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FÁTIMA MOSQUEIRA • PRESIDENTE

Algo mais a comemorar! Assim 

finalizamos o ano de 2018 com 

a inauguração do Centro de 

Eventos (Millennium Convention 

Center), nosso tão sonhado 

espaço de entretenimento. No 

mês de dezembro, o brinde é a 

chegada de 2019 com o grande baile de Réveillon da Ascade, um 

presente para todos nós associados. Muito movimento: congressos, 

festas, competições esportivas, reuniões, visitas, lançamentos, 

parcerias e muito mais, marcaram este ano imensurável em 

número e significado de realizações. A nossa Associação esteve 

presente nos quatro cantos da cidade e fora do DF. E por isso, 

colocamos um ponto. Ah por isto e por muito mais, tomando fôlego 

para que em 2019 tenhamos toda uma agenda de novos sonhos  

e conquistas. Caminhamos, agora corremos e quem sabe se preciso 

for, voaremos! Agradecer aos nossos parceiros, colaboradores  

e amigos que nos ajudaram a chegar até aqui e proporcionar 

cada momento de alegria vivido neste ano de 2018. Vocês se 

tornam cada vez mais fundamentais na evolução da nossa Ascade.  

O nosso desejo para você associado é que neste ano que se inicia 

você complete as realizações de sua lista de desejos e sonhos. 

Deixe para trás tudo que não deu certo e abra caminho para um 

ano novo repleto de coisas positivas. Um excelente 2019!

E
DITO
RI
AL
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04 – Confira as principais notícias da Agenda da Presidência
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AGENDA DA 
PRESIDÊNCIA

CONTRA A MP QUE RETIRA 
RECURSOS DO ESPORTE
13 DE JUNHO

Parlamentares e dirigentes das principais 

entidades do desporto brasileiro participa-

ram de uma audiência pública, na Comissão 

do Esporte da Câmara dos Deputados, em 

que debateram sobre os impactos da Medida 

Provisória nº 841/2018 no orçamento destinado 

ao esporte brasileiro. 

SERVIDORES NO AEROPORTO
10 DE JULHO

Dezenas de parlamentares foram abordados 

em uma grande mobilização realizada 

por servidores públicos, com o objetivo de 

conscientizá-los a reduzir os danos trazidos 

pelo texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), que prevê o congelamento dos salários 

dos servidores e veda reajustes dos auxílios-

alimentação, moradia e assistência pré-escolar. 

CAMPANHA DO  
VOTO CONSCIENTE
08 DE AGOSTO

Uma grande luta pela conscientização da 

sociedade brasileira e dos servidores públicos 

para a eleição de governantes que sejam por-

ta-vozes dos interesses da coletividade.

30 ANOS SINDILEGIS
15 DE AGOSTO

A presidente da Ascade participou da 

Sessão Solene do Congresso Nacional, 

para comemorar os 30 anos de criação 

do Sindicato. 

13ª FEIRA DE ARTESANATOS 
DAS EMBAIXADAS
12 DE SETEMBRO

Lançamento da 13ª Feira Internacional 

das Embaixadas, realizada no Millennium 

Convention Center. A Feira é um evento 

cultural beneficente, que por meio de doações, 

arrecada fundos para apoiar e ajudar ações e 

instituições brasileiras de caridade.

ENCONTRO NA CÂMARA 
13 DE NOVEMBRO

Em visita à Câmara dos Deputados, a diretoria 

da Ascade reuniu-se com o deputado federal 

eleito pelo Distrito Federal, Julio Cesar Ribeiro 

e o diretor geral da Câmara, Lúcio Henrique.

DIA DO IDOSO
07 DE NOVEMBRO

Sessão Solene homenageia o Dia do Idoso 

no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara 

dos Deputados. O evento promovido pelo 

Sindilegis marcou a data comemorativa e 

encerrou as atividades do ano de 2018 como o 

Ano de Valorização das Pessoas Idosas.

HOMENAGEM AO SINLAZER 
29 DE OUTUBRO

Evento homenageou o Sinlazer pelos seus 

22 anos de atuação. Na ocasião, o presiden-

te da Confederação Nacional dos Clubes 

(Fenaclubes), Arialdo Boscolo, esteve na sede 

do Sindicato com uma placa para prestar 

esta homenagem. 
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Janeiro, sinônimo de férias! E para alegrar 

os momentos dos pequenos a Ascade, em 

parceria com o Sindilegis, Assefe, ASTCU, 

Legis Club Brasil e Asa-CD, uniram-se para 

promover mais uma edição da Colônia de 

Férias do Legislativo. 

Nesta edição, o evento contou com a 

participação da “Capi”, o mascote da Colônia 

de Férias, que fez muito sucesso entre 

os pequenos. Ela esteve com as crianças 

durante toda a programação e deve voltar 

na próxima edição.

O sucesso foi tanto que a mascote sequer 

conseguia andar entre as crianças e, mesmo 

quando sentada, não parava de receber 

A CRIANÇADA FELIZ NA

4ª COLÔNIA DE FÉRIAS
DO LEGISLATIVO

C U LT U R A

carinho dos pequenos. Essa foi também uma 

forma de dar destaque a um animal típico 

do Cerrado e que precisa ser cuidado e 

protegido: a Capivara. 

Com uma programação recheada de 

atrações, a 4ª Colônia de Férias do Legislativo 

foi um sucesso e reuniu mais de 100 crianças 

em uma semana de muita agitação. As 

atividades incluíram parque de diversões, 

clubes, cinema, brincadeiras, apresentações 

e visita ao Museu do TCU. 

Os papais, mamães e os avós adoraram 

a inciativa. Luiz Vicente Braga, servidor 

da Câmara, colocou os dois filhos: Thiago 

e Luiza, pela primeira vez. Segundo ele, 

C U LT U R A
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o custo-benefício compensa bastante.  

“O Sindilegis e a Ascade estão de parabéns 

por mais essa colônia. São muitas atividades 

por um preço justo e traz muita diversão para 

nossos filhos”, avaliou.

Participando pela segunda vez da Colônia, 

Maria Cecília Soares, 12 anos, ficou empolgada 

com a apresentação da nova mascote e 

garantiu uma foto: “É a segunda vez que estou 

aqui, a primeira já foi muito legal, me diverti 

muito, mas, agora, começou ainda melhor, 

com a surpresa da Capi. É sempre bom ter 

algo novo que chame atenção”.

