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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 2º semestre de 2018, inclusive quanto aos investimentos 
previstos e executados no período.  

Nesse segundo 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 campeonatos, torneios, bem como 
treinos, clínicas e confraternizações que resultaram em importantes conquistas para 
os atletas e associados. Muitas ações e esforços foram realizados em apoio e 
incentivo aos velejadores iatistas em campeonatos nacionais e internacionais. A 
Escola de Desportos Náuticos do ICB (Vela Infantil, Jovem, Adulto, além do 
Windsurf) aperfeiçoou a metodologia de ensino-aprendizagem e atingiu a meta de 
manter o número de 100 (cem) alunos matriculados na modalidade esportiva, que se 
tornou um sucesso. Fechamos o semestre com a realização do Campeonato 
Brasileiro Interclubes de Vela Jovem, o evento foi realizado em conjunto com a 
Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e pelo Comitê Brasileiro de Clubes CBC e 
contou com a presença de 31 velejadores de vários estados.  

Os ESPORTES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 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 a participação das equipes de futebol do Iate no Ibercup – Torneio 
Infanto Juvenil mais importante do mundo realizado na cidade de São Paulo, na 
modalidade natação a realização da Taça Brasília de Natação Infanto Juvenil e a 
conquista do Campeonato Pan Americano Máster 40+ pela equipe de Pólo Aquático 
do Iate, em agosto a Vice-Diretoria de Tênis realizou em parceria com a Federação 
Francesa de Tênis a 1ª Etapa do Roland Garros Amateur Series. Mais uma vez, as 
escolas esportivas demonstraram excelentes desempenhos e comprovaram ser de 
fundamental importância para a formação de atletas de alto rendimento, além de 
inserir nossos pequenos associados na saudável prática esportiva. 
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As áreas SOCIAL e CULTURAL proporcionaram aos nossos associados momentos 
de entretenimento e cultura de forma criativa e com muitas inovações na realização 
dos eventos, sem onerar excessivamente o Clube. Destacamos a realização do 
Réveillon “Luz e Harmonia 2019” que contou com a parceria de uma comissão de 
eventos, que encantou o público participante com uma festa all inclusive, com 
música boa, fina decoração e farto serviço de buffet. No dia18 de julho foram 
entregues 06 (seis) toneladas de alimentos arrecadados no evento Iate In Concert e 
doados ao Banco de Alimentos das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal 
(Ceasa). Os alimentos foram destinados a 150 entidades de Brasília que assistem 
cerca de 37 mil pessoas em situação de vulnerabilidade e entregue durante a 
cerimônia oficial dia 17 de agosto pelo Programa de Doação Simultânea do Banco 
de Alimentos do GDF, com a participação do Iate Clube de Brasília. 

Na área de GESTÃO DE PESSOAS foram realizadas várias ações para desenvolver 
e capacitar nosso capital humano, além da criação de um ciclo de treinamentos 
iniciado no mês de dezembro com o “Treinamento de Liderança” onde 56 gestores 
foram capacitados e aprimoraram seus conhecimentos, habilidades e 
aprendizagens. Além disso, foram realizadas diversas medidas para a redução de 
pagamento de vouchers, horas extras e demais práticas que oneram a folha de 
pagamento.  

Na área de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO foram realizados extensos esforços 
para a modernização do nosso parque tecnológico, com investimentos, ações de 
mapeamentos e manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos, visto que 
em meados do mês de outubro o Clube sofreu a invasão de um ataque cibernético 
em nossa rede. Para evitar outros incidentes, foi realizada uma força tarefa que 
resultou na implantação de novas regras de segurança.  

A área de PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS realizou o inventário do estoque anual 
em conjunto com o setor de Contabilidade, Comissão Fiscal e Auditória externa. Foi 
realizado ainda o trabalho de organização e recebimento de todos os materiais e 
bens imobilizados adquiridos no decorrer do semestre, que foram catalogados e 
inventariados dentro do Sistema ERP BENNER, além de diversas ações de 
aperfeiçoamento da gestão de compras, que proporcionaram relevante economia 
para o Clube. 

Na área de ENGENHARIA destaca-se a conclusão da terceira e última etapa do 
Espaço Multifunções, prédio onde passou a funcionar a Sede Administrativa do 
Clube. A conclusão do prédio fecha um ciclo de mais de dez anos para finalização 
da obra, que precisou passar por uma série de adequações, inclusive de reforço 
estrutural e acessibilidade, o que acabou por adiar sua conclusão. A centralização 
de boa parte da gestão administrativa no prédio melhorou a eficiência no dia-a-dia 
do Clube aproximando os setores, que proporcionou mais agilidade nos seus 
processos. No prédio foi criado um espaço para o Encontro Master do Iate – 
EMIATE, que promove uma série de encontros sociais e cursos para os sócios da 
melhor idade, e que nunca teve uma sede que agregasse todas as suas atividades. 
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Destacamos ainda a aprovação pelo Conselho Deliberativo da proposta do Conselho 
Diretor de criação de uma nova modalidade de convite, denominado CONVITE 
ESPORTIVO, que foi incluído no Regulamento de Acesso ao Clube - RAC, como 
item V do artigo 29 e se destina ao desenvolvimento de determinadas modalidades 
esportivas no Clube. O referido convite está em fase de implantação no sistema e 
tem por objetivo 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. 
Com a regulamentação, acreditamos que essa nova modalidade de convite irá 
disciplinar o ingresso de não sócios às dependências do Clube ao tempo em que 
promoverá incentivo da prática esportiva aos associados.  

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. 

A gestão FINANCEIRA, de controle de contas, planejamento e orçamento registrou 
grandes avanços, mantendo rígidos controles dos recursos oriundos das 
contribuições pagas pelos integrantes do quadro social, além de ações coordenadas 
que resultaram em índices baixíssimos de inadimplência, efeito desses atos. A 
saúde financeira do Clube reflete o cenário positivo, com todos os compromissos 
financeiros e sociais em dia (salários, encargos sociais, impostos, taxas, 
fornecedores, etc).  

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 e fortalecimento dos princípios de transparência, 
honestidade e equidade, observando as normas estatutárias e regulamentares, com 
muito trabalho e dedicação.  

Atenciosamente, 

 
Rudi Finger 
Comodoro 
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DIRETORIA DE ESPORTES NÁUTICOS 
 
Diretor de Esportes Náuticos: Flávio Martins Pimentel  
Vice-Diretor de Iatismo: Rossana Stanizio Frattini Ramos 
Vice-Diretor de Escolas Náuticas: Marcus Vinicius Leite do Amaral 
Vice-Diretor de Motonáutica: Marcelo Teixeira Gallerani 
Vice-Diretor de Windsurf: Danilo Mello Mattos 
 
I – Introdução. 
 
No âmbito da sua competência, a Diretoria de Esportes Náuticos organizou e 
realizou, no segundo semestre de 2018 diversas ações alinhadas as proposições 
contidas em seu planejamento estratégico/orçamentário, com o objetivo de 
continuidade de melhorias que demarcam o Iate como referência náutica nacional, 
tanto por sua infraestrutura existente, como excelência técnica de seus atletas. 
As principais ações realizadas encontram-se destacadas no presente relatório. 
  
II – Dos eventos realizados. 
 
No segundo semestre, foram realizados 33 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 

 Evento Data 
Quantidade 

Participantes 
Quantidade 

Embarcações 
Nº de 

Regatas 

1 Clínica de Optimist com Gabriel Melchert 10 a 13/jul 7 7 - 

2 

 
 Campeonato de Vela Jovem de Brasília   
 (velejadores até 23 anos) 
 

17 a 21/jul 31 31 10 

3 
Curso de Regras de Regata a Vela com 
Nelson Ilha 

25 a 28/jul 30 - - 

4 
Luau da Náutica (Confraternização de 
velejadores na Prainha) 

28/jul 60 - - 

5 

 
Campeonato do 7º Distrito da Classe 
Star 
 

26 a 29/jul 20 10 4 

6 
Regata Comodoro Iate Clube - 
Monotipos 

4/ago 95 75 1 

7 Regata Comodoro Iate Clube - Oceanos 5/ago 184 46 - 

8 Campeonato da Flotilha 516 de Snipe  11 e 12/ago 18 9 3 
9 III Torneio Comodoro de Motonáutica  18 e 19/ago 21 21 - 
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10 
Campeonato Centro-Oeste da Classe 
Laser  

18, 19, 25 e 
26/ago 

24 24 6 

11 Palestra Rumo Certo com Isabel Swan 1/set 100 - - 

12 
25ª Regata JK – 5ª Semana de Vela JK- 
Monotipos – Patrocinado pelo BRB 

1 e 2/set 98 70 5 

13 
Palestra e aula de iniciação a vela aos 
convidados do BRB com o Coordenador 
Técnico Allan Godoy 

5 e 6/set 7 3 - 

14 
25ª Regata JK-5ª Semana de Vela JK- 
Optimist  

7 e 8/set 26 26 5 

15 
25ª Regata JK-5ª Semana de Vela JK- 
Oceanos  

8 e 9/set 160 40 3 

16 
Clínica de Optimist com Ricardo 
Paranhos 

7 a 9/set 10 10 - 

17 Taça Walter Reinicke da Classe Delta 26  15 e 16/set 44 11 1 

18 
Campeonato do DF de Snipe, Dingue, 
Laser RAD e 420  

22, 23, 29 e 
30/set 

58 32 6 

19 Campeonato Centro-Sul da Classe Finn 6 e 7/out 6 6 5 

20 
Taça Patrono da Flotilha 516 de Snipe -
Taça Xangô  

6 e 7/out 18 9 3 

21 
Gincana e Acampamento da Escola de 
Vela 

11 e 12/out 50 - - 

22 
3ª Etapa do Ranking do DF da Classe 
Optimist  

20, 21, 27 e 
28/out 

23 23 5 

23 Campeonato do DF de Optimist  2 a 4/nov 26 26 4 

24 Taça Cri-Cri da Classe Snipe  10 e 11/nov 14 7 2 

25 Campeonato Brasileiro da Classe Dingue  15 a 18/nov 108 54 6 

26 Campeonato Desafio da Classe Delta 26  24 e 25/nov 32 8 3 

27 Passeio de Veleiros da Escola de Vela 1/dez 70 10 - 

28 Taça Joaquim Silva da Classe Snipe  8 e 9/dez 12 6 4 

29 
Campeonato Brasileiro Interclubes de 
Vela Jovem  

10 a 14/dez 36 27 12 

30 
Aula sobre Gerenciamento de Regata 
Com Walter Boddener 

11/dez 2 - - 

31 
Palestra Sonho Paixão e Resultado com 
Lars Grael 

12/dez 200 - - 

32 
Clínica de Optimist, 420 e Laser com 
Walter Boddener 

11 a 13/dez 36 - - 

33 Pré Brasileiro de Laser 15 e 16/dez 20 20 10 

TOTAL 1646 611 98 

 Fonte: Suporte da náutica 
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III – Do apoio ao atleta 

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

 Semana Internacional de Vela e Estadual do RJ de 420, Finn e Star; 
 Copa Brasil de Vela da CBVela; 
 Campeonato Brasileiro de Windsurf; 
 Campeonato Seletivo Argentino - ARG 2018; 
 Campeonato Paulista de Laser; 
 Campeonato Brasileiro da Classe Star; 
 Campeonato Sul Brasileiro da Classe Snipe; 

 
Destaque dos velejadores do Iate nos seguintes eventos: 
 
 Felipe Rondina: 1º lugar do DF de Laser Standard; 1º lugar no Campeonato 

Vela Jovem de Brasília de Laser Radial; 1º lugar no Campeonato 
Centro-Oeste da Classe Laser Standard; 3º lugar na Categoria Mista no 
Sul Brasileiro de Snipe. 

 Bruno Lóssio: Vice campeão do DF de Laser Standard; 3º lugar no 
Campeonato Paulista de Laser. 

 Fernando Boani: 3º Colocado no Campeonato do DF de Laser Standard. 
 Juliano Camargo Rosas: 1º lugar no Campeonato do DF de Finn; 4º lugar de 

Finn na Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro. 
 Pedro Rocha Dantas: 1º lugar no Campeonato Vela Jovem de Brasília de 

Optimist; 2º lugar no Campeonato do DF de Optimist; 1º lugar no Campeonato 
Brasileiro Interclubes de Vela Jovem de Optimist. 

 Isabella Ferreira Ribeiro: 3º lugar no Campeonato do DF de Optimist; 2º lugar 
no Ranking do DF de Optimist Estreante; 3º lugar no Campeonato Brasileiro 
Interclubes de Vela Jovem de Optimist. 

 César Henrique A. De Freitas: 3º lugar no Ranking do DF de Optimist 
Estreante. 

 André Akira: 2º lugar no Campeonato Vela Jovem de Brasília de Optimist; 3º 
lugar no Ranking do DF de Optimist; 2º lugar no Campeonato Brasileiro 
Interclubes de Vela Jovem de Optimist. 

 Arthur Borges: 3º lugar no Campeonato Vela Jovem de Brasília de Optimist; 
1º lugar no Ranking do DF de Optimist Estreante. 

 Alice Justino: 1º lugar no Campeonato Vela Jovem de Brasília de Optimist 
Estreante. 

 Gabriel Florez: 2º lugar no Campeonato Vela Jovem de Brasília de Optimist 
Estreante. 

 Daniel Maldaner: 3º lugar no Campeonato Vela Jovem de Brasília de Optimist 
Estreante; 1º lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes de Vela Jovem de 
Optimist Estreante. 

 Caio Lemos De Mesquita: 2º lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes de 
Vela Jovem de Optimist Estreante. 

 Isabela Franke Rosas: 3º lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes de Vela 
Jovem de Optimist Estreante. 

 Maria Fernanda Vargas Valadares: 2º lugar no Campeonato do DF de 
Optimist Estreante. 



                                                                                                                          

12 
 

 Luisa Vargas Valadares: 3º lugar no Campeonato do DF de Optimist 
Estreante. 

 Admar Gonzaga e Alexandre Freitas: 3º lugar no Campeonato do 7º Distrito 
da Classe Star. 

 Felipe Meira: 2º lugar no Campeonato Centro-Oeste da Classe Laser 
Standard;             1º lugar Pré Master no Campeonato Paulista de Laser. 

 Elisa Ramos: 1º lugar no Campeonato Centro-Oeste da Classe Laser 
Standard – Feminino. 

 Rossana Ramos: 1º lugar Mastes no Campeonato Centro-Oeste da Classe 
Laser Standard. 

 Guilherme Raulino: 1º lugar no Campeonato Centro-Oeste da Classe Laser 
Standard - Great Grand Master. 

 Thiago Borges: 1º lugar no Campeonato Centro-Oeste da Classe Laser 
Standard – Sub21; 2º lugar no Campeonato do DF de Laser Radial. 

 Marina Garrido e Bruna Patrício: 2º lugar Feminino na Classe 420 na Semana 
Internacional de Vela do Rio de Janeiro; 1º lugar no Campeonato do DF de 
420. 

 Lucas Faria e Júlia Sampaio: 2º lugar no Campeonato do DF de 420. 
 Renata Alburqueque e João Pedro Nunes: 3º lugar no Campeonato do DF de 

420. 
 Luiz Felipe Amaral: 2º lugar Infantil de Optimist no Campeonato Norte 

Nordeste da Classe Optimist; 1º lugar no Campeonato do DF de Optimist; 1º 
lugar no Ranking do DF de Optimist. 

 Juliana Alves De Seixas: 2º lugar no Ranking do DF de Optimist. 
 Vivi Viegas: 3º lugar de Optimist Feminino Estreante no Campeonato Norte 

Nordeste da Classe Optimist. 
 Marcello Katalinic: 1º lugar no Campeonato do DF de Laser Radial. 
 Artur Maldaner: 3º lugar no Campeonato do DF de Laser Radial. 
 Lucas Tavernard Gama: 1º lugar no Campeonato do DF de Snipe. 
 Mauricio Albuquerque e Mauricio Mancuso: 3º lugar no Campeonato do DF de 

Snipe. 
 Ricardo de Castro Paranhos: 2º Lugar no Campeonato Argentino da Classe 

470. 
 Cezar Castro e Jefrey Shaw: 2º lugar Grand Master no Campeonato Brasileiro 

de Dingue. 
 Pedro Rocha Dantas e André Oliveira Raposo Dantas: 2º lugar Juvenil no 

Campeonato Brasileiro de Dingue. 
 Julia Sampaio: 2º lugar Dupla Mista no Campeonato Brasileiro de Dingue. 
 Rossana Ramos e Nadja De Alencar Cesar: 1º lugar Feminino no 

Campeonato Brasileiro de Dingue. 
 

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. 
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 Gourmet da Náutica. 
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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 e seus convidados, nos dias 11 e 12 de 
outubro.  
 
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. Foi trocado os flutuadores de 50 barcos da classe Optimist do Iate, 
melhorando a estética dos barcos e a principalmente a flutuabilidade. 

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 
para fomentar a Vela Jovem do Iate, que juntamente com outras classes como Laser 
4.7 e Radial, propicia 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: 

 Material didático para os quadros brancos magnéticos; 

 Suporte para Barco Optimist didático, com rodas, para utilizar em terra com os 

iniciantes; 

 Placas de mudança de percurso para regata; 

 Cabos de poliéster para boias de treino e para as velas de Optimist; 

 Bomba de ar para os botes infláveis; 

 Apitos para professores e comissão de regata; 

 01 Barco da Classe Laser completo; 

 01 Barco da Classe 420 completo; 

CURSO 
Alunos 
 2º Sem. 

2016 

Alunos 
 1º Sem. 

2017 

Alunos 
 2º Sem. 

2017 

Alunos 
 1º Sem. 

2018 

Alunos 
 2º Sem. 

2018 

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

Total 53 89 117 123 118 
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 03 Barcos da Classe Optimist completos. 

IV – Estrutura para o associado 

O Setor Náutico supervisiona a guarda de 525 embarcações de vários tipos, além 
dos 201 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 201 
Lanchas 157 
Veleiros - Médio Porte 99 
Jet-Ski 36 
Monotipos à Vela (Dingue, Europa, Finn, HobbieCat, Catamaram, 
Holder, Laser, Optimist, Pinguim, Prancha de Windsurf, Snipe, Star, 
420 e 470) 

201 

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

32 

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 o seu 
barco no Clube, conforme segue abaixo: 
 

Tipo de Embarcação Quantidades 

Lanchas 175 vagas 
Veleiros 23 vagas 
Monotipos 04 vagas 
Jet-Ski 47 vagas 
Caiaques, pranchas de windsurf e pranchas de SUP 17 vagas 
Boxes  44 vagas 
Vaga Coberta e Box Conjugado 59 vagas 
Total 369 vagas 
Fonte: Secretaria Náutica 
 
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 172 vezes no caso das pranchas, 304 vezes 
os caiaques e 27 vezes os barcos da classe dingue. 
 
V – Manutenção e melhorias 

O Setor de Engenharia e o DOL auxiliaram o Setor Náutico executando as 129 
(cento e vinte e nove) 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. 
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O Setor de Patrimônio também auxiliou nas aquisições de material e serviços 
solicitados pelo sistema de compras do Clube (Benner), atendendo 129 (cento e 
vinte e nove) 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. 
 
 
DIRETORIA DE ESPORTES COLETIVOS  
  
Diretor: Temístocles Grossi  
Vice-Diretor Beach Tennis: Silvio Eduardo Machado Bomfim (até 12/12/18) /  

  Maria Cecilia Almeida Moço (a partir de 12/12/18) 
Vice-Diretor de Futebol:      Carlos Gilberto Charnaux Serta  
Vice-Diretor de Futevôlei:    Luciano Ponte de Oliveira 
Vice-Diretor de Jogos de Cartas: Ângela Maria Marques  
Vice-Diretor de Peteca:       Cassio Aviani Ribeiro (até 17/10/18)  

            Ruy Parente Vianna Filho (a partir de 17/10/18)  
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 respectivas Vice-Diretorias. 
 
BEACH TENNIS 
 
San – Marino Open 
Os atletas do Iate Clube de Brasília participaram do torneio San Marino Open de 
Beach Tennis e foram nas quadras da ASTCU - DF, nesta ocasião nossos atletas 
conquistaram várias medalhas conforme resultados abaixo: 
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Categoria Pro Masculino o Iate Clube conquistou o 1º e 2º Lugar. 
Categoria Pro feminino, 1º e 2º lugar. 
Categoria Masculino B, bom torneio e ficaram com o ouro.  
Na categoria feminino B, 1º lugar. 
Categoria Masculina 40+, 1º e 2º Lugar  
Categoria Mista B. 2º lugar  
Categoria Masculina A, 1º e 2º 
Categoria C 1º lugar  
 
III Kaide / Praia Clube de Beach Tennis (Uberlândia) MG. 
Os atletas do Iate Clube de Brasília deram um show nas areias durante a realização 
do III KAIDE / Clube Praia de Beach Tennis, realizado de 13 a 18 de agosto, segue 
abaixo os principais resultados: 
 
Categoria PRO Feminina, Campeão 
Categoria masculina PRO – Vice-Campeão 
Mista PRO - Campeão 
Categoria Mista – Vice-Campeão 
Categoria Feminina A - Campeão  
Categoria Feminina B – Vice-Campeão  
Categoria masculina A - Campeão 
Categoria Mista – Vice-Campeão  
Categoria Feminina C – Vice-Campeão   
Categoria masculina C - Vice-Campeão 
Categoria Mista C - Campeão 
Categoria Feminina 40+ - Campeão e Vice.  
 
Aruba Open de Beach Tennis 
Trinta atletas do Beach Tennis do ICB marcaram presença no Aruba Open, maior 
torneio de Beach Tennis do mundo, com resultados inéditos para a modalidade no 
DF.  
Categoria intermediária individual Vice-Campeão. 
Categoria intermediária em duplas, Campeão.  
Categoria Intermediária Team Cup Aruba Campeão 
 
Copa das Federações 
A Federação de Beach Tennis do Distrito Federal divulgou a lista de atletas 
convocados para disputar a Copa das Confederações de Beach Tennis, que será 
realizada na Praia de Jurerê, em Florianópolis, de 11 a 13 de outubro, 23 são 
iatistas.  
 
Torneio no Parque da cidade 
Vários atletas do Iate Clube se destacaram no torneio ‘Abrace o Parque’, realizado 
entre 30 de agosto e 09 de setembro. O Beach Tennis foi integrado à 5ª edição do 
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grande evento esportivo, realizado no Parque da Cidade juntamente com as 
modalidades futevôlei e vôlei.  
Resultados: 
Categoria Sub 14, O Iate foi Campeão e conquistou a liderança do ranking local. 
Categoria PRO, Vice-Campeão 
Categoria 40+, Campeão e Vice respectivamente. 
Categoria A Campeão 
Categoria B, Campeão e Vice respectivamente. 
 
BASQUETE 
Escolinha de Basquete 
Com o objetivo de estimular ainda mais a prática esportiva e o desenvolvimento 
saudável, o Iate passou a oferecer escolinha de mais uma modalidade para o 
Quadro Social, o Basquete. O lançamento da escolinha da modalidade foi em 25 de 
agosto, na quadra Poliesportiva com aulas aos sábados e domingos das 9h30 às 
12h. As turmas serão mistas, destinadas às crianças e jovens de 9 a 15 anos, 
ministradas por José Carlos de Brito Vidal Filho, ex-técnico do time 
Brasília/UNICEUB, equipe que participou do NBB.  
 
FUTEBOL INFANTIL 
Copa do Mundo de Futebol Infantil 
Entrando no clima do campeonato mundial de futebol, o Iate Clube de Brasília 
realizou a Copa do Mundo Infantil da modalidade, em dois finais de semana, de 16 a 
23 de junho. O campeonato, destinado exclusivamente aos Sócios do Clube, foi um 
sucesso entre a garotada, que jogou com o uniforme alusivo à seleção que 
representou. Com mais de 160 inscrições, os alunos foram divididos em quatro 
categorias: Sub 05, Sub 07, Sub 09 e Sub 12. As crianças jogaram com as camisas 
de oito seleções: Brasil, Argentina, Portugal, Rússia, México, França, Espanha e 
Alemanha, abaixo relação dos campeões: 
Categoria Sub 05, Campeão - Portugal  
Categoria Sub 07 Campeão - França  
Categoria Sub 09 Campeão - Rússia 
Categoria Sub 12 Campeão - Espanha 
O objetivo da Copa do Mundo Infantil do Iate foi oferecer aos Sócios e suas famílias 
não só uma competição bem organizada, mas momentos de lazer, diversão e 
confraternização.  
 
Ibercup 
Entre os dias 18 e 22 de julho, em São Paulo, aconteceu o Ibercup, maior torneio de 
futebol para jovens do mundo. O Iate Clube de Brasília teve um desempenho 
notável, ao classificar para série ouro (elite do futebol) as quatro equipes. 
participantes do Clube. Destaque para os atletas da categoria Sub10, que se 
sagraram vice-campeões na categoria. 
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10ª Copa Brasília de Futebol Infantil 
Com a participação de 20 equipes, foi realizado a tradicional Copa Brasília de 
Futebol infantil, O iate participou da competição nas categorias Mirim, Pré – Mirim e 
Fraldinha, um dos mais tradicionais eventos da modalidade no Distrito Federal, foi 
um sucesso total com a garotada.  
 
Copa Gol 
A equipe Sub8 de Futebol do Iate foi o grande destaque da Copa Gol, torneio 
realizado no Clube Arena, de 23 e 30 de setembro. O time Iatista fez uma campanha 
impecável e venceu os sete jogos que disputou. Na grande final, goleou a equipe do 
Santos por 8x0, sagrando-se campeão. O Iate ainda conquistou os prêmios 
individuais como o time com melhor defesa, meio-campo e ataque, além de ter o 
goleiro menos vazado da competição. 
 
Futebol Master 
I Campeonato Iate Copa do Mundo Principal  
A competição, que teve início em 16 de outubro, contou com 18 partidas e com a 
participação de seis equipes. A grande campeã da competição foi a seleção da 
Bélgica, que venceu a França na grande final. O terceiro lugar ficou com a seleção 
do Brasil, que também conquistou o prêmio de artilheiro da competição, com Vitor 
Oliveira Dibb, com 10 gols marcados. 
 
FUTEBOL SOCIETY 
As equipes Sub 8 e Sub 10 do Iate foram as grandes campeãs do Campeonato 
Brasiliense de Futebol Society, evento realizado pela federação da modalidade, 
reuniu os principais times mirins da cidade e coroou os grandes campeões de cada 
categoria com o passaporte para GO Cup. Uma das principais competições da 
modalidade. 
 
FUTSAL 
Copa Independência de Futsal 
Em setembro, foi realizada mais uma edição da Copa Independência de Futsal, 
tradicional torneio que acontece todos os anos no Distrito Federal. O Iate Clube de 
Brasília conquistou resultados expressivos na competição:  
Vice-Campeão na categoria Sub 9 e quarto colocado na categoria Sub 8.  
 
Copa Brasília 
O iate Clube representado pela categoria Sub 09, foi o grande Campeão da Copa 
Brasília de Futebol Infantil, com 100% de aproveitamento nossos atletas foram o 
destaque da competição.   
 
Copa União 
O time Sub11 de Futsal do Iate Clube de Brasília foi campeão da Copa União, um 
dos torneios mais tradicionais e bem organizados da cidade. Na final, a equipe 
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Iatista venceu a do Clube da Vizinhança pelo placar de 5x2 e conquistou o inédito 
título para o Clube. 
A equipe Sub9 também fez bonito e chegou à final, contra o 2R Futsal. Após o 
empate no tempo regulamentar, os Iatistas foram batidos nos pênaltis, ficando com a 
segunda colocação do torneio. 
 
FUTEVÔLEI 
Aberto Orla do Iate 
O Aberto de Futevôlei Orla do Iate, torneio que trouxe os melhores atletas da 
modalidade para as quadras do Iate Clube de Brasília, foi realizado no dia 30 de 
novembro a 02 de dezembro 2018. Com mais de 200 atletas inscritos, O torneio teve 
a presença confirmada de atletas de vários estados do Brasil, como Sergipe, Rio de 
Janeiro, Amazonas, Pernambuco, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e Minas 
Gerais.  
 
PETECA 
Nos dias 24 e 25 de novembro, a Diretoria de Esportes Coletivos e a Vice-Diretoria 
de Peteca promoveu o Festival de Peteca Iate 2018. No evento a integração entre 
os praticantes de todas as idades foi o objetivo e garantiu partidas com bastante 
descontração.  
 
Festival da Peteca 
Com a participação de mais de 50 atletas, foi realizado o Festival de Peteca do Iate 
Clube, nos dias 24 e 25 de novembro.  
 
Melhorias no Ginásio da Peteca 
Foi realizado pintura de toda a estrutura metálica, do piso, das quadras, revitalização 
do gramado, modernização do sistema de iluminação de LED, que passou a 
oferecer melhor eficiência e menor consumo energético.  
 
VOLEIBOL 
Circuito Brasiliense de Vôlei de Praia 
No semestre o Iate sediou mais uma etapa do Circuito Brasiliense de Vôlei de Praia, 
tradicional competição da modalidade.  
 
Torneio Masculino de Vôlei de Praia 
Foi realizado o 2º Torneio Masculino de Vôlei de Praia do Iate Clube de Brasília. A 
competição contou com a presença de 16 duplas, que disputaram emocionantes 
jogos nas quadras de areias do ICB.  
 
Campeonato Brasileiro de Voleibol Master em Brasília 
As equipes Iatistas de voleibol feminino das categorias 40+ e 50+ disputaram a 4a 
edição do torneio Master Brasília de Voleibol, na sede da AABB Brasília.  
Resultado: 
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Categoria 50+ - campeão (atualmente tricampeã Brasileira) 
Categoria 40+ - Vice-campeão 
 
Festival de Vôlei Iate 
A Diretoria de Esportes Coletivos e a Vice - Diretoria de Vôlei, realizou, mais uma 
edição do Festival de Vôlei Infantil Feminino. O encontro que contou com a 
participação de atletas entre 9 e 14 anos, teve como objetivo estimular a prática da 
modalidade, a integração entre as equipes e a familiarização com o ambiente 
competitivo. Participaram do evento a equipe do Iate, anfitriã, e as equipes CID 
Sobradinho 1 e 2, Band Vôlei e SEB Dínatos. 
 
CARTEADO 
Torneio de Truco Conselho Deliberativo 2018 
Nos dias 22 e 23 de setembro, o Iate realizou mais uma edição do tradicional 
Torneio de Truco Conselho Deliberativo no Espaço Poliespotivo Sul. 
A competição foi marcada por excelentes partidas que movimentaram o Espaço 
Poliesportivo Sul, e cerca de 40 participantes estiveram presentes ao evento.  
 
Torneio de Buraco Conselho Deliberativo 
A competição foi realizada nos dias 15 e 16 de setembro, no Espaço Poliesportivo 
Sul. Para dar mais emoção e promover a interação entre os presentes, as duplas 
participantes foram montadas na hora.  
 
Torneio de Truco e confraternização de fim de ano dos jogadores de cartas 
Com a participação de aproximadamente 40 jogadores foi realizado na primeira 
semana de dezembro 01 e 02, um Torneio de Truco e confraternização de fim de 
ano dos jogadores de cartas, as partidas foram disputas em clima de muita 
animação entre os participantes. 
 
SINUCA 
Torneio Conselho Diretor de Sinuca 
Foi realizado, no final de agosto com mais de 40 participantes, o Torneio Conselho 
Diretor de Sinuca do Iate Clube. Disputado durante um final de semana dezenas de 
jogadores se enfrentaram nas mesas do Espaço de Sinuca do ICB, em partidas 
muito disputadas.  
 
Torneio Comodoro de Sinuca 2018. 
Disputado de 20 a 25 de novembro com mais de 40 participantes, o Torneio 
Comodoro de Sinuca levou a grandes disputas os participantes que compareceram 
ao evento,  
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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 

 
 
ESPORTES AQUÁTICOS: NATAÇÃO, DEEP WATER E POLO AQUÁTICO 
A Escola de Natação elaborou um novo método educacional visando proporcionar 
maior efetividade no processo pedagógico de seus alunos. Ele substituirá a 
Metodologia Gustavo Borges (MGB) a partir do primeiro semestre de 2019, após um 
trabalho de profunda análise ter concluído que grande parte das funcionalidades da 
MGB não são utilizáveis em nosso cenário. Com isso, também obteremos uma 
economia financeira anual de R$ 32.500,00. 

As aulas de Deep Water continuam com um grande número de praticantes. Com o 
intenso uso concorrente da piscina semiolímpica I pela Escola de Natação e por 
sócios praticantes da natação, fomos obrigados a controlar a inscrição de novos 
praticantes, sendo criada uma lista de espera para interessados em praticar a 
modalidade. 

As equipes de Polo Aquático e de Natação treinam permanentemente e, com grande 
sucesso, representam o Iate em campeonatos locais, regionais, nacionais e 
internacionais 
 
Seguem, em ordem cronológica, notas relevantes dessas modalidades esportivas ao 
longo do período. 
 
FÉRIAS DIVERTIDAS NA NATAÇÃO 

A Escola de Natação elaborou atividades divertidas para as duas primeiras semanas 
de julho, dirigida para crianças de 3 a 12 anos. Quatro turmas participaram de 
brincadeiras, atividades no Ginásio Poliesportivo e nas quadras de areia, pintura em 
tela, e claro, muita brincadeira na piscina! A atividade foi destinada para os alunos 
inscritos regularmente na Escola de Natação. 
 
TAÇA BRASÍLIA DE NATAÇÃO  

A 11ª Taça Brasília de Natação, também conhecida como Troféu Maurício Gomes 
Cerveira, agitou as piscinas e arquibancadas lotadas do Iate Clube de Brasília, nos 
dias 4 e 5 de agosto. O público presente pôde acompanhar disputas emocionantes, 
protagonizadas por 198 atletas federados pela Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos (CBDA). Os nadadores representaram sete clubes do Distrito 



                                                                                                                          

22 
 

Federal e quatro de outros estados. Com uma equipe bastante eficiente, o Iate 
alcançou pela nona vez o título de campeão na Categoria Absoluto e pela primeira 
vez na Categoria Mirim/Petiz. A pontuação segue o modelo dos Jogos Olímpicos, 
considerando a quantidade de medalhas de ouro para determinar a equipe campeã. 
As medalhas de ouro Iatistas foram conquistadas pelos atletas Agatha Amaral e 
Kenue Santana, na categoria Mirim/Petiz; Aimê Lourenço, Paula Vaz, Simone 
Koehler, Guilherme Rabelo e Leandro Bressan, na categoria Absoluto; e por dois 
revezamentos, o feminino formado por Simone, Paula, Isabela Bressan e Aimê 
(4x50m livre) e o masculino por Guilherme, Leandro, Marcelo Araújo e Victor Calíope 
(4x50m medley). Os nadadores Iatistas também bateram três recordes absolutos do 
DF: Leandro nos 100m peito e os revezamentos 4x50m livre feminino e 4x50m 
medley masculino. 
 
DESAFIO DO LAGO DE NATAÇÃO 

A competição de águas abertas Desafio do Lago, que consiste na travessia de 1500 
metros no Lago Paranoá, realizada em 19 de agosto, trouxe uma grata surpresa 
para o ICB. A Iatista Adriadna Vivas Maia, de apenas 13 anos, sagrou-se campeã da 
categoria geral feminina, com o excelente tempo de 20 minutos e 13 segundos. 
Cerca de 500 atletas vindos de várias unidades da Federação participaram do 
campeonato, que integra o “Circuito Água”, patrocinado pela Petrobras. O mirante da 
Ponte JK foi o ponto de largada e de chegada da prova. Além de Brasília, Rio de 
Janeiro, São Sebastião, Fortaleza e Florianópolis recebem as provas do Circuito.  
 
EQUIPE DE PÓLO AQUÁTICO DO IATE É CAMPEÃ PAN AMERICANA MASTER 

A equipe de Polo Aquático do Iate Clube de Brasília conquistou a medalha de ouro 
na categoria 40+, nos jogos Pan American Master Championships, realizados em 
agosto, em Orlando (EUA). “Esse é um título inédito para a equipe Iatista, que há 
mais de 20 anos vem defendendo de forma brilhante as cores do Clube em torneios 
locais, nacionais e internacionais. O campeonato foi realizado no histórico “YMCA 
Aquatic Center Orlando” e a equipe Iatista disputou sete jogos, com seis vitórias e 
uma única derrota durante os desgastantes 5 dias de competição. A equipe agora 
mira objetivos ainda maiores e começa a planejar a preparação para o campeonato 
mundial da categoria, que acontecerá na Coréia do Sul, em 2019. 
 
TROFÉU JOSÉ FINKEL 2018 - CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE 
NATAÇÃO 

No final de agosto, foi realizado o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, o 
Troféu José Finkel, na piscina do Esporte Clube Pinheiros (SP). O evento teve a 
participação de 39 clubes de diversos estados do Brasil, com um total de 333 atletas 
inscritos. O ICB participou representado pela atleta Aimê Louise e pelos atletas 
Guilherme Rabelo, Leandro Bressan e Marcelo Araújo, que se classificaram para 
quatro finais e superaram cinco recordes absolutos do Distrito Federal. Os novos 
recordes no DF foram conquistados por Guilherme Rabelo, nos 200m costas; 
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Leandro Bressan, nas provas de 50m,100m e 200m peito; e Marcelo Araújo, na 
disputa dos 100 medley.  
 
TORNEIO CENTRO-OESTE DE NATAÇÃO 

A equipe de Natação do Iate Clube de Brasília conquistou 34 medalhas no Torneio 
Centro-Oeste de Natação, realizado entre os dias 13 e 15 de setembro, em Cuiabá 
(MT). O campeonato, disputado em piscina de 50m, reuniu 218 atletas de 21 clubes 
da Região CentroOeste, nas categorias Infantil, Juvenil, Júnior e Sênior. Dez atletas 
do Iate participaram das provas individuais e conquistaram 26 medalhas de ouro, 
nove de prata e quatro de bronze, além do troféu de Índice Técnico, quatro de Atleta 
Eficiente e seis recordes. Na contagem geral por classe, o Clube conquistou o 3° 
lugar na categoria Sênior. A delegação do Iate foi composta pelos atletas Adriadna 
Vivas Maia, Guilherme Miranda Rabelo, Henrique Lacerda Filho, Isabela David, Julia 
Mesquita, Leandro David, Luna Viçosa Cruz, Marcelo Pereira Araújo, Paula Bigogno 
Vaz e Victor Henrique Soares. Isabela conquistou o Troféu índice Técnico, ou seja, 
teve a melhor performance (melhor tempo) entre todas as atletas vencedoras das 
provas individuais na sua categoria. Leandro, Adriadna, Marcelo e Paula foram 
agraciados com o troféu Atleta Eficiente, que premia os nadadores com melhores 
resultados em todas as provas individuais que participaram, também por categoria e 
gênero. 
 
