Hidromassagem 8h15 às 17h45 Finais de semana e feriado 
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EDUARDO OLIVEIRA SANTA ROSA LUCIANO BESERRA DOS SANTOS         

JACKSON ALMEIDA BATISTA 
LUIS EDUARDO FERREIRA DOS 
SANTOS 

LUIZ GOMES THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO 
MARCELO FERREIRA ALVES   
RAIMUNDO MENDES DA SILVA   
ROGERIO DOS SANTOS NASCIMENTO   
PEDRO VIEIRA DOS SANTOS   
WESLEY AGNEL DE ALMEIDA   

AFASTADO 
JOSÉ DA GUIA  AFASTADO PELO INSS 
 A equipe realiza os seguintes serviços: 

 Podas em geral (árvores, palmeiras, coqueiros, etc) 
 Cortes de grama em geral de todo o clube 
 Plantio de novas árvores e plantas 
 Retirada de ervas daninhas 
 Reformulação de novos jardins pendentes 
 Plantio de 69 novas mudas de mamão no pomar 
 Reforma dos campos de futebol 
 Cortes das quadras de areia 
 Retirada de adubo da composteira 
 Reforma do canteiro da piscina 
 Reformulação de um novo jardim na portaria central 

 Além dos serviços de responsabilidade da equipe, executamos as seguintes 
manutenções: 

 Reforma do estacionamento externo na portaria norte. 
 Reforma das ilhas do estacionamento grande para festa junina. 
 Reforma da calçada do beach tênis. 
 Marcação semanal do campo de futebol 
 Contenção da prainha da náutica 

 
 
 
DIRETORIA FINANCEIRA  
 
Diretor: João Alfredo de Mendonça Uchôa 

 

Neste semestre realizou-se a venda de 5 títulos da categoria patrimonial familiar para 
filhos de sócios, a venda foi realizada conforme processo licitatório de venda realizado 
em abril/2018, no mesmo período foram adquiridos 5 títulos familiares conforme 
previsto no §8º do artigo 21. 
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A parceria do Iate Clube com o Banco Santander, têm proporcionado ao Clube receita 
de R$ 50 mil ao ano, totalizará R$ 250 mil, além da operação financeira da folha de 
pagamento dos funcionários, sem custo de tarifa, neste semestre o Clube recebeu a 
parcela 3/5. 

A isenção da tarifa de pagamento de salário, proporciona 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 atende as demandas mensais e fechamento 
dos balancetes, além de ser responsável pelo balanço anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema integralizado de controle e gestão o ERP – Benner proporciona controle e 
segurança nas movimentações financeiras, além da eficiência das informações 
processadas pela Contabilidade e Tesouraria.  

A Tesouraria utiliza o módulo na movimentação e controle das contas a pagar e a 
receber, não sendo utilizados controles manuais, o programa de receita do clube, 
TECHSOFT, existente há mais de 20 anos no clube, estando o mesmo totalmente 
integrado com o Benner. 

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

Para comodidade aos associados, a Diretoria Financeira, disponibiliza 2 máquinas 
POS junto a CIELO para recebimento das transações através da modalidade débito, 
junto ao caixa da Tesouraria e na recepção da Sauna. 

Os valores em caixa e bancos ao fim do semestre totalizam R$ 14.375.669,24       
destes R$ 13.912.845,17 em aplicações financeiras. 

DIRETORIA

FINANCEIRA 

(João A M Uchôa)

Setor                               
de                        

Contabilidade

Setor                               
de                      

Tesouraria
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SALDO EM CONTAS 30/06/2019  

Caixa Tesouraria        1.696,21 

Caixa Patrimônio       4.770,00 
Caixa Sauna                     -   

Cartão Crédito/CIELO    116.069,58 
Cartão Débito/CIELO      37.219,45 

Cheques Devolvidos        1.080,91 

Cheque Pré-Datado    196.759,31 
Numerários em Trânsito      18.436,38 

Banco do Brasil C/C: 220.460-6 AG 0452-9        1.138,53 
Banco do Brasil CDB - C/C: 220.460-6 AG 0452-9 2.155.500,00 

Banco do Brasil C/C: 49469-0 AG 0452-9           102,00 

Banco do Brasil C/C: 5752-5 AG 7006-8                     -   
Banco Santander C/C 13000546-2 APLIC AUT    131.580,38 

Banco Santander C/C 13000546-2                     -   
Banco Santander C/C 13004476-4           232,56 

Banco Santander C/C 13004476-4 Aplicação 4.426.235,45 
BRB - Banco de Brasília Aplicação 055.093-9 1.235.436,38 

BRB - Banco de Brasília C/C: 601.013-8      85.309,14 

Banco Itaú 08.884-8 - APLIC AUTO MAIS    251.173,06 
Banco Itaú C/C: 08.884-8             10,00 

Banco Itaú 08.884-8 - CDB 5.712.919,90 
    

 TOTAL  14.375.669,24 
 

GESTÃO DO SETOR DE TESOURARIA 

Diariamente a tesouraria acessa os bancos para emissão de extratos bancários das 
contas correntes e aplicações financeiras, para conferência e controle da 
movimentação, tratamento de arquivos recebidos e transmitidos, fazendo as devidas 
baixas de forma automática nos programas de receita do Sistema Techsoft e de 
gestão do Sistema Benner, atualizando diariamente a Comodoria e Diretoria 
Financeira do saldo disponível. 

Dentro das rotinas do setor estão: as de conferência e tratamento de Notas Fiscais, 
RPA, 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 para triagem, agendamento e liquidação junto à 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. 
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SISTEMA DE COBRANÇA 

Os valores recebidos através da rede bancária referem-se a boletos com registros, o 
Iate movimenta a cobrança de seus associados pelo Banco Itaú, devido o mesmo 
apresentar menor preço e boletos dentro do padrão exigido pela FEBRABAN. O 
procedimento exigiu adequações na rotina da tesouraria, onde além do arquivo 
mensal, geramos arquivos de hora em hora para envio e registro no Banco. 

Abaixo quadro demonstrativo das despesas com boleto. 

GASTO COM EMISSÃO DE BOLETOS 

  1º Sem/2019 2º Sem/2018 Economia Economia (%) 

Banco Itaú 46.200,39 47.961,79    

Total  46.200,39 47.961,79 -1.761,40 -3,67% 

 

 

 

Os valores praticados neste semestre, para recebimento dos boletos da mensalidade 
através da rede bancaria, demonstram a redução sistemática das tarifas bancárias ao 
longo dos anos, reflexo das negociações com os bancos, além de medidas para 
incentivo a emissão dos boletos através do site do Clube, neste semestre o Clube 
investiu a importância de R$ 46.200,39, em 2018 foi utilizado R$ 107.221,77 e em 
2017 a importância de R$ 150.419,00, demonstrando o controle na gestão de tarifas 
de cobrança da mensalidade. 

Foram Identificados associados que efetuam o pagamento da mensalidade em 
duplicidade, a tesouraria dá tratamento as ocorrências, fazendo o ressarcimento 
através de crédito em conta dos sócios que solicitam, ou compensação em 
contribuição futura dos sócios que não se manifestam, neste semestre houve R$ 
61.842,75 em movimentação. 

 

46.200,39 47.961,79

1.761,40 3,67%

1º Sem/2019 2º Sem/2018 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, associados que possuem adesão ao Débito Direto Autorizado 
(DDA) passaram a receber os boletos de forma eletrônica, facilitando o acesso ao 
boleto da mensalidade com rapidez e segurança. 

O Clube disponibiliza aos seus associados a opção para débito da mensalidade em 
conta corrente junto ao Banco do Brasil, conforme convênio, atualmente possuímos  

1620 associados que fizeram a opção. 

 

COMBATE À INADIMPLÊNCIA 

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

RELATÓRIO DE INADIMPLENTES – 2019 

Mês 
Quantidade de 

cartas 
Valores cobrados (R$) Posição em 30/06/2019 

Janeiro 203            290.028,17                   25.154,24 

Fevereiro 184       264.232,68                    27.803,41 

Março 254         352.023,27                    32.823,63 

Abril 224              342.978,41                     44.756,88 

Maio 218             368.763,33                       54.380,54  

Junho 204               337.923,33                  101.270,10 

 

A inadimplência de arrecadação do Iate apresenta uma redução acelerada sendo 
relativamente alta nos dois primeiros meses chegando à ordem de 4,68%, 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. 



                                                                                                                          

102 
 

 

 

 

 

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

 

UTILIZAÇÃO 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$ 2.849.186,87 bruto, 
gerando comissões sobre os valores de R$ 34.080,32, conforme tabela abaixo.  

Cartões Ciclo - Movimentação 

 Débito  

Comissões (Média)  Valor Lançado   Comissão  Valor Recebido  

Média (1,07%) 2.554.577,73 27.409,76 2.527.167,97 

 Crédito  

Comissões (Média)  Valor Lançado   Comissão  Valor Recebido  

Média (2,64%) 294.609,14 6.670,56 287.938,58 

Total Valor Movimentado 2.849.186,87 

Total Valor Comissões                                       34.080,32  

4,68%

3,22%

1,41%

0,27% 0,39%
0,05%

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%

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

% Inadimplência
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Neste período foi feito junto a Cielo, renegociação das taxas de comissões sobre 
recebimentos, através dos cartões de débito e crédito, com vigência a partir de 
fevereiro/2019, conforme quadro abaixo, onde se conseguiu expressiva redução nos 
percentuais praticados anteriormente. 

Abaixo ilustra-se a diferença das taxas anteriores cobradas e as atuais no que se 
refere as comissões. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

37.041,38

27.409,76

9.631,62

Antes Média (1,45%) Atual Média (1,00%) Economia

DÉBITO
Comissão Operadora

Antes Média (1,45%) Atual Média (1,00%) Economia

Cartões Cielo - Comparativo Valores Negociados  

 Débito  

  

 Crédito  

Valores 
Negoc. 

 Vlr. Lançado  
 Comissão 
Operadora  

 Vlr. Recebido 
(projeção) 

Valores Negoc.  Vlr. Lançado  
 Comissão 
Operadora  

 Vlr. Recebido  

Antes 
Média 
(1,45%) 

2.554.577,73 37.041,38 2.517.536,35 Antes (2,90%) 294.609,14 8.543,67 286.065,47 

Atual 
Média 
(1,00%) 

2.554.577,73 27.409,76 2.527.167,97 Atual (1,44%) 294.609,14 6.670,56 287.938,58 

 Sub_Total de Economia  9.631,62  Sub_Total de Economia  1.873,11 

Total de Economia 11.504,72 

8.543,67

6.670,56

1.873,11

Antes (2,90%) Atual (1,44%) Economia

CRÉDITO
Comissão Operadora

Antes (2,90%) Atual (1,44%) Economia
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FUNDO FIXO 

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 eficiente 
para o atendimento emergencial, sendo o valor utilizado no semestre de R$ 60,9 mil. 

 

CONTRIBUIÇÃO DE APLICAÇÃO PATRIMONIAL 

A Contribuição de Aplicação Patrimonial aprovada em 2018 para o exercício de 2019, 
no valor de R$ 63,59/mês para cada associado, movimentou no período um total de 
R$1.482.028,54, equivalente a 23.306 contribuições geradas no período e uma média 
de 3.884 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. 

 

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$ 336.666,15, 
sendo R$ 105.651,48 referente aos valores de contribuição de aplicação patrimonial, 
representado por instituição bancária abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.010,79 
33.940,41 

150.366,68 

105.651,48 

696,79 
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FOPAG
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DIRETORIA FINANCEIRA  

GESTÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE  

Como informado no relatório de atividades do segundo semestre de 2018, a 
Diretoria Financeira implantou para o exercício de 2019 a unificação dos planos 
contábeis, orçamentários e financeiros, nestes processos foram revisados e 
melhorados os planos de contas: contábeis, financeiros, orçamentários, planos 
de centro de custos e projetos, tendo como objetivo proporcionar aos gestores 
mais confiabilidade e celeridade nas informações financeiras. 

Para viabilizar a unificação dos planos de contas contábeis, financeiros e 
orçamentários no último semestre do ano passando contratou-se serviço extra 
de consultoria do grupo Inova para implantação dos novos planos gerenciais. Os 
serviços foram concluídos de forma célere e sem grandes impactos para o 
funcionamento do clube.  
 
 
EQUIPE 
 
No primeiro semestre de 2019 a contabilidade sofreu ajuste na equipe, assim ao 
final do período o setor contábil estava composto por uma Coordenação, dois 
analistas contábeis, um técnico em contabilidade, um assistente contábil e um 
auxiliar administrativo. Apesar da redução de custo com o desligamento de um 
dos analistas a estruturação do setor contábil continua proporcionando avanços 
que resultaram em melhoria na qualidade da informação e cumprimento dos 
prazos.  
 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
No primeiro semestre de 2019 todos os balancetes contábeis e relatórios de 
execução orçamentária foram entregues dentro dos prazos acordados. 
 
Ponto de destaque neste semestre foi a entrega da prestação de contas do 
exercício de 2018 que, de forma inédita, foi entregue antecipadamente no dia 05 
de fevereiro de 2019. Facilitando assim as análises realizadas pelas Comissões 
de Orçamento e Fiscal. 
 
Foi realizada auditoria trimestral referente ao período de janeiro a março de 
2019, com a Empresa Moreira Auditores, conforme cronograma e contrato 
assinado.  
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
A partir de janeiro de 2019 o clube passou a contar com um nível mais detalhado 
do orçamento, cada gestor de área recebeu acesso ao módulo do orçamento 
para análise da execução orçamentária. Assim o setor contábil apresenta mais 
um avanço, pois caminhamos em direção de uma gestão mais participativa no 
processo de orçamento do clube. A contabilidade deve devolver cada vez mais 
aos gestores a responsabilidade do acompanhamento orçamentário. 
 

INVESTIMENTOS INGRESSO E DISPÊNDIOS  

A seguir apresenta-se o comportamento dos ingressos e dispêndios realizados 
no primeiro semestre de 2019, conforme letra “C” do Art. 76 do Estatuto: 

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

A Receita da taxa de investimento é composta por:  Receita de Contribuições 
para Aplicações Patrimoniais, Saldo de Aplicações Patrimoniais de Anos 
Anteriores, Receitas Financeiras e Outras Receitas (Antecipação de Recursos 
p/Construção de Box c/Vaga Coberta Estacionamento da Náutica, 
Modernizações das Instalações e Aumento da Eficiência Energética - CEB, CBC 
- Embarcações e Equipamentos). 