Os diretores do Sindilegis, Paulo Martins, 

Paulo Cesar Alves, a presidente da Ascade, 

Fátima Mosqueira e o diretor executivo, 

Francisco Morais, agradeceram a parceria 

das entidades apoiadoras e fizeram questão 

de lembrar a atuação do Sindilegis para o 

sucesso do evento ao longo dos anos. 

A presidente da Ascade, Fátima Mosqueira, 

explicou que este é um momento de lazer 

para os pequenos e que aumenta o bem-estar 

e a qualidade de vida dos nossos servidores. 

“A apresentação da Capi foi um momento 

muito alegre e ficou claro que as crianças 

adoraram”, concluiu.

C U LT U R A C U LT U R A
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UMA GRANDE FESTA NO

DIA DAS CRIANÇAS

Alegria e muita diversão marcaram o dia 12 de 

outubro na Ascade. Foi assim a edição 2018 do 

Dia das Crianças, que superou as expectati-

vas e contou com mais de três mil pessoas no 

Clube. Este evento fez parte da Programação 

das Festividades dos “30 Anos do Sindilegis”. 

O público se divertiu com toda animação do 

Dj Will e o grupo Happy Dream Festas, além de 

brinquedos infláveis, pinturas de rosto, sorteio 

de brindes, pipoca, algodão doce, gincanas e 

o espaço kids.

O Dia das Crianças 2018 foi uma realização 

do Sindilegis, Astcu, Assefe, Legis Club Brasil 

e Ascade, com a parceria do Banco Alfa e do 

Sicoob Legislativo. 

Esta é uma data muito especial no calendário 

da Ascade, em que a diretoria faz questão de 

comemorar todos os anos, pois é um momento 

de lazer para as famílias e todos conseguem 

aproveitar o que a Associação tem a oferecer. 

O diretor social da Ascade, Luiz Cláudio Horta, 

enalteceu a parceria com outras entidades 

nesta edição e agradeceu a presença de todos. 

“Recebemos muitas crianças, que puderam 

aproveitar um dia de brincadeiras junto com suas 

famílias e com certeza se divertiram bastante”. 

Em parceria com Sindilegis, Astcu, Assefe e Legis Club 
Brasil, a Diretoria da Ascade proporcionou um dia 

especial para os associados e seus familiares

Um evento solidário 

Com o objetivo de ajudar ao próximo, a proposta da Ascade, 

a cada ano vem se destacando entre sócios e amigos que 

apoiam a ideia e fazem a doação de 1kg de alimento, com 

o propósito de participar do sorteio de brindes. 

Cada família trouxe 1kg de alimento não perecível e foi 

arrecadada uma grande quantidade de alimentos que foi 

doada para instituições de nossa Capital. 

A criançada era só alegria

O pequeno Henrique Sousa, 9 anos, disse que 

o Dia das Crianças tem que ser na Ascade. 

“Eu venho toda vez porque sempre é muito 

divertido. Esse ano eu gostei muito do futebol 

de sabão”. 

Para Mariana Ferreira, 7 anos, a festa foi só 

alegria. “Este ano eu gostei mais, porque eu 

ganhei dois brinquedos no sorteio. Adoro essa 

festa na Ascade, pois ela é muito divertida”. 
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Diversão para todas as idades

O Bar Náutico estava repleto de sócios, amigos 

e seus familiares, que aproveitaram o parque 

aquático para curtir muito samba e pagode. 

O servidor da Câmara dos Deputados, Ricardo 

Fernandes, esteve em mais uma edição do 

evento e parabenizou a organização. “O clima 

aqui é muito bom. Boa música, cerveja gelada 

e um excelente atendimento. Isso é muito gra-

tificante para nós. A diretoria da Ascade está 

de parabéns”.

Durante o evento, o público ainda pode 

conferir a Expo Ascade em parceria com o 

projeto “Feira nos Clubes” com exposição de 

artesanato, decoração, arte e moda. Além do 

Futmesa, que atraiu adultos e crianças que 

puderam desfrutar do esporte.
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Sócios, amigos e familiares escolheram 

a Ascade para receber o ano de 2019.  O 

evento contou também com a presença de 

autoridades do legislativo e executivo, além 

de convidados em geral, que prestigiaram 

o Reveillon Ascade 2019, em seu mais novo 

Centro de Eventos (Millennium Convention 

Center), às margens do Lago Paranoá. 

ASCADE REALIZA

GRANDE  BAILE  
DE  REVEILLON

Luxo, requinte e muita diversão marcaram a 

grande festa da virada, além de um cardápio 

exclusivo, com pratos especiais e bebidas 

para a ocasião.

No palco, quem comandou a festa e colocou 

todo o público para dançar foi a superbanda 

Brazilians Band e a cantora Fyama Dourado. 

C U LT U R A
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3ª COLÔNIA DE FÉRIAS
DO LEGISLATIVO

O evento esquentou a grande noite e ofereceu 

para os presentes uma estrutura diferenciada 

com diferentes ambientes, bar temático e brin-

quedoteca para acomodar as crianças. 

Com o clássico branco e dourado reinando, o 

público feminino investiu em modelos de vestidos 

longos e com decotes, enquanto o público 

masculino apostou em trajes tradicionais, afinal, 

a noite de ano novo pede um look especial.

A diretoria da Ascade agradeceu a todos os 

presentes por prestigiar mais uma edição do 

Reveillon Ascade, em especial os apoiado-

res do evento: Sindilegis e Legis Club Brasil. 

Além dos parceiros, PR Music, MM Cerimonial, 

Federal Buffet, Club Show Bar e Bambalalão 

Festas, que foram fundamentais para a reali-

zação deste grande evento.

A edição 2019 do Reveillon Ascade ficou 

marcada pelo glamour e sua decoração 

impecável que agradou aos sócios, visitan-

tes e seus convidados. Confira as fotos deste 

momento marcante!
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30
ANOS
SINDILEGIS

Alegria, homenagens e muitos sorrisos 

compuseram um dos momentos mais 

aguardados no histórico mês de outubro 

para o Sindilegis. Ao completar 30 anos, o 

sindicato realizou uma grande festa no último 

dia 13, no Millennium Convention Center, na 

Ascade, onde recebeu mais de mil pessoas 

entre filiados da capital federal e de diversos 

estados, além de amigos e convidados.

