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ATA DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CLUBES 

 

Data/Horário: 27.02.2021, das 9h às 10h30m, por videoconferência. 

 

Assunto: Novo fechamento dos clubes a partir de 28.02.2021, 

decorrente do lockdown total determinado pelo Decreto GDF nº 41.842, 

de 26.02.2021. 

 

ABERTURA 

 

O Presidente do SinLazer abriu a reunião justificando a urgência do 

encontro e agradecendo a presença de todos. 

 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DE DIRIGENTES 

 

Devido a razões justificadas por diversos dirigentes, e entendidas pelos 

demais, alguns, embora qualificando a importância do encontro, não 

puderam participar, mas disseram aguardar com interesse o registro do 

que foi tratado na reunião.  

 

INICIO DOS TRABALHOS 

 

O Presidente Francisco Julho iniciou informando que uma pequena 

comissão ad hoc, composta por ele próprio, o Jorge-Cota Mil e o Luis-

ASES, cuidará das primeiras providências na atual circunstância, 

devendo conduzir ações, manter contato com autoridades e outros 

agentes envolvidos, assim como informar os clubes sobre o andamento 

de tudo em nome do SinLazer. 

 

Em seguida, passou a palavra ao Luis, presidente do clube ASES, que 

teceu suas considerações iniciais, ressaltando que, embora já 

soubessem do cenário, todos foram surpreendidos pelo decreto de 

lockdown total. 

 



 

2 
 

 
________________________________________________________ 

 

Reiterou a relevância da reunião, pois esta estava sendo realizada para 

alinhar ideias e ações do SinLazer e dos clubes, já que o grupo de 

presidentes é um fórum importante para tratar das questões do 

segmento e, comprovadamente, tem gerado benefícios para todos. A 

junção das ideias é que construirão os encaminhamentos e as ações 

voltadas para a mitigação dos efeitos da crise atual. 

 

Assinalou que neste momento ainda não se conta com os auxílios 

governamentais para custear a suspensão de contratos de trabalho, 

mas há expectativa de que esse mecanismo seja restaurado, sob pena 

de os clubes enfrentarem mais essa adversidade. Mas é preciso 

aguardar a manifestação do governo nos próximos dias. 

 

Em seguida, o presidente Francisco Julho passou a palavra ao 

Comodoro Jorge Gutierrez, que fez várias considerações lúcidas sobre 

o momento, anunciando as ações em que atuará pessoalmente, 

conforme registrado adiante. 

 

Finalmente, passou a palavra à Dra. Maria Luiza, advogada do 

SinLazer, a quem agradeceu pela presença na reunião, mesmo 

estando com a mãe e uma cunhada com Covid e internadas, 

requerendo cuidados especiais. 

 

A Dra. Maria Luiza discorreu sobre alguns pontos de natureza jurídica, 

deu alguns alertas e ficou de elaborar um parecer para o sindicato, que 

consolidará e formalizará o que disse, o qual será encaminhado pelo 

SinLazer a todos os presidentes, a título de orientação para o momento. 

 

Disse também que não é improvável que o lockdown total se estenda 

por cerca de 15 dias e muito provavelmente o processo de reabertura 

dos clubes será como no ano passado, ou seja, gradual, mas estes 

certamente não serão priorizados. 
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________________________________________________________ 

 

Respondendo a perguntas, destacou que nada impede o 

funcionamento interno do clube, nas atividades de manutenção e 

administrativas, e noutros trabalhos essenciais, devendo ser adotadas 

as mesmas práticas legalmente permitidas de home-office, plantões e 

escalas de revezamento, mantidos os procedimentos relacionados aos 

grupos de risco. 

 

Afirmou que o aditamento à Convenção Trabalhista deve priorizar o 

artigo 16, no sentido de flexibilizar o exercício das funções 

profissionais, pelos empregados durante a crise, e também durante o 

funcionamento normal dos clubes, neste último caso, quando nos 

plantões indispensáveis, praticados ordinariamente pelos clubes, como 

regra de trabalho extensiva a todos. 