Contas  Orçado   Realizado   %   Saldo  

3.01.02-RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS 
            

13.074.303,59  
              

7.188.201,41  54,98% 
        

5.886.102,18  

3.01.02.01-RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS 
               

2.957.885,04  
              

1.482.282,90  50,11% 
        

1.475.602,14  

3.01.02.01.01.0001-Contribuições de Proprietários p/Aplicações Patrimoniais 2.744.972,16  1.409.297,17  51,34% 1.335.674,99  

3.01.02.01.01.0002-Contribuições de Remidos p/Aplicações Patrimoniais 139.652,52  36.119,12  25,86% 103.533,40  

3.01.02.01.01.0003-Contribuições de Especiais (Empresarial) p/Aplicações Patrimoniais 73.260,36  36.866,61  50,32% 36.393,75  

3.01.02.02-SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES 5.022.531,73  5.022.531,73  100,00% -   
3.01.02.02.01.0001-Transferência de Saldo de Aplicações Patrimoniais não Concluídas dos 
Anos Anterior 5.022.531,73  5.022.531,73  100,00% -   

3.01.02.03-RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS 
                   

515.886,78  
                  

515.886,78  100,00% 
                                    

-   
3.01.02.03.01.0001-Rendimentos de Aplica. Fin. s/Arrecadações de Aplicações Patrimoniais 
de Anos Ant. 515.886,78  515.886,78  100,00% -   

3.01.02.99.99-Outras Receitas p/Aplicações Patrimoniais 
               

4.578.000,04  
                  

167.500,00  3,66% 
        

4.410.500,04  
4.07.002-Antecipação de Recursos p/Construção de Box c/Vaga Coberta junto ao 
Estacionamento da Náutica 723.000,00  0,00  0,00% 723.000,00  
4.07.001-Modernizações das Instalações e Aumento da Eficiência Energética - CEB 

2.900.000,04  167.500,00  5,78% 2.732.500,04  
4.07.034-CBC - Embarcações e Equipamentos 

955.000,00  0,00  0,00% 955.000,00  
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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 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: 

 

Contas Orçado Realizado % Saldo 

1-ATIVO  (13.074.303,52)  (1.145.765,65) 8,76%  (11.928.537,87) 

1.02-ATIVO NÃO CIRCULANTE  (13.074.30352)  (1.145.765,65) 8,76%  (11.928.537,87) 

1.02.03-IMOBILIZADO  (13.074.303,52)  (1.145.765,65) 8,76%  (11.928.537,87) 

1.02.03.01-BENS  (13.074.303,52)  (1.145.765,65) 8,76%  (11.928.537,87) 

1.02.03.01.01-Bens, Equipamento e Edificações em Construções  (65.325,48) -   0,00%  (65.325,48) 
1.02.03.01.01.0004-Projetos e Orçamentos p/Investimentos do 
Ano Corrente  (65.325,48)                              -   0,00%  (65.325,48) 
4.07.037-Elaboração de Projetos e Orçamentos p/Investimentos 
Novos 

                   
(65.325,48)                              -   0,00% 

                    
(65.325,48) 

1.02.03.01.03-INVESTIMENTOS DE ANOS ANTERIORES  (8.771.966,39)  (534.382,84) 6,09%  (8.237.583,55) 
1.02.03.01.03.0001-Edificações, Vias e Acessos de Anos 
Anteriores  (3.090.517,59)  (21.350,00) 0,69%  (3.069.167,59) 

4.06.044-Edifício Multifunções -    (4.050,00) 0,00% 4.050,00  

4.07.004-Revitalização das Churrasqueiras 8 e 9  (30.000,00)   0,00%   (30.000,00) 

4.07.009-Revitalização da Sauna Antiga  (210.579,36)  (3.500,00) 1,66%               (207.079,36) 

4.07.039-Construção de Cobertura na Entrada do CIATE  (60.000,00) -  0,00%  (60.000,00) 
4.07.015-Reconstrução do Prédio do DOL para a EDN - Escola de 
Desportos Náuticos  (267.999,96) -  0,00%  (267.999,96) 
4.07.017-Complementação do Espaço Gourmet da Náutica 
(adequação ao projeto original)  (60.000,00) -  0,00%  (60.000,00) 

4.07.021-Ampliação do Galpão para Velas de Windsurfe  (21.500,04) -  0,00%  (21.500,04) 

55%

45%

Receita Aplicação Patrimonial 

Realizado A Realizar
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4.07.022-Revitalização da Cobertura do Tênis  (1.810.127,78)  (8.800,00) 0,49%  (1.801.327,78) 
4.07.027-Revitalização da Cobertura da Portaria das Piscinas 
Semiolímpicas  (200.000,04) -  0,00%  (200.000,04) 
4.07.028-Melhoria na Iluminação da Piscina Semiolímpica I 
(telhas e fechamento lateral)  (80.000,04) -  0,00%  (80.000,04) 
4.07.007-Revitalização da Pista de Caminhada (piso 
emborrachado)  (48.100,47) -  0,00%  (48.100,47) 

4.07.012-Melhorias do Prédio da Academia  (302.209,90)  (5.000,00) 1,65%  (297.209,90) 

1.02.03.01.03.0002-Instalações de Anos Anteriores 
              

(4.473.458,96) 
             

(136.752,14) 3,06% 
               

(4.336.706,82) 
4.07.001-Modernizações das Instalações e Aumento da Eficiência 
Energética - CEB  (3.186.332,32)  (110.000,00) 3,45%  (3.076.332,32) 

4.07.003-Adequação da Rede de Água  (794.999,96)  (14.500,00) 1,82%  (780.499,96) 
4.07.014-Reconstrução dos Contraventamentos da Estrutura 
Metálica dos Cais Estaqueados   (329.474,88)                              -   0,00%  (329.474,88) 

4.07.016-Otimização do Espaço Interno do Galpão de Monotipos  (147.999,96)                              -   0,00%     (147.999,96) 
4.07.020-Modernização do Cais da Náutica (incluindo finger e/ou 
cais flutuante)  (14.651,84)  (12.252,14) 83,62%  (2.399,70) 
1.02.03.01.03.0003-Móveis, Máquinas, Equipamentos e 
Ferramentas de Anos Anteriores 

                 
(847.999,88) 

             
(165.335,41) 19,50% 

                  
(682.664,47) 

4.07.008-Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos  (233.641,63)  (77.546,49) 33,19%  (156.095,14) 
4.07.011-Revitalização, Modernização e Reestruturação do 
Parque de Informática  (23.980,49)                              -   0,00%  (23.980,49) 

4.07.010-Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 
                     

(5.000,00) 
                 

(4.940,00) 98,80% 
                           

(60,00) 

4.04.002-Administração Geral  (4.100,00)                              -   0,00%  (4.100,00) 

4.04.002-Administração Geral  (8.500,00)                              -   0,00%  (8.500,00) 

4.07.013-Aquisição de Equipamentos da Academia  (172.777,76)  (82.848,92) 47,95%  (89.928,84) 

4.07.041-Substituição de Equipamentos da Academia  (400.000,00)                              -   0,00%  (400.000,00) 

1.02.03.01.03.0005-Embarcações Anos Anteriores  (57.989,96)  (31.500,00) 54,32%  (26.489,96) 

4.07.019-Aquisição de Embarcações à Vela (470, 420 e Optimist)  (57.989,96)  (31.500,00) 54,32%  (26.489,96) 

1.02.03.01.03.0006-Computadores e Periféricos Anos Anteriores 
                 

(302.000,00) 
             

(179.445,29) 59,42% 
                  

(122.554,71) 
4.07.011-Revitalização, Modernização e Reestruturação do 
Parque de Informática  (302.000,00)  (179.445,29) 59,42%  (122.554,71) 

1.02.03.01.04-INVESTIMENTOS DO ANO CORRENTE  (3.811.999,85)  (611.382,81) 16,04%  (3.200.617,04) 

1.02.03.01.04.0001-Edificações, Vias e Acessos do Ano Corrente  (738.000,00)                              -   0,00%  (738.000,00) 
4.07.053-Construção de Box c/Vaga Coberta junto ao 
Estacionamento da Náutica (c/recursos antecipados)  (723.000,00) -  0,00%  (723.000,00) 
4.07.032-Conclusão do Fechamento da Secretaria de Esportes 
Individuais  (15.000,00) -  0,00%  (15.000,00) 

1.02.03.01.04.0002-Instalações do Ano Corrente  (382.000,07)  (80.187,82) 20,99%  (301.812,25) 
4.07.030-Aquisição dos quadros gerais (4) de energia nas 
subestações (3)  (350.000,03)  (52.477,82) 14,99%  (297.522,21) 

4.07.033-Aquisição dos Filtros da Piscinas (2un)  (32.000,04)  (27.710,00) 86,59%  (4.290,04) 
1.02.03.01.04.0003-Móveis, Máquinas, Equipamentos e 
Ferramentas de Ano Corrente 

              
(1.065.255,88) 

             
(153.319,55) 14,39% 

                  
(911.936,33) 

4.07.008-Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos  (499.999,81)  (151.736,35) 30,35%  (348.263,46) 
4.07.036-Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e 
Ferramentas  (211.256,07)                              -   0,00%  (211.256,07) 
4.07.031-Aquisição do Motor da Embarcação da Comissão de 
Regatas (traineira)  (39.999,96)                              -   0,00%  (39.999,96) 

4.07.041-Substituição de Equipamentos da Academia  (314.000,04)  (1.583,20) 0,50%  (312.416,84) 

1.02.03.01.04.0004-Veículos Ano Corrente  (155.743,93)  (104.504,73) 67,10%  (51.239,20) 
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4.07.036-Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e 
Ferramentas  (155.743,93)  (104.504,73) 67,10%  (51.239,20) 

1.02.03.01.04.0005-Embarcações Ano Corrente  (954.999,97)                              -   0,00%  (954.999,97) 

4.07.034-CBC - Embarcações e Equipamentos  (954.999,97)                              -   0,00%  (954.999,97) 

1.02.03.01.04.0006-Computadores e Periféricos Ano Corrente  (516.000,00)  (273.370,71) 52,98%  (242.629,29) 
4.07.038-Revitalização, Modernização e Reestruturação do 
Parque de Informática (hardware e software)  (516.000,00) (273.370,71) 52,98%  (242.629,29) 

1.02.03.01.06-RESERVA DE INVESTIMENTOS  (425.011,80)                              -   0,00%  (425.011,80) 

4.07.056-Reservas  (425.011,80)                              -   0,00%  (425.011,80) 

 
 
Os investimentos orçados em 2019 somam R$ 13.074.303,52, sendo: 
 

1.02.03.01.01.0004-Projetos e Orçamentos p/Investimentos do Ano Corrente               (65.325,48) 

1.02.03.01.03-INVESTIMENTOS DE ANOS ANTERIORES          (8.771.966,39) 

1.02.03.01.04-INVESTIMENTOS DO ANO CORRENTE          (3.088.999,85) 

1.02.03.01.06-RESERVA DE INVESTIMENTOS             (425.011,80) 

4.07.053-Construção de Box c/Vaga Coberta junto ao Estacionamento da Náutica (c/recursos antecipados)             (723.000,00) 

Total Investimentos  (13.074.303,52) 

 

Foi realizada previsão de gasto com box de vaga coberta na ordem de R$ 
723.000,00 que no exercício não foi implementada. 

Destaca-se, também a obra da revitalização da cobertura das quadras de tênis 
apresenta suporte orçamentário de R$ 1.801.327,78.  Esse investimento encontra-
se em processo de licitação, com execução prevista para o segundo semestre de 
2019. 

Na adequação do orçamento de 2019 foi autorizado ajuste do projeto de eficiência 
energética da CEB, assim foi incorporado o valor da contrapartida ao orçamento, 
na importância de R$ 286.332,28. A execução do projeto “Eficiência Energética” 
necessita de autorização por parte da Companhia Energia de Brasília, parte do 
mesmo encontra -se em processo de licitação e tem previsão para o segundo 
semestre.  

0%

67% 24%

3%6%

Investimentos de Aplicações 
Patrimoniais 

Projetos e Orçamentos p/Investimentos do Ano Corrente

NVESTIMENTOS DE ANOS ANTERIORES
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DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 
Diretor: Sidney Campos 
 
 
Apresentação 
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.  
 
Revista e Jornal do Iate 
Foi publicada uma Revista do Iate no primeiro semestre de 2019, com tiragem de 
5.000 unidades. As revistas foram enviadas para as residências dos Associados, 
clínicas e restaurantes.   
 
No primeiro semestre foram publicadas 24 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. A versão digital 
do Jornal do Iate Digital, segue sendo enviada semanalmente, via correio eletrônico, 
para a base de dados de associados do ICB. 
 
Ações de aproximação entre Associado e Gestão e fomento às mídias sociais 
A Diretoria de Comunicacão segue trabalhando 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 feito o desenvolvimento 
de marcas e todo material de apoio para divulgação dos eventos realizados no Clube, 
tanto para o público interno quanto externo, além do apoio na divulgação de 
campanhas internas de sensibilização.   

 
Facebook 
O Facebook, ainda que tenha perdido espaço de engajamento se comparado ao 
Instagram, segue sendo uma 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 conta com 13.382 curtidores até 30 de junho de 
2019, e se consolidou como um instrumento importante para percepção de feedback 
dos Associados sobre a rotina do Clube.  
Metas para o próximo semestre:  
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 Manter 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. 

 Seguir investindo em publicações patrocinadas para ampliar a divulgação dos 
eventos socioesportivos do Clube. 

  
Twitter 
Até 30 de junho de 2019, o número era de 1806 seguidores, que recebem em tempo 
real 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  
O Instagram segue como instrumento de mídia social com maior repercussão. 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 5.036 seguidores em 31 de dezembro de 2018 para 6.384 em 30 de 
junho de 2019. 

 
site oficial 
Os números de acesso ao Site do Iate Clube de Brasília se referem à quantidade de 
IPs que navegam no site, ou seja, quantos computadores diferentes entram no portal. 
Entre janeiro e junho foram realizadas cerca de 204.178 mil visualizações de página, 
e 96.194 mil acessos. A média mensal é de quase 16 mil visitas de diferentes 
computadores. Desse montante, 38 % são novos visitantes.  

 
Novos visitantes: 39.960 
Visitantes recorrentes: 13.898 
 
Visitas de outros países 
O site contou com 1.078 visitas de diversos países nos primeiros meses do ano. No 
segundo semestre de 2018, os visitantes acessaram o portal do Clube nos seguintes 
países: Estados Unidos, França, Portugal, Coreia do Sul, Alemanha, Reino Unido e 
Índia 
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Notícias 
Foram inseridas 347 notícias no portal, uma média de 58 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 janeiro a julho foi registrada, espontaneamente, a publicação de 50 matérias e 
citações do Iate em jornais impressos, sites e mídias sociais.  
 
Comunicação Interna 
Foram produzidos 432 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 julho a dezembro, cerca de 14 eventos e atividades tiveram cobertura fotográfica 
sob responsabilidade da Diretoria de Comunicação e marketing. 
 
 
 
 
DIRETÓRIA MÉDICA 
Diretor: Dr. Nelson Diniz de Oliveira 
 
A Diretoria Médica, em cumprimento às normas estatutárias, vem apresentar os 
resultados do primeiro semestre do ano de 2019, (de janeiro a junho). 
 
Dados dos atendimentos prestados pelo Serviço Médico, no primeiro de 2019. 
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Dados dos serviços prestados pelo fraldário no primeiro semestre de 2019. 

Meses Sócios Convidados Total 

Janeiro 40 2 42 

Fevereiro 44 1 45 

Março 39 3 42 

Abril 37 1 38 

Maio 57 6 63 
Junho 67 11 78 

Total do 
Semestre: 

284 24 308 

 
 
Dados dos serviços prestados pela UTI VIDA no primeiro semestre de 2019. 

