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“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

PREVINA-SE CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS

Em cumprimento ao Decreto 40.539, do Governo do 
Distrito Federal, o Iate Clube de Brasília continua com 
suas atividades suspensas, mas ainda assim preocupado 

com a saúde e bem estar de seus Sócios e colaboradores. 
Com o crescimento exponencial dos casos da doença no 
DF, se faz necessário, cada vez mais, o isolamento social 
solicitado arduamente pelas autoridades de saúde do Brasil, 
para diminuir o ritmo de contágio da doença. Mas, as pessoas 
ainda têm algumas dúvidas sobre como agir neste momento: 

Aqueles que receberam o diagnóstico ou têm sintomas 
da Covid-19 devem ficar em isolamento por pelo menos 14 
dias. Os especialistas recomendam que, as demais pessoas 
permaneçam em casa o máximo possível para não correrem 
o risco de se infectar, e quando for preciso, devem evitar 
aglomerações e não ficar em locais cheios e fechados, tentando 
manter pelo menos 1,5m de distância entre as demais pessoas.

Quanto às compras, dê preferência ao sistema online ou 
delivery. O ideal é fazer compras que durem o mês todo, mas 
não é preciso estocar comida para vários meses. Se fizer uso 
de remédio controlado, renove sua receita o quanto antes e 
compre o que for preciso.

Dentro de casa, o ideal é não compartilhar objetos de uso 
particular, como toalhas, maquiagens e roupas e, se possível, 
separar também talheres, copos e pratos para que cada pessoa 
não corra o risco de se contaminar dentro da própria casa. Em 
casa ou na rua, ao espirrar ou tossir proteja a boca e o nariz 
com um lenço descartável ou com a parte interna do braço, na 
altura do cotovelo. O lenço, depois de usado uma vez, deve 
ser jogado fora.

Além das restrições na circulação, é preciso reforçar a 
higienização das mãos, já que a doença se propaga em uma 
velocidade enorme. Primeiro, é preciso molhar as mãos e, 
depois, pegar uma quantidade suficiente de sabonete para 
fazer a limpeza. É preciso começar pela palma das mãos e 
punhos, depois limpar entre os dedos e a parte superior das 
mãos. Depois, é preciso limpar os polegares e as pontas dos 
dedos. Caso a torneira não seja automática, o indicado é usar 
uma folha de papel para abrir e fechar a peça, evitando o 
contato direto com as mãos limpas. O álcool em gel deve ser 
sempre utilizado no caso de não haver a possibilidade de lavar 
as mãos com água e sabão.

O Iate reforça que está atento aos desdobramentos do 
avanço da doença no país e empenhado em fazer todo o 
possível para garantir a segurança e bem-estar de todos que 
o frequentam. “Ciente de nossa responsabilidade social, 
continuamos orientando os Sócios a permanecerem em casa, 
evitando qualquer tipo de aglomeração ou reuniões, o que 
reduzirá as chances de contágio e proliferação. É uma atitude 
necessária e responsável de indivíduos e instituições que atuam 
pensando nas necessidades e benefícios da coletividade”, 
explicou o Comodoro Rudi Finger.

Cabe ressaltar que, neste período de suspensão das 
atividades, o Iate dispõe dos seguintes canais de atendimento 
ao Associado: pelo telefone (61) 3329-8700 e pelos e-mails 
ouvidoria.iate@iatebsb.com.br (Ouvidoria), iateclubebsb@
gmail.com (Secretaria / Administrativo), tesouraria.iate@
iatebsb.com.br ou tesouraria.iate@gmail.com (Financeiro). Na 
Tesouraria, o atendimento será realizado também por telefone, 
das 10h às 16h (3329-8712).
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DIRETOR
DECISÃO Nº 01/2020

O CONSELHO DIRETOR DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA no uso de suas 
atribuições conferidas no Estatuto do Clube, bem como, a deliberação na 
56ª Reunião Ordinária, triênio 2017/2020, realizada em 16 de março de 
2020, sobre o Processo Administrativo nº 11/2019, 

RESOLVE

Art. 1º. Aplicar a pena de Suspensão pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias, ao sócio patrimonial proprietário P/3136, Sr. I. A. P., em face do 
enquadramento da conduta prevista no inciso VIII do artigo 39, combinado 
com os incisos II e III, do artigo 42 do Estatuto do Clube.

