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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

O IATE CLUBE CADA VEZ MELHOR PARA OS SÓCIOS

Nas duas primeiras semanas em que o Iate Clube 
de Brasília esteve fechado, em cumprimento 
ao Decreto do Governo do Distrito Federal, a 

Gestão continuou atuando para deixar o Clube ainda 
melhor e mais bonito para receber os Sócios quando 
as atividades forem retomadas, agora previsto para o 
início de maio. Cabe ressaltar que os funcionários, neste 
período, trabalharam respeitando as orientações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

A equipe da Diretoria de Operações e Logística 
executou um trabalho minucioso, para garantir a 
limpeza e a manutenção de todo o campus do Iate. 
Os serviços executados englobaram a lavagem de 
todas as pedras portuguesas; a desinfecção de vidros, 
maçanetas, banheiros, elevadores; a limpeza geral 
das piscinas; o recolhimento de todos os móveis do 
campus para esterilização; a limpeza geral de todos os 
aparelhos de ar condicionado; a limpeza das obras de 
arte do Clube; corte da grama; dedetização de todas 
as churrasqueiras; limpeza de todos os estofados das 
churrasqueiras; limpeza das fachadas do Iate Shopping; 
poda de árvores em riscos de queda; plantio de grama; 
e a lavagem de toda a grade da orla do Lago.

Já a equipe ligada à Engenharia, trabalhou com afinco 
para a finalização de relevantes obras. Foram finalizados 
os serviços da churrasqueira M1 e M2, que também 
tiveram executadas as calçadas de pedras portuguesas 

em suas proximidades. A equipe também realizou o 
fechamento de toda a área externa do Clube, inclusive o 
espaço da reciclagem, até as margens do Lago Paranoá, 
com telhas metálicas. Essa mesma área externa foi 
totalmente limpa. A pintura deste fechamento lateral já 
teve início e deverá ser finalizada nos próximos dias..

CONTINUA NAS PÁGINAS 03 E 04
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
COMODORO E PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATO CONJUNTO No 002/2020

Levando-se em conta as determinações do Ministério da Saúde e do 
Decreto 40.583, de 01/04/2020, que revoga o Decreto 40.550, de 
23/03/2020, do Governador do Distrito Federal, assim como visando 
contribuir com a sociedade e os órgãos de Saúde Pública, tendo em 
vista a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), assim classificado 
pela OMS, bem como que tal situação emergencial merece a tomada de 
medidas extremas de prevenção, controle e contenção de riscos com o 
objetivo de evitar a disseminação da doença, a Comodoria, em conjunto 
com a Presidência do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Brasília,
R E S O L V E
Prorrogar o fechamento do Clube, de 06/04 a 03/05/2020 (Decreto GDF 
nº 40.583), podendo ser prorrogado ou antecipado de acordo com as 
orientações dos órgãos sanitários.

Esta medida extrema visa contribuir com o ambiente de isolamento social 
solicitado arduamente pelas autoridades sanitárias e de saúde do Brasil.

É a forma de conter a proliferação da COVID-19 e o Iate, ciente de sua 
responsabilidade social, orienta seus associados e atletas 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 en instituições que 
atuam pensando nas necessidades e benefícios da coletividade.

Nossos canais de comunicação, especialmente no site e nas redes sociais, 
permanecerão ativos e disponíveis neste período, para levar ao Quadro 
Social as informações relevantes a cada momento e nosso retorno às 
atividades, que esperamos que possa acontecer o mais rápido possível.

As Portarias do Clube permanecerão fechadas e nas suas dependências 
somente serão permitidos os funcionários essenciais ao bom 
funcionamento dos serviços básicos, que garantam a continuidade da 
prestação de serviços e a segurança dos bens patrimoniais, cujo quadro 
desde a presente data, passou a funcionar em escala de revezamento.

Brasília-DF, 2 de abril de 2020.

ATO CONJUNTO

RUDI FINGER
Comodoro

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LOSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

Desde meados de março, a população está vivendo 
em isolamento como medida preventiva contra o 
novo coronavírus. São muitos dias longe de familiares, 
amigos e dos colegas da escola e do trabalho. Bateu 
aquela saudade? Segue uma lista com serviços gratuitos 
de vídeo chamada. Assim você pode manter contato, 
organizar encontros, reuniões de equipe e até mesmo 
uma festinha virtual!

Whatsapp
Até 4 pessoas por chamada. Basta abrir a conversa com 
o contato que deseja ver e tocar no ícone da câmera de 
vídeo.