 
Meses 

 
Sócios 

 
Convidados 

 
Funcionários 

 
Total 

Janeiro 4 1 x 5 

Fevereiro 1 1 x 2 

Março 3 x 1 4 

Abril 5 x 1 6 

Maio 3 x 2 5 
Junho 1 1 x 2 

 
Meses 

Exames 
para 

piscina. 
Sócios 

Exames 
para 

piscina. 
Convid
ados 

Atendimentos Primeiros  
Socorros 

 
Total 

Sócios Convidad
os 

Ciate 

Janeiro   
 

1.729 1.460 300 59 x 3.548 

Fevereiro 1.000 591 287 43 x 1.921 

Março 700 650 286 50 44 1.730 

Abril 690 576 350 53 92 1.761 

Maio 925 613 337 79 46 2.000 

Junho 745 563 338 60 22 1.728 
Total do 

Semestre: 
5.789 4.453 1.898 344 204 12.688 

Fonte: Livros de Registros 
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Total  de 
atendimento 
no Semestre 

17 3 4 24 

Fonte: UTI-VIDA 
Dos 24 pacientes atendidos pela UTI VIDA, no período de janeiro a junho de 2019, 
foram identificados os seguintes diagnósticos primários:  
 
Resultados:  
 

Diagnósticos dos atendimentos prestados pela UTI/VIDA 
DIAGNOSTICO PRIMÁRIO Nº 

ARRITMIA CARDIACA NÃO ESPECIFICADA 1 
AUTO-INTOXICAÇAO VOLUNTARIA POR ALCOOL-AREA PARA 
A PRÁTICA DE ESPORTEE ATLETISMO 

1 

COLICA NEFRETICA NÃO ESPECIFICADA 1 
DOR ABDOMINAL E PELVICA 1 
FERIMENTO DO OMBRO E DO BRAÇO 1 
FRATURA DO OMBRO E DO BRAÇO 1 
FRATURA DAS DIAFISES DO RÁDIO E DO CUBITO (ULNA) 1 
FRATURA DO MEMBRO SUPERIOR, NIVEL NÃO 
ESPECIFICADO 

1 

GASTRITE E DUODENITE 1 
HIPERTENÇÃO ESSENCIAL (PRIMARIA) 2 
INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO 3 
OUTRA DOR TORACICA 1 
OUTROS TRAUMATISMOS DA CABEÇA E OS NÃO 
ESPECIFICADOS 

1 

QUEDA NO MESMO NIVEL POR ESCORREGÃO TROPEÇÃO OU 
PASSOS EM FALSOS (TRASPES) 

1 

QUEDA SEM ESPECIFICAÇÃO 2 
LABIRINTITE 1 
LUXAÇÃO DO PUNHO 1 
MORDEDURAS E PICADAS DE INSETO E DE OUTROS 
ARTROPODES, NÃO-VENENOSOS 

1 

NAUSEAS E VOMITOS  1 
TAQUICARDIA VENTRICULAR 1 
TOTAL 24 

Fonte: UTI-VIDA 
 
Eventos realizados pelo Serviço Médico 
Aspectos importantes. 

 54ª Colônia de Férias de 5 a 18/01/2019: O Serviço Médico participou mais 
uma vez da Colônia de Férias do CIATE, com uma equipe de Médicos, 
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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 
barriga e vômitos. Na primeira semana o atendimento de 84 crianças e na 
segunda semana 105 crianças, total= 189 crianças atendidas. 

 
 Almoço da Associação dos Catadores Ambientais do Estrutural dia 

21/06/2019:     O Serviço Médico participou do evento realizado pela Diretoria   
EMIATE   de um almoço para a Associação dos Catadores  Ambientais do 
Estrutural, com os seguintes procedimentos: Aferição de pressão arterial e 
teste de glicemia. 
 

 3ª Semana de Saúde do Adulto do Iate Clube de Brasília de 24 a 28/6/2019: 
A Diretoria Médica em parceria com o EMIATE, realizaram entre os dias 24 a 
28 de junho de 2019, a Semana da Saúde do Adulto do Iate Clube de Brasília.  
O objetivo do encontro foi apresentar informações sobre novas técnicas, 
procedimentos e tratamentos. A semana se destacou oferecendo uma 
programação de palestra com temas bem diversificados e atuais, abrangendo 
diversas especialidades da saúde, tais como “Abordagem Odontológica para o 
tratamento de Ronco e Apneia”; Endocrinologia “ Reposição de testosterona no 
homem e na mulher: mitos e verdades”; A Cardiologia com o tema “Infarto do 
Miocárdio e o Acidente Vascular Cerebral; ” Ortopedia” As formas de prevenção 
de lesões Osteoarticulares nos diferentes esportes praticados no Iate Clube de 
Brasília”. Outro tema que foi apresentado “Doenças preveníeis por vacina no 
paciente adulto: o que devemos saber”. Marcaram presença durante todo 
Evento, 372 participantes entre Sócios e Convidados, que puderam assistir ás 
palestras e participar, tirando dúvidas diversas.  

 
Nutrição Academia 
Supervisão: Serviço Médico 
Responsável Técnica:  Laura Bianca Pires. 
Dados a respeito do serviço de avaliação e orientação nutricional realizado na 
Academia do Iate Clube de Brasília. 
Realizações: 
Atendimento nutricional na Academia: 
 
Quantitativo de atendimento no primeiro semestre de 2019. 

Mês de janeiro 
Marcados =11  

Falta= 00 
 

Mês de fevereiro 
Marcados =40 

Falta=06 
 

Mês de março 
Marcados= 44 

Falta= 02 
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Mês de abril 
Marcados=45 

Falta=02 
 

Mês de maio 
Marcados= 52 

Falta=00 
 

Mês de junho 
Marcados= 41 

Falta=04 

Total: 233 atendimentos. 
                         
O acompanhamento nutricional oferecido aos alunos da academia é realizado por 
meio de consultas diárias, com tempo que varia de 40 a 60 minutos, em que a 
nutricionista utiliza a avaliação física feita anteriormente pelos professores de 
educação física (avaliadores físicos) e associa a uma anamnese clínica e alimentar 
minuciosa para chegar ao diagnóstico nutricional. Assim, é realizada orientação 
pertinente aos objetivos do associado, além da prescrição de uma dieta 
personalizada. O plano alimentar (dieta) é entregue ao Associado por meio eletrônico, 
documento em PDF enviado por e-mail. O acompanhamento periódico dos alunos 
pela nutricionista e os retornos acontecem com o prazo mínimo de 20 dias e máximo 
de 60 dias. Além do atendimento com horário agendado, a nutricionista normalmente 
esclarece dúvidas dos alunos nos horários destinados à preparação do plano 
alimentar por e-mail e/ou nos horários de atendimento que estão livres. 
 
Fisioterapia 
Supervisão: Serviço Médico 
Fisioterapeutas: Osman Lopes de Lucena e Washington Nery dos Santos Júnior. 
              
Dados a respeito do serviço de avaliação e orientação fisioterápica realizado na 
academia do Iate Clube de Brasília. 
 A seguir, uma média mensal de atendimentos fisioterápicos desempenhados: 
          
Quantitativo de atendimento no primeiro semestre de 2019. 
 

Mês de janeiro 
Marcados=00 

Falta=00 

Mês de fevereiro 
Marcados=119 

Falta= 04 

Mês de março 
Marcados=127 

Falta=06 
Mês de abril 

Marcados= 126 
Falta=07 

Mês de maio 
Marcados= 118 

Falta=07 

Mês de junho 
Marcados= 126 

Falta=04 
Total: 616 
             
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. 
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DIRETORIA JURÍDICA  

 
Diretor: Felipe Rocha de Morais 
Vice-Diretor: Tomaz Alves Nina 
 
Em atenção às ponderações da Comissão Encarregada de Emitir Parecer Sobre o 
Relatório de Atividades do Conselho Diretor, temos a informar que a Diretoria Jurídica 
continua composta de apenas três empregados, sendo dois advogados, Gabriela 
Gianini Paes Mendes e Cecília Jorge Marques e, uma analista administrativa, Yara 
Rosendo Miranda Cardoso. 

                                           
CONTRATOS GERIDOS PELO SETOR: no ano de 2019 nenhum serviço 
advocatício foi terceirizado.  O Único contrato gerido pela Diretoria Jurídica é o 
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: 357,60, anual. 
Celebrado em 8.8.2015. 1º termo aditivo prorrogando o prazo e o valor para R$ 
390,84, anual. 3º termo aditivo, mantendo o valor e apenas prorrogando a vigência 
até 8.8.2019.  

 
 

AÇOES DESTAQUES 
 

1- ALDIEM LOCADORA DE MÁQUINAS PESADAS – Inconformada com a perda 
da ação monitória, a empresa ajuizou o Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas, inadmitido, à unanimidade, diante do não preenchimento dos requisitos 
legais, e, ainda, interpôs RESP, igualmente, inadmitido em 14.12.18. Em seguida, 
interpôs Agravo da decisão de inadmissão do RESP, valendo destaque a conclusão 
de não conhecimento, transitada em julgado em 14.6.2019: “4 – As conclusões 
adotadas nos dois julgados a que a Requerente se refere não são incompatíveis 
entre si, porque a segunda conclusão teve como base uma particularidade contida 
na documentação do caso concreto, de maneira que não há como se falar em 
tratamento anti-isonômico entre os casos, ou mesmo risco  à segurança jurídica, 
ainda que tenha adotado entendimento contrário ao interesse da suscitante, jamais 
disse, em sentido oposto, ao entendimento perfilado pela 8ª Turma, que qualquer 
crédito ilíquido pode ser utilizado para compensação....”  Em 24.6.2019, os autos 
foram remetidos ao TJDFT e a controvérsia definitivamente sanada, tendo a 
empresa perdido a ação monitória ajuizada para cobrar saldo referente a um 
contrato de obra, não pago, por orientação do Jurídico, haja vista que o valor da 
penalidade contratual era superior ao saldo devido pelo clube, assim, o STJ 
manteve a sentença que ordenou a compensação entre as dívidas. E o IRDR 
foi arquivado, em 28.6.2019. 
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2 - ALFREDO ANTONIO GOULART SADE - o ex sócio ajuizou a ação de 
conhecimento nº 0706300-69.2017.8.07.0001 contra o 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. Todos os recursos interpostos pelo autor 
foram denegados, inclusive, o Agravo para subida do Recuso Especial. Assim sendo, 
o processe transitou em julgado em 18.2.2019, com ganho de causa ao Clube que 
pode dar ao título a destinação que desejar, inclusive, retomar o leilão, outrora 
paralisado em razão do presente processo. 

3 – CARDOSO E REIS COMÉRCIO DE VIDROS – a empresa propôs ação de 
conhecimento em desfavor do Clube em razão de um contrato de prestação de 
serviços de isolamento acústico de vidros, fornecimento e prestação de serviços de 
instalação de painel em vidro e esquadrias de alumínio que seria realizado no Espaço 
Saúde. Alegou o autor ter sido surpreendido com exigências não previstas em contrato 
ou já cumpridas, o que teria causado a suspensão indevida da execução e refutou as 
violações contratuais, pedindo o pagamento de multa no importe de 30% do valor do 
contrato e indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00. Foram julgados 
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação principal e PROCEDENTES os 
pedidos reconvencionais para condenar o autor: a) ao pagamento de R$ 9.900,00 
(nove mil e novecentos reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária 
pelo INCP desde a citação; b) ao pagamento de R$ 15.950,00, com correção 
monetária pelo INPC desde 28/12/2017 e juros de mora de 1% ao mês desde a 
intimação do autor-reconvindo para apresentação de contestação em reconvenção. 
Em 8.2.2019 o processo transitou em julgado e deu-se início ao cumprimento de 
sentença, sendo frustrado o BACENJUD e em 21.6.2019 determinado ao Oficial de 
Justiça que proceda à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens de propriedade da 
empresa, suficientes à garantia da dívida no valor de R$ 45.576,68 (quarenta e cinco 
mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), atualizada 
em  06/05/2019. 

4 - EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA e 
SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - Ajuizaram AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER em desfavor de IATE CLUBE DE BRASILIA, aduzindo que o Clube por meio 
do Edital nº 01/2018, tornou pública a oferta de oito títulos da categoria Patrimonial 
Familiar, informando que somente seria permitida a aquisição de título para 
dependente menor de 21 anos de idade ou até 25 anos, se universitário. Alegaram 
que a segunda e terceira autoras possuem 29 e 27 anos, respectivamente, e são 
consideradas dependentes, conforme as regras estatutárias do art. 28, III, em vigor e 
que a Secretaria indevidamente 

 rejeitou o pedido delas. Foi julgado improcedente o pedido, pois não demonstrada 
qualquer irregularidade na atuação do Clube, seja em desrespeito ao Estatuto Social, 
seja em violação aos direitos e garantias fundamentais, haja vista que o Edital nº 
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01/2018 foi embasado no art. 21, §1º, do Estatuto Social do Clube. Inconformados, 
apelaram ao TJDFT, estando o julgamento designado para 31.07.2019. 

5– SIBELI ELADIR DE ANDRADE LEBEIS – ajuizou ação tutelar antecedente 
em desfavor do Clube, tendo sido julgado procedente o pedido para declarar a 
nulidade do julgamento do processo administrativo n. 1/2018, realizado pelo 
Conselho Diretor na 13ª reunião ordinária, triênio 2017/2020, no qual se aplicou à 
sócia a pena de suspensão pelo prazo de 60 (sessenta) dias. O Clube apelou com 
base no fato de que a esposa do Diretor de Patrimônio e Suprimentos do Clube 
ser uma das alunas da academia, subscritora da Representação que originou o 
Processo Administrativo em comento, não ofende ao Princípio da Imparcialidade, 
até mesmo porque o julgamento foi proferido pelo Órgão Colegiado, no dia, 
composto por 22 membros, conforme Ata da Reunião ocorrida em 21.5.2018, 
sendo que todos, à unanimidade, julgaram pela suspensão da sócia pelo prazo de 
sessenta dias. Em 12.6.2019, foi dado PROVIMENTO à apelação, para reformar 
a sentença, a fim de manter a condenação aplicada à sócia no julgamento do 
processo administrativo n. 1/2018, sob o fundamento de que não há como inferir 
que o fato de um dos Diretores, por ser marido de uma das representantes, possa 
ter afetado a imparcialidade de 21 julgadores, fazendo com que todos votassem 
unanimemente pela suspensão da apelada/autora, além de o Regimento Interno 
do Conselho Diretor, em seu art. 25, somente prever que o integrante do Conselho 
Diretor não poderá participar da votação de matéria que direta e pessoalmente lhe 
diga respeito. Aguarda-se transitar em julgado para que se proceda ao 
cumprimento restante da penalidade. 

6- CARLOS DE OLIVEIRA ALBERTO MANSUR – O sócio ajuizou demanda perante 
o Juizado Especial Cível pleiteando que fosse incluída a sua neta por afinidade como 
dependente no Clube, pelo menos até que completasse 12 anos de idade. Alegou que 
a sua neta por afinidade, filha de sua enteada, não teve autorização para ser 
registrada como sua dependente sob o fundamento de que somente o neto 
consanguíneo estaria autorizado a ser dependente para frequentar o clube. Foi 
julgado IMPROCEDENTE O PEDIDO, tendo o Juízo esclarecido que a recusa do 
Clube não se apoia em qualquer discriminação contra a neta/enteada do sócio, mas 
apenas ao cumprimento do artigo 28, VII, do Estatuto Social, não bastando neto por 
afinidade ser parente para ser dependente no clube, pois quando o Clube quis 
estender o benefício ao enteado, foi nomeado expressamente a palavra enteado no 
Estatuto Social do Clube. Concluindo a sentença que somente o neto consanguíneo 
é que tem o direito de ser dependente do autor até completar 12 anos de idade. O 
sócio interpôs recurso inominado, concluso para julgamento em 18.6.2019. 