Art. 2º. Estabelecer que o início da contagem do prazo do pedido de 
reconsideração se iniciará na data do recebimento da notificação, 
conforme previsto no inciso I, do artigo 47 do Estatuto.

Brasília, 17 de março de 2020.

CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
Diretor Secretário

RUDI FINGER
Comodoro

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO E COMODORIA

 COMUNICADO CONJUNTO
 
O Comodoro e o Presidente do Conselho Deliberativo do Iate Clube de 
Brasília esclarecem, como já é do conhecimento de todos que, desde 
o dia 20/03/2020, o Clube permanece fechado com as atividades 
suspensas em razão de determinação dos órgãos governamentais, 
visando a prevenção ao contágio do novo coronavírus (COVID-19).

Informamos que, não obstante isso, a cobrança da Taxa Ordinária não 
será suspensa, já que as obrigações assumidas precisam ser cumpridas, 
assim como o pagamento dos salários dos nossos colaboradores, 
que continuam trabalhando em escala de revezamento, com horário 
reduzido ou em regime de home office, visando garantir a conservação 
e segurança do patrimônio comum, o que será de extrema importância 
para a manutenção do padrão do nosso Clube.

Todos os canais de comunicação institucionais permanecem à 
disposição dos associados, tais como: telefone, e-mail, ouvidoria e 
redes sociais.

Brasília, 25 de março de 2020.
             

  RUDI FINGER               ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
  Comodoro                    Presidente do Conselho Deliberativo

ATOS E CONTRATOS CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO DELIBERATIVO

Tendo em vista as medidas extremas de prevenção, 
controle e contenção de risco em relação à disseminação 
do novo coronavírus e em especial atenção à não 
exposição dos membros dos Conselhos Deliberativo e 
Diretor e colaboradores à situação de contágio, a Mesa 
Diretora do Conselho Deliberativo aprovou, de modo 
ad referendum, o parecer da Comissão Fiscal referente 
às contas de Conselho Diretor do exercício de 2019. 
Também foi aprovado o Parecer da Comissão Permanente 
de Orçamento e Finanças, referente à Proposta de 

Orçamento é aprovado

Readequação do Orçamento de 2020, elaborada pela 
Diretoria Financeira do Clube.

Os temas, inicialmente, seriam debatidos nas Reuniões 
Ordinária e Extraordinária, que estavam agendadas para 
o dia 26 de março e que foram canceladas. Ainda assim, 
as decisões serão levadas à deliberação do Plenário do 
Conselho Deliberativo na próxima reunião do Colegiado, 
prevista para julho.
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Em tempos de pandemia, quanto mais ficarmos em 
casa, melhor. Enquanto não podemos voltar para rotina 
normal por causa do novo coronavírus, uma boa ideia é 
aproveitar esse tempo para se atualizar e adquirir mais 
conhecimento. Queremos te ajudar com uma lista de 
cursos online gratuitos para fazer durante a quarentena. 
Algumas empresas e instituições de ensino que estão 
oferecendo boas chances. Confira:

Harvard - A famosa Universidade Harvard (EUA) liberou 
mais de 100 cursos gratuitos (totalmente em inglês) em 
sua plataforma online para diversas áreas, como Artes e 
Design, Ciências Sociais, História e Ciência Ambiental. 
Acesse: www.edx.org/school/harvardx

Udemy - A rede abriu mais de 400 cursos gratuitos para 
quem deseja aprender técnicas básicas de informática, 
de Excel a aulas mais complexas, como programação 
para crianças com ferramenta do MIT. 
Acesse: www.udemy.com/

Senai - O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) está com 12 cursos online gratuitos com 
certificação: Consumo Consciente de Energia, Desenho 
Arquitetônico, Educação Ambiental, Empreendedorismo, 
Finanças Pessoais, Fundamentos de Logística, Logística 
de Programação, Propriedade Intelectual, Segurança 
do Trabalho, Metrologia, Noções Básicas de Mecânica 
Automotiva e Tecnologia da Informação e Comunicação. 
Todos os cursos dão certificado aos alunos. 
Acesse: www.eadsenai.com.br/virtual/ms/

USP - Na plataforma Coursera, é possível achar 17 
cursos online disponibilizados pela Universidade de 
São Paulo (USP). Marketing, ciência da computação, 
design, biologia são algumas das áreas de estudo. 
Acesse: www.eadsenai.com.br/virtual/ms/ e pesquise 
por “Universidade de São Paulo”.