Instagram
Até 6 pessoas por chamada. Para acessar, clique na seta 
no canto superior direito do aplicativo, aperte o ícone da 
câmera e depois escolha o contato para fazer a ligação.

Hangouts
Até 10 pessoas por chamada. Se você já usa Gmail, é só 
acessar o hangout, no canto esquerdo da tela. Aí é só 
apertar o sinal do + e adicionar o contato escolhido. Caso 
não tenha uma conta, pode entrar em hangouts.google.
com. Pelo celular, basta baixar o aplicativo (gratuito).

Skype
Até 50 pessoas por chamada. Para utilizar, basta baixar 
o programa pelo site skype.com ou o app no celular. 
Depois, é só criar login e convidar, por email, as pessoas 
para quem deseja ligar.

Zoom
Até 100 pessoas por chamada. Pelo computador, acesse 
zoom.us/pt-pt/meetings.html. Pelo celular, é preciso 
baixar o aplicativo. Se receber um convite para chamada, 
insira o “ID” da reunião (número que vem no convite). 
Permite chamadas por até 40 minutos. Para usar mais 
tempo é preciso pagar.

Jitsi meet
Sem limite de pessoas. É possível entrar pela página 
http://jitsi.org ou baixando o aplicativo pelo celular. Esse 
aplicativo não tem limite de tempo para as ligações.

Reveja as pessoas queridas
QUARENTENA

ATENÇÃO SÓCIO
Atendimento ao Associado durante 
o fechamento

Caso o Sócio precise falar no Iate Clube de Brasília 
neste período de suspensão das atividades em 
cumprimento ao Decreto do GDF, o Iate dispõe dos 
seguintes canais de atendimento:
Telefone: (61) 3329-8700.

SE T OR E S :

Ouvidoria ouvidoria.iate@iatebsb.com.br

Secretaria/
Administrativo

secretaria1@iatebsb.com.br

Financeiro tesouraria.iate@iatebsb.com.br ou 
tesouraria.iate@gmail.com

ATENDIMENTO TAMBÉM POR TELEFONE, 
DAS 10H ÀS 16H (3329-8712).

Espaço Saúde - academia@iatebsb.com.br ou 
pelo telefone 3329-8755. A partir do dia 06/03, o 
atendimento por telefone será de segunda a  sexta-
feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 16h.
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CAPA

A equipe também fez a manutenção do banheiro da 
Náutica e do sistema de coifa e exaustão da cozinha da 
Antiga Sede. Também foram finalizados os alambrados, 
alvenarias, pinturas e a fixação dos placares do galpão das 
quadras de tênis 4, 5, 6 e 7. Houve, ainda, a recomposição 
da calçada de pedra portuguesa na extensão do galpão da 
cobertura das quadras de tênis. Serviços de pintura foram 
realizados nos meios fios nas áreas internas e externas do 
Clube. A Engenharia também fez a manutenção das seguintes 
área técnicas do Iate: geradores, poços artesianos, recalques 
de esgotos, quadros e bombas, manutenção de telhados 
e demais serviços de manutenção para todos os demais 
setores.

A Diretoria de Comunicação manteve o site atualizado, 
as redes sociais ativas e continuou fazendo o atendimento à 
imprensa nas duas últimas semanas. Embora o Jornal do Iate 
não esteja sendo impresso nesse período, continua sendo 
produzido na versão online para que o Associado tenha 
acesso às informações, recebendo-o inclusive por e-mail.
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ANIVERSARIANTES
04/04 - Gustavo Henrique Caputo Bastos, Vera 
Machado Ungaretti, Luiz Vasconcelos, Jose 
Ribamar de Castro Viana, Antonio Carlos Dantas 
Ribeiro, Marcia Vitoria Vivan de M. Hofmann, 
Ana Paula Faria Rosa, Iuri Curcio Nunes, Andrea 
de Paula Porto F. Peixoto, Andre Luiz Rodrigues 
Santana, Tamar San Migu

05/04 - Henrique Nascimento Arantes, Tais 
Mendonca Nogueira da Gama, Antonio 
Zeferino dos Santos Filho, Setsuko Kawano 
Mori, Jose Gomes Ferreira Filho, Jose Gomes 
Ferreira Filho, Marcio Arruda de Freitas, 
Georges Demetre Calimeris, Rachel Trein 
Borba, Gabriela Pereira Vidigal de Oliveira, Joao 
Ireneo Joffily, Henrique Nascimento Arantes

06/04 - Matson Lopes da Silva, Marcelo Pereira 
Silva, Marcus Tulio Martins Tristao, Gilda Maria 