 7 - A Reclamante ELAINE FERRETTI COSTA STARLING ajuizou Reclamação 
Trabalhista requerendo horas extras e danos morais. Deu à causa o valor de R$ 
160.000,00 (cento e sessenta mil reais). A sentença julgou os pedidos procedentes 
em parte e condenou o Clube ao dano moral no valor de R$ 20.000,00. O Clube 
interpôs Recurso Ordinário, que foi conhecido e provido, reformando-se a sentença 
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para excluir a condenação integralmente. Em 27.5.2019, ocorreu o trânsito em 
julgado do processo. Aguarda-se a liquidação para ser liberado ao Clube o valor 
do depósito recursal. 

 
 

Relatório de atividade: 1º/1/2019 a 30/6/2019 

Atividades JAN FEV MAR ABR 
MAI
O JUN Total 

Aplicação de penalidade 0 1 0 0 1 1 3 
Atendimento a Terceiros 0 0 0 0 0 1 1 
Atendimento ao Funcionário 0 0 0 0 0 2 2 
Atendimento ao Sócio 1 0 5 3 3 0 12 
Audiência 0 1 3 2 0 2 8 
CI 9 0 44 22 28 9 112 
Contratos (Diversos) 11 6 10 10 11 7 55 
CT 0 3 70 3 0 0 76 
Decisão do Conselho 
Diretor* 0 2 0 0 1 1 4 
Despacho 23 13 40 21 24 11 132 
Edital de Licitação 1 0 0 3 1 0 5 
Oitiva/Iterrog. (Presenciais) 2 5 5 1 1 0 14 
Parecer (Diversos) 2 2 1 0 1 1 7 
Pauta da Diretoria Jurídica 0 2 0 0 1 1 4 
Petição 3 7 4 6 8 6 34 
Processo Administrativo 
Autuado 0 1 1 0 0 0 2 
Relatórios Conclusivos 1 1 1 0 2 0 5 
Termo Aditivo 8 6 22 9 4 2 51 
Total 61 49 206 80 86 44 526 

Fonte: Controle Interno desta Diretoria Jurídica 
 
 
 
 
EMIATE – ENCONTRO MÁSTER DO IATE 
 
Presidente: Eliete de Pinho Araújo 
                     
Integrantes da Comissão:  
Comissão: Jaime Sampaio Bicalho, Aureliza Batista Correa, Maria Ester da Costa 
Campos e Hecliton Santini Henriques. 
A programação das atividades executadas no 1º semestre de 2019 de janeiro a junho:  
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Cursos 
 
Ritmos- Professor Marcelo Amorim 
Total de Inscritos: 15 
Vigência: de 08/05 a 20/12/2019 (duração de sete meses) 
Local: Edifício Multe funções   
Inscrição: R$ 110,00 por mês 
Horário: 4º feiras: das 11h às 12h20. 
 
Dança de Salão – Professor Paulo Pivetta Total de Inscritos: 10 
Vigência: de 22/05 a 18/12/2019 (duração de 7 sete meses) 
Local: Multe funções   
Inscrição: R$ 110,00 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: 40 
Vigência: de 11/02 à 13/12/2019. 
Professora Jaqueline Eickhoff  
Local: Edifício Multe Funções   
Inscrição: R$ 140,00 por mês horário: 2º, 3º e 5º feiras das 14 às 17h, e sexta feiras: 
das 9h às 12h.  
 
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  
Inscrição: R$ 100,00 
Horário: 2º, 4º e 6º feiras: das 18h30 às 21h30. 
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Mosaico  
Total de Inscritos: 8 
Vigência: de 12/02 a 10/12/2019  
Professora Elinor Caleffi.   
Local: Multe Funções. 
Inscrição: R$ 140,00 por mês 
Horário: 3º feira: das 9h30 às 12h.  
 
Violão 
Total de Inscritos: 12  
Vigência: 12/02 a 10/12/2019 
Professora: David Evaristo.   
Local: Multe Funções  
Inscrição: R$ 110,00 por mês  
Horário: 3º feira: das 18h às 19h, e das 19h às 20h. 
 
Encontro com a Arte 
Total de Inscritos: 02 
Vigência: 15/02 a 13/12/2019  
Professora: Manoel Andrade 
Local: Edifício Multe Funções 
Inscrição: R$ 140,00 por mês 
Horário: 6º feira: das 15h às 18h.  
 
Violino 
Total de Inscritos: 06  
Vigência: 09/05 a 13/12/2019 
Professor: Konan de Oliveira 
Local: Multe Funções  
Inscrição: R$ 110,00 por mês  
Horário: Quinta feira: das 18h às 19h, turma adulto e na sexta das 14h às 15h e das 
15h às 16h turma infantil. 
 
Viva Mais  
Total de Inscritos: 160 
Vigência: anual  
Condição: ministrado por professores da Academia contratados pelo Iate Clube de 
Brasília 
Professores: Osvaldo André 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 
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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 janeiro a junho.  
 
Data: janeiro a junho de 2019 
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  
Palestra o EMIATE 03 de maio reuniu dezenas de Associadas no Salão Social para 
o workshop “Viver com Prazer - Essência Feminina”, ministrado pela sexóloga Iara 
Nárdia. De forma simples e didática, Nárdia abordou temas tidos socialmente como 
tabus e frisou a importância da autoestima feminina nos relacionamentos amorosos. 
 
O Emiate promoveu dia 10 de maio, Jantar Dançante do EMIATE, que reuniu cerca 
de 150 pessoas em uma noite animada e divertida. O DJ abrilhantou a festa, tocando 
os melhores hits dos anos 70, 80 e 90. Os presentes também se deliciaram no buffet 
servido pelo restaurante “Tudo de Bacalhau”, primorosamente preparado pelo chef 
Antônio Costeira. Entre as delícias servidas na noite, bacalhau com natas, alcatra ao 
molho madeira e, de sobremesa, pastéis de Belém e torta de amêndoas. 
 
A primeira edição evento Confraria Brasileira o encontro gastronômico, promovido 
pelo EMIATE, foi realizado no dia 24 de abril, uma quarta-feira, no Espaço 
Poliesportivo Sul (Bar da Peteca), às 19h. O formato continua o mesmo: o chef ensina, 
o Sócio aprende e todos degustam. A chef convidada, Renata La Porta, mostrou cada 
detalhe da preparação de um delicioso Bobó de camarão com farofa crocante de 
cream cracker. Público presente 40. 
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O Emiate promoveu trabalho de Pesquisa do perfil do Iatista A Vital Recor, 
especializada em atividades físicas voltadas à terceira idade, em parceria com o Iate, 
está realizando uma pesquisa sobre o perfil do idoso do Clube. O projeto teve início 
no final de março e está sendo aplicado gratuitamente com Sócios com idade a partir 
dos 60 anos de idade, no EMIATE. 
 
O EMIATE promoveu a 1º edição noite especial de cinema, no dia 14 de junho, foi 
exibido o filme “Quo Vado”, no Salão social do iate clube de Brasília, público 
presente 38.  
 
8º Triate Indoor  
O Emiate realizou o 8º Triate, dia 14 de abril, resultado de uma parceria entre o 
EMIATE, o Espaço Saúde e a Diretoria de Esportes Aquáticos. O evento contou com 
a presença do Diretor Administrativo da Federação Brasiliense de Triathlon, Eriki 
Alves Cerqueira. Foram montadas 11 equipes de três pessoas 
 
Instituição Associação dos catadores AMBIENTALISTA DA ESTRUTURAL 
Doações: roupas, calçados e brinquedos e também foi servido almoço e lanche 
Público presentes 40.     
 
O EMIATE promoveu o Almoço Musical, em celebração ao encerramento das 
Atividades do 1° semestre dos diversos cursos promovidos pelo Encontro Master. O 
evento congregou alunos do EMIATE, familiares e amigos. O delicioso arroz 
carreteiro fez sucesso entre os presentes. 
 
Emiate realizou 3º Semana de Saúde do Iate Clube, realizada de 24 a 28 de junho. O 
objetivo do encontro foi oferecer informações sobre novas técnicas, procedimentos e 
tratamentos em áreas como odontologia, cardiologia, endocrinologia, ortopedia e 
medicina geral, que de alguma forma possam contribuir com uma melhor qualidade 
de vida para o Associado Iatista e seus familiares. O evento, realizado pela Diretoria 
Médica e pelo EMIATE, foi acompanhado por Sócios e convidados, que puderam 
assistir às palestras e participar, tirando dúvidas diversas. Entre os temas abordados, 
a apresentação de alternativas de tratamento odontológico para Apneia e Ronco, 
reposição hormonal, formas de prevenção de infarto do miocárdio e acidente vascular 
cerebral, formas de prevenção de lesões osteoarticulares e doenças preveníveis por 
vacina para adultos. A semana reuniu respeitados profissionais, como o Dr. Rogerio 
Zambonato, João Lindolfo Borges, Dr. José Mário Baggio, Dr. Davi e Dra. Ana Rosa 
dos Santos. 
 
O EMIATE continua arrecadando, com a ajuda Amigos Voluntários, Sócios do Iate, 
itens como calçados, roupas, brinquedos, roupas de cama, roupas de bebê, material 
de limpeza, alimentos, entre outros, para ajudar instituições beneficentes cadastradas 
no Clube, como creches, asilos e casas de apoio a portadores de HIV. Os baús de 
arrecadação de donativos estão disponíveis na Academia e em vários outros pontos 
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do Clube. As doações também podem ser entregues na Secretaria do EMIATE, no 
Edifício Multe funções.  
             
 

CIATE - Centro de Atividades Educacionais do Iate Clube de Brasília 

 

Presidente: João Lima Bastos 

Vice-Presidente: Nídia Marlene Fernandes  
 
I – Introdução. 
 
Visar e avaliar o comportamento e o despertar das crianças dentro das atividades 
esportivas e pedagógicas desenvolvidas no CIATE e recreativas desenvolvidas na 
Colônia de Férias e nas Brinquedotecas, dando continuidade de excelência que 
demarcam o Iate como referência tanto por sua infraestrutura como na parte 
educacional, esportiva 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, 
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 

 

 
Feverei

ro 

 

Março 

 54ª Colônia de Férias e 22ª Vela nas Férias – Com o tema 
para 300 crianças. Teve-se 333 crianças inscritas (quadro 
6) incluindo a Vela com 13 participantes. Concentração, 
abertura e o encerramento da Colônia foram realizados 
no Ginásio de Esportes no período de 5 a 18 de janeiro 
de 2019. 

   Início das atividades do CIATE 1º semestre 
(04/02/2019). 

Abril 

Maio 

Junho 

 Evento dia das mães – apresentação Banda Batalá e 
Atividades recreativas - (4/05/2019). 
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 Projeto Festa Junina - Apresentação de Dança na Festa 
Junina do Iate (alunas e professoras do CIATE – Carimbó) 
- (7/06/2019). 

 Reunião dos pais dos alunos do CIATE. –(27/06/2019) 

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 parceiras 

QUADRO 4 – Quantitativos de empresas parceiras. 

ASES – SINDJUS – CABI ODONTOPEDIATRIA  

Fonte: Setor Jurídico 

 

V - Quantidade de inscrito no CIATE. 

QUADRO 5 – Quantidade semestral de alunos – CIATE 

 

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.  

    VALOR JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. 
  1º filho 670,00 10 14 16 17 16 18 
SÓCIOS 5 DIAS 2º filho 603,00 4 6 6 6 6 6 
           
  1º filho 494,00 44 71 73 75 70 70 
SÓCIOS 3 DIAS 2º filho 444,60 13 19 20 20 20 19 
           
NÃO SÓCIOS 3 DIAS  1º filho 1.116,00 1 1 2 2 2 2 
NÃO SÓCIOS 5 DIAS  1º filho 1.425,00 1 1 1 1 1 2 
           
  PARCEIRAS 3 DIAS 1º filho 667,00 2 4 4 5 5 5 

PARCEIRAS 3 DIAS 2º filho 600,30 0 0 0 0 0 1 
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Fonte: Sistema Techsoft 

 

VI - Quantidade de inscrito na Colônia de Férias 

QUADRO 6 – Quantidade 54ª Colônia de Férias e 22ª Vela nas Férias de Janeiro de 
2019. 

ANO 2019 

 

Convênio 12 

Thomas Jefferson 3 

Diária 15 

Funcionário 40 

CIATE 30 

Não Sócio 60 

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 – Receita/Despesas Colônia de Férias de janeiro 2019. 

QUADRO 7 – Resultado financeiro da 54ª Colônia de Férias e 22ª Vela nas Férias 
de Janeiro de 2019. 

Item  Especificação VALOR TOTAL 

1 Receita inscrições R$ 122.271,7 

2 Receita Patrocínio  R$ 34,200,00 

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral Convênio

Thomas Jefferson

Diária

Funcionário

CIATE

Não Sócio

Torteria Di Lorenza

Sócio

Cortesia

PARCEIRAS 5 DIAS   905,00 0 0 0 0 0 0 

    JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. 
TOTAL...      75 116 122 127 121 123 
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3 
 DESPESAS - Mão de obra direta. 
CONTRATADA E FUNCIONÁRIOS R$ 35.371,00 

4  Recursos Materiais - Materiais diversos R$ 34.786,71 

5 
Recursos financeiros – LOCAÇÕES, 
TRANSPORTES E SERVIÇOS 

R$ 64.959,43 

 SALDO R$ 21.354,56 
Fonte: Fichas de inscrições/contratos  

 

VIII - Brincaiate - Brinquedoteca do IATE 

Projeto criado a mais de 10 anos atendendo 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 198 256 278 243 183 212 1.370 

Fonte: Registro no sistema interno do setor 

No segundo semestre do ano de 2018 com a nova comodoria surgiu o projeto 
Brincaiate Especial, com várias atividades infantis, teatro, música e brinquedos 
inovadores, vem ganhando popularidade e aceitação pelo quadro social. Esse 
projeto acontece no ultimo domingo do mês.   

QUADRO 9 - Investimento 

MÊS  Março Abril Maio Junho Semestre   

Valor R$ 3.900,00 00 R$ 5.100,00 R$ 7.540,00 R$16.540,00 

 

X - 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 10 - Movimentação semestral 

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

Movimentação 689 495 496 446 452 67 2.645 

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

Ouvidor-Geral: Guilherme Juliano 

 

Criada em 2009, portanto, com dez 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 415 registros feitos no segundo semestre de 2018, e 
544 registros feitos no primeiro semestre de 2019. 
  
Outras informações encontram-se no anexo deste relatório. 
 

Alguns elogios recebidos pela Ouvidoria e encaminhados às Diretorias: 

 

 Elogio a Festa de Réveillon 2019; 

 Elogio a 54ª Colônia de férias do Iate Clube; 

 Elogio a aula de Muay Thai do professor Leo; 

 Elogio a professora Larissa Rosa da academia; 

 Plano de gerencialmente de resíduos sólidos; 

 

Algumas demandas recebidas pela Ouvidoria e encaminhadas às Diretorias: 

 

 Aumentar o limite de convites para as churrasqueiras grandes; 
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 Reclamação pelo cancelamento da aula de natação para bebês; 

 Reclamação da diminuição do número de vagas no estacionamento do clube; 

 Reclamação pela retirada do Restaurante das Churrasqueiras; 

 Reclamação da falta de internet no clube e a demora em resolver o problema; 

 Infestação de gatos no clube, circulando por área de alimentação e demais 
espaços; 

 Fazer eventos voltado para o público jovem do Iate Clube; 

 Parar a Obra do quiosque do atleta; 

 Reclamação de pessoas fumando nas dependências do clube. 