NADADORA DO IATE BATE RECORDE BRASILEIRO 

A sócia Ágatha Marcondes Amaral estabeleceu nova marca brasileira nos 200 
metros medley, categoria Petiz 1. O palco do novo recorde foi o Rádio Clube de 
Campo Grande (MS), que sediou o Festival CBDA-Correios Centro-Oeste Mirim-
Petiz de Natação 2º Semestre, realizado no último fim de semana de outubro. 
Ágatha, que treina no Iate com o técnico Vinícius Ribeiro, completou a prova em 
2’33”89, ultrapassando o recorde anterior que durava desde 2007. 
A equipe do clube também contou com Helena Santos de Lacerda, Kenue Teixeira 
de Santana e Nina Morenna de Paula. Os quatro nadadores conquistaram 12 
medalhas, sendo 8 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. O campeonato reuniu 242 
atletas de 21 clubes do Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. 
As provas foram disputadas em piscina semiolímpica (25 metros). Promovido pela 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, os festivais de natação são 
patrocinados pelos Correios, e buscam valorizar as categorias de base da natação 
brasileira, que abrange os atletas de 9 a 12 anos de idade. Os festivais acontecem 
duas vezes ao ano em todas as regiões do Brasil. 
 
NADADORA DO IATE É TETRACAMPEÃ BRASILEIRA INFANTO-JUVENIL  

A iatista Aimê Louise Silva Lourenço foi um dos destaques da seleção do Distrito 
Federal no Campeonato Brasileiro Interfederativo Infanto-Juvenil de Natação, 
realizado na cidade de Mococa (SP) de 26 a 29 de setembro. Ela conquistou o 
tetracampeonato na prova de 50m nado livre. Além dessa vitória, Aimê ganhou ouro 
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nos 100m livre e prata nos 200m livre. Outras três atletas do Iate integraram a 
seleção do DF: Isabela David Bressan (4º lugar nos 200m medley, 6º nos 100m 
costas e 19º nos 50m livre), Adriadna Vivas Maia (15º lugar nos 100m livre e 400m 
livre e 20º nos 100m peito) e Luna Viçosa da Cruz (18º lugar nos 100m borboleta e 
22º nos 50m livre). O campeonato Brasileiro Interfederativo Infanto-juvenil de 
Natação, que acontece anualmente desde 1969, reúne as seleções dos estados 
brasileiros e atletas de países sul-americanos. Mais conhecido como “Troféu Chico 
Piscina”, a competição é um dos maiores celeiros de novos nadadores que 
comporão as seleções brasileiras da modalidade. 
 
ATLETAS DO IATE VENCEM PROVAS E CONQUISTAM TROFÉUS 

As Iatistas Isabela David Bressan, Paula Vaz e Simone Noronha receberam o troféu 
de melhor índice técnico em suas respectivas categorias no campeonato brasiliense 
de categorias 2018 de natação. a competição reuniu 12 clubes do distrito federal na 
piscina olímpica (50m) do complexo aquático Cláudio Coutinho, nos dias 19 e 20 de 
outubro. embora com pequena equipe – apenas dez nadadores das categorias 
infantil a sênior – o clube obteve a 3ª colocação no resultado geral por equipes, 
reflexo do esforço e alto nível dos atletas. eles conquistaram 32 medalhas de ouro, 7 
de prata e 3 de bronze. Confira os resultados abaixo: 
Aime Louise 3 ouros e 1 recorde de campeonato 
Henrique Bastos 2 ouros, 2 pratas 
Isabela D. Bressan 6 ouros e 1 Melhor Índice Técnico 
Leandro David 3 ouros, 1 prata e 1 recorde de campeonato 
Luna Viçosa 5 ouros e 1 bronze 
Paula Vaz 5 ouros e 1 Melhor Índice Técnico 
Simone Noronha 4 ouros e 1 Melhor Índice Técnico 
Thiago Gomide 1 ouro, 3 pratas e 1 bronze 
Víctor Calíope 2 ouros e 1 prata 
Víctor Pickina 1 bronze 
 
FESTIVAL DE NATAÇÃO 

Alegria e animação marcaram o Festival da Escola de Natação, no dia 11 de 
novembro. Os sorrisos das 182 crianças participantes e de seus pais e avós 
comprovaram o sucesso do encontro, que demonstrou os objetivos principais da 
Escola: sobrevivência aquática, nado nos quatro estilos, disciplina e ética esportiva. 
O evento começou com a apresentação das crianças de 3 a 6 anos, que 
atravessaram a piscina com o auxílio de pranchas. A seguir, atletas de 11 a 13 anos 
da equipe federada do Iate fizeram uma demonstração de nado competitivo. A 
segunda parte do festival simulou uma competição de natação para as crianças de 7 
a 14 anos (categorias Pré-mirim, Mirim, Petiz e Infantil). 
 
CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE NATAÇÃO 

A atleta Isabela David Bressan elevou o Iate Clube de Brasília ao ponto mais alto do 
pódio no Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, Troféu Maurício Bekenn. A 
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Iatista foi a campeã da prova de 100m costas e a vice-campeã nos 200m costas da 
competição, que aconteceu entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro no 
Clube de Regatas Álvares Cabral, em Vitória (ES). Isabela também conquistou a 4ª 
colocação nas provas de 200m e de 400m medley. Outras atletas obtiveram ótimos 
resultados: Adriadna Vivas Maia foi a 10ª colocada nas provas de 400 e 800m livre e 
ficou na 11ª colocação nos 100m livre. Ana Luísa Gonçalves foi a 10ª nos 100m 
costas e Luna Viçosa da Cruz foi a 13ª nos 100m borboleta e 18ª nos 200m 
borboleta. Também integrou a equipe o nadador Henrique Bastos, com bom 
resultado nos 200m peito. A competição reuniu 626 atletas de 106 clubes do Brasil. 
 
TÊNIS DE QUADRA 
A Escola Esportiva atende a 172 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 desafio valendo pelas três barragens existentes 
(UTI, ATI e MISTA), partidas amistosas que são marcadas pelos tenistas e diversos 
torneios ao longo do ano e temos aproximadamente, mais de 600 tenistas praticam a 
modalidade. 
 
Dentre as ações de destaque, pontuamos: 
 
Melhorias para o setor: 

 Confecção de 8 Bancos de madeira 
 Pintura de 280 cadeiras das arquibancadas do tênis 
 Revitalização dos pisos e linhas das quadras de saibro 
 Pintura da secretaria de tênis 
 Manutenção do piso da tribuna do tênis 
 Aquisição de relógios digitais 

 
CLÍNICA DE TÊNIS COM FLÁVIO SARETTA 
Foi realizada, no dia 30 de junho, nas quadras de saibro do Iate Clube, com enorme 
sucesso de crítica e de público, uma clínica de tênis patrocinada pelas empresas 
A.Telecom/Cisco, e que contou com a presença do extenista profissional Flávio 
Saretta. Sob o comando da equipe do professor Santos Dumont, Saretta participou 
animadamente da clínica e fez jogos de exibições com diversos Associados e 
convidados. A clínica de tênis superou todas as expectativas, confirmando a tradição 
do Iate Clube na organização de grandes eventos da modalidade. 
 
TORNEIO IATE COM AMOR 
O tradicional torneio de tênis “Iate com Amor”, realizado em junho, teve disputadas 
emocionantes entre as duplas mistas. Na categoria especial, a dupla Mário Jimenes 
e Rosa Okamura superaram Henrique e Adriana Soares e ficaram com o primeiro 
lugar. Já na Mista A, Rosa Okamura repetiu a boa sequência de jogos e foi campeã 
novamente, desta vez em dupla com Christian Neder. A dupla Gilson e Regina Luz 
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foram os vice-campeões. Na categoria Mista B, Almerindo Torres e Marcia Amorim 
fizeram um bom jogo e venceram a dupla Pedro Ricardo e Nadia Coelho.  
 
CAMPEONATO INTERCLUBES CBC 
No Campeonato Interclubes CBC, realizado em São Paulo no Clube Esperia, a 
equipe do Iate conquistou excelentes resultados. O Iatista Nino Portugal foi campeão 
de Simples na categoria 18 anos, e na categoria 12 anos, o atleta Rafael Gracie 
chegou às semifinais, e sagrou-se vice-campeão de Duplas. O tenista Luís Reis fez 
uma excelente competição e foi campeão de duplas na categoria 16 anos, além do 
vice-campeonato na Categoria Simples. A atleta Bruna Sampaio também fez bonito 
e foi campeã de Duplas na categoria 16 anos. 
 
ROLAND-GARROS AMATEUR SERIES 
Realizado entre os dias 23 a 26 de agosto, o torneio de tênis Roland-Garros 
Amateur Series by Peugeot contou com a parceria da Federação Francesa de 
Tênis e da Confederação Brasileira de Tênis. Foram realizadas quatro etapas no 
Brasil, três em 2018 e a quarta será em março de 2019, todas disputadas no saibro. 
Durante estes quatro dias, o Iate Clube de Brasília viveu a atmosfera elegante e 
competitiva do torneio de tênis em quadra de saibro mais famoso do mundo. O 
evento foi recebido com muito entusiasmo pelos tenistas participantes. Os atletas 
Iatistas conquistaram excelentes resultados, com Cândice Ludwig, Mário Jimenez, 
Nelson Neto e João Rafael Vieira, que ficaram com o vice-campeonato em suas 
categorias. Já na categoria 1ª Classe, abaixo de 34 anos, dois tenistas do Iate Clube 
disputaram a final, sendo que Rodrigo Starling ficou com a vitória e Nino Portugal, 
com o vice-campeonato. 
 
TORNEIO INTERNACIONAL 
O Iate Clube demonstrou sua forte tradição no Tênis com um desempenho 
memorável no Torneio Internacional do Estado de Goiás, competição promovida 
pela International Tennis Federation - ITF. As partidas foram disputadas entre os 
dias 23 e 28 de julho, no Country Clube de Goiânia, e o torneio reuniu atletas de 
todo o Brasil e do exterior. O Iate Clube de Brasília obteve excelentes resultados. Na 
categoria de duplas de 60 a 64 anos, Rômulo Gonçalves Júnior foi o Vice-campeão, 
na outra categoria de duplas de 70 a 74 anos, Pedro Ricardo Castro foi o vice-
campeão e na categoria 70 a 74 anos simples, Luiz j. Rodrigues foi o grande 
campeão.  
 
TEN PRO GLOBAL TOUR – ETAPA MIAMI 
Pedro Chabalgoity, de apenas 10 anos, atleta da equipe Iate Clube/Dumont Tennis, 
conquistou títulos em duas categorias no Ten Pro Global Tour, etapa de Miami, na 
Flórida. Chabalgoity venceu todos os seus jogos nas categorias 10 e 11 anos e em 
ambas finais enfrentou tenistas brasileiros. Na categoria de 10 anos, ele derrotou 
Francisco Damorim por 6/3 6/4 e na categoria 11 anos, superou Gustavo Albieri por 
7/5 6/3. O Ten Pro Global Tour é um circuito mundial que passa por alguns dos 
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locais mais famosos do mundo. Além de Miami, tem etapas na academia de Rafael 
Nadal, em Manacor (Espanha), e na de Kim Clijsters, ex-número 1 do mundo, na 
Bélgica. Chabalgoity venceu dez partidas ao longo do torneio, superando jogadores 
dos Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, França, Holanda e do Brasil. 
 
2ª ETAPA DO CIRCUITO INTERNO DE TÊNIS 
A 2ª Etapa Circuito Interno de Tênis do Iate realizada em setembro contou com 
diversas partidas disputadas e muita animação dos atletas participantes. Na 1ª 
Classe Masculino, Pedro Dumont superou Andrey Vaz e ficou com o título. João 
Rafael Vieira fez uma excelente partida e foi campeão da 2ª Classe Masculino, com 
Marcelo Klimkevicz no vice-campeonato. Na 3ª Classe Masculino, Júnior Leão 
disputou a final contra Davi Haje e conquistou o primeiro lugar. Na 4ª Classe 
Masculino, Almerindo Torres superou Luís Rodrigues. Na categoria 60+ Masculino, 
José Damásio sagrou-se campeão em final disputada contra Silvério Rosenthal. Já 
no Feminino, pela 2ª Classe, Gisele Gonçalves foi a grande campeã, ao vencer 
Cândice Ludwing na final. 
 
TORNEIO DE DUPLAS DO IATE 
O Torneio Iate de Duplas de Tênis realizado em outubro, contou com a participação 
de mais de 50 duplas e foi disputado em cinco classes, entre masculinas e 
femininas, que foram definidas de acordo com a faixa etária dos competidores. Na 
categoria - 58 anos Feminina, Regina Luz e Eliana Mendonça foram as campeãs, 
seguidas pela dupla formada por Karla Haje e Eleuza Felippe, que ficaram com o 
vice-campeonato. Na categoria + 66 anos Masculino, Luiz Rodrigues e Pedro 
Ricardo venceram Mauro Brumana e Antônio Perdomo e foram os campeões. Na 
categoria entre 56 e 65 anos, Roosevelt Loureiro e Marcelo K disputaram a final 
contra Gilmar Fernandes e Fayed Traboulsi e ficaram com o primeiro lugar. Já na 
categoria entre 46 e 55 anos, Ricardo Henning e Nelson Neto foram os vencedores, 
com a dupla Carlos Murilo e Christian Neder, com o vice-campeonato. Na final - 45 
anos, Miguel Hormazabal Lopez e Mario Jimenez fizeram um excelente jogo e foram 
os grandes campeões, com André Dourado e Bruno Bittar, em segundo lugar. 
 
CENTURY E LADIES OPEN  
Um dos torneios de Tênis mais tradicionais de Brasília, o Century Open (masculino) 
e o Ladies Open (feminino) 2018 realizado em outubro, teve a participação de 60 
duplas. Para participar da competição, o somatório das idades dos integrantes das 
duplas masculinas deve ser no mínimo de 100 anos e, no caso das mulheres, 75 
anos. No masculino, o torneio foi disputado em quatro categorias: Especial, Nível A, 
Nível B e Nível C (definido pelo melhor jogador da dupla). No caso do Ladies Open, 
o torneio foi disputado em duas categorias: Nível A e Nível B (definido pela melhor 
jogadora da dupla). Professores (as), profissionais, juvenis e 1as classes de Brasília 
jogaram a categoria Especial. Segue abaixo a classificação geral do torneio: 
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CENTURY OPEN 2018 
CATEGORIA ESPECIAL MASCULINO 
DUPLA CAMPEÃ: Nelson Neto x Marcelo Ferreira 
DUPLA VICE – CAMPEÃ: Carlos Rogério x André Alves 
 
CATEGORIA “A” MASCULINO 
DUPLA CAMPEÃ: Roosevelt Loureiro x Christian Neder 
DUPLA VICE – CAMPEÃ: Carlos Murilo x Maurício Golinelli 
 
CATEGORIA “B” MASCULINO 
DUPLA CAMPEÃ: Tadeu Pereira x Nelson da Silva 
DUPLA VICE - CAMPEÃ: Murilo Chaiben x Nelson Chaiben 
CATEGORIA “C” MASCULINO 
DUPLA CAMPEÃ: Almerindo Torres x Carlos Santiago 
DUPLA VICE - CAMPEÃ: João Arantes x Júlio César 
 
LADIES OPEN  
 
CLASSE “A”  
DUPLA CAMPEÃ: Gilmara Lima x Bárbara Campos 
DUPLA VICE – CAMPEÃ: Regina Luz x Eliana Mendonça 
 
CLASSE “B” 
DUPLACAMPEÃ: Cláudia Vieira x Gisele Gonçalves 
DUPLA VICE – CAMPEÃ: Márcia Amorim x Íris Reis 
IATE REALIZA 1º TORNEIO DE INTEGRAÇÃO INFANTO-JUVENIL E 
CAMPEONATO DE PASSADA 
Foi realizado no dia 25 de novembro, o primeiro torneio de integração entre os 
alunos infanto-juvenis da Escolinha de Tênis do Iate. O torneio contou com a 
presença de 78 crianças destaques da Escolinha de Tênis do Iate Clube, além de 
quatro atletas convidados do SESC, de Taguatinga Sul. O Festival focou na 
participação de crianças de até 7 anos e o Campeonato de Passada foi realizado 
com todos os atletas de faixa etária superior.  
 
3ª ETAPA DO CIRCUITO INTERNO DE TÊNIS DO IATE  
As finais da 3ª Etapa do Circuito Interno de Tênis foram realizadas no dia 02 de 
dezembro, com a vitória de Adrey Vaz na categoria 1, Classe Masculino. Rodrigo 
Starling ficou com o vice-campeonato. Na segunda Classe, uma disputa entre xarás, 
Henrique Marques superou Henrique Soares e foi o grande campeão. Davi Silva 
enfrentou Silvério Rosenthal na 3ª Classe, e ficou com o título, e na 4ª Classe, 
Fernando Santana acabou superado por Érik Reinick, que ficou com o lugar mais 
alto do pódio. Fabio Wolff foi o campeão da 5ª Classe, com Leandro Botelho no vice-
campeonato. Na categoria 60+, José Carlos Damásio venceu Rivaldo Paiva e foi o 
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grande campeão. Na 2ª Classe Feminina, Raquel Guimarães foi a grande 
vencedora, com Adivany Santos ficando com o vice-campeonato. 
 
PATINAÇÃO 
Uma das modalidades de destaque no Clube, com representação esportiva por 
equipes em diversos eventos nacionais e internacionais, a Patinação atende 290 
(duzentos e noventa) alunos (as) matriculados em Escola Gratuita, além de 30 
(trinta) atletas de pré-equipe e equipe. A cada dia que passa as atletas do Iate vem 
conquistando excelentes resultados em competições, demostrando que o trabalho 
de treinamento está sendo bem feito.   
 
Ações de Destaque: 
 
2ª ETAPA DO BRASILIENSE DE PATINAÇÃO 
A 2ª Etapa do Campeonato Brasiliense de Patinação Artística foi realizada de 9 a 12 
de agosto no ginásio de esportes do Iate clube de Brasília e contou com a 
participação de 3 agremiações e um total de 70 atletas. A Equipe do Iate participou 
do evento com 33 atletas que disputaram 22 provas das 33 e conquistaram 45 
medalhas no total, 12 de ouro, 11 de prata, 8 de bronze, 6 de 4º lugar e 3 de 5º 
lugar. 
 
PAN-AMERICANO DE PATINAÇÃO  
A equipe de Patinação do Iate mais uma vez teve um desempenho memorável em 
competições internacionais da modalidade. No Campeonato Pan-americano, 
disputado em Bogotá, na Colômbia, além das duas medalhas conquistadas pelos 
Quartetos Juvenis (prata, com o tema Família Adams, e bronze, com a apresentação 
Immortal), nas categorias individuais, Letícia Oliveira ficou com a medalha de bronze 
na categoria Juvenil e Maria Fernanda Ribas ficou em 6° lugar na categoria Júnior. 
Com esse resultado, Maria Fernanda foi a atleta melhor classificada entre as 
participantes brasileiras na categoria Júnior e assegurou a vaga para disputar o 
campeonato Mundial, que será realizado em outubro, na França. 
 
SEGUNDA ETAPA DE TORNEIO REGIONAL DE PATINAÇÃO 
Nos dias 22 e 23 de setembro, o Ginásio Poliesportivo do Iate sediou mais uma 
etapa do Torneio Regional de Patinação Artística, promovido pela Federação 
Brasiliense de Hóquei e Patinação. A competição contou com a participação de 150 
atletas das academias Alta Rotação, Escola de Patinação Marcel Stürmer, Holy 
Dance, Tribos e do anfitrião, Iate Clube de Brasília. Cerca de 50 patinadoras do ICB 
disputaram a competição, além de 27 atletas que participaram na Classe 
“Apresentação”, que é uma categoria para estreantes. O Clube disputou 18 provas 
em dois dias de torneio e conquistou 16 medalhas de ouro, 10 de prata, 6 de bronze, 
6 de 4º lugar e 6 de 5º lugar.  
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MUNDIAL DE PATINAÇÃO 
A atleta Maria Fernanda Ribas representou o Iate Clube e o Brasil no Campeonato 
Mundial de Patinação, realizado em La Vendeé, na França, no mês de outubro. Com 
apenas 15 anos, ela teve uma excelente estreia em campeonatos mundiais, na 
categoria Dança Júnior, e ficou com a 15ª colocação. A atleta, que começou a 
praticar a modalidade no Iate em 2009, foi bronze no Campeonato Brasileiro 
disputado este ano, e conquistou um inédito 6º lugar na categoria Júnior no 
Campeonato Pan-americano, realizado em setembro. Esta foi a melhor classificação 
entre as atletas brasileiras nesta edição do torneio, e garantiu a participação de 
Maria Fernanda no campeonato Mundial. 
 
APRESENTAÇÃO DE FIM DE ANO DA PATINAÇÃO 
Realizado no dia 8 de dezembro, o tradicional show de Patinação teve como tema o 
Espírito do Natal, com belíssimas apresentações de 159 atletas da modalidade, da 
escolinha à equipe. Cada turma apresentou uma música natalina, encantando os 
quase 800 pais, familiares e convidados presentes. 
 
JUDÔ 
Criada recentemente a Vice Diretoria de Judô, vem contribuindo efetivamente na 
continuidade do crescimento da modalidade, que atualmente já conta com mais de 
160 alunos (as) matriculados (as), com idades variando entre 06 e 14 anos. Com o 
apoio que a Comodoria e Conselho Deliberativo vem dando ao Judô, será possível 
oferecer novas turmas em 2019 para atender a lista de espera, além da contratação 
de um estagiário para ajudar o professor.  Atualmente o Espaço Dojo Iate está sendo 
utilizado pelas Escolinhas de Judô e pelo Jiu-jitsu do Espaço Saúde. 
 
EXAME DE TROCA DE FAIXA DO JUDÔ 2018 
No dia 21 de outubro foi realizado o Exame de Troca de Faixa do Judô 2018, com a 
participação de 150 judocas. Na ocasião, as crianças fizeram demonstrações de 
movimentos para os presentes. Cerca de 130 judocas trocaram de faixas e todos os 
participantes receberam certificados. Durante o evento, o vice-diretor Gilmar Soriano 
entregou placas de homenagens ao Mestre Sobrinho, referência da modalidade no 
Distrito Federal e para o professor Eduardo Costa, em reconhecimento ao excelente 
trabalho desenvolvido no Clube. 
 
CLUBE DE CORRIDA 
O Clube de corrida deu início as suas atividades em março de 2015 fazendo parte 
do espaço saúde pela academia.  Com o tempo essa modalidade esportiva foi 
crescendo e hoje contamos com mais de 120 atletas inscritos no Clube de Corrida. 
Hoje está modalidade faz parte da Diretoria de Esportes Individuais que conta com o 
apoio da secretaria de esportes na realização de eventos, materiais de treinamento, 
aplicativos com treinos planejados e funcionais, assistência aos alunos e demais 
serviços.  
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MARATONA INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO 
A Maratona Internacional do Rio de Janeiro foi realizada no mês de junho e foi 
disputada em 4 provas de distancias variadas (5km, 10km, 21km, 42km), é a 
maratona mais atrativa da categoria, sendo a prova mais famosa do Brasil e muito 
importante no cenário internacional. 
O Iate contou com a participação de 98 atletas inscritos no Clube de Corrida, que 
competiram nas diversas provas realizadas em 2 dias de evento. Destacamos a 
participação do marceneiro e atleta do Iate, José Silva Joaquim, que obteve o 
segundo lugar na categoria de 60 a 65 anos. 
 
CIRCUITO BRASILEIRO DE CORRIDA DE RUA - FREE CORNER 
Trata-se de uma corrida tradicional em Brasília que ocorreu no mês de julho, muito 
disputada por ter a característica de premiar todas as categorias e possuir ótimos 
trajetos. Nessa corrida tivemos a presença de 38 atletas que disputaram as provas 
de 5km, 10km e 21km de distância, nossa equipe conquistou 6 troféus por categoria, 
nas três distâncias.  
 
WORKSHOP DE CORRIDA DE RUA  
O evento envolve inúmeras palestras de profissionais que possam acrescentar algo 
na vida dos alunos do clube de corrida, ajudando a planejar melhor a rotina de 
treinos, alimentação, recuperação de lesão entre outros assuntos. O evento foi 
realizado no dia 25 de agosto e contou com a participação de 56 alunos, foram 
realizadas palestras com a nutricionista Maria Mattos, com o fisioterapeuta Caio 
Castro especialista em biomecânica de corrida, com a fisioterapeuta Jéssica Máximo 
especialista em prevenção de lesões e com a professora Larissa com apresentação 
do plano semestral da corrida. 
 
CORRIDA DO PÃO DE AÇUCAR 
Os atletas do Iate participam da Corrida do Pão de Açúcar desde quando se 
iniciaram as atividades do clube de corrida. Este evento foi realizado no dia 26 de 
agosto e o Iate participou com 48 atletas, que obtiveram bons resultados 
independente do grau de dificuldade das provas, que exigiu muito esforço físico.   
 
LONGÃO EM PROL DO OUTUBRO ROSA 
Um evento simples que os próprios alunos organizam, porém de suma importância 
para as mulheres do grupo. Esse ano foi realizado um longão (percurso longo) no 
setor militar e algumas mulheres que já tiveram a experiência com o câncer de 
mama falaram e incentivaram sobre a importância do exame e o quanto o clube de 
corrida fez parte da superação de cada uma delas. 
 
MARATONA EM AMSTERDAM 
A Maratona de Amsterdam reuniu o maior número de maratonistas novatos do clube 
de corrida do Iate. O objetivo principal de nossos atletas na maratona foi a 
experiência de competir fora do Brasil e o famoso sub 4 (completar a prova abaixo 
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de 4 horas), tivemos resultados excelentes, porém não é uma prova com premiação 
por categorias amadoras, somente categoria profissional. 
 
BSB CITY HALF MARATHON 
Realizada em novembro, a BSB City Half Marathon é bastante atrativa por ter um 
trajeto com bastante declínio e clima fresco, ela fecha o ano de prova longas. A 
equipe de corrida do Iate foi representada por 33 atletas, com destaque para José 
Silva Vieira que conquistou o primeiro lugar na categoria 60 a 69 anos. 
 
 
SEGUNDA ETAPA DE CIRCUITO DE CORRIDA INTERNO DO IATE  
A 2ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua do Iate foi realizada no dia 24 de novembro 
na pista interna do ICB e contou com a presença maciça dos corredores Iatistas que 
independente da forte chuva que caia no horário da largada, não desanimaram e 
proporcionaram uma corrida muita disputada.  
Confira os resultados:  
1º Lugar Geral Masculino - Thiago Gomide Moreira  
2º Lugar Geral Masculino - Washington Luiz Da Silva  
3º Lugar Geral Masculino - José Silva Vieira  
1º Lugar Geral Feminino - Elizabeth Dias G. Chaves Tavares  
2º Lugar Geral Feminino - Pollyana Mascoski Leite  
3º Lugar Geral Feminino - Ana Catarina Nogueira 

 
 

DIRETORIA DO ESPAÇO SAÚDE  

Diretor: Eduardo Eric Martins de Toledo  

Vice-Diretor Técnico do Espaço Saúde: Alfredo Eustáquio Pinto 

Vice-Diretor Adm. Do Espaço Saúde: Marília Aparecida Rodrigues dos R. Gallo 

 

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 2º semestre de 2018 registrou uma média de 2684 alunos 
matriculados em diversas modalidades físicas orientadas que ocorrem em horários 
diversos, conforme grades horárias disponíveis, inclusive nos finais de semana.  

Dentre as ações realizadas neste semestre, destacam-se: 
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AÇÕES REALIZADAS NO 2º SEMESTRE DE 2018 

I – ACADEMIA IATE CLUBE DE BRASÍLIA  

Dentre as ações realizadas neste semestre, destacam-se: 

BLOCO DE YOGA EM EVA / CINTO DE YOGA / KURUNTA YOGA 
 
No início de Agosto de 2018, realizamos a aquisição destes acessórios para 
modalidade Yoga e Pilates Solo. Estes materiais trouxeram uma maior qualidade às 
aulas e abriram um grande leque na possibilidade de exercícios.  

BLOCO DE YOGA EM EVA 40 R$22.50 R$ 900,00 

CINTO DE YOGA 40 R$38,00 R$ 1.520,00 

KURUNTA YOGA 4 R$330,00 R$ 1.320,00 
TOTAL R$ 3.740,00 
 

FITA DE SUSPENSÃO – TRX 

Em dezembro de 2018, realizamos a aquisição deste acessório para modalidade 
Treinamento Funcional e musculação. Este acessório viabiliza a realização de 
diversos exercícios em suspensão, o que, qualifica ainda mais as atividades 
realizadas nestas atividades. 

FITA DE SUSPENSÃO – TRX 10 R$421,97 R$ 4.219,67 
TOTAL R$ 4.219,67 
 

OXÍMETRO DE PULSO 

No mês de Novembro de 2018, realizamos a aquisição deste equipamento em 
substituição ao existente no setor de ergometria. Com nova tecnologia, o oxímetro 
adquirido, irá proporcionar maior segurança, fidedignidade e confiabilidade ao 
monitoramento deste setor.  

OXÍMETRO DE PULSO 2 R$170,00 R$ 340,00 

TOTAL R$ 340,00 
 

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL 

No mês de novembro de 2018, realizamos a aquisição deste equipamento em 
substituição ao existente no setor de ergometria, que apresentou problemas.  
 
APARELHO DE PRESSÃO 
DIGITAL 

2 
R$168,00 R$ 336,00 

TOTAL R$ 336,00 
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ESTEIRA 95T DISCOVER SE 

Aquisição de 4 (quatro) Esteiras Discover SE da marca LIFE FITNESS em 
substituição de Esteira existentes na Ergometria com mais de 10 anos de utilização.  
 
ESTEIRA 95T DISCOVER SE LIFE 
FITNESS 

4 
R$34.500,00 R$ 138.000,00 

TOTAL R$ 138.000,00 
 

SIMULADOR DE ESCADA CLPM –M ESCADA INTEGRITY – LIFE FITNESS 

Aquisição de 1 (um) simulador de Escada CLPM – Escada Intedrity LIFE FITNESS, 
para amplia a quantidade de simuladores de escadas existentes no setor de 
Ergometria. Hoje, neste setor, temos duas escadas, que não absorvem a demanda 
existente e com esta aquisição iremos sanar parcialmente este problema.  
SIMULADOR DE ESCADA CLPM 
–M ESCADA INTEGRITY – LIFE 
FITNESS 

1 

R$33.000,00 R$ 33.000,00 

TOTAL R$ 33.000,00 
 

APOLETE / MAQUINA DE BÍCEPS / LEG PRESS HORIZONTAL / TRÍCEPS 
MERGULHO – LIFE FITNESS 

Aquisição dos aparelhos descritos acima em substituição aos aparelhos existente 
em sala de musculação com mais de 10 anos utilização. Esta aquisição vem no 
sentido de trazer uma renovação nos aspectos tecnológicos, biomecânicos e 
conforto dos aparelhos de musculação, além de sanar atualmente os problemas 
constantes com manutenção dos aparelhos existentes. Todos os aparelhos foram 
adquiridos da marca LIIFE FITNESS, uma das empresas mais conceituadas do 
mercado de Fitness. Esta linha está presente nas principais redes de academias do 
mundo. 
APOLETE – HS – HG – HIP E 
GLUTE 1 

R$18.490,00 R$18.490,00 
MAQUINA DE BÍCEPS SS-BC 1 R$17.599,00 R$17.599,00 
LEG PRESS HORIZONTAL – SS 2 R$28.015,00 R$56.030,00 
TRÍCEPS MERGULHO MÁQUINA 1 R$15.344,00 R$15.344,00 

TOTAL R$107,463,00 
 

ANILHA / MEDICINE BALL / BARRA FEMININA / BARRA MASCULINA / 
DUMBBELL 

Aquisição de acessório para Sala G1 em complementação à matéria existente. Com 
o número crescente nas modalidades Iate Cross e Treinamento Funcional, foi 
percebido pelos professores a necessidade de ampliação dos materiais para atender 
as demandas das aulas. 
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BARRA MUSCULINA 3 R$1.251,00 R$3.753,00 
BARRA FEMININA 3 R$1.161,00 R$3.483,00 
ANILHAS DIVERSAS KILAGENS 30 R$14.805,00 R$14.805,00 
MEDICINE BALL DIVERSAS 
KILAGENS 12 

R$4.500,00 R$4.500,00 
DUMBEELL 2 R$423,00 R$846,00 

TOTAL R$27.387,00 
 

CINTURÃO ABDOMINAL / CORDA DE PULAR / LUVA DE BOXE / CANELEIRA 

Acessórios adquiridos para Sala G4, modalidades Boxe e Muay Thai. Este material 
foi adquirido em substituição ao material já bastante danificado, devido ao grande 
tempo de utilização e peculiaridades das aulas, pois o material e submetido 
constantemente a impactos.   

CINTURÃO ADBOMINAL – MUAY 
THAI 1 

R$250,00 R$250,00 
CORDA DE PULAR 20 R$25,00 R$500,00 
LUVA DE BOXE DIVERSOS OZ 12 R$1.800,00 R$1.800,00 
CANELEIRA – MUAY THAI 1 R$120,00 R$120,00 

TOTAL R$2.670,00 
 

RÉLOGIO PAREDE LED DIGITAL TEMPERATURA, CALENDÁRIO E ALARME 

Foram adquiridos 7 (sete) relógios para diversas áreas da Academia para padronizar 
as informações. Relógios digitais com medição de temperatura e calendário.   
RELÓGIO PAREDE LED DIGITAL 
TEMPERATURA, CALENDÁRIO E 
ALARME 

7 
R$255,00 R$1.785,00 

TOTAL R$1.785,00 
 

JUSTSYNC COM 4 CANAIS 

Foi adquirido um sistema de áudio transmissão por app em substituição ao existente. 
Este sistema é por codificação via Wi-fi que oferece áudio de TV diretamente para o 
dispositivo móvel pessoal do usuário, através de um aplicativo móvel.  

APARELHO DE TRANSMISSÃO 
DE AUDIO JUSTSYNC 

1 
R$16.000,00 R$16.000,00 

TOTAL R$16.000,00 
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TOTEM CARREGADOR DE CELULAR 

Foi adquirido um Totem Carregador de Celular, pois identificamos na rotina da 
Academia a necessidade de aquisição deste equipamento para trazer mais este 
benefício e comodidade aos associados.   
 TOTEM CARREGADOR DE 
CELULAR 1 

R$3.960,00 R$3.960,00 

TOTAL R$3.960,00 
 

REMADA MÁQUINA / DESENVOLVIMENTO OMBRO / PUXADA POLIA – LIFE 
FITNESS 

Aquisição dos aparelhos descritos acima em substituição aos aparelhos existente 
em sala de musculação com mais de 10 anos utilização. Esta aquisição vem no 
sentido de trazer uma renovação nos aspectos tecnológicos, biomecânicos e 
conforto dos aparelhos de musculação, além de sanar atualmente os problemas 
constantes com manutenção dos aparelhos existentes. Todos os aparelhos foram 
adquiridos da marca LIIFE FITNESS, uma das empresas mais conceituadas do 
mercado de Fitness. Esta linha está presente nas principais redes de academias do 
mundo. 
 

REMADA MÁQUINAS – HS RW 
SEANTED ROW – HS - SC 1 

R$21.720,89 R$21.720,89 
DESENVOLVIMENTO OMBRO – 
SS-SP 1 

R$22.037,51 R$22.037,51 
PUXADA POLIA – HS-SD 1 R$20.777,60 R$20.777,60 

TOTAL R$64.563,00 
 

RELATÓRIOS QUANTITATIVOS 

A Academia no mês de Dezembro chegou a 2.502 alunos matriculados em 
diversas atividades físicas orientadas que ocorrem todos os dias da semana, 
inclusive nos finais de semana. 

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

   

Valor da receita no 2º semestre. 

Desconto Quant Valor  Total por desc. 
0.00 1578 170  R$ 268.260,00 
10.00 632 153 R$ 96.696,00 
20.00 182 136  R$ 24.752,00 
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30.00 42 119 R$ 4.998,00 
40.00 4 102  R$ 408 
50.00 0 0  R$ 0,00 

VALOR TOTAL DO MÊS DEZEMBRO  R$ 395.114,00 

TOTAL ARRECADADO ATÉ O MOMENTO 
R$ 
5.461,637,94 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS NOSSOS FUNCIONÁRIOS 

A Academia em seu processo de Recursos Humanos de formação continuada dos 
nossos funcionários oportunizou para seis funcionários a participação no Congresso 
Internacional de Pilates. Este curso, com certeza, trousse uma atualização para 
embasar pratica diária e qualificar a prestação de serviço destes profissionais.  

INFORMAÇÕES GERAIS 

Área Solicitante Academia 

Treinamento World Congress Of Pilates 

Instituição World Congress Of Pilates 

Carga horária Completa 20 horas 

Carga horária (Dias e 
horários) 
 

20, 21 e 22 de Julho de 2018 

Nome Completo Rayana Bezerra Lima, Patrícia Alves Vaz, Alisson Campos 
Butenco, Ana Paula Pessoa, Fabrício José Roriz de Oliveira 

e Fernando Santos de Jesus. 
Matrícula 2360, 2719, 2200, 2365, 2909 e 2914. 

Cargo Profissionais de Pilates 

 

EVENTOS REALIZADOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

Agosto 

Iate Cross Games 2018 

Iate Cross Games – Evento realizado no dia 04 de agosto, essa tradicional 
Competição de Cross Fit, da Academia, foi um grande sucesso de 
participação de atletas e público, que veio conferir o esforço dos 
participantes. A cada edição desta competição procuramos aprimorar o 
evento e sempre trazendo novidades desafiadoras aos competidores. 

Em clima de competição e harmonia nossos atletas foram desafiados em um 
pouco mais de 4 horas de evento e ao final ficamos com aquela sensação de 
dever cumprido. Muitos atletas elogiaram a organização do evento, que a 
cada ano supera as expetativas!  
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Aniversário da Academia – Evento realizado no dia 25 de agosto, com 
atividades que iniciaram as 09h da manhã com uma programação 
diversificada com aulas de Cycling, Ritmos e este ano realizamos um 
WorkShop do Clube de Corrida, com diversos e ilustres palestrantes 
convidados. Comemoramos os 10 anos de existência da Academia em 
grande estilo e finalizamos essa grande festa com um Coffee Breack para os 
alunos. 

Outubro 

Circuito Rosa 

No dia 27 de outubro a Academia realizou evento em frente ao IATETV em 
apoio a Campanha “Outubro Rosa – prevenção do Câncer de mama”, O 
evento contou com aulas de Yoga, alongamento, Zumba e realizamos ainda 
uma caminhada de 4km na pista do Clube. Foi oferecido aos alunos um 
coffee break com salada de frutas, pão de metro e sucos naturais. Tivemos a 
participação de uma média de 90 alunos. O evento foi realizado em frente ao 
Iate TV e foi um grande sucesso. 

 

Sport Night Fest 

Evento realizado no dia 15 de dezembro de 2018. Após dois anos sem a 
realização desta grande festa, a Direção do Espaço Saúde, trabalhou para 
retornar com esse evento de confraternização de final de Ano do Espaço 
Saúde. 

Com tudo que uma grande Festa pode oferecer, esta edição da Sport Night 
Fest, foi um grande sucesso e fechou com chave do Ouro o ano de 2018.  

 Dj com toda estrutura de iluminação e vídeo  
 Banda ao vivo 
 Apresentações de Zumba e atividades acrobáticas 
 Bebidas: refrigerante, coquetéis e Chopp 
 Petisco 

Estrutura de Food Trucks 
 
 
 
DIRETORIA SOCIAL 
 
Diretor Social: Eider Alves de Faria e Queiroz 
 
A Diretoria Social é a responsável pelo planejamento, organização e realização dos 
principais eventos sociais do clube. O objetivo da Diretoria desde o início do triênio 
2017/2020 é alcançar os resultados positivos que todos esperam e seguindo esse 
preceito realizou cortes para haver um equilíbrio nas receitas e despesas dos 
eventos realizados sem perder a qualidade dos mesmos. 
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O intuito da Diretoria Social é estabelecer qualidade, conforto e principalmente o 
bem-estar do quadro social do clube. O entendimento da Diretoria é que, não 
possível cobrar o valor real do custo de um evento, visto que uma das contrapartidas 
que o associado espera é a realização de eventos com valores acessíveis. Durante 
o ano, no planejamento de atividades sociais, a gestão do Clube procura destacar 
recursos para apoiar a realização dos eventos, sendo a arrecadação destinada para 
diminuir os débitos. 
 
