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Brasília – DF, 25 de março de 2020  

 
 
Ofício Sinlazer/DF nº007./2020  
 
À Sua Excelência, o Governador do Distrito Federal  
Doutor IBANEIS ROCHA  
 
Assunto: Impactos da pandemia do novo coronavírus nos clubes de Brasília  
 
Excelentíssimo Senhor Governador 
 
Saudando Vossa Excelência com votos de saúde e disposição para o enfrentamento da crise que 
vivemos atualmente, registramos nosso enaltecimento pela sua adoção de providenciais medidas de 
prevenção contra o novo coronavírus, reconhecidas como exemplares e pioneiras no Brasil.  
 
E é justamente dentro deste tema e em meio ao atual contexto que o SinLazer/DF vem trazer ao 
conhecimento de Vossa Excelência os impactos que estão sofrendo os clubes do Distrito Federal, 
juntamente com bares, restaurantes, cinemas, shoppings, feiras e demais áreas de entretenimento, 
esporte, cultura e lazer diante da maior crise vivenciada na história de nossa cidade.  
 
Importante registrar, de início, que cerca de 90% dos habitantes do Distrito Federal cresceram, 
desenvolveram-se em esportes, competiram, se formaram, se profissionalizaram, casaram, 
comemoram seus aniversários e datas festivas nos gramados, churrasqueiras, restaurantes, salões, 
quadras esportivas, piscinas e orlas dos clubes de Brasília. Isto sem falar nos inúmeros eventos, festas 
juninas, réveillons e feiras, inclusive beneficentes, que são realizados anualmente e que movimentam 
significativamente a economia da cidade, bem como promovem uma quantidade enorme de 
empregos diretos e indiretos.  
 
Por outro lado, os clubes pertencem a um setor que emprega mais de 8.000 funcionários diretos 
(funcionários registrados) e outros 20.000 indiretos, tais como salva-vidas, seguranças, cozinheiros, 
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garçons, marinheiros, professores, instrutores, prestadores de serviços terceirizados em geral, 
escolinhas de esportes, pedreiros, eletricistas, bombeiros etc.  
 
Os clubes do Distrito Federal, em pleno século XXI, podem e devem ser considerados como 
pequenas/médias cidades que têm vida própria, pois funcionam 24 horas por dia - durante todos os 
meses do ano – e não param em feriados, sábados e domingos. Somente a título de exemplo, de 
maneira única e muito pouco valorizada, assim como com menos visibilidade e destaque do que 
merecem, há muitos anos eles são responsáveis pela formação de inúmeros atletas de futebol, 
natação, vôlei, basquete, vela, tênis e vários outros esportes. Os atletas, ainda crianças, iniciam suas 
atividades esportivas nas instalações e serviços dos clubes, com orientação técnica feita por 
profissionais qualificados, para depois serem comercializados por milhões de reais, dólares e euros ou 
representarem, como amadores, o Distrito Federal e o Brasil nas mais diversas modalidades esportivas.  
 
Há que se ressaltar também a importância primordial dos clubes de Brasília no relacionamento das 
pessoas nos momentos de lazer e convívio social, o que contribui diretamente para a boa formação de 
crianças e jovens. Com relação às pessoas adultas os clubes ajudam nos tratamentos dos casos de 
depressão e ansiedade, na redução do estresse, disponibilizando áreas e serviços destinados ao lazer, 
ao relaxamento e, de maneira geral, ao descanso. Oferecem, ainda, outros serviços como manicure, 
massagista, sauna, sessões de yoga, de meditação, cursos de bordado, de pintura, e muitas outras 
atividades da espécie.  
 
Além desses serviços, os clubes prestam e/ou apoiam ações sociais como o segundo turno de escolas, 
reforço escolar, palestras e seminários sobre educação em saúde, moral e cívica, projetos sociais como, 
por exemplo, Bombeiro Amigo, que cuida da população da melhor idade, Bombeiro Mirim, destinado 
a crianças carentes, passeios escolares semanais, recepção de grupos de escolas, proporcionando o 
acesso de comunidades carentes do distrito Federal e todas as ajudas citadas, sem ônus para os que 
delas se beneficiam.  
 