 

Quadro das demandas recebidas entre Janeiro e Junho de 2019. 

Mês Sugestões Reclamações Elogios Outros Total 

Janeiro 24 36 11 13 84 

Fevereiro 22 66 23 09 120 

Março 15 68 12 04 99 

Abril 08 47 19 02 76 

Maio 30 54 11 02 97 

Junho 10 46 09 03 68 

 

Total de demandas. 
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Total das demandas registradas no 1º Semestre 2019. 

 

Reclamação – por setores 

 

 

Sugestão – por setores 
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Elogio – por setores 

 

 

Outros (informações, solicitações...) 
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ANEXOS 
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ANEXO RELATIVO À DIRETORIA DE ESPORTES INDIVIDUAIS 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DA NATAÇÃO: 
 
QUADRO 1 – Eventos Internos da Natação 

EVENTO DATA LOCAL PARTICIPANTES 
Festival da Escola de Natação 15 e 16/06 IATE 160 
Total de eventos: 01 160 
  
QUADRO 2 – Eventos Externos da Natação 
FEDERADO 
EVENTO DATA LOCAL PARTICIP. 

Torneio de Abertura 
23 e 
24/02 SEL/DF 18 

I Torneio FDA 
23 e 
24/03 SEL/DF 15 

Campeonato Sul-americano Juvenil 
09 a 
13/04 Santiago/Chile 01 

Campeonato Brasileiro Absoluto Troféu 
Maria Lenk 

16 a 
21/04 

Rio de 
Janeiro/RJ 03 

Torneio Centro Oeste de Clubes Infantil a 
Senior 

25 a 
27/04 Brasília/DF 22 

Torneio Centro Oeste de Clubes Mirim e 
Petiz 

17 e 
18/05 Brasília/DF 03 

World Schools Championship 
18 a 
21/05 

Rio de 
Janeiro/RJ 01 

Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno 
22 a 
25/05 Vitória/ES 03 

Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno 
05 a 
08/06 

Belo 
Horizonte/BH 04 

Campeonato Brasiliense Mirim e Petiz 
15 e 
16/06 ASBAC / DF 05 

Campeonato Brasileiro Junior de Inverno 
26 a 
29/06 Colombo/PR 02 

Total de eventos:  11 77 Atletas 
FEN 

EVENTO DATA LOCAL PARTICIP. 

I FEN Pré-Mirim, Mirim e Petiz 06/04 SEL/DF 04 

II FEN Pré-Mirim, Mirim e Petiz 04/05 SEL/DF 05 
Total de eventos: 02  09 Atletas 
MARATONA AQUÁTICA 

EVENTO DATA LOCAL PARTICIP. 
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Campeonato Brasileiro Absoluto 10 KM 1ª 
Etapa 23/02 

Ilha do 
Pavão/RS 01 

Campeonato Brasileiro Absoluto 05 KM 1ª 
Etapa 04/05 

Ilha do 
Pavão/RS 01 

I Etapa Circuito MKS - Festival das Águas 17/03 Brasília/DF 04 
Campeonato Brasileiro Absoluto 10 km   2ª 
Etapa 30/03 

São 
Sebastião/SP 01 

Campeonato Brasileiro Absoluto 05 KM   2ª 
Etapa 31/03 

São 
Sebastião/SP 01 

Campeonato Brasileiro Absoluto 10 km   3ª 
Etapa 29/06 Fortaleza/CE 01 
Campeonato Brasileiro Absoluto 05 km   3ª 
Etapa 30/06 Fortaleza/CE 01 

I Etapa Circuito MKS - Festival das Águas 30/06 Brasília/DF 02 
Total de eventos:  08 12 Atletas 
MASTER 

EVENTO DATA LOCAL PARTICIPANTES 

XXIII Mais Mais Masters de Natação 
15 a 
17/02 D’Stak/DF 05 

I Etapa Circuito ABRAMN Torneio Abertura 17/03 SEL/DF 07 
63º Campeonato Brasileiro de Masters de 
Natação 

11 a 
14/04 Curitiba/PR 02 

II Etapa Circuito ABRAMN Troféu APCEF 27/04 APCEF/DF 14 

III Etapa Circuito ABRAMN 2ª Copa ASBAC 25/05 ASBAC/DF 22 
XXIV Torneio Aberto Brasil Masters de 
Natação 

08 e 
09/06 

Ribeirão 
Preto/SP  

Total de eventos:  04 Atletas 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DO TÊNIS DE QUADRA: 
QUADRO 1 – Eventos Internos do Tênis  
EVENTO DATA PARTICIP. 
1ª Etapa Circuito Interno de Tênis 11/03 a 07/04 150 
Festival em Homenagem as Mães Iatistas 19/05 60 
ITF 2019 29/04 a 04/05 220 
Copa Iate de Duplas 02/06 a 23/06 72 
Total de eventos: 03 Participantes: 

442 
 
QUADRO 2 – Eventos Externos do Tênis 
EVENTO DATA PARTICIP. 
Copa São Paulo - SP 21 a 27/01 09 
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Campeonato Master Roland-Garros - RJ       14 a 17/02 04 

Brasil Juniors Cup 17 a 24/02 07 

Ten-Pro Global Junior Tour - Espanha 18 a 24/03 03 

Campeonato Brasileiro Interclubes - BA 15 a 24/03 06 

Pascoa Bowl - RS 10 a 21/04 08 

Campeonato Brasileiro GA – Salvador BA 19 a 28/04 7 

Copa São Geraldo - DF 09 a 12/05 16 

Campeonato Brasileiro Interclubes - BH 15 a 24/05 05 

Circuito Cosat Etapa Equador - Quito 01 a 15/06 01 

Total de eventos: 10 Participantes: 
66 

 
EVENTOS ESPORTIVOS DA PATINAÇÃO 
QUADRO 1 – Eventos Internos da Patinação Artística 
EVENTO DATA PARTICIP. 
 
Clínica de Patinação com a Técnica Tathiana Resende 

 
05/02 a 05/03 

 
55 Atletas 

  
1ª Etapa do Campeonato Brasiliense e Campeonato 
Brasileiro  

 
07 a 10/03 

 
44 Atletas 

 
Semana da Páscoa  

 
18 a 25/04 

 
225 alunos 

 
1ª Etapa do Campeonato Brasiliense de Patinação 
Artística Regional          

 
14 a 16/06 

 
55 Atletas 

 
Total de eventos: 04 Eventos 

 
379 

Participantes 
 
 
QUADRO 2 – Eventos Externos da Patinação Artística  
EVENTO DATA PARTICIP. 
 
Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Patinação 
Artística - Joinville / SC 
 

 
22 a 31/03 

 
43 Atletas 

  
18 a 25/04 

 
11 Atletas 
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Campeonato Sul-americano de Patinação Artística 
Joinville / SC 
 
Total de eventos: 02 Eventos 54   

Participantes 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DO JUDÔ: 
QUADRO 1 – Eventos Internos do Judô  
EVENTO DATA PARTICIP. 
Festival de Judô em Homenagem as Mães 18/05/2019 200 
Total de eventos: 1 Participantes: 

200 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DO CLUBE DE CORRIDA 
QUADRO 1 – Eventos Externos do Clube de Corrida 
EVENTO DATA PARTICIP. 
Meia das Pontes – Brasília/DF 17/02 22 

Flash Run – Brasília/DF 16/03 36 

Volta a Ilha – Florianópolis/SC 13/04 35 

Corrida União Europeia – Brasília/DF 05/05 38 

Revezamento Volta ao Lago – Brasília/DF 09/05 32 

Maratona Internacional de Porto Alegre/RS 02/06 12 

Maratona do Rio/RJ 22 e 23/06 60 

Total de eventos: 07 235 atletas 
 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DO SQUASH: 
QUADRO 1 – Eventos Internos do Squash  
EVENTO DATA PARTICIP. 
7º Campeonato Interno 09 a 11/05 49 
Total de eventos: 1 Atletas: 49 
 
 
QUADRO 2 – Eventos Externos do Squash  
EVENTO DATA PARTICIP. 
1ª Etapa do Circuito Goiano de Squash – Goiânia/GO Fevereiro 02 

Sudamericano Juvenil de Squash – Cochabamba/Bolívia 23/02 a 
01/03 

01 

Torneio Interno Capital Squash Center – Brasília/DF Março 07 
Copa Sul Americana Capital Squash Center – Brasília/DF Abril 13 
2ª Etapa do Circuito Goiano de Squash – Goiânia/GO Abril 03 
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Open Headway 2019 – Brasília/DF Junho 11 
Total de eventos: 06 Atletas: 37 

 
EVENTOS ESPORTIVOS DO TÊNIS DE MESA: 
QUADRO 1 – Eventos Internos do Squash  
EVENTO DATA PARTICIP. 
Evento de Lançamento da Escola de Tênis de Mesa 26/05 60 
Total de eventos: 1  Atletas: 60 
 
 

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 2019. 

SERVIÇOS 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun 1ºSEM
ESTRE 

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

Avaliação 
Fisioterápica 

0 119 127 126 118 125 615 

Avaliação Nutricional 11 40 44 45 52 51 243 

Avaliações Físicas 198 197 109 186 184 157 1031 

Mudanças de Séries 292 270 231 305 317 215 1630 

Pilates 1226 1392 1101 1287 1545 1358 7909 

Power Plate 367 366 322 350 365 322 2092 

TOTAL GERAL DE 
ATENDIMENTOS 

13.520 
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Quantitativo de alunos no 1º semestre de ano de 2019 

 

Número de alunos que frequentam a Academia  

No 1º semestre de 2019 houve um discreto aumento na média do quantitativo de 
alunos matriculados na Academia em comparação com o 2º semestre de 2018, onde 
tivemos um aumento de 1,5%, totalizando um acréscimo 42 alunos. 

Média de frequência de acessos de alunos na Academia. 

TOTAL DE FREQUÊNCIA DE ALUNOS NA ACADEMIA POR MÊS TOTAL 

JANEIRO    25.140 

FEVEREIRO    22.577 

MARÇO    23.973 

ABRIL 29.411 

MAIO 21.678 

JUNHO 19.196 

 

Média diária: 835 
  

     
Média dos alunos nas segundas-feiras 1207 Alunos 

     
Média dos alunos nas Terças-feiras 1050 Alunos 

     
Média dos alunos nas Quartas-feiras 994 Alunos 

     
Média dos alunos nas Quintas-feiras 946 Alunos 

     

2600

2650

2700

2750

2800

2659

2746
2777

2747 2743

2685

Série1
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Média dos alunos nas Sextas-feiras 891 Alunos 
     

Média dos alunos nos Sábados 489 Alunos 
     

Média dos alunos nos Domingos 273 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 IATE CLUBE DE BRASÍLIA 

 
No 1º semestre de 2019 observamos que a utilização do serviço da Sauna ficou um 
pouco abaixo em comparação ao 2º Semestre de 2018. Tivemos aumento no numero 
de utilização do serviço de Pacote Sauna e diminuição nos outros itens, como 
podemos visualizar no descritivo abaixo: 

Pacote Sauna – Aumento de 13%, que representam 12 pacotes. 

Sauna/Sócio - Diminuição de 8,5%, que representa 278 Sócios. 

Sauna/Convidados - Diminuição de 23%, que representa 17 Sócios. 

 
Kit's : 
 
Sandálias –> 238 R$ 2.338,00 
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Kit toalhas → 2.170  R$ 2.170,00 
 
Total geral de Kit’s: 2.408  R$ 4.550,00 
 
Uso da sauna 
 
Pacote Sauna: (Carnê com 30% de desconto sauna)   103  R$ 15.656,00 
Sauna /sócios   3.245  R$ 48.675,00 
Sauna /convidados  75  R$ 3.450,00 
 
Quantidade  geral  de  usuários  no  período:    
 
QUADRO 1 – Demonstrativo de arrecadação no 1 º Semestre de 2019.  
 
  Demonstrativo de arrecadação no 1 º Semestre de 2019. 
 
Mês

: 
Quantidades de Kits Vendidos e Uso da Sauna 

 Toalh
a 

Valor 
R$ 

Sandál
ia 

Valor 
R$ 

Carn
ê 

Pct 

Valor 
R$ 

Sóci
o 

Valor 
R$ 

Con
v. 

Valor 
R$ 

JAN 304 304,00 30 300,00 16 2.432,0
0 

551 8.265,0
0 

23 1.058,0
0 

FE
V 

370 0370,0
0 

48 480,00 18 2.736,0
0 

546 8.190,0
0 

7 322,00 

MA
R 

372 372,00 35 350,00 21 3.192,0
0 

590 8.850,0
0 

14 644,00 

AB
R 

446 446,00 43 430,00 15 2.280,0
0 

548 8.220,0
0 

9 414,00 

MAI 396 396,00 41 410,00 20 3.040,0
0 

590 8.850,0
0 

12 552,00 

JU
N 

282 282,00 41 410,00 13 1.976,0
0 

420 6.300,0
0 

10 460,00 

           
Tot
al 

2.170 2.170,0
0 

238 2.380,0
0 

103 15.656,
00 

3.24
5 

48.675,
00 

75 3.450,0
0 

 
Total Semestral 

Mês 
JANEIRO A 25 DE JUNHO DE 2019 

Modalidade: Quantidade: Valor geral arrecadado: 
Toalhas 2.170 R$ 2.170,00 
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Sandálias 238 R$ 2.380,00 

 
Carnê 103 R$ 15.656,00 

 
Sauna / Sócios 3.245 R$ 48.675,00 

 
Sauna/ convidados 75 R$ 3.450,00 

 
TOTAL GERAL 5.831 R$ 72.331,00 

 
 
 
ANEXO RELATIVO À DIRETORIA SOCIAL 
 
Diretoria Social - Eventos que a Diretoria Social apoiou 
 
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 
Mix Party Nigth Salão Social 
BrincaIate Orla do Iate 

                                                                                                                                               
Fonte: Setor de Eventos 
 
 
 
ANEXOS RELATIVOS À DIRETORIA CULTURAL 
 
FOTOS DOS EVENTOS 
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DOAÇÕES RECEBIDAS PELO IATE CLUBE DE BRASILIA 

 
 
 

1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 
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Aquisição de materiais/ investimentos da Diretoria Cultural e Iate TV. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ INVESTIMENTOS 

DESCRIÇÃO MÊS QUANT. LOCAL 
VALOR 
DESPES
AS 

VALOR 
PATRIMO
NIAL 

TV 86 LG MODELO 4K LED  1 IATE TV 
R$ 
26.999,00 

 

SONORIZAÇÃO DO IATE TV  4 
IATE TV R$ 

9.469,56 
 

MATERIAL PARA CONFECÇÃO 
DO PAINEL PARA TV DE 86 

 VARIOS 
IATE TV R$ 

1.559,00 
 

MAO DE OBRA PARA 
CONFECÇÃO DO PAINEL PARA 
TV DE 86 DA ENGENHARIA DO 
CLUBE 

 1 

IATE TV ................
.. 