Barbosa Cirilo, Thais Maria Riedel de Resende 
Zuba, Gyorgy Varga, Luiz Guilherme Miranda 
Carvalho, Nicolau D Alessandro Filho, Ernane 
Fidelis Filho, Emerson Chagas Coimbra, Nelio 
Walter da Silva Junior

07/04 - Jin Choi Feitosa, Jair Soares Junior, Vera 
Maria Rodrigues da Cunha, Laura de Oliveira 
Vieira, Marco Aurelio de Macedo Coelho, 
Alexandre de Araujo Garcia, Pedro Braga Netto, 
Alceu Moraes Junior, Ana Paula Bittar B. De 
Souza, Pedro Henrique Colares Fernandes, 
Marcelo Goncalves de Oliveira

08/04 - Camila Ribeiro Brazil Suffert, Valeria 
Ilda Duarte Pessoa, Luiz Felipe Costa Matos, 
Gustavo Schneider, Maria Teresa de Almeida 
Leoncio Drumond , Roberto A. Horta Barbosa, 
Ana Maria Moreira de Souza, Larissa de Paiva 
Antunes Laurindo Santos

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico (Doado ao ICB): Glêves Campos  - Editora Chefe:  Simone Azevedo (DF 7302/98)

Diagramação: Washington Macedo / Ketlyn Hanna
Setor de Clubes Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF

(61) 3329-8700; www.iateclubedebrasilia.com.br

09/04 - Carla Cristiane Goncalves de Souza, 
Jose Augusto Montandon Capuzzo, Vinicius 
Custodio Santana, Vilma Machado Vicente, 
Bianca Carla de Oliveira Santos, Angelo 
Frechiani Zanello Fragomeni, Marcelo Herbert 
de Lima, Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, 
Antonio Domingos Bispo Junior, Leonardo 
Gomes de Queiroz, Paula Roller Quintella

10/04 - Raony Davi Zica de Carvalho, Jose 
Torres Anzanelli Junior, Antonio Piratelli 
Filho, Maria de Nazare P. Carneiro, Daniel 
Cantanhede Behmoiras, Mauricio Canavarro 
Penna Chaves, Ana Duboc Rochadel, Amadeu 
Paula Castro Neto, Claudia Farias Pinto N. da 
Silva, Nidia Marlene Fernandes, Nilson Ferro 
Costa, Tatiana Cristina de Oliveira, Nilson Ferro 
Costa, Leonardo Martins Costa Daher

ATENÇÃO SÓCIO

Novo decreto do GDF prorroga prazo do isolamento social
O isolamento social no Distrito Federal foi prorrogado 

até o dia 3 de maio. A decisão consta no Decreto 40.583, do 
governador Ibaneis Rocha, publicado em edição extraordinária 
do Diário Oficial da última quarta-feira (1º/04). A medida visa 
conter a proliferação de casos de Covid-19, já que há uma 
previsão oficial do Ministério da Saúde de um pico nacional do 
número de novos registros em meados de abril.

A prorrogação é válida para a realização de eventos, de 
qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; 
eventos esportivos no Distrito Federal, inclusive campeonatos 
de qualquer modalidade esportiva; o funcionamento de 
academias de esporte de todas as modalidades; e o atendimento 
ao público em clubes recreativos; entre outros itens.

Em cumprimento ao Decreto, o Iate Clube de Brasília 
vai prorrogar seu fechamento, de 06 de abril até o dia 03 de 
maio. Segundo o Comodoro Rudi Finger, essa é uma atitude 
necessária e responsável de indivíduos e instituições que atuam 
pensando nas necessidades e benefícios da coletividade. Assim, 
as portarias do Clube permanecerão fechadas e serão mantidos 
apenas os serviços básicos de limpeza, manutenção e segurança 
dos bens patrimoniais.

CAPA

O atendimento ao Sócio continua ativo pelo 
telefone (61) 3329-8700 e pelos e-mails ouvidoria.
iate@iatebsb.com.br (Ouvidoria), secretaria1@
iatebsb.com.br (Secretaria / Administrativo), 
tesouraria.iate@iatebsb.com.br ou tesouraria.
iate@gmail.com (Financeiro). Na Tesouraria, o 
atendimento é realizado também por telefone, 
das 10h às 16h (3329-8712). O Espaço Saúde está 
atendendo o Associado pelo telefone 3329-8755.

Neste período de isolamento, o patrimônio 
dos Sócios também está sendo resguardado e os 
serviços de segurança e monitoramento funcionam 
normalmente, 24h por dia.