Inspirada nos anos 80, década em que o 

Sindicato foi criado, o baile rememorou 

músicas antigas e também a atuação do 

Sindilegis, que representa os servidores da 

Câmara dos Deputados, Senado Federal e 

Tribunal de Contas da União. 

Muitas homenagens emocionaram os 

presentes. Logo no início da noite, o servidor 

da Secex/TCU do Ceará Roberto Correia 

surpreendeu funcionários e diretores do 

Sindicato, reconhecendo o esforço de todos 

pela atuação na entidade. A diretoria foi 

agraciada com belos quadros da artista 

Waleska Ferreira Correia. 

Em seguida foi a vez de anunciar os campeões 

da 10ª Copa Sindilegis, que ocorreu entre os 

dias 10 e 13 de outubro, com modalidades 

clássicas como futebol, tênis, vôlei de areia e 

corrida, e modalidades novas como dominó, 

xadrez, natação e tênis de mesa. 

O porta-voz das boas novas foi o presidente 

do Sindilegis, Petrus Elesbão: “Estamos com 

cara nova, nova atitude e um futuro que 

exige de nós uma postura diferente. A união 

entre nós, servidores, é imprescindível para 

que enfrentemos essa onda que culpa os 

servidores pelas consequências de corrupção 

e da má administração. Vão tentar fortalecer 

esse discurso, mas, antes disso, estaremos 

unidos para lutar contra essas mentiras”, 

disse Elesbão.

Além da festa animada pela banda Squema 

Seis, regada a boas bebidas e uma comida 

deliciosa, os filiados também participaram 

do sorteio de três Iphones 7 e três cestas 

com produtos de beleza com marca como 

La Roche Posay e Vichy, produtos oferecidos 

pelos parceiros do Legis Club Brasil. 

Foram sorteados dois prêmios por Casa 

representada. Os ganhadores dos kits foram 

Vicente (Senado), Sandra Helena (Câmara) 

e Rosângela de Sousa (TCU). Já sobre os 

smarthphones, os contemplados foram: Luiz 

Antônio (Senado), Joana D’Arc (Câmara) e 

Remilson Barbosa (TCU).

O momento dos “parabéns” foi especial e 

consagrou a importância das parcerias. Ao 

mesmo tempo em que o Sindilegis celebrou 

seus 30 anos, o Sicoob celebrou 20 anos 

e garantiu a doçura da festa, distribuindo 

brownies para os presentes. 

E S P E C I A L E S P E C I A L
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O dia do casamento é o grande momento 

de uma relação entre duas pessoas. Cada 

detalhe é pensado com cuidado, seja em 

uma festa simples ou luxuosa. Bolo, doces, 

decoração, local, vestido e terno são algumas 

fases de um processo que demanda tempo 

para procura. 

Para uma ocasião tão especial, não dá para 

arriscar contratar qualquer serviço. E é com 

o pensamento nesse universo das cerimônias 

que a Ascade recebeu mais uma edição do 

Casar Decor, O evento é o maior da América 

Latina em se tratando de casamento e festas, 

e chega agora a sua 8ª edição. 

Nos dias 4 e 5 de agosto, o evento encantou os 

filiados ao Sindilegis, Astcu, Asa-CD, Assefe e 

Ascade, que marcaram presença e se encan-

taram com a grandiosidade do evento.

De acordo com a organizadora Anna Barra,  

o evento propõe caminhos para que os noivos 

escolham os fornecedores do casamento 

apresentando novidades, tendências e valo-

rizando os profissionais locais. 

O evento contou com 15 grandes estandes 

decorados, onde cada espaço contou com 

a simulação completa de uma festa de 

casamento, diversos desfiles mostraram  

o que há de mais belo em vestidos de 

noivas, damas, madrinhas e mães de noivas.  

ASCADE RECEBE

DO CASAR DECOR
A EDIÇÃO 2018

O Casar Decor ainda contou com vários 

shows, degustações e muito bate-papo 

sobre as tendências para 2019.

E S P E C I A L
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ASCADE INAUGURA

O SEU CENTRO DE 
EVENTOS 

Com a presença de sócios, amigos, convi-

dados e a comunidade em geral, a Ascade 

inaugurou no último dia 06 de dezembro, o seu 

Centro de Eventos (Millennium Convention 

Center), que já é um dos melhores salões de 

eventos da Capital Federal.

Inovador, impressionante, integrado à 

cidade e à natureza, o empreendimento é 

um sonho antigo de todas as diretorias que 

passaram pela Ascade e já está à disposi-

ção de todos para realização de grandes 

eventos e confraternizações.

A partir de agora, a Ascade receberá novos 

eventos e o associado será sempre o maior 

beneficiado com descontos especiais para 

a realização de festas, casamentos, shows  

e outras comemorações.

O projeto ganhou continuidade após uma 

parceria da atual diretoria, com empresários 

do ramo de entretenimento de Brasília.  O 

espaço abrange uma área total de 3.100m2, 

divididos em quatro espaços: Salão Social 

(600m2), Sala de Recepção (900m2), Salão 

de Eventos Corporativos (600m2) e Salas de 

Oficinas (677m2).

O arrendamento do espaço tem validade de 20 

anos com algumas condições que beneficiam 

os associados. Durante cada ano, a Ascade 

terá algumas datas fixas, previamente estabe-

lecidas, para realizar eventos da associação.

E S P E C I A L E S P E C I A L
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PARA CRIANÇAS E ADULTOS 

As atividades vão além da aprendizagem de movimentos e técnicas. O objetivo aqui é promover 

saúde, bem-estar, qualidade de vida e o desenvolvimento do ser humano.

Confira algumas apresentações da equipe Ascade neste ano de 2018!

Conhecimentos e técnicas. Sob a coordenação da técnica Nathalia Gasparini, meninos  

e meninas a partir de 05 anos podem se tornar um atleta profissional. A equipe de patinação 

TRIBOS tem um projeto único para todas as idades! 