 

CONFECÇÃO DA LOGOMARCA 
DO PAINEL DO IATE TV 

 1 
IATE TV R$ 

1.180,00 
 

CONSULTORIA P. INSTALAÇÃO, 
DIAGRAMAÇÃO, ESQUEMA E 
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 
DO PAINEL 

 1 

IATE TV R$ 
3.000,00 

 

TOTAL DE INVESTIMENTO NO IATE TV DURANTE ESTE 
SEMESTRE PARA MELHORIAS DOS SÓCIOS 

42.208,56  

LICENÇA DO PACOTE ADOBE 
P. O USO DAS DEMANDAS DO 
CULTURAL  

 1 
DIR.CULTUR
AL 

R$ 
1.990,00 

 

TELA DE PROJEÇÃO  1 
DIR. 
CULTURAL 

R$    
923,55 

 

PROJETOR 3600 LUMENS HDMI  1 
DIR. 
CULTURAL 

R$ 
3.199,00 

 

NOTEBOOK P. O USO DAS 
DEMANDAS DO CULTURAL 

 1 
DIR.CULTUR
AL 

R$ 
3.100,00 

 

COMPRA DE 50 METROS DE 
CORVINO P REFORMA DE 
SOFAS DE 03, 02 E 01 LUGAR 
DA DIRETORIA CULTURAL. 

 50M 

DIR.CULTUR
AL 

R$ 
820,00 

 

INVESTIMENTO PARA MELHORIAS DA DIRETORIA CULTURAL  

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

 3  
Acervo Cult. 
Iate 

 R$ 
4.400,00 

TOTAL GERAL    
R$ 
52.240,11 

R$ 
4.400,00 
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ANEXOS RELATIVOS 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  3.801 
Dependentes 7.973 
Titular Remido 190 
Dependentes 567 
Familiar  35 
Usuário de Título Proprietário 639 
Dependentes 1.711 
Usuário de Título Remido 2 
Dependentes 6 
Usuário de Título Especial 90 
Dependentes 229 

IV. HONORÍFICO 0 
Benemérito 15 
Dependentes 10 
Honorário 17 
Dependentes 21 
V. CONTRIBUINTES 0 
Especial 06 
Dependentes 11 
Atleta 32 
Feminina 26 
Dependentes menores de 12 anos 0 
Total Geral 15.432 

Fonte: Secretaria Social/Sistema Techsoft      
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Diretoria de Secretaria - Evolução do quadro social  

 
 
Diretoria de Secretaria - Emissão de convites 
 
CONSELHO DIRETOR:   26 Convites Extraordinários de 30 (trinta) dias; 
                                        797 Convites Extraordinários de 1 (um) dia. 
     Total: 823 
  
CONSELHO DELIBERATIVO:  11 Convites Extraordinários de 30 (trinta) dias; 
                                                1.019 Convites Extraordinários de 1 (um) dia.  
     Total: 1.030 
 
ASSOCIADOS:   6.771 convites comuns 
     1.047 convites especiais (30 dias fora de Brasília) 
     Total: 7.818 
 
CONV. DE CHURRASQUEIRAS:   Total: 7.941 
 
CONVITES ESPORTIVOS: 203 
 
ADMISSÃO: Total: 359 novos integrantes no quadro social (30 dias) 
 
 
Diretoria de Secretaria - Convites emitidos – Integrantes do Conselho Diretor 
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Extraordinário Iate – (Institucional para 30 dias)  04 
Extraordinário Vice-Comodoro (30 dias) 05 
Extraordinário Assessor da Comodoria – (para 30 dias)  00 
Extraordinário Diretor – (para 30 dias)  13 
Extraordinário Vice-Diretor – (para 30 dias)  04 
Total 26 
Extraordinário Iate – (Institucional para 1 dia) 29 

13.000

13.500

14.000

14.500

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

2º Sem. 2016 1º Sem. 2017 2º Sem. 2017 1º Sem. 2018 2º Sem. 2018 1º Sem. 2019

15.171 15.311 15.299 15.462 15.494 15.432
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Extraordinário Vice-Comodoro (1 dia) 31 
Extraordinário – Diretor – (para 1 dia)  246 
Extraordinário – Vice-Diretor 1 dia  491 
Extraordinário – Assessor da Comodoria – (para 1 dia) 00 
Total 797 
Total Geral 823 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
 

 
 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
 
 
Diretoria de Secretaria - Convites emitidos – Integrantes do Conselho Deliberativo  
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Extraordinário – Presidente do Conselho – (para 30 dias)  0 
Extraordinário – Solicitado ao Comodoro por Conselheiros – (para 
30 dias)  

11 

Total 11 
Extraordinário – Presidente do Conselho – (para 1 dia)  112 
Extraordinário – Conselheiro – (para 1 dia)  907 
Total 1.019 
Total Geral 1.030 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
 

1.202

1.202

942
765 823

0

500

1.000

1.500

1º Sem 2017 2º Sem. 2017 1º Sem 2018 2º Sem 2018 1º Sem 2019

Comparativo de Convites  
Conselho Diretor
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Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft  
 
 
 
Diretoria de Secretaria - Carteirinhas de prestadores de serviços 
 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Carteirinha (Babá, Motorista, Prof. Saúde) 374 
Permissão Provisória  154 
Crachá para visitantes e prestadores de serviços 
eventuais/fornecedores 

9.237 

 Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
 
 
Diretoria de Secretaria - Emissão de documentos dos associados e de 
identificação 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Carteirinha Social  1.586 
Carteirinha do Ciate 10 
Crachá funcionários 236 
Crachá Concessionários  228 
Pesquisa CDL 312 
Edital de Avisos 136 
Diplomas 68 
Declarações 13 
Cartas de apresentação - Clubes conveniados (enviadas) 121 
Cartas de Apresentação – Clubes conveniados (recebidas) 136 
Total 2.846 

Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft  
 
 
 

759 759

809
1.030

0

500

1.000

1.500

2º Sem 2017 1º Sem. 2018 2º  Sem 2018 1º  Sem 2019

Comparativo de Convites  
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Diretoria de Secretaria - Reserva de churrasqueiras  
DISCRIMINAÇÃO SECRETARIA INTERNET 
Janeiro  20 150 
Fevereiro 75 112 
Março 86 180 
Abril 51 153 
Maio 251 120 
Junho 290 110 
Total 773 825 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
 
 

 
 
 
Diretoria de Secretaria - Comparativo de reserva de churrasqueiras 

 
Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft 

 
 
 
 

773
Clube

825
Internet 

Reservas de Churrasqueiras

300

500

700

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1º Sem.
2016

2º Sem.
2016

1º Sem.
2017

2º Sem.
2017

1º Sem.
2018

2º Sem
2018

1º Sem
2019

1.531

1.424

1.184

1.270

1.544

1.281

1.598
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Diretoria de Secretaria - Inclusões no quadro social  
DISCRIMINAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

Usuário 16 08 26 12 12 15 89 
Cont. Temp. 
Especial 

0 0 0 0 0 0 0 

Cont. Temp. Atleta 0 0 05 1 0 2 8 
Contribuinte 
Feminina 

0 0 0 0 0 0 0 

Dependente < 18 
anos 

14 12 8 12 15 7 68 

Dependente 18 
>_< 60 

04 09 12 3 17 10 55 

Dependente > 60 02 04 8 6 05 15 40 
Transferência 11 12 10 13 06 16 68 
Transf. de Tit. 
Familiar 

01 0 1 0 0 0 2 

TOTAL 48 45 70 47 55 65 330 
Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  

 

 
 
Diretoria de Secretaria - Cancelamentos no quadro social  

DISCRIMINAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 
Usuário 15 16 12 09 9 12 73 
Cont.Temp. 
Especial 

0 1 0 01 0 0 2 

Cont. Temp. Atleta 1 0 2 2 1 1 7 
Contribuinte 
Feminina 

0 2 0 0 0 1 3 

Dependente < 18 
anos 

0 0 0 5 0 1 6 

Dependente 18 >_< 
60 

35 21 33 24 13 42 168 

356
405

406

312 330

0

100

200

300

400

500

1º Sem. 2017 2º Sem. 2017 1º Sem. 2018 2º Sem. 2018 1º Sem. 2019

Comparativo de Inclusões
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Dependente > 60 8 9 15 13 17 21 83 
TOTAL 59 49 62 54 40 78 342 

Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft  
 

 

 
 
 
Diretoria de Secretaria - Quadro de acessos ao clube 

CATEGORIA JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 

Proprietário 41.539 31.840 45.620 51.598 45343 48.994 264.934 
Cont. Temporário 
Especial 

62 117 60 98 93 113 
543 

Contribuinte 
Feminina 

111 111 110 108 100 139 
679 

Contribuinte Atleta 266 240 314 379 423 394 2.016 
Remido 2.461 2.920 2.329 2.236 2494 2.419 14.859 
Usuário Empresarial 893 816 954 11.292 2811 1157 17.923 
Usuário 8.567 9.997 11.870 11.455 11391 12910 66.190 
CIATE 0 11 3 16 15 42 87 
Conv. Comum 1.539 781 1.104 1.153 1062 1144 6.783 
Conv. 
Churrasqueira 

1.745 1.161 1.545 1.372 1045 1101 
7.969 

Conv.Especial (para 
30 dias) 

1.133 476 780 497 544 653 
4.083 

Conv. Eventos (para 
1 dia) 

289 271 249 322 335 350 
1.816 

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

1.587 1.148 1.443 1.556 1702 1801 
9.237 

Aut. de Embarque 390 254 198 217 301 303 1.663 
T  O  T  A  L 60.582 50.143 66.579 82.299 67.659 71.520 398.782 

310 311

326

285

342

250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

1º Sem. 2017 2º Sem. 2017 1º Sem. 2018 2º Sem. 2018 1º Sem. 2019

Comparativo de Cancelamentos
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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 TechSof 
 
 
 
ANEXOS REFERENTES À DIRETORIA JURÍDICA 
 

PROCESSOS CÍVEIS EM CURSO –     17 DEMANDAS 
 

 
Nº 

 
PROCESSO 

 
ÚLTIMOS 

ANDAMENTOS 

 
PARTES 

 
SÍNTESE/ 

VALOR DA CAUSA/ 
PROGNÓSTICO DE 

PERDA ICB/ 

200.000

240.000

280.000

320.000

360.000

400.000

440.000

480.000

1º Sem. 2017 2º Sem. 2017 1º Sem. 2018 2º Sem. 2018 1º Sem. 2019

400.532 403.539 418.624

332.412

398.782

Proprietários
67%

Usuários
21%

Convidados
5%

Remidos
4%

Aut. Embarque
0%

Visit. e prest. 
serviços 

3%

Ct. Femininas
0%

Ct. Temporários
1%

Ciate
0%

Proprietários

Usuários

Convidados

Remidos

Aut. Embarque

visit. e prest. serviços

Ct. Femininas

Ct. Temporários

Ciate
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DATA DO 
AJUIZAMENTO 

CONDENAÇÃO EM 
HONORÁRIOS 

01 2016.01.1.
100074-6 

 
Ação 

Regressiva 
 
 

24ª VC 
 

Feito 
convertido 

em 
cumprime

nto de 
sentença 

nº 
0707343-
07.2018.8.
07.0001 

Julgado 
PROCEDENTE o 

pedido para 
condenar o  Réu 
a pagar 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. 
Penhoramos cota 

de um único 
imóvel 

encontrado em 
nome do réu. 

Em 24.5.2019, 
celebramos 

acordo judicial 
para pagamento 

da dívida em 
três parcelas, no 

valor de 
R$8.677,75, 

cada, sendo que 
a primeira já foi 
depositada na 

conta do Clube, 
em 4.6.2019.  

Autor: ICB 

Réus: 
WAGNER 
MATTOS 

BACELAR. 

  

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 
 
 

Sucumbência 
reciproca de 10% 
sobre o valor da 

causa. 
 

 Clube ganhou a 
causa. 

.  
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02 2014.01.1.
156723-9 

 
 

Ação 
declaratóri

a de 
nulidade 

cumulada 
com 

Obrigação 
de Fazer e 

pedido 
indenizatór

io 
22ª Vara 
Cível 
 

 
Adv. 

Terceiriza
do: 

Marcelo 
Coelho 

 
 
 
 

ARESP 
1341969 

 
 
 
 
Paralelam
ente foi 
ajuizado o  
Cumprime
nto da 
sentença 
0728006-
11.2017.8.
07.0001, 
no 

Apelação de 
ambos, julgadas 
procedentes em 

parte. 

 

Autor interpôs 
RESP e RE. 

Clube interpôs 
RESP. 

Ambos 
inadmitidos na 

origem e 
pendentes do 
julgamento de 

Agravo de 
Instrumento 

quanto à 
admissibilidades 

recursal. 

Em 29.8.2018, 
concluso para 
decisão do 
Ministro Luiz 
Felipe Salomão  

 

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

Reintegrado ao 
quadro social. 

Aguardando o 
transito em 
julgado da 

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 
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  

Valor da causa 
R$ 100.000,00 

 
Sucumbência 

reciproca 
 
 

Ganho de causa 
parcial ao clube. 
Zero condenação 

econômica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Adv. 

Terceiriza
do: 

Marcelo 
Coelho  

demanda 
originária. 

reintegração ao 
quadro social. 

 
 

03 2015.01.1.
066547-5 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 
 
 
 

GANHO DE 
CAUSA AO 

CLUBE  

04 
 

2015.01.1.
117587-0 

Julgado 
IMPROCEDENTE 

Autora:  Al
diem 

Ação de falência 
ajuizada em 

Valor da Causa: 
R$116.386,48 
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Ação 

Monitória 
 
 

4ª Vara 
Cível de 
Brasília 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESP  EM  
IRDR 

201800200
62219  

 
Presidênci

a do 
TJDFT 

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. 
Negado 

provimento à 
apelação da 

ALDIEM. 
RESP da 

ALDIEM- negado. 
Em 21.12.18 
determinado o 
arquivamento. 

 
 
 
 

IRDR inadmitido, 
à unanimidade, 

por não 
preencher os 

requisitos legais. 
 

Transitou em 
julgado em 
14.6.2019 

Locadora 
De 

Maquinas 
Pesadas e 

Equipament
os Ltda 

Epp. 
 

Réu: ICB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora:  Al
diem 

Locadora 
De 

Maquinas 
Pesadas e 

Equipament
os Ltda 

Epp. 
 

Réu: ICB 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inconformado 
ajuizou o 

incidente para 
tentar prevalecer 

a decisão 
proferida 

referente a 
contrato diverso, 

cujo processo 
correu na 8ª 
Vara Cível. 

 
 

 
 

SUCUMBÊNCIA 
10% VALOR DA 

CAUSA  
 
 

CLUBE GANHOU 
A CAUSA 

 
 
 
 
 
 
 

Não tem 
condenação em 

honorários. 
 