Os Clubes de associações que representam categorias profissionais promovem eventos e cursos 
voltados para o incentivo e o aprimoramento profissional, bem como auxiliam na defesa de direitos, 
garantias, prerrogativas, interesses e reivindicações de seus membros. Prestam, ainda serviços de 
apoio biopsicossocial, atendendo de forma integrada as necessidades dos seus associados.  
 
Diante de todo esse conjunto de atividades exercidas pelos clubes, voltadas também para a prestação 
de serviços sociais relevantes, e considerando o gigantesco impacto da sua paralisação em decorrência 
da pandemia do coronavírus em suas receitas e operações em geral, nos vemos obrigados a alertar a 
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Vossa Excelência quanto ao risco eminente da quebradeira não só dos clubes tradicionais da cidade 
como de outros menores, mas de igual relevância. 
 
 E o fazemos não apenas pelo provável prolongamento das paralisações que interrompem toda e 
qualquer fonte de receita, mas também pelo agravamento da crise, que provocará forte retração 
econômica, tal como já previsto por especialistas para o restante do ano de 2020 e os próximos dois 
anos.  
 
É importante assinalar que o fechamento dos clubes em Brasília ocorreu em decorrência do Decreto 
editado por Vossa Excelência, de 19 de março último, no Inciso 8º do Art. 2º do Decreto 40.539, ou 
seja, foi um fato príncipe.  
 
Considerando, também, que os clubes são prestadores de serviços aos associados e a terceiros, muitos 
associados entendem que com o clube fechado não é devida a mensalidade ou a taxa de conservação 
do patrimônio - TCP, e outros, em menor número, acham que a mensalidade ou a Taxa de Conservação 
do Patrimônio (TCP) devem ser cobradas com desconto.  
 
Considerando, finalmente, que essas receitas são fundamentais para que os clubes paguem seus 
empregados, terceirizados e fornecedores, e arquem, além de outras, com todas as suas obrigações 
fiscais, tributárias, de segurança, as medidas formuladas abaixo justificam-se plenamente para evitar 
que os clubes fechem definitivamente, com graves consequência para o emprego e para as finanças do 
Distrito Federal.  
 
Assim, faz-se urgente e necessário, além das medidas federais anunciadas quanto as questões 
trabalhistas, que o Governo do Distrito Federal promova de imediato as seguintes medidas para 
sobrevivência do setor: 3  
 
1. Isenção das cobranças das tarifas de energia elétrica (CEB) e água (CAESB), assim como dos 
impostos da competência do DF, preliminarmente o que vencerá nos próximos seis meses, a exemplo 
do que já está ocorrendo com o segmento de bares e restaurantes;  
 
2. Reavaliar e, se possível, suspender as multas aplicadas aos clubes pela AGEFIS (atual DF Legal), 
decorrentes da não regularização fundiária, assim como outras consideradas descabidas por 
prejudicarem e onerarem não só a sociedade como o próprio governo, provocando para os primeiros 
mais um agravante financeiro e operacional;  
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3. Oferta de uma linha de crédito do BRB, com juros iguais ao da SELIC, com amortização em até 72 
meses (3 anos) e com simplificação de cadastro, adesão e outras exigências difíceis, trabalhosas ou 
demoradas para obter a concessão;  
 
4. Gestão do governo do Distrito Federal junto ao governo federal no sentido de criar programa de 
auxílio aos clubes, por sua importância social, como já ocorreu em relação a outros setores;  
 
5. Redinamização imediata da comissão criada por Vossa Excelência para tratar da questão fundiária 
dos clubes, especialmente junto à Terracap e à Seduh, de modo a finalizar, ainda em 2020, todos os 
problemas que se arrastam há mais de 30 anos, com reanálise e repactuação das contrapartidas dos 
clubes, tornando-as viáveis à celebração de acordos que objetivem a regularização e emissão das 
certidões. - há muito suspensas e indisponíveis - que impedem os clubes de obter alvarás que 
permitam o correto funcionamento de suas atividades; essa ação, sem sombra de dúvida, conferirá ao 
governo de Vossa Excelência o mérito de ter solucionado em definitivo mais uma importante questão 
social para o Distrito Federal;  
 
6. Análise e discussão, no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para que os clubes do 
Distrito Federal, na condição de principais agentes na formação de atletas de 4 a 14 anos, possam ser 
oficialmente reconhecidos como agentes formadores e sejam financeiramente auxiliados, visando o 
fortalecimento e uma organização das estruturas de apoio e fomento ao esporte de nossa cidade;  
 