 

 

PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

 

Edina-ASBAC , Rôse-Clube Bombeiros Militares, e Ailton, Diretor de 

Esportes do SinLazer) - Deve ser proposto ao Sindclubes (sindicato 

laboral) um termo aditivo à Convenção Trabalhista, que assegure 

salvaguardas para plantões de empregados e o exercício circunstancial 

e transitório de tarefas alheias às suas atividades normais. Que o 

Jorge-Cota Mil, que presidiu a Comissão de Negociação Trabalhista, já 

entre em contato com aquele sindicato nesse sentido.  

 

Paulinho Delegado, Diretor de Relações Institucionais do SinLazer - 

Dar conhecimento ao governador que os clubes permanecem unidos e 

mobilizados para superar a crise, e continuam contando com o apoio 

do governo, estando à sua disposição para entendimentos, tal como 

aconteceu no ano passado. 
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________________________________________________________ 

 

Presidente Francisco Julho, Jorge Gutierrez-Cota Mil e Luis-ASES – 

Atentar para o reforço da segurança nos clubes, especialmente à noite, 

pois é durante o fechamento que os assaltantes incrementam suas 

ações. Deve ser renovado o pedido ao GDF para que reforce a 

segurança feita pela PM. 

 

Jorge-Cota Mil – Todos os clubes devem informar imediatamente seus 

sócios sobre as medidas adotadas, e também evitar o pânico e minorar 

a frustração de pais que usam o clube como um espaço para liberar 

suas crianças e jovens confinados em casa. Recomendou, ainda, 

enviar para os sócios a síntese do que ocorreu nesta reunião do 

SinLazer com os presidentes dos clubes. 

 

Jair-Clube Bombeiros Militares – Embora seu trabalho profissional o 

mantenha próximo dos acontecimentos e das autoridades decisoras, 

disse que o momento ainda é inicial, há debates sobre medidas a 

tomar, os agentes governamentais estão em reunião no Comitê de 

Crise do GDF, e, portanto, nada há além do decreto expedido ontem 

no final da tarde. Devemos aguardar os próximos 15 dias e os 

desdobramentos da crise. Enquanto isso, ele se coloca à disposição 

para colaborar como sempre, e informar sobre o que puder ajudar os 

clubes. 

 

Roberto Lucena-ASEEL – Propôs incluir no ofício ao governador o 

apelo para não interromper as obras contratadas pelos clubes, que 

estejam em andamento e não podem ser paralisadas. Perguntou como 

ficam os restaurantes dos clubes. 

 

Lilian-Vizinhança Asa Sul – Propôs que seja redigido um comunicado 

aos sócios, padrão ou norteador para todos os clubes, sobre o novo 

fechamento decretado pelo governo. O Presidente Francisco Julho 

ponderou que isso pose ser feito, mas cada clube fará adaptações às 

suas peculiaridades.  
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________________________________________________________ 

 

Naiara-Vizinhança Norte – Pediu a urgência nas orientações aos 

clubes, pois necessita minimizar os sérios efeitos do fechamento do 

seu clube. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS FINAIS 

 

 

Concluindo a reunião, o Presidente Francisco Julho solicitou a todos 

que fiquem atentos às novas convocações, inclusive de urgência, e fez 

os seguintes encaminhamentos, que resultaram aprovados, 

constituindo-se como ações a serem realizadas imediatamente: 

 

1. A Dra. Maria Luiza fará o parecer com as orientações aos clubes 

2. O Jorge-Cota Mil: 

• fará o contato com o Sindclubes para tratar do Termo Aditivo à 

Convenção Trabalhista; e 

• informará sobre o que colher dos contatos com representantes 

dos segmentos de bares e restaurantes 

3. O Presidente Francisco Julho, juntamente com o Luis-ASES, fará 

contato com o GDF (SSP e PM), para renovar o pedido de reforço 

da segurança dos clubes 

4. O Luis-ASES, fará: 

• a minuta da carta ao governador; 

• a minuta do comunicados aos sócios; e 

• o registro do que ocorreu nesta reunião, para divulgar a todos os 

dirigentes. 

5. Todos os clubes darão conhecimento do resumo do que foi tratado 

na reunião de hoje, do SinLazer com os clubes. 
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________________________________________________________ 

 

Brasília, 27 de fevereiro de 2021. 

 
 

Francisco Julho de Souza 

Presidente do Sinlazer/DF, em exercício 

 

 
 

Luis Gonzaga da Silva Filho – Presidente do Clube ASES 

Secretário 