LUAU DO IATE 
O tradicional Luau do Iate é um evento promovido pela Diretoria Social do Iate, 
realizado na orla do lago. Esse ano o Luau contou com a participação de 2 (duas) 
bandas, sendo uma local “Rock Beats” fazendo a abertura do evento e uma nacional 
“Biquíni Cavadão” que foi a atração principal, além do VJ Marcelo Borges que 
comandou as pick-ups nos intervalos, além de uma variada praça de alimentação 
formada por vários food trucks. Pertinente aos serviços contratados, uma comissão 
formada entre gestores, membros da direção e associados acompanharam todos os 
processos de cotações e posteriores contratações para viabilizar a realização. 
 
LUAU DO JAMMIL 
Com o objetivo de oferecer eventos de alto nível ao quadro social, o Luau do Jammil 
foi uma parceria realizada entre o Iate Clube de Brasília (Diretoria Social) e a 
produtora F2 ENTRETENIMENTO EIRELI – ME. Como contrapartida foi negociado 
junto à Diretoria Social condições que fossem favoráveis ao clube e a realização do 
evento. O evento foi realizado com grande sucesso, lembrando que foi pago ao Iate 
o valor de R$ 16.000,00(dezesseis mil reais), além de desconto nos ingressos para o 
quadro social. 
 
DIA DAS CRIANÇAS 
O evento em comemoração ao Dia das Crianças não poderia ter sido mais animado 
no Iate Clube de Brasília. Foi planejado um dia inteiro de atividades para garantir a 
diversão das crianças e de seus familiares nesta data que é muito aguardada por 
todos. A festa foi realizada no dia 12 de outubro, com muitas atividades realizadas 
na orla do clube (área da piscina do feijão, fonte das crianças e pergolado). Durante 
todo o dia as crianças ficaram entretidas com gincanas criativas, show de mágica 
com o mágico Steiner, oficina de slime, balão mania, pintura de rosto e brincadeiras 
com os personagens favoritos da criançada. Foi disponibilizada para o público vários 
brinquedos, tais como: Water boll, cama elástica, pula-pula inflável, muro de 
escalada além da brinquedoteca do Ciate, que foi realocada para o local do evento. 
Houve ainda distribuição de brinquedos (bolha de sabão e mola mania). Durante 
todo o evento foi distribuído gratuitamente mini churros, mini cachorro quente, 
algodão doce e pipoca, água, suco, refrigerante e geladinhos. 
 
 
NATAL DAS CRIANÇAS 
O natal das crianças é um evento anual e muito aguardado pelo quadro social. Não 
há cobrança de ingressos para participar. Em 2018, foi realizado pela Diretoria 
Social, pertinente aos serviços contratados, uma comissão formada entre gestores, 
membros da direção e associados acompanharam todos os processos de cotações 
e posteriores contratações para viabilizar a realização. Houve a presença em massa 
dos associados com seus filhos e netos que puderam desfrutar de horas de muita 
descontração. A Diretoria Social optou em realizar uma mudança no local da 
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realização do evento, que antes era no Salão Social e esse ano foi realizado no 
Ginásio de Esportes, em virtude de uma nova logística que foi montada para o 
evento. Foram disponibilizados os seguintes serviços: Buffet infantil com distribuição 
de pipoca, mini pizza e mini churros, suco, refrigerantes, geladinhos, apresentação 
de coral, foto imã com Papai Noel (que era impressa na hora), animadores, pintura 
de rosto, balão mania, brinquedos infláveis e Dj. Nesta edição o bom velhinho a 
bordo de um trenó elétrico e acompanhado pelo público percorreu o trajeto que 
começou no edifício multifunções seguindo até a fonte do clube e retornando ao 
ginásio de esportes. Durante o percurso o coral Cantus Firmus realizou 
apresentações de músicas natalinas. Ao final do trajeto o Comodoro Rudi Finger 
realizou a entrega da chave simbólica do clube ao Noel. Dentro do ginásio de 
esporte foram entregues lembrancinhas para as crianças e foram mais de 150 fotos 
com o papai Noel.    
 
 
RÉVEILLON IATE 2019 
Como nos eventos realizados durante todo o ano de 2018, o Réveillon Iate 2019 foi 
realizado pela Diretoria Social com o aconselhamento de uma comissão de 
associados e colaboradores do clube, que ofereceram preciosas ideias para a 
realização do evento, tais como definição do tema, decoração, buffet, atrações 
musicais, etc.  A decoração assinada pelo decorador Ricardo Azevedo foi o grande 
destaque do evento, sendo bastante elogiada pelo público presente. O Buffet 
escolhido para festa foi a Banqueteria Rio 40º, que ofereceu um cardápio variado e 
um serviço com qualidade que o Iate merece. O show da virada esse ano contou 
com a presença da bateria nota show que cantou grandes sucessos e sambas-
enredos, celebrando a chegada de 2019 com uma belíssima queima de fogos. 
Foram distribuídos balões brancos, que foram soltos e enfeitaram o céu na hora da 
virada. De volta ao salão a festa seguiu animada ao som da banda Squema Seis até 
às 4h da manhã. 
   
 
DIRETORIA CULTURAL 
 
Diretor: Carlos Alberto Santiago 
 
A Diretoria Cultural é responsável por exercer e planejar atividades de elaboração, 
organização e divulgação de eventos culturais, no intuito de proporcionar aos sócios 
e seus convidados, momentos de entretenimento e cultura.  
 
Encontros Literários 
 Apoio, organização e logística da Diretoria Cultural nas edições do Projeto Encontro 
Literário realizadas nos dias: 12/07, 09/08, 13/09, 04/10, 08/11 e 06/12 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. Os livros 
apresentados nos encontros são escolhidos pelas aniversariantes.  
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Na edição de 08 de novembro, O grupo Livros e Raquetes, em parceria com a 
Diretoria Cultural, realizou a Palestra, com o tema “PANORAMA DA LITERATURA 
BRASILEIRA NOS SÉCULOS XX E XXI”, em comemoração dos seis anos da 
Sociedade Literária Livros e Raquetes conduzida pelo o crítico de literatura e 
jornalista, professor Sérgio de Sá, que fez uma análise da produção literária 
brasileira no período e adotou uma postura descontraída e interativa com a plateia, e 
contou com uma grande participação de Sócios e convidados. Foram 60 títulos, 14 
de autores brasileiros, 46 de autores estrangeiros, observando-se enorme 
diversidade de países e temas discutidos pelo grupo durante estes seis anos.  
 
Estes eventos foram custeados pelo grupo de Livros e Raquetes com o apoio da 
Diretoria Cultural com a cessão de espaço, projeção, organização e logística sem 
oneração para o Clube, porem a edição do mês de novembro foi custeado pelo 
grupo de Livros e Raquetes com o apoio da Diretoria Cultural com a cessão de 
espaço, sonorização, fotografo, buque de flores, apoio, projeção, divulgação, 
organização e logística sem oneração para o Clube.  
 
Entrega dos alimentos arrecadados no Iate in Concert - Como parte do evento, 
em 18 de julho, foi realizado no Iate Clube a entrega formal de 06 (seis) toneladas 
de alimentos arrecadados e doados ao Banco de Alimentos das Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa). Os alimentos foram destinados a 
150 entidades de Brasília que assistem cerca de 37 mil pessoas em situação de 
vulnerabilidade e entregue durante a cerimônia oficial dia 17 de agosto pelo 
Programa de Doação Simultânea do Banco de Alimentos do GDF, com a 
participação do Iate Clube de Brasília. 
 
 As cerimônias de entrega dos alimentos ao Banco de Alimentos do GDF contaram 
com duas etapas: na 1ª entrega formal ao Diretor do Banco de Alimentos dia 18 de 
julho dia no Iate,  estavam presentes o Comodoro Rudi Finger, os Vice-comodoros 
Quinho Grossi e Celina Mariano, o Diretor Cultural, Carlos Alberto Santiago, e os 
Diretores Maurício Albuquerque e Eider Queiroz e na 2º  etapa em 17 de agosto,  
contou com a presença do Presidente do CEASA, José Deval da Silva, do Diretor do 
Banco de Alimentos, Manoel Aurino Belchior, Comodoro Rudi Finger, do Diretor 
Cultural, Carlos Alberto Santiago, além de representantes de entidades assistenciais 
de todas as regiões do Distrito Federal.  
 
No dia 09 de agosto, O Iate Clube de Brasília realizou no Salão Social, a entrega 
solene de 5 (cinco) toneladas alimentos distribuída entre às 11 entidades carentes 
cadastradas no Iate Clube e Indicadas pelos Parceiros Patrocinadores: Centro 
Espírita André Luiz,  Nosso Lar Maria de Jesus, Rede Solidária Anjos do 
Amanhã, Casa do Ceará, Fundação CDL-DF, Creche Renascer, Creche Menino 
Jesus, Associação São Luis Orione do |Itapoâ, Instituição  Vicky Tavares Vida 
Positiva, Ambiente Associação Estrutural, Obras Sociais o Consolador e 55 
cestas básicas entregues aos colaboradores do Iate Clube.  
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Na ocasião, os patrocinadores receberam do Comodoro um certificado de empresa 
parceira do Iate in Concert. Participaram do evento, representantes das empresas 
patrocinadoras: Mercedes Benz/ Grupo Stark, Stadt Cervejaria, Viação Pioneira, 
Casa Thomas Jefferson, Rede D´or, ValeShop, CDL, Rede Meliá, Brasal, Correio 
Braziliense, Banco Santander, além de membros dos Conselhos Diretor e 
Deliberativo do Clube, também contou com os elogios do sócio Marconi de Souza, 
presidente da ValeShop, que pelo terceiro ano consecutivo patrocinou do evento 
pela iniciativa e da colunista Jane Godoy, do Correio Braziliense, que frisou a 
importância de se irradiar o espírito solidário entre as pessoas. 
 
Exposição Coletiva “DESAFIOS NA ARTE”, em agosto de 2018 
A Diretoria Cultural em parceria com o Emiate- Encontro Master do Iate, realizou a 
abertura da exposição coletiva “DESAFIOS NA ARTE”, dos alunos dos Cursos de 
Pintura, Encontro com a Arte e Mosaico do Iate Clube, no dia 16 de agosto, no 
Cyber Café do Clube, sob a coordenação da Diretoria Cultural/ Emiate. O evento foi 
um sucesso e contou com mais de 200 pessoas no Vernissage, entre sócios e 
convidados. O público foi presenteado com uma apresentação musical do pianista 
convidado Arturo Sampaio. A exposição procurou mostrar o talento artístico dos 
alunos, e promover o crescimento cultural da família Iatista, estimulando e 
valorizando as habilidades dos Sócios expositores com mais de 72 trabalhos de 
pintura, mosaico e desenho. Orientados pelos professores: Jacqueline Eickhoff, 
Elinor Caleffi, e Manoel de Andrade Filho. A exposição ficou aberta para visitação do 
público no período de 17 a 30 de agosto de 2018. O pianista e 50% do Buffet foram 
custeados pelo Emiate e sonorização, fotografo, 50% do Buffet, pessoal em banco 
de horas, organização, divulgação e toda logística pela Diretoria Cultural resultando 
em uma redução significativa para o Clube citado no anexo. 
 
Dia 22 de agosto, a exposição recebeu a visita especial de cerca de 100 crianças 
do CIATE, e também a doação de uma obra de pintura, nas dimensões: 70 X 1.20 
intitulada Ipês amarelo, técnica óleo sobre tela, da sócia e aluna do curso de pintura 
do Emiate Maria Benedita Vaz Freitas de Souza, a fim de compor e abrilhantar o 
nosso acervo cultural do Iate Clube de Brasília. 
 
II SALÃO DE PINTURA DA ACAV & IATE 
No dia 12 a 23 de setembro de 2018, a Diretoria Cultural, em parceria com a 
Associação Candanga de Artistas Visuais - ACAV realizou o vernissage de 
premiação do II Salão de Pintura ACAV & IATE, com uma apresentação musical de 
Gonçalo Aquino Cardoso (Sivuquinha), que tocou acordeom, e do musicista Sérgio, 
que se apresentou com o instrumento aborígene didgeridoo, que prestigiou mais de 
200 pessoas entre sócios, artistas e convidados na abertura dia 12.09 do corrente 
ano.  
 



                                                                                                                          

43 
 

A Exposição do Salão foi uma continuidade da iniciativa entre a Associação 
Candanga de Artistas Visuais (ACAV), em parceria  com a Diretoria Cultural do Iate 
expuseram trabalhos de aproximadamente 50 artistas plásticos associados da 
ACAV, em técnicas e temas em pintura, onde as obras inscritas entre os 
participantes da ACAV foram avaliadas por uma comissão julgadora composta por 
profissional da área: Lourenço de Bem, Helena Lopes, Carlos Silva, Toninho de 
Souza e Carlos Santiago, Diretor Cultural do Iate nomeada pela diretoria da ACAV, 
que selecionaram as três melhores obras, que receberam prêmios em dinheiro, bem 
como duas para Menção Honrosa, premiadas com artigos de arte, ambos pagas 
pela ACAV. Os premiados foram: Os premiados foram: 1° lugar, Ana Olivier; 2° 
lugar, Sérgio Lima; e 3° lugar, Julia Repa, ficaram com a Menção Honrosa, Tony 
Lima e Regina Macedo. A Exposição do Salão ficou aberta à visitação até o dia 23 
de setembro, das 9h às 17h, nos dias úteis (aberto ao público), e de 8h às 18h, nos 
finais de semana (somente Sócios e convidados) e recebeu a visita especial de mais 
de 150 alunos do CIATE. O que proporcionou a Cultura a garotada.  
 

 ACAV custeou o coquetel de abertura, sonorização, transporte e doação de uma 
obra de arte, nas dimensões: 70 X 80 intitulada primavera, em técnica acrílica sobre 
tela, da artista expositora Lia Paes, para compor o acervo do clube, conforme 
descrito abaixo. A DIRETORIA CULTURAL arcou com apresentação musical, 
fotografo e a logística, cessão do espaço Iate TV durante 15 dias, divulgação 
interna, serviços, coordenação, organização, montagem e desmontagem das obras 
que obteve um baixo custo para o Iate. 
 

Exposição Coletiva Inovar - i9”. 
A Diretoria Cultural em parceria com o Grupo Arte em Pauta realizou a abertura da 

exposição coletiva Inovar - i9”, no dia 17/10, no Iate TV do Clube, o evento foi um 
sucesso e pôde contar com apresentação dos músicos Paulo Curi no violino e 
Rafael Frotgar no Violoncelo para mais de 200 pessoas no Vernissage, entre Sócios 
e convidados prestigiando as belas obras desses excelentes artistas plásticos, que 
apresentam uma grande diversidade de obras de ótima qualidade, em técnicas e 
temas variados, buscando dar vida às novas ideias, que ficou aberta à visitação de 
18 de outubro a 05 de novembro de 2018, e como parte do evento a exposição 
recebeu a visita especial de mais de 100 crianças do CIATE, no dia 23 de outubro 
do corrente ano. 
 
 O buffet, bebidas, músicos, transporte e doação de uma obra de arte, nas 
dimensões: 0,80cm X 1,00 cm s/“título da artista expositora e ex- diretora Cultural 
Nancy Safatle, para compor o acervo do clube custeado pelo Grupo Arte em Pauta e 
a Diretoria Cultural arcou com a logística, cessão do espaço Iate TV durante 15 dias, 
divulgação interna, banner, serviços de sonorização, fotografo, coordenação, 
organização, montagem e desmontagem das obras que obteve um baixo custo para 
o Iate 
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Lançamento do livro “Arquitetura e suas particularidades - A Beleza da 
Itália” 
No dia 24 de outubro, A Diretoria Cultural realizou o lançamento do Livro 
“Arquitetura e suas particularidades - A Beleza da Itália”, de autoria da Sócia do Iate, 
professora e coordenadora do curso de Arquitetura no UniCeub, Eliete de Pinho 
Araújo, Sócia do Iate, professora e coordenadora do curso de Arquitetura no 
UniCeub. 
O livro é o terceiro volume da série de um trabalho elaborado pelo grupo de 
pesquisa da faculdade em que a autora leciona, que está centrado em um estudo 
minucioso envolvendo a Itália. “Os objetivos da pesquisa fundamentam-se em 
questões como descrição da arquitetura com suas principais obras, pontos 
históricos, dicas e atrações turísticas das cidades mais importantes de três entre as 
20 regiões da Itália”. O evento foi prestigiado por sócios e convidados e pôde contar 
com apresentação especial de violão do professor David Evaristo Rosa e da Sócia 
Virginia Maria Jorge Pradera abrilhantando o evento. 

 

 Este evento foi custeado pela autora do livro os espumantes e limãocello e a 
Diretoria Cultural com fotografo, buquê de flores para autora, amendoim, 
refrigerantes, cessão de espaço, divulgação interna, serviços, coordenação, 
organização e logística sem oneração para o Clube.  
 
Nos dias 25. 10 e 22.11, apoio e a cessão de espaço denominado Salão Social 
para realização dos eventos da empresa Thomas Jeffson parceira do Iate 
Clube. 
Apoio do Iate Clube de Brasília por meio da Diretoria Cultural e Ciate em 
contrapartida com a Thomas Jefferson empresa parceira no Iate In Concert e outras 
atividades do Ciate, com a cessão de espaço denominado Salão Social para 
realização dos eventos citados abaixo: 
 

 Evento confraternização dos Professores da Thomas Jeffson dia 25 de outubro de 
2018, no Salão Social do Iate Clube de Brasília. 

 Evento de Ação de Graças da Casa Thomas Jefferson, no dia 22 de novembro de 
2018, no Salão Social do Iate Clube de Brasília. 

 
Exposição Coletiva “A Arte do Encontro” 
No dia 14 de novembro de 2018, a Diretoria Cultural em parceria com o grupo de 
artistas Andrea Bertolacini, Gilda Adorno, Lúcia Leal e Marita Aquino com a 

professora Rosana Cruz, realizou a abertura da exposição coletiva “A Arte do 
Encontro”, com excelentes trabalhos desses renomados artistas todas com 

diferentes formações profissionais, resultou na vontade de aprimorar seus 
conhecimentos na arte, sob a curadoria da Malu Perlingueiro. O Evento foi um 
sucesso e contou com mais de 200 pessoas no Vernissage, entre sócios e 
convidados. 
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 A exposição procurou mostrar o talento artístico desses expositores transpondo 
através de telas suas emoções nas diferentes expressões da arte e permaneceu 
aberta para visitação do público no período de 15 a 26 de novembro de 2018.   
Como parte do evento a exposição recebeu a visita especial de mais de 150 
crianças do CIATE, no dia 21 de novembro do corrente ano. 
 
 Os Custos com coquetel de abertura, sonorização, transporte e doação de uma 
obra de arte, nas dimensões: 0,80 X 1.20 intitulada Natureza, em técnica Arte sobre 
acrílica, da artista expositora MARITA SORDO AQUINO, para compor o acervo do 
clube, conforme descrito abaixo. A DIRETORIA CULTURAL arcou com, fotografo e 
a logística, cessão do espaço Iate TV durante 15 dias, divulgação interna, serviços, 
coordenação, organização, montagem e desmontagem das obras que obteve um 
baixo custo para o Iate. 
 
Exposição Coletiva “EMI-ARTE” 
A Diretoria Cultural em parceria com o Emiate- Encontro Master do Iate, em 
comemoração ao Natal do Iate Clube de Brasília, realizou a abertura da exposição 
coletiva “EMI-ARTE”, dos alunos dos Cursos de Pintura, Encontro com a Arte e 
Mosaico do Iate Clube, no dia 05 de dezembro, no Cyber Café do Clube, sob a 
coordenação da Diretoria Cultural/ Emiate. O evento foi um sucesso e contou com 
mais de 180 pessoas no Vernissage, entre sócios e convidados. A exposição 
procurou mostrar o talento artístico dos alunos, e promover o crescimento cultural da 
família Iatista, estimulando e valorizando as habilidades dos Sócios expositores com 
mais de 76 trabalhos de pintura, mosaico e desenho. Orientados pelos professores: 
Jacqueline Eickhoff, Elinor Caleffi, e Manoel de Andrade Filho. A exposição ficou 
aberta para visitação do público no período de 06 a 16 de dezembro de 2018, e 
também a doada uma obra de mosaico, nas dimensões: 67 X 54 intitulada Iate 
Clube de Brasília do curso de Mosaico Elinor Caleffi Barbosa, A fim de compor e 
abrilhantar o nosso acervo cultural do Iate Clube de Brasília. 
 Custos para o evento: Emiate 50% do Coquetel, fotografo sonorização e bebida 
alcoólica e a diretoria Cultural custeou 50% do Coquetel, degustação de queijos, 
serviços de coordenação, supervisão, cessão do espaço Iate TV durante 15 dias, 
divulgação interna, serviços de coordenação, organização, montagem e 
desmontagem das obras que obteve um baixo custo para o Iate. 
 
Apresentação Coral Cantus Firmus na Chegada do Papai Noel 
Para comemorarmos o Natal dos Iatistas e abrilhantar a chegada do Papai Noel ao 
Iate, a Diretoria Cultural em parceria com a Diretoria Social presenteou os sócios 
com a apresentação do Coral Cantus Firmus composto por 30 músicos integrantes 
um dos melhores da capital, com um excelente currículo, que consta diversas 
apresentações internacionais e foi classificado em 328° lugar entre mais de 8000 
coros do mundo. 
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 O evento foi realizado no Ginásio de Esportes do Clube, no dia 09 de dezembro, 
onde apresentaram lindas canções natalinas, que emocionou todo o público 
participante. 
 
  Custos para o evento para Diretoria Cultural: Contratação do Coral Cantus 

Firmus. 
 
Exposição “Memórias”.     
Apoio da Diretoria Cultural, com uma exposição de fotografias Náuticas no evento 
denominado Palestra com o velejador Lars Grael - No dia 12 de dezembro, dentro da 
programação da Competição, o Iate. Foram expostas fotografias institucionais que 
mostram a história relacionada à Náutica do Iate Clube. 
 
Palestra sobre depressão e dependência química 
No dia 19 de dezembro de 2018, o Iate Clube de Brasília por meio da   Diretoria 
Cultural do Iate, em parceria com Diretoria de Esportes Coletivos, realizou a palestra 
sobre Depressão e Dependência Química, às 19h30, na Antiga Sede, onde foi 
abordado temas como automutilação, dependência de drogas e suicídio. A palestra 
foi ministrada pelo acolhedor João Leal Neto, presidente do Instituto Ação Brasil 
Sem Dor 
 Este evento foi custeado pela Diretoria Cultural com sonorização, fotografo, com 
comes e bebes, apoio, projeção, divulgação, organização e logística.  
 
 
Projeto reformulação de um novo layout das páginas do Cultural do site do Iate 
Clube de Brasília 
 Após diversas reuniões de planejamento da Diretoria Cultural junto ao 
Superintendente e a Gerência de Comunicação, foi elaborado e lançado o projeto 
minucioso de reformulação de um novo layout da página do Cultural no site do Iate. 
O projeto visa trazer mais visibilidade a parte Cultural e Memorial do Clube, trazendo 
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.  
 

atividades da Diretoria Cultural 2º semestre de 2018. 
DIRETORIA CULTURAL – FESTAS, EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS. 

DESCRIÇÃO DATA 
Nº 
PESSOAS 

LOCAL 
DESPESAS RECEITA 

ENCONTRO LITERÁRIO   12/07/18 30 ANTIGA SEDE APOIO ............ 

ENCONTRO LITERÁRIO   09/08/18 30 ANTIGA SEDE APOIO ........... 

ENCONTRO LITERÁRIO   13/09/2018 30 ANTIGA SEDE APOIO ........... 

ENCONTRO LITERÁRIO  04/10/18 30 ANTIGA SEDE APOIO ........... 

ENTREGA FORMAL DE 6T DE 
ALIMENTOS AO GDF 

18/07/18 10 IATE 
........ ........... 
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ENTREGA OFICIAL DE 6T DE 
ALIMENTOS ENTIDADES 
CADASTRADAS AO GDF 

17/08/18 150 CEASA 
........ ........... 

ENTREGA SOLENE DE 5T DE 
ALIMENTOS ÀS 11 ENTIDADES 
INDICADAS PELOS 
PATROCINADORES 

09/08/18 200 
SALÃO 
SOCIAL 

R$ 2.210,00 ........... 

EXPOSIÇÃO COLETIVA “DESAFIOS 
NA ARTE”, ALUNOS EMIATE 

16 A 30/08/18 200 IATE TV 
R$ 1.850,00 ........... 

 VISITA DO CIATE A EXPOSIÇÃO 
“DESAFIOS NA ARTE”, 

22/08/18 100 IATE TV 
........ ........... 

II SALÃO DE PINTURA DA ACAV & 
IATE 

12 A 23.09/18 200 
IATE TV R$ 700,00 ........... 

VISITA DO CIATE A EXP. II SALÃO DE 
PINTURA 

23.09/18 150 
IATE TV .......... ........... 

EXPOSIÇÃO COLETIVA INOVAR - I9”. 
17.10 A 
05.11/18 

200 
IATE TV R$ 600,00 ........... 

 VISITA DO CIATE A EXPOSIÇÃO - I9”. 23.10/18 100 IATE TV .......... ........... 
LANÇAMENTO DO LIVRO DA ELIETE 24.10/18 50 IATE TV R$ 623,37 ........... 
APOIO COM A CESSÃO DO ESPAÇO 
FESTA DOS PROFESSORES DA 
THOMAS JEFFSON. 

25.10/18 300 SALÃO SOCIAL 
CESSÃO DO 
ESPAÇO 

........... 

PALESTRA “PANORAMA DA 
LITERATURA BRASILEIRA NOS 
SÉCULOS XX E XXI”, COM 
PALESTRANTE SÉRGIO DE SÁ 

08/11/18 30 SALÃO SOCIAL 

R$ 710,00 ........... 

EXPOSIÇÃO COLETIVA “ A ARTE DO 
ENCONTRO” 

14 a 26.11/18 200 IATE TV 
R$ 250,00 ........... 

VISITA DO CIATE A EXPOSIÇÃO “ A 
ARTE DO ENCONTRO” 

21.11/18 150 IATE TV IATE TV 
........... 

APRESENTAÇÃO DO CORAL CANTUS 
FIRMUS 

09/12/18 ....... Ginásio  
2.500,00  ........... 

EXPOSIÇÃO COLETIVA “ EMI-
ARTE”DOS ALUNOS EMIATE 

05 A 16.12/18 
180 IATE TV R$ 1.000,00 ........... 

EXPOSIÇÃO MEMORIAS SOBRE 
NÁUTICAS NA PALESTRA COM O 
VELEJADOR LARS GRAEL 

12/12/18 
300 SALÃO SOCIAL ACERVO 

HISTÓRICO  
........... 

PALESTRA SOBRE DEPRESSÃO E 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

19/12/18 
50 SALÃO SOCIAL R$ 1.147,33 ........... 

VALOR TOTAL: R$ 11590,70  
 
 

Aquisição de materiais/ investimentos da Diretoria Cultural e Iate TV. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ INVESTIMENTOS 

DESCRIÇÃO MÊS QUANT. LOCAL 
VALOR 
DESPESAS 

VALOR 
PATRIMONIAL

PROJETO PIANO NO IATE TV;  ABRIL ..... IATE TV ......  
COMPRA DE UM JOGO DE ZADREZ  1  R$ 330,00  
COMPRA DE UMA CAFETEIRA P. 
DIR.CULTURAL 

 1 DIR. CULTURAL 
R$ 339,00  

COMPRA DE 10 CADEIRAS DO IATE 
TV 

NOVEMBRO 10 
IATE TV R$2.990,00  

REFORMA DE 12 CADEIRAS DO IATE 
TV 

NOVEMBRO  12 
IATE TV Mão de obra 

DOL 
 

CARIMBO PARA IDENTIFICAÇÃO 
JORNAIS E REVISTAS 

 1 
IATE TV R$ 100,00  

REFORMA DAS DUAS CADEIRAS 
HISTORICA DOS EX-PRESIDENTES E 
EX- COMODOROS 

OUTUBRO 2 Dir. Cultural 
.....  

MESA DE XADREZ MODELO LUXO 
COM ÉS COLONAIS, COM PÉS E 

NOVEMBRO 1 IATE TV 
R$ 1.400,00  
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ESTRUTURA. 
ARVORE DE NATAL PARA IATE TV DEZEMBRO 1 IATE TV 757,20  
AQUISIÇÃO DE 05 OBRAS DE ARTES 
PARA ACERVO DO IATE NO VALOR 

 5 Acervo Cult. Iate 
 R$ 10.000,00 

TECIDO OXFORD PARA CONFECÇÃO 
DE FORROS DE MESA 121M 

DEZEMBRO 121M DIR. CULTURAL 1681,90  

 
FONTE: RELATÓRIOS DA DIRETORIA CULTURAL 

 
FOTOS DOS EVENTOS  

 
 
 
 
 
 
 
ENTREGA FORMAL DE 6T DE ALIMENTOS AO GDF DIA 18.07      ENTREGA OFICIAL DE 6T DE ALIMENTOS AO GDF DIA 17.08 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREGA SOLENE DE 5T DE ALIMENTOS ÀS 11 ENTIDADES INDICADAS PELOS PATROCINADORES DIA 09.08 
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  LANÇAMENTO DO LIVRO DA SÓCIA ELIETE DE PINHO ARAUJO DIA 24.10.2018 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          

50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSIÇÃO COLETIVA 
(DESAFIOS NA ARTE) -2018 
ARTISTA: MARIA BENEDITA 
VAZ FREITAS DE SOUZA 

TÍTULO: IPÊS AMARELO 
TÉCNICA: ÓLEO SOBRE TELA  
DIMENÇÕES: 70x1.20cm 
 

II SALÃO DE PINTURA “ 
ACAV & IATE” 2018 
ARTISTA: LIA PAES 
TÍTULO: PRIMAVERA 
TÉCNICA: AST 
DIMENÇÕES: 70CM X 
80CM 
VALOR: 1.000,00 
 

EXPOSIÇÃO COLETIVA 
 INOVAR – I9 
ARTISTA: NANCY SAFATLE 
TÍTULO: SEM TÍTULO 
TÉCNICA: MISTA S/ 
PAPELÃO E MADEIRA 
DIMENÇÕES: 0,80 X 1,00 
M VALOR: 2.000,00 
 

EXPOSIÇÃO COLETIVA “A 
ARTE DO ENCONTRO” 
ARTISTA: MARITA SORDO 
AQUINO 

TÍTULO: NATUREZA 
TÉCNICA: ARTE SOBRE 
ACRÍLICA 
DIMENÇÕES: 0,80 X 1.20 M 
VALOR: 1.200,00 

EXPOSIÇÃO COLETIVA “ EMI-
ARTE” 
ARTISTA: ELINOR CALEFFI 
BARBOSA 

TÍTULO: IATE CLUBE DE 
BRASILIA 
TÉCNICA: Mosaico  
DIMENÇÕES: 67 X 54 CM 
VALOR: 2.300,00 

 
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. 
 
A Diretoria Cultural pensando nas melhorias para o associado, em 01 de fevereiro de 
2018, passou a ser responsável pelo gerenciamento dos espaços Iate TV e Sala de 
Estudos ampliando e sediando mais atividades culturais como a galeria permanente 
do acervo de obras de artes do Iate Clube, exposições de artes individuais e 
coletivas, a guarda dos troféus, exposições de fotos relevantes a memória do Clube, 
shows entre outros. E também estendeu os horários de uso do Projeto Piano no Iate 
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TV, onde está sendo disponibilizado ao sócio a utilização do Piano todos os dias, 
das 8h30 às 12h e das 14h30 às 18h. 

 
A Diretoria Cultural pensando nas melhorias e bem-estar para o associado 
frequentador do Iate TV fechou o segundo semestre com uma série de novidade em 
seu benefício para tornar o espaço interativo mais atrativo: 
  

  Em 18 de agosto um tabuleiro de xadrez para integração social e criatividade dos 
sócios no espaço do Iate; 

  Em 19 de novembro uma mesa de xadrez modelo luxo, com pês e estrutura 
fabricada em madeira maciça sucupira e tabuleiro em madeira marfim e pau ferro 
com duas gavetas e mini pês niveladores de 0,70x0,80m. Os Sócios que sabem 
jogar xadrez possuem mais uma opção para preparar a estratégia e vir 
demonstrar as suas experiências enxadristas com os demais amigos Associados; 

 Em novembro realizou a reforma das cadeiras da Sala de Estudos do Iate TV, que 
estavam danificadas. Também foram instalados dois suportes para carregamento 
de aparelhos celulares no local. O serviço foi idealizado pela Diretoria Cultural e 
realizado em parceria com o DOL e com a Engenharia; 

 Compra de uma máquina de café marca Nespresso para Diretoria Cultural; 
 Controles em planilhas no Excel dos acessos dos sócios aos jornais, revistas, 

correio e jogos eletrônicos, computadores por 30 minutos de uso para cada sócio, 
baias na Sala de Estudos por 7 horas no máximo com fila de espera; empréstimos 
das toalhas e baralhos, empréstimo dos jornas e revistas usados durante a 
semana no IATE TV; levantamento dos gastos do 2º semestre com café, açúcar, 
adoçante e supervisão do orçamento;  

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

banco de horas; 

 Reformulação no Layout para cada evento realizado no Iate TV; 
 Compra de 10 cadeiras e reforma de 12 cadeiras das salas de estudos, e outros; 
 
Armários masculino e feminino nos banheiros do 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 
duas vezes por semana nas segundas e sextas.  Também continua recebendo 
doações de livros de literatura de sócios e funcionários para reposição dos livros nos 
Espaços de Leitura denominados: “Espaço Leitura do Iate TV”, “Espaço Livros e 
Raquete” e “Espaço Leitura dos funcionários”, onde, o objetivo é o enriquecimento 
da cultura literária dentro do Iate.  
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Relação de Revistas 

RELAÇÃO DE REVISTAS - IATE TV 
REVISTA QUANT. REVISTA QUANT. 
CARAS 2 VEJA 2 
CLAUDIA 1 ÉPOCA 2 
QUATRO RODAS 1 ISTO É 1 
EXAME 1 ISTO É DINHEIRO 1 
REVISTA DO IATE 1 NÁUTICA 1 
SUPER INTERESSANTE 1   
MARIE CLAIRE 1   

Fonte: Levantamento da relação de revistas no Iate Tv, realizado em novembro de 2018. 

 
Acesso as salas de estudos. 

 
 
 
Acessos aos computadores. 
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MEMORIAL 

Atualização, organização, conservação, manutenção, divulgação e higienização de 
todo o acervo do Memorial para disponibilizar cada vez melhor o acesso às 
informações documentais, bibliográficas e artísticas. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA CULTURAL E MEMORIAL 
Elaboração de relatórios financeiros contendo os números dos eventos culturais do 
segundo semestre de 2018; Elaboração de circular interna, briefing e check list para 
os setores envolvidos, com todas as informações necessárias para realização de 
cada evento do 2º semestre de 2018, junto aos setores de contrato, patrimônio e 
comunicação social, e elaboração de planilhas de previsão de gastos e pôs 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 para realização dos eventos 
denominados Encontros Literários 
 
 Edições do Projeto Encontro Literário realizadas nos dias: 12/07, 09/08, 13/09, 
04/10 e 08/11 no salão social, e Antiga Sede; Entrega dos alimentos arrecadados no 
Iate in Concert - Como parte do evento nas datas seguintes datas em 18 de 
julho entrega formal  e  dia 17 de agosto cerimônia oficial pelo Programa de Doação 
Simultânea do Banco de Alimentos do GDF; já  no  dia 09 de agosto a entrega 
solene de 5t de alimentos distribuída entre às 11 entidades Indicadas pelos 
Patrocinadores;  Exposições Coletivas denominadas:  “DESAFIOS NA ARTE”, 
agosto com a visita especial de cerca de 100 crianças do CIATE; II SALÃO DE 
PINTURA DA ACAV & IATE em setembro; Exposição Coletiva Inovar - i9”, em 
outubro com a visita especial de mais de 100 crianças do CIATE, dia 23; 
Lançamento do livro “Arquitetura e suas particularidades - A Beleza da Itália”, no dia 
24 de outubro; Palestra, com o tema “PANORAMA DA LITERATURA BRASILEIRA 
NOS SÉCULOS XX E XXI”, conduzida pelo crítico de literatura e jornalista Professor 
Sérgio de Sá  em 08 de novembro; Cantata de Natal com  apresentação do coral 
Cantus Firmus em parceria com Diretoria Social dia 09 de dezembro, programação, 
planejamento, montagem, iluminação e desmontagem das exposições coletivas e 
individual, Exposição Coletiva Emi-Arte de 05 a 16 de dezembro, Palestra sobre 
Depressão e Dependência Química dia 19.12 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 
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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 dos setores com exposição de 
obras de artes decorando o ambiente em cada setor do clube para melhoria e bem-
estar dos funcionários e visitantes, também foi desenvolvido um termo de 
responsabilidade, onde cada setor irá se responsabilizar pela conservação da obra 
exposta.  
 
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 
 
Quant  Evento Local/nº pessoas 
     

1 Projeto Concurso de Fotografias Cyber Café -180 
6 Projeto Artes Integradas Exposições de artes  Cyber Café -180 
9 Projeto Sextas Culturais Salão Social -300 
4 Encontro das Artes Antiga Sede/Salão Social 180 a 300 
3 Projeto Palestra /Lançamento de livros Salão Social-150 
1 Projeto Festival Gastronômico Salão Social-300 
1 Projeto Concerto de Natal Salão Social-300 
1 Projeto Serenata de Natal Dependências do Clube 

1 
Almoço de Captação de Patrocínio p. IATE IN 
CONCERT 

 A definir 

1 Projeto IATE IN CONCERT Orla-5.000  
Com a inovação dos projetos culturais, a Diretoria Cultural finalizou o ano de 2018, 
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 2018. No qual, se destaca o evento de 
entrega de alimentos arrecadados no Iate in Concert 2018, agora reconhecido a 
nível Nacional e Internacional, e o projeto de reformulação de um novo layout 
para página Cultural no site do Iate. 
  
 
 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 

Diretor: José Carlos Damásio 

Vice-Diretor de Informática: Helton de Freitas Costa – até 16/08/2018 e  

  André Ruelli – a partir de 16/08/2018 



                                                                                                                          

55 
 

A DARH atua, dentro de uma visão e posição estratégica, no atendimento de 
qualidade ao associado e na valorização do quadro funcional. No 2º semestre, a 
Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos vem apresentar os avanços 
relacionados às ações implementadas no decorrer dessa gestão e as novas ações 
desenvolvidas, através de suas áreas, que estão divididas em 2 grupos.  

O primeiro grupo é o de recursos humanos que compreende os setores de 
administração de pessoal e recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 
qualidade de vida e medicina e segurança do trabalho. O segundo grupo é da área 
administrativa compreendendo os setores de concessionários, alimentação e 
nutrição, contratos e licitações, administrativo e tecnologia da informação. 