7. Que seja criada uma Comissão de Governo com integrantes das pastas de Esportes, Cultura, Lazer, 
Turismo, com adição do SEBRAE/DF e outras que tenham interesse, objetivando valorizar, modernizar e 
promover os clubes da cidade para que possam otimizar os seus espaços, estruturas e iniciativas em 
prol de uma Brasília mais atuante e competitiva no cenário nacional;  
 
8. Outras iniciativas governamentais de igual natureza e impacto a critério de Vossa Excelência.  
 
Feitas estas sugestões, temos a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que o SinLazer/DF, por 
iniciativa conjunta com os presidentes dos clubes, na reunião extraordinária ocorrida no dia 18 de 
março de 2020, no clube Cota Mil, constituiu um Comitê de Crise para melhor organizar o tratamento 
dos assuntos relacionados à crise provocada pelo novo coronavírus, atuando também em articulação 
com o governo, em regime de colaboração, na formulação e encaminhamento dos assuntos 
pertinentes às ações sugeridas acima.  
 



 

SCRN 714/715 bloco C entrada 22 sobreloja 20, Asa Norte - DF 
          (61) 3272 3745  (61) 3447 6784 (61) 98625 8431 

        E-mail: sinlazer@gmail.com 
       Site: www.sinlazer.com.br 

Tendo em vista as importantes atribuições desse comitê, rogamos encarecidamente a Vossa Excelência 
abrir canais de interlocução entre ele e o governo, a fim de que os assuntos relacionados aos clubes 
tenham a melhor fluência possível, em prol da grande parcela de cidadãos que os frequentam. Para 
tanto, informamos abaixo os números dos celulares dos membros do Comitê de Crise. 4  
 
1. Luís Gonzaga da Silva Filho, Presidente do Comitê, Diretor de Gestão Estratégica do Sinlazer/DF e 
Diretor Sociocultural da ASES: 99966-1716  
 
2. Jorge Daniel Sette Gutierrez, Secretário Executivo do Comitê, Comodoro do Cota Mil Iate Clube e 
Diretor de Inovação do Sinlazer/DF: 99426-7707  
 
3. Francisco Julho de Souza, Vice-Presidente do Sinlazer/DF e ex-presidente do Brasília Country Club: 
98139-1948  
 
4. Ognev Cosac, Presidente da Associação Médica de Brasília: 99975-0166 
 
5. Lilian Carneiro Lima, Presidente do Clube Social de Unidade Vizinhança Sul: 99964-0477  
 
6. Jair Dias Francisco, Presidente do Clube dos Bombeiros Militares do Distrito Federal e Conselheiro 
Fiscal do Sinlazer/DF: 99641-2577  
 
7. Edina Souza Costa Pinto, Presidente da Associação dos Servidores do Banco Central e Diretora 
Administrativa do Sinlazer/DF: 98155-9433. 
 
Valemo-nos do ensejo para colocar os clubes filiados aos SinLazer/DF à disposição do governo de Vossa 
Excelência, que desde já oferecem gratuitamente seus espaços, instalações e, se necessário, 
empregados, colaboradores e voluntários, para abrigar e atender as populações vulneráveis e 
necessitadas durante a grave crise provocada pelo novo coronavírus.  
 
Finalizando, pedimos desculpas por termos enviado a Vossa Excelência esta correspondência tão 
extensa, mas o propósito é deixa-lo plenamente informado dos impactos da crie atual sofridos pelo 
nosso segmento, e também porque sabemos que ela será despachada para sua competente e operosa 
equipe de governo, que também deverá estar inteirada do nosso contexto, com a qual faremos a 
interlocução subsequente.  
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Certos do acolhimento e de um breve posicionamento da parte de Vossa Excelência e dos demais 
integrantes do seu competente governo, agradecemos por sua acolhedora atenção de sempre e nos 
colocamos desde já à sua disposição. 
 
 

Respeitosamente, 
 
 

 
Francisco Julho de Souza                                                   Luís Gonzaga da Silva Filho 

Vice-Presidente do Sinlazer/DF                                           Presidente do Comitê de Crise. 