CLUBE GANHOU 
A CAUSA 
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05 
 

2015.01.1.
127299-0 

E 
2016.01.1.
089007-5 

 
Ação de 

EXECUÇÃ
O DE 

TÍTULOS 
EXTRAJU
DICIAIS E 
EMBARG

OS À 
EXECUÇÃ

O – 
apensos 

(sem 
atribuição 
de efeito 

suspensiv
o até o 

presente 
momento) 

 
2ª Vara de 
execução 
de Títulos 
Extrajudici

ais 
0025411-
17.2016.8.
07.0001 

0037150-
21.2015.8.
07.0001 

Realizado 
BACEN JUD – 

infrutífero. 
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 processos 
foram 

transformados 
em eletrônicos e 

estão 
aguardando 

decisão. 

Autor: ICB 
 

Réu: 
Aldiem 

Locadora 
De 

Maquinas 
Pesadas e 

Equipament
os 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 

06 2015.01.1.
085846-4 

 
Monitória 

 
16ª Vara 

Cível 
 

O clube não foi 
exitoso em 

localizar bens 
penhoráveis, em 

que pese as 
inúmeras 

diligências 
realizadas, 

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. 

Valor da Causa: 
R$ 563,53 

 
REMOTA 
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sobretudo 
pesquisas feitas 
diretamente pelo 

Juízo em 
sistemas 

conveniados.  
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. 

 
 
 
 
 
 

 
Último valor 

atualizado da 
dívida 

R$ 919,02 

07 2017.01.1.
005419-2 

 
6ª Vara 
Cível 

 
 

Cumprime
nto de 

Sentença 
 
 

0001761-
04.2017.8.
07.0001 

 
 

Penhoramos o 
veículo FIAT/ 

SIENA 
ESSENCE,  

requerido ficou 
como depositário 

fiel. 
 

Prosseguimento 
da execução. 

 
 

Transformado em 
processo 
eletrônico, 
arquivado 

provisoriamente 
em 16.4.2019 até 

Autor: Iate 
 

Réu: João 
Lecione 
Marques 

 
 
 
 

 
 

 

Em 30.1.2017, o 
clube propôs 

ação de 
cumprimento de 

sentença 
proferida na 

ação penal nº 
2012.01.1.17025

7-6, para 
cobrança de 

verba 
apropriada 

indevidamente 
por ex 

funcionário do 
Ponto de 

Abastecimento. 
 

R$ 179.766,01 
 

Honorários 
sucumbenciais de 

10% 
 
 

Clube ganhou a 
causa 
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10.10.2019, 
quando o Clube 
deverá indicar 
outros bens. 

 
 

 

08 0706300-
69.2017.8.
07.0001 

 
11ª Vara 

Cível 
 

Ação 
Anulatória 

 

Sentença de 
improcedência da 

ação principal. 
 

O Clube pode dar 
a destinação que 
desejar ao título 

retomado. 
 

TRANSITO EM 
JULGADO EM 

18.2.019 

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 
 

HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA 
DE 12% VALOR 

DA CAUSA 
 
 

Ganho de causa 
ao clube. 

 
 

09 0711008-
14.2017.8.
07.0018 

 
Ação 

Declaratóri
a de 

Inexistênci
a de 

Relação 
Juridica 

Tributária 
C/C 

Repetição 
de Indébito 

 
8ª Vara de 
Fazenda 

Pública do 
DF 

 

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 

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 

Valor da Causa: 
R$ 10.000,00 

 
REMOTA  
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Advogado 
terceirizad
o: Wagner 
Britto Vaz 

de 
Oliveira 

 

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.  

Aguardando 
julgamento do 
paradigma.  

maior nos 
últimos cinco 

anos.  

10 0729236-
88.2017.8.
07.0001 

 
17ª VC 

 
Ação 

Monitória 

Iniciado o 
cumprimento de 
sentença.  
 
Rejeitada a 
impugnação e 
aberto prazo para 
pagamento, em 
27.6.2019. 

Autor: Iate 
Clube de 
Brasília 

 
Réu: Lucia 

Valéria 
Ferreira 
Neves 

Ajuizada em 
13.10.17 para 
cobrança de 

saldo do 
contrato 9/2012 

(cessão de 
espaço físico 

para exploração 
de atividade 

comercial), no 
valor de 

R$860.72 

Valor da Causa: 
R$ 860,72 

 
Custas honorários 
pela requerida de 
15% sobre o valor 

da condenação  
 

REMOTA  

11 0707343-
07.2018.8.
07.0001 

 
3ªVC 

 
Ação 

(procedime

Deu-se início ao 
cumprimento de 
sentença e em 
21.6.2019 foi 
determinado 
ao Oficial de 
Justiça que 
proceda à 
PENHORA e 

Autor: Iate 
Clube de 
Brasília 

 
Réu: 

Cardoso e 
Reis 

Comércio 
de Vidros 

A empresa 
ajuizou a ação 

por não 
concordar com 
a rescisão do 

contrato nº 
138/217 para 
prestação de 
serviços na 

Valor da Causa: 
R$ 29.900,00 

 
 

Custas honorários 
pela empresa 

sobre o valor da 
condenação  
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nto 
comum) 

AVALIAÇÃO de 
bens de 
propriedade da 
empresa 
suficientes para 
garantia da dívida 
de R$ 45.576,68, 
atualizada 
até  06/05/2019. 

 

academia do 
clube.0A 

empresa requer             
R$ 9.900,00 de 
multa contratual 
e R$20.000,00 

de danos 
morais. 

 

CLUBE GANHOU 
A CAUSA 

12 
 

0710815-
16.2018.8.
07.0001 

 
22ªVC 

 
Ação de 

Conhecim
ento c/ 

Obrigação 
de Fazer 

Em 8.1.2019, 
julgado 

improcedente o 
pedido. 

 
Os autores 

apelaram e em 
31.07.2019 será 

julgado o 
recurso. 

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 

 
Honorários de 
sucumbência 
arbitrados em 10% 
sobre o valor da 
causa. 
 

REMOTA 
 

13 0715108-
29.2018.8.
07.0001 
 
 
Tutela 
Cautelar 
Antecedent
e. 
 
19ª Vara 
Cível de 
Brasília 
 
 
 

Sentença de 
procedência, 
declarando a 
nulidade do 
julgamento do 
processo 
administrativo.  

Clube apelou e 
em 12.6.2019, a 
sentença foi 
reformada para 
declarar a 
legalidade do 
PAD. A sócia 
voltará a cumprir 
a penalidade.    

Autor: 
Sibele 
Eladir de 
Andrade 
Lebeis 
 
Réu: ICB 
 

Sibele requer 
tutela provisória 
de urgência para 
suspender os 
efeitos da sua 
suspensão.  

 

 

 
 

Valor da causa 
R$ 1.000,00 
 
 
Honorários de 10% 
sobre o valor da 
causa. 
 
 
CLUBE GANHOU 
A CAUSA 
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14 0726173-
21.2018.8.
07.0001 
 
1ª Vara de 
Execução 
de Títulos 
Extrajudici
ais de 
Brasília 
 
 

 Sentença de 
procedência do 
pedido. 

Efetuado 
pagamento no 
valor de 
R$2.490,00. 

 Expedição de 
alvará judicial em 
26.6.2019. 

Autor: ICB 
 
Réu: 
Motivo X 
Comércio 

Ajuizamos ação 
de execução 
para cobrança 
de multa 
contratual. 

Valor da Causa 
R$ 2.371,50 
 
Honorários no 
percentual de 10% 
 
 
CLUBE GANHOU 
A CAUSA 

15 0726224-
32.2018.8.
07.0001 
 
2ª Vara de 
Execução 
de Títulos 
Extrajudici
ais de 
Brasília 
 

Empresa 
requereu o 
parcelamento da 
dívida, Juiz 
deferiu. 

Liquidação 
cálculos no valor 
de R$6.965,46  

Transitou em 
julgado em 
28.6.2019. 

Aguardando-se 
expedir alvará 
judicial. 

Autor: ICB 
 
Réu: 
Paladar 
Mineiro 
Comercio, 
Industria e 
Distribuiçã
o de 
Alimentos 
 

Ajuizamos ação 
de execução 
para cobrança 
de multa 
contratual. 

Valor da Causa 
R$ 6.099,25 
 
 
Honorários no 
percentual de 10% 
 
 
CLUBE GANHOU 
A CAUSA 

16 0730186-
63.2018.8.
07.0001 
 
1ª Vara de 
Execução 
de Títulos 
Extrajudici
ais de 
Brasília 
 

Juiz ordenou 
citação para 
pagamento em 3 
dias sob pena de 
penhora. 
Mandado de 
citação devolvido 
sem cumprimento 
em 27.5.2019 

Autor: ICB 
Réu: 
Afonso 
Wokmer 
Rovere 
Montezuma 
- ME 
 

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

Valor da Causa 
R$ 7.270,48 
 
POSSÍVEL 
 
 

17 0732072-
52.2018.8.
07.0016 

 7º JEC 

Sentença julgou 
improcedente o 
pedido, com base 
na previsão 

Autor: 
CARLOS 
ALBERTO 
DE 

O sócio ajuizou 
demanda 
perante o 
Juizado 

Valor da Causa 
R$ 100,00 
 
REMOTA 
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RECURSO 
INOMINAD
O CÍVEL   
 

estatutária 
contida no art.28, 
VII, Estatuto 
Social. 

O sócio interpôs 
recurso 
inominado, 
concluso para 
julgamento em 
18.6.2019.  

OLIVEIRA 
MANSUR  

 
Réu: IATE 
CLUBE DE 
BRASILIA  
 

Especial Cível 
pleiteando que 
fosse incluída a 
sua neta por 
afinidade como 
dependente até 
que 
completasse 12 
anos de idade. 

 

 
AÇÕES CRIMINAIS EM CURSO – 1 DEMANDA 
01 2014.01.1.180908-

4 
 

7ª Vara Criminal 
 

Apensado ao 
processo 

20140111635094 
(sigiloso) 

 
Auto de 

Apreensão e 
Representação n° 

154/2014, em 
andamento na 
Delegacia de 
Repressão a 

Roubos e Furtos. 
IP 

2014.01.1.180908-
4 
 

Aguardando 
ofícios com 

informações de 
outros bens e 

valores em 
nome do réu 
(Relatório de 

Análise 
Financeira – 

RAF) – 
19.11.2015. 

 
Em 11.2.2016 – 

bloqueio do 
veículo junto ao 

DETRAN. 
 

Idas e vindas do 
INP à Delegacia 

de origem. 
 

Em 22.11.2017 
–feito com 

tramitação ao 
MP 

 
ainda não foi 

oferecida 
denúncia. 

Autor: 
MPDFT 

 
Indiciado: 
Francisco 

Ítalo Santos 
de Melo 

Investigação 
distribuída em 
18.11.2014, 
acerca do 

cometimento da 
fraude praticada 

pelo ex-
empregado 
deste clube 
junto à BV 

Financeira, em 
razão de 
convênio 

firmado para 
realização de 
empréstimos 

consignados em 
folha de 

pagamento. Foi 
deferida a  

nomeação do 
clube  como fiel 
depositário do 

veículo 
Chevrolet/Cruze 

LTZ HB, 
ano/modelo 
2014, placa 
OVV 8746 

apreendido pela 
Polícia e 

Não tem 
valor da 
causa e 

despesas 
com 

honorários 
advocatícios. 

 
Pagamento 
de IPVA do 

veículo 
concedido 

ao clube na 
condição de 

fiel 
depositário. 
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avaliado em R$ 
58.000,00. 

 
Fonte: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – disponível no sítio: 

www.tjdft.jus.b 
 
 

 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – 10 

 
 

N
º 

Processo Último Andamento Síntese Partes Valor 
Autuação / 
Prognóstic
o de perda 

para o 
clube 

1 Auto de Infração: 
054.506.2014.51.43436

0 
 
 
 

Apresentado defesa e 
recurso administrativo. 

 
Em 24.2.2016 – julgado 

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. 

 
 

Auto de 
Infração 
lavrado 

em 
16.6.2014

, sob a 
motivaçã

o de o 
clube vir 
atendend

o 
indiscrim
inadame
nte os 

veículos 
e 

apresent
ar 

imagem 
de Posto 

de 
Revenda 

Orgão 
Fiscaliz
ador: 
ANP 

 
Autuad
o: ICB 

 
 
 

R$ 
50.000,00 

 
Provável 

 
Pendente 
desfecho 

ação 
anulatória 
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2 Auto de Infração 
Interdição e 
Apreensão: 

054.510.2014.51.45476
0 
 
 
 

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 
16.10.201
4, sob a 

motivaçã
o de o 
clube 

exercer 
atividade 

de 
revended

or 
varejista 

sem 
autorizaç

ão 

Orgão 
Fiscaliz
ador: 
ANP 

 
Autuad
o: ICB 

 
 

R$ 
50.000,00 

 
Provável 

 
 

Pendente 
desfecho 

ação 
anulatória 

3 Notificação de 
Lançamento: 

07/11/2016 – TCFA – 
 

Nº controle: 8422339- 
 

IBAMA 
 

Não foi possível aderir ao 
REFIS. 

Foi aprovado pelo 
Conselho Diretor do 

pagamento efetuado em 
11.12.2017 na quantia de 

R$ 108.282,61 a fim de 
impedir a inscrição do 
clube na dívida ativa.  

 
Defesa administrativa: 

prescrição, pendente de 
julgamento. 

Lançame
nto de 
crédito 

tributário 
pelo não 
pagamen

to das 
taxas de 
controle 

e 
fiscalizaç

ão 
ambienta
l, período 
de 2010 a 

2016. 
 

Autuad
o: Clube 

 
Órgão 

Autuad
or: 

IBAMA 
 
 
 

R$ 
101.313,90 

 
Provável 

 
 
 
 
 
 
 

4 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. 

 
Recurso negado. 

 

Auto de 
Infração 
lavrado 

em 
26.2.2016

, sob a 
motivaçã

o de o 
clube 

Orgão 
Fiscaliz
ador: 
ANP 

 
Autuad
o: ICB 

 
 

R$ 
50.000,00 

 
Provável 

 
 

Pendente 
desfecho 
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exercer 
atividade 

de 
revended

or 
varejista 

sem 
autorizaç

ão. 
 
 
 

ação 
anulatória 

 

5 Auto de Infração, 
Interdição e 
Apreensão: 

044.190.16.53-421.938 

Apresentado defesa e 
recurso administrativo. 

 
Gasolina apreendida foi 

devolvida ao clube. 
Autorização para 

desinterdição para 
abastecer a frota e 

veículos dos empregados 
– em 18.10.2017 

 
Em 23.10.2017 – julgado 

subsistente a autuação I e  
aplicada a pena de 

perdimento dos bens. 
 

Recurso negado. 
 
 
 

Auto de 
Infração 
lavrado 

em 
16.11.201
6, sob a 

motivaçã
o de o 
clube 

exercer 
atividade 

de 
revended

or 
varejista 

sem 
autorizaç

ão. 

Orgão 
Fiscaliz
ador: 
ANP 

 
Autuad
o: ICB 

 
 

R$ 
60.000,00 

 
Provável 

 
 

Pendente 
desfecho 

ação 
anulatória 

6 Auto de Orientação e 
Fiscalização:3226 e 

Auto:1602 

Solicitamos à empresa 
Dumont Tênis providenciar 
o registro e afixar cópia do 
certificado na Diretoria de 

Esportes Individuais. 
Apresentada defesa pelo 

clube – em 10.8.2017. 
 

Pendente de julgamento da 
defesa. 