 

Movimentações no Quadro de Pessoal 

No encerramento do 2º semestre de 2018 o quadro de pessoal do Iate Clube de 
Brasília é composto por 507 (quinhentos e sete) funcionários, dois a menos que no 
primeiro semestre. 
 
Assim, apresentamos a relação total de funcionários por área de lotação, a saber: 
 

SETOR QNT SETOR 
QN
T SETOR 

QN
T 

ACADEMIA 53 DOL - TRANSPORTE 7 PATINAÇÃO ARTÍSTICA 3 

ADM GERAL DO CIATE 14 EMIATE 2 PETECA 1 
ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES 
COLETIVOS 11 ENGENHARIA 16 

PONTO DE 
ABASTECIMENTO 2 

ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES 
INDIVIDUAIS 6 GERAL DO PATRIMÔNIO 15 PORTARIA SOCIAL 15 
ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES 
NAUTICOS 21 INFORMÁTICA 5 RECURSOS HUMANOS 7 

ADMINISTRATIVO 4 
INICIAÇAO ESPORTIVA ARTES 
MARCIAIS 1 SAUNA 7 

BRINQUEDOTECA DA ACADEMIA 3 INICIAÇÃO ESPORTIVA FUTEBOL 3 SECRETARIA SOCIAL 9 

BRINQUEDOTECA DO CLUBE 3 INICIAÇÃO ESPORTIVA FUTSAL 1 SEDE SOCIAL E IATE TV 4 

COM. E MARKETING 4 INICIAÇAO ESPORTIVA NATAÇÃO 4 SERVIÇO MÉDICO 9 

CONSELHO DELIBERATIVO 4 INICIAÇAO ESPORTIVA PATINAÇÃO 4 SINUCA 1 

CONTABILIDADE 6 INICIAÇAO ESPORTIVA VELA 4 SOCIAL 2 

CULTURAL 2 JURÍDICO 3 SUPERINTENDENCIA 5 

DOL - APOIO/SEGURANÇA 41 LAVANDERIA 4 TENIS 10 
DOL - GERAL DE OPERAÇOES E 
LOGISTICA 13 MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS 44 TESOURARIA 5 

DOL - JARDINAGEM 15 NATAÇÃO 4 VELA 1 

DOL - LIMPEZA 72 OBRAS 3 VOLEIBOL DE AREIA 1 

DOL - PISCINAS 32 OUVIDORIA 1 TOTAL 507 

 

Fazendo um comparativo ao 2º semestre de 2017 onde a última folha de pagamento 
apresentou o quantitativo de 495 funcionários podemos observar um acréscimo de 
12 pessoas no quadro. Este aumento se deu devido a necessidade de adequação 
do quadro de pessoal para atender a projetos da Comodoria que envolvem o 
atendimento ao associado na atividade fim. Como exemplo podemos citar a 
contratação de um profissional que atende ao Pilates. Com isso, foi possível 
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equalizar os atendimentos que pela manhã eram feitos por três profissionais e à 
tarde e noite por apenas dois. 

Foi necessário também a contratação de um auxiliar de esportes para atender a 
demanda dos esportes coletivos devido ao afastamento, por questões de saúde, do 
funcionário Paulo Cardoso Vieira. 

Outra medida foi o desligamento da Gerente de Contabilidade e o fim do contrato 
com a empresa de contabilidade MM POLLA Contadores onde o clube deixou de ter 
uma despesa de pouco mais de R$387.000,00. Com isso, montamos uma equipe 
contratando mais 2 analistas contábeis, 1 técnico em contabilidade e nomeando um 
coordenador. Esta ação aumentou as despesas com pessoal, porém, reduziu o 
custo do clube em aproximadamente 136.000,00, além de melhorar as atividades e 
garantir o cumprimento dos prazos. 

Cabe salientar que atendendo a determinação do egrégio Conselho Deliberativo, a 
DARH já iniciou a readequação do quadro de pessoal para o ano de 2019 visando a 
redução de custos. 

 

Responsabilidade Social 

O RH, engajado nas demandas sociais, em parceria com a Diretoria Cultural 
distribuiu 55 cestas básicas, provenientes do Iate in Concert 2018, aos funcionários 
das áreas operacionais com o objetivo de motivar e valorizar os colaboradores. 

 

 
 

 

 

 

 

*cerimônia de entrega de cestas básicas 

Ainda na esfera da responsabilidade social ligada também à saúde pública, e 
aproveitando o período de campanha de vacinação contra o sarampo promovida 
pelo Ministério da Saúde, o RH em parceria com o Posto de Saúde da Vila Planalto 
promoveu campanha para atualização dos cartões de vacina dos funcionários. De 
setembro a novembro foram imunizados 136 colaboradores. Esta parceria propiciou 
uma economia entorno de R$16.320,00 (dezesseis mil trezentos e vinte reais) que 
seria o valor a ser pago pelas vacinas. 

Outra ação que foi feita pensando na redução de custos e na eliminação do 
desperdício foi a revisão do processo de compra e entrega dos pães do café da 
manhã dos funcionários. O processo que há alguns anos não vinha sendo revisado 
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foi analisado e chegou-se à conclusão que o número de pães que eram comprados 
estava acima do necessário para a quantidade de funcionários que de fato 
consumiam. Esta revisão do processo reduziu a compra em 49.640 unidades/ano o 
que gerou uma economia de R$39.700,00 (trinta e nove mil e setecentos reais). 

Pensando no atual cenário político do país e no processo eleitoral que se 
aproximava foi ministrada a palestra “Vote Consciente” a 97 colaboradores onde foi 
abordado a importância do voto como exercício da cidadania. Na oportunidade 
também foram distribuídos exemplares da Constituição Federal. 

 

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 10 colaboradores dentro dos requisitos necessários para cada 
oportunidade (plano de carreira). 

Foram realizados 55 processos seletivos nos quais participaram 324 candidatos o 
que resultou em 55 admissões entre colaboradores e estagiários. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Treinamento e Desenvolvimento 

O RH também é responsável pelo treinamento e desenvolvimento dos colaboradores 
do Iate Clube de Brasília, sendo que no segundo semestre de 2018 foram 
executados mais 56% do orçamento totalizando 92% do disponível para este fim.  

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

Os investimentos em treinamento de funcionários, nesse semestre, tiveram como 
foco a capacitação técnica e reciclagem de algumas funções. Neste campo podemos 
destacar o Congresso Internacional de Pilates (WORLD CONGRESS OF PILATES), 
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um evento que uniu conteúdo de extrema qualidade e os principais palestrantes das 
linhas Clássica e Contemporânea e que possibilitou aos professores da modalidade 
o conhecimento de novas técnicas. O Suporte Básico de Vida –SBV ministrado ao 
grupo de salva-vidas que permitiu a reciclagem das técnicas de salvamento aquático 
também merece destaque. O RH tem investido constantemente no treinamento dos 
funcionários e pensando em gerar economia para o clube viabilizou treinamentos 
internos ministrados pelo técnico em segurança do trabalho para equipe operacional, 
sendo eles: reciclagem para operador de trator de pneu, operador de mini 
carregadeira, operador de munck, NR35-trabalho em altura e prevenção de incêndio 
para a população do Ed. Multifunções (totalizando 88 pessoas treinadas). O valor 
deste investimento seria de R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), 
custo este que foi economizado no orçamento. 

Neste semestre foram treinados 225 (duzentos e vinte e cinco) funcionários e o 
investimento foi mais de R$ 38.000,00 (trinta e oito 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. 

Neste sentindo, a DARH optou pelo Senac in Company, pois, este promove 
programas de treinamento e cursos que são desenvolvidos de forma personalizada, 
direcionados às características, ao diagnóstico e /ou às necessidades apresentadas 
pelo clube. Esta parceria propiciou o Treinamento de Liderança onde 56 gestores 
foram capacitados e aprimoram seus conhecimentos, habilidades e aprendizagens 
com a meta de buscar a excelência nas atividades realizadas. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

*treinamento de líderes 
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Qualidade de Vida 

No segundo semestre de 2018, foram implementadas medidas que trarão maior 
qualidade de vida e satisfação para os nossos colaboradores, pois acreditamos que 
funcionários motivados e valorizados são mais produtivos e felizes. 

Nos meses de setembro e outubro, 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 promover atendimento de saúde móvel. 

Nesta linha os funcionários tiveram também a oportunidade de cuidar da saúde 
bucal. Em parceria com o SESI, devido a indisponibilidade do SESC para o ano de 
2018, de outubro a dezembro foi disponibilizado o serviço odontológico. Com o 
objetivo de promover a saúde bucal, o SESI ofereceu atendimento nas áreas de 
prevenção, promoção de saúde, restaurações, clareamento, tratamento de canal 
entre outros. 

Já no que tange as ações motivacionais, no segundo semestre de 2018, o RH 
realizou a Festa Julina dos funcionários com várias atrações e sorteio de brindes. A 
festa também foi uma forma de agradecimento aos funcionários que colaboraram 
para o sucesso da Festa Junina do Clube. No dia dos pais foi montado um mural de 
fotos dos pais com os filhos onde foi possível demonstrar o grande valor desta 
relação. 

Os meses de outubro e novembro foram dedicados à conscientização sobre a 
importância da prevenção contra o câncer de mama e de próstata. Foram realizadas 
palestras por médicos do Instituto do Câncer de Brasília, distribuídos folder’s e 
montado murais informativos sobre a doença. Importante destacar que todos os 
eventos foram promovidos pelo RH por meio de suas parcerias e sem custo para o 
Clube. 

Atenção especial também foi dada à prevenção contra a AIDS. No mês de dezembro 
onde temos o Dia Mundial de Combate à AIDS o RH em parceria com o Serviço 
Médico do Clube e o Posto de Saúde da Vila Planalto disponibilizou testes de sífilis e 
AIDS para os funcionários. 

Realizamos, também, a entrega dos Kit’s Natalinos, onde o Comodoro, o Diretor de 
RH e alguns diretores agradeceram o empenho dos funcionários para que o clube 
mantenha seu padrão de excelência na estrutura e no atendimento ao quadro social. 
Na cerimônia a intenção era deixar claro que o Kit era uma forma de agradecimento 
da família Iatista para com a família do funcionário.  
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*entrega dos kits natalinos aos funcionários 

 

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. 

Atenção especial tem sido dada à manutenção permanente do relacionamento com 
a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), visando atendê-la conforme 
a NR 05. 

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. 

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 proteção 
contra incêndio, quando as condições assim exigiram, visando à redução dos riscos 
à segurança e integridade física dos funcionários. 

Com o objetivo de obedecer às normas de segurança também foi elaborado pelo 
SESMT o projeto de incêndio dos restaurantes do Pavimento Térreo da Sede Social 
que em breve serão inaugurados. 
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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 2º semestre de 2018 
Nº Data Tipo H/afastamento Função do acidentado C/lesão S/lesão 
1 01/06/18 Trajeto Sim Porteiro x  
2 28/08/18 Trajeto Sim Serralheiro x  
3 29/10/18 Trajeto Sim Salva Vidas x  

 

Por fim, priorizando a prevenção, foram ministrados treinamentos para operadores 
de máquinas e equipamentos, prevenção e combate a incêndio e trabalho em altura, 
conforme a NR 35, tudo sem onerar a rubrica de treinamentos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

*treinamento para operadores máquinas e equipamentos 

 

Administrativo  

A área Administrativa da DARH é composta por 03 (três) setores, quais sejam: Setor 
de Licitações e Contratos, Setor de Alimentos e Setor de Diárias e Passagens. 

No 2º semestre de 2018, tais setores caminharam em perfeita sintonia com as 
normas estatutárias e regulamentares do Iate Clube de Brasília, executando diversas 
atividades em conformidade com as necessidades efetivas do clube. 



                                                                                                                          

62 
 

O Setor de Diárias e Passagens, responsável pelo controle e solicitação sistêmica 
das diárias, passagens e ajuda de custo dos funcionários em viagem para 
acompanhamento de atletas representantes do Iate Clube de Brasília, primando pelo 
aperfeiçoamento dos funcionários desportivos, pela qualidade e alto nível dos atletas 
do clube, investiu R$ R$ 76.760,65 (setenta e seis mil setecentos e sessenta reais e 
sessenta e cinco centavos) no acompanhamento das equipes participantes de 
torneios, maratonas e campeonatos. 

De julho a dezembro de 2018 áreas como Patinação, Náutica, Futebol e Natação 
enviaram funcionários para acompanhamento de atletas, sendo que o valor investido 
para tanto compreende despesas relativas a passagens aéreas ou terrestre, 
hospedagem, ajuda de custo, deslocamento no local da competição e alimentação 
dos funcionários. 

O cuidado e a assistência prestada pelo clube têm sido fundamentais e são notados 
através das premiações que nossos atletas vêm conquistando ao longo dessa 
gestão.  

Já o Setor de Alimentos, que é a área responsável pelo gerenciamento dos 
concessionários, executou diversas atividades de suma importância, como a 
fiscalização das instalações dos concessionários, a inspeção nutricional da 
manipulação dos alimentos comercializados no âmbito do clube, a gestão do 
controle de acesso dos funcionários e prestadores de serviço dos concessionários, o 
ajuste do valor das cessões de espaço, o reajuste dos valores dos produtos e 
serviços comercializados no clube e a fiscalização das regularidades fiscal, 
trabalhista e previdenciária das empresas concessionárias. 

Assim, a fim de verificar o cumprimento das disposições contratuais, bem como a 
conformidade da prestação dos serviços com as normas da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, o Setor de Alimentos, em conjunto com a nutricionista 
do clube, realizou diversas visitas técnicas aos concessionários do ramo de 
alimentação, notificando todos os que apresentaram irregularidades na execução de 
suas atividades, fato que teve como consequência uma melhora significativa na 
execução dos serviços destes concessionários. 

Além disso, atendendo à legislação ambiental vigente, em parceria com a Diretoria 
de Operações e Logística o Setor de Alimentos, contratou empresa especializada 
para a realização de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, em que, no 
escopo dos serviços contratados, está incluso o treinamento de todos os 
concessionários, tal ação os capacitará para um correto descarte de seus rejeitos.   

Deste modo, diante da disposição contida na Resolução Normativa nº 001/2016, o 
Setor de Alimentos continua fiscalizando as instalações e equipamentos dos 17 
concessionários sob sua responsabilidade, solicitando e gerenciando diversas 
manutenções e reformas essenciais às instalações, bem como mantem uma 
rigorosa fiscalização quanto a regularidade das empresas. 

Nesse contexto, após constatar que diariamente cerca de 139 funcionários dos 
concessionários utilizam o transporte de empregados do clube, o Setor de Alimentos 
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em parceria com a Diretoria de Operações e Logística restringiu o uso deste 
transporte apenas aos empregados do Iate. Tal medida, visa evitar qualquer 
responsabilidade legal do clube em caso de eventual acidente, bem como otimizar o 
uso do transporte de empregados. 

Necessário salientar que, para atendimento das normas sanitárias vigentes, as 
instalações dos concessionários do ramo alimentício estão passando, 
gradativamente, por melhorias em suas edificações, sendo que as obras para 
adequações foram iniciadas pelas instalações da Loja 04 (Creperia), localizada no 
Iate Shopping e pelas lojas 01, 02 e 03 localizadas no pavimento térreo da sede 
social.  

Ademais, com o objetivo de buscar constante melhoria dos serviços ofertados aos 
associados do Iate Clube e visando atender às disposições normativas e 
estatutárias, bem como à recomendação jurídica exarada em janeiro de 2018, foram 
abertos processos licitatórios para concessão onerosa de uso das áreas da loja 04 
(Creperia) e lojas 01, 02 e 03 (Restaurantes da Sede Social), sendo que todas as 
concessões que não foram precedidas de processo licitatório serão licitadas ao 
término de cada contrato. 

Por conseguinte, cabe lembrar que devido ao ataque cibernético que o clube sofreu 
em 17/10/2018, as informações de lançamentos de consumo dos associados via 
sistema TechSoft  foram perdidas, fato que necessitou de uma atuação ágil por parte 
do Setor de Alimentos, já que três concessionários não possuíam os comprovantes 
de vendas do período de 1º a 17 de outubro para que o clube procedesse com a 
cobrança individualizada dos sócios.  

Desta feita, o Setor de Alimentos efetuou um estudo detalhado dos valores 
repassados no ano de 2018 aos concessionários em questão, a fim de se obter uma 
média anual de receitas e com o intuito de embasar uma decisão equilibrada. À vista 
disso, sugeriu que o Iate Clube de Brasília repassasse aos concessionários em 
questão 50% (cinquenta por cento) da sua média de arrecadação anual para 
ressarcir o período em que não há registro sistêmico, tal sugestão foi deliberada e 
aprovada em reunião do Conselho Diretor. 

Quanto ao Setor de Licitações e Contratos, que tem por objetivo instruir, dar 
transparência, viabilidade econômica e segurança aos procedimentos de compras e 
serviços do Clube, elaborou 66 contratos, com os mais diversos objetos, e conduziu 
08 (oito) licitações na modalidade Concorrência, as quais buscaram selecionar as 
propostas mais vantajosas para o Iate, em igualdade de condições entre os 
licitantes, considerando todos os aspectos técnicos e econômicos associados, em 
total atendimento aos interesses do quadro social do Iate Clube de Brasília.  

No que tange às Licitações realizadas, destaca-se a Concorrência para concessão 
das áreas do pavimento térreo da sede social, vez que, a partir do início da 
execução dos serviços, os valores de concessão a serem pagos pelos novos 
concessionários, somados, irão gerar ao clube uma receita anual de R$ 150.600,00 
(cento e cinquenta mil e seiscentos reais), ressaltando que os vencedores do 
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certame licitatório das lojas 02 e 03, já assinaram contrato, enquanto que o processo 
referente à loja 01 encontra-se em fase final de adjudicação. 

Deste modo, elencamos todos os certames licitatórios realizados no 2º semestre de 
2018 e os valores adjudicados/homologados: 

Concorrência nº 006/2018 
Objeto: Concessão Onerosa de Uso De Áreas Destinadas à Exploração Comercial, 
no Ramo Alimentício, Localizadas no Pavimento Térreo da Sede Social do Iate 
Clube de Brasília. 
 
Loja 02 
Vencedora do certame: ANTÔNIO AIRES DE ALMEIDA DA SILVEIRA COSTEIRA 
74526766100 
Valor da Cessão do Espaço (Receita): R$ 4.500,00 mensais 
 
Loja 03 
Vencedora do certame: ANA CAROLINA G. V. NAVES – ME 
Valor da Cessão do Espaço (Receita): R$ 3.150,00 mensais 
 
Concorrência nº 007/2018 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Aquisição e Instalação de 
Equipamentos para Implantação de Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV. 
Vencedora do certame: D’TRACKER SEGURANÇA E TECNOLOGIA EIRELI 
Valor Adjudicado: R$ 119.974,80 
 
Concorrência nº 008/2018 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de 
Auditoria Independente. 
Vencedora do certame: UHY MOREIRA – AUDITORIA 
Valor Adjudicado: R$ 105.000,00 
 
Concorrência nº 009/2018 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Gráficos. 
 
Lote 01 
Vencedora do certame: GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA 
Valor Adjudicado: R$ 71.503,00  

 
Lote 02 
Vencedora do certame: CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA 
Valor Adjudicado: R$ 179.410,00 
 
Lote 03 
Vencedora do certame: RONE PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI – ME 
Valor Adjudicado: R$ 26.991,79  
 
Concorrência nº 010/2018 
Objeto: Concessão Onerosa de Uso de Área Destinada à Exploração Comercial, no 
Ramo Alimentício, denominado Loja 04. 
Vencedora do certame: CORES E SABORES LANCHONETE LTDA-ME 
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Valor da Cessão do Espaço (Receita): R$ 2.000,00 mensais 
 
Concorrência nº 011/2018 
Objeto: Concessão Onerosa de Uso de Área Destinada à Exploração Comercial, no 
Ramo Alimentício, denominada Loja 01, localizada no Pavimento Térreo da Sede 
Social do Iate Clube de Brasília e Permissão para Exploração de Prestação de 
Serviços de Churrasco Gourmet nas Churrasqueiras do Iate Clube De Brasília. 
Data de Publicação: 23 de novembro de 2018. 
Data prevista para divulgação do resultado da licitação: 04 de janeiro de 2019. 
 
Concorrência nº 012/2018 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Materiais de 
Limpeza e Higiene. 
Data de Publicação: 14 de dezembro de 2018. 
Data prevista para abertura das propostas comerciais: 07 de janeiro de 2019. 
 
Concorrência nº 014/2018 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Confecção de Banner. 
Data de Publicação: 28 de dezembro de 2018. 
Data prevista para abertura das propostas comerciais: 15 de janeiro de 2019. 
 
Demonstrativo de licitações e contratos realizados no segundo semestre: 

DEMONSTRATIVO CONTRATOS LICITAÇÕES 

QUANTIDADE 66 
 

08 
Fonte: Planilha de controle de Licitações e Contratos. Data base 31/12/2018. 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

A área de Tecnologia da Informação, priorizou a instalação e configuração do Rack 
localizado no edifício multifunções. Foram realizados diversos testes para 
entregarmos todos os pontos de ativos de rede (dados e voz) no menor tempo 
possível e antecipadamente para a inauguração e alocação dos colaboradores que 
iriam trabalhar no local.  

Outro serviço efetuado foi à elaboração do mapeamento de todos os rack’s com 
switch gerenciável do Iate Clube, para apontar os melhores lugares para passagem 
de calhas e eletrodutos para as instalações das câmeras licitadas pelo 
Departamento de Operações e Logística. Foi realizada a vistoria, juntamente com o 
setor de Engenharia, para ajustar e setar o melhor ponto de fixação das câmeras. 
Para realizar a instalação tivemos que fazer diversas aquisições de equipamento de 
CFTV (Switch com tecnologia POE, Disco Rígido, Cabo UDP, conversor de fibra e 
fonte de alimentação) suprimentos que não estavam no contrato com a empresa 
ganhadora da licitação para início das instalações das câmeras. 

Foram concertadas diversas fontes de alimentação ATX BABY (Fontes Especificas 
do Fabricante HP) para computadores que estavam parados a mais de 01(um) ano. 
Mais de dez computadores voltaram a operação. Outra questão envolvendo 
computadores foi a aquisição de máquinas para o setor de monitoramento com 
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configurações adequadas para melhoria da execução dos serviços. Os mesmos 
encontravam-se defasados, obsoletos e por consequência implicavam na qualidade 
da visualização, gravação e acompanhamento das atividades pertinentes ao setor. 

Houve também melhorias no sistema Techsoft, como o recadastramento dos 
veículos dos sócios, onde aparece em uma única tela todos os carros cadastrados, o 
que trará um maior controle de acesso ao clube. Outra melhoria foi a implementação 
da autorização de embarque, com campo obrigatório (CPF) no sistema. Em 
processo de finalização está a implementação do serviço de emissão de convite 
esportivo para entrada na portaria do Clube e o controle dos empréstimos de 
armários e toalhas para o setor da sauna.  

Salientamos ainda que no 2º semestre, desde o dia 01 de novembro, o setor de 
informática esteve remanejando e reestruturando a maior parte das antenas de sinal 
WI-FI (Indoors e Outdoors) do Parque tecnológico do Iate Clube de Brasília, 
disponibilizando uma cobertura de 88% do sinal em toda área do Clube. As 
melhorias dos serviços vão continuar para o próximo ano, com a aquisição de novas 
antenas, mais pontos de acesso e melhor qualidade no sinal. 

Em meados do mês de setembro, devido à chuva forte com raios, foram queimados 
alguns equipamentos no Parque Tecnológico do Clube. Visando reparar os prejuízos 
a seguradora foi acionada e o setor de informática acompanhou toda a vistoria com 
o responsável da seguradora. O ressarcimento será entre R$35 e R$40 mil de 
indenização. Este processo está em finalização.  

Tivemos a invasão de ataque cibernético em nossa rede. Para evitar novos 
incidentes, tivemos que submeter-nos a novas regras de segurança, uma delas foi a 
criação da VPN (rede virtual privada) canal totalmente criptografado que permite o 
tráfego de dados de forma segura e fechamos as conexões via RDP (Remote 
Desktop Protocol) que permite que um usuário se conecte a um computador rodando 
o Microsoft Terminal Services. Além disso, foram bloqueadas portas de acesso no 
Firewall e alteradas as senhas dos usuários que utilizavam os serviços de acesso. 
Também foi necessária a reconfiguração do storage (NAS), liberando espaço para 
realização de Backup da base de dados do SQL SERVER e Serviços de Arquivos 
Compartilhados. 

Outro seguimento de melhoria, será a implementação do sistema de abertura de 
chamados totalmente web, que já está instalado e funcionando em modo de 
homologação, que permite um controle efetivo para abrir, documentar e concluir 
atendimentos técnicos ou qualquer tipo de solicitação. O software possui um sistema 
que possibilita documentar o ciclo de vidas de requisições e enviar notificações via 
e-mail para usuários e gestores sobre o andamento da solicitação, onde terá total 
controle dos atendimentos e comunicação com os colaboradores, mantendo o 
registro de todas as ações realizadas em único ponto central. O sistema de abertura 
irá contribuir para o melhor controle dos chamados e geração de relatórios 
gerenciais. 
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Concluindo as atividades executadas pela Vice Diretoria e Gerência de TI do ICB 
para melhoria nos serviços prestados no segundo semestre de 2018, foi elaborado e 
concluído o Termo de Referência para continuidade do suporte ao sistema Benner 
ERP. Este processo permitirá 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, orçamentarias, materiais, recursos humanos, 
suprimentos e Sped’s). 

 
 
DIRETORIA DE SECRETARIA 
 
Diretor: Carlos Alberto Ferreira Júnior  
 
A Diretoria de Secretaria possui no bojo de suas competências elencadas no 
Estatuto do Clube a responsabilidade por elaborar, controlar, registrar os atos oficiais 
da Comodoria e do Conselho Diretor; manter o controle da documentação e demais 
registros dos integrantes do quadro social, emissão de convites, lavratura das atas 
das reuniões do Conselho Diretor, bem como a supervisão, orientação e fiscalização 
dos serviços das portarias.  
 
Ressaltamos que as atividades desenvolvidas no setor foram norteadas pelos 
princípios da busca pela excelência e transparência dos serviços prestados aos 
associados, procurando a formação de uma 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 25 (vinte e cinco) atas referentes às reuniões do Conselho Diretor 
Ordinárias e 02 (duas) Extraordinárias - gestão 2017/2020. 
 
Comissão de Sindicância 
Foram analisados pela Comissão de Sindicância 110 processos de admissão e 
inclusões de candidatos a integrante no quadro social do Iate, sendo: 39 
transferências de títulos patrimoniais, 69 usuários e 02 contribuintes, além de 84 
inclusões de dependentes maiores de 18 anos.  
Foram registradas ainda 29 migrações (integrantes do quadro social na condição de 
titular/meeiro(a) que mudam de categoria, exemplo, usuário para proprietário ou 
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contribuinte para usuário, portanto, dispensados de um novo processo de 
admissão). 
 
Quadro Social 
Comparativamente ao 1º semestre de 2018, continua a estabilização do quadro 
social, com uma pequena variação (ver Evolução do Quadro Social no anexo desta 
diretoria). 
 
Processos de Retomada 
No período, 15 (quinze) processos de retomada foram iniciados, destes, 09 (nove) 
processos foram arquivados após intensos esforços para recuperar os valores 
devidos, restando em tramitação 06 (seis) processos.  
 
Venda de Títulos Patrimoniais Familiares 
Foram adquiridos no semestre 05 títulos patrimoniais da categoria familiar, a saber: 
P/3834; P/3603; P/3833; P/3640 e P/3842. Os títulos foram ofertados aos sócios 
patrimoniais e especiais, pessoa física, ou fundador, nos termos definidos no artigo 
21 do Estatuto do Clube, que estavam inseridos em um cadastro reserva para 
aquisição de título familiar, resultado de eventuais aquisições pelo Clube, conforme 
termos do Edital nº 01/2018, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da 
apuração dos resultados.  
 
Títulos de Propriedade do Iate 
Atualmente temos registrados em nome do Iate Clube 12 (doze) títulos patrimoniais 
proprietários, sendo: 06 (seis) títulos retomados por inadimplência: P/066; P/0121, 
P/0363, P/0754, P/1267, P/2716 e 06 (seis) títulos patrimoniais proprietários 
oriundos da transformação da retomada de 02 títulos patrimoniais especiais - E/23 
(retomado da CCA) e E/26 (recomprado Embaixada da Sérvia) em cumprimento ao 
disposto no artigo 19, § 2º do Estatuto, além do título patrimonial especial E/36 
retomado da Transbrasil, que encontra-se sub judice.   
 
Emissão de Convites  
Os convites emitidos pelos integrantes do Conselho Diretor apresentam os seguintes 
números:  

 Convites extraordinários de 30 (trinta) dias: 58 
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: 707 
Solicitado à Secretaria Social, por integrante do Conselho Diretor, para que, 
individualmente, seu convidado possa participar de evento específico. 
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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: 23 

 Convites extraordinários de 1 dia: 786 
 
Os convites emitidos pelos Associados apresentam os seguintes números:  
 

 Foram emitidos um total de 8.821 convites. Dentre estes, 7.569 convites 
comuns, válido para 1 (um) acesso e 1.252 convites especiais, válido por 30 
(trinta) dias.  
 

 Convites de Churrasqueiras: 8.405 
 Convites de Admissão: 470 candidatos a integrantes no quadro social (30 

dias, incluindo dependentes e inclusões).  
 
Criação do Convite Esportivo 
Destacamos ainda a aprovação pelo Conselho Deliberativo, por proposta do 
Conselho Diretor, da criação do convite esportivo que será solicitado à Secretaria 
Social, pelos Diretores de Esportes Coletivos e Individuais ou seus vice-diretores, 
por delegação deste, para que o desportista convidado possa participar da 
competição de times, tendo por objetivo o desenvolvimento de esportes coletivos. 
Atualmente está em fase de implantação no sistema, cujos resultados refletirão no 
próximo relatório semestral.  
 
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: carteirinhas e permissões provisórias (mensais).  Registramos ainda a 
emissão de 7.855 crachás para visitantes e prestadores de serviços eventuais para 
os associados, concessionários e para o Iate. 
 
Reserva de Churrasqueiras 
Foram reservadas 1.281 churrasqueiras de julho a dezembro, destas, 782 foram 
reservadas via internet e 499 diretamente no Clube. Ressaltamos que os dados 
referentes ao mês de outubro são parciais devido à ausência de alguns registros que 
foram pedidos no ataque cibernético sofrido pelo Clube no referido mês. 
Frequência ao Clube. 
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Foram registrados no semestre 332.412 (trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e 
doze) acessos nas portarias. A média diária de acessos chegam a 1,8 mil acessos, 
tendo sido registrados os maiores acessos nos meses de julho, agosto e setembro. 
Ressaltamos que os dados referentes ao mês de outubro são parciais devido à 
ausência de alguns registros que foram perdidos no ataque cibernético sofrido pelo 
Clube no referido mês.  
 
Demais informações, quadros e gráficos contendo as séries históricas para 
conhecimento geral e tomada de decisões, estão reunidas no anexo desta diretoria. 
 
 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS 
 
Diretora: Mauricio Carneiro de Albuquerque 

 

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

 
Nesse 2º semestre de 2018, foram realizadas diversas atividades envolvendo todas 
as áreas supracitadas, nas quais, exigiram um grande empenho de toda equipe. O 
setor de Compras esteve presente nos principais eventos sociais (Luau, Festa do dia 
das crianças, Natal das crianças e o Revéillon), obras e manutenções (Inauguração 
do Edificio Multifunções, Churrasqueiras e Restautantes da Sede Social), compras 
de uso e consumo (reposição de estoque) e aquisição de combustível para 
abastecimento da frota do Clube. Foram realizadas frequentes negociações junto 
aos fornecedores, buscando sempre novos parceiros para melhor atendimento, 
qualidade dos materiais e economia ao clube. 

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

 
No mês de dezembro/2018, a Diretoria de Patrimônio e Suprimentos realizou o 
inventário do estoque anual em conjunto com o setor de Contabilidade, Comissão 
Fiscal e Auditória externa. O resultado do trabalho foi satisfatório, uma vez que 
foram necessários poucos ajustes para conclusão. 

 
Atualmente, a Diretoria de Patrimônio e Suprimentos faz a gestão de 5 (cinco) 
contratos vigentes. E além deles, há 1 (um) contrato suspenso, conforme quadro a 
seguir: 
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 Compras 

Foram elaboradas 1.417 Ordens de Compras (mapa de preço) para todas as 
aquisições solicitadas ao setor de suprimentos neste 2º Semestre, totalizando R$    
4.674.998,56.  

Atualmente o setor dispõe de 5 (cinco) compradores que atendem a todas 
demandas do Iate Clube de Brasília, desde compras de uso e consumo até 
contratação de serviços. Os maiores demandantes são: Engenharia, Patrimônio 
(reposição de estoque), Social e Espaço Saúde, sendo que, 15% dessas aquisições 
são por meio de contratos celebrados, e os demais pelo processo de tomada de 
preço, em consonância com a Resolução Normativa nº 001/2012. Por outro lado, 
para a realização de despesas emergenciais e de pequeno valor, utiliza-se o Fundo 
de Caixa, sob guarda e gestão da Diretoria de Patrimônio e Suprimentos, para 
pagamento em espécie de valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do salário 
mínimo, conforme Resolução do Conselho Deliberativo nº 002/2017. 

Valores das compras 

 

Fonte: Departamento de Patrimônio e Suprimentos. Data base 31/12/18 

 

Espaço Saúde 60.228,20R$     17.884,00R$     8.453,75R$       11.234,63R$     392.865,50R$   97.410,80R$        588.076,88R$      
Esportes Coletivos 18.836,46R$     15.424,44R$     3.464,90R$       14.892,04R$     17.773,25R$     4.523,00R$          74.914,09R$        
Esportes Individuais 4.502,00R$       14.640,00R$     4.900,00R$       17.776,37R$     53.572,66R$     17.881,67R$        113.272,70R$      
Náutica 32.563,32R$     85.843,01R$     35.317,58R$     29.808,67R$     37.248,31R$     188.876,73R$      409.657,62R$      
Emiate 300,00R$          11.803,48R$     165,00R$          5.110,00R$       17.378,48R$        
Ciate 1.250,00R$       2.539,81R$       5.673,88R$       14.172,20R$     14.470,88R$     52.462,66R$        90.569,43R$        
Cultural 28.547,60R$     5.550,00R$       1.039,00R$       2.292,00R$       5.190,00R$       7.363,78R$          49.982,38R$        
Jurídico 418,15R$          418,15R$             
Comunicação 1.515,00R$       27.900,92R$     3.722,00R$       12.735,26R$     34.008,00R$     6.000,00R$          85.881,18R$        
Comodoria 9.860,69R$       920,00R$          207.039,58R$   115,20R$          1.525,00R$          219.460,47R$      
Conselho Deliberativo 1.100,00R$       5.310,00R$       4.690,00R$       650,00R$          10.750,00R$        22.500,00R$        
DARH 3.570,12R$       14.977,92R$     92.892,75R$     97.013,36R$     56.934,90R$     31.045,41R$        296.434,46R$      
Operações e Logistica 25.064,25R$     26.636,18R$     11.993,73R$     57.575,01R$     27.228,79R$     45.140,15R$        193.638,11R$      
Informática 1.303,00R$       24.615,50R$     18.776,00R$        44.694,50R$        
Engenharia 123.423,84R$   180.057,71R$   121.352,91R$   290.803,76R$   212.343,54R$   216.563,34R$      1.144.545,10R$   
Dep. Médico 139,80R$          2.063,70R$       1.596,70R$       4.125,20R$       7.925,40R$          
Patrimônio e Suprimentos 75.901,41R$     122.970,94R$   74.082,06R$     190.097,19R$   60.164,12R$     110.557,93R$      633.773,65R$      
Social 81.404,40R$     96.103,61R$     6.361,70R$       22.640,30R$     44.823,90R$     376.411,17R$      627.745,08R$      
Financeiro 3.900,00R$       1.130,00R$       899,00R$          43.370,38R$        49.299,38R$        
Secretaria social 984,00R$          3.215,00R$       632,50R$          4.831,50R$          

Total 469.210,09R$   624.006,24R$   382.654,44R$   981.823,72R$   988.646,05R$   1.228.658,02R$   4.674.998,56R$   

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro SubtotalDiretoria/ Presidência Julho

Contratos - Diretoria de Patrimônio e Suprimentos 

ITEM NÚMERO EMPRESA OBJETO ASSINATURA VIGÊNCIA RENOVAÇÃO OBS 
VL. CONTRATO 

MENSAL 

VL. 
CONTRATO 

ANUAL 

1 034/2014 
POLLY INFORMATICA 

LTDA - ME 

INST. E MUNUTENÇÃO - 
SOFTWARE CONTROLE DE 

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

2 024/2016 
VIDEO ONLINE 
SEGURANCA 
ELETRONICA 

MANUTENÇÃO DE 
MOTORES/ CANCELAS 

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

500,00 
R$                             

6.000,00 

3 123/2017 
AG MOVEIS P/ 

ESCRITORIO LTDA - 
EPP 

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

30/10/2017 30/10/2019 MANIFESTO OK 
CONFORME 
DEMANDA 

CONFORME 
DEMANDA 

4 154/2016 
MAXCLEAN COM. E 

SERVIÇOS LTDA 
MATERIAIS DE LIMPEZA E 

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

CONFORME 
DEMANDA 

CONFORME 
DEMANDA 

5 141/2017 
CLUBECAFE 

ASSINATURAS E COM. 
DE CAFÉ LTDA 

ATA - 007/2017 - 
FORNECIMENTO DE CAFÉ 

24/11/2017 24/11/2019 MANIFESTO OK 
CONFORME 
DEMANDA 

CONFORME 
DEMANDA 

6 155/2017 
PAPELARIA E LIVRARIA 
CEILANDIA LTDA - EPP 

ATA - 008/2017 - MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE 

20/12/2017 20/12/2019 MANIFESTO OK 
CONFORME 
DEMANDA 

CONFORME 
DEMANDA 
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Quantitativo das Compras 

Diretoria/ Presidência JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. Subtotal 

Espaço Saúde 14 27 6 10 14 11 82 
Esportes Coletivos 9 23 10 13 26 7 88 
Esportes Individuais 2 11 2 14 28 6 63 
Náutica 25 33 16 26 18 36 154 
Emiate   1 2 1 3   7 
Ciate 1 4 2 10 10 15 42 
Cultural 8 7 3 1 5 5 29 
Jurídico       1     1 
Comunicação 1 7 4 4 2 1 19 
Comodoria 5 3   7 1 1 17 
Conselho Deliberativo 1 2   1 1 4 9 
DARH 2 11 13 7 15 14 62 
Operações e Logistica 13 19 17 38 15 9 111 
Informática 1       7 2 10 
Engenharia 53 106 52 77 70 65 423 
Dep. Médico 1 3 2 4     10 
Patrimônio e 
Suprimentos 24 54 27 31 26 43 205 
Social 10 19 8 13 10 16 76 
Financeiro   1   2 1 1 5 
Secretaria social   1   2 1   4 

Total 170 332 164 262 253 236 1417 

 12,0% 23,4% 11,6% 18,5% 17,9% 16,7% 100% 
Fonte: Departamento de Patrimônio e Suprimentos. Data base 31/12/18 

 
Quantitativo das Compras 

 



                                                                                                                          

73 
 

Ainda neste semestre, foi elaborado o quadro Demonstrativo de Compra/ Serviço 
realizado em 2018, através dos lançamentos das Notas Fiscais para compras 
realizadas, na qual, pode-se identificar os tipos de aquisições no âmbito do Iate 
Clube de Brasília, conforme quadro abaixo: 

 

Demonstrativo de Compra/ Serviço (NFe) 

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS 
Demonstrativo de Compra/Serviço Realizada - 2018 

Mês 

Modalidade de Compra/Serviços 

Contratos Normal Justificada Urgente Direta 
Fundo de 

caixa 
Total 

Julho 88 177 53 22 32 81 453 

Agosto 64 254 44 12 15 117 506 

Setembro 57 163 48 10 11 57 346 

Outubro 58 157 40 11 5 79 350 

Novembro 40 158 61 21 12 51 343 

Dezembro 55 204 63 11 5 76 414 

Sub_Total 
362 1.113 309 87 80 461 2.412 

15,0% 46,2% 12,8% 3,6% 3,3% 19,1% 100,0% 

 Fonte: Departamento de Patrimônio e Suprimentos. Data base 31/12/18 
 
 

 Almoxarifado 
O Setor de Almoxarifado dispõe de estoque para atender todo o Clube e suas 
demandas, tendo responsabilidade na guarda e no controle de todos os bens 
adquiridos. Nesse semestre, foram atendidas 5.668 requisições de consumo para os 
diversos setores do clube. Conforme tabela abaixo. 