VENHA FAZER UMA AULA EXPERIMENTAL
Informações - 61 99128 6732 / 99293 9898

PATINAÇÃO ARTÍSTICA  
É NA ASCADE!

Meninos e meninas a partir de 05 anos
podem se tornar um atleta profissional!

Apresentação na escola de patinação Marcel 
sturmer em Goiânia.

Equipe Ascade no Primeiro campeonato brasiliense 
realizado no Iate Clube

Ascade agora tem  
Futebol de Mesa

No mês de julho foi lançado na Ascade mais um projeto 

esportivo, o Futebol de Mesa (antigo jogo de botão). Estiveram 

presentes, além dos sócios praticantes e interessados em jogar 

Futmesa, dirigentes da Federação Brasiliense de Futebol de 

Mesa e da Confederação Brasileira da modalidade.

Desde 2005 o velho e bom jogo de botão passou a ser 

considerado oficialmente pelo Ministério do Esporte como 

modalidade esportiva, sendo seu praticante um atleta botonista. 

A modalidade é praticada em todo o país com campeonatos 

nacionais, regionais e estaduais.

A Ascade abre as portas para a modalidade, com mesas oficiais 

e treinos todas segundas e quintas-feiras, a partir das 18h30 e 

domingos a partir das 9h.

Venha relembrar os velhos tempos do jogo de botão! Para 

mais informações entre em contato com a equipe do Futebol 

de Mesa: 61 98173 9947!

E S P O R T E S E S P O R T E S
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Nesse verão, pratique 
qualidade de vida!

A prática de Stand Up Paddle durante o verão é 

uma excelente alternativa em Brasília! O esporte, 

que cresce no mundo todo, diverte, integra os 

amigos e ainda trabalha o corpo e a mente! O 

OndaSup Club tem aluguel de SUP e caiaque 

sempre aos sábados, domingos e feriados das 

9 às 18 horas. Durante a semana, a opção são 

turmas regulares de Stand Up Paddle.

Bora dar um colorido especial ao verão no 

OndaSup Club, que fica na Ascade?

Nas férias vai ser ainda mais fácil, porque  

o horário de aluguel de SUP será ampliado 

durante a semana. Informações: (61) 99681-6499.

Festival 
fortalece  
Stand Up Paddle 
na Ascade
A primeira edição do ONDASUP FESTIVAL 

movimentou a Ascade no último dia 21 de 

outubro com um campeonato de Stand Up 

Paddle no Lago Paranoá, que foi organizado 

pelo OndaSup Club e reuniu atletas das 

categorias Kids, Amador e Race. 

O Projeto surgiu com o propósito de resgatar 

o SUP de alta performance na capital federal 

e reuniu 54 atletas nas três categorias. Um dos 

pontos altos do festival foi a participação dos 

atletas Guilherme dos Reis, vice-campeão do 

Pacific Paddle Games 2018 (um dos maiores 

eventos do mundo do Stand Up Paddle) e David 

Leão, vice-campeão da pro-Júnior do Pacífico 

Paddle Games 2018. 

O evento arrecadou 129 kg de alimentos não 

perecíveis para as instituições parceiras que 

cuidam de crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade. Os jovens do projeto, que 

fazem parte da nova equipe de base do SUP, 

mostraram, na água, o potencial do esporte. 

E S P O R T E S

Atletas da Ascade 
é destaque em 
Torneio Interclubes

A equipe de atletas do Tênis da Ascade se 

destacou no último Torneio Interclubes, 

realizado de 28 a 30 de outubro, na cidade de 

Caldas Novas – GO. 

O torneio contou com a participação de 

atletas da AABB, Clube do Congresso, Exército 

e Naval. A disputa foi dividida nas categorias: 

Copa Ouro e Prata, onde classificaram os 

melhores atletas da competição. 

Os primeiros colocados pela Copa Ouro 

foram os atletas Edson campos e  Adriano 

Machado da Ascade, José Luiz do Clube 

Naval e Demétrio  da AABB. Na Copa Prata os 

destaques foram Luiz Roberto Serejo, Flávia 

Salim, Vanuza Campos e Francisco Nobre, 

ambos da Ascade.

O clima festivo reuniu professores e atletas de 

tênis dos clubes de Brasília. Durante o evento, 

foram entregues os troféus aos vencedores 

de cada categoria e o objetivo do torneio 

foi realizar uma confraternização entre os 

melhores esportistas dos clubes de Brasília. 
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ASCADE
FIRMA PARCERIA 
COM O CAPITAL 
FUTEBOL CLUBE

A Ascade acaba de firmar uma parceria com 

o Capital Futebol Clube, o atual campeão da 

Série B de futebol do Distrito Federal. Com a 

parceria, a partir de agora, o time brasiliense 

passa a treinar e utilizar todas as dependên-

cias da instituição. 

Na tarde da última terça-feira, 27 de novembro, 

em coletiva a imprensa, o Capital apresen-

tou oficialmente o elenco para a disputa do 

Candangão 2019, que contou com a presença 

do diretor institucional da equipe, Marcelinho 

Carioca, o diretor de futebol, Edmilton Pavão, 

o presidente do Capital, Godofredo Gonçalves 

e representando a diretoria da Ascade, o 

diretor executivo, Francisco Morais.

Atual campeão da segunda divisão, a equipe foi 

a segunda a se reapresentar para a temporada 

2019.  “O nosso objetivo é levantar a taça do 

Candangão no dia 20 abril. O projeto do Capital 

é para reestruturar o futebol do DF”, destacou 

o presidente do Capital, Godofredo Gonçalves.

Sobre a iniciativa de escolher a Ascade para ser 

o Centro de Treinamento da equipe, o diretor 

institucional, Marcelinho Carioca, enfatizou que 

se trata de um clube com excelentes condições 

para atender o que o time precisa.

“A Ascade tem uma infraestrutura maravilho-

sa, campo bom para treinar, vestiário, caixa 

de areia, ginásio, restaurante e um excelente 

espaço de convivência para que os atletas 

possam ter um descanso adequado”. 

Segundo Marcelinho, encontrou na Ascade 

um clube bem localizado, que caiu como uma 

luva nessa parceria. “O Capital vem nessa 

sequência de clube empresa e a diretoria busca 

um centro de treinamento que tenha todos 

esses itens que a Ascade nos proporcionou”.