Auto de 
Orientaçã
o lavrado 

em 
25.7.201
7 para 
que o 

clube se 
registre 
junto ao 
CREF7 e 
nomear 

Orgão 
Fiscaliz
ador: 

CREF7 
 

Notifica
do: ICB 

 
 

Não teve 
multa. 
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responsá
vel 

técnico. 
7 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 

15.8.201
7 para o 

clube 
comprova

r o 
cumprime

nto da 
cota 

mínima 
de 5% de 

jovens 
aprendize
s (do total 

de 
emprega

dos). 
 

Orgão 
Fiscaliz
ador: 

Ministér
io do 

Trabalh
o 
 

Autuad
o: ICB 

 

Não teve 
multa. 

8 Notificação 
110419.2018 

 
Notícia do 

fato:002586.2018.10.00
0/4 

 
  

 
Manifestação sobre a 

denúncia em 5.11.2018 

Trabalha
dores do 
concessi
onário 
cunhado 
sem 
anotação 
na CTPS 

Orgão 
Fiscaliz
ador:  
Ministé

rio 
Público 

do 
Trabalh

o 
 

Notifica
do: ICB 

Não teve 
multa. 

9 Termo de Notificação nº 
220/2018 – 

Superintendência de 
Recursos Hídricos -  

Acolhimento parcial do 
recurso administrativo.  

 
Requerimento de TAC em 

andamento. 

O Clube 
foi 

autuado 
por estar 

em 
desacord
o com a 
outorga, 

não 
enviar a 

Orgão 
Fiscaliz
ador: 

ADASA  
 

Notifica
do: ICB 

 
 

Não teve 
multa. 
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leitura 
mensal 

dos 
hidrômetr
os e não 

ter 
sistema 

de 
adução, 

reserva e 
adução 

independ
entes da 
CAESB. 

1
0 

Processo CRQ XII nº 
025/17 

Não acolhimento do recurso 
administrativo em 26.6.2019 

Multa 
imposta 

em razão 
de 

operador 
de 

piscina 
exercer 
função 
sem ser 

orientado 
por 

profission
al de 

química 

Orgão 
Fiscaliz
ador: 

Conselh
o 

Regiona
l de 

Química 
 

Notifica
do: ICB 

 
 

Multa no 
valor de 

R$551,70 
(paga em 
28.62019) 

 
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS EM CURSO – 15 DEMANDAS 

 
Nº Processo Andamento Depósito 

Judicial 
Valor 
Estimado 
 

Honorário 
de Êxito 

Prognóst
ico de 
perda 

1 
 
 
 
 

0001431-
17.2014.5.1
0.0021 
Reclamante
: 
Jorlene dos 
Santos Lima 
Reclamados
: Salão de 

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 

03.02.2017 
– 
Depositado  
R$ 
16.366,10 
(depósito 
recursal do 
RR) e R$ 
600,00 

Valor 
provisório 
da 
condenação 
R$ 
30.000,00 
 
Valor 
liquidado 

 
 
Não 
 
 

ICB foi 
condena
do de 
forma 
subsidiá
ria 
 
Se a 
Amparo 
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Beleza 
Amparo e 
Iate Clube 
de Brasília 
 

 

 

 

recurso de revista (do 
Iate) Improvido. 
10.10.17 – 
protocolamos 
Regimental 
21.2.2018 - Agravo 
Regimental desprovido. 
Transitado em Julgado 
em 16/03/2018  
Em 29.4.2019 - 
determinada a remessa 
dos autos à SECAL, 
observando-se quanto 
à parcela terceiros a 
sua exclusão da conta, 
ante a incompetência 
material desta Justiça 
Especializada para a 
cobrança daquele 
encargo previdenciário.  
Em 27.5.2019 – juntada 
de ED da Amparo. 

(custas 
processuais
) 
14.03.2017 
– 
Depositado 
R$ 8.959,63 
(depósito 
recursal do 
AIRR) 
1º/9/17 – 
Depositado  
R$ 2.011,90 
(compleme
nto do 
depósito 
recursal  do 
RR) 

pelo RH em 
12/2017 –  
R$ 
126.827,65 

não 
pagar o 
Clube vai 
ter que 
pagar 

 
 
 
2 

0000437-
94.2015.5.1
0.0007 
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. 
Em 19.6.2019 – 
concluso para 
despacho do Ministro 
Augusto Cesar Leite de 
Carvalho 

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 POSSÍVE
L 
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3 
 
 

 
0001064-
83.2015.5.1
0.0012 
 
 
Reclamante
: 
Maria 
Aparecida 
Vieira Vilar 
 
Reclamado: 
Iate Clube 
de Brasília 

Pedido de horas extras 
e dano moral 
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 – interposto 
Eds pelo Clube. 
Os EDs foram 
conhecidos, para 
conhecer do RO e no 
mérito prover 
parcialmente, 
reformando a 
sentença para excluir 
a condenação em 
horas extras e reduzir 
os danos morais para 
R$ 2.000,00 (dois mil 
reais). 
1.8.2018 – Trânsito em 
julgado. 
Iniciada a liquidação, 
aguarda-se o valor 
atualizado ser liberado 
para a Reclamante e o 
restante ser liberado 
para o Clube. 
Em 7.5.2019 – à 
Contadoria para 
esclarecimento de 
cálculos. 

24.11.2016 - 
R$ 8.183,06 
e R$ 400,00 
(custa 
processuais
) 
 
28.12.2017 - 
R$ 1.005,94 
(complemen
to de 
Depósito 
Recursal) 

Valor da 
condenação 
R$ 2.000,00 
(dois mil 
reais) 

Não ICB 
perdeu, 
em parte, 
a ação e 
vamos ter 
que 
pagar. 
Estamos 
aguardan
do os 
cálculos). 
Mas 
como já 
fizemos 
depósitos 
em 
valores 
superiore
s, 
teremos 
dinheiro a 
receber. 

 
 
 
 

0001180-
19.2015.5.1
0.0003 
 

19.06.2017: Sentença 
procedente em parte. 
28.06.2017 – 
Interposição de recurso 

Inexistente Valor 
provisório 
da 

Não ICB 
PERDEU 
EM 
PARTE.  
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4 Reclamante
: 
Antonio 
Caitano de 
Souza 
 
Reclamado: 
Iate Clube 
de Brasília 
 

ordinário pelo 
Reclamante.  
8.9.17 - Mantida a 
sentença pelo TRT. 
21.9.17 – trânsito em 
julgado. 
Iniciada execução - 
CTPS retificada. 
 
27.4.2018 - 
peticionamos contra os 
cálculos apresentados 
pela Contadoria Judicial 
e estamos aguardando 
julgamento dos cálculos 
remetidos à Contadoria, 
em 27.3. 2019 

condenação 
R$ 5.000,00 
 
Valor 
calculado 
pela 
contadoria 
judicial - R$ 
6.438,47 
 
Nossos 
cálculos - 
R$ 2.498,85 

 
Agora 
estamos 
discutind
o os 
cálculos 

 
 
 
5 

0000371-
35.2016.5.1
0.0022 
(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 
PROTOCOLAMOS 
EDs, que foram 
acolhidos parcialmente. 
8.6.18 – interpusemos 
Agravo de Instrumento 
e estamos aguardando 
julgamento. 
Em 13.8.2018 – 
concluso para decisão 
do Ministro Hugo Carlos 

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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6 

0000150-
33.2017.5.1
0.0017 
(PJE) 
 
Reclamante
: Elaine 
Ferretti 
Costa 
Starling 
(Advogada) 
 
Reclamado: 
Iate Clube 
de Brasília 

RO provido.  
Zero condenação ao 
clube.  
Transito em julgado em 
27.5.2019 
 

9.10.2018 - 
Depósito 
recursal do 
RO R$ 
9.513,16 e 
Custas R$ 
400,00  

Valor da 
Causa 
R$ 
160.000,00 
Zero 
condenação 
 
 

Não ICB 
GANHO
U 

 

Será 
devolvid
o ao 
Clube o 
valor do 
depósito 
recursal 
corrigido
. 

 
 
7 

0000387-
67.2017.5.1
0.0017 
(PJE) 
 
Reclamante
: Márcia da 
Silva 
Figueiredo 
Camilo 
 
Reclamado: 
ICB 

Pleito de reversão da 
justa causa – gestante – 
estabilidade 
21.5.2018 - Sentença 
julgou improcedentes 
os pedidos da 
Reclamante. 
A reclamante foi 
condneada em 
litigância por maá fé, 
estamos executando o 
valor de R$ 433,96, a 
favor do Clube. 
Em 5.4.2019- clube 
pediu penhora on line 
de valores. 

 

 

Inexistente 

Valor da 
Causa R$ 
40.059,35 
 
Valor da 
condenaçã
o – zero 
para o Iate 
e multa por 
litigância 
de má-fé no 
importe de 
1% do valor 
corrigido 
da causa, a 
ser pago 
pela 
Reclamant
e. 

Não ICB 
GANHO
U 

 
 
8 

0000858-
28.2017.5.1
0.0003 
(PJE) 
 
Reclamante
: Karina 
Helena R. 
Botão 

Pleito de equiparação 
salarial, parcelas in 
natura, insalubridade e 
férias. 
Perícia sobre a 
insalubridade favorável 
ao Clube. 
6.6.2018 - Sentença 
julgou improcedentes 

Inexistente  Valor da 
causa R$ 
19.646,00 
 
Valor da 
condenaçã
o – R$ 
413,00 + R$ 
10,64 de 

Não  (ICB 
perdeu 
parcialme
nte) 
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(Prof. 
Natação) 
 
Reclamado: 
Iate Clube 
de Brasília 

os pedidos da 
Reclamante. 
12.6.2018 - 
Protocolamos EDs para 
sanar uma contradição, 
que foram acolhidos e 
sanada a contradição. 
Em 19.9.2018 a 
Reclamante interpôs 
RO e em 18.12.2018 
conhecido 
parcialmente o recuso 
da Reclamante, para 
condenar a Reclamada 
na devolução do 
desconto a título de 
férias e terço.  
Em 14.5.2019 – 
expedido alvará a favor 
da reclamante, 
sentença declarado o 
débito integralmente 
quitado. 

custas, 
deposito 
em 
21.2.2019 
 

 
 
9 

0000941-
11.2017.5.1
0.0014 
(PJE) 
Reclamante
: Elenilde 
Rodrigues 
(servente de 
limpeza) 
 
Reclamado: 
Iate Clube 
de Brasília 
 

Pleito de estabilidade 
provisória (gestante).  
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, que após 
conhecido não foi 
provido, então 
opusemos EDs, e 
Recurso de Revista, 
sem êxito. 
Em 19.3.2019, o 
processo foi concluso 

 

 

 

Inexistente 

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

Não 

 

POSSÍVE
L 
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ao Min. Emmanoel 
Pereira para 
julgamento do AIRR. 

 
 
10 

0000208-
41.2018.5.1
0.0004 
(PJE) 
 
Reclamante
: Luciane 
Silva 
Alencar 
(servente de 
limpeza) 
 
Reclamado: 
Iate Clube 
de Brasília 

Pleito de parcelas 
rescisórias de horas 
extras e insalubridade, 
com suas integrações, 
saldo de salários, 13º 
salário, férias, liberação 
do FGTS, multas etc. 
 
sentença em 23.4.2019 
– condenando o Clube 
apenas a retificar a 
remuneração, em 
virtude do dissídio 
coletivo, e anotar a 
baixa com data de saída 
em 15/06/2017, sob 
pena de multa diária de 
R$ 100,00, reversível 
em favor do 
Reclamante, limitada a 
30 dias de atraso. 
Em 27.6.2019-  
sobrestado os autos em 
razão de inércia da 
exequente que não 
levou a CTPS para 
retificação. 
 

Inexistente Valor da 
causa R$ 
4.952,61 
 
Condenaçã
o zero  
 
Custas, pelo 
Clube, no 
importe de 
R$ 10,64 

Não 

 

Ganho 
parcial 
da causa 
pelo 
Clube 

 
 
11 

0000603-
12.2018.5.1

0.0011 
(PJE) 

Reclamante
: Jose 

Aureliano 
Goncalves 

Teixeira 
Junior e 
Paloma 

Brito 
Teixeira. 

Herdeiros da Srª. Maria 
da Penha Brito 
pleiteiam direitos da 
mãe (falecida): vínculo 
empregatício e verbas 
trabalhistas. No polo 
passivo encontra-se a 
Banca do Brito e o ICB, 
pois pleiteia o 
reconhecimento da 
responsabilidade 
solidária destes. 
AIJ – 17.10.2019 – 9h10  

Inexistente Valor da 
causa R$ 
74.883,17 

Aguardar 
sentença 

 

REMOTA 
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Reclamado: 

Jose 
Goncalves 

Brito – ME e 
Iate Clube 
de Brasília 

 
 
12 

0001105-
87.2014.5.1
0.0011 

 
Reclamante

: Anne 
Samila 
Nunes 
Farias 

 
Reclamado: 
Instituto de 

Beleza 
Amparo 

Rodrigues 
Ltda 

Convertido 
para 

eletrônico 
em 

29.5.2019 

R$ 43.717,67 (Iate 
bloqueou esse valor do 
TechSoft da 
Concessionária e 
depositou em juízo, 
conforme determinação 
judicial. 
 
Em 10.6.2019 
arquivado 
definitivamente. 

ICB não é 
parte no 
processo 

Valor da 
causa R$ 
47.570,48 

ICB não é 
parte no 
processo  

ICB NÃO 
É PARTE 
NO 
PROCES
SO 

 

Salão 
Amparo 
perdeu a 
causa 

 
 
13 

0001195-
68.2018.5.1

0.0001 
(PJE) 

 
Reclamante

: Jairo 
Araújo 

Campos 
 

Reclamado: 
Iate Clube 
de Brasília 

Reclamante pleiteia o 
reconhecimento da 
demissão imotivada, 
bem como a da 
suspensão do contrato 
laboral, dada a sua 
prisão, e verbas 
trabalhistas. 
 
Audiência Instrução – 
21.1.2020 – 9h15 
 

Inexistente Valor da 
causa R$ 
11.229,54 

Aguardar 
sentença 

REMOTA 

14 000065-
27.201.5.10.

0011 

Reclamante exerceu a 
função de segurança e 
pleiteia a reintegração 

Inexistente Valor da 
causa  

R$ 7.453,15 

Aguardar 
sentença 

POSSÍVE
L 
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(PJE) 
Reclamante

: Elizete 
Pereira 
Lopes 

Reclamado: 
Iate Clube 
de Brasília 

ao quadro, indenização 
por danos morais no 
valor de R$5.000,00. 
Alega dispensa 
discriminatória. 
Deferida prova pericial, 
quesitos apresentados, 
em 2.4.2019. 
Audiência de Instrução 
em 12.9.2019, às 14h45 

15 0000462-
38.2019.5.1

0.0017 
(PJE) 

Reclamante
: Paulo 
Sérgio 

Pereira de 
Sousa 

Reclamado: 
Iate Clube  

Reclamante exerceu a 
função de segurança e 
pleiteia danos morais e 
estéticos decorrente de 
suposto acidente de 
trabalho no valor de 
R$60.000,00, 
tratamento médico, 
pensão vitalícia, lucros 
cessantes, FGTS, plano 
de saúde, honorários 
advocatícios. 

Inexistente Valor da 
causa 

R$79.365,5
4 

 

Aguardar 
sentença 

POSSÍVE
L 

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  

 
 