 
 

Quantitativo das Requisições de Consumo 

 

 
Fonte: Sistema ERP-BENNER. Data base 31/12/18 

 
 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
1008 1131 900 807 941 881 5668

17,8% 20,0% 15,9% 14,2% 16,6% 15,5% 100,0%

Qtd. De Req. de consumo 
atendidas
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Quantitativo das Requisição de Consumo 
 

 
Os itens de reposição de estoque (uso e consumo, e material de obra e 
manutenção) foram reavaliados esse semestre, e dessa forma alguns materiais que 
tiveram descontinuidade dentro do clube não são mais adquiridos para estocagem. 
Nesse 2º semestre o depósito contabilizou 1.090 itens resultando no quantitativo de 
59.023 unidades aproximadamente. 
Alertas são encaminhadas aos setores de Engenharia e DOL - quando o consumo 
se torna significativamente diferente da média acumulada - setores estes que são os 
maiores consumidores do Clube. 

 
 Bens Patrimoniais 

Cabe ao setor de Bens Patrimoniais examinar, coordenar, orientar e fiscalizar o 
cadastro de todos os bens da Instituição, bem como fazer o acompanhamento, do 
início ao fim, de todas as obras do Clube, via registro fotográfico, mostrando passo a 
passo de sua execução.  
 
Hoje o Iate Clube de Brasília conta com um total de 7.460 bens ativos do 
imobilizado, sendo que, 486 foram adquiridos no 2º semestre de 2018, conforme 
dados fornecidos pelo Sistema ERP-BENNER. 
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Saldo por conta contábil 

Fonte: Sistema ERP-BENNER (módulo contábil). Data base 31/12/2018 

 
Segundo informações do setor de contabilidade, a depreciação acumulada é com 
data base 31/12/2018. 
 

 Ponto de Abastecimento 
O Ponto de Abastecimento do Iate Clube de Brasília, é uma instalação para 
suprimento de combustíveis de equipamentos móveis, veículos automotores 
terrestres e embarcações do Clube. Sua estrutura física conta com 02 tanques 
bipartidos, ambos com capacidade de 30 mil litros, 15 mil em cada compartimento, 
com três equipamentos de saídas (bombas) 02 na Pista de abastecimento, 1 bomba 
dupla com gasolina comum e diesel S-10, 1 quadrupla com 2 bicos para gasolina 
comum e 2 bicos para gasolina Aditivada Grid e 1 bomba dupla no caís de 
abastecimento com 2 bicos de gasolina comum.  

 
O Ponto de Abastecimento, após 19 de outubro de 2017, a ANP - Agencia Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), sob o Ofício nº 1859/2017/SFI, 
liberou o funcionamento das bombas interditadas para o abastecimento somente  da 
frota de veículos do Clube, sendo vedado o abastecimento de veículos dos 
associados, por ser considerado revenda, o que não é permitido pela categoria de 
Ponto de Abastecimento (art. 11 da Resolução nº 12/07). 

 

Conta Saldo atual Taxa depreciação
IMOBILIZADOS 70.231.155,02R$    
Edifícios e Construções 45.323.835,49R$    4%
Despesas c/ Aquisição de Hardware e Software (Substituição e Modernização) 430.021,80R$         20%
Benfeitorias e Instalações 537.888,94R$         10%
Despesas c/ aquisição de móveis, máquinas e equipamentos 1.801.456,13R$      10%
Móveis e Utensílios 2.113.104,17R$      10%
Despesas c/ aquisição de veículos para modernização da frota 1.144.367,41R$      20%
Despesas c/ Substituição de Embarcações da náutica (Pranchas, Barcos, Caiaques) 38.000,00R$           10%
Obras de Arte 166.148,00R$         0%
Despesas c/ Aquisição e Instalação de Sistema de Irrigação 62.158,24R$           10%
Despesas c/ recuperação e modernização do Sistema de Vigilância por CFTV 135.088,80R$         20%
Equipamentos Novos Academia 147.350,56R$         10%
Despesas c/aquisição de equipamentos Ar condicionados (subst.) 100.001,36R$         10%
Despesas c/ aquisição de equipamentos de Radiocomunicação 45.050,80R$           10%
Despesas c/ aquisição de mesa de sinuca 12.606,00R$           10%
Despesas c/ recuperação e modernização da iluminação de vias e acessos 7.108,94R$             10%
Despesas para Modernizações das Instalações e Eficiência Energética (Consultoria 217.622,20R$         10%
Despesas c/ substituição das cortinas das churrasqueiras 18.962,00R$           10%
Despesas c/ Substituição de Motores de Embarcações da náutica 109.664,92R$         10%
Aquisição de embarcações à vela (470, 420 e Optimist) 176.130,00R$         10%
 Despesas c/ Aquisição de Bens, Máquinas e Equipamentos para Academia (Substitui 399.792,16R$         10%
Despesas com aquisição de móveis, máquinas e equipamentos CIATE 2.292,25R$             10%
Despesas com substituição de Mini-trator (corte de grama) 15.000,00R$           10%
Despesas com substituição equipamentos da academia 385.560,00R$         10%
Aquisição de equipamentos e acessórios novos para academia 137.873,20R$         10%
Despesas Aquisiçao Moveis e Equipamentos Academia 23.357,00R$           10%



                                                                                                                          

76 
 

Face ao exposto encontra-se em tramitação o Termo de Referência para licitação do 
Posto de Combustível do Clube.  
 
Demonstrativo de Consumo Interno de Combustíveis 

 
Diretoria de Patrimônio e Suprimentos 

 

Demonstrativo de Reembolso dos Combustíveis - Consumo 

Mês 
Diesel Gasolina Comum 

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

Julho 9.632,30 33.520,40 868,14 3.568,06 

Agosto 8.730,70 30.033,61 1.135,70 4.667,73 

Setembro 8.470,80 30.664,30 1.167,80 4.799,66 

Outubro 9.318,13 32.240,73 1.065,28 4.378,30 

Novembro 9.312,14 33.359,44 1.169,84 5.055,58 

Dezembro 8.010,41 27.783,31 934,15 4.037,02 

Total 53.474,48 187.601,78 6.340,91 26.506,34 

Fonte: Relatório de consumo interno de combustíveis. Data base 31/12/2018 

 

Demonstrativo de Aquisição de Combustíveis 

 
Diretoria de Patrimônio e Suprimentos 

 

Demonstrativo de Aquisição de Combustíveis 

Mês 
Diesel Gasolina Comum 

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

Julho 10.000,00 34.281,00 5.000,00 20.928,50 

Agosto 10.000,00 34.197,00 0,00 0,00 

Setembro 10.000,00 37.083,00 0,00 0,00 

Outubro 10.000,00 38.748,00 0,00 0,00 

Novembro 10.000,00 35.823,00 5.000,00 21.608,00 

Dezembro 10.000,00 34.684,00 0,00 0,00 

Total 60.000,00 214.816,00 10.000,00 42.536,50 

Fonte: Relatório aquisição de combustíveis. Data base 31/12/2018 
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DIRETORIA DE ENGENHARIA 
 
Diretores de Engenharia: Fausto de Augusto Cezar Mendes Carneiro – 

(01/07/18 a 16/11/18), e  
      Ruy Parente Vianna Filho – a partir de 17/11/18 

Vice-Diretora de Arquitetura:   Celina Mariano de Oliveira Silva 
 

A Diretoria de Engenharia, em cumprimentos às normas do estatuto, vem apresentar 
o relatório das atividades executadas no 2º semestre de 2018. 

Neste 2º semestre foi iniciada a padronização de documentação técnica – Termo de 
Referência - para a contratação de projetos executivos, os quais proporcionam a 
elaboração de previsão de custos e cronogramas para a execução de obras e 
serviços de engenharia a serem executados no Campus, em cumprimento às 
recomendações da Comissão de Infraestrutura e dentro dos preceitos de 
planejamento, execução orçamentária e organização do acervo técnico.  

Na mesma linha, foi iniciada a elaboração de Termo de Referência Padrão para 
subsidiar a orçamentação, contratação e execução de obras e serviços, cujo 
gerenciamento é atribuição da Diretoria de Engenharia. 

Foram concluídos os projetos para reforço estrutural do futuro Polo Sócio Cultural 
(antiga sauna) e o de revitalização da antiga sauna, está em fase final de 
desenvolvimento. O projeto de substituição da cobertura das quatro quadras de 
tênis, foi concluído e encontra-se no Conselho Deliberativo e o de construção do 
acesso às piscinas semiolímpicas continua em desenvolvimento. 

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

Neste semestre, destaca-se a conclusão da obra do edifício multifunções, a reforma 
dos restaurantes da sede social (pérgola), a demolição e reconstrução da casa de 
máquinas do toboágua e a reforma e revitalização das churrasqueiras 18 e 19. 

Quanto à manutenção, o destaque é o conjunto de pequenos serviços que mantêm 
o clube em pleno funcionamento, o apoio aos inúmeros eventos que, sem exceção, 
em maior ou menor escala, necessitam da equipe da Engenharia. 

As atividades principais estão descritas a seguir: 

 

MANUTENÇÕES GERAIS DO CAMPUS 

No segundo semestre do ano de 2018 foram realizadas 532 requisições de compras, 
com uma média de 5 itens por requisição, totalizando 2660 itens diferentes para 
Manutenção e Obras.  

Foram executados serviços de manutenção corretiva e preventiva, em diversos 
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setores do clube. No período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2018 foram 
atendidas 416 “OS” (ordens de serviços), com média acima de 3 itens por dia útil, 
solicitados através de e-mails ou correspondência interna, entre estes serviços 
podemos citar: 

 Elétrica: Confecção e instalação de quadros, instalações de pontos de 
energia, substituição de disjuntores, reatores e 479 lâmpadas neste semestre, 
instalações elétricas definitivas e provisórias para festas e eventos, montagem e 
instalação de quadros de energia, instalação de tubulações para sistema de CFTV, 
dentre outros.  

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

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

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

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

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

 Festas e eventos: De julho a dezembro, houve prestação de serviços de 
marcenaria, instalações hidro sanitárias e eletroeletrônicas, etc., em todos os 
eventos ocorridos, tais como: luau do Iate, colônia de férias, réveillon, dia dos pais, 
festa junina, reuniões de conselho, eventos náuticos, torneios de tênis, de peteca, de 
squash, aniversariantes da peteca, entre outras comemorações. 

A Engenharia conta com um Diretor, engenheiro civil e uma Vice-Diretora, arquiteta, 
ambos indicados pela Comodoria e sem remuneração. Para execução dos serviços 
de manutenção e obras, a Engenharia conta com um quadro operacional de 63 
pessoas, sendo: um engenheiro chefe, um engenheiro de campo, uma técnica 
supervisora de manutenção e obras, um assistente administrativo, um mestre de 
obras, quatro pintores e um encarregado de pintura; seis bombeiros eletricistas e um 
encarregado; seis pedreiros, sete serventes de obras, um operador de equipamento 
e um encarregado para manutenções gerais, um carpinteiros, três marceneiros, um 
ajudante de marcenaria e um encarregado de marcenaria; três serralheiros, um 
ajudante de serralheria e um encarregado de serralheria. Os encarregados são 
operacionais, todos lotados na Manutenção Geral do Campus. Nas obras estão 
lotados seis pedreiros, nove serventes, três pintores e dois carpinteiros. 
Mensalmente é feito um rateio, nas diversas contas, do efetivo técnico administrativo 
lotado na Engenharia. 

 

OBRAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS 

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

 Irrigação do gramado em torno do espaço concierge, quadras de tênis e 
quadras de vôlei de areia 

No gramado do espaço Concierge (antiga Superintendência e Comodoria) foi 
implantado sistema de irrigação para irrigação do jardim. Este sistema funciona no 
período da madrugada para evitar transtorno ao sócio.  

Nas quadras de beach tênis, localizadas ao lado do setor de poliesportivo sul, foi 
implantado sistema de irrigação, para molhar a areia, melhorando a qualidade da 
quadra e evitando a emanação de poeira nos sócios que utilizam as áreas limítrofes. 
Os serviços foram executados pela equipe da Engenharia. 

Foi instalado um sistema de irrigação para molhar as quadras de vôlei de areia 
localizadas ao lado da sede de madeira e piscina semiolímpica II para melhorar a 
prática do esporte e evitar a emanação de poeira. Os serviços foram executados 
pela equipe da Engenharia. 
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 Serviços de desassoreamento e manutenção do cais 

A autorização ambiental do IBRAM, necessária para estes serviços foi concedida 
após as exigências daquele órgão serem cumpridas. Foi providenciado a 
contratação de empresa especializada para desenvolver o orçamento e cronograma 
da como exigido pela Comissão de Infraestrutura, bem como o cronograma. Em 
seguida, estes documentos, em conjunto com o projeto executivo, foram 
encaminhados ao Conselho Deliberativo para aprovação. 

 Manutenção e conservação das instalações da academia 

Na academia foram substituídas esquadrias para melhorar a ventilação interna, 
alterando o sistema de abertura das janelas de “maxim ar” para “de correr”. Algumas 
portas de vidro temperado molas danificadas também foram substituídas. 

 Demarcação dos estacionamentos internos  

Os estacionamentos internos do clube foram demarcados com a criação de algumas 
vagas adicionais, visando facilitar o acesso e estacionamento dos veículos com mais 
segurança. Os quebra molas e faixas de pedestres também foram pintados. 

 Reforma do restaurante da sede social 

Foi desenvolvido um projeto executivo para abrigar três restaurantes no térreo da 
sede social, de forma a fornecer tipos diferentes de alimentos. O restaurante antigo 
foi demolido e no local foram construídos restaurantes com suas cozinhas 
respectivas. As instalações foram totalmente refeitas. A iluminação foi substituída 
por LEDs e os pisos foram readequados para cada finalidade.  A obra está em fase 
de conclusão, sendo realizada com mão de obra da Diretoria de Engenharia, com 
terceirizações de serviços especializados. 

 Pintura do ginásio de peteca 

O ginásio de peteca foi totalmente pintado. A pintura existente foi removida, em 
seguida foi aplicado um fundo protetor para as telhas, depois foi aplicada a pintura 
final com esmalte sintético. Os pisos das quadras foram demarcados e pintados bem 
como as arquibancadas. 

 Ar condicionado 

Neste semestre foram recuperados equipamentos de ar condicionado danificados 
em diversos locais do clube. Foram adquiridas peças e o técnico, funcionário do Iate, 
providenciou a substituição. 

 Modernização das instalações elétricas e eficiência energética 

O projeto de eficiência energética desenvolvido por uma empresa contratada foi 
aprovado pela CEB e teve início de execução em outubro. 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, a fundo perdido.  
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 Reforma da rede de água 

Neste semestre, houve uma vistoria da ADASA – Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, quanto à reservação e distribuição 
de água para consumo humano. Com base nesta vistoria, esta agência emitiu uma 
notificação para que o Iate providenciasse a ligação de água fornecida pela 
concessionária CAESB e, também, a elaboração de projeto para reservação e 
distribuição, em separado, da água dos poços artesianos do clube. 

A Engenharia providenciou a contratação de uma empresa especializada para 
desenvolvimento do projeto, com base nos parâmetros técnicos da CAESB. Este 
projeto encontra-se em fase de elaboração e, quando concluído, será encaminhado 
a esta concessionária para aprovação. 

 Recuperação das estruturas metálicas e de concreto de píers existentes 

Foi providenciado a contratação de empresa especializada para desenvolver o 
orçamento e cronograma exigidos pela Comissão de Infraestrutura, bem como o 
cronograma. Em seguida, estes documentos em conjunto com o projeto executivo, 
foram encaminhados ao Conselho Deliberativo para aprovação. 

 Reforma e revitalização das churrasqueiras 18 e 19 

As churrasqueiras 18 e 19 foram reformadas de acordo com o padrão das demais 
churrasqueiras reformadas nos últimos anos. Foi substituída a cobertura, 
revestimentos, chaminés, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas; foram 
trocadas luminárias; pisos e revestimentos de parede; torneiras, tomadas, etc.; a 
calçada em torno da churrasqueira foi substituída por pedras portuguesas; bem 
como substituído o gramado. A obra foi executada com mão de obra da Diretoria de 
Engenharia. 

 Edifício multifunções 

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

 Substituição da Cobertura do Tênis 

O projeto contratado para substituição da deste espaço foi concluído e encaminhado 
junto com a planilha de custo e cronograma ao Conselho Deliberativo para 
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aprovação. A Comissão de Infraestrutura devolveu o processo para que seja 
incorporado no projeto da obra do futuro Polo Sócio Cultural que será construído 
neste local. O projeto contratado no 1º semestre para este espaço está na fase final 
de conclusão e será encaminhado em conjunto com a planilha de custo e 
cronograma para aprovação do Conselho Deliberativo. 

 Revitalização da sauna antiga 

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

 Poços artesianos  

Neste semestre foi feita reforma do poço artesiano central, com substituição da 
bomba e dois hidrômetros que estavam danificados nos poços centrais e sul. 

 Acessibilidade 

A plataforma elevatória contratada no 1º semestre para adequar o Espaço Saúde às 
normas de acessibilidade foi entregue e instalada de acordo com as normas da 
ABNT. Ela é adaptada para uso de portadores de necessidades com acesso ao 1º 
pavimento, onde está localizado o salão de beleza, etc. 

  Reforma da rede de esgoto   

Neste semestre, 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 reservatórios elevados, no setor de Tênis.  

  Reforma da casa de máquinas do toboágua 

A casa de máquinas do toboágua foi totalmente demolida. No local foi construída 

nova casa de máquinas com dimensões suficientes para instalação dos 

equipamentos de bombeamento, dosagem de cloro e filtragem de água. As 

instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias foram reconstruídas e foi instalado um 

quadro de comando para facilitar a operação dos equipamentos.  Todos os serviços 

foram executados de forma a atender às legislações vigentes. 
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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 2º Semestre de 2018, 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 184 funcionários, onde as solicitações de 
férias, licença prêmio, justificativas de ponto, entrega de contracheque, planilha de 
presença (corroborar pontos eletrônicos), elaboração de escalas, acordos de 
compensação, escalas de equipes de eventos, planilhas de vouchers, pedidos de 
contratações, desligamentos e escala de plantonistas e outros são executadas pelo 
Departamento e encaminhados a Diretoria Administrativa e Recursos Humanos para 
legitimação.  

Segue abaixo tabela do quadro de funcionários da Diretoria de Operações e 
Logística, bem como as contratações e demissões realizadas no 2º Semestre/2018: 

SETOR QNT DE 
FUNCIONARIOS 

APOIO/SEGURANÇA 41 
GERAL DA OPERAÇÕES E LOGÍSTICA 13 
JARDINAGEM 15 
LIMPEZA 72 
TRANSPORTE 7 
PISCINAS 32 
LAVANDERIA 4 
Total Geral 184 
 

Quadro comparativo do por Semestre 
SETOR JUNHO DEZEMBRO 
APOIO/SEGURANÇA 41 41 
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GERAL DA OPERAÇÕES E LOGÍSTICA 14 13 
JARDINAGEM 15 15 
LIMPEZA 72 72 
TRANSPORTE 7 7 
PISCINAS 31 32 
LAVANDERIA 4 4 
Total Geral 184 184 

 
ADMISSÕES 
Matrícula Nome Admissão Cargo 

2973 WALTER F. DOS SANTOS 07/07/2018 SEGURANÇA 

2975 RAFAEL AUGUSTO M. ROEDEL 14/07/2018 SEGURANÇA 

2988 EDUARDO OLIVEIRA S. ROSA 03/09/2018 JARDINAGEM 

2992 LUIS EDUARDO F. DOS SANTOS 04/09/2018 JARDINAGEM 

2974 RAIANE GUARINO DOS SANTOS 13/07/2018 LIMPEZA 

2983 WAGNEY SANDRO F. DE ARAUJO 14/08/2018 LIMPEZA 

2989 ODALICE CARVALHO DOS SANTOS 03/09/2018 LIMPEZA 

2990 FABIANA SOUSA DOS SANTOS 03/09/2018 LIMPEZA 

2987 DANIEL PEREIRA DA ENCARNAÇÃO 03/09/2018 LIMPEZA 

2991 DINALVA FARIAS CARDOSO 03/09/2018 LIMPEZA 

3005 THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO 01/12/2018 LIMPEZA 

2978 HERISON GOMES ALENCAR 01/08/2018 PISCINAS 

2998 JAMES CRUZ 05/10/2018 PISCINAS 

3000 MARCIO PEREIRA DE VASCONCELOS 20/10/2018 PISCINAS 

 
 
DEMISSÕES 

Matrícula Nome Funcionário Demissão Cargo 

2957 SALOMAO MARTINS R. DA SILVA 12/07/2018 APOIO 

2276 VALMIRAN BORGES CARVALHO 10/07/2018 APOIO NOTURNO 

2658 JUCILENE RODRIGUES INACIO 06/12/2018 ASSISTENTE 

2488 ANA PAULA G. DE OLIVEIRA 31/07/2018 GERENTE 

2268 JEIMESON DANTAS DA SILVA 03/09/2018 JARDINEIRO 

2815 RAFAEL COSTA DE SOUZA 03/09/2018 JARDINEIRO 

2845 FABIANO PENNA DE OLIVEIRA 01/10/2018 SALVA-VIDAS 

2998 JAMES CRUZ 18/11/2018 SALVA-VIDAS 

2569 JORGE HENRIQUE G. ALVES 18/10/2018 SALVA-VIDAS 

2773 GEUZA ALVES TEIXEIRA 03/09/2018 SERVENTE 

2776 JOHN ALEXANDER DA SILVA 03/09/2018 SERVENTE 

1830 LUCILENE FERREIRA DE ARAUJO 03/09/2018 SERVENTE 

2774 MARIA NECI PEREIRA DA SILVA 03/09/2018 SERVENTE 

2979 SERGIO CORREA DE MELO 29/10/2018 SERVENTE 
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Realizações de Manutenções 
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 o 
orçamento conforme planilha abaixo: 
 
Manutenções Executadas pelo DOL 

1. Elétrica e Hidráulica; 
2. Manutenção em Refrigeração, ares-condicionados e trocadores de calor; 
3. Manutenção em capotaria e bricolagem; 

 

ORDEM DE SERVIÇOS EXECUTADAS 

MÊS 
CAPOTARIA E 
BRICOLAGEM 

ELETRICA HIDRAULICA REFRIGERAÇÃO 

JULHO 14 17 29 15 
AGOSTO 11 16 19 18 

SETEMBRO 13 14 18 13 
OUTUBRO 10 24 28 17 

NOVEMBRO 9 27 22 20 
DEZEMBRO 13 25 23 21 
TOTAL 70 123 139 104 
 
Transporte 
O Setor de transporte é composto por 07 (sete) colaboradores e possuí uma frota de 
14 veículos atualmente, sendo os seguintes modelos, seus respectivos anos e, 
atual, quilometragem. 

MODELO ANO KM RODADOS 
Vw GOL 2008 130.696 

Vw Kombi 2006 96.250 
Kia Bongo 2011 41.939 

Sprinter 515 CDI 2017 9.953 
Sprinter 515 CDI 2017 10.648 

Ônibus Mercedes-Benz 2004 651.223 
Caminhão Mercedes-Benz 2015 10.539 

Ford KA 2012 34.645 
Take Up 2017 6.803 

Vw Saveiro Robust 2017 11.510 
Moto Honda 125 CG (Segurança) 2014 48.315 
Moto Honda 125 CG (Segurança) 2014 ---- 
Moto Honda 125 CG (Limpeza) 2009 87.826 

Moto Honda Triciclo 2008 3322 
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LAVANDERIA 
Segue abaixo descritivo do quantitativo, em unidade e peso, das peças lavadas 
entre julho a dezembro de 2018: 

 
 

 
 
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. 

 

8871,00

971,64

11245,00

1196,44

9899,00

1032,27

10770,00

1139,60

11179,00

990,46

8664,00

907,31

QNT PEÇAS

PESO (KG)

0,00 2000,00 4000,00 6000,00 8000,00 10000,00 12000,00

SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS -
ACADEMIA

DEZEMBRO

NOVEMBRO

OUTUBRO

SETEMBRO

AGOSTO

JULHO

JULHO; 414

AGOSTO; 586

SETEMBRO; 476OUTUBRO; 603

NOVEMBRO; 452

DEZEMBRO; 434

MANUTENÇÃO E JARDIM

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

JULHO; 2147
AGOSTO; 2328

SETEMBRO; 2102

OUTUBRO; 2155

NOVEMBRO; 1912
DEZEMBRO; 1804

TOTAL; 12448

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS 
LAVAGENS DOS LENÇOIS - SAUNA

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
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LAVANDERIA 
Serviço de Lavagem – Massagem (Serviço Terceirizado) 

MÊS QNT LENÇOL KG TOTAL R$ 
JULHO 2147 1025,79 R$ 3.590,27 
AGOSTO 2328 1093,12 R$ 3.825,92 
SETEMBRO 2102 973,78 R$ 3.408,23 
OUTUBRO 2155 1041,24 R$ 3.644,34 
NOVEMBRO 1912 954,63 R$ 4.295,84 
DEZEMBRO 1804 868,22 R$ 3.906,99 
TOTAL 12448 5956,78 R$ 22.671,58 

 
SEGURANÇA E MONITORAMENTO 
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 155 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, 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. 

Entre os meses de julho a dezembro foram arrecadados R$ 12.912,00 de 
multas pela não utilização de churrasqueiras reservadas, como demonstra o quadro 
abaixo: 

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA DE MULTAS DAS CHURRASQUEIRAS 

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

R$ 3.312,00 R$ 1.536,00 R$ 2.496,00 R$ 2.496,00 R$ 1.536,00 R$ 1.536,00 

 
2- Controle e monitoramento de acesso ao Restaurante Farol, através do portão 
(vermelho) que dá acesso a rampa do setor náutico.  
Entre julho a dezembro foram registrados 3.239 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 

JULHO     13 14 7 9       10 7 9 12       9 20 13 27       11 4 16 
16 

      
19 216 

AGOSTO 16 18 38       20 30 17 45       15 24 20 33       13 20 14 31       
16 15   39 424 

SETEMBRO       12 8 21 
  

      13 4 8 23       8 13 7 28       18 8 
    

    
  171 

OUTUBRO   22 21 39 19       17 21 27 
  

      26 29 35 33       10 17 30 29       
23 8 406 

NOVEMBRO 16 
  

      6 5 20 25       9 8 
  

18       8 12 19 59       
5 6 6 23   245 

DEZEMBRO       11 16 10 32       16 40 14 41       31 24 17 49       
  

2 
8   

      
311 
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SOMATÓRIO 86 87 93 133 77 89 121 133 128 106 99 118 75 125 63 148 126 143 134 119 123 85 124 122 91 120 74 65 66 81 85 
3239 

LEGENDA: 
FERIADO  
SEGUNDA  
SABADO  

DOMINGO  
FIM DO MÊS  
 
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 veículos que não estão cumprindo o regulamento. 
 
OCORRÊNCIAS 
No último semestre foram registradas 147 ocorrências classificadas da seguinte 
forma: 

 
 
Perdidos e Achados 
Os materiais encontrados no clube são cadastrados e inseridos no site do Iate Clube 
como ferramenta funcional disponibilizada para melhor comodidade dos sócios. Esse 
dispositivo permite ao associado ter o conhecimento dos materiais esquecidos nas 
dependências do clube. Os materiais permanecem no setor durante noventa dias (3 
meses), onde, após esse período, são separados e enviados ao EMIATE para que 
sejam doados às instituições beneficentes indicadas pelo setor. 

Quadro demonstrativo de materiais do Setor de 
Perdidos e Achados 

18

0

5

14

3
4

0

5

8

3

9

0 0

9

31 0

5

13

3

8

0 3

6

2

7

0 3

11

4

COMPORTAMENTAL FURTO VEICULAR INFRAÇÃO VEICULAR DANOS PATRIMONIAIS EXTRAVIADO

OCORRÊNCIAS DE 2018

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO



                                                                                                                          

89 
 

MÊS 
MATERIAIS 

AGUARDANDO 
RETIRADA 

MATERIAIS 
DEVOLVIDOS 

MATERIAS 
DOADOS 

Julho 0 56 281 
Agosto 0 67 254 

Setembro 0 54 371 
Outubro 185 31 0 

Novembro 363 40 0 
Dezembro 328 29 0 

 
 
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. 
Diante do exposto, segue quantitativos pertinentes as atividades de coleta, 
transporte e destinação dos resíduos sólidos, entre os meses de julho a dezembro 
de 2018, gerados pelo Iate Clube de Brasília.  
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Parte do material reciclável (plásticos, papéis, papelões e lata de alumínio) coletado 
nas dependências do Iate, inclusive em eventos, são prensados, armazenados e 
vendidos para empresa especializada. 
 
Foi firmado contrato de Consultoria Técnica com o Serviço Nacional de 
aprendizagem Industrial – SENAI, para elaboração de um Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos – PGRS, divididos em três fases: 

1- Diagnóstico da situação inicial, que será realizado a partir do dia 
16/01/2019; 

2- Elaboração do PGRS e Apoio para elaboração; 
3- Implementação do PGRS. 

Essa proposta foi elabora visando o atendimento ao Iate Clube de Brasília, com 
carga horária prevista de 100 horas, conforme Lei 5.610, de 16 de fevereiro de 2016, 
que disciplina o gerenciamento dos resíduos sólidos não perigosos e não inertes 
produzidos pelos grandes geradores. 
 
Educação Ambiental e Responsabilidade Social 

1- Prosseguimento ao projeto de redução de copos descartáveis. 
2- Limpeza na Orla do Lago Paranoá de materiais descartados 

incorretamente. 
3- Redução no uso de sacos de lixos nos setores administrativos, limitando 

apenas uma lixeira no recinto para o recebimento de lixo doméstico. 
4- Monitoramento de áreas com potencialidades para depósitos do mosquito 

Aedes aegypti, assim como desinsetização através de fumacê. 

12.710

21.330

49.210

79.200

53.390

46.560

6.050 6.230

15.670

26.180

14.080 15.320

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

TABELA DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

PESO
ACUMULADO(KG)

PESO (KG)
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Monitoramento dos Poços Artesianos 

O setor de Meio Ambiente acompanha o controle de qualidade da água, 
através de análises físico-químicas, dos quatro poços artesianos que atendem 
integralmente 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. 

Para a atividade de cloração, o Iate Clube, foi contrato a empresa Conágua 
Ambiental que realiza, semanalmente, por meio de visita técnica, o monitoramento 
dos poços artesianos. 
 
Piscinas 

Os operadores de piscina realizam diariamente, entre períodos diurnos e 
noturnos, a manutenção dos equipamentos das piscinas do clube, localizados nas 
casas de máquinas, suporte nas realizações de análises de Ph, temperatura e cloro, 
limpeza das piscinas, monitoramento dos dosadores de hipoclorito de sódio, 
monitoramento dos trocadores de calor, retrolavagem de filtros e pré-filtros e outros, 
nas piscianas semiolímpica I e II, piscina do feijão, toboágua e baleia. 
 
 
DIRETORIA FINANCEIRA  
 
Diretor: João Alfredo de Mendonça Uchôa 

Neste semestre realizamos a venda de 5 títulos da categoria patrimonial familiar 
para filhos de sócios, a venda foi realizada conformo processo licitatório de venda 
realizado em abril/2018, no mesmo período foram adquiridos 4 títulos familiares 
conforme previsto no §8º do artigo 21. 

A parceria do Iate Clube com o Banco Santander, têm proporcionado ao Clube 
receita de R$ 50 mil ao ano, totalizando R$ 250 mil, em contrapartida de patrocínio 
ao Iate In Concert, além da operação financeira da folha de pagamento dos 
funcionários, sem custo de tarifa, neste semestre o Clube recebeu a parcela 2/5. 

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 passou a ser realizada por funcionários do 
Clube, atendendo as demandas mensais e fechamento dos balancetes, além de ser 
responsável pelo balanço anual. 
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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, os procedimentos anteriores 
migraram integralmente para o Benner, o programa de receita do clube, TECHSOFT, 
existente a mais de 20 anos no clube, foi mantido, estando o mesmo totalmente 
integrado com o Benner. 

Os Setores de Tesouraria e Contabilidade, em busca pela otimização das rotinas, 
realizou constante treinamento dos colaboradores para melhor andamento e 
alinhamento do sistema de gestão. 

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

Para comodidade aos 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$ 10.305.726,84       
destes R$ 9.767.347,76 em aplicação financeira. 

SALDO EM CONTAS 31/12/2018  
 Caixa Tesouraria   1.695,88 
 Caixa Patrimônio   4.770,00 
 Cartão Crédito/CIELO   217.338,78 
 Cartão Débito/CIELO   21.793,42 
 Cheque Pré-Datado   117.281,48 
 Numerários em Trânsito   10.028,48 
 Banco do Brasil C/C: 220.460-6 AG 0452-9   54.735,67 
 Banco do Brasil CDB - C/C: 220.460-6 AG 0452-9   752.000,00 

DIRETORIA 
FINANCEIRA       (João 

A M Uchôa)

Setor                               
de                        

Contabilidade

Setor                               
de                      

Tesouraria
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 Banco do Brasil C/C 49469-0 AG 0452-9   762,00 
 Banco Santander C/C 13000546-2 APLIC AUT   180.275,63 
 Banco Santander C/C 13004476-4 FIC FI   41.209,33 
 Banco Santander C/C 13000546-2   -   
 Banco Santander C/C 13004476-4   74,30 
 Banco Santander C/C 13004476-4 Aplicação   3.012.095,05 
 BRB - Banco de Brasília Aplicação 055.093-9   1.201.495,97 
 BRB - Banco de Brasília C/C: 060.243-2   -   
 BRB - Banco de Brasília Aplicação: 601.013-8 CDB   -   
 BRB - Banco de Brasília C/C: 601.013-8   109.889,07 
 Banco Itaú 08.884-8 - APLIC AUTO MAIS   239.614,16 
 Banco Itaú C/C: 08.884-8   10,00 
 Banco Itaú 08.884-8 - CDB   4.340.657,62   

 TOTAL   10.305.726,84 
 

GESTÃO DO SETOR DE TESOURARIA 

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

SISTEMA DE COBRANÇA 

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

Abaixo quadro demonstrativo das despesas com boleto no ano. 

GASTO COM EMISSÃO DE BOLETOS 
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  2º Sem/2018 1º Sem/2018 Economia Economia (%) 

Banco do Brasil - 26.703,90    

Banco Itaú 47.961,79 32.556,08    

Total  47.961,79 59.259,98 -11.298,19 -19% 

 

 

BOLETOS EM DÉBITO DIRETO AUTORIZADO (DDA) 

Com a mudança na cobrança dos boletos bancários enviados pelo Banco Itaú de 
simples para registrada, aproximadamente 700 associados que possuem adesão ao 
Débito Direto Autorizado (DDA) passaram a receber os boletos de forma eletrônica, 
facilitando o acesso ao boleto da mensalidade com mais rapidez e segurança. 

COMBATE À INADIMPLÊNCIA 

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

Relatório de Inadimplentes – 2018 

Mês Quantidade de 
cartas Valores cobrados (R$) Posição em 31/12/2018 

Julho 212 325.683,32  7.125,33 

Agosto 153 304.810,09  8.422,33 

47.962
59.260

11.298 19%

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

Gasto com Emissão de Boletos
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Setembro 226 311.259,60  11.186,33 

Outubro 218 322.922,30  14.730,73 

Novembro 195 284.763,89  23.785,07 

Dezembro 227 332.650,27 59.743,89 

 

A inadimplência de arrecadação do Iate apresenta uma redução acelerada sendo 
relativamente alta nos dois primeiros meses chegando à ordem de 4,9%, caindo 
significativamente nos meses subsequentes chegando a menos de 1% no período 
anual.  

Os gráficos a seguir mostram a curva do comportamento da inadimplência mensal 
considerando o número de associados inadimplentes e os valores em inadimplência. 
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Percentualmente, considerando os valores em inadimplência e o total previsto a 
arrecadar para um mês, dois meses, e assim sucessivamente até doze meses, o 
percentual de inadimplência tem o comportamento mostrado pelo gráfico a seguir. 

 

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

Neste semestre o procedimento de cobrança resultou na retomada de 1 título 
patrimonial por inadimplência, ficando revertido ao Iate Clube. 
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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$ 2.494.743,35 
bruto, gerando comissões sobre os valores de R$ 40.038,36, conforme tabela 
abaixo.  

Cartões Ciclo - Movimentação 

 Débito  
Comissões 

(Média) 
 Ver. Lançado   Comissão  Ver. Recebido  

Média (1,506%) 2.348.680,48 35.376,19 2.313.304,29 

 Crédito  
Comissões 

(Média) 
 Vlr. Lançado   Comissão  Vlr. Recebido  

Média (3,192%) 146.062,87 4.662,17 141.400,70 

Total Valor Movimentado                                  2.494.743,35  

Total Valor Comissões                                       40.038,36  

 

Há previsão de renegociação das taxas de comissão sobre recebimento através dos 
cartões de débito e crédito em janeiro/2019, onde pretendemos baixar as comissões 
sobre os valores movimentados. 

FUNDO FIXO 

Definidas as regras de gestão e transparência na utilização dos recursos, os 
procedimentos de utilização e acerto junto a Tesouraria tornaram o manuseio dos 
valores mais controlado, sendo o valor utilizado no 1º semestre de R$ 35 mil e no 2º 
semestre de 2018 de R$ 49 mil. 