Sócio da Ascade e servidor aposentado 

da Câmara dos Deputados, o atual diretor 

do Capital, Edmilton Pavão, agradeceu a 

parceria com a instituição e disse que ao 

analisar a nossa capital, percebeu a impor-

tância de levar o projeto para um clube social. 

“Percebi a importância de trazer o projeto 

para cá, procurei o Morais e o Alceu, e surgiu a 

parceria. Vamos trazer as categorias de base 

e fortalecer o nosso nome junto ao da Ascade 

e crescermos no cenário nacional”.

O diretor de esportes da Ascade, Alceu Vieira, 

parabenizou a equipe e desejou que o Capital 

tenha muito sucesso nas competições que 

venha disputar e que a parceria com a Ascade 

traga bons frutos para o futebol de Brasília.

E S P O R T E S

O Clube do Servidor Público
lcb.201811

Alinhamento

 Balanceamento 

 Lavagem do Veículo

9,99% de Desconto em 
serviços e trocas de peças 
realizadas em nossa oocina
e de cortesia:

(Etios Hatch e Sedã, Yaris Hatch e Sedã, 
Prius, Rav4, Hilux, SW4 e Camry), taxas de 
1º emplacamento no DF, de cortesia e mais 
R$ 1.000,00 de acessórios.

POSSIBILIDADE DE ADQUIRIR 
DESCONTO DE 3,8% SOBRE 
A TABELA VIGENTE NA 
LINHA TOYOTA 0KM 

Valido Somente para Veículos da Marca Toyota, Mediante apresentação do voucher,
identificação do beneficiário e agendamento do serviço pelo telefone 61-2108-7878;

Benefícios Válidos de 01/12 a 31/12 de 2018.

Mediante apresentação do Voucher Legisclub e identificação do 
beneficiário; Benefícios válidos de 01/12 a 31/12 de 2018.
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CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CLUBES 

Os diretores da Ascade, Marcos Alberto  

e Marcelo Augusto, participaram durante 

os dias 02 e 04 de novembro, do Congresso 

Brasileiro de Clubes, realizado na cidade do 

Rio de Janeiro. 

O Congresso Brasileiro de Clubes é realizado 

pela Confederação Nacional dos Clubes 

(FENACLUBES), com apoio do Comitê 

Brasileiro de Clubes (CBC) e do SINDI-CLUBE. 

E S P E C I A L

Entre os dias 25 e 27 de outubro, a Ascade foi palco de um 

dos maiores eventos em celebração ao Dia do Servidor 

Público. Grande sucesso de público nas últimas 

edições, o 3º Feirão de Oportunidades repetiu o 

mesmo êxito neste ano e reuniu centenas de pessoas 

no Millenium Convention Center, com descontos 

imperdíveis e muita diversão. 

Além da megaestrutura montada com diversos stands, 

o evento também recebeu cantores e grandes chefs 

gastronômicos, que garantiram o clima de alegria, 

descontração e muita comida boa. 

Um dos maiores atrativos do Feirão, o voucher de 

gasolina do Legis Club Brasil teve um desconto maior 

e mais surpreendente do que o de costume: o litro do 

combustível saiu a apenas R$ 3,99 para todos os filiados, 

que tinham direito a 40 litros cada. 

O servidor da Câmara dos Deputados Carlos Alexandre 

Oliveira parabenizou a organização por disponibilizar um 

desconto tão expressivo como esse: “Em outros postos, 

o litro da gasolina está saindo a quase R$5. Agora vou 

poder abastecer a R$ 3,99. Tem coisa melhor?”, brincou.

O presidente do Sindilegis, Petrus Elesbão, avaliou que o 

Feirão de Oportunidades repetiu o mesmo sucesso das 

edições anteriores e destacou que novas ações estão 

sendo planejadas: “Não vamos parar por aqui. Estamos 

trabalhando intensamente com diversas ações para 

trazer ao nosso filiado, eventos como esse, que oferecem 

benefícios exclusivos a todos que participam. Realizamos 

o Feirão pensando no nosso filiado e pode ter certeza 

que vamos planejar mais e mais descontos que não são 

comuns na praça”, concluiu.

G A R A N T I U  P R O M O Ç Õ E S  I M P E R D Í V E I S
PA R A  O  A S S O C I VA D O

3º FEIRÃO DE 
OPORTUNIDADES

S E RV I D O R E S

O congresso é o maior e mais importante 

evento do segmento clubístico no país e reúne 

presidentes e dirigentes dos clubes, autorida-

des e personalidades de destaque, além de 

grandes nomes do esporte brasileiro e artistas 

renomados no cenário nacional e internacional.

O evento foca na excelência da gestão  

e estimula a integração e a troca de conhe-

cimentos, com a participação de clubes 

de todos os portes. A programação incluiu  

a reunião do conselho interclubes, palestras  

e a entrega do Prêmio Fenaclubes.
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SOLENIDADE PREMIA 
DESTAQUES 2018

 

Representantes da Ascade foram 

homenageados na tradicional Premiação 

dos Destaques dos Clubes 2018, no dia 24 de 

novembro, realizado pelo Sindicato de Clubes 

e Entidades de Classe Promotoras de Lazer e 

Esportes do Distrito Federal (SinLazer).

A solenidade aconteceu na Associação 

Atlética Banco do Brasil (AABB) com uma 

programação especial, onde homenageou o 

tenista Gustavo Campos, atleta patrocinado 

pelo Clube e o sócio e atleta Rogério Siqueira, 

pela presença marcante nos principais 

eventos da instituição e por ser atleta da 

equipe de Futebol de Mesa.

A presidente da Ascade, Fátima Mosqueira e o 

diretor executivo, Francisco Morais, estiveram 

no evento e parabenizaram a todos e destacou 

que esta iniciativa do Sinlazer enaltece o 

trabalho dos clubes que valorizam cada vez 

mais os atletas e sócios de cada entidade. 
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Na manhã desta quarta-feira, 26 de 

dezembro, o governador do Distrito 

Federal, Rodrigo Rollemberg, sancionou 

a Lei que permitirá a regularização 

fundiária dos clubes. A nova Lei nº 

6.248/2018 altera a Lei nº 4.968/2012, que 

trata sobre a regularização fundiária de 

terrenos ocupados por instituições sem 

fins lucrativos que desenvolvam ativi-

dades desportivas, culturais, recreati-

vas e de lazer, como os clubes do Distrito 

Federal. O governo encaminhou o projeto 

de lei, aprovado pela Câmara Legislativa 

no último dia 17, que agora foi sancionado.