Devido às questões preventivas relativas ao novo 
coronavírus, o baile com a Orquestra Tabajara, que 
ocorreria no próximo dia 21 de março, foi adiado para 
o dia 09 de maio de 2020, também sábado. Segundo 
a organização do evento, serão mantidas as ordens 
das mesas e aqueles que já adquiriram suas reservas 
continuarão com seus ingressos e seus lugares nas mesas 
escolhidas. Aqueles optarem por não mais participar 
do evento, devem informar a decisão pelo telefone (61) 
991722020.

COMUNICAÇÃO

SOCIAL

Cursos online gratuitos para o período da quarentena

Orquestra Tabajara adiada para 09 
de maio

LinkedIn - O LinkedIn liberou gratuitamente o conteúdo 
chamado “Trabalho Remoto: Colaboração, foco e 
produtividade”. São mais de 10 tópicos de estudo com 
professores, escritores e especialistas de diversas áreas, 
somando mais de 10 horas de curso. 
Acesse: www.linkedin.com/learning/paths/trabalho-remoto-
colaboracao-foco-e-produtividade

FGV - A Fundação Getúlio Vargas liberou 55 cursos 
totalmente gratuitos em sua plataforma de ensino online, 
para ajudar a impulsionar a carreira. Todos os cursos têm 
certificação ao final. 
Acesse: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online

IDent - A plataforma voltada para o público de dentistas 
abriu todos os seus cursos e palestras gratuitamente por 
14 dias. Para o profissional que deseja se aprofundar em 
algum assunto clínico ou de planejamento e marketing 
essa é uma boa oportunidade. 
Acesse: www.ident.com.br/cursos-online
 
Faber Castell - Para momentos de distração e 
desenvolvimento da criatividade a Faber Castell liberou 
um série de cursos gratuitos em seu site. É uma ótima 
oportunidade de distrair as crianças e jovens neste 
período de distanciamento social. Acesse: https://
cursos.faber-castell.com.br/combos/combo-numero-
emcasacomfabercastell
 
Insper - A renomada instituição que atua na área de 
negócios, economia, direito, engenharia mecânica, 
engenharia mecatrônica e engenharia da computação 
oferece uma série de cursos EaD totalmente gratuitos. 
Acesse: www.insper.edu.br/
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ANIVERSARIANTES
28/03 - Maristela Gheno, Filipo de Moraes Rego 
Caldas, Guilherme de Oliveira Mendes, Mario 
Silveira da Costa, Joao Quirino Van Langendonck 
Flori, Denise de Faria Pereira Senise, Ricardo 
Rangel de Andrade

29/03 - Renato Salles Cortopassi, Francisco Solano 
Borges Neto Flavio Cals Dolabella, Ivone Maria de 
Oliveira, Juliao Silveira Coelho, Fernanda Alvares 
da Silva Salgado, Helienne Rizzo de Paula, Laerte 
Vieira Junior, Manoela da Cunha Dias, Marcus 
Vinicius Pimenta Ribeiro, Mauro Moreira de 
Souza e Silva, Sergio Augusto Borges de Oliveira, 
Carlos Mario da S. Velloso Filho, Mayla Angelini 
Vidigal Zago

30/03 - Maria do Socorro Amorim, Marzia Elena 
de Souza e Silva Valente, Roberto Machado Cruz, 

Maria Angelica Ribeiro Bazilli, Bruno de Azevedo 
Henriques, Jose Ronaldo do Amaral, Luiz Claudio 
Queiroz Marques da Cruz, Yordan Cirilo, Flavio 
Silva Palma Lima, Anna Augusta Chagas Ferreira, 
Enio Mathias Ferreira, Alessandra Augusta dos 
Santos, Giuliana Faria Morrone

