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Ofício SinLazer 003/2021                     Brasília, 28 de fevereiro de 2021  
 
 

 

Excelentíssimo Senhor Governador, 

 

 

Vimos novamente à sua presença, antes de tudo, reconhecendo 

suas difíceis decisões na condução do Distrito Federal nesta dura 

época de pandemia.  

 

São inegavelmente importantes os cuidados com a saúde e a 

vida, e estas nós também buscamos preservar no exercício do papel 

de clubes, sendo o objeto principal do nosso empenho desde sempre, 

proporcionando  qualidade existencial a partir do esporte, do lazer, do 

entretenimento, das reuniões familiares e do convívio fraterno com 

amigos. 

 

Mesmo em meio à pandemia, os clubes há muito vêm 

desempenhando essas funções relevantes, sendo reconhecidos como 

importantes equipamentos sociais da cidade e fontes de saúde para 

muitos cidadãos. 

 

É notório que a pandemia tem sido uma forte adversidade para 

todos, mas conceda-nos vênia para externar nossas preocupações 

com os impactos nos clubes, das medidas decretadas. Vossa 

Excelência sabe que já não é de agora o nosso grande esforço para 

preserva-los em prol da população. 

 

 

À Sua Excelência, o Senhor 

Governador do Distrito Federal, 

Doutor IBANEIS ROCHA 

Palácio do Buriti 

Brasília, Distrito Federal 
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________________________________________________________  

 

Embora estejamos acompanhando a dinâmica do cenário da 

pandemia, tanto em âmbito local, como nacional  e mundialmente, a 

decretação do lockdown colheu-nos de surpresa e colocou os clubes 

na mesma situação de março do ano passado,  ou  talvez  pior   porque 

ainda não há nenhum aceno sobre benefícios governamentais 

financeiros para custear os ônus decorrentes da situação, em  

particular, as suspensões de contratos trabalhistas (custos fixos) e de 

locatários/permissionários. Os primeiros são muito onerosos, e os 

segundos são também relevantes para a sutentação das nossas 

entidades. 

 

Cumpre-nos assinalar  que, uma vez feita a reabertura dos clubes 

no ano passado, com a ajuda de Vossa Excelência e a observância 

estrita dos procedimentos de prevenção sanitária determinados, 

nossas entidades se constituíram também em espaços de alívio e de 

liberdade para muitos dos que durante muito tempo estiveram 

confinados em seus lares. Com a decretação do lockdown, isso 

repentinamente mudou e criou um forte impacto, tanto para os clubes, 

como para os seus frequentadores. 

 

Ainda na manhã deste sábado, reunimo-nos com os presidentes 

dos clubes para tratar da situação, ocasião em que estes comunicaram 

que não registraram contágios e casos graves de covid nos clubes 

durante os últimos meses. Todos constataram que, mantidos os 

procedimentos de prevenção determinados pelas autoridades, não há 

riscos de contaminação nas suas dependências, que na sua grande 

maioria são abertas e arejadas, sendo por isso um importante espaço 

para os associados cuidarem da sua saúde física e mental.  

 

Diante do exposto, ao invés de ficarmos na expectativa de uma 

nova reabertura gradual, apelamos para o elevado senso de Vossa 

Excelência para que os clubes sejam reabertos imediatamente. 
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________________________________________________________ 

 

Caso não seja possível, que sejam reabertos no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias. Ultrapassado esse prazo, cumpre-nos registrar a 

imperiosidade de uma reunião urgente com o governo, para tratar das 

consequências trabalhistas e financeiras.  

 

Colocamo-nos desde já à sua disposição para entendimentos, tal 

como ocorreu no ano passado, quando tivemos um profícuo 

relacionamento que muito ajudou na construção conjunta da reabertura 

dos clubes. Continuamos alcançáveis pelos mesmos canais de contato. 

 

Gratos por sua atenção de sempre e pelo continuado e 

reconhecido apoio às entidades que o Sinlazer/DF representa, 

subscrevemo-nos 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

 
Francisco Julho de Souza 

Presidente do Sinlazer/DF, em exercício 