Com a nova medida, o clube poderá 

oferecer a sua estrutura para entidades 

de assistência social, escolas públicas e 

centros olímpicos e, com isso, regulari-

zar o uso do lote com a redução do valor 

mensal a ser pago pela concessão.

Atenção associado, pode comemorar, 

pois a situação fundiária da Ascade 

Náutica agora será legalizada. Este 

projeto resolverá um problema grave en-

frentado pela atual diretoria da Ascade, 

que é a falta de titularidade do terreno 

onde está instalado o Clube.

GOVERNADOR SANCIONA 
A LEI QUE REGULARIZA

ÁREAS OCUPADAS 
PELOS CLUBES

“Nós damos mais um passo no processo de 

regularização da nossa cidade. Desde 2002 se 

lutava por esse processo. Os clubes têm exce-

lentes estruturas que ficavam vazias durante 

a semana e que agora poderão ser mais uti-

lizadas pela população”, disse o governador 

Rodrigo Rollemberg.

O presidente do Sindicato de Clubes e Entidades 

de Classe Promotoras de Lazer e Esportes 

do Distrito Federal (Sinlazer-DF), Claudionor 

Santos, agradeceu o empenho desta gestão e 

ressaltou que os clubes esperaram mais de 30 

anos por essa regularização.

‘A aprovação desta Lei vem resolver um 

grande problema para os clubes de nossa 

cidade. Isso representa um marco, pois 

agora sim os clubes poderão fazer novos in-

vestimentos, gerar empregos e melhorar as 

suas estruturas”.

Para a presidente da Ascade, Fátima 

Mosqueira, a assinatura dessa regulariza-

ção é de extrema importância, pois a insti-

tuição estará coberta pela Lei e assim vai 

permitir o uso da área por mais 30 anos com 

a concessão do governo.

Na oportunidade, o governador ainda assinou 

o Decreto que estabelece o Zoneamento 

do Espelho d’Água do Lago Paranoá. O 

documento delimita áreas de banho e de 

práticas de esportes náuticos não motori-

zados, separados das áreas de embarca-

ções motorizadas. Com isso, oferece mais 

segurança aos usuários e garante diferentes 

formas do uso do lago.

E S P E C I A L E S P E C I A L
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De outro modo, a internet é baseada em 

sistema de imagens e sons que facilmente 

induzem a erro o usuário. Logo, a institui-

ção bancária que disponibiliza o serviço na 

rede mundial de computadores deve estar 

consciente dos riscos e prepararem-se para 

proteger seus clientes, pois, entre os serviços 

ofertados inclui-se a segurança.

Vale lembrar, diante do caso concreto 

frente aos abalos emocionais e transtornos 

causados poderá ensejar danos morais.

No caso de fraude devem ser tomadas medidas 

pelos consumidores, como procurar o gerente 

onde for correntista, protocolar requerimento, 

por escrito, com cópia narrando os fatos, 

reclamação junto à Ouvidoria e no Serviço de 

Atendimento ao Cliente – SAC da instituição, 

sempre anotando o número de protocolo e 

registro de ocorrência da delegacia de polícia. 

Dra. Dicla Borba 
Advocacia Especializada
diclaborba@terra.com.br
(61) 98102-6025

E N T E N D A  S E U S  D I R E I T O S

TRANSAÇÃO FRAUDULENTA
EM INTERNET BANKING GERA 
DEVER DE RESSARCIMENTO  
E DANOS MORAIS

E N T E N D A  S E U S  D I R E I T O S

O posicionamento dos tribunais nacionais 

é no sentido que a obrigação de ofertar 

segurança às operações realizadas por 

meio da internet não é do correntista, e 

sim da instituição financeira, mesmo no 

caso de fraudes em que terceiros invadam 

operações bancarias dos correntistas 

efetivando transações indevidas.

O impetuoso crescimento da informáti-

ca, trouxe grandes benfeitorias para a 

sociedade como um todo. Com os avanços 

tecnológicos, houve a transformação de 

crimes e fraudes tradicionais não mais pra-

ticados na sua forma habitual. Trata-se dos 

crimes e fraudes da informática.

A sociedade moderna já não consegue viver 

sem os computadores, seja no trabalho, no uso 

pessoal e nas suas mais variadas utilidades. A 

criminalidade acompanhou este desenvolvi-

mento ampliando a tecnologia para seu proveito.

Os bancos devem disponibilizar os serviços 

bancários por meio eletrônico e assumir a 

obrigação de reparar os danos que possam 

decorrer da falha de segurança. Neste caso, 

haverá responsabilidade da instituição finan-

ceira, em decorrência de falha na prestação 

do serviço, que é objetiva, nos exatos termos 

do art. 14 do CDC, bem como do art. 927, 

parágrafo único, do Código Civil/2002.

O valor da reparação deverá servir de deses-

tímulo à repetição da conduta, servindo de 

alerta às instituições. 

De grande valia os ensinamentos do nosso 

Colegiado TJDFT(Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios), processo judicial 

eletrônico nº 0706710-36.2018.8.07.0020, “as 

instituições bancárias propalam como forma 

de angariar usuários meios que facilitariam 

o acesso aos seus serviços, como caixas ele-

trônicos, celular, internet, correspondentes 

bancários, etc. Embora de fato tais recursos 

se agreguem como benefícios aos consumi-

dores, eventuais danos decorrentes de falhas 

na segurança devem ser suportados pelas 

instituições bancárias”.

Nesse julgamento a 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do DF, por unanimidade, 

deu ganho de causa a consumidor obrigando 

banco a ressarcir correntista de valor movi-

mentado de maneira fraudulenta por terceiros 

via serviço de internet banking.

E N T E N D A  S E U S  D I R E I T O S
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Como é bom chegar 

ao Clube, encontrar 

pessoas bacanas, 

amigos, colegas 

de trabalho e um 

atendimento de 

ótima qualidade. 