CONTRIBUIÇÃO DE APLICAÇÃO PATRIMONIAL 

A Contribuição de Aplicação Patrimonial aprovada em 2017 para o exercício de 
2018, no valor de R$ 48,00/mês para cada associado, movimentou no período um 
total de R$1.118.532,36, equivalente a 23.289 contribuições geradas no período e 
uma média de 3.881,5 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 
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pelos bancos no qual o Iate possuí vinculo. Os valores aplicados renderam bruto no 
período R$ 334.604,87 e referente aos valores de contribuição de aplicação 
patrimonial no período teve rendimento de R$ 86.054,22, durante o ano as 
aplicações renderam um total bruto de R$ 580.735,99, representado por instituição 
bancária abaixo: 

 

 

 

DIRETORIA FINANCEIRA 

GESTÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE  

A Diretoria, por intermédio da Vice-diretoria de Planejamento e Orçamento, decidiu 
rever e unificar os planos contábeis, orçamentários e financeiros, tendo em vista a 
necessidade de proporcionar mais celeridade e tempestividade na disponibilização 
das informações contábeis aos Gestores das Diretorias e ao Conselho Diretor, bem 
como o atendimento à solicitação e orientações da Comissão de Orçamento do 
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Conselho Deliberativo. Essa revisão permitiu a eliminação de duplicidades, 
fornecendo informações mais claras, coerentes e consistentes a partir da execução 
e acompanhamento do orçamento 2019. 

 
EQUIPE 
A equipe do Setor de Contabilidade do ICB no final de dezembro estava composta 
por uma Coordenação, três analistas contábeis com formação de nível superior, um 
técnico em contabilidade e um assistente contábil. A estruturação do setor contábil 
proporcionou avanços que resultaram em melhoria na qualidade da informação e 
cumprimento dos prazos.  
 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
No segundo semestre de 2018 os balancetes contábeis e relatórios de execução 
orçamentária foram entregues dentro dos prazos acordados com exceção dos 
meses de setembro e outubro devido às intercorrências decorrentes do ataque 
cibernético sofrido pelo Clube.  
 
No dia 17 de outubro foi assinado contrato de auditoria externa com a Empresa UHY 
Moreira Auditores, contratada para realizar auditorias trimestrais. Entretanto, devido 
ao processo licitatório a mesma realizou os trabalhos de auditoria do exercício de 
2018 de forma acumulada de janeiro a agosto, no período de 22 de outubro a 01 de 
novembro/2018. No período de 10 a 14 de dezembro/2018 foram auditados os 
meses de setembro e outubro.  Ainda no dia 29 de dezembro a empresa realizou 
inventario físico do estoque do clube. Conforme cronograma de trabalho 
apresentado, a Empresa UHY finaliza seus trabalhos de campo entre os dias 14 a 25 
de janeiro de 2019. 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
A execução orçamentária do Iate Clube de Brasília vem sendo analisada 
mensalmente, conjuntamente pelo Setor de Contabilidade e as áreas Gestoras do 
Clube. As áreas são envolvidas no processo, o setor contábil antes do fechamento 
mensal encaminha razão para análise dos valores escriturados. Assim é possível 
aos gestores acompanhar e solicitar reclassificações caso necessário. No sentido de 
otimizar a conferência e acompanhamentos pelos gestores dos valores lançados 
está previsto para o primeiro semestre deste a liberação do acesso aos gestores do 
modulo de orçamento.   
 
Como destacado no quadro abaixo as receitas e despesas totais, incluindo 
reformas/modernizações e investimentos, apresentaram o seguinte comportamento. 
 

Orçado x Realizado Sistema BENNER ORÇADO 
REALIZADO 

SALDO % 
Acumulado % 

1. RECEITAS TOTAIS 52.156.290,72 50.556.569,03 96,93% 1.599.721,69 3,07% 
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2. DESPESAS TOTAIS 52.156.290,70 40.545.086,18 77,74% 11.611.204,52 22,26% 

 
 Realizou-se 96,93 % das receitas e 77,74% das despesas. 
 
A seguir detalhamos a demonstração com os respectivos saldos: 
 

 Receitas e Despesas correntes;  
 Receitas de Arrecadação para Aplicação Patrimonial e Despesas com 

Investimentos. 

Receitas Correntes 

As receitas correntes geraram realização de 97,03% do valor anual orçado:  
 

Receita Orçado Valor Realizado Saldo  

  Receitas Correntes 46.924.018,51 45.531.409,99 97,03% 1.392.608,52 2,97% 

 
 

 
 

Despesas Correntes 
Foram executadas despesas correntes na ordem de 83,10% do valor anual orçado, 
o que gerou economia de R$ 7.929.595,43. 
 
Receita Orçado Valor Realizado Saldo  
Despesas Correntes 46.924.018,51 38.994.423,08 83,10% 7.929.595,43 16,90% 
      

97%

3%

Receitas Correntes

Valor Realizado
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No exercício de 2018 a frustação das receitas totais apresentou a importante de R$ 
1.599.721,69, conforme detalhamento: 
 

a) Contribuição de Manutenção       (605.568,44) 
b) Expediente           20.285,52  
c) Receitas das Diretorias Social e Cultural         520.960,98  
d) Receita dos Esportes Náuticos         114.072,43  
e) Receita dos Esportes Individuais         138.982,26  
f) Receita dos Esportes Coletivos           94.502,63  
g) Receita do Ciate         273.647,76  
h) Receitas do Espaço Saúde           59.302,98  
i) Receitas do Ponto de Abastecimento                           -   
j) Receitas com Locação de Espaços       (105.492,20) 
k) Outras Receitas         881.914,60  
l) resultado ano anterior                           -   
1.2 Aplicação Patrimonial         207.113,17  
      1.599.721,69  

 
Mas apesar da apresentação no relatório orçamentário anual de 2018 do valor de R$ 
1.599.721,69 como frustação total da receita, antes da apuração da frustação real é 
necessário descontar os valores orçados de recursos que não são custeados pelos 
sócios: R$ 500.000,00 Projeto de eficiência energética - CEB e R$ 723.000,00 - 
Antecipações Construção Box Náutica, assim quando realizamos o ajuste perceber-
se que a frustação da receita é somente de R$ 376.721,69 o que representa 0,74% 
do orçamento ajustado.  
 

Orçado x Realizado Sistema BENNER ORÇADO 
REALIZADO 

SALDO % 
Acumulado % 

1. RECEITAS TOTAIS 52.156.290,72 50.556.569,03 96,93% 1.599.721,69 3,07% 

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

83%
17%

Despesas Correntes

Despesas Correntes

Economia
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 Projeto de Eficiência Energética  500.000,00  -   0,00% 500.000,00 100,00% 

      
 Receitas Totais - Antecipações e CEB  50.933.290,72  -   0,00% 376.721,69 0,74% 

 
Os valores do projeto de eficiência energética da CEB no exercício de 2018 
conseguiu diversas aprovações assim no exercício de 2019 será executado. As 
receitas de antecipações, com valor orçado de R$ 723.000,00, foram previstas 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. 
 
Porém, cabe ressaltar que as contas despesa com pessoal e despesa com 
manutenção e engenharia realizaram respectivamente 98,26% e 77,05% do seu 
valor orçado e que dentro do grupo das despesas correntes, temos o grupo de 
reformas e modernizações, que realizou 36,75% que foi orçado para o ano, esta 
conta diminui a média percentual total das despesas correntes.  
 
INVESTIMENTOS 
A seguir apresentamos o comportamento das receitas e despesas referentes aos 
Investimentos do exercício de 2018.  

O grupo de investimentos é composto por:  a) Saldo dos anos anteriores; b) 
Arrecadação da Contribuição de Aplicação Patrimonial dos associados; c) Outras 
Receitas; d) Receita sobre aplicações financeiras. A receita total para aplicação 
patrimonial realizada é de 96,04 %.  

Orçamento Orçado Realizado Saldo 
Receita para Aplicação Patrimonial       5.232.272,21        5.025.159,04  96,04% 

         
207.113,17  

3,96% 

a) Saldo dos Anos Anteriores       1.953.950,25        1.953.950,25  100,00% 
                    

0,00  
0,00% 

Transferência de saldo dos anos anteriores       1.709.830,25        1.709.830,25  100,00% 
                    

0,00  
0,00% 

CONTRIBUIÇÃO APLICAÇÃO PATRIMONIAL 
ANOS ANTERIORES 

           44.120,00             44.120,00  100,00% 
                    

0,00  
0,00% 

Transferência de saldo de despesas correntes 
2017 (Comissão de Orçamento) 

         200.000,00           200.000,00  100,00% 
                    

0,00  
0,00% 

b) Contribuição de Aplicação Patrimonial       2.211.400,00        2.306.550,84  104,30%  (95.150,84) -4,30% 

Contribuição de Sócios Patrimoniais       2.211.400,00        2.306.550,84  104,30%  (95.150,84) -4,30% 

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

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

d) Receita sobre aplicações financeiras          343.921,96           764.657,95  222,33%  (420.735,99) -122,33% 

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

Aplicação Financeiras          160.000,00           580.735,99  362,96%  (420.735,99) -262,96% 
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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: 
 

Orçado x Realizado Sistema BENNER Orçamento  Realizado  SALDO 

  Anual Acumulado   
2.2  Investimentos 5.232.272,21 1.550.663,11 29,64% 3.681.609,10  70,36% 

a) Anos Anteriores 1.757.872,21 782.580,81 44,52% 975.291,40  55,48% 

Investimentos não concluídos em 2017 1.757.872,21 782.580,81 44,52% 975.291,40  55,48% 

Acessibilidade 45.387,50 - 0,00% 45.387,50  100,00% 

Aquisição de embarcações à vela (470, 420 e Optimist) 134.619,93 76.630,00 56,92% 57.989,93  43,08% 

Edifício Multifunções  685.531,78 667.100,73 97,31% 18.431,05  2,69% 

Modernização da Iluminação Esportiva - LED 38.252,63 5.278,74 13,80% 32.973,89  86,20% 
Modernização do Cais da Náutica (incluindo Finger ou 
Cais Flutuante) 

14.651,88 - 0,00% 14.651,88  100,00% 

Revitalização da Cobertura do Tênis 685.069,10 4.941,34 0,72% 680.127,76  99,28% 

Revitalização da antiga Sauna 154.359,39 28.630,00 18,55% 125.729,39  81,45% 

b) Investimentos 2018 3.474.400,00 768.082,30 22,11% 2.706.317,70  77,89% 

Investimentos novos para 2018 3.474.400,00 768.082,30 22,11% 2.706.317,70  77,89% 
Adequação do prédio do DOL para a EDN - Escola de 
Desportos Náuticos  

268.000,00 - 0,00% 268.000,00  100,00% 

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

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

Sistema de irrigação das quadras de voleibol 10.500,00 - 0,00% 10.500,00  100,00% 
Aquisição de equipamentos e acessórios novos para 
academia 

300.000,00 139.273,53 46,42% 160.726,47  53,58% 

Aquisição de máquinas, equipamentos e ferramentas 
para manutenção 

24.000,00 - 0,00% 24.000,00  100,00% 

Aquisição de móveis e equipamentos para quiosque de 
voleibol 

5.000,00 - 0,00% 5.000,00  100,00% 

Aquisição de placar para campo de futebol 10.000,00 - 0,00% 10.000,00  100,00% 

Edifício Multifunção - complementação com novo projeto 580.000,00 574.197,77 99,00% 5.802,23  1,00% 

96%

4%

Receita Aplicação 
Patrimonial 

Receitas Aplicação Patrimonial Receita Não Realizada
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Acessibilidade - Elevador para espaço saúde 55.000,00 53.033,00 96,42% 1.967,00  3,58% 

Revitalização da sauna antiga 86.400,00 1.550,00 1,79% 84.850,00  98,21% 
Complementação do Espaço Gourmet da Náutica - 
adequação ao projeto original 

86.000,00 28,00 0,03% 85.972,00  99,97% 

Revitalização dos cais estaqueados da náutica  172.000,00 - 0,00% 172.000,00  100,00% 

Construção de atracadouro para jet-skis 50.000,00 - 0,00% 50.000,00  100,00% 

Otimização do espaço interno do Galpão de Monotipos 148.000,00 - 0,00% 148.000,00  100,00% 
Revitalização da cobertura das portarias das piscinas 
semiolímpicas I e II 200.000,00 - 0,00% 200.000,00  100,00% 

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

80.000,00 - 0,00% 80.000,00  100,00% 

Revitalização da cobertura das quadras de tênis - 
complementação 600.000,00 - 

0,00% 600.000,00  100,00% 

Construção de box com vaga coberta para embarcações  723.000,00 - 0,00% 723.000,00  100,00% 

Projetos básico e executivo de salas para natação 20.000,00 - 0,00% 20.000,00  100,00% 

Ampliação do galpão para velas de windsurfe 21.500,00 - 0,00% 21.500,00  100,00% 

Os investimentos orçados em 2018 somam R$ 5.232.272,21, sendo: 

  Anos Anteriores                                                        R$    1.757.872,21 

 Investimentos 2018                                                  R$     2.751.400,00 

 Previsão para box com vagas cobertas                   R$        723.000,00 

No grupo de investimentos dos anos anteriores foi realizado R$ 782.580,81 que 
corresponde a 44,52% do valor orçado. O valor realizado dos investimentos de 2018 
foi de R$ 768.082,30 que equivale 22,11% do orçamento. 

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

A obra do edifício Multifunções utilizou no exercício total de R$ 1.241.298,50 sendo 
apropriado R$ 667.100,73de saldo de anos anteriores e R$ 574.197,77 do saldo 
orçado para o exercício 2018. 

Outra obra significativa é revitalização da cobertura das quadras de tênis que 
apresenta suporte orçamentário de R$ 1.285.069,10 sendo R$ 685.069,10 previstos 
nos Investimentos de Anos Anteriores e R$ 600.000,00 previsto em Investimentos 
Novos 2018. Esse investimento não foi iniciado uma vez que está em processo de 
autorizações junto à comissão de obras do Conselho Deliberativo. 
 
 
 
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 
 
Diretor: Sidney Campos 
 
Apresentação 
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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 
Foram publicadas duas Revistas do Iate no segundo semestre de 2018, com tiragem 
de 5.000 unidades. As revistas foram enviadas para as residências dos Associados, 
clínicas e restaurantes.   
 
No primeiro semestre foram publicadas 26 edições do Jornal do Iate, publicação 
semanal do Clube com tiragem de 1300 exemplares, além da replicação das notícias 
em todas as mídias sociais do clube, e no site do Clube na Internet. A versão digital 
do Jornal do Iate Digital, segue sendo enviada semanalmente, via correio eletrônico, 
para a base de dados de associados do ICB. 
 
Na última edição da Revista do Iate, em novembro de 2018, foi lançado o novo 
layout da revista, em um formato mais elegante e moderno.  
  
Ações de aproximação entre Associado e Gestão e fomento às mídias sociais 
A diretoria de Comunicacão tem mantido os esforços para ampliar os canais de 
diálogo entre Associado e Clube, intensificados na mídia digital, em especial as 
redes sociais.  
 
Paralelo a isso, a Diretoria de Comunicação e Marketing tem feito o desenvolvimento 
de marcas e todo material de apoio para divulgação dos eventos realizados no 
Clube, 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 já conta com 13.394 curtidores e se segue 
como um canal importante de ouvidoria, visto a agilidade que a ferramenta oferece.  
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Metas para o próximo semestre:  
 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. 

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

  
Twitter 
Até 31 de dezembro de 2018, o número era de 1813 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  
Hoje, o Instagram é considerado o 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 4.054 seguidores em 30 de junho de 2018 para 5.036 
em 31 de dezembro de 2018. 

 
site oficial 
O site do Iate Clube de Brasília (www.iatebsb.com.br) segue como um dos 
endereços eletrônicos de Clubes mais visitados de Brasília. Os acessos dizem 
respeito à quantidade de IPs que navegam no site, ou seja, quantos computadores 
diferentes entram no portal. Entre janeiro e junho foram realizadas cerca de 193.508 
mil visualizações de página, e 90.336 mil acessos. A média mensal é de quase 16 
mil visitas de diferentes computadores. Desse montante, 38 % são novos visitantes.  
 
Novos visitantes: 35.093  
Visitantes recorrentes: 55.243  
 
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 
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países: Estados Unidos, França, Coreia do Sul, Canadá, Portugal, Alemanha, Reino 
Unido e Iraque.  
 
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 julho a dezembro foi registrado, espontaneamente, a publicação de 79 matérias e 
citações do Iate em jornais impressos, sites e mídias sociais.  
 
Comunicação Interna 
Foram produzidos 230 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 10 eventos e atividades tiveram cobertura fotográfica 
sob responsabilidade da Diretoria de Comunicação e marketing. 
 
 
 
DIRETORIA MÉDICA 
 
Diretor: Dr. Nelson Diniz de Oliveira  
 
A Diretoria Médica, em cumprimento às normas estatutárias, vem apresentar os 
resultados do segundo semestre do ano de 2018. (julho a dezembro). 
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Dados dos atendimentos prestados. 

 
 

Dados dos serviços prestados pelo fraldário. 
 

Meses Sócios Convidados Total 

Julho 58 1 59 

Agosto 56 7 63 

Setembro 87 7 94 

Outubro 58 3 61 

Novembro 26 2 28 
Dezembro 15 10 25 

Total do 
Semestre: 

300 30 330 

 
 
Dados dos serviços prestados pela UTI VIDA. 

 
Meses 

 
Sócios 

 
Convidados 

 
Funcionários 

 
Total 

Julho 2 x 1 3 

Agosto 1 x 1 2 

Setembro 1  3 4 

Outubro 2 x x 2 

Novembro 2 1 1 4 
Dezembro 1 2 x 3 

Total  de 
atendimento 
no Semestre 

9 3 6 18 

Fonte: UTI-VIDA 

 
Meses 

Exames (piscina) 
Sócios 

Exames 
(piscina) 

Convidados 

Atendimentos 
Primeiros  
Socorros 

 
Total 

Julho 1.307 942 390 2.639 
Agosto 1.019 642 414 2075 

Setembro 1.199 1.129 532 2.860 
Outubro 842 986 455 2.283 

Novembro 473 370 390 1.233 
Dezembro 620 540 360 1.520 

Total 5.460 4.609 2.541 12.610 

Fonte: Livros de Registros 

Fonte: Livros de Registros 
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Dos 18 pacientes atendidos pela UTI VIDA, no período de julho a dezembro de 
2018. Foram identificados os seguintes diagnósticos primários:  
Resultados:  

Diagnósticos dos atendimentos prestados pela UTI/VIDA    
DIAGNOSTICO PRIMÁRIO Nº 

ANGINA INSTAVEL 1 
BRADICARDIA NÃO ESPECIFICADA 1 
CEFALEIA 1 
DOR LOMBAR BAIXA 1 
DOR TORACICA, NÃO ESPECIFICADA 1 
DESLOCAMENTO DE OMBRO ESQUERDO 1 
HIPERTENSÃO SECUNDARIA 1 
OUTRAS ARRITMIAS CARDIACAS 1 
OUTRAS DORES ABDOMINAIS E AS NÃO ESPECIFICADAS 1 
OUTROS TRANSTORNOS DE DISCOS INTERVERTEBRAIS 1 
OUTROS TRANSTORNOS DO EQUILIBRIO 
HIDROELETROLITICO E ACIDO- BASICO 

1 

LUXAÇÃO, ENTORSE E DISTENSÃO DAS ARTICULAÇÕES E 
DOS LIGAMENTOS DA CINTURA ESCAPULAR 

1 

SEQUELAS DE FERIMENTO DA CABEÇA 1 
SÍNDROME DO VASOVAGAL 1 
TAQUICARDIA NÃO ESPECIFICADA 1 
TRAUMATISMO SUPERFICIAL DA CABEÇA 1 
TRAUMATISMO CEFÁLICO 1 
TRANSTORNO DISSOCIATIVO MISTO (DE CONVERSÃO) 1 
TOTAL 18 

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

 EVENTO- HOMENAGEM ESPECIAL AOS PAIS 5/08/2018: A Diretoria  
Médica em parceria com o CIATE comemorou  o aniversário dos pais no dia 5 
de agosto de 2018, disponibilizando os seguintes   procedimentos : aferição  
de pressão arterial e teste de glicemia  capilar,  com o total de 130 sócios e  
80 convidados.  

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

Mês de julho 
Marcados = 46 

Falta= 13 
 

Mês de agosto 
Marcados =71 

Falta=14 
 

Mês de setembro 
Marcados= 57 

Falta= 18 
 

Mês de outubro 
Marcados=58 

Falta=0 
 

Mês de novembro 
Marcados=30 

Falta=21 
 

Mês de dezembro 
Marcados= 40 

Falta=07 

Total: 302 atendimentos. 
 
Fisioterapia 
Supervisão: Serviço Médico 
Fisioterapeutas: Ana Paula Oliveira e Osman Lopes . 
              
O presente relatório visa informar a respeito do serviço de avaliação e orientação 
fisioterápica realizado na academia do Iate Clube de Brasília. No período foi 
realizado 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. 
 
Quantitativo de atendimento no segundo semestre de 2018. 

Mês de julho 
Marcados=78 

Falta=12 

Mês de agosto 
Marcados=94 

Falta= 18 

Mês de setembro 
Marcados=99 

Falta=14 
Mês de outubro 
Marcados= 90 

Falta=16 

Mês de novembro 
Marcados= 84 

Falta=22 

Mês de dezembro 
Marcados= 79 

Falta=25 
Total: 524 
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DIRETORIA JURÍDICA  

 
Diretor: Felipe Rocha de Morais 
Vice-Diretor: Tomaz Alves Nina 

 
Em atenção às recomendações da Comissão Encarregada de Emitir Parecer Sobre 
o Relatório de Atividades do Conselho Diretor (Decisão Nº 3/18), temos a informar 
que a Diretoria Jurídica é composta de apenas três empregados, sendo dois 
advogados, Gabriela Gianini Paes Mendes e Humberto Barbosa da Silva Leite e, 
uma assistente administrativa, Yara Rosendo Cardoso. 

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

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

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

4- CONTRATO nº 115/2015 – celebrado com ADVISE PRODUTOS E 
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME para serviço de leitura e repasse 
eletrônico de publicação em nome do clube, nos Diários da Justiça do DF e da 
União. Valor: 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 - Trata-se de ação monitória 
ajuizada pela empresa ALDIEM LOCADORA DE MÁQUINAS PESADAS E 
EQUIPAMENTOS em desfavor do clube, sob a alegação de o clube ser devedor 
do valor de R$ 116.386,48 (cento e dezesseis mil, trezentos e oitenta e seis reais 
e quarenta e oito centavos), relativo à construção do Prédio Multifunções. Foi 
JULGADO IMPROCEDENTE o pedido da construtora, sendo comprovado pelo 
clube a existência de fatos impeditivos ao recebimento do saldo 
devido, resultando no reconhecimento de crédito em favor do clube em 
decorrência da aplicação de multa contratual prevista no contrato nº 001/2013 
pelo atraso injustificado na conclusão da obra. Em resumo, foi ordenada a 
compensação do valor devido pelo clube com o montante devido pela ALDIEM, 
em decorrência da aplicação multa, cujo valor é superior ao saldo devido, e será 
liquidado nos autos da ação de execução nº 2015.01.1.127299-0, na qual o clube 
é exequente e a ALDIEM executada. Inconformada a empresa interpôs o recurso 
de apelação, negado provimento, à unanimidade, e Recurso Especial também 
não admitido, tendo o processo sido arquivado em definitivo em 21.12.2018, com 
ganho de causa ao Clube. Inconformado, paralelamente, ainda ajuizou o Incidente 
de Resolução de Demandas Repetitivas, também inadmitido, à unanimidade, 
diante do não preenchimento dos requisitos legais, e da inadmissão interpôs 
RESP, igualmente, inadmitido em 14.12.18. 

 
2 - ALFREDO ANTONIO GOULART SADE  - o ex-sócio ajuizou a ação de 
conhecimento nº 0706300-69.2017.8.07.0001 contra IATE CLUBE DE BRASILIA, 
sob a narrativa de que continuaria sendo proprietário do título de sócio proprietário 
nº 754, o qual foi objeto de penhora em processo de execução fiscal registrada na 
superintendência do clube em 18.12.1997 (levantada em 21.11.2016, em razão do 
pagamento do débito) e que uma vez tendo sido a cota objeto de penhora, ela 
ficaria a disposição do poder público até a solução do litígio, não tendo o clube 
autonomia para sobre ela deliberar, razão pela qual requereu a declaração da 
nulidade da deliberação do Iate Clube acerca da reversão do título patrimonial n.º 
754, com a consequente reintegração ao quadro social da agremiação na 
condição de sócio proprietário da referida quota, ou outra equivalente. A ação foi 
julgada improcedente, pois restou comprovado que o procedimento administrativo 
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que culminou na exclusão do autor do quadro de sócios do clube réu obedeceu às 
regras previstas no estatuto da agremiação, bem como aos princípios 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tendo sido a ele oportunizado 
o pleno exercício de seu direito de defesa diante do fato de que uma vez excluído, 
teve ainda a oportunidade de pedir a reconsideração da decisão do conselho 
deliberativo, expressamente prevista no art. 46 do Estatuto, tendo deixado 
transcorrer em branco o prazo respectivo, e apresentado sua irresignação apenas 
meses depois. Todos os recursos interpostos pelo autor foram denegados, 
inclusive, o Agravo para subida do Recuso Especial. Assim sendo, muito 
brevemente o título poderá ter a destinação que o Clube desejar, podendo 
inclusive ser retomado o procedimento de leilão, outrora paralisado em razão do 
presente processo. 
 
3 - MAR DE BRASÍLIA- Ação de conhecimento ajuizado por MAR DE BRASÍLIA 
EDUCAÇÃO E TURISMO AMBIENTAL LTDA em face do CLUBE, contendo 
pretensão condenatória sob alegação que o sócio mantém sua embarcação 
atracada no cais do Setor Náutico, mediante remuneração, há mais de 07 anos e 
na madrugada do dia 08.11.2017, ocorreu um forte temporal, e a embarcação foi 
exposta a fortes ventos e ondas, chocando-se com uma plataforma flutuante de 
madeira e estrutura de ferro de propriedade do Iate, o que teria lhe causado 
danos materiais no valor de R$ 124.696,01 e o sócio deixado de lucrar no período 
em que a embarcação ficou consertando o montante de R$ 51.385,00. O Clube 
comprovou que inexiste ato ilícito por ela praticado, e que, conforme posto no 
Parecer Técnico nº 1/2018, a filmagem do local mostra a dinâmica do acidente 
atrelado a fenômeno da natureza e à ausência de estanque do flutuador de 
bombordo, o que acarretou o alagamento de todo o flutuador e o naufrágio parcial. 
Em suma, a ação foi julgada improcedente diante das provas documentais 
acostadas aos autos e ausência de nexo de causalidade entre o dano e as causas 
alegadas pelo sócio, tendo o Juiz acatado a excludente de responsabilidade do 
Clube pelo ocorrido, negando a reparação dos danos materiais (danos 
emergentes e lucros cessantes) postulados pela empresa do sócio. Processo 
transitou em julgado, sem interposição de recurso pelo sócio. 
 
4– JOSÉ APARECIDO JORGE – O associado ajuizou ação de ressarcimento em 
face do Clube a fim de ser ressarcido da quantia de R$9.170,00 referente aos danos 
materiais que a embarcação Velho Musta sofreu em decorrência de vendaval na 
madrugada de 8.11.2017. O sócio alegou responsabilidade objetiva do Clube 
decorrente de suposto contrato de depósito. O Clube contestou sob os fundamentos 
de que a relação entre o associado e Iate não se trata de um contrato de depósito e 
além disso, o clube não tem responsabilidade sobre evento da natureza, requerendo 
perícia judicial a fim de comprovar a inexistência de nexo causal entre o dano e a 
causa alegada pelo sócio. Em audiência de instrução e julgamento, o feito foi extinto 
haja vista que o Juizado Especial não tem competência para causas que necessitam 
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de prova pericial. O processo transitou em julgado, sem interposição de recurso pelo 
sócio. 

5 –  CARDOSO E REIS COMÉRCIO DE VIDROS – CARDOSO E REIS 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. 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. O IATE apresentou 
contestação e reconvenção, asseverando que não exigiu a instalação de vidros de 
isolamento acústico em área superior a constante do contrato e enumerou os 
descumprimentos contratuais por parte do autor: 1) atraso no início da obra, que 
deveria ocorrer em 28/12/2017, mas só se iniciou em 18/1/2018; b) descumprimento 
de cláusulas referentes às normas de segurança e medicina do trabalho, bem como 
falta de fornecimento de EPI para os prepostos. Refutou a ocorrência de danos 
morais. Comprovou que o autor sequer iniciou a obra, o que deu azo à incidência da 
multa contratual em favor do Clube.  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. Sentença publicada em 
21.12.18. 

6 - JOSÉ AURELIANO GONÇALVES TEIXEIRA JÚNIOR, ajuizou ação de 
reparação de danos morais e materiais em desfavor do Clube sob alegação que foi 
funcionário da “Banca do Brito”, concessionário, como atendente, auxiliando sua 
genitora, Sra. Norma, irmã do Sr. José Gonçalves Brito, quando ela descobrira estar 
com câncer de mama e que teria sido vítima de injúria e difamação por parte de um 
associado do Clube que o acusara injustamente de ter maltratado o filho dele, 
“portador de autismo e de dificuldade de comunicação”; que em 15.7.2017, ao se 
apresentar à portaria do Clube para mais um dia de trabalho na “Banca do Brito” foi 
comunicado que estava proibido de ingressar nas dependências do Requerido por 
ordem da DARH em conivência com o concessionário, tendo ajuizado a ação em 
desfavor do ICB porque teria sido “sumariamente banido do seu posto de trabalho”. 
O processo foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes, tendo sido 
extinto com julgamento de mérito e, em 23.11.2018, arquivado com ganho de causa 
para o Clube. 

7– A Reclamante Maria Aparecida Vieira Vilar alega que fora admitida em 
10.3.2015 para exercer a função de advogada trabalhista, sendo dispensada em 
23.4.2015. Ajuizou Reclamação Trabalhista requerendo horas extras e danos 
morais. Deu à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em 14.11.2016 
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foi proferida sentença procedente em parte, a condenar o ICB em horas extras e 
dano moral. Valor provisório da condenação R$ 20.000,00. Em 25.11.2016 o Clube 
interpôs Recurso Ordinário, que não foi conhecido. Em sede de Embargos de 
Declaração, a 1ª Turma do TRT/10 reconheceu uma nulidade nos autos, apontada 
pelo ICB, e em ato contínuo conheceu do Recurso Ordinário, para no mérito 
reformar a prover parcialmente o Recurso, reformando a sentença para excluir 
a condenação em horas extras e reduzir os danos morais para R$ 2.000,00 
(dois mil reais). Em 1.8.2018 ocorreu o trânsito em julgado. Foi iniciada a 
liquidação, e aguarda-se o valor atualizado ser liberado para a Reclamante e o 
restante ser liberado para o Clube, na medida que já os depósitos recursais são em 
valores superiores e o ICB terá dinheiro a receber. 

8 - A Reclamante Elenilde Rodrigues alega que foi contratada pelo ICB em 
4.12.2014 para trabalhar como servente de limpeza. Em 01/11/2016, foi dispensada 
sem justa causa com pagamento indenizado do período de aviso prévio. Cerca de 
duas semanas depois, ainda no curso do aviso prévio, engravidou, circunstância que 
só veio a conhecer ainda mais a frente, em fevereiro de 2017, quando fez o primeiro 
teste de gravidez. Assim, ajuizou Reclamação Trabalhista requerendo a condenação 
do ICB ao pagamento de indenização dobrada equivalente aos salários e vantagens 
do período de estabilidade, nos termos do artigo 4º, inciso II, da Lei n.º 9.029/95; 
artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT, artigo 391-A da CLT; acrescidos dos 
aumentos legais e normativos, e vantagens correspondentes ao período de 
afastamento e seus reflexos nas férias + 1/3, 13º salário e FGTS, sem prejuízo do 
aviso prévio, na importância de: R$ 1.344,58 x 14 meses = R$ 18.824,12 x 2 = R$ 
37.648,24 (trinta e sete mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro 
centavos) – valor que deu à causa –, acrescido de juros e correção monetária até a 
data do efetivo pagamento. Em 7.3.2018 foi proferida Sentença que julgou 
parcialmente procedente a Reclamatória, para condenar o ICB no pagamento de 
indenização do período estabilitário, do período de 13.7.2017 a 9.1.2018, 
desconsiderando o período anterior ao ajuizamento da Reclamatória e considerando 
o valor provisório da condenação em R$ 7.799,51. Em 9.4.2018 o ICB protocolou 
Recurso Ordinário, que após conhecido não foi provido, então opôs EDs, que após 
ser conhecido não foi provido, e Recurso de Revista, que teve sua subida para o 
TST denegada. Em 19.12.2018 o ICB protocolou Agravo e aguarda o seu 
processamento. A Jurisprudência do TST ignora as circunstâncias dos casos e 
garante a indenização dos nove meses do estado gravídico e dos cinco meses 
posteriores ao parto, assim, o resultado proferido na sentença já é uma grande 
vitória. 

9 – A reclamante Maria Célia Machado Lima alega que foi admitida em 24.07.1991, 
na função de massagista e com salário fixo acrescido de comissão, sendo 
dispensada sem justa causa em 14.07.2016. Ajuizou Reclamação Trabalhista 
requerendo o recebimento das comissões suprimidas pelo empregador e reflexos, 
multas dos arts. 467 e 477 da CLT, reintegração ou indenização compensatória, e 
indenização por danos morais. Deus à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e 
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cinquenta mil reais). O Clube refutou todo o conteúdo da inicial e pugnou pela 
improcedência dos seus pedidos. Em 17.1.2018, a Juíza da 16ª Vara da Justiça do 
Trabalho da 10ª Região julgou totalmente improcedentes os pedidos da 
Reclamatória Trabalhista. A Reclamante interpôs Recurso Ordinário. O Iate 
protocolou as Contrarrazões. Os autos ainda não foram encaminhados para o 
TRT/10. Em 13.6.2018 a 1ª Turma do TRT/10, por unanimidade, manteve a 
sentença. O trânsito em julgado ocorreu em 5.7.2018 e os autos foram arquivados 
definitivamente em 9.7.2018. 
 
10 – A Reclamante Márcia da Silva Figueiredo Camilo ajuizou Reclamação 
Trabalhista em desfavor de IATE CLUBE DE BRASILIA. Alegou que foi admitida em 
5.1.2015 para exercer a função de servente de limpeza, e foi dispensada por justa 
causa em 14/02/2017. Requereu a reversão da justa causa e o reconhecimento da 
estabilidade por estar gestante. Informou que prestou horas extras no decurso do 
contrato de trabalho. Aduziu que recebeu valores pagos fora do contracheque. Pediu 
a liberação das guias para habilitação ao seguro desemprego e do saldo de FGTS. 
Postulou a retificação do registro de baixa na CTPS. Requereu indenização por 
danos morais e as multas do art. 467 e do §8º do art. 477 da CLT. Requereu o 
benefício da justiça gratuita. Deu à causa o valor de R$ 40.059,35. O ICB comprovou 
em juízo que efetuou todos pagamentos corretamente e que a justa causa aplicada 
é correta, na medida que a Reclamante apresentava atestados falsos. Assim, em 
21.5.2018, o Juiz da 17ª Vara do Trabalho de Brasília julgou improcedentes os 
pedidos formulados na inicial, condenou a autora ao pagamento de multa por 
litigância de má-fé no importe de 1% do valor corrigido da causa, e concedeu a 
gratuidade de justiça à Reclamante. Protocolamos Embargos de Declaração para 
sanar uma contradição (não houve condenação para o Clube, mas na sentença há 
um trecho que impõe condenação ao ICB). Os Embargos foram acolhidos e sanada 
a contradição. Estamos aguardando a liquidação da multa imposta à Reclamante. 
 
11 – A Reclamante Karina Helena Rocha Botão ajuizou Reclamação Trabalhista 
alegando que fora admitida em 20.4.2016, para exercer a função de professora de 
natação, no horário das 08 às 11:45 e das 14 às 17:45, sendo dispensada em 
01.02.2017, tendo como última remuneração o valor de R$ 2.238,26. Alega que, 
apesar de laborar com a mesma perfeição técnica e produtividade em relação às 
colegas de trabalho Adriana Goto e Rayanne Badra, estas recebiam salário superior, 
qual seja, R$ 2.980,76. Neste sentido, pleiteou equiparação salarial com a 
paradigma Adriana Goto, de sua admissão até 24.10.2016, e após esta data com a 
paradigma Rayanne, com reflexo nas férias (+ 1/3), 13º salário, adicional de 
insalubridade, FGTS e nas verbas rescisórias (saldo de salário, aviso prévio, 13º 
salário proporcional e FGTS - 40%). Requereu também a integração ao salário, dos 
valores que eram pagos a título de alimentação e transporte (salário in natura), sob a 
alegação de que o ICB concedia tais valores de forma gratuita e por mera 
liberalidade, bem como seus reflexos nas férias (+ 1/3), RSR, FGTS e nas verbas 
rescisórias contidas no TRCT (saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional 
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e FGTS - 40%). Requereu ainda, o recebimento do adicional de insalubridade (40%), 
sob o fundamento de que seu labor se dava dentro da piscina, o que tornava seu 
trabalho insalubre face a umidade excessiva. Por fim, requereu a condenação do 
ICB nas férias proporcionais (1/12) do ano de 217, em virtude das férias coletivas 
que eram dadas aos professores de natação no final do ano, além das multas dos 
artigos 467 e 477 da CLT. Deu à causa o valor de R$ 19.646,00. Perícia foi favorável 
ao clube no que toca à insalubridade. Em 6.6.2018 o Juiz da 3ª Vara do Trabalho de 
Brasília julgou improcedentes todos os pedidos da Reclamante e concedeu a ela 
a gratuidade de justiça. Protocolamos Embargos de Declaração para sanar algumas 
contradições, a exemplo da fixação dos honorários periciais a cargo do ICB quando 
a perícia foi favorável ao ICB e deve ficar a cargo da Reclamante (no caso da 
concessão da gratuidade, a cargo do Tribunal). Os Embargos foram acolhidos e 
providos. Em 19.9.2018 a Reclamante interpôs Recurso Ordinário. 
Contrarrazoamos. Em 21.11.2018, após sustentação oral, os Desembargadores 
mantinham a sentença, mas houve divergência quanto ao desconto a título de férias 
e terço (por volta de R$ 500,00), assim, houve pedido de vista regimental. Em 
17.12.2018 o Relator ficou vencido e os demais Desembargadores decidiram por 
reformar a sentença apenas no que se referia ao desconto a título de férias e 
terço, condenando o ICB na devolução do desconto a título de férias e terço, 
invertendo o ônus da sucumbência, e fixando as custas processuais em 
R$10,64, ante o valor arbitrado a condenação, de R$ 413,00, a cargo do ICB. 
Acórdão ainda não foi publicado. 
 
12 – A reclamante Vanderlania Rodrigues de Souza alega que foi admitida em 
11.2.2008, na função de massagista e com salário fixo acrescido de comissão, 
sendo dispensada sem justa causa em 12.9.2016. Ajuizou Reclamação Trabalhista 
requerendo o recebimento das comissões suprimidas pelo empregador e reflexos, 
multas dos arts. 467 e 477 da CLT, reintegração ou indenização compensatória, e 
indenização por danos morais. Deus à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais). O Clube refutou todo o conteúdo da inicial e pugnou pela 
improcedência dos seus pedidos. Em 25.7.2018, a Juíza da 19ª Vara da Justiça do 
Trabalho da 10ª Região julgou totalmente improcedentes os pedidos da 
Reclamatória Trabalhista. A Reclamante não interpôs Recurso. Em 7.8.2018 houve o 
trânsito em julgado e em 10.8.2018 o arquivamento definitivo dos autos. 
 
