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________________________________________________________________________ 
ORIENTAÇÕES DO sINLAZER AOS CLUBES FILIADOS 

 

Brasília, 28 de março de 2021. 

 

Do Comitê de Crise do SinLazer-DF 

Para os Comodoros e Presidentes dos clubes filiados 

 

 

Senhores(as) Dirigentes, 

 

Na tarde de ontem, sábado, 27.03, às 15h, o Comitê de Crise do SinLazer-DF se reuniu em 

videoconferência para avaliar o cenário do atual fechamento dos clubes e as implicações da 

reabertura no próximo dia 29.03, por determinação governamental, e para definir orientações e 

recomendações do momento, aos dirigentes, o que faz por meio deste comunicado, 

complementando e especificando mais detalhadamente o que já foi objeto da reunião geral 

realizada no último dia 23.03. 

 

CENÁRIO ATUAL 

 

Os comodoros do Iate Clube e do Cota Mil, e o presidente do Clube dos Bombeiros Militares do 

DF, respectivamente Flávio Pimentel, Jorge Gutierrez e Jair Dias, contribuíram significativamente 

não apenas com informações oportunas e valiosas, como com iniciativas de contato com órgãos 

e agentes do governo, dos quais não conseguiram extrair qualquer coisa além do que está no 

Decreto Distrital nº 41.913, de 19 de março de 2021. 

 

O presidente deste comitê também fez contato recente com a Secretaria de Esportes e Lazer, 

para a qual o SinLazer encaminhou a já divulgada e ainda não respondida consulta solicitando 

esclarecimentos pontuais sobre várias atividades. Mesmo sem ter ainda uma previsão para o 

recebimento da resposta, solicitou brevidade. O comentário feito por telefone pela secretaria 

afirmou que o cenário não mudou, mas há expectativa de melhora dentro de uma ou duas 

semanas, o que levará o governo a liberar mais atividades, inclusive nos clubes. 

 

Assim sendo, as recomendações e comentários abaixo, produzidos na reunião de hoje do comitê, 

estão fundamentadas também nas manifestações do presidente do comitê e dos demais 

membros, assim como do Presidente do SinLazer-DF, em exercício, Francisco Julho de Souza. 

 

RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

1. O entendimento sobre o supracitado decreto continua sendo o que todos já sabem, 

ou seja, as atividades liberadas deverão observar rigorosamente todos os cuidados 

determinados pelas autoridades sanitárias. Para subsidiar a compreensão do decreto 
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citado acima, reencaminhamos em anexo ao presente o Parecer nº 06/2021, da Dra. 

Maria Luiza, datado do último dia 23.03. Recomendamos lê-lo com atenção. 

2. Na reabertura autorizada a partir da próxima segunda-feira, 29.03.2021, não poderão 

ser utilizadas churrasqueiras, nem ser praticadas quaisquer atividades esportivas que 

gerem aglomeração.   

3. Escolinhas, só para treinamento funcional. 

4. Academias, idem como acima, incluindo-se aí a hidroginástica e outras atividades em 

piscina, mantendo o distanciamento, ficando vedada a recreação. 

5. Jogos de futebol, só os de treinamento profissional, guardados todos os cuidados 

sanitários determinados. Não é o caso dos clubes, já que não têm o nível profissional. 

6. Peladas de futebol e outros esportes coletivos amadores estão vedados. 

7. Tênis, futevôlei, voleibol de areia, sinuca, Beach tênis e similares estão permitidos em 

duplas, desde que não haja contato físico e aglomeração na espera, e sejam 

observados os protocolos sanitários que vinham sendo praticados.  

8. Como já é do conhecimento de todos, pelos documentos divulgados, o Comodoro do 

Iate obteve formalmente do GDF a liberação das marinas, especialmente pela 

necessidade de treinamento de atletas de alto desempenho, mas a decisão do clube 

é de liberar somente as embarcações com um tripulante, o que será seguido pelo Cota 

Mil e talvez os demais clubes que possuem marina.   

 

COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

a) O espírito do decreto é prevenir o contágio do coronavírus, inclusive devido ao 

esgotamento da capacidade hospitalar do DF. 

b) A regra fundamental é não liberar qualquer atividade que gere aglomeração. 

c) Deve-se cumprir o decreto e manter todo controle possível. O momento é de cautela. 

d) Aguardemos a resposta à consulta feita à Secretaria de Esportes e Lazer. 

e) Devem ser evitadas responsabilizações aos clubes por qualquer fato que decorra de 

liberalizações além do limite, assim como a falta ou o afrouxamento dos controles. 

f) A fiscalização ficou mais rigorosa, foi criada uma Força Tarefa com vários órgãos com 

competência inclusive para aplicar multas, que neste novo momento são muito mais 

elevadas do que as anteriores. 

g) Recomenda-se não fazer nada que contrarie o decreto. Um ou poucos clubes que 

infringirem as determinações governamentais poderão expor os demais ao senso 

comum, tanto do governo como da mídia, de que “os clubes em geral estão criando 

problemas por não cumprirem a legislação”. 
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h) Devemos manter a união, a convergência e a harmonia que conquistamos mediante 

o exitoso trabalho conjunto e de interação e compartilhamento entre os clubes. 

i) Devemos manter também a disciplina sanitária, os controles efetivos e a boa e 

produtiva parceria com o governo, que deu credibilidade ao segmento e confiança nos 

clubes por parte do GDF desde o ano passado. É imprescindível que mantenhamos 

esse ótimo relacionamento entre todas as partes envolvidas. 

 

REGRA DE LIBERDADE E AUTONOMIA 

 

Cada clube, no livre exercício de sua autonomia administrativa, nunca interferida pelo 

SinLazer, poderá decidir se reabrirá no próximo dia 29.03 ou não, mesmo com a 

permissão governamental. Do mesmo modo que aconteceu em 2020, a reabertura 

poderá ser no momento em que cada clube se sinta preparado e seguro para fazê-la, 

observadas todas as restrições decretadas e todos os cuidados sanitários já conhecidos e 

praticados por todos. 

 

Recomendamos divulgar este comunicado aos sócios, ou um resumo de seu teor, 

agregando as particularidades de seu clube. 

 

Convictos da união que temos e manteremos, estas são as orientações e recomendações 

do momento para a reabertura dos clubes, formuladas pelos membros do Comitê de 

Crise. Na sequência dos acontecimentos emitiremos novas manifestações. 

 

Com votos de êxito para todos, também nesta segunda e difícil travessia, subscrevemo-

nos 

 

Atenciosamente, 

 
 

Luis Gonzaga da Silva Filho 

Presidente do Comitê de Crise do SinLazer-DF, 

em nome de todos os seus membros 