Assim é a Ascade! 

Um ambiente totalmente familiar, que 

recebe muito bem seus visitantes. 

Mas nem sempre foi assim! Manter esta 

Associação em plena evolução não está 

sendo fácil. A atual gestão luta com 

todos os esforços para a realização de 

seus projetos. Ao longo de nove anos de 

mandato, a maior dificuldade tem sido 

pagar dívidas antigas e se manter. 

“Atualmente, a Associação passa por 

grandes dificuldades financeiras, devido 

a necessidade de pagamento de dívidas 

antigas do então plano de saúde, que 

causaram um desiquilíbrio nas contas 

da Ascade nos últimos anos. Vários 

processos judiciais iniciados entre 

2006 e 2009,  ocasionados pelo não 

pagamento de dívidas do então plano 

de saúde, nas gestões anteriores,  fina-

lizaram em nossos mandatos, ocasio-

nando bloqueios judiciais e a necessi-

dade de se fazer acordos para evitar 

bloqueios, desequilibrando as finanças da 

Instituição”,  destacou o diretor executivo 

da Ascade, Francisco Morais.

A atual diretoria já pagou mais de quatro 

milhões de reais de dívidas, por meio de 

negociações que ultrapassavam mais de 

dez milhões de reais.

“Essas negociações nos ajudam com a 

quebra de juros, multas, parcelamentos e 

assim conseguimos resolver o problema. 

Por exemplo, a dívida com a Golden 

Cross, que passava de R$4.000.000,00, 

conseguimos negociar em R$1.450.000,00 

em 50 parcelas, incluindo os honorários 

advocatícios, e já se encontra quitada”, 

disse Morais.

Dessa forma, essas dívidas tem 

impactado o orçamento da Ascade e tem 

desequilibrado as finanças, fazendo com 

que ocorram atrasos nos pagamentos de 

faturas, impostos e encargos sociais.

A diretoria tem buscado meios para 

negociar junto aos fornecedores e aos 

Governos Federal e Distrital, no caso de 

impostos e encargos sociais, por meio dos 

Refis, para viabilizar o funcionamento da 

Associação e equacionar o orçamento. 

O DESAFIO DE 

ADMINISTRAR 
UMA INSTITUIÇÃO 

E X E C U T I V OE X E C U T I V O

No último dia 17 de dezembro, a diretoria 

da Ascade realizou uma Assembleia Geral 

ordinária, no Auditório Freitas Nobre, da 

Câmara dos Deputados, para deliberar sobre 

a previsão orçamentária para o ano de 2019.

A mesa foi composta pela presidente da 

Ascade, Fátima Mosqueira, que abriu a as-

sembleia. Em segunda chamada, às 15h30,  

o sócio da Ascade, José Machado, foi convidado 

para presidir a assembléia. O diretor executivo, 

Francisco Morais e o vice-diretor executivo, 

Kleber Dias, foram então convidados a secre-

tariar a mesa.

Na ocasião, o diretor executivo, Francisco 

Morais, apresentou a previsão orçamen-

tária para o ano de 2019 com a estimativa 

de receita de R$10.190.500,00, despesas 

de R$9.818.000,00 e investimentos na 

ordem de R$372.500,00.

Com a participação de diversos associados no 

auditório, Rogério Siqueira, sócio da Ascade há 

mais de dez anos, pediu a palavra e fez questão 

de mencionar a evolução da instituição.

“Sou associado da Ascade há 12 anos, 

portanto tenho motivos para dizer que a 

atual gestão acolhe o associado, mantém 

as portas abertas para apresentação de 

novas propostas e idéias em prol do clube 

e suas atrações”.

O empreendedor e sócio, Tiago Souza, 

implantou a modalidade do Stand Up na 

Ascade e aproveitou para agradecer. 

“Agradeço pelo carinho a essa institui-

ção e pela oportunidade que nos deu 

de implantar o OndaSup Club, escola de 

Stand Up Paddle que já virou uma refe-

rência no esporte em Brasília. No mês de 

dezembro, completamos 1 ano de ativida-

des. Obrigado à diretoria pela confiança, 

pelo respeito e pela parceria. Esperamos 

poder contribuir cada vez mais para o 

bem-estar dos sócios em 2019 e somar 

com a equipe competente da Ascade 

para novas e promissoras realizações”.

Ao fim da assembleia a previsão orça-

mentária foi aprovada com unanimidade 

pelos presentes.

DIRETORIA EXECUTIVA

APRESENTA PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA

E X E C U T I V O
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 Outras medidas já foram tomadas, como 

o enxugamento da folha de pagamento, 

por meio da diminuição de horas extras 

e de mão de obra, otimizando a força de 

trabalho, como exemplo a Associação já 

teve 85 funcionários e hoje conta com 68.

Mesmo assim, as dificuldades são 

enormes para honrar os compromissos 

financeiros, mas a Diretoria, em especial 

a Diretoria Executiva, tem trabalhado 

para equacionar todos esses problemas, 

contando com incremento das receitas e 

cortes nas despesas. Neste ano já tivemos 

o ingresso de 95 novos associados e a fi-

nalização da obra do Centro de Eventos 

(Millennium Convention Center), propor-

cionarão uma nova receita, podendo, 

assim, contribuir com o saneamento 

das finanças da Ascade, tornando nossa 

instituição cada vez melhor, finalizou 

Francisco Morais.

MELHORIAS E PROGRESSOS

De acordo com a presidente da Ascade, 

Fátima Mosqueira, mesmo diante das 

grandes dificuldades, fechamos o ano 

com a finalização das obras do Salão 

Social e iniciamos a realização de grandes 

eventos. O empreendimento em fase de 

testes já recebeu alguns eventos corpora-

tivos, os 30 anos do Sindilegis e o Feirão de 

Benefícios, que já proporcionaram receita 

para a Ascade.

Por anos, a atual gestão esteve na busca 

de parceiros para gerir o empreendimen-

to. Quando se chegou a um acordo com 

o grupo de empresários, a diretoria tratou 

de elaborar um contrato de “arrenda-

mento para a construção, utilização do 

espaço e finalização da obra”. O contrato 

foi apreciado e analisado pela consultoria 

jurídica (Pallazzo e Nogueira), registrado 

em cartório na data de 12 de junho de 2014 

e em seguida assinado e homologado em 

12 de março de 2015 em assembleia.