13 – A reclamante Simone de Sousa Siqueira alega que foi admitida em 8.5.2007, 
na função de massagista e com salário fixo acrescido de comissão, sendo 
dispensada sem justa causa em 13.9.2016. Ajuizou Reclamação Trabalhista 
requerendo o recebimento das comissões suprimidas pelo empregador e reflexos, 
multas dos arts. 467 e 477 da CLT, reintegração ou indenização compensatória, e 
indenização por danos morais. Deus à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais). O Clube refutou todo o conteúdo da inicial e pugnou pela 
improcedência dos seus pedidos. Em 28.8.2018, a Juíza da 5ª Vara da Justiça do 
Trabalho da 10ª Região julgou totalmente improcedentes os pedidos da 
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Reclamatória Trabalhista. A Reclamante não interpôs Recurso. Em 11.9.2018 houve 
o trânsito em julgado e em 12.9.2018 o arquivamento definitivo dos autos. 
 
 
 
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: 
 
Cursos 
 
Ritmos- Professor Cássio Fernando da Silva  
Total de Inscritos: 60 
Vigência: de 20/02 a 20/12/2018 (duração de dez meses) 
Local: Salão Social 
Inscrição: R$ 75,00 por mês 
Horário: 2º e 4º feiras: das 18h30 às 19h30; 3º e 5º feiras: das 10h às 11h. 
 
Dança de Salão - Professor Cássio Fernando da Silva 
Total de Inscritos: 10 
Vigência: de 19/02 a 19/12/2018 (duração de dez meses) 
Local: Multe funções  
Inscrição: R$ 75,00 por mês 
Horário: 2º e 4º feiras: das 20h às 21h. 
 
Desenho e Pintura – Professora Jaqueline Eickhoff 
Técnica: acrílico e óleo sobre tela 
Total de Inscritos: 30 
Vigência: de 19/02 à 20/12/2018. 
Professora Jaqueline Eickhoff  
Local: Multe Funções 
Inscrição: R$ 75,00 por mês horário: 2º, 3º e 5º feiras: das 14h às 17h.  
 
Informática - Iphone e IPad 
Dispositivos mais vendidos do mundo: Iphone e IPad. 
Total de inscritos: 20 
Turmas: 2 turmas 
Instrutor: Marcos Vale.  
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Local: Sala de Treinamento da Náutica  
Inscrição: R$ 100,00 
Horário: 2º, 4º e 6º feiras: das 18h30 às 21h30. 
 
Mosaico  
Total de Inscritos: 14 
Vigência: de 20/02 a 19/12/2018  
Professora Elinor Caleffi.   
Local: Multe Funções. 
Inscrição: R$ 75,00 por mês 
Horário: 3º feira: das 9h30 às 12h.  
 
Violão 
Total de Inscritos: 06  
Vigência: 20/02 a 19/12/2018 
Professora: David Evaristo.   
Local: Multe Funções  
Inscrição: R$ 75,00 por mês  
Horário: 3º feira: das 18h às 19h. 
 
Encontro com a Arte 
Total de Inscritos: 06 
Vigência: 16/02 a 14/12/2018  
Professora: Manoel Andrade 
Local: Multe Funções 
Inscrição: R$ 75,00 por mês 
Horário: 6º feira: das 14h30 às 18h.  
 
Viva Mais  
Total de Inscritos: 160 
Vigência: anual  
Condição: ministrado por professores da Academia contratados pelo Iate Clube de 
Brasília 
Professores: Osvaldo André e Raissa (Estagiária) e Elder  
Local: ATI – Academia da Terceira Idade  
Inscrição: gratuita 
Horário: 2º, 4º e 6º feiras das 10h às 10h50 e de 15h às 15h50 
 
Amigos Voluntários 
Objetivo da atividade: desde 2003, foi atribuída ao EMIATE a coordenação das 
Campanhas filantrópicas promovidas pelo Clube. 
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Doações para Instituições 
Objetivo da atividade: entregar os donativos doados pelos sócios e diversos eventos 
do clube executados nos meses de julho a dezembro.  
 
Data: julho a dezembro de 2018  
Instituição: Lar São Francisco de Assis (Lar dos Velhinhos). Doações: roupas e 
calçados.  
Escola Classe 410 – Asa Norte. Doações: roupas, calçados e alimentos para os 
alunos carentes da escola.  
Instituição: FALE - Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista. Doações: 
alimentos não perecíveis, roupas, calçados, e brinquedos.  
Instituição: Criamar Casa da Criança Ana Maria Ribeiro. Doações: alimentos não 
perecíveis, roupas, calçados, brinquedos e fraldas descartáveis. 
Instituição: Pequenas Missionárias de Maria Rosa Mística  
Doações: alimentos não perecíveis, roupas, calçados, e brinquedos.  
Instituição: Associação Sagrada Família Comunidade Católica Luiz Divina 
Cidade Planaltina – DF. 
Instituição: Creche Monte Moriá  
São Sebastião - DF 
Doações: alimentos não perecíveis, roupas, calçados e brinquedos.  
 
Emiate promoveu ação social em parceria com a Fundação CDL/DF. 
Em 14 de setembro o Iate clube de Brasília, recebeu 37 crianças da escola agrícola 
CAUB II para um dia de muitas atividades e recreação, a iniciativa foi do Emiate, e 
da Fundação CDL representada pela a Diretora e sócia do Iate Clube de Brasília, 
Marcia Muniz. 
 
Eventos  
 
2.º Caminhada da Amizade em parceria com Espaço Saúde  
A atividade foi realizada no dia 24 de agosto, às 18h, o local de encontro foi enfrente 
Cyber Café. Proporcionando um encontro saudável aos iatistas, buscando promover 
interação, sociabilização e divertimento dos associados em comunhão com a prática 
de esporte. O evento contou com a participação de 20 associados. O percurso foi 
saindo do Cyber Café, passando pela orla, náutica e dando a volta no setor de 
mansões isoladas norte e retornando ao Iate no total de 4 km. 
 
Confraria Brasileira  
Evento realizado dia 18 de outubro as 19h, no centro Poliesportivo Sul (Bar da 
Peteca). Com a proposta “O chef faz, o sócio aprende e todos degustam” o evento 
foi um grande sucesso, proporcionando aos associados um momento de 
descontração e aprendizado. O evento teve grande aceitação dos associados, 
contemplando 40 (quarenta) ingressos que foram disponibilizados. 
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7.º Triate Indoor  
Evento realizado dia 30 de setembro, com início às 9h, em frente à fonte. Tendo 
como parceria o Espaço Saúde e a Diretoria de Esportes Aquáticos. O circuito teve 
200m de natação, 5 km de bicicleta e 4 km de corrida. Foram 14 equipes, em um 
total de 30 pessoas. No encerramento da atividade foi oferecido café da manhã e 
sorteio de brindes. 
Para inscrição, cada participante entregou 1 kg de alimento não perecível para 
doação. Ao termino do evento arrecadamos cerca de 80 kg de alimentos. 
 
Exposição coletiva dos trabalhos dos alunos do Emiate 
Emiate em parceria com a Diretoria Cultural, Encontro Master do Iate promoveu mais 
uma exposição coletiva “Emi-Arte”. A exposição apresentou obras dos alunos dos 
cursos de Pintura, Encontro com a Arte e Mosaico. O vernissage aconteceu no dia 
05 de dezembro e contou com um público de aproximadamente 150 pessoas, entre 
sócios e convidados. 
 

Confraternização de fim de ano 
O Emiate realizou mais um evento de encerramento das atividades no dia 23 de 
novembro e desta vez foi oferecido um delicioso buffet de chocolate e crepes.  Teve 
dança com DJ e sorteio de brindes para os associados e seus convidados.   
  
      
             
CIATE - Centro de Atividades Educacionais do Iate Clube de Brasília 

 

Presidente: João Lima Bastos 

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

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

 

Quantitativo de eventos  

 

Julho 

 

 

Agosto 

 

 CIATE em Férias - Teve-se 46 crianças inscritas   com 
concentração no CIATE, todas as atividades esportivas em 
férias foram realizadas no CIATE seguindo uma programação 
recheada de atividades esportivas e pedagógicas no mês de 
julho contra turno. 

  Início das atividades do CIATE 2º semestre (02/08/2018). 
 Evento Comemoração do Aniversário do CIATE e Dia dos 

Pais. 

Outubro 

 

Novembro 

Dezembro 

 Evento Batizado de Capoeira – (20/10/2018). 
 Espetáculo de Dança – Auditório da Casa Thomas Jefferson 

606 Norte. (24/11/2018) 
 Reunião de Pais e encerramento das atividades do 2º 

semestre do CIATE (29/11/2018). 
 Inscrições para 54ª Colônia de Férias e 22ª vela nas Férias. 

Fonte: Projetos de pesquisa e calendário anual  

 

III – Eventos, aquisições 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.   

- Aquisições de brinquedos novos e tv para brinquedoteca. 

- Aquisições de mesas e cadeiras para as salas de aula. 

- Pintura de todo o prédio do CIATE. 

Fonte: Planejamento e calendário anual do setor 

 

IV - Associações conveniadas 

Quantitativos de associações. 
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ASES – SINDJUS – CABI ODONTOPEDIATRIA  

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

Fonte: Setor Jurídico 

 

V - Quantidade CIATE. 

Quantidade semestral de alunos – CIATE 

MOVIMENTAÇÃO TOTAL = 197 ALUNOS NO SEMESTRE   
Fonte: Sistema Techsoft 

 

VIII - Brincaiate - Brinquedoteca do CIATE 

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

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

- Vale ressaltar o grande sucesso do projeto com BRINCAIATE ESPECIAL uma 
vez por mês, com várias atrações: teatro, música, dança, brinquedos infláveis, 
carrocinhas e sorteios no Pergolado. Aberto a todo quadro social. 

 

 

    VALOR Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
  1º filho 640,00 12 11 10 10 11 11 
SÓCIOS 5 VEZES  2º filho 576,00 06 6 6 6 6 6 
           

SÓCIOS 3 VEZES 
1º filho 472,00 72 69 69 72 73 73 

  2º filho 424,80 22 23 23 23 23 23 
           
NÃO SÓCIOS 3 
VEZES  1º filho 1.065,00 1 1 1 2 2 2 
           
  1º filho 825,00 6 6 6 6 6 6 
CONVÊNIOS 3 
VEZES  2º filho 742,50 1 1 1 1 1 1 
NÃO SÓCIOS 5 
VEZES  1º filho 1.360,00 1 1 1 1 1 1 

    Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
TOTAL...   

 
121 118 117 121 123 123 
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Movimentação semestral 

MÊS  Jul. Ago. Set. Out. Nov.  Dez. Semestre   

Movimentação 337 748 415 348 293 214 2.355 

Fonte: Registro no sistema interno do setor 

 

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.  

 

Movimentação semestral 

Brinquedoteca  Jul. Ago. Set. Out. Nov.  Dez. Semestre   

Movimentação 563 475 445 450 501 606 3.040 

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

 
 

OUVIDORIA 

Ouvidor-Geral: Guilherme Juliano 

  

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

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

Embora não possa impor qualquer decisão, e muito menos fazer juízo de valor, a 
Ouvidoria ouve as partes e busca a desejada conciliação para uma convivência 
pacífica de todos. 
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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 
403 registros feitos no primeiro semestre de 2018. 
  
Outras informações encontram-se no anexo deste relatório. 
 

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

 Elogio às aulas da academia e aos profissionais; 

 Elogio pela aquisição de novos equipamentos para a academia; 

 Elogio a escolinha de natação; 

 Elogio CIATE funcionando no período de férias nos turnos matutino e 
vespertino; 

 Elogio ao evento do Dia das Crianças; 

 Show de patinação no sábado 08 de dezembro de 2018; 

 Elogio ao Natal das Crianças; 

 Elogio a organização do evento de Réveillon 2019. 

 

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

 Atendimento ruim e serviços do concessionário responsável pelo lava jato; 

 Temperatura da piscina para aulas de bebê; 

 Discriminar os custos nos boletos de pagamento do clube; 

 Falta de respeito colocar as recepcionistas da academia em pé; 

 Reclamação de pessoas fumando nas dependências do clube; 

 Degradação das pistas de corrida do clube; 

 Reservas de churrasqueira; 

 Área de segurança do site com problema de acesso; 

 Enviar extrato e boleto automaticamente por e-mail; 

 Caneleiras em mau estado de conservação; 

 Não tem médico no clube para liberar entrada na piscina durante a semana; 

 Reclamação do valor cobrado para utilização da sauna. 
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Quadro das demandas recebidas entre julho e dezembro de 2018. 

Mês Sugestões Reclamações Elogios Outros Total 

Julho 17 25 16 10 68 

Agosto 23 39 13 11 86 

Setembro 17 36 15 08 76 

Outubro 18 26 11 03 58 

Novembro 20 33 08 03 64 

Dezembro 21 24 02 16 63 
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ANEXO RELATIVO À DIRETORIA DE ESPORTES COLETIVOS  
  
EVENTOS ESPORTIVOS DO BEACH TENNIS  
QUADRO 1 – Eventos Internos 

EVENTOS  DATA  PARTICIPANTES  

Open de Beach Tennis 23 a 26/10/18 200 
  
QUADRO 2 – Eventos Externos 

EVENTOS  DATA  PARTICIPANTES  

San Marino Open  150 

III Kaide / Clube Praia de Beach Tennis 13 a 18/08/18 100 

Abrace o Parque 30/08 a 09/09/18 200 

Copa das Federações de Beach Tennis  11 a 13/10/18 250 

Aruba Open   600 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DO FUTEBOL  
QUADRO 1 – Eventos Internos  

EVENTO  DATA  PARTICIPANTES  

Copa do Mundo Infantil 16 a 23/07/18 160 
  
QUADRO 2 – Eventos Externos 

EVENTO  DATA  PARTICIPANTES  

IBERCUP  19 a 22/07/18 36 equipes 

10ª Copa Brasília de Futebol Infantil  20 equipes 

Copa Gol 23 a 30/09/18  
 
EVENTOS ESPORTIVOS DO FUTSAL 
QUADRO 1 – Eventos Internos  

EVENTO  DATA  PARTICIPANTES  

Liga Candanga de Futsal  16 equipes 
  
QUADRO 2 – Eventos Externos 
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EVENTO  DATA  PARTICIPANTES  

Copa União de Futsal 04/08/18 20 equipes 

Copa Independência de Futsal   07 a 09/09/18 20 equipes 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DO FUTEVÔLEI  
QUADRO 1 – Eventos Internos 

EVENTO  DATA  PARTICIPANTES  

Aberto de Futevôlei Orla do Iate 30/11 a 02/12/18 200 
EVENTOS ESPORTIVOS DE JOGOS DE CARTAS  
QUADRO 1 – Eventos Internos  

EVENTOS  DATA  PARTICIPANTES  

Torneio de Buraco Conselho Diretor  15 e 16/09/18 40 

Torneio de Truco Conselho Deliberativo 22 e 23/09/18 40 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DA PETECA  
QUADRO 1 – Eventos Internos 

EVENTOS  DATA  PARTICIPANTES  

Festival Peteca do Iate 24 e 25/11/18 100 
 
QUADRO 2 – Eventos Externos 

EVENTOS  DATA  PARTICIPANTES  

LXXXI Liga Master de Peteca 01 e 02/09/18 6 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DA SINUCA  
QUADRO 1 – Eventos Internos 

EVENTO  DATA  PARTICIPANTES 

Torneio Conselho Deliberativo de Sinuca 25 e 26/08/18 20 

Torneio Comodoro de Sinuca 20 a 25/11/18 20 
 
EVENTOS ESPORTIVOS DO VOLEIBOL  
QUADRO 1 – Eventos Internos 

EVENTO  DATA  PARTICIPANTES 

Circuito Brasiliense de Vôlei de Praia 11 e 12/08/18 12 duplas 

Torneio Masculino de Vôlei de Praia 25/08/2018 16 duplas 

Festival de Vôlei Infantil Feminino 15/09/18 60 atletas 

Torneio Vôlei de Praia 08/12/18 12 duplas 
 
QUADRO 2 – Eventos Externos 

EVENTO  DATA  PARTICIPANTES  

Brasileiro de Voleibol Master / Brasília 25 e 26/08/18 12  
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Campeonato Brasileiro de Vôlei Master 06 a 09/09/18 12 
 
QUADRO – Quantitativo de Contribuinte Temporário Atleta 

Contribuinte Atleta Temporário  
Beach Tennis 2 CA 
Peteca  2 CA 
Voleibol 1 CA 

 
QUADRO – Quantitativo de Alunos nas Escolas Esportivas 

 Futebol Beach Tennis Voleibol Peteca Futsal Futevôlei 
Janeiro 258 29 21 4 10 14 

Fevereiro 258 30 21 4 10 14 
Março 258 32 21 4 10 14 
Abril 271 33 24 4 14 19 
Maio 277 32 25 4 16 12 
Junho 287 33 25 4 18 16 
Julho 290 34 34 4 18 16 

Agosto 302 34 36 4 19 19 
Setembro 327 35 39 4 19 14 
Outubro 344 29 40 4 19 12 

Novembro 348 34 41 4 23 12 
Dezembro 353 35 41 4 23 17 

 
GRÁFICO – Quantitativo de Alunos nas Escolas Esportivas 

 

 
 

GRÁFICO – Receita com participação 3ª Modalidade 
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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 
Férias Divertidas da Natação 02 a 13/07 Iate 150 
Taça Brasília de Natação 04 e 05/08 Iate 198 

Festival da Escola de Natação 11/11 Iate 182 
Total de eventos: 03 630 

 

 QUADRO 2 – Eventos Externos da Natação 

FEDERADO 
EVENTO DATA LOCAL PARTICIPANTES 

Campeonato Brasileiro Absoluto - Troféu 
José Finkel 24 a 28/08 

São 
Paulo/SP 4 

Torneio Centro Oeste de clubes Infantil a 
Sênior 13 a 15/09 Cuiabá/MT 10 
Campeonato Brasileiro Interfederativo Troféu 
Chico Piscina 27 a 29/09 Mococa/SP 4 
Festival Centro Oeste Mirim e Petiz MIRIM E 
PETIZ 26 e 27/10 

Campo 
Grande/MS 4 

Campeonato Brasiliense de Verão de 
Categorias 27 e 28/10 Brasília/DF 20 
Torneio Absoluto 24 e 25/11 Brasília/DF 2 

Campeonato Brasileiro Infantil de Verão 
28/11 a 
01/12 Vitória/ES 4 

Campeonato Brasiliense Mirim e Petiz 08/12 Brasília/DF 3 
Campeonato Brasileiro Júnior de Verão 05 a 08/12 São 1 

13%
3%

84%

Receita 3ª Modalidade

Futebol Peteca Futevôlei
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Paulo/SP 

Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão 12 a 15/12 
Porto 

Alegre/RS 1 

Torneio Open 19 a 21/12 
Porto 

Alegre/RS 1 
Total de eventos:  11  54 Atletas 

FEN 

EVENTO DATA LOCAL PARTICIPANTES 

III FEN Pré Mirim a Petiz  01/09 Brasília/DF 6 

V FEN Infantil a Júnior 27 e 28/10 Brasília/DF 1 

IV FEN Pré Mirim a Petiz 24/11 Brasília/DF 7 

VI FEN Infantil a Júnior 24 e 25/11 Brasília/DF 4 
Total de eventos:  04 18 Atletas 

MARATONA AQUÁTICA 

EVENTO DATA LOCAL PARTICIPANTES 

Campeonato Brasileiro - 5 km  4ª Etapa 01/07 São Luís/MA 1 
II Etapa Circuito MKS Campeonato 
Brasiliense 28/08 Brasília/DF 2 
III Etapa Circuito MKS  Campeonato 
brasiliense 22/09 Brasília/DF 3 

Campeonato Brasileiro - 10 km 5ª Etapa 28/09 Palmas/TO 1 

Campeonato Brasileiro - 5 km 5ª Etapa 30/09 Palmas/TO 1 

Campeonato Brasileiro - 10 km 6ª Etapa 12/10 Maceió/Al 1 

Campeonato Brasileiro - 5 km 6ª Etapa 14/10 Maceió/Al 1 

Campeonato Brasileiro Interfederativo CBC 27/10 Inema/BA 3 

Campeonato Brasileiro - 10 km 7ª Etapa 16/11 Inema/BA 3 

Campeonato Brasileiro - 5 km  7ª Etapa 18/12 Inema/BA 3 
Total de eventos:  10 19 Atletas 

MASTER 

EVENTO DATA LOCAL PARTICIPANTES 

V Etapa Circuito ABRAMN Troféu D´STAK 18/08 D'STAK 9 

VI Etapa Circuito ABRAMN Troféu APCEF 17/10 APCEF 5 
VII Etapa Circuito ABRAMN Troféu ABRAMN 
25 Anos 08/12 SEL 12 
Total de eventos:  03 26 Atletas 

 
EVENTOS ESPORTIVOS DO TÊNIS DE QUADRA 

QUADRO 1 – Eventos Internos do Tênis  

EVENTO DATA PARTICIPANTES 
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2ª Etapa Circuito Interno de Tênis 01/08 a 02/09 94 

Roland Garros 23 a 26/08 250 

Torneio do Escolão de Tênis 09/09 32 

Copa Iate de Duplas 10 a 30/09 58 

Century Open Ladies Open 17 a 27/10 116 

3ª Etapa Circuito Interno de Tênis 05/11 a 02/12 78 

1º Festival e Campeonato de Passada – Escolinha 
de Tênis 

25/11 80 

Total de eventos: 07  Participantes: 708 

 

QUADRO 2 – Eventos Externos do Tênis 

EVENTO DATA PARTICIPANTES 
Casat/ITF - Londrina  02 a 07/07 

5 

Cosat/ITF - Curitiba 09 a 14/07 
5 

Campeonato Brasileiro 2018 - Uberlândia 16 a 29/07 
22 

Copa das Confederações 2018 - Uberlândia 21 a 24/07 
25 

Miami Open Júnior  29/07 a 04/08  
1 

Circuito Brasiliense -Brasília/DF 09 a 12/08 
15 

Circuito Brasiliense -Brasília/DF 27 a 30/09 
13 

Bahia Juniors Cup – Cosat 29/09 a 06/10 
8 

Cosat/ITF - Itajaí 06 a 13/10 
5 

Cosat - Copa Guga Kuerten - SC 11 a 21/10 
5 
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Campeonato Brasileiro Interclubes - Curitiba 16 a 25/11 
4 

Cosat - APT Juniors Open – Paraguai 24 a 30/11 
7 

ITF Orange Bowl – Miami/EUA 03 a 08/12 
2 

Total de eventos: 07   117 Atletas 

 
 
 

EVENTOS ESPORTIVOS DA PATINAÇÃO 

QUADRO 1 – Eventos Internos da Patinação Artística 

EVENTO DATA PARTICIPANTE
S 

 2ª Etapa do Campeonato Brasiliense Torneio Nacional   09 a 12/08/2018 33 Atletas 

2ª Etapa do Campeonato Brasiliense Regional  20 a 23/09/2018 78 Atletas 

Clínica de Patinação com o Técnico Carlos Eduardo Vieira 
Piava  

11 a 14/11/2018 44 Atletas 

Apresentação de Fim de Ano  08/12/2018 170 Atletas 

Total de eventos: 04 325 atletas 

 

QUADRO 2 – Eventos Externos da Patinação Artística  

EVENTO DATA PARTICIPANTE
S 

Campeonato Pan Americano de Patinação - 
Bogotá/Colômbia 

31/08 a 08/09/2018 10 Atletas 

Campeonato Mundial de Patinação - Vendée/França 03 a 13/10/2018 1 Atletas 

Total de eventos: 02 11 Atletas 

 
EVENTOS ESPORTIVOS DO JUDÔ 

QUADRO 1 – Eventos Internos do Judô  

EVENTO DATA PARTICIPANTES 

Exame de Faixa 2018 21/10/2018 150 

Total de eventos: 1  Participantes: 150 
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EVENTOS ESPORTIVOS DO CLUBE DE CORRIDA 

QUADRO 1 – Eventos Internos do Clube de Corrida 

EVENTO DATA PARTICIPANTE
S 

Workshop de Corrida de Rua 25/082018 56 

2ª Etapa do Circuito de Corrida 24/11/2018 90 

Total de eventos: 02 146 Atletas 

QUADRO 2 – Eventos Externos do Clube de Corrida  

EVENTO DATA PARTICIPANTES 

CBCR (Circuito Brasileiro de Corrida de Rua) - Free Corner - 
Brasília/DF 

22/07/2018 38 

Maratona Internacional do Rio de Janeiro 19/08/2018 98 

Corrida do Pão de Açúcar – Brasília/DF 26/08/2018 48 

Longão em Prol do Outubro Rosa – Brasília/DF 06/10/2018 60 

Maratona em Amsterdam – Holanda 21/10/2018 20 

BSB City Half Marathon – Brasília/DF 11/11/2018 33 

Total de eventos: 06 297 atletas 

 
 

ANEXOS RELATIVOS À DIRETORIA DO ESPAÇO SAÚDE 

A direção da Academia, juntamente com a coordenação tem o compromisso de 
oferecer aos alunos as modalidades mais eficientes e modernas do mercado. 

A Academia do Iate tem se tornado cada vez mais referência em Brasília e estamos 
buscando melhorar cada vez mais os serviços oferecidos. 

 

Serviços realizados através de agendamento 

Segue abaixo as tabelas demonstrativas dos atendimentos oferecidos aos alunos no 
2º semestre de 2018. 

SERVIÇOS 

Jul Ago Set Out Nov Dez 2ºSEM
ESTRE 

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

Avaliação 
Fisioterápica 

78 94 99 90 82 97 540 

Avaliação Nutricional 46 71 57 58 30 40 302 

Avaliações Físicas 206 258 214 226 140 139 1.183 

Mudanças de Séries 272 432 320 341 209 207 1.781 

Pilates 1197 1487 1221 1302 791 996 6.994 

Power Plate 391 474 373 413 306 307 2.264 

TOTAL GERAL DE 
ATENDIMENTOS 

13.064 

 

Quantitativo de alunos no 2º semestre de ano de 2018 

 

 

Número de alunos que frequentam a Academia  

No 2º semestre de 2018 houve uma queda discreta nona média do quantitativo de 
alunos matriculados na Academia em comparação com o 1º semestre de 2018, onde 
tivemos uma diminuição de 2,7%, totalizando uma diferença 73 alunos. 

 

Média de frequência de acessos de alunos na Academia. 

TOTAL DE FREQUÊNCIA DE ALUNOS NA ACADEMIA POR MÊS TOTAL 

JULHO    20.768 

 AGOSTO    25.478  

2655

2752
2716 2736 2747

2502
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2400

2500
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2800
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 SETEMBRO    22. 576 

OUTUBRO 23.284 

NOVEMBRO  20.416 

DEZEMBRO 14837 

 

Média diária: 1.005 
  

     
Média dos alunos nas segundas-feiras 1113 Alunos 

     
Média dos alunos nas Terças-feiras 988 Alunos 

     
Média dos alunos nas Quartas-feiras 1091 Alunos 

     
Média dos alunos nas Quintas-feiras 933 Alunos 

     
Média dos alunos nas Sextas-feiras 900 Alunos 

     
Média dos alunos nos Sábados 438 Alunos 

     
Média dos alunos nos Domingos 242 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 



                                                                                                                          

138 
 

10 Jiu Jitsu   21 Power Plate 

 

SAUNA IATE CLUBE DE BRASÍLIA 

Horário de funcionamento da sauna.  
Segunda a sexta de 08h às 21h30. 
Sábados de 8h às 20h30 
Domingos e Feriados de 8h às 16h30 

 
No 2º semestre de 2018 observamos que a utilização do serviço da Sauna ficou 
muito similar ao 1º Semestre de 2018, com discretos aumentos, para alguns serviços 
e diminuição em outros, como podemos visualizar no descritivo abaixo: 

Pacote Sauna – Aumento de 14%, que representam 12 pacotes. 

Sauna/Sócio - Aumento de 4,2%, que representa 140 Sócios. 

Sauna/Convidados - Diminuição de 18%, que representa 16 Sócios. 

 
 

Sandálias 258 2.322,00 
 

Carnê 91 13.195,00 
 

Sauna / Sócios 3.523 49.322,00 
 

Sauna/ convidados 92 4.048,00 
 

TOTAL GERAL 5.788 R$ 70.711,00 
 
 
ANEXOS RELATIVOS 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 
Aniversariantes da Peteca Poliesportivo Sul 



                                                                                                                          

139 
 

Sports Nigth Fest Salão Social 
                                                                                                                                               
Fonte: Setor de Eventos 
 
Despesas com Eventos Subsidiados 
A planilha 2 contém o valor do orçamento aprovado para a realização de eventos 
subsidiados na sua integralidade pelo Clube, ou seja, sem cobrança de ingressos, e 
o total executado no segundo semestre de 2018.     
 

ORÇAMENTO – EVENTOS SUBSIDIADOS 
R$ 650.000,00 

Total Executado 

R$ 49.180,11 

                                                          

Despesas com festas e eventos reembolsáveis 
Já a planilha 3, relaciona todos os eventos constantes do Calendário da Diretoria 
Social, realizados no segundo semestre, bem como os custos aplicados em cada 
evento. 
 

ORÇAMENTO – FESTAS E EVENTOS REEMBOLSÁVEIS 

R$ 1.551.000,00 

EXECUÇÃO 

Luau do Iate R$ 186.454,60 

Réveillon Iate 2019* R$ 443.521,18 

*Valor parcial. Evento em apuração 
  Fonte: Setor de Eventos. 

 
Receitas dos espaços e festas e eventos 
A planilha abaixo retrata todas as receitas arrecadadas dos espaços disponíveis 
para locação de sócios e não sócios e eventos com receita.  
 

ESPAÇO VALOR (R$) 

Salão Social R$ 26.940,10 

Antiga Sede R$ 24.363,99 

Farol do Iate R$ 5.289,00 

Luau do Iate R$ 146.201,09 

Réveillon Iate 2019 * R$ 296.229,00 

Ecad R$ 3.270,75 
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Total de receita* R$ 502.293,93 

*Valor parcial. Evento em apuração 
                                         Fonte: Setor de Eventos. 

 
 
ANEXO RELATIVO À DIRETORIA DE SECRETARIA 
 
Diretoria de Secretaria - Quadro social  

 DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
I. PATRONO 1 
II. FUNDADOR 32 
Dependentes  18 
III. PATRIMONIAL 0 
Titular de Proprietário  3.806 
Dependentes 8.039 
Titular Remido 190 
Dependentes 565 
Familiar  32 
Usuário de Título Proprietário 636 
Dependentes 1.696 
Usuário de Título Remido 0 
Dependentes 0 
Usuário de Título Especial 89 
Dependentes 225 

IV. HONORÍFICO 0 
Benemérito 15 
Dependentes 10 
Honorário 17 
Dependentes 23 
V. CONTRIBUINTES 0 
Especial 36 
Dependentes 0 
Atleta 31 
Feminina 31 
Dependentes menores de 12 anos 2 
Total Geral 15.494 

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



                                                                                                                          

141 
 

 
 
Diretoria de Secretaria - Convites emitidos – Integrantes do Conselho Diretor 
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Extraordinário Iate – (Institucional para 30 dias)  19 
Extraordinário Vice-Comodoro (30 dias) 15 
Extraordinário Assessor da Comodoria – (para 30 dias)  1 
Extraordinário Diretor – (para 30 dias)  3 
Extraordinário Vice-Diretor – (para 30 dias)  20 
Total 58 
Extraordinário Iate – (Institucional para 1 dia) 49 
Extraordinário Vice-Comodoro (1 dia) 17 
Extraordinário – Diretor – (para 1 dia)  195 
Extraordinário – Vice-Diretor 1 dia  444 
Extraordinário – Assessor da Comodoria – (para 1 dia) 2 
Total 707 
Total Geral 765 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
 
 

 
Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
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Diretoria de Secretaria - Convites emitidos – Integrantes do Conselho 
Deliberativo  

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Extraordinário – Presidente do Conselho – (para 30 dias)  0 
Extraordinário – Solicitado ao Comodoro por Conselheiros – (para 
30 dias)  

23 

Total 23 
Extraordinário – Presidente do Conselho – (para 1 dia)  112 
Extraordinário – Conselheiro – (para 1 dia)  674 
Total 786 
Total Geral 809 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
 

 
Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft  

 
Diretoria de Secretaria - Carteirinhas de prestadores de serviços 
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Carteirinha (Babá, Motorista, Prof. Saúde) 332 
Permissão Provisória  95 
Crachá para visitantes e prestadores de serviços 
eventuais/fornecedores 

7.855 

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

719 759 917
809
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DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Carteirinha Social  1.375 
Carteirinha do Ciate 1 
Crachá funcionários 235 
Crachá Concessionários  152 
Pesquisa CDL 231 
Edital de Avisos 80 
Diplomas 43 
Declarações 18 
Cartas de apresentação - Clubes conveniados (enviadas) 93 
Cartas de Apresentação – Clubes conveniados (recebidas) 147 
Total 2.375 

Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft  
 
Diretoria de Secretaria - Reserva de churrasqueiras  
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Julho 225 
Agosto 198 
Setembro 221 
Outubro *127 
Novembro 155 
Dezembro 355 
Total 1.281 

Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
*Dados de outubro incompletos devido ao ataque cibernético 

 

 
 
Diretoria de Secretaria - Comparativo de reserva de churrasqueiras 

499
Clube

782
Internet 

Reservas de Churrasqueiras
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Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft 

 
 
Diretoria de Secretaria - Inclusões no quadro social  

DISCRIMINAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
Usuário 19 08 13 19 12 22 93 
Cont. Temp. 
Especial 

0 01 01 0 0 01 3 

Cont. Temp. Atleta 0 0 0 0 0 02 2 
Contribuinte 
Feminina 

0 0 0 0 0 0 0 

Dependente < 18 
anos 

18 10 13 06 06 13 66 

Dependente 18 
>_< 60 

08 11 04 06 05 11 45 

Dependente > 60 11 05 10 08 02 14 50 
Transferência 14 08 07 12 06 04 51 
Transf. de Tit. 
Familiar 

0 01 0 0 0 01 2 

TOTAL 70 44 48 51 31 68 312 
Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft  
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Diretoria de Secretaria - Cancelamentos no quadro social  

DISCRIMINAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
Usuário 19 11 16 05 09 04 64 
Cont.Temp. 
Especial 

01 0 01 01 01 0 4 

Cont. Temp. Atleta 02 01 0 0 0 01 4 
Contribuinte 
Feminina 

02 0 01 02 02 0 7 

Dependente < 18 
anos 

03 02 01 0 04 05 15 

Dependente 18 >_< 
60 

33 32 19 11 16 10 121 

Dependente > 60 19 05 09 07 23 07 70 
TOTAL 79 51 47 26 55 27 285 

Fonte: Secretaria Social/ Sistema TechSoft  
 

 

 
 
Diretoria de Secretaria - Quadro de acessos ao clube 
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CATEGORIA JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Proprietário 46.833 41.593 47.406 17.309 37.826 35.834 226.801 
Cont. Temporário 
Especial 

94 168 146 48 129 97 682 

Contribuinte 
Feminina 

168 140 1.078 41 84 110 1.621 

Contribuinte Atleta 460 416 292 146 313 237 1.864 
Remido 2.181 2.510 2.426 852 2.097 2.004 12.070 
Usuário 
Empresarial 

840 1.044 911 361 821 868 4.845 

Usuário 9.520 12.709 11.748 3.720 9.537 7.850 55.084 
CIATE 13 16 39 2 11 0 81 
Conv. Comum 1.518 1.155 1.272 233 414 1.722 6.314 
Conv. 
Churrasqueira 

1.492 1.613 1.181 284 985 2.972 8.527 

Conv.Especial (para 
30 dias) 

1.003 684 781 151 314 858 3.791 

Conv. Eventos 
(para 1 dia) 

311 301 351 50 151 329 1.493 

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

1.565 2.018 870 507 1.067 1.828 7.855 

Aut. de Embarque 391 258 384 45 59 247 1.384 
T  O  T  A  L 66.389 64.625 68.885 *23.749 53.808 54.956 332.412 

*Dados do mês de outubro incompleto devido ao ataque cibernético 
 
 
 
 
Diretoria de Secretaria - Comparativo de acessos ao clube 

 
                                                           Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft 
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Diretoria de Secretaria - Percentual de acessos por categoria 

 
Fonte: Secretaria Social/Sistema TechSoft 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS RELATIVOS À DIRETORIA DE ENGENHARIA 

 

IMAGENS 

 Irrigação do gramado em torno do espaço concierge 
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 Irrigação das quadras de beach tênis 

 

 Irrigação das quadras de vôlei de praia e futevôlei 

   

 

 

 

 Manutenção e conservação das instalações da academia 
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 Demarcação dos estacionamentos internos  

   

 

 Reforma do restaurante da sede social 

   

 

 

 

 

 

 Pintura do ginásio de peteca 
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 Reforma e revitalização das churrasqueiras 18 e 19 

   

 

 Edifício multifunções 

   

 

 

 

 

 Acessibilidade 
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 Reforma da casa de máquinas do toboágua 

   

 

 

 

GRÁFICOS 

 Gráfico comparativo de consumo e custo de energia  

A energia elétrica é um insumo de alto custo e representa cerca de 3,5 % das 
despesas correntes do clube, o gráfico abaixo mostra uma redução no consumo 
mesmo com o aumento no custo da energia no 2º semestre do ano de 2018 em 
relação a 2017: 
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 Gráfico comparativo de consumo e custo de energia previsto e realizado 

Os diversos investimentos feitos na área energética do clube, como modernização 
de iluminação, melhorias no sistema de bombeamento e aquecimento de piscina, 
melhorias em instalações elétricas, bem como o acompanhamento especial da 
equipe da Engenharia, propiciaram uma redução na despesa com faturas de energia 
de R$ 208.845,16 no ano de 2018 em relação ao previsto para 2017:  
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ANEXO RELATIVO À DIRETORIA JURIDICA  

 

Relatório de atividade: 1º/7/2018 a 31/12/2018 

Atividades JUL 
AG
O SET OUT NOV DEZ Total 

Aplicação de penalidade 0 0 2 0 0 0 2 
Atendimento a Terceiros 1 0 1 0 1 1 4 
Atendimento ao Funcionário 0 0 1 1 0 0 2 
Atendimento ao Sócio 2 3 2 4 0 0 11 
Audiência 0 3 4 1 1 0 9 
CI 12 3 16 4 5 7 47 
Contratos (Diversos) 12 31 9 9 8 25 94 
CT 8 0 3 0 30 90 131 
Decisão do Conselho 
Diretor* 0 0 2 0 0 0 2 
Despacho 25 22 10 12 20 61 150 
Edital de Licitação 1 0 0 1 1 2 5 
Oitiva/Iterrog. (Presenciais) 3 6 0 5 0 4 18 
Parecer (Diversos) 2 2 1 1 0 1 7 
Pauta da Diretoria Jurídica 0 0 2 0 0 0 2 
Petição 8 8 4 8 5 3 36 
Processo Administrativo 
Autuado 4 0 3 0 1 3 11 
Relatórios Conclusivos 0 2 1 1 1 0 5 
Termo Aditivo 8 7 4 1 12 31 63 
Total 86 87 63 48 85 228 599 

      Fonte: Controle Interno desta Diretoria Jurídica 
 

 
PROCESSOS CÍVEIS EM CURSO –    21 DEMANDAS 

 
 

Nº 
 

PROCES
SO 

 
ÚLTIMOS 

ANDAMENTOS 

 
PARTES 

 
SÍNTESE/ 
DATA DO 

AJUIZAMENTO 

VALOR DA 
CAUSA/ 

PROGNÓSTI
CO DE 

PERDA ICB/ 
CONDENAÇÃ

O EM 
HONORÁRIO

S 
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01 2016.01.1.
100074-6 

 
Ação 

Regressiv
a 
 
 

24ª VC 
 

Feito 
convertid

o em 
cumprime

nto de 
sentença 

nº 
0707343-
07.2018.8.