31/03 - Renato Fabbrini Marsiglio, Marco Tulio 
Santiago, Marcellus Sganzerla, Luis Carlos Lyra 
Pato, Keli Cristina Mayer Wojtunik, Fabiola 
Brunken Clemente Bafutto, Patricia Braga Kzam, 
Hamilton Heitor de Queiroz, Carlos Vinicius 
Delatorres G. de Carvalho, Vitor Elisio Goes de O. 
Menezes

01/04 - Ricardo Augusto Vieira Aboudib, Carlos 
Henrique Simoes Ayres, Maria Helena Petruccio 
Cabral, Luciana Matos Sampaio Tavernard, Renata 
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de Mendonca M. Andrade Stochiero, Rafael Lima 
Aguiar, Zuleide Ribeiro Neves, Fernando Naves 
Adriano, Ruth Martins Soares, Roberto Marques 
Piza

02/04 - Adriane Medeiros Casado, Andre Luiz de 
Araujo Espindola, Rogerio Magalhaes Nunes, Ana 
Carolina Aguiar Cardoso Naves, Frederico Jose 
Silva Correa, Ursula Blass Selmy, Carlos Roberto 
Couto, Sabrina Sayuri Covre Magalhaes, Maria de 
Fatima de P. Pessoa Costa

03/04 - Guilherme Teixeira Faria, Ricardo 
Camargo Rosas, Franco Couto de Oliveira, Marcia 
Mendonca Ferreira da Silva, Patricia de Amorim 
Gomes Macedo, Islande Braga de Santo Antonio, 
Jose Americo Miari, Alexandre Domingues 
Campos, Simone Cordeiro Vieira, Patricia Gatti 
Raulino

ATENÇÃO SÓCIO

Com o distanciamento social e as recomendações para 
que a população fique em casa, encontramos algumas 
dificuldades de acesso aos serviços necessários. Pensando 
nisso, desenvolvemos uma lista de serviços que funcionam 
durante a pandemia, buscando suprir algumas necessidades. 

A Shahr Odontologia Integrada é uma tradicional clínica 
localizada na Asa Sul com uma equipe técnica altamente 
preparada. Abre neste período de distanciamento social, 
voltada apenas para urgências e emergências, em sistema 24h. 
Contatos: (61) 98120-3700 
@shahrodontologia

AC Vida é uma empresa de cuidados com idosos, pessoas 
com necessidades especiais e pacientes pós-cirúrgico. 
Continua funcionando normalmente durante a pandemia e, 
para Sócios do Iate, oferece um desconto de 10% nos planos 
de “supervisão”.
Contatos: (61) 3273-9083 
acvida.com.br

Avalon é um hospital veterinário que está atendendo em 
sistema de urgência e emergência no Lago Sul. Em ocasiões 
excepcionais, a clínica dispõe de atendimento em domicílio.  
Contatos: (61) 3427-3454 | 98606-3454
www.veterinariaavalon.com.br

O Saint Louis Centro Clínico desenvolveu um serviço 
específico para suporte à pandemia do coronavírus. Foi 
montada uma equipe de médicos que irá em domicílio para 
atendimento ao paciente portador de sintomas do Covid-19. Tal 
serviço é de grande importância tendo em vista que muitos dos 
contágios acontecem em hospitais. 
Contatos: (61) 3053-9273 | 99970-8587 
@saintlouiscentroclinico

A TwoBee oferece um serviço especializado em construção 
de Sites, Lojas Online e Marketing Digital. Neste período de 
distanciamento social, ela oferece o serviço para lojistas que 
fecharam suas operações físicas e procuram por soluções para 
se manterem em funcionamento. A empresa oferece condições 
especiais para Sócios do Iate.
Contatos: (61)9816-0042 
@twobee.digital

A CEFITE é uma clínica especializada em fisioterapia 
e personal trainer, que trabalha com consultas online e 
em domicílio. Neste período de distanciamento social, 
disponibilizaram aos Sócios do Iate um desconto de 23%.
Contatos: (61) 9816-35118
@equipecefite

Caso tenha alguma sugestão de empresa, compartilhe 
conosco por meio de mensagens privadas em nossas redes 
sociais para ajudarmos outros Sócios.