 “Por meio de nossos parceiros, consegui-

mos manter os nossos eventos esportivos 

e culturais em 2018, como a Festa Junina, 

Matinê de Carnaval, Colônia de Férias e 

o Dia das Crianças, além dos apoios que 

vêm dos parceiros como Banco Sicoob e 

Banco Alfa”.

A presidente acredita que em 2019 muitos 

projetos irão permitir novas receitas, 

que não dependem da mensalidade do 

associado e com isso será possível a          

superação de novos desafios.
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BALANCETE SETEMBRO / 2018

Ativo Passivo

DISPONIBILIDADE

Caixa
Banco
Aplicações 

Disponibilidade

12.973,06
3.910,84
113.941,33 

130.825,23

FORNECEDORES

Restaurante e Bares
Farmácia

Fornecedores

16.291,77
28.822,10
 
 
45.113,87

VALORES A RECEBER

Farmácia
Restaurante e Bares
Valores a Receber

Valores a Receber

122.944,56
160.657,99
28.206,33

311.858,88

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS 
INSS
FGTS 
IRRF 
 
Obrigações fiscais a longo prazo

 

4.938,45 
55.812,23 
13.031,50 
5.138,92

78.921,10

CRÉDITOS

Outros Créditos

Créditos

7.099,40

7.099,40

RECURSOS HUMANOS

Salários 
 
Recursos Humanos

0

0

ESTOQUE

Farmácia
Restaurante e Bares

Estoque

170.578,99
79.149,83

249.728,82

OBRIGAÇÕES DIVERSAS

Banco Alfa S/A
Adiantamento p/ comissões 10.672,88

ATIVO CIRCULANTE 699.512,33 PASSIVO CIRCULANTE 134.707,85

PERMANENTE IMOBILIZADO

Imobilizados
(=) Depreciação

20.219.359,13
2.105.813,55

EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTO

SICOOB LEGISCRED 
Empréstimo Financiamento

257.767,79
257.767,79

ATIVO PERMANENTE
18.113.545,48
 

OBRIGAÇÕES FISCAIS

INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
ICMS A RECOLHER
COFINS A RECOLHER
IRRF A RECOLHER

Obrigações Fiscais

3.309.535,14
563.339,39
435.263,84
312.644,34
123.300,82

4.744.083,53

PARC. NÃO CIRCULANTE 5.314.344,99

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social 
SUPERAVIT
Resultado do período

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.913.886,31
4.384.571,03
65.547,63

13.364.004,97

TOTAL ATIVO 18.813.057,81 TOTAL DO PASSIVO 18.813.057,81

MELHORIAS DA ATUAL GESTÃO

• CONSTRUÇÃO DE NOVAS BAIAS PARA 

EMBARCAÇÕES NÁUTICAS

• AQUISIÇÃO DE UM NOVO 

TRATOR PARA TRANSPORTE DAS 

EMBARCAÇÕES

• INVESTIMENTOS DE R$60 MIL PARA 

INSTALAÇÃO DOS PÁRA RAIOS  

• A TROCA DE TODA FIAÇÃO DA  

REDE ELÉTRICA E DE INTERNET  

DA INSTITUIÇÃO

• A CONSTRUÇÃO DO  

POÇO ARTESIANO

• REFORMAS NO RESTAURANTE, QUE 

HOJE POSSUI UM TELHADO DE 

PRIMEIRA QUALIDADE, SISTEMA DE 

RESFRIAMENTO E TODA ESTRUTURA 

DE UM RESTAURANTE MODERNO

• A CONSTRUÇÃO DO NOVO BAR 

NÁUTICO COM COZINHA MODERNA, 

BANHEIROS E ESPAÇOS DE DIVERSÃO

• REFORMAS NO ESPAÇO LOOK, QUE 

RECEBE EVENTOS TERCEIRIZADOS 

TRAZENDO RECEITA PARA A 

INSTITUIÇÃO

• REFORMA DAS CHURRASQUEIRAS

• REFORMA DO TOBOAGUA E PARQUE 

AQUATICO

• MELHORIA E TROCA DE APARELHOS 

NO PARQUE INFANTIL

• REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL

• REFORMAS DAS QUADRAS DE VOLEY 

E FUTVOLEY

• REFORMA DE TODA ESTRUTURA 

DO PIER

• CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE 

SAIBRO DO TÊNIS
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BALANCETE SETEMBRO / 2018

NOMENCLATURA VALOR
RECEITAS PARA  

CENTRO DE CUSTOS

ATIVIDADES SOCIAIS

Receita de Mensalidade 
Receita de Aluguel 
Receita da Diretoria de Esporte 
Receita da DiretoriaSocial 
Receita da Diretoria Náutica 
Receitas Diversas 
Salários e Ordenados 
Vale Transporte 
Vale Alimentação 
Encargos Sociais 
Serviços Terceirizados 
Despesas Gerais 
Despesas Financeiras 
Manutenção de Piscinas 
 

238.131,81
60.000,00
21.018,00
15.250,00
4.078,78
14.846,59
(100.713,52)
(12.774,70)
(23.750,00)
(32.087,86)
(19.851,97)
(106.452,74)
(1.792,72)
(4.649,50)

RESTAURANTE E BARES

Receita  
Receita com Buffet e Eventos
Custo Operacional 
Salários e Ordenados 
Vale Transporte 
Vale Alimentação 
Encargos Sociais 
Serviços Terceirizados 
Despesas Gerais 

247.030,77
1.100,00
(118.937,21)
(49.728,80)
(9.130,30)
(13.750,00)
(16.169,29)
(12.160,00)
(12.832,63)

FARMÁCIA

Receitas
Custo Operacional
Salários e Ordenados
Rescisão Contratual
Vale Transporte 
Vale Alimentação
Encargos Sociais
Despesas Gerais

80.666,22
(46.874,97)
(19.836,75)
(6.799,17)
(1.084,60)
(3.750,00)
(6.645,91)
(807,75)

PAF

Receita
Reembolso

24.493,85
20.518,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO ------- 65.547,63

51.282,17

15.422,54

5.132,93

3.975,85
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