07.0001 

Exclusão dos 
outros dois 

requeridos, sendo 
PROCEDENTE o 

pedido para 
condenar o 1º Réu 

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

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

mês. 

Em 8.6.18, iniciada 
a fase de 

cumprimento de 
sentença. 

Penhoramos cota 
de um único 

imóvel encontrado 
em nome do réu. 

Autor: ICB 

Réus: 
WAGNER 
MATTOS 

BACELAR. 

DOIS 
PRODUCOES E 
VIDEOS LTDA 

ME. 

MAXIMUS 
PRODUCOES 
ARTISTICAS 

LTDA  

Ação regressiva 
ajuizada pelo 

clube, em 
23.9.2016, 
buscando 

ressarcimento 
referente à 

condenação ao 
pagamento de 18 
salários mínimos 
a título de multa 
administrativa, 

imposta ao clube 
em razão de 
irregularidade 

cometida pelos 
organizadores da 

Festa do Preto 
que ocorreu no 

Salão Social 
(sessão de 
espaço).  

R$ 15.840,00 
 
 

Sucumbência 
reciproca de 
10% sobre o 

valor da 
causa. 

 
 Clube 

ganhou a 
causa. 

.  

02 2014.01.1.
156723-9 

 
 

Ação 
declaratóri

a de 
nulidade 
cumulada 

com 
Obrigação 
de Fazer 
e pedido 

indenizató
rio 

22ª Vara 
Cível 
 

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 

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 

Valor da 
causa 
R$ 
100.000,00 

 
Sucumbência 

reciproca 
 
 

Ganho de 
causa 

parcial ao 
clube. Zero 
condenação 
econômica. 
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Adv. 

Terceiriza
do: 

Marcelo 
Coelho 

 
 
 
 

 
 
 
 
Paralelam
ente foi 
ajuizado o  
Cumprim
ento da 
sentença 
0728006-
11.2017.8.
07.0001, 
no 
tocante à 
penalidad
e. 
 

 
Adv. 

Terceiriza
do: 

Marcelo 
Coelho  

quanto à 
admissibilidades 

recursal. 

 

 

 

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

Reintegrado ao 
quadro social. 

Aguardando o 
transito em julgado 
da demanda 
originária. 

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  
reintegração ao 
quadro social. 

 
 
 
 
 
 

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

 

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. 

Autor: ICB 
 

Réu: Craque 
Comunicação 

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 

Valor da 
Causa: 

R$ 37.992,15  
 

GANHO DE 
CAUSA AO 

CLUBE  
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Determinada a 

inclusão do nome 
dos executados no 

cadastro de 
inadimplentes, via 

sistema 
SERESAJUD. 

 
Processo 

suspenso por doze 
meses, em 

22.2.18. 

 
 
 
 
 
 

2012 e não 
repassado ao Iate 
Clube de Brasília 

pelas rés. 
 

 

04 
 

2015.01.1.
117587-0 

 
Ação 

Monitória 
 
 

4ª Vara 
Cível de 
Brasília 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESP  
EM  IRDR 
20180020
062219  

 
Presidênci

a do 
TJDFT 

Julgado 
IMPROCEDENTE 
o pedido monitório, 

condenação da 
autora ao 

pagamento das 
custas finais, 

devendo o valor 
ser atualizado 

(INPC) a partir de 
26/11/2015 e 

acrescidos de juros 
de mora a partir do 

trânsito em 
julgado. 
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 

Autora:  Aldiem 
Locadora De 

Maquinas 
Pesadas e 

Equipamentos 
Ltda Epp. 

 
Réu: ICB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora:  Aldiem 
Locadora De 

Maquinas 
Pesadas e 

Equipamentos 
Ltda Epp. 

 
Réu: ICB 

Ação de falência 
ajuizada em 

14.10.15 pela 
construtora e 
convertida em 
ação monitória 

para cobrança do 
saldo de obras 

referente ao 
Contrato 01/ 2013, 
alegando a autora 

ser credora do 
clube no valor de 
R$ 116.386,48. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inconformado 
ajuizou o incidente 

para tentar 
prevalecer a 

decisão proferida 
referente a 

contrato diverso, 
cujo processo 

Valor da 
Causa: 

R$116.386,4
8 
 
 

SUCUMBÊN
CIA 10% 

VALOR DA 
CAUSA  

 
 

CLUBE 
GANHOU A 

CAUSA 
 
 
 
 
 
 
 

Não tem 
condenação 

em 
honorários. 

 
REMOTA 
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requisitos legais. 
 
 

Em 14.12.18 – 
Resp inadmitido 

correu na 8ª Vara 
Cível. 

 
 

05 
 

2015.01.1.
127299-0 

E 
2016.01.1.
089007-5 

 
Ação de 
EXECUÇ
ÃO DE 

TÍTULOS 
EXTRAJU
DICIAIS E 
EMBARG

OS À 
EXECUÇ

ÃO – 
apensos 

(sem 
atribuiçã

o de 
efeito 

suspensi
vo até o 
presente 
momento

) 
 

2ª Vara de 
execução 
de Títulos 
Extrajudici

ais 

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 autos estão 

aguardando 
cumprimento da 
deprecata em 

Goiânia. 

Autor: ICB 
 

Réu: Aldiem 
Locadora De 

Maquinas 
Pesadas e 

Equipamentos 
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.
117541-2 

 
Ação 

Monitória 
 

8° Vara 

Em 08/7/16 - 
embargos à 

monitória 
rejeitados, julgado 

procedente a 
constituição do 
título executivo 

Autor: Aldiem 
Locadora De 

Maquinas 
Pesadas e 

Equipamentos 
Ltda Epp. 

 

Em 14.10.2015, 
ajuizada pela 
empresa para 

cobrança do saldo 
de obras dos 

contratos 
009/2013 e 

Valor da 
Causa: 

R$ 50.357,87 
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Cível 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convertid
a em 

cumprime
nto de 

sentença 
nº 

0705141-
57.2018.8.

07.001 
 
 
 

judicial em 
desfavor do clube, 
na quantia de R$ 
50.357,87, que 

deverá ser 
corrigida 

monetariamente 
pelo INPC e juros 
de mora de 1% ao 

mês a partir de 
2/4/2015, data de 

vencimento da 
dívida. 

 
Em 4.4.18, o clube 

depositou a 
quantia de      R$ 

89.467,97, quantia 
essa que não foi 
liberada para o 

credor e sim 
penhorada no rosto 
dos autos do proc. 

nº 
2015.01.1.127299-
0, no qual o clube 

é exequente. 
 

Réu: ICB 
 

028/2013. SUCUMBÊN
CIA 10% 

VALOR DA 
CAUSA 

ATUALIZAD
O 
 
 

CLUBE 
PERDEU A 

CAUSA 
 
 
 

07 2015.01.1.
085846-4 

 
Monitória 

 
16ª Vara 

Cível 
 

O clube não foi 
exitoso em 

localizar bens 
penhoráveis, em 

que pese as 
inúmeras 
diligências 
realizadas, 
sobretudo 

pesquisas feitas 
diretamente pelo 

Juízo em sistemas 
conveniados - 
BACENJUD, 
RENAJUD e 

outros. 

Autor: ICB 
 

Réu: Maristela 
Bentes Correa 

de Melo 
 
 
 
 
 
 
 

Ação ajuizada 
pelo clube em 
30.7.2015 para 

cobrança de taxas 
de ex sócia 

contribuinte atleta. 
 

Último valor 
atualizado da 

dívida 
R$ 919,02 

Valor da 
Causa: 

R$ 563,53 
 

REMOTA 
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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.  
 

08 2017.01.1.
005419-2 

 
6ª Vara 
Cível 

 
 

Cumprime
nto de 

Sentença 
 
 
 

AGI 
0712856-
90.2017.8.

07.0000 

 
6ª Turma 

Cível 

Penhoramos o 
veículo FIAT/ 

SIENA ESSENCE,  
requerido ficou 

como depositário 
fiel. 

Prosseguimento 
da execução. 

 
 
 
 

Em 21.9.2017 o 
Des. Alfeu 
Machado 

concedeu a 
liminar pleiteada, 

podendo-se 
esperar que o 

valor da 
execução 

prossiga como 
requerido pelo 

clube. 

Autor: Iate 
 

Réu: João 
Lecione 
Marques 

 
 
 
 

 
 
Agravante: ICB 

Agravado: 
João Lecione 

Marques 
 

Em 30.1.2017, o 
clube propôs ação 
de cumprimento 

de sentença 
proferida na ação 

penal nº 
2012.01.1.170257-
6, para cobrança 

de verba 
apropriada 

indevidamente por 
ex funcionário do 

Ponto de 
Abastecimento. 

 
Em 20.9.2017, o 
clube interpôs 
Agravo de 
Instrumento com 
pedido liminar 
para suspender a 
execução na 
quantia a menor 
deferida pela 
Magistrada. 

R$ 
179.766,01 

 
Honorários 
sucumbenci
ais de 10% 

 
REMOTA 

 
 
 
Agravo de 
Instrumento 
n tem valor 
de causa. 
 

 
Clube 

ganhou a 
causa 
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Agravo provido. 
Unanime. 

Transitou em 
julgado em 

2.7.18 

 

09 0706300-
69.2017.8.

07.0001 
 

11ª Vara 
Cível 

 
Ação 

Anulatória 
 

Sentença de 
improcedência da 
ação principal e 

julgada prejudicada 
a reconvenção 

diante da negativa 
da anulação 

pleiteado pelo 
sócio, mantendo-
se a retomada do 

título. 
Irresignado, o 
autor interpôs 

RESP, não 
admitido. 

Em 31.10.18 
autos remetidos 
ao SERATS para 
admissibilidade 

do AGI. 

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 
 

HONORÁRIO
S DE 

SUCUMBÊN
CIA DE 12% 
VALOR DA 

CAUSA 
 
 

Ganho de 
causa ao 

clube. 
 

REMOTA NA 
FASE 

RECURSAL 
 
 
 

10 0711008-
14.2017.8.

07.0018 
 

Ação 
Declaratór

ia de 
Inexistênci

a de 
Relação 
Juridica 

Tributária 
C/C 

Repetição 
de 

Indébito 
 

8ª Vara de 

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 

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). 

Valor da 
Causa: 

R$ 10.000,00 
 

REMOTA  
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Fazenda 
Pública do 

DF 
 

Advogad
o 

terceiriza
do: 

Wagner 
Britto Vaz 

de 
Oliveira 

 

pendentes, 
individuais ou 
coletivos, que 
versem acerca da 
inclusão da Tarifa 
de Uso do Sistema 
de Transmissão de 
Energia Elétrica 
(TUST) e da Tarifa 
de Uso do Sistema 
de Distribuição de 
Energia Elétrica 
(TUSD) na base 
de cálculo do 
ICMS, o que 
abrange o objeto 
do presente feito. 
Suspenso o curso 
processual.  

Aguardando 
julgamento do 
paradigma.  

Requeremos 
restituição dos 

valores pagos a 
maior nos últimos 

cinco anos.  

11 0729236-
88.2017.8.

07.0001 
 

17ª VC 
 

Ação 
Monitória 

Embargos a 
monitória. 

 
Em 19.6.18, 
apelação da 
embargante e do 
Clube. 
 
ED do Iate 
conhecido e não 
provido, em 
21.12.2018. 

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 

 
12 0707343-

07.2018.8.
07.0001 

 
3ªVC 

 
Ação 

Sentença de 
improcedência dos 
pedidos autorais e 
procedência dos 
pedidos do Clube, 
publicada em 
21.12.2018. 

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 

Valor da 
Causa: 

R$ 29.900,00 
 
 

CLUBE 
GANHOU A 
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(procedim
ento 

comum) 

 serviços na 
academia do 

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

contratual e 
R$20.000,00 de 
danos morais. 

 

CAUSA 

13 0712493-
66.2018.8.

07.0001 
 

2ªVC 
 

Ação 
Monitória  

Em 28.8.18 foi 
homologado o 

acordo parcelando 
a dívida. 

Em 11.9.18 
transitou em 
julgado. 

Autor: Iate 
Clube de 
Brasília 

 
Ré: Zilah de 

Souza Maciel 

Ajuizamos ação 
para cobrança de 
cheque devolvido 

por falta de 
pagamento. 

Valor da 
Causa: 

R$ 2.042,93 
 
Honorários 
de 
sucumbênci
a arbitrados 
em 5% sobre 
o valor da 
causa. 

 
CLUBE 
GANHOU A 
CAUSA 

 
14 

 
0710815-
16.2018.8.

07.0001 
 

22ªVC 
 

Ação de 
Conhecim

ento c/ 
Obrigação 
de Fazer 

Conciliação 
infrutífera. 

 
Em 26.11.18 
concluso para 
julgamento. 

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 
não 
arbitrados 
ainda 
 

REMOTA 
 

15 0717101-
62.2018.8.

07.0016 
 

Juizado 

Extinto o processo 
por 
inadmissibilidade 
do procedimento 

Autor: José 
Aparecido 
Jorge 
 
Réu: ICB 

Requer 
indenização pelos 

prejuízos 
ocasionados ao 

veleiro Velho 

Valor da 
causa 
R$9.170,00 

 
CLUBE 
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Especial 
Cível de 
Brasília 

 
Ação de 

Ressarcim
ento Por 
Danos 

Materiais  

sumaríssimo. 

Em 26.9.2018 – 
transito em 
julgado  

 

 
 

Musta em razão 
do temporal 

ocorrido em nov. 
2017, sob a 
arguição de 

responsabilidade 
objetiva do clube.  

GANHOU A 
CAUSA 

 
 

16 0715108-
29.2018.8.
07.0001 
 
 
Tutela 
Cautelar 
Anteceden
te. 
 
19ª Vara 
Cível de 
Brasília 
 
 
Agravo de 
Instrument
o n.º 
0710940-
84.2018.8.
07.0000 
 
 

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

 

 

 

Transitou em 
julgado. 

Autor: Sibele 
Eladir de 
Andrade Lebeis 
 
Réu: ICB 
 

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

 

 

 

 
ICB requereu a 
cassação da 
decisão que 
concedeu a tutela 
cautelar 
antecedente. 
Indeferida.  

Valor da 
causa 
R$ 1.000,00 
 
 
Honorários 
de 10% sobre 
o valor da 
causa. 
 
 
PROVÁVEL 
 
ZERO 
CONDENAÇ
ÃO 

17 0733972-
70.2018.8.
07.0016 
 
Indenizaç
ão por 
danos 
morais e 
materiais. 
 
Juizado 
Especial 

Sentença de 
Improcedência dos 
pedidos. 

Transitou em 
julgado. 

Autor: Jose 
Aureliano 
Goncalves 
Teixeira Junior 
 
Réu: ICB 

Requereu R$ 
10.000,00 de 
danos morais pela 
conduta do Clube, 
após  ouvidoria de 
um sócio 
contando a 
agressão com o 
filho dele, ter   
bloqueado o 
acesso do autor 
que ajudava a 

Valor da 
causa 
R$ 28.000,00 
 
Zero 
honorários 
 
 
CLUBE 
GANHOU A 
CAUSA 
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Cível. 
 

mãe, funcionária 
do concessionário 
da banca de 
revistas, e R$ 
18.000,00, sob a 
alegação de que 
recebia R$ 
1.500,00 mensal e 
por não poder 
mais entrar no 
clube, teria 
deixado de 
receber 

18 0717017-
09.2018.8.
07.0001 
 
Indenizaç
ão por 
danos 
materiais 
 
15ª VC 
 

Sentença de 
improcedência da 
ação. 

Transitou em 
julgado. 

Autor: Mar de 
Brasília 
Educação e 
Turismo 
 
Réu: ICB 
 

Sócio requereu 
danos materiais 
no valor de R$ 
124.696,01 e 
lucros cessantes 
no valor de R$ 
51.385,00 em 
razão dos 
prejuízos sofridos 
na embarcação de 
sua empresa no 
dia do vendaval 
ocorrido em nov. 
2017. 

Valor da 
Causa 
R$ 
176.081,01 
 
Honorários 
de 10% sobre 
o valor da 
causa 
atualizado e 
custas 
processuais 
pelo autor. 
 
GANHO DE 
CAUSA AO 
CLUBE 
 

19 0726173-
21.2018.8.
07.0001 
 
1ª Vara de 
Execução 
de Títulos 
Extrajudici
ais de 
Brasília 
 
 

 Juiz ordenou 
citação para 
pagamento em 3 
dias sob pena de 
penhora. 

 Expedição de 
mandado de 
citação em 
29.11.18. 

Autor: ICB 
 
Réu: Motivo X 
Comércio 

Ajuizamos ação 
de execução 
acerca de multa 
contratual. 

Valor da 
Causa 
R$ 2.371,50 
 
 
REMOTA 
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20 0726224-
32.2018.8.
07.0001 
 
2ª Vara de 
Execução 
de Títulos 
Extrajudici
ais de 
Brasília 
 

Juiz ordenou 
citação para 
pagamento em 3 
dias sob pena de 
penhora.  

Empresa requereu 
o parcelamento da 
dívida. Clube 
peticionou 
aduzindo que os 
requisitos não 
foram preenchidos 
e requerendo a 
penhora do valor 
ainda não 
depositado. 

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

Ajuizamos ação 
de execução 
acerca de multa 
contratual. 

Valor da 
Causa 
R$ 6.099,25 
 
 
REMOTA 
 

21 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. 

 Expedição de 
mandado de 
citação em 
14.12.2018. 

Autor: ICB 
Réu: Afonso 
Wokmer 
Rovere 
Montezuma - 
ME 
 

 Valor da 
Causa 
R$ 7.270,48 
 
POSSÍVEL 
 
 

 
AÇÕES CRIMINAIS EM CURSO – 1 DEMANDA 

0
1 

2014.01.1.180908
-4 
 

7ª Vara Criminal 
 

Apensado ao 
processo 

20140111635094 
(sigiloso) 

 
Auto de 

Apreensão e 
Representação n° 

154/2014, em 

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 

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  

Não tem 
valor da 
causa e 

despesas 
com 

honorários 
advocatícios. 

 
Pagamento 
de IPVA do 

veículo 
concedido 

ao clube na 
condição de 
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andamento na 
Delegacia de 
Repressão a 

Roubos e Furtos. 
IP 

2014.01.1.180908-
4 
 

veículo junto ao 
DETRAN. 

 
Idas e vindas do 
INP à Delegacia 

de origem. 
 

ainda não foi 
oferecida 
denúncia. 

nomeação do clube  
como fiel depositário 

do veículo 
Chevrolet/Cruze LTZ 

HB, ano/modelo 
2014, placa OVV 
8746 apreendido 

pela Polícia e 
avaliado em R$ 

58.000,00. 
 

fiel 
depositário. 

 

Fonte: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – disponível no sítio: 
www.tjdft.jus.b 

 
 

PROCESSOS CÍVEIS FEDERAIS EM CURSO – 3 DEMANDAS 
 

Nº Processo Último 
Andamento 

Partes Objeto Valor da 
Causa 

01 29137-
95.2010.4.01.3400 

 
Mandado de 
Segurança 

 
7ª Vara Federal 

 
7ª Turma Cível 

 
Adv. 

Terceirizado: 
Erich Endrillo 

Santos Simas – 
enviada carta de 

circularização 
 
 

Em 18.2.2013 – a 
turma por 

unanimidade 
negou provimento 

à APC da 
Fazenda e 

concedeu parcial 
provimento à do 

clube. 
 

3.3.2016 – 
conclusão para 

exame de 
admissibilidade do 

RE e RESP da 
Fazenda. 

 

Impetrante: 
ICB 

 
Impetrado: 
Delegado 
da Receita 
Federal do 

Brasil 

Ação ajuizada 
em 9.6.2010 

acerca da 
incidência 

indevida de 
Contribuição 
Previd. sobre 

auxílio-
doença, 
acidente, 
educação, 

creche, 
adicional de 

1/3 sobre 
férias,salário 
maternidade. 

Sentença 
concedeu em 

parte a 
segurança. 

R$ 100,00 
 
 

POSSÍVEL 
 

Sem custas e 
honorários 

advocatícios 

02 073215-
38.2014.4.01.3400 

 
Mandado de 
Segurança 

Em 19.6.2017 – a 
Turma negou 
provimento às 

apelações 
interpostas pelo 

Impetrante
: ICB 

 
Impetrado: 

Diretora-

Em 17.11.2014, 
foi impetrado 
mandamus 

pelo clube, a 
fim de afastar a 

R$ 1.000,00 
 
 

POSSÍVEL 
 



                                                                                                                          

167 
 

 
16ª Vara Federal 

 
6ª Turma Cível 

 
 
 
 

Iate Clube de 
Brasília e pela 

Agência Nacional 
do Petróleo – 

ANP. Em face do 
resultado por 

maioria, o feito foi 
submetido à turma 

ampliada. 
Em 12.9.17 - a 

turma, por maioria, 
reunida na forma 

do art. 942 do 
Código de 

Processo Civil, 
prosseguindo no 

julgamento, negou 
provimento à 

apelação do Iate 
Clube de Brasília, 

nos termos do 
voto do relator, 

vencidos o 
Desembargador 
Federal Kassio 

Nunes Marques e 
Juiz Federal 

Roberto Carlos de 
Oliveira; por 

unanimidade, 
negou provimento 

à apelação da 
Agência Nacional 

de Petróleo 
Em 11.6.18, 
embargos de 
declaração do 

clube. 
 

Geral Da 
Agencia 

Nacional Do 
Petróleo 

penalidade de 
apreensão e 
interdição do 
PA em razão 

da ilegal 
autuação pela 

ANP. 
 

Concedida 
parcialmente a 

segurança, 
permitindo o 

abastecimento 
da frota do 
clube e de 

seus 
empregados, 

permanecendo 
vedado o 

fornecimento 
de combustível 

aos seus 
associados. 

 
 

 
Sem custas e 

honorários 
advocatícios 

3 1019691-
07.2017.4.01.3400 
 
7ª VF 
 

Deferida a tutela 
de urgência para 
retirar o nome do 

clube do 
CADIN/SISBACEN 

Autor: ICB 
Requerido: 

ANP 

Ajuizada em 
21.12.2017, a 

fim de 
suspender os 

efeitos das 

Valor da 
Causa 

R$ 262.098,00 
 

POSSÍVEL 
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Ação Anulatória  
 

 

-Expedição de 
comunicação via 
sistema 21.3.18 

 
Aguardando 

despacho para 
réplica 

decisões 
proferidas nos 
quatro autos 
de infração 

lavrados pela 
NA, bem como 

anular as 
multas 

aplicadas ao 
clube. 

 
Depósito 

judicial de R$ 
266.601,75, 

em 14.2.2018 
 

Complemento 
deposito 

judicial em 
20.3.18, de 
R$4.069,05 

 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

Nº Processo Último 
Andamento 

Síntese Partes Valor 
Autuação / 

Prognóstico 
de perda 

para o 
clube 

1 Auto de Infração: 
054.506.2014.51.

434360 
 
 
 

Apresentado 
defesa e 
recurso 

administrativo. 
 

Em 24.2.2016 
– 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 
motivação de o 

clube vir atendendo 
indiscriminadamente 

os veículos e 
apresentar imagem 

de Posto de 
Revenda 

Orgão 
Fiscalizador: 

ANP 
 

Autuado: 
ICB 

 
 
 

R$ 
50.000,00 

 
Provável 

 

2 Auto de Infração 
Interdição e 
Apreensão: 

Apresentado 
defesa e 
recurso 

Auto de Infração 
lavrado em 

16.10.2014, sob a 

Orgão 
Fiscalizador: 

ANP 

R$ 
50.000,00 

 



                                                                                                                          

169 
 

054.510.2014.51.
454760 

 
 
 

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. 

 
 

motivação de o 
clube exercer 
atividade de 
revendedor 

varejista sem 
autorização 

 
Autuado: 

ICB 
 
 

Provável 
 
 

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. 

Lançamento de 
crédito tributário 

pelo não 
pagamento das 

taxas de controle e 
fiscalização 

ambiental, período 
de 2010 a 2016. 

 

Autuado: 
Clube 

 
Órgão 

Autuador: 
IBAMA 

 
 
 

R$ 
101.313,90 

 
Provável 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          

170 
 

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 
motivação de o 
clube exercer 
atividade de 
revendedor 

varejista sem 
autorização. 

Orgão 
Fiscalizador: 

ANP 
 

Autuado: 
ICB 

 
 

R$ 
50.000,00 

 
Provável 

 

5 Auto de Infração, 
Interdição e 
Apreensão: 

044.190.16.53-
421.938 

Apresentado 
defesa e 
recurso 

administrativo. 
 

Gasolina 
apreendida foi 
devolvida ao 

clube. 
Autorização 

para 
desinterdição 

para abastecer 
a frota e 

veículos dos 
empregados – 
em 18.10.2017 

 
Em 23.10.2017 

– julgado 
subsistente a 
autuação I e  
aplicada a 
pena de 

perdimento dos 
bens. 

 
Recurso 
negado. 

Auto de Infração 
lavrado em 

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

varejista sem 
autorização. 

Orgão 
Fiscalizador: 

ANP 
 

Autuado: 
ICB 

 
 

R$ 
60.000,00 

 
Provável 
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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 Orientação 
lavrado em 

25.7.2017 para que 
o clube se registre 
junto ao CREF7 e 

nomear 
responsável 

técnico. 

Orgão 
Fiscalizador: 

CREF7 
 

Notificado: 
ICB 

 
 

Não teve 
multa. 

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 
15.8.2017 para o 

clube comprovar o 
cumprimento da 

cota mínima de 5% 
de jovens 

aprendizes (do total 
de empregados). 

Orgão 
Fiscalizador: 

Ministério 
do Trabalho 

 
Autuado: 

ICB 
 

Não teve 
multa. 

8 Auto de Infração: 
205615651 

Proc. n.º 
46206.002089/201

5-28 
 

Orgão 
Fiscalizador: 

SRTE-DF 
Autuado: ICB  

 
Esgotadas as 

vias 
administrativas, 

fomos 
multados. 

 
Em 2014 

descumprimos 
temporariamente o 

número de menores 
aprendizes.  

 
Perdemos 

 
 

 
Pagamos 

R$ 
2.491,02 

em 
19.11.2018 
Principal: 

R$1610,12 
e Juros e 

Multa 
R$880,90 
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9 Termo de 

Notificação nº 
220/2018 – 

Superintendência 
de Recursos 

Hídricos -  

Acolhimento 
parcial do 
recurso 

administrativo. 

O Clube foi autuado 
por estar em 

desacordo com a 
outorga, não enviar 
a leitura mensal dos 
hidrômetros e não 

ter sistema de 
adução, reserva e 

adução 
independentes da 

CAESB. 

Orgão 
Fiscalizador: 

ADASA  
 

Notificado: 
ICB 

 
 

Não teve 
multa. 

 
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS EM CURSO – 16 DEMANDAS 

 
Nº Processo Andamento Depósito 

Judicial 
Valor 
Estimado 
 

Hon
orári
ode 

Êxito 

Prognóstic
o de perda 

 
 
 
 
1 

 
0001431-
17.2014.5.10.0021 
 
Reclamante: 
Jorlene dos Santos 
Lima 
Reclamados: Salão 
de Beleza Amparo 
e Iate Clube de 
Brasília 
 

 

 

 

Sentença 
procedente em 
parte – Iate excluído 
do polo passivo. 
18.11.2016 – RO 
interposto pela 
reclamante provido 
(resp. subsidária). 
3.10.2017  - Agravo 
de Instrumento (do 
Iate) no recurso de 
revista (do Iate) 
Improvido. 
10.10.17 – 
protocolamos 
Regimental 
21.2.2018 - Agravo 
Regimental 
desprovido. 
Transitado em 
Julgado em 
16/03/2018  
Atual andamento – 
iniciada a execução. 
Autos aguardando 

03.02.2017 – 
Depositado 
R$ 16.366,10 
(depósito 
recursal do 
RR) e R$ 
600,00 
(custas 
processuais) 
14.03.2017 – 
Depositado 
R$ 8.959,63 
(depósito 
recursal do 
AIRR) 
1º/9/17 – 
Depositado 
R$ 2.011,90 
(complemen
to do 
depósito 
recursal  do 
RR) 

Valor 
provisório 
da 
condenaçã
o 
R$ 
30.000,00 
 
Valor 
liquidado 
pelo RH 
em 
12/2017 –  
R$ 
126.827,65 

 
 
 
Não 
 
 

ICB foi 
condenado 
de forma 
subsidiária 
 
Se a 
Amparo 
não pagar 
o Clube vai 
ter que 
pagar 
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cálculos. 
 

 
 
 
2 

0000437-
94.2015.5.10.0007 
Reclamante: 
Thais Samiry 
G.Miranda 
 
Reclamados: Salão 
de Beleza Amparo 
e Iate Clube de 
Brasília 
 

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

16.03.2016 - 
Depósito 
recursal do 
RO R$ 
8.183,06 
 
08.05.2017 – 
Dep. 
Recursal do 
RR de R$ 
17.919,26. 
 
14.8.2017 – 
Dep. 
Recursal do 
AIRR de R$ 
3.897,68 
Total 
depositado 
R$ 30.000,00 

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

 
 
Não 

POSSÍVEL 

 
3 
 
 

 
0001064-
83.2015.5.10.0012 
 
 
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 

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

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

 
 
 
 
 
Não 

ICB perdeu 
a ação e 
vamos ter 
que pagar. 
Estamos 
aguardand
o os 
cálculos). 
Mas como 
já fizemos 
depósitos 
em valores 
superiores, 
teremos 
dinheiro a 
receber. 
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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. 

 
 
 
 
4 

0001180-
19.2015.5.10.0003 
 
Reclamante: 
Antonio Caitano de 
Souza 
 
Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 
 

Realizado perícia 
médica. 
(incapacidade 
permanente para o 
trabalho) 
19.06.2017: 
Sentença 
procedente em 
parte. 
28.06.2017 – 
Interposição de 
recurso ordinário 
pelo Reclamante 
(Antônio).  
8.9.17 - Mantida a 
sentença pelo 
TRT. 
21.9.17 – trânsito 
em julgado. 
Iniciada execução 
- CTPS retificada. 

Inexistente Valor 
provisório 
da 
condenaçã
o R$ 
5.000,00 
 
Valor 
calculado 
pela 
contadoria 
judicial - 
R$ 
6.438,47 
 
Nossos 
cálculos - 
R$ 
2.498,85 

 
 
Não 

ICB 
PERDEU 
EM 
PARTE.  
 
Agora 
estamos 
discutindo 
os cálculos 



                                                                                                                          

175 
 

27.4.2018 - 
peticionamos contra 
os cálculos 
apresentados pela 
Contadoria Judicial 
e estamos 
aguardando 
julgamento 

 
 
 
5 

0000371-
35.2016.5.10.0022 
(PJE) 
Reclamante: 
Antônio Ricardo de 
Farias 
Reclamados: 
Marcelo Geraldino 
ME (Lava Jato) e 
Iate Clube de 
Brasília  

29.04.2017 – 
sentença 
reconhecendo a 
resp. sol. do clube. 
16.08.2017 – 
Interpusemos RO.  
21.2.2018 – RO não 
conhecido – 
publicou em 
2.3.2018.  
9.3.2018 – Opomos 
EDs. 
23.4.2018 - 
Interpusemos 
Recurso de Revista 
que após não ser 
admitido 
PROTOCOLAMOS 
EDs, que foram 
acolhidos 
parcialmente. 
8.6.18 – 
interpusemos 
Agravo de 
Instrumento e 
estamos 
aguardando 
julgamento. 

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 
condenaçã
o – R$ 
20.000,00 

 

Não 

Possível 

 
 
6 

0001389-
12.2016.5.10.0016 
(PJE) 
Reclamante: Maria 
Célia Machado 
Lima. (massagista) 
Reclamado: Iate 
clube de Brasília 

Pleito de nulidade 
da dispensa, 
supressão da 
comissão e danos 
morais. 
 
17.1.2018 – 
Sentença julgou 

Inexistente Valor da 
Causa 
R$ 
150.000,00 
 
Condenaç
ão - Zero 

 

 

Não 

 

 

ICB 
GANHOU 
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totalmente 
improcedentes os 
pedidos da 
Reclamante. 
 
1ª Turma do TRT/10 
manteve a sentença 
(publicado acórdão 
em 20.6.2018 e 
transitado em 
julgado em 
5.7.2018. 
Autos arquivados 
definitivamente em 
9.7.2018 

 
 
 
 
7 

0001727-
74.2016.5.10.0019 
 
Reclamante: 
Vanderlania 
Rodrigues de 
Souza 
(massagista) 
 
Reclamado: Iate 
Clube de Brasília  

 
Pleito de nulidade 
da dispensa, 
supressão da 
comissão e danos 
morais 
 
25.7.2018 – 
Sentença julgou 
totalmente 
improcedentes os 
pedidos da 
Reclamante. 
 
Transitado em 
julgado em 7.8.2018 
e arquivado 
definitivamente em 
10.8.2018 
 

Inexistente Valor da 
causa 
R$ 
150.000,00
. 

 

Não 

 

ICB 
GANHOU 

 
 
8 

0001820-
79.2016.5.10.0005 
Reclamante: 
Simone de Sousa 
Siqueira 
(massagista) 
 
Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 

 
Pleito de nulidade 
da dispensa, 
supressão da 
comissão e danos 
morais 
 
28.8.2018 – 
Sentença julgou 

 

Inexistente 

 
Valor da 
Causa 
R$ 
150.000,00 

 

Não 

 

ICB 
GANHOU 
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totalmente 
improcedentes os 
pedidos da 
Reclamante. 
 
Transitado em 
julgado em 
11.9.2018 e 
arquivado 
definitivamente em 
12.9.2018 
 

 
 
9 

0000150-
33.2017.5.10.0017 
(PJE) 
 
Reclamante: Elaine 
Ferretti Costa 
Starling (Advogada) 
 
Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 

Pleito de danos 
morais e horas 
extras. 
16.4.2018 - 
Sentença – 
conheceu 
parcialmente dos 
pedidos da 
Reclamante e 
condenou o ICB 
em danos morais, 
no valor de R$ 
20.000,00. 
21.5.2018 - 
Protocolamos EDs, 
que foram acolhidos 
parcialmente, mas 
não alteraram o 
mérito. 
23.10.2018 – 
Protocolamos RO, 
que está para ser 
incluído em pauta 
pelo Des. Dorival. 

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

Valor da 
Causa 
R$ 
160.000,00 
 
Valor da 
condenaçã
o – R$ 
20.000,00 

 

 

Não 

 

 

PROVÁVE
L 
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10 

0000387-
67.2017.5.10.0017 
(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. 
24.5.2018 - 
Protocolamos EDs 
para sanar 
contradição e foram 
acolhidos. 
24.7.2018 – 
Transitou em 
julgado. 
Estamos 
aguardando a 
liquidação multa por 
litigância de má-fé 
no importe de 1% 
do valor corrigido da 
causa, a ser pago 
pela Reclamante.  

 

 

Inexistente 

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

 

 

Não 

 

 

ICB 
GANHOU 

 
 
11 

0000858-
28.2017.5.10.0003 
(PJE) 
 
Reclamante: Karina 
Helena R. Botão 
(Prof. Natação) 
Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 

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

 

Inexistente 

 Valor da 
causa R$ 
19.646,00 
 
Valor da 
condenaç
ão – R$ 
413,00 + 
R$ 10,64 
de custas 
 

 

Não 

REMOTA 

(ICB 
perdeu 
parcialment
e) 
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foram acolhidos e 
sanada a 
contradição. 
Em 19.9.2018 a 
Reclamante 
interpôs RO, nós 
contrarrazoamos. 
Em 21.11.2018, 
após sustentação 
oral, os 
Desembargadores 
mantinham a 
sentença, mas 
houve divergência 
quanto ao desconto 
a título de férias e 
terço (por volta de 
R$ 500,00), assim, 
houve pedido de 
vista regimental. 
Em 17.12.2018 o 
Relator ficou 
vencido e os 
demais 
Desembargadores 
decidiram por 
reformar a 
sentença apenas 
no que se referia 
ao desconto a 
título de férias e 
terço. 
Acórdão ainda não 
foi publicado.  

 
 
12 

0000941-
11.2017.5.10.0014 
(PJE) 
Reclamante: 
Elenilde Rodrigues 
(servente de 
limpeza) 
 
Reclamado: Iate 
Clube de Brasília 

Pleito de 
estabilidade 
provisória 
(gestante). 
Descobriu que 
estava grávida após 
a rescisão 
contratual sem justa 
causa. 
7.3.2018 - 

 

 

 

Inexistente 

 
 
 
 
 
Valor da 
causa R$ 
37.648,24 
 
Valor 

 

 

 

Não 

 

 

 

 

POSSÍVEL 
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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 19.12.2018 
protocolamos 
AIRR e 
aguardamos 
processamento. 

provisório 
da 
condenaçã
o - R$ 
7.799,51 

 
 
13 

0000208-
41.2018.5.10.0004 
(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. 
 
AIJ – 11.3.2019 – 
14h45 

Inexistente Valor da 
causa R$ 
4.952,61 

 

 

 

Não 

 

 

 

REMOTA 

 
 
14 

0000603-
12.2018.5.10.0011 

(PJE) 
 

Reclamante: Jose 
Aureliano 

Goncalves Teixeira 
Junior e Paloma 

 
Herdeiros da Srª. 
Maria da Penha 
Brito pleiteiam 
direitos da mãe 
(falecida): vínculo 
empregatício e 
verbas trabalhistas. 

Inexistente Valor da 
causa R$ 
74.883,17 

 

 

 

Não 

 

 

 

REMOTA 
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Brito Teixeira. 
 

Reclamado: Jose 
Goncalves Brito – 

ME e Iate Clube de 
Brasília 

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  

 
 
15 

0001105-
87.2014.5.10.0011 

 
Reclamante: Anne 

Samila Nunes 
Farias 

 
Reclamado: 

Instituto de Beleza 
Amparo Rodrigues 

Ltda 

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

ICB não é 
parte no 
processo 

Valor da 
causa R$ 
47.570,48 

ICB 
não 
é 
part
e no 
proc
ess
o  

ICB NÃO É 
PARTE NO 
PROCESS
O 

 
 
16 

0001195-
68.2018.5.10.0001 

(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 Inicial – 
7.2.2019 – 15h14 

Inexistente Valor da 
causa R$ 
11.229,54 

 

Não  

REMOTA 

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  
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ANEXO RELATIVO À OUVIDORIA 
 

Total de demandas. 

 

Gráfico total das demandas registradas no 2º Semestre 2018. 

 

 

Gráfico por setores - Reclamação 

 

183

116

65

51

Reclamações Sugestões Elogio Outros

56

50

33

16

12

4
4 3 3 1

Academia Administração Outros
Esportes/Jogos Concessionários CIATE
Piscinas Eventos Sauna
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Gráfico por setores - Sugestão 

 

 

Gráfico por setores - Elogio 

 

 

Gráfico por setores – Outros (informações, solicitações...) 
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14
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